
ศูนยโ์หวต 
เริม่ปี 2020 Los Angeles จะเปล่ียนจากสถานท่ีลง 
คะแนนไปยงัศูนยโ์หวต 
สถานท่ีโหวตใหม่น้ีจะอำานวยใหผู้้ออกเสียงลง 
คะแนนสามารถไปลงคะแนนได้ท่ีศูนยโ์หวตทัว่มณฑล 
L.A. ในระยะเวลา 11 วนั

-  ศูนยโ์หวตส่วนใหญ่เปิดใหบ้รกิาร 11 วนั 
-  ศูนยโ์หวตทัง้หมดเปิดใหบ้รกิาร 4 

วนัรวมถึงวนัเลือกตัง้
-  1,000 ศูนยล์งคะแนนทัว่มณฑล L.A. 
-  ผู้อยูอ่าศัยในเมือง L.A. 

สามารถลงคะแนน                                                                          
ท่ีศูนยล์งคะแนนท่ีไหนก็ได้ในมณฑล L.A.

-  บัญชรีายชื่ออเิล็กทรอนิกส์เข้าถึงข้อมูลในเวลาจรงิ 
และชว่ยใหล้งทะเบียนในวนัเดียวกันได้

-  หยอ่นบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์

เวลาวนัเลือกตัง้*
7:00 น. ถึง 20:00 น.
(เข้าเวบ็เพจ: LAVote.net เพื่อดูตลางเวลาของศูนยล์ง 
คะแนนทัง้หมด)

ค้นหาศูนยโ์หวตท่ีใกล้ท่านได้ท่ีเวบ็: 
LAVote.net

ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย ์/  
การออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณียแ์บบถาวร
ผู้ท่ีได้ลงทะเบียนแล้วสามารถลงคะแนนโดยใชบ้ัตรลง 
คะแนนโหวตทางไปรษณีย ์แทนท่ีจะไปท่ี 
ศูนยล์งคะแนนในวนัเลือกตัง้

การยื่นคำารอ้งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์
-  กรอกแบบฟอรม์คำารอ้งท่ีอยูด้่านหลังของตัวอยา่งบัตร

ลงคะแนนอยา่งเป็นทางการของท่าน 

การเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณียแ์บบถาวร
-  เข้าเวบ็ LAVote.net เพื่อกรอกแบบฟอรม์ออนไลน์
-  กรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนผู้มีสิทธเิลือกตัง้และทำา 

เครือ่งหมายวา่ “ใช”่ ในบรรทัดท่ี #7
บัตรลงคะแนนเริม่ส่งทางไปรษณียล่์วงหน้า 29 วนั 
ก่อนวนัเลือกตัง้

การส่งคืนบัตรลงคะแนนโหวต
-  ส่งคืนบัตรการลงคะแนนเสียงมา 

ในซองจดหมายท่ีมาพรอ้มกับบัตร 
โดยไม่ต้องเสียค่าส่ง

-  ส่งคืนบัตรลงคะแนนได้ทุกศูนย ์
โหวตหรอืท่ีสถานท่ีหยอ่นบัตร

หากต้องการค้นหาศูนยโ์หวตท่ีใกล้ท่ีสุดหรอืลงคะแนน 
เสียงทางเมล ท่านสามารถเวบ็ไซต์แบบเล่ือนลงไปท่ี 
LAVote.net

การชว่ยเหลือด้านการเข้าถึงได้ 
VSAP ถูกออกแบบมาใหส้ามารถ 
เข้าถึงได้สำาหรบัทุกคนท่ีมีสิทธ ิ
เลือกตัง้ โดยไม่จำากัดอายุ พื้นหลัง 
ความพิการ หรอืภาษา จะใชง้านได้ 
งา่ยแด่การลงคะแนนอยา่งอสิระ 
และเป็นส่วนตัว

สอบถามข้อมูลเพิม่เติม 
(213) 978-0444 หรอื TTY (213) 485-2121

ความชว่ยเหลือด้านภาษา
เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกตัง้มีอยูใ่นภาษาต่อไปน้ี:

(นอกจากน้ีอาจมีความชว่ยเหลือทางภาษาพูดในภาษาเหล่าน้ี)

การลำาดับของบัตรลงคะแนน
ในปี 2020 ท่ีน่ังของเมืองจะอยูด้่านบนของบัตรเลือกตัง้

ท่ีน่ังของสภาท้องถ่ิน
เลขคู่

ท่ีน่ังของคณะกรรมการโรงเรยีน LAUSD
เลขค่ี
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ลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนน
ท่านลงทะเบียนเพีอ่ออกเสียงลงคะแนนได้หากท่าน

-  มีสัญชาติอเมรกัิน

-  อายุอยา่งน้อย 18 ปีในเวลาเลือกตัง้ 
หรอีก่อนวนัเลีอกตัง้

-  ไม่ได้อยูใ่นคุกหรอือยูร่ะหวา่งทัณฑ์บนเน่ีอง 
จากความผิดทางอาญารา้ยแรง

ท่านอาจลงทะเบียนล่วงหน้าใน California ได้หากท่าน

-  อายุ 16 หรอี 17 ปี

-  มีสัญชาติอเมรกัิน

เยาวชน California ท่ีลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อลงคะแนน
เสียง สามารถมีสิทธิอ์อกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้โดยอตั
โนมัติเม่ือพวกเขาอายุ 18 ปี  

วธิกีารลงทะเบียน

-  เข้าเวบ็ RegisterToVote.ca.gov 
เพื่อลงทะเบียนออนไลน์

-  โทร (800) 815-2666 เลีอกเบอร ์#2

-  รบัแบบฟอรม์ได้จากอาคารต่างๆของรฐับาล 
กลางของเมีอง Los Angeles และของรฐั 

ลงทะเบียนได้เม่ือไหร่
วนัท่ีครบกำาหนดสำาหรบัลงทะเบียนเพีอ่ออกเสียงลง 
คะแนนคือ 15 วนัก่อนการเลือกตัง้ 
ท่านอาจลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนภายในวนั 
เดียวกันได้ ในวนัเลือกตัง้ท่ีศูนย ์
 (อาจมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบของรฐั)

ท่านต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อออกเสียงลงคะแนนหาก
ท่าน 

-  ยา้ยไปอยูท่ี่อยูใ่หม่
-  เปล่ียนชื่อของท่าน
-  เปล่ียนความผูกพนัต่อพรรคการเมืองของท่าน
-  ตัดสินความผิดอาญารา้ยแรงเรยีบรอ้ยแล้วและไม่

อยูร่ะหวา่งทัณฑ์บน
-  ต้องการรบัเอกสารเป็นทางการท่ีเก่ียวกับการเลือก

ตัง้ในภาษาอื่น

วนัสุดท้ายของการลงทะเบียนเพื่อลงคะแนน 
18 กุมภาพนัธ ์2020 *

*เน่ืองจาก 17 กุมภาพนัธ ์2020 เป็นวนัหยุด

วนัสุดท้ายของการสมัครทางไปรษณียบ์ัตรลง 
คะแนนโหวตของเขต L.A.  

25 กุมภาพนัธ ์2020

ศูนยก์ารลงคะแนนวนัแรก 
22 กุมภาพนัธ ์2020

การเลือกต้ังขั้นต้น

วนัสุดท้ายของการลงทะเบียนเพื่อลงคะแนน 
19 ตุลาคม 2020

วนัสุดท้ายของการสมัครทางไปรษณียบ์ัตรลง 
คะแนนโหวตในมณฑล L.A. 

24 ตุลาคม 2020

วนัแรกของศูนยล์งคะแนน 
23 ตุลาคม 2020

3 พฤศจิกายน 2020
การเลือกต้ังเทศบาลท่ัวไป

ลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนท่ีเวบ็ RegisterToVote.ca.gov

3 มีนาคม 2020

VOTE



ติดตามเราบนโซเชยีลมีเดีย
@LACityClerk
#LACityVotes  #iVoteLA

สำานักงานปลัดเทศบาล 
Holly L. Wolcott, ปลัดเทศบาล
Petty Santos, เจ้าหน้าท่ีบรหิาร
Jinny Pak, ประธานการเลือกต้ัง

การบรกิารต่างๆของปลัดเทศบาล
-  เขตพฒันาธุรกิจ
- ศูนยบ์ันทึกและเก็บข้อมูลนคร
- การประชุมสภานครและกำาหนดการ
- การเลือกตัง้ของนคร
- สภาและบรกิารสาธารณะ

สำานักงานปลัดเทศบาล
กองการเลือกต้ัง
555 Ramirez Street, Space 300
Los Angeles, CA 90012

(2 13 ) 978-0444  |  (888) 873-1000
(800) 994-8683 (สายด่วนหลายภาษา)

clerk.election@lacity.org (อเีมล)  

Clerk.LACity.org/Elections

สำารบัการลงคะแนนใหกั้บมณฑล Los Angeles
การลงคะแนนสำาหรบัทุกคน (VSAP)
ได้รบัการพฒันาโดยเทศมณฑล L.A.
นายทะเบียน - ผู้บันทึก / เสมียนมณฑล
ในปี 2009 เพื่อแก้ไข ระบบลงคะแนนแบบเก่า 
และในเขตเลือกตัง้ขนาดใหญ่และซับซ้อน

รูปแบบการลงคะแนนแบบใหม่  
จะทำาใหเ้ราไม่ต้องพึ่งกระดาษบัญชรีายชื่อท่ีต้องพมิพ ์
ล่วงหน้าอกีต่อไป
และบัญชรีายชื่ออเิล็กทรอนิกส์จะเข้าถึงฐานข้อมูลใน 
เวลาจรงิ และจะงา่ยแก่การลงทะเบียนในวนัเดียวกัน

VOTING SOLUTIONS FOR ALL PEOPLE

การลงคะแนนออกเสยีง
ภาพลักษณ์ใหม่

ลงคะแนนท่ีศูนยล์งคะแนนไหนก็ได้ทัว่
เขต L.A.

การบรกิารด้านภาษาครบวงจรและการ
ขยายการเข้าถึง

ลงคะแนนออกเสียงได้ถึง 11 
วนัท่ีศูนยล์งคะแนนเกือบทุกท่ี

บัญชรีายชื่ออเิล็กทรอนิกส์การเข้าถึง 
ข้อมูลในเวลาจรงิและสำาหรบัการลง 
ทะเบียนในวนัเดียวกัน

งา่ยในการลงคะแนนเสียงทาง 
ไปรษณีย ์
และมีสถานท่ีหยอ่นบัตรมากกวา่ 150 
แหง่

นวัตกรรมท่ีมุ่งเน้นให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังเป็น 
ศูนย์กลาง

ขอข้อมูลเพิ่มเติมท่ีเวบ็: VSAP.lavote.net

2020

ความเรยีบงา่ย. ความปลอดภัย. 
การสามารถเขา้ถึงได้.

ผู้ลงคะแนนเสียงทุกคนสามารถใช้งานได้
การเข้าถึงได้เต็มที่

ลงคะแนนได้ถึง 11วัน 
ศูนย์ลงคะแนนในเขตมณฑล L.A. 

ง่ายแก่การออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์

คู่มอื

ผูล้งคะแนนออกเสยีง

2020
สำานักงานปลัดเทศบาล

นคร LOS ANGELES

อุปกรณ์ใหมใ่นการลงคะแนน
สำาหรบัเขต LOS ANGELES

ปุ่มกดสัมผัสพรอ้มเสียง
กล่องหยอ่นบัตรลง 
คะแนนแบบบูรณาการ

อุปกรณ์แบบสำาผัสท่ี
เปล่ียนค่าหน้าจอได้


