
មណ្ឌឌ លបោះ�ះបោះ�ោ ត 
បោះ�ក្នុោ�ង�ោ � 2020  បោះ�នធីី Los Angeles 
នឹងបោះធីើីការផ្លាា ស់់បូ្តូ�រពីីទីីក្នុន្លែនាង បោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�ជាមណ្ឌឌ លបោះ�ះបោះ�ោ តវិញិ។ 
គំ�រ �ថ្មីីីបោះនះ នឹងបោះធីើីបោះ�យប្តូណូ្តា អ្នោក្នុបោះ�ះបោះ�ោ ត�ចបោះ�ះន�វិស់នាឹក្នុបោះ�ោ ត 
រប្តូស់់ពួីក្នុបោះគំភាគំបោះ�ចីនបោះ�តាម ទីីតា�ងមណ្ឌឌ លបោះ�ះបោះ�ោ តក្នុោ�ងបោះ�នធីី  
LA ន្លែ�លមានរយៈបោះពីលជាង 11 ថ្ងៃថ្មីៃ។ 
-  មណ្ឌឌ លបោះ�ះបោះ�ោ តភាគំបោះ�ចីនបោះបី្តូក្នុក្នុោ�ងរយៈបោះពីល 11 ថ្ងៃថ្មីៃ
-  មណ្ឌឌ លបោះ�ះបោះ�ោ តទាំ�ងអ្នស់់បោះបី្តូក្នុក្នុោ�ងរយៈបោះពីល 4 ថ្ងៃថ្មីៃ 

រមួប្តូញ្ចូូ�លបោះ�ថ្ងៃថ្មីៃបោះ�ះបោះ�ោ តផងន្លែ�រ។
-  មានមណ្ឌឌ លបោះ�ះបោះ�ោ តច�នួន 1,000 ក្នុន្លែនាងបោះ�ទី�ទាំ�ងបោះ�នធីី LA    
-  �ប្តូជាពីលរ�ឋថ្ងៃនទីី�ក្នុងុ LA �ចបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�តាមប្តូណូ្តាមណ្ឌឌ ល

បោះ�ះបោះ�ោ តណ្តាក៏្នុ�នបោះ�ក្នុោ�ងបោះ�នធីី LA 
-  ប្តូញ្ចូីីបោះ�ីះអ្នោក្នុបោះ�ះបោះ�ោ តក្នុោ�ង�ប្តូព័ីនធបោះអ្នឡិចិ�តនិូច�ចច�ល  ��បោះណី្ឌរការទិីនោន័យបោះ�ក្នុោ�ងបោះពីលបោះវិលាជាក់្នុន្លែស់ងូ នឹងអ្នន�ញ្ញាា ត 

បោះ�យច�ះបោះ�ីះក្នុោ�ងថ្ងៃថ្មីៃន្លែតមួយ
-  ទីមាា ក់្នុស់�ប្តូ��តច�ះថ្ងៃនការបោះ�ះបោះ�ោ តតាមស់�ប្តូ��ត

ពេ�លពេ�លាថ្ងៃ�ៃពេ�ះពេ�ោ ត*
7:00 ព្រឹ�ឹក ដល់់ 8:00 ល្ងាា ច
(ច�លបោះ�កាន់ LAVote.net ស់�មាប់្តូបោះពីលបោះវិលាថ្ងៃនមណ្ឌឌ លបោះ�ះបោះ�ោ តទាំ�ង 
អ្នស់់)

ពេ�ើម្បី ើីស្វែ�ែងរកម្បីណ្ឌឌ លពេ�ះពេ�ោ តស្វែ�លពេ�ស្វែកីរៗអ្នោក 
�ូម្បីចូូលពេ�កាន់់ LAVote.net

ចូះះពេ�ះ ះពេ�ះពេ�ោ ត
អ្នោកអាចូចូះះពេ�ះ ះពេ�ះពេ�ោ ត�ន់ពេ�កោះងរ�ឋ California 
ប្រ��ិន់ពេ�ើអ្នោកជា ៖

-  ស់ញី្ញាតិ�បោះមរកិ្នុ

-  �យ�យ៉ាា ងតិចណ្តាស់់ 18 �ោ � ឬបោះលីស់ពីីបោះនះបោះ�ច�ថ្ងៃថ្មីៃ 
ឬម�នថ្ងៃថ្មីៃបោះ�ះបោះ�ោ ត

-  មិនស់ិិតបោះ�ក្នុោ�ងពីនធនាគារ ឬ�នបោះ�ះន្លែលងបោះ�យមាន 
លក្នុខខណ្ឌឌ ពីីប្តូទីឧ�កិ្នុ�ឋ

អ្នោកអាចូ ចូះះពេ�ះ ះពេ�ះពេ�ោ តម្បីះន់ ពេ�កោះងរ�ឋ California 
ប្រ��ិន់ពេ�ើអ្នោក៖

-  មាន�យ� 16 ឬ 17 �ោ �

-  ស់ញី្ញាតិ�បោះមរកិ្នុ

យ�វិជនថ្ងៃនរ�ឋ California ន្លែ�ល�នច�ះបោះ�ីះបោះ�ះបោះ�ោ ត
ម�ន�យ� ការច�ះបោះ�ីះបោះនាះនឹងមាន�ប្តូសិ់ទីធភាពី
បោះ�បោះពីលន្លែ�លពួីក្នុបោះគំមាន�យ� 18 �ោ �ភាា ម។

ចូះះពេ�ះ ះ�ន់យ៉ាា ង�ូចូពេម្បីេចូ
-  ច�លបោះ�កាន់ RegisterToVote.ca.gov បោះ�ីមី ី 

ប្តូ�បោះពីញន�វិទី�មង់ន្លែប្តូប្តូប្តូទីបោះ�បោះលីបោះគំហទី�ព័ីរ។
-  ទី�នាក់្នុទី�នងបោះ�កាន់បោះលខ (800) 815-2666

ជពេប្រម្បីើ� #2

-  ប្តូ�បោះពីញទី�មង់ន្លែប្តូប្តូប្តូទីច�ះបោះ�ីះបោះ�ះបោះ�ោ ត 
បោះ�យ�នផូល់បោះ�យបោះ�ទី�ទាំ�ងទីី�ក្នុងុ  
Los Angeles បោះ�ក្នុោ�ង�គាររ�ឋ ភិិ�លថ្នាោ ក់្នុម�ល�ឋ ន  
រ�ឋ និងស់ហព័ីនធជាបោះ�ីម។

ចូះះពេ�ះ ះ�ន់ពេ�ពេ�លណា
ថ្ងៃថ្មីៃផ�តក្នុ�ណ្ឌត់ច�ះបោះ�ីះបោះ�ះបោះ�ោ តគឺំ 15 
ថ្ងៃថ្មីៃម�នការបោះ�ះបោះ�ោ ត។
ការច�ះបោះ�ីះបោះ�ថ្ងៃថ្មីៃន្លែតមួយ 
�ច�ប្តូ�ពឹីតូបោះ��នរហ�ត�ល់
ថ្ងៃថ្មីៃបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�ឯមណ្ឌឌ លបោះ�ះបោះ�ោ ត។
(��ស័់យបោះ�បោះលីការផ្លាា ស់់បូ្តូ�រប្តូទីប្តូញ្ចូាតូិរប្តូស់់រ�ឋ។)

ពេ�ែើ�ចុូះ�ីន់ោភា�ការចូះះពេ�ះ ះរ��់អ្នោក ពេ�ើម្បី ើីពេ�ះពេ�ោ តប្រ��ិន់ពេ�ើអ្នោក ៖
-  ផ្លាា ស់់ទីីបោះ��ស់យ�ឋ នបោះផេង
-  ផ្លាា ស់់បូ្តូ�របោះ�ីះរប្តូស់់អ្នោក្នុ
-  ផ្លាា ស់់បូ្តូ�រគំណ្ឌៈប្តូក្នុេនបោះយ៉ា�យរប្តូស់់អ្នោក្នុ
-  ប្តូញ្ចូប់ូ្តូការជាប់្តូបោះទាំស់ប្តូទីឧ�កិ្នុ�ឋ និងមិនស់ិិតបោះ�បោះ�កាមការ 

បោះ�ះន្លែលងបោះ�យមានលក្នុខខណ្ឌឌ
-  ចង់ទីទួីល�នស់មាា រៈឯក្នុសារជាផា�វិការន្លែ�លទាំក់្នុទីងជាមួយ 

ការបោះ�ះបោះ�ោ តជាភាសាបោះផេងបោះទីៀត

ពេ�ះពេ�ោ តតាម្បី�ំ�ះប្រត ឬកាា យជាអ្នោក
ពេ�ះពេ�ោ តតាម្បី�ំ�ះប្រតជាអ្នចិូថ្ងៃ�ន់េយ៍ ៖
អ្នោក្នុច�ះបោះ�ីះបោះ�ះបោះ�ោ ត�ចបោះ�ះបោះ�ោ ត�នបោះ�យបោះ�បី្តូ
ស់នាឹក្នុបោះ�ោ តបោះ�ះតាមស់�ប្តូ��តជ�នួស់ការបោះ��ល់មណ្ឌឌ ល
ផ្លាា ល់បោះ�ថ្ងៃថ្មីៃបោះ�ះបោះ�ោ ត។

ពេ�ើម្បី ើី�ំណូ្ឌម្បី�រនូ់��ន់ា�កពេ�ោ តពេ�ះតាម្បី�ំ�ះប្រត ៖
-  ប្តូ�បោះពីញទី�មង់ន្លែប្តូប្តូប្តូទីថ្ងៃនការបោះ�ះបោះ�ោ តតាមស់�ប្តូ��ត 

បោះ�បោះលីគំ�មប្តូ�ងបោះ�កាយថ្ងៃនស់នាឹក្នុបោះ�ោ តគំ�រ �។

ពេ�ើម្បី ើីកាា យជាអ្នោកពេ�ះពេ�ោ តតាម្បី�ំ�ះប្រតជាអ្នចិូថ្ងៃ�ន់េយ៍ ៖
-  ច�លបោះ�កាន់ LAVote.net បោះ�ីមីបី្តូ�បោះពីញទី�មង់ន្លែប្តូប្តូប្តូទីបោះ�

បោះលីបោះគំហទី�ព័ីរ។
-  ប្តូ�បោះពីញទី�មង់ន្លែប្តូប្តូប្តូទីការច�ះបោះ�ីះ

និងគំ�ស់បោះលី�ប្តូអ្នប់្តូន្លែ�ល�ក់្នុថ្នា�ទី ឬចាស់ បោះ�បោះលីប្តូនាា ត់ #7។
ស់នាឹក្នុបោះ�ោ ត នឹងចាប់្តូបោះផីូមបោះផើីបោះចញ 29 ថ្ងៃថ្មីៃម�នការបោះ�ះបោះ�ោ ត។

�ញូូ្ជូន់ពេ��ញិនូ់��ន់ា�កពេ�ោ តពេ�ះតាម្បី�ំះប្រត
-  ច�របោះផើីស់នាឹក្នុបោះ�ោ តបោះ�ះតាមស់�ប្តូ��តជាមួយ

និងបោះ�សាមស់�ប្តូ��តន្លែ�លមានន្លែតម 
ថ្ងៃ�ប្តូស់ណី្ឌយ៍ផូល់បោះ�យរចួជាបោះ�ស់ច។

-  ទីមាា ក់្នុស់នាឹក្នុបោះ�ោ តបោះ�ឯប្តូណូ្តាមណ្ឌឌ ល
បោះ�ះបោះ�ោ ត ឬទីមាា ក់្នុបោះ�ឯ�ប្តូអ្នប់្តូន្លែ�ល
បោះ�ះតាមស់�ប្តូ��ត។

ពេ�ើម្បី ើីស្វែ�ែងរកម្បីណ្ឌឌ លពេ�ះពេ�ោ ត ឬទីើតាងំ�ប្រ��់ទី�ា ក់ការពេ�ះ
ពេ�ោ តតាម្បី�ំ�ះប្រតស្វែ�លពេ�ស្វែកីរៗអ្នោក �ូម្បីចូូលពេ�កាន់់ 
LAVote.net

ជំនួ់យ�ប្រ��់ការចូូលពេប្រ�ើប្រ��់ 
VSAP �តវូិ�នប្តូបោះងើីតបោះឡិងីបោះ�យមាន 
ភាពីយល់ចាស់់ និងងាយ�ស់លួស់�មាប់្តូ 
អ្នោក្នុ�គំប់្តូគាោ ។ ប្តូណូ្តាអ្នោក្នុបោះ�ះបោះ�ោ ត
មិនច�បោះ�ះអ្ន�ពីី �យ� �ប្តូវិតូិរ �ប្តូ ពិីការភាពី ឬក៏្នុភាសា នឹងមាន
ភាពីងាយ�ស់លួ ឯក្នុជន និងប្តូទីពិីបោះសាធីន៍ក្នុោ�ងការបោះ�ះ
បោះ�ោ តបោះ�យឯក្នុរាជយ។ 
 
ស់�មាប់្តូព័ីត៌មានប្តូន្លែនមិ ស់�មទាំក់្នុទីងបោះ�កាន់l 
(213) 978-0444 ឬ TTY (213) 485-2121.

ជំនួ់យការស្វែ�ោកភាសា
ឯក្នុសារទាំក់្នុទីងនឹងការបោះ�ះបោះ�ោ តមានជាភាសា��ច�ងបោះ�កាម ៖

(ជំនួ់យការស្វែ�ោកភាសានិ់យ៉ាយក៏�ន់ជាភាសាទាំងំពេន់ះ�ងស្វែ�រ។)

លំដា�់ថ្ងៃន់�ន់ា�កពេ�ោ ត
នៅ�កុ�ងឆុ្នាំ� 2020 បណ្តាា អាសនៈៈទីីព្រឹកងុនឹៈងនៅ�នៅលី់សនឹឹៈកនៅឆុ្នាំត
ជាបឋម។

អា�ន់ៈប្រកមុ្បីប្រ��កា�ង្កាា ត់
នៅល់ខគូូ

អា�ន់ៈ��ជិកគណ្ឌៈកម្បីះការសាលា LAUSD 
នៅល់ខនៅសស
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ថ្ងៃ�ៃចូះះពេ�ះ ះពេ�ះពេ�ោ តចូះងពេប្រកាយ
ថ្ងៃ�ាទីី 18 ខែខ ក�មៈៈ ឆុ្នាំ� 2020*

(បោះយ៉ាងបោះ�តាម ថ្ងៃថ្មីៃទីី 17 ន្លែខ ក្នុ�មាៈ �ោ � 2020 ជាថ្ងៃថ្មីៃឈប់្តូស់�មាក្នុ)

ថ្ងៃ�ៃចូះងពេប្រកាយថ្ងៃន់ការដាក់ពាកយតាម្បីរយៈ�ំ�ះប្រត
�ប្រ��់�ន់ា�កពេ�ោ តពេ�ះតាម្បី�ំ�ះប្រតរ��់ពេ�ន់�ើ LA

ថ្ងៃ�ាទីី 25 ខែខ ក�មៈៈ ឆុ្នាំ� 2020

ថ្ងៃ�ៃ�ំ�ូងថ្ងៃន់ម្បីណ្ឌឌ លពេ�ះពេ�ោ ត
ថ្ងៃ�ាទីី 22 ខែខ ក�មៈៈ ឆុ្នាំ� 2020

ថ្ងៃ�ាទីី 3 ខែខ មីនា ឆុ្នាំ� 2020

ការបោះ�ះបោះ�ោ ត 
ការតែ�ងតាំងំជាបឋម

ថ្ងៃ�ៃចូះះពេ�ះ ះពេ�ះពេ�ោ តចូះងពេប្រកាយ 
ថ្ងៃ�ាទីី 19 ខែខ ត�ល្ងា ឆុ្នាំ� 2020

ថ្ងៃ�ៃចូះងពេប្រកាយថ្ងៃន់ការដាក់ពាកយតាម្បីរយៈ�ំ�ះប្រត�ប្រ��់
�ន់ា�កពេ�ោ តពេ�ះតាម្បី�ំ�ះប្រតរ��់ពេ�ន់�ើ LA

ថ្ងៃ�ាទីី 24 ខែខ ត�ល្ងា ឆុ្នាំ� 2020

ថ្ងៃ�ៃ�ំ�ូងថ្ងៃន់ម្បីណ្ឌឌ លពេ�ះពេ�ោ ត 
ថ្ងៃ�ាទីី 23 ខែខ ត�ល្ងា ឆុ្នាំ� 2020

ថ្ងៃ�ាទីី 3 ខែខ វិចិិ�កា ឆុ្នាំ� 2020

ការបោះ�ះបោះ�ោ ត 
សាលាក្រុ�ងុទូូទៅ� 

ចុះះ�ទៅ�ះ �ទៅ��ទៅ�ោ �ទៅ�ទៅ�ើទៅ�ហទំូព័័រ RegisterToVote.ca.gov

VOTE



ចូូរតាម្បីដាន់ពេយើងពេ�ពេលើ�័ត៌�ន់�ងគម្បី
@LACityClerk
#LACityVotes  #iVoteLA

ការយិ៉ាល័យពេ�ះ�ន់សាលាប្រកងុ 
Holly L. Wolcott បោះស់�ីនសាលា�ក្នុងុ
Petty Santos មន្ត្រីនីូ�ប្តូតិប្តូតិូ
Jinny Pak �ប្តូធានបោះរៀប្តូច�ការបោះ�ះបោះ�ោ ត

ពេ�វាពេ�ះ�ន់សាលាប្រកងុ
-  មណ្ឌឌ ល់នៅលី់កសួ�យពាណ្ឌ� ជ្ជជកមម
- មជ្ជឈមណ្ឌឌ ល់ប័ណ្ឌណសារ នៈ�ងក�ណ្ឌត់ព្រឹ�សាល្ងាព្រឹកងុ
- ក�ចចព្រឹបជ្ជ�� នៈ�ងរនៅបៀបវារៈរបស់ព្រឹកមុព្រឹបឹកាសាល្ងាព្រឹកងុ
- ការនៅ�ះនៅឆុ្នាំតសាល្ងាព្រឹកងុ
- នៅសវាព្រឹកមុព្រឹបឹកា នៈ�ងសាធារណ្ឌៈ

ការយិ៉ាល័យពេ�ះ�ន់សាលាប្រកងុ
នាយកដាឋ ន់ពេរៀ�ចំូការពេ�ះពេ�ោ ត
555 Ramirez Street, Space 300
Los Angeles, CA 90012

(2 13 ) 978-0444  |  (888) 873-1000
(800) 994-8683 
(�ណាេ ញទាំន់់ពេ�តះការណ៍្ឌ ជា��ះភាសា)

clerk.election@lacity.org (Email)  

Clerk.LACity.org/Elections

គូ�នៈ�តថ្ងៃចុព្រឹបឌិ�តព្រឹបស�វគុ្នាម�យសព្រឹ�ប់អុ្នកនៅ�ះនៅឆុ្នាំតនៅឆ្នាំះ ះ
តព្រឹមង់នៅ�រកការនៅ�ះនៅឆុ្នាំតសព្រឹ�ប់នៅ�នៈធីី Los Angeles
ដ�នៅណ្តាះព្រឹសាយថ្ងៃនៈការនៅ�ះនៅឆុ្នាំតសព្រឹ�ប់មនៈ�សសព្រឹគូប់គុ្នា (VSAP) 
ព្រឹតវូិ�នៈបនៅងើីតនៅ�ងីនៅ�យការយិាល័់យមន្ត្រីនៈាីកត់ព្រឹ� ច�ះនៅ�ម ះ 
របស់នៅ�នៈធីី LA ឬនៅសម�នៈរបស់នៅ�នៈធីីនៅ�កុ�ងឆុ្នាំ� 2009 នៅដីមីី
បញ្ជាជ ក់នូៈវិព្រឹប�័នៈធការនៅ�ះនៅឆុ្នាំតមាងនៅទីៀត នៈ�ងបនៅងើីនៈការ
នៅ�ះនៅឆុ្នាំតដ៏ធី� នៈ�ងសម�គូសាម ញ។

គូ�រ�ូមីថ្ងៃនៈការនៅ�ះនៅឆុ្នាំត នឹៈងផឹ្លាស់បាូរ��កនៅយីងនៅចញ�ី
ការ�ឹងខែ�ែកនៅ�នៅលី់ព្រឹក�សបញ្ជីជីច�ះនៅ�ម ះអុ្នកនៅ�ះនៅឆុ្នាំត
ខែដល់�នៈនៅ�ះ��មះរ �ចនៅព្រឹសចជាម�នៈ នៅ�ីយនៅ�កុ�ងនៅនាះ�ាល់់
នៅអាយនូៈវិនៅ�ល់នៅវិល្ងាជាក់ខែសាងខែដល់ដ�នៅណី្ឌរការនៅ�រកទី�នៈន័ុៈយ 
អុ្នកនៅ�ះនៅឆុ្នាំតនៅ�ញនៅល់ញ នៅ�ឯទីី��ងនៅ�ះនៅឆុ្នាំតទាំ�ងអ្នស់ ខែដល់នៅធីវី
នៅអាយការច�ះនៅ�ម ះអុ្នកនៅ�ះនៅឆុ្នាំតនៅ�ថ្ងៃ�ាខែតម�យ
�នៈភា�ងាយព្រឹសលួ់។

VOTING SOLUTIONS FOR ALL PEOPLE

ការពេ�ះពេ�ោ ត
នឹឹ��ោះងមទៅ���ិទៅ�ើងវិញិ។

ពេ�ែើការពេ�ះពេ�ោ តពេ�តាម្បី�ណាេ
ម្បីណ្ឌឌ លពេ�ះពេ�ោ តទូីទាំងំពេ�ន់�ើ LA

ពេ�វាកម្បីះពេ�ញពេលញស្វែ�ោកភាសា
និ់ង�ប្រងើកនូ់�ការចូូលពេប្រ�ើប្រ��់

�ន់ចំូនួ់ន់ 11 ថ្ងៃ�ៃ�ប្រ��់ពេ�ែើការពេ�ះពេ�ោ ត
ពេ�ពេ�ទើរប្រគ�់ម្បីណ្ឌឌ លពេ�ះពេ�ោ ត

�ញូ្ជូើពេ�ះ ះអ្នោកពេ�ះពេ�ោ តកោះងប្រ��័ន់ធពេអ្នឡិិចូ ប្រតនិូ់ចូអាចូចូូល�ំពេណ្ឌើ រការទិីន់ោន័់យពេ�កោះងពេ�ល ពេ�លាជាក់ស្វែ�េងន់�ងអ្នន់ះញ្ញាា តពេអាយចូះះពេ�ះ ះ 
កោះងថ្ងៃ�ៃស្វែតមួ្បីយ

វា�ន់ភា�ង្កាយប្រ�លួជាងកោះងការពេ�ះពេ�ោ ត
តាម្បី�ំ�ះប្រត ស្វែ�ល�ន់ទីើតាងំជាង 150 កស្វែន់ាង
�ប្រ��់ពេអាយអ្នោកពេ�ែើការទី�ា ក់�ំ�ះប្រតពេនាះ 
�ងស្វែ�រ

គំនិ់តថ្ងៃចូោប្រ�ឌិិតប្រ���ែគ្នាោ មួ្បីយ�ប្រ��់អ្នោកពេ�ះពេ�ោ តពេ�ះ ះ 
តប្រម្បីង់ពេ�រកការពេ�ះពេ�ោ ត�ប្រ��់ទីើប្រកងុ 
LOS ANGELES

សក្រុ�ប់ព័័�៌�នឹបតែនឹែម សូមចូុះ�ទៅ�កាន់ឹ VSAP.lavote.net

2020

សាមញ្ញញ។ សះវិ�ែិភាព័។ អាចុះចូុះ�ទៅក្រុបើ�នឹ។

សេ�ចកី្តី
�ណែ�នាំអំ្ននក្តី

សេ�ះសេ�
ន ត

2020 ការយិ៉ាល័យពេ�ះ�ន់សាលាប្រកងុ

ទីើប្រកងុ LOS ANGELES

បណ្តាា អ្នោ�ទៅ��ទៅ�ោ �អាចុះទៅក្រុបើក្រុ�ស់�នឹ
តែ��អាចុះចូុះ�ទៅក្រុបើក្រុ�ស់យ៉ាា ងទៅព័ញទៅ�ញ

�នឹរយៈៈទៅព័� 11 ថ្ងៃ�ៃសក្រុ�ប់ការទៅ��ទៅ�ោ �
បណ្តាា មណ្ឌឌ �ទៅ��ទៅ�ោ �ទៅ��ោះងទៅ�នឹធីើ LA

�នឹភាព័ងាយៈក្រុស�ួ�ោះងការទៅ��ទៅ�ោ �តាំមសំបះក្រុ�

បូ្តូ�ត�ងប្តូាះជាមួយឧប្តូក្នុរណ៍្ឌអ្ន�ឌីីយា�

បោះអ្ន�ក្នុង់ប្តូាះ�ចបូ្តូ�រតាមប្តូ�ណ្ឌង�ន

�ប្តូអ្នប់្តូស់នាឹក្នុបោះ�ោ តរមួ

ឧប�រណ៍្ឌ�ូសសនឹឹឹ�ទៅ�ោ ��ះើមួយៈ
សក្រុ�ប់ទៅ�នឹធីើ LOS ANGELES


