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ពាក្យស្នើ្ំុ្ន្លឹកស ន្ ត្ម្រាប់ពលរដ្ឋអវត្តរាន Minnesota ន្ ំ 2016
ដាក់ពាក្យ្ំុតាមអីុនធឺណិត http://www.mnvotes.org -ឬ-
បំសពញជួរទី 1 ដល់ទី 7 ខាងសម្រោម។ ្ូមសោះពុម្ពឱ្យោនច្បា្់។
្ូមម្បគល់ពាក្យស្នើ្ំុមកវញិឱ្យោន្ប់តាមដដលអាច្សធវើោន។ ្ន្លឹកស ន្ តម្តរូវម្បគល់ម្តឡប់មកវញិសៅម្តលឹមថ្ងៃសោះស ន្ តសដើម្ីសធវើរោររាប់។
ព័ត៌រាន្ំខាន់៖សោធាកំពុងជាប់ភារកិច្្ចនិងអនកសោះស ន្ តសៅសម្រៅម្បសទ្មិនគួរសម្បើម្ោ្់ពាក្យស្នើ្ំុសនះសឡើយ។្ូមសមើលទំព័ររាខា ងសទៀត្ម្រាប់ព័ត៌រានបដនថែម។

្ន្លឹកស ន្ ត្ម្រាប់ពលរដ្ឋអវត្តរានដដលោនស្នើ្ំុ្ម្រាប់រោរសោះស ន្ តខាងសម្រោម(ម្ប្ិនសបើពំុោនគូ្រោរសោះស ន្ តណាមួយសទ្ន្លឹកស ន្ តនលឹងម្តរូវស្ញើ្ម្រាប់ដតរោរសោះស ន្ តបន្ទា ប់បុ៉សណាណ ះ)

ទំាងរោរសោះស ន្ តបឋមនិងរោរសោះស ន្ ត្កល  រោរសោះស ន្ តបឋមពិស្្ - ្ូមបញ្ជា ក់រោលបរសិច្ឆេទ
រោរសោះស ន្ តបឋមដតបុ៉សណាណ ះ  រោរសោះស ន្ តពិស្្ - ្ូមបញ្ជា ក់រោលបរសិច្ឆេទ
រោរសោះស ន្ ត្កលដតបុ៉សណាណ ះ

ន្មម្តកូល

អា្យដា្ឋ នអីុដមល

អា្យដា្ឋ នរ្់សៅរប្់អនក (សគហដា្ឋ ន) អគារ ទីម្ករុង សលខកូដថម្ប្ណីយ៍

           

អា្យដា្ឋ នដដល្ន្លឹកស ន្ ត្ម្រាប់ពលរដ្ឋអវត្តរានម្តរូវស្ញើសៅ អគារ ទីម្ករុង រដ្ឋ សលខកូដថម្ប្ណីយ៍

្ូមសមើលទំព័ររាខា ងសទៀត្ម្រាប់រោរដណនំ្ពិស្្្ម្រាប់អនកសោះស ន្ តជាជនពិរោរឬលិខិតម្បគល់្ិទ្ិ។

ខញុំ្ូមបញ្ជា ក់ថាខញុំ៖
• កំពុងបំសពញពាក្យស្នើ្ំុសនះសដាយខ្ួនឯង
• នលឹងរានអាយុោ៉ងតិច្18 ន្ ំសៅថ្ងៃសោះស ន្ ត
• គឺជាពលរដ្ឋរប្់្ហរដ្ឋអាសមរកិ
• នលឹងរ្់សៅកនុងរដ្ឋ Minnesota រយៈសពល 20ថ្ងៃមុនថ្ងៃសោះស ន្ តមកដល់
• សៅដតស្ន ក់សៅសៅអា្យដា្ឋ នដដលោន្្ដល់ជូនសៅសលើទម្មង់ចុ្ះស ម្ ះ។
• មិន្ថែិតសម្រោមរោរឃ្្ំសមើលតាមបញ្ជា តុលារោដដលតុលារោរោនបញ្ជា ឱ្យលុបសោល្ិទ្ិសោះស ន្ តរប្់ខញុំ។
• តុលារោរពំុរកស�ើញថាខញុំពំុរាន្មតថែភាពដ្នកច្បាប់សដើម្ីសធវើរោរសោះស ន្ ត
• 	ម្ប្ិនសបើខញុំម្តរូវោនរោត់ឱ្យជាប់សទា្ឧម្កិដ្ឋខញុំរាន្ិទ្ិសោះស ន្ តសដាយស្រដតរោររោត់សទា្បទឧម្កិដ្ឋសន្ះអ្់្ុពលភាព (ច្ប់្ពវម្គប់) ឬខញុំម្តរូវ

ោនទរ្ាក់សោលរោររោត់សទា្។និង
• 	ោនអាននិងោនយល់ស្ច្ក្តីដ្្ងរោរណ៍សនះ៖ព័ត៌រានខាងសលើពិតជាម្តលឹមម្តរូវសហើយខញុំចុ្ះហតថែសលខាសលើពាក្យស្នើ្ំុសនះសដាយម្ពមទទួលពិន័យម្ប្ិ

នសបើរានរោរ្្ដល់្កខាីភាពមិនពិតបទឧម្កិដ្ឋដាក់សទា្ឱ្យជាប់ពន្ន្គារមិនសលើ្ពី5 ន្ ំរោរពិន័យជាទលឹកម្ោក់មិនសលើ្ពី$10,000ឬទំាងពីរ។

្ូមចុ្ះហតថែសលខាម្តង់សនះ៖ X________________________________________ រោលបរសិច្ឆេទ _______/_______/_______

្ូមគូ្ម្បអប់ទំាងអ្់ដដលពាក់ព័ន្៖

ខញុំរានប័ណណសបើកបរសច្ញសដាយ MN ឬអត្ត្ញ្ញា ណប័ណណ MN។សលខ៖

ខញុំរានសលខ្ន្តិ្ុខ្ង្គម។សលខបួនខទាង់ចុ្ងសម្រោយគឺ៖ XXX-XX- 
ខញុំពំុរានប័ណណសបើកបរសច្ញសដាយ MN អត្ត្ញ្ញា ណប័ណណសច្ញសដាយ MN ឬសលខ្ន្តិ្ុខ្ង្គមសទ។

សលខអត្ត្ញ្ញា ណរប្់អនកនលឹងម្តរូវសម្បៀបសធៀបជាមួយសលខសៅសលើស្ស្ម្ំបុម្ត្ន្លឹកស ន្ ត្ម្រាប់ពលរដ្ឋអវត្តរាន។

ថ្្ដខ ន្ ំកំសណើ ត (ដខ/ថ្ងៃ/ ន្ ំ)

ន្មខ្ួន

ម្បសទ្ដដលអនករ្់សៅ

ន្មកណា្ដ ល

សលខទូរ្័ពទា

បច្្ច័យ

reason replaced
 rejected  lost
 spoiled
 never received

repl. date:

reason replaced
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 spoiled
 never received

repl. date:

precinct

school district

MN

- -

official use only
Primary
 reg
 non-reg

received date ballot issued date initials type

M C HCF

Primary
 reg
 non-reg

received date ballot issued date initials type

M C HCF
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(11/6)

Khmer Absentee Ballot Application 2018

http://www.mnvotes.org/


ទីកដន្ងម្តរូវម្បគល់ពាក្យស្នើ្ំុរប្់អនក
អនកម្តរូវម្បគល់ពាក្យស្នើ្ំុសនះសៅរោរោិល័យសោះស ន្ តកនុងមូលដា្ឋ នរប្់
អនក។ម្ប្ិនសបើពំុរាន្្ដល់ជូនខាងសលើសទអនកអាច្ដ្វងរកព័ត៌រានទំន្ក់ទំន
ង្ម្រាប់រោរោិល័យសោះស ន្ តកនុងមូលដា្ឋ នរប្់អនកសៅកនុង  “បញជា ីទំន្ក់ទំ
នងមនន្តីសោះស ន្ ត” តាមរយៈសវបស្យត៍ http://www.mnvotes.org។

ជសម្មើ្្ម្រាប់ម្បគល់ពាក្យស្នើ្ំុ្ន្លឹកស ន្ ត្ម្រាប់ពលរដ្ឋអវត្តរាន
្ម្រាប់រោរសោះស ន្ ត្ហព័ន្ រដ្ឋ និងទីម្ករុង ្ូមដាក់ពាក្យស្នើ្ំុ្ន្លឹក 
ស ន្ ត្ម្រាប់ពលរដ្ឋ អវត្តរានតាមអនឡាញតាមរយៈសវបស្យត៍
http://www.mnvotes.org -ឬ- ពាក្យស្នើ្ំុ្ន្លឹកស ន្ ត ្ម្រាប់ពលរដ្ឋ
អវត្តរានអាច្ស្ញើមកវញិតាមរោរស្ញើ្ំបុម្ត ទូរស្រ ឬជាឯកស្រដ្្គនភាជា ប់
សៅកនុងអីុដមល។

សពលសវលាស្ញើ្ន្លឹកស ន្ តរប្់អនក
ឯកស្រ្ន្លឹកស ន្ ត្ម្រាប់ពលរដ្ឋអវត្តរានរប្់អនកនលឹងស្ញើជូនអនកោ៉ងតិច្
ចំ្នួន46ថ្ងៃមុនថ្ងៃសោះស ន្ ត (មិនរាប់បញ្ចូ លរោរសោះស ន្ តម្ករុងដដលសធវើសឡើង
សៅកនុងដខមីន្ដដលឯកស្រម្តរូវស្ញើជូនរយៈសពល30ថ្ងៃមុនថ្ងៃសោះស ន្ ត)។ម្ប
្ិនសបើអនកដាក់ពាក្យ្ំុសៅសម្រោយរោលបរសិច្ឆេទសនះ្ន្លឹកស ន្ តរប្់អនកនលឹង
ម្តរូវស្ញើជូនសៅសពលោនទទួលពាក្យស្នើ្ំុ។្ូមទាក់ទងមនន្តីសោះស ន្ តកនុង
មូលដា្ឋ នរប្់អនកម្ប្ិនសបើអនកពំុោនទទួល្ន្លឹកស ន្ តរប្់អនក។្ូមពិនិ
ត្យសមើលស្ថែ នភាព្ន្លឹកស ន្ ត្ម្រាប់ពលរដ្ឋអវត្តរានរប្់អនកតាមសវបស្
យត៍ http://www.mnvotes.org។

កំណត់្រា្គ ល់អំពីឯកជនភាព
Yថ្ងៃដខ ន្ ំកំសណើ តពិតម្ោកដអា្យដា្ឋ នអីុដមលរប្់អនកនិងសលខអត្្ត  
ញ្ញា ណដដលអនក្្ដល់ជូន (ប័ណណសបើកបរ Minnesota សលខ្រា្គ ល់រដ្ឋឬសលខ 
បួនខទាង់ចុ្ងសម្រោយថនសលខ្ន្តិ្ុខ្ង្គម)នលឹងម្តរូវរកសាជាព័ត៌រានឯកជន។ 
រានដតមនន្តីសោះស ន្ តបុ៉សណាណ ះដដលអាច្ចូ្លសមើលោន។

មនន្តីសោះស ន្ តស្នើ្ំុថ្ងៃដខ ន្ ំកំសណើ តពិតម្ោកដរប្់អនកសដើម្ីពួកសគអាច្ 
ដាក់ពាក្យស្នើ្ំុរប្់អនកឱ្យម្តរូវជាមួយកំណត់ម្តាអនកសោះស ន្ តរប្់អនក។ 
ម្ប្ិនសបើមិនម្ពម្្ដល់ថ្ងៃដខ ន្ ំកំសណើ តរប្់អនកសទអនកនលឹងមិនទទួលោន 
្ន្លឹកស ន្ ត្ម្រាប់ពលរដ្ឋអវត្តរានសឡើយ។

មនន្តីសោះស ន្ តស្នើ្ំុអីុដមលរប្់អនកសដើម្ីពួកសគអាច្ទាក់ទងសៅអនកអំពី 
ពាក្យស្នើ្ំុរប្់អនក។ជាមួយគាន សនះដដររោរោិល័យសលខាធិរោររដ្ឋអាច្អីុដម 
លសៅអនក (ឬទាក់ទងអនកតាមមសធយោោយស្សេងសទៀត) អំពីរោរសោះស ន្ តឬ 
ស្នើ្ំុមតិសោបល់ស្ធារណៈ។ម្ប្ិនសបើអនកមិនម្ពម្្ដល់អា្យដា្ឋ នអីុដម 
លសទអនកមិនអាច្ដាក់ពាក្យស្នើ្ំុ្ន្លឹកស ន្ ត្ម្រាប់ពលរដ្ឋអវត្តរានតាម 
អនឡាញសឡើយសហើយអនកោំោច់្ម្តរូវដាក់ពាក្យស្នើ្ំុតាមរយៈឯកស្រផ្ទា ល់។

មនន្តីសោះស ន្ តស្នើ្ំុសលខអត្ត្ញ្ញា ណសដើម្ីពិនិត្យសមើលថាបុគ្គលដដលកំពុ 
ងសោះស ន្ តនិងបុគ្គលដដលោនដាក់ពាក្យស្នើ្ំុគឺជាមនុ្សេដតរាន ក់។ម្ប្ិ 
នសបើអនករានសលខអត្ត្ញ្ញា ណបុ៉ដន្តបដិស្ធពំុម្ពម្្ដល់សន្ះ្ន្លឹកស ន្ ត 
្ម្រាប់ពលរដ្ឋអវត្តរានរប្់អនកអាច្នលឹងម្តរូវបដិស្ធសោលសហើយអនកនលឹង 
មិនអាច្ពិនិត្យសមើលស្ថែ នភាព្ន្លឹកស ន្ ត្ម្រាប់ពលរដ្ឋអវត្តរានរប្់អនក 
តាមអនឡាញសឡើយ។

ទិននន័យស្សេងសទៀតសៅសលើពាក្យស្នើ្ំុនលឹងម្តរូវបង្ហា ញជាស្ធារណៈសៅសពល
សម្បើម្ោ្់្ម្រាប់រោរសោះស ន្ តសគាលបំណងនសោោយឬរោរអនុវត្តច្បាប់
។ម្ប្ិនសបើអនកច្ង់រកសាព័ត៌រានទំន្ក់ទំនងរប្់អនកជារោរ្រាងៃ ត់សៅសម្រោម
សហតុ្លោរម្ភអំពី្ុវតថែិភាពផ្ទា ល់ខ្ួន្ូមទូរ្័ពទាសៅសលខ  
1-877-600-8683 សដើម្ីទទួលព័ត៌រានអំពីអវីដដលអនកគួរសធវើ។

អនកអាច្ដាក់ពាក្យស្នើ្ំុ្ន្លឹកស ន្ ត
បុគ្គលរាន ក់ៗអាច្ដាក់ពាក្យស្នើ្ំុសដាយខ្ួនឯង។រោរសធវើស្ច្ក្តីដ្្ងមិនពិត
សៅកនុងពាក្យស្នើ្ំុ្ន្លឹកស ន្ ត្ម្រាប់ពលរដ្ឋអវត្តរោរពយោោមសោះស ន្ ត
សលើ្ន្លឹកមិន្្បច្បាប់ឬរោរជួយនរណារាន ក់កនុងរោរសោះស ន្ តសលើ្ន្លឹក
មិន្្បច្បាប់គឺជាបទឧម្កិដ្ឋ។

ម្ប្ិនសបើអនកគិតថាអនកអាច្នលឹងមិនោនចុ្ះស ម្ ះសោះស ន្ ត
ម្ប្ិនសបើអនកមិនោនចុ្ះស ម្ ះសៅអា្យដា្ឋ នស្ន ក់សៅ្្បច្បាប់ដដលោ
ន ្្ដល់ជូនអនកនលឹងទទួលោនពាក្យស្នើ្ំុចុ្ះស ម្ ះអនកសោះស ន្ តជាមួយនលឹងឯ
កស្រ្ន្លឹកស ន្ តរប្់អនក។

ព័ត៌រាន្ម្រាប់សោធាកំពុងជាប់ភារកិច្្ចនិងអនកសោះស ន្ តសៅសម្រៅម្បសទ្
ម្ប្ិនសបើអនកកំពុងដាក់ពា្យស្នើ្ំុ្ន្លឹកស ន្ ត្ម្រាប់ពលរដ្ឋអវត្តសដាយស្
រអនកឬម្គរួស្ររប្់អនកគឺជាសោធាកំពុងជាប់ភារកិច្្ចឬសដាយស្រអនកនលឹងម្តរូវ
ោកសច្ញសៅសម្រៅម្បសទ្និង/ឬសម្រៅដដនដី្ហរដ្ឋអាសមរកិ្ូមកំុសម្បើម្ោ្់
ពាក្យស្នើ្ំុសនះ។អនករាន្ិទ្ិទទួលោនរោររោរពារពិស្្ម្ប្ិនសបើអនក
ដាក់ពាក្យស្នើ្ំុសដាយសម្បើម្ោ្់ពាក្យស្នើ្ំុប័ណណថម្ប្ណី្ហព័ន្។ 
្ម្រាប់ព័ត៌រានបដនថែមនិងសដើម្ីដាក់ពាក្យស្នើ្ំុតាមអនឡាញ្ូមចូ្លសៅ 
រោន់សវបស្យត៍ http://www.mnvotes.org។

ជសម្មើ្ដដលរាន្ម្រាប់អនកម្ប្ិនសបើអនកជាជនពិរោរ
អនកអាច្៖
• ចុ្ះហតថែសលខាសលើពាក្យស្នើ្ំុសដាយខ្ួនឯង
• ដាក់្ញ្ញា រប្់អនកឬ
•  ឱ្យអនកស្សេងជួយចុ្ះហតថែសលខាជំនួ្អនកសៅចំ្សពាះមុខអនក (ឱ្យបុគ្គល

សន្ះចុ្ះហតថែសលខាដាក់ស ម្ ះរប្់ខ្ួនឯង្ងដដរ)
•  ម្ប្ិនសបើអនកសម្បើម្ោ្់ម្តាហតថែសលខា្ម្រាប់ម្គប់រោរចុ្ះហតថែសល

ខាអនកអាច្សម្បើម្ោ្់ម្តាហតថែសលខារប្់អនកឬឱ្យបុគ្គលស្សេងសម្បើម្ោ
្់ ម្តាហតថែសលខារប្់អនកសៅចំ្សពាះមុខអនក។(្ូមសមើលលក្ខខន្តិកៈ
Minnesota ដ្នក645.44 អនុដ្នក14.)

ព័ត៌រានពាក់ព័ន្នលឹងលិខិតស ទ្ារ្ិទ្ិ
លិខិតស ទ្ារ្ិទ្ិមិនអាច្សម្បើម្ោ្់សៅកនុងរោរសោះស ន្ តសឡើយ។លិខិតស ទ្ារ 
្ិទ្ិពាក់ព័ន្ដតសៅនលឹងកិច្្ចរោរដដលប៉ះពាល់ដល់ម្ទព្យ្ម្ត្តិដតបុ៉សណាណ ះ។ 
បុគ្គលដដលរានលិខិតស ទ្ារ្ិទ្ិអាច្ម្តលឹមដតចុ្ះហតថែសលខាជំនួ្អនកសៅចំ្ 
សពាះមុខអនកដតបុ៉សណាណ ះដូច្ដដលោនសលើកសឡើងខាងសលើ។(្ូមសមើលលក្ខ 
ខន្តិកៈ Minnesota ដ ន្ក523.24 អនុដ ន្ក14.) ដតបុ៉សណាណ ះដូច្ដដលោន 
សលើកសឡើងខាងសលើ។ (្ូមសមើលលក្ខខន្តិកៈ Minnesota ដ្នក523.24
អនុដ្នក14.)

្ូមម្បគល់ពាក្យស្នើ្ំុសនះឱ្យោន្ប់តាមដដលអាច្សធវើោនសៅរោន់៖
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http://www.mnvotes.org
http://www.mnvotes.org/
http://www.mnvotes.org/
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