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តលៅទំព័រល្កាយ...

អ្នកបោះប ្្ន តថ្មី

លៅស្ថា នីយលោះល ន្ោ តរបស់អនោក
អនោក្តរូវលៅលោះល ន្ោ តលៅកននលែងលោះល ន្ោ តរបស ់
អនោកនដលោនកំណត់។ ជាទូលៅកននលែងលោះ 
ល ន្ោ ត្តរូវលៅនកបែរ កននលែងនដលអនោករស់លៅ។  
សូមនសវែ ងរកកននលែងលោះល ន្ោ ត របស់អនោកតាមរយៈលវប 
ស្យត៍ mnvotes.org។ ការយិាល័យលោះល ន្ោ តភាគ 
ល្រើនលបើកចាប់ពីល ោ៉ ង7្ពរឹក រហូតដល់ល ោ៉ ង8យប់។

រុះល ម្ ះ ឬរុះបញី្
្បសិនលបើអនោកោនរុះក្នុងបញ្ីលោះល ន្ោ ត ល ម្ ះរបស់  
អនោកនរឹង៉នលៅក្នុងបញ្ីល ម្ ះអនោកលោះល ន្ោ ត។  
្បសិនលបើអនោកោនរុះក្នុងបញ្ី អនោកពុំចាំោរ់បង្ហា ញ  
ឯកស្រអត្តសញ្ញា ណលៅលពលរុះល ម្ ះល�ើយ។

្បសិនលបើអនោកមិនោនរុះក្នុងបញ្ីលោះល ន្ោ តមុនថ ង្ៃ 
លោះល ន្ោ តលទ អនោក្តរូវបង្ហា ញភ័ស្នុ តាងអំពីអាសយដ្្ឋ ន  
បរ្នុបបែននោ របស់អនោក។ ឧទាហរណ៍ អនោកអារបង្ហា ញប័ណ្ណ   
លបើកបរ Minnesota បរ្នុបបែននោ របស់អនោក ឬឯកស្រ  
បញ្្ក់អត្តសញ្ញា ណរដ្ឋ។ ឬអនោកអារបង្ហា ញឯកស្រ  
បញ្្ក់អត្តសញ្ញា ណ៉នរបូ្តនដល៉នអាសយដ្្ឋ ន 
ចាស់របស់អនោក រមួជាមួយប័ណ្ណ បង្ហា ញអាសយដ្្ឋ ន  
បរ្នុបបែននោ របស់អនោកផងនដរ។

ស្៉ប់បញ្ីឯកស្របញ្្ក់អត្តសញ្ញា ណ និងឯកស្រ 
្គប់្បលភទនដលអនោកអារយកមកជាមួយ សូមលបើកលមើលលវបស្យត៍ mnvotes.org។

ជាអនោកលោះល ន្ោ ត ម្ី? សូមកុំោរម្ភ ដំណាក់កាលទាងំ 
លនះបង្ហា ញអំពីដំលណើរការលោះល ន្ោ ត។

�លបរ �បច�ទ ្្ន  ំ2018

�របោះប ្្ន តបឋម
ថ ង្ៃអង្� រ៍ទី14 នខសី�

�របោះប ្្ន តស្រ�ប់
ពលរដ�អវត��ន
លោះល ន្ោ តតាមសំបុ្ត 
ឬលដ្យផ្ទា ល់ថ ង្ៃទី21 
នខកញ្ញា  រហូតដល់ថ ង្ៃទី5 
នខវរិ� ិកា

ចុះប�្ះបោះប ្្ន តរុះឈ្
ល៉ះជាមុនលៅ្តរឹមថ ង្ៃ
ទី16 នខតុលា លដើមបែីសន្ស ំ
សំថរលពលលវលាលៅថ ង្ៃ
លោះល ន្ោ ត។

ៃថ�បោះប ្្ន ត
ថ ង្ៃអង្� រ៍ទី6 នខវរិ� ិកា



.... តពីទំព័រមុខ

ការយិាល័យលលខាធិការរដ្ឋ  Minnesota 
mnvotes.org • 1-877-600-VOTE
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ការលោះល ន្ោ ត
អនោកនរឹងលោះល ន្ោ តលៅកននលែងដ្រ់លដ្យន�ក លហើយ ការលោះល ន្ោ តរបស់អនោក៉នលក្ខ
ណៈស ង៉ៃ ត់។ លោះល ន្ោ តលដ្យល្បើប ៊ិរ ឬល ម្ ថដ និងគូសក្នុងរងវែង់រាង ពង្កលពើលៅជិត 
ល ម្ ះលបក្ខជននដលអនោកល្ជើសលរ ើស។

ការនណនាំលៅលលើសនលែ រឹកល ន្ោ តនរឹងបង្ហា ញថាលតើលបក្ខជនរំនួនបោុនាម ននាក់នដលអនោកអារ 
ល្ជើសលរ ើសស្៉ប់ការយិាល័យនីមួយៗ។ ជាទូលៅគឺបង្ហា ញថា “សូមល្ជើស លរ ើស ន៉ោ ក់”។ ការ ិ
យាល័យក្នុងមូលដ្្ឋ នមួយរំនួនអារ ៉នអសនៈលលើសពីមួយលដើមបែីគូស។

សនលែ រឹកល ន្ោ តរបស់អនោកនរឹងទុកជាោនការ្បសិនលបើអនោក មិនគូសលលើ្គប់ជល្មើស 
ឬសំណួរលលើសនលែ រឹកល ន្ោ ត។

យកសនលែ រឹកល ន្ោ តរបស់អនោកលៅដ្ក់ ក្នុង្បអប់សនលែ រឹកល ន្ោ ត
បនាទា ប់ពីអនោកោនគូសសនលែ រឹកល ន្ោ ត សូមដ្ក់សនលែ រឹកល ន្ោ ត របស់អនោកលៅក្នុង ោ៉ សុីន 
រាប់សនលែ រឹកល ន្ោ ត។ សូម្ោកដ ថាអនោកោនយកសទា ីលគើរ “ខ្នុ ំោនលោះល ន្ោ ត” របស់អនោក 
មុនលពលនដលអនោកចាកលរញ!

លោះល ន្ោ តមុនលពលកំណត់ជាមួយនរឹងសនលែ រឹកល ន្ោ តស្៉ប់ពល
រដ្ឋអវត្ត៉ន
អនោកអារលោះល ន្ោ តមុនលពលកំណត់លៅការយិាល័យលោះល ន្ោ តក្នុងមូលដ្្ឋ នរបស់ 
អនោកលដ្យចាប់លផដើមពីថ ង្ៃសុ្កទី21 នខកញ្ញា ។ អនោកក៏អារដ្ក់ពាក្យលសនោ ើសុំឱ្យប
ញ្រូ ន សនលែ រឹកល ន្ោ តស្៉ប់ពលរដ្ឋអវត្ត៉នតាមលិខិតផងនដរ។ លដើមបែីនសវែ ងរក 
ការយិាល័យលោះល ន្ោ តក្នុងមូលដ្្ឋ ន របស់អនោក ឬលដើមបែីលសនោ ើសុំសនលែ រឹកល ន្ោ តស្៉ប់ពល 
រដ្ឋ អវត្ត៉ន សូមរូលលៅកាន់លវបស្យត៍ mnvotes.org។

ការឈប់ស្៉កពីការង្រលដើមបែីលៅលោះល ន្ោ ត
អនោក៉នសិទិ្ក្នុងការឈប់ស្៉កពីការង្រលដើមបែីលៅ 

លោះល ន្ោ តលដ្យគ្ម នការកាត់ 

្ោក់លបៀវត្សរ៍ ការឈប់ ស្៉ប់ផ្ទា ល់ខ្ លួន ឬលពលលវលាវសិ្សមកាល។


