
ករែណន ំ
អំពីរេបៀបេបះេឆន ត មរយៈសន្លឹកេឆន តស្រមប ់ពលរដ្ឋអវត្តមនស្រមបអ់នកេបះេឆន តែដលបនចុះេឈម ះេបះេឆន ត

អនកចបំច្់រតូវករ៖ 

▪ សន្លឹកេឆន ត*
▪ េ្រ មសំបុ្រតសន្លឹកេឆន តពណ៌ ំែដង*
▪ េ្រ មសំបុ្រតហតថេលខពណ៌ស*

▪ េ្រ មសំបុ្រត្របគល់ពណ៌សធំ*

*្របសិនេបើពំុមនសមភ រទំងេនះេទ សូម
ទក់ទង មកម្រន្តីេបះេឆន តកនុងមូល ្ឋ នរបស់ 
អនក។ 

▪ បិ៊ចទឹកេខម
▪ េលខអត្តសញញ ណរបស់អនក

េលខប័ណ្ណេបើកបរ Minnesota េលខអត្តសញញ ណប័ណ្ណ Minnesota ឬេលខសន្តិ
សុខសងគមរបស់អនកបួនខទង់ ចុងេ្រកយ។ សូមេមើលខងេ្រកម្របសិនេបើអនកពំុមន
េលខ មួយេទ។ 

▪ ក ី
អនកែដលបនចុះេឈម ះេបះេឆន តេន Minnesota រួមទងំប្ដី/្របពនធ ឬ ច់ញតិ
របស់អនក ឬ ករី
ឬ បុគគលែដលមនសិទធិេរៀបចំករសបថ

 េបះេឆន ត!
▪ បង្ហ ញដល់ ក ីនូវសន្លឹកេឆន តមិនទន់គូស របស់អនក បនទ ប់មកគូសសន្លឹកេឆន តរបស់អនក េ យខ្លួនឯង។
▪ អនុវត្ត មករែណនំេនេលើសន្លឹកេឆន ត
▪ សូមកំុសរេសរេឈម ះ ឬេលខអត្តសញញ ណ របស់អនកេនកែន្លង មួយេលើសន្លឹកេឆន ត។
▪ សូមកំុេបះេឆន តឱយេបកខជនេ្រចើនជងចំនួន ែដលបនអនុញញ ត។ ្របសិនេបើអនកេបះេឆន តឱយេបកខជនេ្រចើនជងចំនួន ែដល

បនអនុញញ ត េនះសន្លឹកេឆន ត របសអ់នកស្រមប់ករយិល័យេនះនឹងមិន្រតូវ បន ប់េឡើយ។
សូមេមើលទពំរ័មខ ងេទៀត្របសនិេបើអនកគសូ សន្លកឹេឆន តខសុ។

 

 ក់សន្លឹកេឆន តរបសអ់នកេនកនុងេ្រ មសបុំ្រត សន្លឹកេឆន តពណ៌ ែំដង
▪     សូមកំុសរេសរេនេលើេ្រ មសំបុ្រត 

  ក់េ្រ មសបុំ្រតសន្លឹកេឆន តពណ៌ ែំដងេទកនុង េ្រ មសបុំ្រតហតថេលខពណ៌ស
 

 បំេពញេ្រ មសបុំ្រតហតថេលខពណ៌សឱយបន ្រគបក់ែន្លង
▪ ្របសិនេបើពំុមន ្ល កេទ សូម ក់េឈម ះ និង សយ ្ឋ នេន Minnesota របស់អនក។
▪ ក់េលខប័ណ្ណេបើកបរ Minnesota េលខអត្តសញញ ណប័ណ្ណ Minnesota ឬេលខ សន្តិសុខសងគមបួនខទង់ចុងេ្រកយរបស់

អនក។
សូម្របកដថបនេ្របើ្របស់េលខដូចគន ែដល អនកបនផ្ដលេ់នេលើពកយេសនើសុំសន្លកឹេឆន តស្រមបព់លរដ្ឋអវត្តមន។

្របសិនេបើអនកពំុមនេលខ មួយេទ សូមពិនិតយេមើល្របអប់។
▪ ន និងចុះហតថេលខេលើពកយសបថ
▪ ឱយ ក ីរបស់អនក ក់េឈម ះរបស់គត់ និង សយ ្ឋ នផ្លូវ Minnesota រមូទំងទី្រកុង (មិនែមន្របអប់សំបុ្រត) និងចុះ

ហតថេលខ ក់ េឈម ះរបស់គត់។
្របសិនេបើ ក ីរបស់អនកគឺជម្រន្ត ីឬ ករ ីពួកគត់្រតូវ ក់មុខតំែណងជំនួសឱយ សយ ្ឋ ន។ ករ្ីរតូវេបះ
្រ របស់គត់ផងែដរ។

▪ បិទេ្រ មសំបុ្រត។

  ក់េ្រ មសបុំ្រតហតថេលខេទកនុងេ្រ មសបុំ្រត ្របគលព់ណ៌សធំេដើមបកីរពរកំុឱយេគេឃើញ
ពត័ម៌ន ឯកជនរបសអ់នក 
▪ បិទេ្រ មសំបុ្រត

 ្របគលស់ន្លឹកេឆន តរបសអ់នកេន្រតឹមៃថងេបះេឆន តេទ សយ ្ឋ នេនេលើេ្រ មសបុំ្រត្របគល ់
សន្លឹកេឆន ត ចនឹងមិនបញជូ នេទកែន្លងេបះេឆន ត។

អនកមនជេ្រមើសបី៖ 
▪ បញជូ នសន្លឹកេឆន តឱយទន់ៃថងេបះេឆន ត េ យ េ្របើ្របស់េស បញជូ នសំបុ្រត េមរកិ ឬេស  បញជូ នកញច ប់បេញញើ
▪ ្របគល់សន្លឹកេឆន តេ យផទ ល់មុនៃថងេបះេឆន តឬ េន្រតឹមេម៉ង 3:00 ង ចេនៃថងេបះេឆន ត។
▪ ឱយនរ មន ក់្របគល់សន្លឹកេឆន តេន្រតឹមេម៉ង 3:00 ង ចេនៃថងេបះេឆន ត។

បុគគលេនះមិន ច្របគល់សន្លឹកេឆន តេលើសពី 3 េឡើយ។

សមូេមើលទំពរ័មខ ងេទៀតស្រមបក់រែណនពិំេសស ្របសនិេបើអនកជជនពិករ។
េដើមបីពិនិតយេមើលសន្លឹកេឆន តស្រមបព់លរដ្ឋអវត្តមន សមូចូលេទកនែ់វប យត៍
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ករែកែ្របកំហសុ 
▪ ្របសិនេបើមនេពល សូមេសនើសំុសន្លឹកេឆន តថមីពី ករយិល័យេបះេឆន តរបស់អនក។ ឬ

▪ គូសេចលេឈម ះេបកខជនែដលអនក្រចឡំគូស រចួ បនទ ប់មកគូសយកេឈម ះេបកខជនែដលអនកេពញចិត្ត
(សូមកំុចុះហតថេលខសេងខបេនេលើកែន្លង ែករបស់អនក)។

្របសិនេបើអនកជជនពិករ ឬមិន ចគូសសន្លឹកេឆន ត របស់អនកបន ក ីរបស់អនក ចជួយគូសសន្លឹក េឆន តេទ មករែណនំរបស់អនក េរៀបចំឯក រ និង
បំេពញែបបបទជូនអនក។ 

េនេពលចុះហតថេលខេលើេ្រ មសំបុ្រត ចបប់ Minnesota ែចងថ អនក ច៖ 
▪ ចុះហតថេលខេនេលើេ្រ មសំបុ្រត្របគល់េ យខ្លួនអនកផទ ល់ ឬ
▪ គូសសន្លឹកេឆន តេ យខ្លួនឯង ឬ
▪ សំុឱយ ក ីរបស់អនកជួយចុះហតថេលខជំនួសអនក េនចំេពះមុខអនក។ (ឱយ ក ីចុះហតថេលខ ក់ េឈម ះរបស់គត់ផងែដរ)។
▪ ្របសិនេបើអនកបនេ្របើ្របស់្រ ហតថេលខស្រមប់ ករចុះហតថេលខទំងអស់ អនក ចេ្របើ្របស់្រ  ហតថេលខរបស់អនក ឬសំុឱយ ក ីរបស់ អនកេ្របើ្របស់

្រ ហតថេលខរបស់អនកេនចំេពះមុខ អនក។
 លកខខន្តិកៈ Minnesota Statutes ែផនក 645.44 អនុែផនក 14  

កំណត់សមគ ល់៖ លិខិតេផទរសិទធិមិន ចេ្របើ្របស់ េនកនុងករេបះេឆន តេឡើយ។ បុគគលែដលមនលិខិត េផទរសិទធិ ច្រតឹមែតចុះហតថេលខជំនួសអនក េនចំេពះមុខ
អនកែតបុ៉េ ្ណ ះ ដូចែដលបនេលើកេឡើង ខងេលើ។

្របសនិេបើអនកជជនពិករ៖

កំណតស់មគ លអ់ំពកីររក ករសមង ត៖់ ្របសិនេបើ សន្លឹកេឆន តរបស់អនក្រតូវបនទទួលយក េនះេឈម ះ និង សយ ្ឋ នរបស់អនក ចនឹង្រតូវបង្ហ ញជ ធរណៈេនេពល
ទទួលយក េនេពលេ្របើ្របស់ស្រមប់ ករេបះេឆន ត ស្រមប់េគលបំណងនេយបយ និង ករអនុវត្តចបប់។ េបើមិនដូេចន ះេទ ទិននន័យែដលអនក ផ្ដល់ជូនេនេលើេ្រ មសំបុ្រត
ហតថេលខរបស់អនកនឹង ្រតូវ ក់កំហិតចំេពះម្រន្តីេបះេឆន តរបស់អនករហូតដល់េម៉ង 8:00 ង ចេនៃថងេបះេឆន ត។ បនទ ប់ពីេពលេនះ េ្រ មសំបុ្រតរបស់អនក និងទិននន័យេន
េលើេ្រ មសំបុ្រតេនះ េ្រកពីេលខអត្តសញញ ណរបស់អនកគឺជព័ត៌មន ធរណៈ។ េលខអត្តសញញ ណរបស់អនកគឺចំបច់េដើមបី ធនថសន្លឹកេឆន ត្រតូវបន្របគល់េ យអនក
េបះេឆន តែតមន ក់ែដលបន ក់ពកយេសនើសំុ។ អនក ចបដិេសធមិន្របគល់េលខអត្តសញញ ណ បុ៉ែន្តករេធ្វើដូេចនះ ចនឹងេធ្វើឱយសន្លឹកេឆន តរបស់អនក្រតូវបនបដិេសធ េហើយនឹង
មិន ចឱយអនកពិនិតយេមើល ថ នភពសន្លឹកេឆន តស្រមប់ពលរដ្ឋអវត្តមនរបស់អនក ម្របព័នធអន ញេឡើយ។ 
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