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ចូរតាមដានេយីងេ�េលីការផ្សព�ផ�យសង�ម

2022
េសចក�ីែណនាអំ�កេ�ះេឆា� ត

ការ�យាល័យេស��ន្រក �ង

ការ�យាល័យេស��ន្រក �ង
នាយកដា� នេរ�បចំការេ�ះេឆា� ត

(ែខ្សទូរស័ព�ពហភុាសាទាន់េហតុការណ៍)

ជំនួយការភាសា
កូនេស�វេ�ព័ត៌មានស�ីពីការេ�ះេឆា� តអាចរក�នជា
ភាសាេផ្សងៗេទ�តដូចខាងេ្រកាមេនះ៖

ការែតងតាងំការ
េ�ះេឆា� តបឋម

ៃថ�ទី 7 ែខ មិថុនា ឆា�  ំ2022
កាលបរ�េច�ទកំណត់ៃនការចុះេឈា� ះ

ៃថ�ទី 23 ែខ ឧសភា ឆា�  ំ2022
ការេ�ះេឆា� តមុនកំណត់ចាប់េផ�ីម

ៃថ�ទី 28 ែខ ឧសភា ឆា�  ំ2022

ការេ�ះេឆា� តសាលា្រក �ងទូេ�
ៃថ�ទី 8 ែខ វ�ច�ិកា ឆា�  ំ2022

កាលបរ�េច�ទកំណត់ៃនការចុះេឈា� ះ
ៃថ�ទី 24 ែខ តុលា ឆា�  ំ2022

ការេ�ះេឆា� តមុនកំណត់ចាប់េផ�ីម
ៃថ�ទី 29 ែខ តុលា ឆា�  ំ2022

ខកខានកាល បរ�េច�ទកំណត់?
ការចុះេឈា� ះេ�ៃថ�ែតមួយ 
និងការេ�ះេឆា� តេដាយ

មានលក�ខណ� មាន
េ�្រគប់មណ� លេ�ះេឆា� ត!

ចូរែស�ងរកទីតាងំៃនមណ� លេ�ះេឆា� ត 
និងេពលេវលាេ�េគហទំព័រ  LAVOTE.GOV

សាបែ្រស�ប



Poll open 7 a.m. close 8 p.m.

PRIMARY NOMINATING 
ELECTION

June 7, 2022 
 

GENERAL ELECTION

November 8, 2022 
 

VOTE CENTERS OPEN 

June 1, 2022

 

 

 

 

     
   

មានវ�ធីសា្រស� 3 យ៉ាងក�ងុការេផ�ី្រតលប់េ�វ�ញនូវសន�ឹកេឆា� ត
េ�ះតាមរយៈសំបុ្រតរបស់អ�ក*

ការេ�ះេឆា� តេដាយផា� ល់េដាយសុវត�ិភាព្រត�វ�នផ�ល់ឱ្យ
-េជ�សវាងេពលេវលារង់ចាយូំ និងេ�ះេឆា� ត មុនៃថ�កំណត់

-េ�ះេឆា� តេ�ឯមណ� លេ�ះេឆា� តណាក៏�នេ�ក�ងុេខានធី LA 

-រហតូដល់ 11 ៃថ�ស្រមាប់ការេ�ះេឆា� តេដាយផា� ល់

ជំនួយការៃនលទ�ភាពអាចចូលេ្របី្រ�ស់�ន
ដំេណាះ្រសាយៃនការេ�ះេឆា� តស្រមាប់អ�ក្រគប់របូ (VSAP) គឺ្រត�វ�ន
រចនាេឡងីេដាយយល់ច�ស់ និងអាចចូលេ្របី្រ�ស់�នស្រមាប់អ�ក
្រគប់គា� ។ រាល់អ�កេ�ះេឆា� តមិន្របកាន់អាយុ ្របវត�ិរបូ ពិការភាព ឫ
ភាសានិងមានភាពងាយ្រស�ល ឯកជនភាពនិងបទពិេសាធន៍
ការេ�ះេឆា� ត េដាយឯករាជ្យ។

ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមទូរស័ព�េ�កាន់៖ 
(800) 815-2666, ជេ្រមីសទី 4, ឫ
(562) 462-2259 TDD (ជម�ឺពិការេសាតវ��� ណ)

េតីមានអ�ីេ�េលីសន�ឹកេឆា� ត?
ការេ�ះេឆា� តបឋមនិងរមួប��ូលេ�ការ្របកួត្របែជង
តាមតំបន់ជាេ្រចីនែដលមានឥទ�ិពលេលីសហគមន៍
របស់អ�ក។

ការ�យាល័យៃនទី្រក �ង Los Angeles
េ�ហា� យ្រក �ង
អ�ក្រគប់្រគងហិរ��វត�ុ្រក �ង
េមធាវ�្រក �ង
មណ� ល្រក �ម្របឹក�
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, និង 15

ការ�យាល័យ LAUSD
គណៈកម�ការមណ� លអប់រ�
2, 4, និង 6
ការ្របកួត្របែជងថា� ក់រដ�និងសហព័ន�មានដូចជាការ
េ្រជីសេរ �សអាសនៈសភា អភិ�លរដ� និងរដ�េលខាធិការ
ក៏នឹងេ�េលីសន�ឹកេឆា� តែដរ។

េ្រត�មខ�ួនរចួជាេ្រសច។ ទទួលការផ�ល់ព័ត៌មាន។

ចូរេមីល្របអប់សំបុ្រតរបស់អ�ក។
ប�� ក់ការចុះេឈា� ះរបស់អ�ក។

បេង�ីតគេ្រមាងនិងែស�ងរក្របអប់ស្រមាប់ទមា� ក់
សន�ឹកេឆា� តជាផ�ូវការ និងមណ� លេ�ះេឆា� តែដល
េ�ជិតអ�កបំផុត។

ចូរេ�កាន់ clerk.lacity.org ស្រមាប់ប��ីេពញេលញៃន 
េបក�ជនរបស់្រក �ង និង LAUSD ែដលមានការប�� ក់  េសចក�ី
ែថ�ងការណ៍ជាវ�េដអូ និងវ �ធានការៃនសន�ឹកេឆា� ត។

្រគប់អ�កេ�ះេឆា� តសកម�ទាងំអស់ៃនរដ� CA ែដល�ន
ចុះេឈា� ះ្រតឹមកាលបរ�េច�ទកំណត់ៃនការ ចុះេឈា� ះ 
និង្រត�វ�នេផ�ីមកឱ្យនូវសន�ឹកេឆា� តេ�ះ
តាមសំបុ្រត។

្របអប់សំបុ្រត* ្របអប់ស្រមាប់ទមា� ក់
សន�ឹកេឆា� តជាផ�ូវការ

្របអប់សន�ឹកេឆា� តេ�
មណ� លេ�ះេឆា� ត

* ្រត�វែតេ�ះ្រតា្រតឹមៃថ�េ�ះេឆា� ត និង្រត�វ�នទទួល
    ្រតឹមរយៈេពល 7 ៃថ� េដីម្ប្ីរត�វ�នទទួលសា� ល់។

ការេ�ះេឆា� តរបស់ទី្រក �ងនិង LAUSD គឺ្រត�វ�នដឹកនាេំដាយម�ន�ី
ចុះប��ី-កត់្រតា /េស��ន េខានធី Los Angeles។ ការ �យាល័យេស��ន
្រក �ងគឺទទួលខុស្រត�វស្រមាប់ការដឹកនាៃំនដំេណីការការដាក់ពាក្យ
របស់េបក�ជនស្រមាប់ការ �យាល័យរបស់្រក �ងនិងLAUSDែតមួយគត់
បុ៉េណា� ះ។

ចុះេឈា� ះ
េ�ះេឆា� ត

ែស�នេដីម្ប៖ី ចុះេឈា� ះ  ប�� ក់  ឫេធ�ី
បច�ុប្បន�ភាព

ការចុះេឈា� ះេ�ះេឆា� ត

ចុះេឈា� ះេ�ះេឆា� ត្របសិនេបីអ�ក៖

ជាពលរដ�អាេមរ �ក
មានអាយុ 18 ឆា� េំឡងីេ�េ�ចំៃថ� ឫ មុនៃថ�
េ�ះេឆា� ត
មិនជាប់ពន�នាគារពីបទឧ្រកិដ�

ថ�ី!

េសចក�ីេស�ីេលខ 17
(ជាប់េដាយអ�កេ�ះេឆា� តេ�រដ� CA ក�ងុឆា�  ំ2020) អនុ�� ត
ឱ្យអ�កែដល�នេដាះែលងឱ្យេ�េ្រ�ឃុំរបស់រដ�
េដាយមានលក�ខណ� អាចចុះេឈា� ះនិងេ�ះេឆា� ត�ន!

ចុះេឈា� ះទុកជាមុន េដីម្បេី�ះេឆា� ត្របសិនេបីអ�កជា ពលរដ�
អាេមរ�ក និងមានអាយុ 16 ឫ 17 ឆា� និំងេ្រត�មខ�ួន ជាេ្រសច
េដីម្បេី�ះេឆា� តេ�េពលអ�កមានអាយុ 18 ឆា� ភំា� ម។

• អ�ក�នផា� ស់ប�ូរទីតាងំ
• អ�ក�នផា� ស់ប�ូរេឈា� ះរបស់អ�ក
• អ�ក�នផា� ស់ប�ូរអាទិភាពៃនគណបក្ស 
  នេយា�យ របស់អ�ក
• អ�កចង់ប�ូរេ�អាទិភាពៃនភាសារបស់អ�ក

េធ�ីបច�ុប្បន�ភាពការចុះេឈា� ះរបស់អ�ក្របសិនេបី៖ 


