ចុះះ �ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោត

អ្ននកអាចចុះះ �ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោតបាននៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋ California
ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកជា ៖
- សញ្ជាាតិិអាមេ�រិក
ិ
- អាយុុយ៉ាាងតិិចណាស់់ 18 ឆ្នាំំ � ឬលើ�ើសពីីនេះ�ះនៅ�ចំំថ្ងៃ�ៃ
ឬមុុនថ្ងៃ�ៃបោះ�ះឆ្នោ�ោត
- មិិ នស្ថិិ�តនៅ�ក្នុងពន្ធធ
នាគារ ឬបានដោះ�ះលែ�ងដោ�យមាន
ុ�
លក្ខខខណ្ឌឌពីីបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋ
អ្ននកអាច ចុះះ �ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោតមុុន នៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋ California
ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននក៖
- មានអាយុុ 16 ឬ 17 ឆ្នាំំ �

អ្ននកចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោតអាចបោះ�ះឆ្នោ�ោតបានដោ�យប្រើ��ើ
សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតបោះ�ះតាមសំំបុុត្រ�ជំំនួួសការទៅ�ដល់់ មណ្ឌឌល
ផ្ទាាល់់ នៅ�ថ្ងៃ�បោះៃ �ះឆ្នោ�ោត។
ដើ�ើ ម្បីី�សំំ ណូូមពរនូូ វសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតបោះ�ះតាមសំំ បុុត្រ� ៖

- បំំពេ�ញទម្រ�ង់់ បែ�បបទនៃ�ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតតាមសំំបុុត្រ�
នៅ�លើ�ើគម្រ�បខាងក្រោ��យនៃ�សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតគំំរូូ។

ដើ�ើ ម្បីី�ក្លាាយជាអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតតាមសំំ បុុត្រ�ជាអចិិ ន្ត្រៃ��ៃយ៍៍ ៖

- ចូូលទៅ�កាន់់ LAVote.net ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញទម្រ�ង់់ បែ�បបទនៅ�
លើ�ើគេ�ហទំំព័័រ។
- បំំពេ�ញទម្រ�ង់់ បែ�បបទការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�

និិ ងគូូសលើ�ើប្រ�អប់់ ដែ�លដាក់់ថាបាទ ឬចាស នៅ�លើ�ើបន្ទាាត់់ #7។
សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោត នឹឹ ងចាប់់ ផ្តើ�ើ� មផ្ញើ�ើ�ចេ�ញ 29 ថ្ងៃ�ៃមុុនការបោះ�ះឆ្នោ�ោត។

- សញ្ជាាតិិអាមេ�រិក
ិ
យុុវជននៃ�រដ្ឋឋ California ដែ�លបានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោត
មុុនអាយុុ ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�នោះ�ះនឹឹ ងមានប្រ�សិិ ទ្ធភា
ធ ព
នៅ�ពេ�លដែ�លពួួកគេ�មានអាយុុ 18 ឆ្នាំំ ភ្លា
� ា ម។

ចុះះ �ឈ្មោះ�ះ�បានយ៉ាាងដូូ ចម្តេ�េច

- ចូូលទៅ�កាន់់ RegisterToVote.ca.gov ដើ�ើម្បីី�
បំំពេ�ញនូូវទម្រ�ង់់ បែ�បបទនៅ�លើ�ើគេ�ហទំំព័័រ។

- ទំំនាក់់ទំំនងទៅ�កាន់់ លេ�ខ (800) 815-2666
ជម្រើ��ើ ស #2

- បំំពេ�ញទម្រ�ង់់ បែ�បបទចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោត
ដោ�យបានផ្តតល់់ អោ�យនៅ�ទូូទាំំងទីីក្រុ� ុង
Los Angeles នៅ�ក្នុងអាគាររដ្ឋាា
ភិិបាលថ្នាាក់់មូូលដ្ឋាា ន
ុ�
រដ្ឋឋ និិ ងសហព័័ន្ធធជាដើ�ើម។

ចុះះ �ឈ្មោះ�ះ�បាននៅ�ពេ�លណា

ថ្ងៃ�ផុុ
ៃ តកំំណត់់ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោតគឺឺ 15
ថ្ងៃ�ៃមុុនការបោះ�ះឆ្នោ�ោត។
ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�នៅ�ថ្ងៃ�ៃតែ�មួួយ
អាចប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទៅ�បានរហូូតដល់់
ថ្ងៃ�ៃបោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�ឯមណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោត។

បោះ�ះឆ្នោ�ោតតាមសំំ បុុត្រ� ឬក្លាាយជាអ្នន ក
បោះ�ះឆ្នោ�ោតតាមសំំ បុុត្រ�ជាអចិិ ន្រ្តៃ��ៃយ៍៍ ៖

15

(អាស្រ័�័ យទៅ�លើ�ើការផ្លាាស់់ ប្តូ�របទបញ្ញញតិ្តត�របស់់
រដ្ឋឋ។)
ូ

ធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពការចុះះ �ឈ្មោះ�ះ�របស់់ អ្ននក ដើ�ើ ម្បីី�បោះ�ះឆ្នោ�ោតប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននក ៖
- ផ្លាាស់់ ទីីទៅ�អាសយដ្ឋាា នផ្សេ�េង
- ផ្លាាស់់ ប្តូ�រឈ្មោះ
ូ �ះ�របស់់ អ្ននក

- ផ្លាាស់់ ប្តូ�រគណៈៈបក្សសនយោ�បាយរបស់់
អ្ននក
ូ

- បញ្ចចប់់ ការជាប់់ ទោ�សបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋ និិ ងមិិ នស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មការ
ដោះ�ះលែ�ងដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌ

- ចង់់ ទទួួលបានសម្ភាារៈៈឯកសារជាផ្លូូ�វការដែ�លទាក់់ទងជាមួួយ
ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតជាភាសាផ្សេ�េងទៀ�ៀត

បញ្ជូូ�នទៅ�វិិញនូូ វសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតបោះ�ះតាមសំុុ�ត្រ�
- ចូូរផ្ញើ�ើ�សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតបោះ�ះតាមសំំបុុត្រ�ជាមួួយ
និិ ងស្រោ��មសំំបុុត្រ�ដែ�លមានតែ�ម
ប្រៃ��សណីីយ៍៍ ផ្តតល់់អោ�យរួ ួចជាស្រេ��ច។

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត

ការតែ�ងតាំង
ំ ជាបឋម
ថ្ងៃ�ៃទីី 3 ខែ� មីី នា ឆ្នាំំ � 2020
ថ្ងៃ�ៃចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោតចុុងក្រោ��យ

សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម សូូមទាក់់ទងទៅ�កាន់់ l
(213) 978-0444 ឬ TTY (213) 485-2121.
ជំំ នួួយការផ្នែ�ែកភាសា
ឯកសារទាក់់ទងនឹឹ ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោតមានជាភាសាដូូចខាងក្រោ��ម ៖
VOTE
(ជំំ នួួយការផ្នែ�ែកភាសានិិ យាយក៏៏ មានជាភាសាទាំំងនេះ�ះផងដែ�រ។)

អាសនៈៈក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាសង្កាាត់់
លេ�ខគូូ
អាសនៈៈសមាជិិ កគណៈៈកម្មមការសាលា LAUSD
លេ�ខសេ�ស

(យោ�ងទៅ�តាម ថ្ងៃ�ៃទីី 17 ខែ� កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ � 2020 ជាថ្ងៃ�ៃឈប់់ សម្រា�ក)

ថ្ងៃ�ៃចុុ ងក្រោ��យនៃ�ការដាក់់ ពាក្យយតាមរយៈៈសំំ បុុត្រ�
សម្រា�ប់់ សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតបោះ�ះតាមសំំ បុុត្រ�របស់់ ខោ�នធីី LA

ថ្ងៃ�ៃទីី 25 ខែ� កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ � 2020

Council
Districs

LAUSD

2

1

4

3

6

ថ្ងៃ�ៃដំំបូូងនៃ�មណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោត

5

8
7
10
12
14
President

ថ្ងៃ�ៃទីី 22 ខែ� កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ � 2020

មណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោត

ដើ�ើ ម្បីី�ស្វែ�ង
ែ រកមណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោត ឬទីីតាំំងសម្រា�ប់់ ទម្លាាក់់ ការបោះ�ះ
ឆ្នោ�ោតតាមសំំ បុុត្រ�ដែ�លនៅ�ក្បែ�ែរៗអ្ននក សូូមចូូ លទៅ�កាន់់
LAVote.net

VSAP ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យមាន
ភាពយល់់ ច្បាាស់់ និិ ងងាយស្រួ�ួលសម្រា�ប់់
អ្ននកគ្រ�ប់់ គ្នាា ។ បណ្តា
ា អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោត
មិិ នចំំពោះ�ះអំំពីី អាយុុ ប្រ�វតិ្តត�រូូប ពិិការភាព ឬក៏៏ភាសា នឹឹ ងមាន
ភាពងាយស្រួ�ួល ឯកជន និិ ងបទពិិសោ�ធន៍៍ក្នុងការបោះ
�ះ
ុ�
ឆ្នោ�ោតដោ�យឯករាជ្យយ។

នៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ � 2020 បណ្តា
ា អាសនៈៈទីីក្រុ� ុងនឹឹ ងនៅ�លើ�ើសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ ត
ជាបឋម។

ថ្ងៃ�ៃទីី 18 ខែ� កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ � 2020*

- ទម្លាាក់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតនៅ�ឯបណ្តា
ា មណ្ឌឌល
បោះ�ះឆ្នោ�ោត ឬទម្លាាក់់នៅ�ឯប្រ�អប់់ ដែ�ល
បោះ�ះតាមសំំបុុត្រ�។

ជំំ នួួយសម្រា�ប់់ ការចូូ លប្រើ��ើ ប្រា�ស់់

លំំ ដាប់់ នៃ�សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោត

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោត

សាលាក្រុ�ងទូ
ុ ូទៅ�
ិ � កា
ថ្ងៃ�ៃទីី 3 ខែ� វិច្ឆិ
ិ ឆ្នាំំ � 2020
ថ្ងៃ�ៃចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោតចុុងក្រោ��យ

ថ្ងៃ�ៃទីី 19 ខែ� តុុលា ឆ្នាំំ � 2020
ថ្ងៃ�ៃចុុ ងក្រោ��យនៃ�ការដាក់់ ពាក្យយតាមរយៈៈសំំ បុុត្រ�សម្រា�ប់់
សន្លឹឹ� កឆ្នោ�ោតបោះ�ះតាមសំំ បុុត្រ�របស់់ ខោ�នធីី LA

ថ្ងៃ�ៃទីី 24 ខែ� តុុលា ឆ្នាំំ � 2020
ថ្ងៃ�ៃដំំបូូងនៃ�មណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោត

ថ្ងៃ�ៃទីី 23 ខែ� តុុលា ឆ្នាំំ � 2020
ចុះះ �ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�លើ�ើ គេ�ហទំំ ព័័រ RegisterToVote.ca.gov

នៅ�ក្នុងឆ្នាំំ
ុ�
� 2020 ខោ�នធីី Los Angeles
នឹឹ ងធ្វើ�ើ�ការផ្លាាស់់ ប្តូ�រពីី
ូ ទីីកន្លែ�ែង បោះ�ះឆ្នោ�ោតទៅ�ជាមណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោតវិិញ។
គំំរូូថ្មី�នេះ�
ី ះ នឹឹ ងធ្វើ�ើ�អោ�យបណ្តា
ា អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតអាចបោះ�ះនូូវសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោត
របស់់ ពួួកគេ�ភាគច្រើ��ើននៅ�តាម ទីីតាំំងមណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោតក្នុងខោ�នធីី
ុ�
LA ដែ�លមានរយៈៈពេ�លជាង 11 ថ្ងៃ�ៃ។
- មណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោតភាគច្រើ��ើនបើ�ើកក្នុងរយៈៈពេ�ល
11 ថ្ងៃ�ៃ
ុ�
- មណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោតទាំង
4 ថ្ងៃ�ៃ
ំ អស់់ បើ�ើកក្នុងរយៈៈពេ�ល
�ុ
រួ ួមបញ្ចូូ�លនៅ�ថ្ងៃ�ៃបោះ�ះឆ្នោ�ោតផងដែ�រ។
- មានមណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោតចំំនួួន 1,000 កន្លែ�ែងនៅ�ទូូទាំង
ំ ខោ�នធីី LA
- ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋនៃ�ទីីក្រុ� ុង LA អាចបោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�តាមបណ្តា
ា មណ្ឌឌល
បោះ�ះឆ្នោ�ោតណាក៏៏បាននៅ�ក្នុងខោ�នធីី
LA
ុ�
- បញ្ជីី�ឈ្មោះ�ះ�អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតក្នុងប្រ�ព័័
ន្ធធអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិចអាចចូូល
ុ�
ដំំណើ�ើ រការទិិន្ននន័័យនៅ�ក្នុងពេ�លវេ�លាជាក់់
ស្តែ�ែង នឹឹ ងអនុុញ្ញាាត
ុ�
អោ�យចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ក្នុងថ្ងៃ
ុ� �ៃតែ�មួួយ
- ទម្លាាក់់សំំបុុត្រ�ចុះះ�នៃ�ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតតាមសំំបុុត្រ�
ពេ�លវេ�លាថ្ងៃ�ៃបោះ�ះឆ្នោ�ោត*
7:00 ព្រឹ�ឹក ដល់់ 8:00 ល្ងាាច

(ចូូលទៅ�កាន់់ LAVote.net សម្រា�ប់់ ពេ�លវេ�លានៃ�មណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោតទាំង
ំ
អស់់ )

ដើ�ើ ម្បីី�ស្វែ�ង
ែ រកមណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោតដែ�លនៅ�ក្បែ�ែរៗអ្ននក
សូូមចូូ លទៅ�កាន់់ LAVote.net

VOTING SOLUTIONS FOR ALL PEOPLE

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោត

ិ ។
នឹឹកក្នុុ�ងមនោ�គតិិឡើ�ើងវិញ

គំំ និិតច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិ តប្រ�សព្វវគ្នាាមួួយសម្រា�ប់់ អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតឆ្ពោះ�ះ�
តម្រ�ង់់ ទៅ�រកការបោះ�ះឆ្នោ�ោតសម្រា�ប់់ ទីីក្រុ� ុង
LOS ANGELES
គំំនិិតច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតប្រ�សព្វវគ្នាាមួួយសម្រា�ប់់ អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ តឆ្ពោះ�ះ�
តម្រ�ង់់ ទៅ�រកការបោះ�ះឆ្នោ�ោ តសម្រា�ប់់ ខោ�នធីី Los Angeles
ដំំណោះ�ះស្រា�យនៃ�ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ តសម្រា�ប់់ មនុុស្សសគ្រ�ប់់ គ្នាា (VSAP)
ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ង
ើ ដោ�យការិិយាល័័ យមន្ត្រី�ី� កត់់ត្រា� ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�
របស់់ ខោ�នធីី LA ឬស្មៀ�ៀ�នរបស់់ ខោ�នធីី នៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ � 2009 ដើ�ើម្បីី�
បញ្ជាាក់់នូូវប្រ�ព័័ន្ធធការបោះ�ះឆ្នោ�ោ តម្តតងទៀ�ៀត និិងបង្កើ�ើ�នការ
បោះ�ះឆ្នោ�ោ តដ៏៏ ធំំ និិងស្មុុគស្មាា
ញ។
�
គំំរូ ូថ្មីី�នៃ�ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត នឹឹ ងផ្លាាស់់ប្តូូ�រពួួកយើ�ើងចេ�ញពីី
ការពឹឹងផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើក្រ�ដាសបញ្ជីី�ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត
ដែ�លបានបោះ�ះពុុម្ពពរួួចស្រេ��ចជាមុុន ហើ�ើយនៅ�ក្នុុ�ងនោះ�ះផ្តតល់់
អោ�យនូូវពេ�លវេ�លាជាក់់ស្តែ�ែងដែ�លដំំណើ�ើ រការទៅ�រកទិិន្ននន័័ យ
អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ តពេ�ញលេ�ញ នៅ�ឯទីីតាំំងបោះ�ះឆ្នោ�ោ តទាំំងអស់់ ដែ�លធ្វើ�ើ�
អោ�យការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ តនៅ�ថ្ងៃ�ៃតែ�មួួយ
មានភាពងាយស្រួ�ួល។

2020
បណ្តា
ា អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតអាចប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ បាន

ដែ�លអាចចូូ លប្រើ��ើប្រា�ស់់ យ៉ាាងពេ�ញលេ�ញ

មានរយៈៈពេ�ល 11 ថ្ងៃ�ៃសម្រា�ប់់ ការបោះ�ះឆ្នោ�ោត

បណ្តា
ា មណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�ក្នុុ�ងខោ�នធីី LA

មានភាពងាយស្រួ�ួលក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោតតាមសំំ បុុត្រ�

អេ�ក្រ�ង់់ ប៉ះះ�អាចប្តូូ�រតាមបំំណងបាន

Holly L. Wolcott ស្មៀ�ៀ�នសាលាក្រុ� ុង
Petty Santos មន្ត្រី�ី�ប្រ�តិិបត្តិិ�

Jinny Pak ប្រ�ធានរៀ�ៀបចំំការបោះ�ះឆ្នោ�ោត

សេ�វាស្មៀ��ៀ នសាលាក្រុ� ុង

- មណ្ឌឌលលើ�ើកស្ទួួ�យពាណិិ ជ្ជជកម្មម

- មជ្ឈឈមណ្ឌឌលប័័ ណ្ណណសារ និិងកំំណត់់ត្រា�សាលាក្រុ� ុង

- កិិច្ចចប្រ�ជុំំ� និិងរបៀ�ៀបវារៈៈរបស់់ ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាសាលាក្រុ� ុង

ធ្វើ�ើ�ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�តាមបណ្តាា
មណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោតទូូទាំង
ំ ខោ�នធីី LA
សេ�វាកម្មមពេ�ញលេ�ញផ្នែ�ែកភាសា
និិ ងពង្រី�ីកនូូ វការចូូ លប្រើ��ើ ប្រា�ស់់
មានចំ នួន 11 ថ្ងៃសម្រាប់ ធ្វើការបោះឆ្នោ ត
នៅស្ទើរគ្រប់ មណ្ឌ លបោះឆ្នោ ត
បញ្ជីី�ឈ្មោះ�ះ�អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតក្នុុ�ងប្រ�ព័័ ន្ធធអេ�ឡិិច
ត្រូ�ូនិិចអាចចូូ លដំំ ណើ�ើរការទិិន្ននន័័យនៅ�ក្នុុ�ងពេ�ល
វេ�លាជាក់់ ស្តែ�ង
ែ នឹឹងអនុុញ្ញាាតអោ�យចុះះ �ឈ្មោះ�ះ�
ក្នុុ�ងថ្ងៃ�ៃតែ�មួួយ

ប៊ូូ�តុុងប៉ះះ�ជាមួួយឧបករណ៍៍អូូឌីី យ៉ូូ �

ការិិយាល័័យស្មៀ��ៀ នសាលាក្រុ� ុង

- ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ តសាលាក្រុ� ុង

- សេ�វាក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាា និិងសាធារណៈៈ

ការិិយាល័័យស្មៀ��ៀ នសាលាក្រុ� ុង
នាយកដ្ឋាានរៀ�ៀបចំំ ការបោះ�ះឆ្នោ�ោត

555 Ramirez Street, Space 300
Los Angeles, CA 90012
(2 1 3 ) 978-0444 | (888) 873-1000
(800) 994-8683
(បណ្តាា ញទាន់់ ហេ�តុុការណ៍៍ ជាពហុុភាសា)
clerk.election@lacity.org (Email)
Clerk.LACity.org/Elections

វាមានភាពងាយស្រួ�ល
ួ ជាងក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោត
តាមសំំ បុុត្រ� ដែ�លមានទីីតាំំងជាង 150 កន្លែ�ែង
សម្រា�ប់់ អោ�យអ្ននកធ្វើ�ើ�ការទម្លាាក់់ សំំបុុត្រ�នោះ�ះ
ផងដែ�រ

ប្រ�អប់់ សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតរួ ួម

ឧបករណ៍៍គូូ សសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតថ្មីី�មួួ យ
សម្រា�ប់់ ខោ�នធីី LOS ANGELES

សាមញ្ញញ។ សុុវត្ថិិ�ភាព។ អាចចូូ លប្រើ��ើបាន។

សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម សូូមចូូ លទៅ�កាន់់ VSAP.lavote.net

ចូូ រតាមដានយើ�ើ ងនៅ�លើ�ើ ព័័ត៌៌មានសង្គគម
@LACityClerk
#LACityVotes #iVoteLA
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