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គសូប្រអ្រម់យួ នងិផ្ដលល់លខដែលពាកព់ន័្ធនងឹអ្នក៖

 o ខ្ញ ុំមាន្រណ័្ណល្រើក្ររលេញលោយ MN ឬអត្តសញ្ញា ណ្រណ័្ណ MN លលខ៖

 o  ខ្ញ ុំពញុំមាន្រណ័្ណល្រើក្ររលេញលោយ MN ឬអត្តសញ្ញា ណ្រណ័្ណ MN លេ។ 

លលខ្រនួខ្ទង ់េញងលបរោយននលលខសន្តសិញខសង្គមរ្រសខ់្ញ ុំគ៖ឺ          XXX-XX-
 o ខ្ញ ុំពញុំមាន្រណ័្ណល្រើក្ររលេញលោយ MN អត្តសញ្ញា ណ្រណ័្ណលេញលោយ MN ឬលលខសន្តសិញខសង្គមលេ។

Election Judge Official Use Only
W__________
  
P__________
 
SD_________
 
Initials_______

ID Number:  o Vouched For
o Notice of Late Registration
o Valid Registration in Same Precinct
o Student ID with College List

o Driver’s License, Learner’s Permit or State ID Card 
o U.S. Passport o U.S. Military or Veteran ID
o Tribal ID  o Student ID  ID Number:

o MN Driver’s License, Learner’s 

o Tribal ID Card

Document Type:
Photo ID Number:    

  OtherPhoto ID + Document with Current Name & Address ID with Current Name & Address

Permit, MN ID Card, or Receipt

អ្នកបោះប ្្ន ត Minnesota ពាក្យប្្នើ្ុំចុះប ម្ ះបោះប ្្ន ត
ចុះប ម្ ះតាមអនឡាញ mnvotes.org ឬបំបេញេី ជួរទ ី1ដលទ់ ី8 ននទមមងប់នះ។ ្ូមបោះេុម្ពឱ្យោនចបា្់។

េត័ម៌ានផ្ទា លខ់្ួន និងលក្ខណៈ្ម្បត្ិ

អាន និងចុះហត្ថបលខាលុះមតាតតម្របត់្្នកទាងំអ្់ ពាក់េន័្ធនឹងអ្នក។

7.

8. ខ្ញ ុំសមូ្រញ្ជា កថ់ា៖

• ខ្ញ ុំនងឹមានអាយញយ៉ា ងតេិ18ឆ្្ន ុំលៅន្ងៃលោះលឆ្្ន ត។
• គជឺាពលរែ្ឋរ្រសស់ហរែ្ឋអាលមរកិ
• នងឹរសល់ៅក្នញងរែ្ឋ Minnesota រយៈលពល 20ន្ងៃមញនន្ងៃលោះលឆ្្ន តមកែល។់
• លៅដតស្្ន កល់ៅលៅអាសយោ្ឋ នដែលោនផ្ដលជ់នូលៅលលើេបមងេ់ញះល ម្ ះ។
• មនិស្តិលបរោមរោរឃ្លា ុំលមើលតាម្រញ្ជា តញលារោដែលតញលារោរោន្រញ្ជា ឱ្យលញ្រលោលសេិ្ធលិោះលឆ្្ន តរ្រសខ់្ញ ុំ។
• តញលារោរពញុំរកល�ើញថា ខ្ញ ុំពញុំមានសមតភ្ាព ដផ្នកេបា្រល់ែើម្បីល្វើរោរលោះលឆ្្ន ត
• ប្រសនិល្រើខ្ញ ុំបតរូវោនរោតឱ់្យជា្រល់ោស ឧបកែិ្ឋ ខ្ញ ុំមានសេិ្ធលិោះលឆ្្ន ត លោយស្រ ដតរោររោតល់ោស្រេឧបកែិ្ឋលោះអសស់ញពលភាព 
• (េ្រស់ពវបគ្រ)់ ឬខ្ញ ុំបតរូវោនេមាលា ក ់លោលរោររោតល់ោស។ នងិ
• ោនអាន នងិយលអ់ុំពបីលសេក្ដបីដ្លាងលនះថា រោរផ្ដលព់ត័ម៌ានមនិពតិគជឺា្រេលលមើស ឧបកែិ្ឋដែលបតរូវោកល់ោសមនិលលើសពបី 5 ឆ្្ន ុំ ឬ 

រោរពនិយ័ជាេកឹបោកម់និលលើសពបី $10,000 ឬោុំងពបីរ។

 ្ូមចុះហត្ថបលខាមតងប់នះ៖ X__________________________________________ កាលបរបិចឆេទ៖ _______-_______- 20_______ 

  IP
  M
  AB

election office use only1.

2.

3. ោមខលាួន ោមកណ្្ដ ល ្រេ្យ័ 
(Jr., Sr., II, III)

ោមបតកលូ

4. អាសយោ្ឋ នរសល់ៅរ្រសអ់្នក (លគហោ្ឋ ន)                        លលខអគារ        េបីបករុង       លលខកែូនប្រសណបី យ៍

5. ប្រសនិល្រើមនិអាេលផ្ើសុំ្រញបតលៅអាសយោ្ឋ ន ខាងលលើ សមូផ្ដលប់្រអ្រស់ុំ្រញបត        េបីបករុង        លលខកែូនប្រសណបី យ៍

េត័ម៌ានចុងបមកាយអំេីការចុះប ម្ ះ - លតើ្រេ្ញ្រ្ន្នអ្នក េញះល ម្ ះលោយលប្រើល ម្ ះលផសេង ឬអាយោ្ឋ នលផសេង?
ោមខលាួនពបីមញន ោមកណ្្ដ លពបីមញនោមបតកលូពបីមញន

អាសយោ្ឋ នពបីមញនដែលអ្នកោនេញះល ម្ ះលលើកេញងលបរោយ                       េបីបករុង   រែ្ឋ     លលខកែូនប្រសណបី យ៍

បសរុកស្លា (ប្រសនិល្រើស្្គ ល)់ េបីបករុងដែលអ្នករសល់ៅ6. ន្ងៃដខឆ្្ន ុំកុំលណើ ត (មនិដមនរោល្ររលិេឆេេន្ងៃលនះ)

________-________- ___________  

អាសយោ្ឋ នអ៊បីដមលលលខេរូសព័្ទ

________-________- ___________  

ោេ/ោស ៎ o លេ o

មប្ិនបបើអ្នក្រូ្ “បទ” បៅបលើ្ំណួរទាងំបនះ ណាមួយ ្ូមកុំបំបេញទមមងប់នះ។

លតើអ្នកជាពលរែ្ឋអាលមរកិ  ោេ/ោស ៎ o លេ o

លតើអ្នកនងឹមានអាយញយ៉ា ងតេិ18ឆ្្ន ុំលៅ ឬមញនន្ងៃ លោះលឆ្្ន ត្រោ្ទ ្រដ់ែរឬលេ?
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សបមា្រព់ត័ម៌ាន្រដនម្អុំពបីរោរលោះលឆ្្ន ត ឬលេ្ធផល លោះលឆ្្ន តប្រោុំរែ្ឋ សមូេលូលៅរោនល់វ្រស្យតរ៍្រស ់លលខា្រិោររែ្ឋ Minnesota 
www.sos.state.mn.us ឬ េសូព្ទលោយឥតគតិន្លាលៅលលខ 1-877-600-VOTE (1-877-600-8683) ឬលប្រើបោសល់សវារញលឺេ 
Minnesota 1-800-627-3529 ឬ 711។ ជុំនយួពលិសសមានផ្ដលជ់នូ មនញសសេោស ់ជនពរិោរ ឬអ្នកដែលស្តិក្នញងអគារដ្ោុំ សញខភាព។ 
សមូោកេ់ងលលខា្រិោររែ្ឋ ឬសវនករ េបីបករុងរ្រសអ់្នកសបមា្រព់ត័ម៌ាន្រដនម្។ 

កំណត់្ មាគា លអ់ំេីការរកសាការ្មាងា ត៖់ ៖ ន្ងៃដខឆ្្ន ុំ កុំលណើ តពតិបោកែ អាសយោ្ឋ នអ៊បីដមលរ្រសអ់្នក នងិលលខអត្តសញ្ញា ណដែលអ្នកផ្ដលជ់នូ 
(្រណ័្ណ ល្រើក្ររ Minnesota លលខសមា្គ លរ់ែ្ឋ ឬលលខ្រនួខ្ទង ់េញងលបរោយននលលខសន្តសិញខសង្គម) នងឹបតរូវរកសាជា ពត័ម៌ានឯកជន។ 

មានដតមនន្តបីលោះលឆ្្ន ត្រ៉ាញលណ្្ណ ះដែល អាេេលូលមើលពត័ម៌ានលនះោន។ មនន្តបីលោះលឆ្្ន ត លប្រើបោសន់្ងៃដខឆ្្ន ុំកុំលណើ តពតិបោកែរ្រសអ់្នកលែើម្បី ្រញ្ជា កអ់ត្តសញ្ញា ណរ្រស់
អ្នកជាមយួនងឹោយកោ្ឋ ន សញវត្ភិាពស្ធារណៈ Minnesota ឬរែ្ឋោលសន្តសិញខ សង្គម។ ប្រសនិល្រើអ្នកមានលលខ្រញ្ជា កអ់ត្តសញ្ញា ណ ្រ៉ាញដន្តអ្នកមនិបពមផ្ដលជ់នូ 
លោះពាក្យលស្នើសញុំរ្រសអ់្នក អាេនងឹមនិលពញលលញ លហើយអ្នកអាេនងឹបតរូវោក ់ពាក្យលស្នើសញុំម្ដងលេៀត ឬ្រង្ហា ញភស័្តញតាងអុំពបីេបីកដនលាង ស្្ន កល់ៅរ្រសអ់្នកលែើម្បីឱ្យអ្នកអាេ
លោះលឆ្្ន តោន។ មនន្តបីលោះលឆ្្ន តលស្នើសញុំអ៊បីដមលរ្រសអ់្នកលែើម្បីពកួលគអាេ ោកេ់ងលៅអ្នកអុំពបីពាក្យលស្នើសញុំរ្រសអ់្នក។ ជាមយួគា្ន លនះដែរ រោរយិលយ័លលខា្រិោររែ្ឋអាេ 
អ៊បីដមលលៅអ្នក (ឬោកេ់ងអ្នកតាមមល្យោោយលផសេង លេៀត) អុំពបីរោរលោះលឆ្្ន ត ឬលស្នើសញុំមតលិយ្រល ់ស្ធារណៈអុំពបីរោរលោះលឆ្្ន ត ឬ្រញ្ហា លផសេងៗពាកព់ន័្ធ នងឹរោរលោះលឆ្្ន ត។ 
េនិ្ននយ័លៅលផសេងលេៀតលៅលលើ ពាក្យលស្នើសញុំនងឹបតរូវ្រង្ហា ញជាស្ធារណៈលៅលពល លប្រើបោសស់បមា្ររ់ោរ លោះលឆ្្ន ត លគាល្រុំណង នលយោយ រោរអនញវត្តេបា្រ ់
ឬរោរលបជើសលរ ើស គណៈវនិេិឆេយ័។ ប្រសនិល្រើអ្នកេងរ់កសាពត័ម៌ាន េុំោកេ់ុំនងរ្រសអ់្នកជារោរសមាងៃ តល់ៅលបរោមលហតញផល ោរម្ភអុំពបីសញវត្ភិាពផ្្ទ លខ់លាួន សមូេរូសព័្ទលៅលលខ 
1-877-600-8683។

ទមមងត់បបបទអ្នកធានា

Election Judge Official Use Only
Subscribed and sworn to before me

_______/_______/_________
 Date

_____________________________________________________ 
Signature of Election Judge

ខ្ញ ុំែងឹេបាសថ់ាល ម្ ះ _____________________________________________________ គជឺាពលរែ្ឋ រសល់ៅក្នញងតុំ្រនល់នះ។ 
                          (ល ម្ ះ្រញគ្គលេញះល ម្ ះ)

_______________________________________
ហតល្លខារ្រសអ់្នកធាោ

អាសយោ្ឋ នរសល់ៅរ្រសអ់្នកធាោ ឬអាសយោ្ឋ ន អគារស្្ន កល់ៅ។

អាសយោ្ឋ នផលាូ វ         េបីបករុង

អាសយោ្ឋ នអ៊បីដមល (ោកក់ោ៏នមនិោកក់ោ៏ន)លលខេរូសព័្ទ៖

ខ្ញ ុំ   _______________________________________________________________ សមូស្្ ឬ្រញ្ញា កថ់ា (្បីកមយួ)៖
     (ល ម្ ះអ្នកធាោ)

ខ្ញ ុំេញះល ម្ ះលៅក្នញងតុំ្រនល់នះលៅន្ងៃលនះ លហើយពញុំមាន អ្នកែនេធាោខ្ញ ុំលេើយ។r

 __________________________________________________     
 (ល ម្ ះ នងិេបីកដនលាងស្្ន កល់ៅ)

ខ្ញ ុំគជឺា្រញគ្គលកិននអគារស្្ន កល់ៅ។r

លលខអត្តសញ្ញា ណអ្នកលោះលឆ្្ន ត៖ __________________________________
                                     (នងឹបតរូវ្រុំលពញលោយលៅបកមលោះលឆ្្ន ត)

ខ្ញ ុំោនេញះល ម្ ះជាមញនលែើម្បីលោះលឆ្្ន តលៅក្នញងតុំ្រនល់នះr


