
William Francis Galvin

សរសសរព័ត៌មានទាំងអស់ជាអក្សរពុម្ពធំសោយស្រើរ៊ិចពណ៌ស្ម្។សធវើតាមការណណនាំខាងស�ើស្មារ់ការស្ញើទ្មង់ណរររទ្តរឹម្តរូវ។

មន្ត្រីន្តរដ្ឋមាសាឈូសេតMassachusetts
ទមមង់បែែែទេមមាែ់អ្នកសោះស្នោតតាមការស្ញើតាមែ៉ុេ្នមែេណរីយ៍
រសែៀែសមែើមោេ់ទមមង់បែែែទស្តះ

1. រញ្្ក់អំពីសញ្្តិសោកអ្នក។

2. ចូរសរសសរស្ម្ះររស់សោកអ្នកជាអក្សរពុម្ពធំ៖នាម្តកូ�នាមខ្លួននាមកណ្្�ឬនាមអក្សរស�ើមទីមួយ

3. ចូរសរសសរស្ម្ះពីមុនររស់សោកអ្នកជាអក្សរពុម្ពធំ្រសិនសរើមាន។

4. ចូរសរសសរអាសយោ្្នណ��សោកអ្នករស់សៅរច្ចុរ្បន្នជាអក្សរពុម្ពធំ៖ស្ម្ះនិងស�ខ្ ្លូវឬស�ខ្ ្លូវជនរទនិងស�ខ

្រអរ់សំរុ្ត(មិន្តរូវ្ ្ត�់ស�ខ្រអរ់សំរុ្តប្រសណីយ៍សនាះសទ)ស�ខអាផាតសមនឬអគារទី្កុងឬទី្រជុំជននិង

ស�ខកូ�តំរន់សពញស�ញ។ចូរស្រើ្រាស់ណ្នទី†សៅខាងស្្ំ្រសិនសរើសោកអ្នកមិនអាចកំណត់អាសយោ្្នររស់

សោកអ្នករានសទសនាះ។

5. ចូរសរសសរអាសយោ្្នណ��សោកអ្នកទទួ�សំរុ្តតាមប្រសណីយ៍ររស់សោកអ្នកទាំងអស់្រសិនសរើអាសយោ្្ន

សនាះខុសពីអាសយោ្្នណ��រានរញ្លូ�ក្នចុង#4។
6. ចូរសរសសរប្ងៃណខឆ្្ំកំសណើតររស់សោកអ្នកជាអក្សរពុម្ពធំ៖ណខប្ងៃនិងឆ្្ំ។្រសិនសរើសោកអ្នកមានអាយុ16ឬ17 ឆ្្ំ

សោកអ្នកនរឹង្តរូវរានសេចុះរញ្ីស្ម្ះជាមុនរហូត��់សោកអ្នកមានអាយុ្េរ់ស�ើម្បីសរាះសឆ្្ត។សោកអ្នកនរឹង្តរូវរា

នសេជូន�ំណរឹងតាមសំរុ្តតាមរ៉ុស្តប្រសណីយ៍សៅសព�សោកអ្នកមានសិទ្ិ្សរច្បារ់ស�ើម្បីសរាះសឆ្្ត។

7. ច្បារ់សហព័ន្ទាមទារឲ្យសោកអ្នក្ ្ត�់ស�ខរ័ណ្ណសរើកររររស់សោកអ្នកស�ើម្បីចុះរញ្ីស្ម្ះសរាះសឆ្្ត។្រសិនសរើ

សោកអ្នកមិនមានរ័ណ្ណសរើកររណ��មានសុព�ភាពនិង្្ីររស់រ�្ឋមា៉្សឈូសសតសោកអ្នក្តរូវ្ ្ត�់ស�ខរួនខ្ទង់ចុង

ស្កាយបនស�ខរ័ណ្ណសន្តិសុខសង្គមររស់សោក។្រសិនសរើសោកអ្នកមិនមានរ័ណ្ណទាំងពីរសនះសទសោកអ្នក្តរូវ

សរសសរថា“none”សៅក្នចុង្រអរ់។

8. ការ្ ្ត�់ស�ខទូរស័ព្ទររស់សោកអ្នកេឺជាជស្មើសររស់សោកអ្នក។្រសិនសរើសោកអ្នកសរសសរចូ�ស�ខទូរស័ព្ទររស់

សោកអ្នកសហើយសោកអ្នកមិនរានេូសស�ើពាក្យថា“មិនចុះរញ្ីស្ម្ះ”សនាះស�ខទូរស័ព្ទររស់សោកអ្នកនរឹង្តរូវរាន

កត់្តាជាសធារណៈ។

9. េូសយកេណរក្សមួយ‘គាម្នេណរក្ស’ឬសរសសរជាអក្សរពុម្ពរចនាសម្ព័ន្នសោរាយ(មិនណមនេណរក្ស)។

10. សរសសរអាសយោ្្នណ��ជាទីកណន្ងសោកអ្នករានចុះស្ម្ះសរាះសឆ្្តចុងស្កាយជាអក្សរពុម្ពធំ។

11. ្រសិនសរើមនុស្សមា្្ក់កំពុងជួយសោកអ្នកសោយសរសោកអ្នកមិនអាចចុះហត្ថស�ខាស�ើទ្មង់ណរររទសនះសោយផ្្ា�់

រុេ្គ�សនាះ្តរូវណតសរសសរស្ម្ះររស់ខ្លួននិងអាសយោ្្នជាអក្សរពុម្ពធំសហើយរុេ្គ�សនាះមានជស្មើសក្នចុងការសរសសរ

ស�ខទូរស័ព្ទររស់ខ្លួនជាអក្សរពុម្ពធំ។

12. ចូរអានសម្ប្។

13. ចូរសរសសរកា�ររិសចឆេទសៅប្ងៃសនះ។

14. ចុះហត្ថស�ខាស្ម្ះររស់សោកអ្នក។

ទ្មង់ណរររទសនះអាច្តរូវរានរញ្លូនតាមរ៉ុស្តប្រសណីយ៍ឬ្តរូវ្្ត�់ជូនសោយផា្្�់ប�សៅសោ្កុង

ឬសោសខត្តររស់សោកអ្នក។្រសិនសរើរានស្ញើសំរុ្តតាមរ៉ុស្តប្រសណីយ៍ចូររត់ទ្មង់ណរររទសនះរិទឲ្យជិត

សរាះ្តាថា្្ក់ទីមួយសរសសរជាអក្សរពុម្ពធំបនស្ម្ះទី្កុងឬទី្រជុំជនណ��សោកអ្នករស់សៅនិងស�ខកូ�សុីរររស់

សោ្កុងសនាះនិងោក់ចូ�សៅ្រអរ់សំរុ្តរ៉ុស្តប្រសណីយ៍ណមួយ។

ស�ខាធិការសហេមន៍

ណ្្នក7ទាមទារឲ្យសោកអ្នកសរសសររញ្លូ�ស�ខរ័ណ្ណសរើកររររស់សោកអ្នកឬ ស�ខ4ខ្ទង់ចុងររស់រ័ណ្ណសន្តិសុខ

សង្គមសៅស�ើទ្មង់ណរររទសនះ។ព័ត៌មានសនះនរឹង្តរូវរានស្្ទៀងផា្្ត់តាមរយៈការិោ�័យចុះរញ្ីស្ម្ះោន

យន្តនិងស្នងការសន្តិសុខសង្គម។្រសិនសរើព័ត៌មិនអាចស្្ទៀងផា្្ត់ឬសោកអ្នកមិន្ ្ត�់ព័ត៌មានសនះសោកអ្នក

្តរូវណត្ ្ត�់ការកំណត់អត្តសញ្្ណទាំងសៅក្នចុងទ្មង់ណរររទសនះឬសៅទីតាំងណ��សោកអ្នកសៅសរាះសឆ្្ត។

ការកំណត់អត្តសញ្្ណ្េរ់្គាន់រួមមាន�ិខិត្ តចម្ងអត្តសញ្្ណរ័ណ្ណរច្ចុរ្បន្ននិងរូរ្ត្ ្ីវិក្កយរ្តស្រើ

្រាស់សសវាសធារណៈរច្ចុរ្បន្នររាយការណ៍ធនាការមូ�រ្បទានរ្តរោ្្ភិរា�ឯកសរ្រាក់សរៀវត្សរ៍ឬឯកសរ

រោ្្ភិរា�ស្្សងសទៀតណ��រង្្ញស្ម្ះនិងអាសយោ្្នររស់សោកអ្នក។

ការកំណត់អត្េញ្ោណបដលមតរូវ្ ្ល់ជូ្ត

សោកអ្នកអាចសមែើមោេ់ទមមង់បែែែទស្តះសដើមោបរី៖
• ចុះស្ម្ះឬចុះស្ម្ះជាមុនស�ើម្បីសរាះសឆ្្តសៅក្នងរ�្ឋមា៉្សឈូសសតនិង/ឬ

• សធវើរច្ចុរ្បន្នភាពស្ម្ះឬអាសយោ្្ននិងេណរក្សនសោរាយររស់សោកអ្នក។

សដើមោបរីចុះស្មោះឬចុះស្មោះជាមុ្តសដើមោបរីសោះស្នោតសៅក្នងរដ្ឋមា៉ោសាឈូសេតសោកអ្នក៖

• ជាពលរដ្ឋអាសមរិកនិង
• ជាព�រ�្ឋរស់សៅក្នចុងរ�្ឋមា៉្សឈូសសតនិង

• មានអាយុោ៉្ងតិច 16ឆ្្ំ។

ការដាក់សោេទណ្ឌឬពិ្ត័យចំសោះការចុះស្មោះខុេចោបាែ់៖ពិន័យមិនស�ើសពី

10,000 �ុោ្្រឬោក់េុកមិនស�ើសពី្រាំឆ្្ំឬក៏ពិន័យ្ងនិងជារ់េុក្ង។

-ច្បារ់ទូសៅររស់រ�្ឋមា៉្សឈូសសតជំពូក56ណ្្នក8។

1 គូេយកមួយ៖សតើសោកអ្នកជាព�រ�្ឋអាសមរិកណមនសទ?រាទ/ចាស៎សទកំណត់សមា្្�់៖្រសិនសរើសោកអ្នករានេូសយក“សទ”សូមកុំរំសពញទ្មង់ណរររទសនះ។

2 ស្មោះសពញសលញ៖  នាម្តកូ� នាមខ្លួន នាមកណ្្�ឬនាមអក្សរស�ើមទីមួយ
    Jr. Sr. II III IV
កញ្្កញ្្ឬអ្នក្សីអ្នក្សីសោក    (ចូរេូររងវង់មួយសរើសមរម្យ)

3 ស្មោះពរីមុ្ត៖  នាម្តកូ� នាមខ្លួន នាមកណ្្�ឬនាមអក្សរស�ើមទីមួយ
    Jr. Sr. II III IV
កញ្្កញ្្ឬអ្នក្សីអ្នក្សីសោក    (ចូរេូររងវង់មួយសរើសមរម្យ)

4 អាេយដា្ោ្តបដលសោកអ្នករេ់សៅែច្ចុែោប្ត្ន(ស�ខ្ ្លូវ/ស្ម្ះ្ ្លូវ/ស�ខ្ ្លូវជនរទនិងស�ខ្រអរ់សំរុ្តស�ខអាផាតមិនឬអគារ/ទី្កុងឬសខត្ត/ស�ខកូ�សុីរ)៖

5 អាេយដា្ោ្តបដលសោកអ្នកទទួលោ្តេំែុមតរែេ់សោកអ្នកោំងអេ់(្រសិនសរើខុសពីស�ខ#4)៖

6 ន្ងៃបខ្ នោំកំសណើត៖ ណខ ប្ងៃ និងឆ្្ំ 7 សលខអត្េញ្ោណ#៖ ស�ខរ័ណ្ណសរើកររ#ឬស�ខរួនខ្ទង់ចុងស្កាយបន
រ័ណ្ណសន្តិសុខសង្គម(SSN)។

8 ទូរេ័ព្ទ(ណ��មានជស្មើស)៖ចូរេូសយក

សរើមិនរានរញ្លូ�រញ្ីស្ម្ះ

9 ការចុះស្មោះគណែកោសឬរចនាេម្័្ត្ធគណែកោស(េូសយកមួយ)៖េណរក្ស្រជាធិរសតយ្យ េណរក្សសធារណរ�្ឋ េណរក្ស្េីនសរេនរូ(Green-Rainbow)
េណរក្សឯករាជ្យរួមគា្្ គាម្នេណរក្ស(មិនចុះស្ម្ះ) រចនាសម្ព័ន្នសោរាយ(គាម្នេណរក្សនសោរាយ)៖

10 អាេយដា្ោ្តបដលជាទរីកប្តលែងសោកអ្នកោ្តចុះស្មោះសោះស្នោតចុងសមកាយ(ស�ខ្ ្លូវ/ស្ម្ះ្ ្លូវ/ស�ខ្ ្លូវជនរទនិងស�ខ្រអរ់សំរុ្តស�ខអាផាតមិនឬអគារ/ទី្កុងឬសខត្ត/ស�ខកូ�សុីរ)៖

11 ្រសិនសរើសរក្ខជនមិនអាចចុះហត្ថស�ខាស�ើទ្មង់ណរររទសនះសទចូរ្ ្ត�់ស្ម្ះអាសយោ្្ននិងស�ខទូរស័ព្ទ(ណ��មានជស្មើស)ររស់រុេ្គ�ណ��ជួយសរក្ខជន៖
ស្ម្ះ   អាសយោ្្ន ស�ខទូរស័ព្ទ(ណ��មានជស្មើស)

12 សេតុដូសច្នះខញចុំេូមេោប្(អះអាង)ថាខញចុំេឺជារុេ្គ�ណ��មានស្ម្ះ�ូចខាងស�ើសហើយព័ត៌មានខាងស�ើេឺពិត្រាក�ខញចុំេូមេោប្ថាខញចុំគឺជាពលរដ្ឋអាសមរិក,ខញចុំមានអាយុោ្៉ងតិច16ឆ្្ំសហើយខញចុំយ�់ថាខញចុំ្តរូវមានអាយុ18ឆ្្ំស�ើម្បីមានសិទ្ិ្សរច្បារ់សរាះសឆ្្ត,ខញចុំមិនណមនជា

រុេ្គ�ណ��ស្ថិតសៅស្កាមភាពជាអាណព្យារា�ណ��ហាមឃាត់មិនឲ្យខញចុំចុះស្ម្ះសរាះសឆ្្តសនាះសទ,ខញចុំសូមអះអាងថាខញចុំមិនណមនជារុេ្គ�ណ�្តរូវរានហាមឃាត់សោយច្បារ់ជារសណ្្ះអាសន្នឬជាអចិប្តន្តយ៍មិនឲ្យចូ�រួមក្នចុងការសរាះសឆ្្តសោយសរណតអំសពើពុករ�ួយសៅក្នចុងការសរាះសឆ្្ត

សនាះសទ,រច្ចុរ្បន្នខញចុំក៏មិន្តរូវរានជារ់េុកពីរទឧ្កិ�្ឋកម្ធងៃន់ធងៃរណមួយស�ើយ,ខញចុំចាត់ទុកថា�ំសៅោ្្នសនះេឺជា្ ្ទះររស់ខញចុំ។រានចុះហត្ថស�ខាណ��សិ្ថតស្កាមការោក់សទាសទណ្ឌចំសពាះការស្ប្រំពាន។

13 កាលែរិសចឆេទសៅន្ងៃស្តះ៖ ណខ ប្ងៃ ឆ្្ំ 14 ោ្តចុះេត្ថសលខា៖ ចុះហត្ថស�ខាស្ម្ះររស់សោកអ្នកសៅទីសនះ។

†ស្រើ្រាស់ចំណុចសគា�េូរពីទីតាំងបនទីកណន្ងណ�

�សោកអ្នករស់សៅ្រសិនសរើសោកអ្នកមិនអាច

សរៀររារ់ទីកណន្ងសនាះសចញជាស�ខទីតាំងស្ម្ះ្ ្លូវ

ឬ្្លូវជនរទនិងស�ខ្រអរ់សំរុ្តសនាះសទ។
ខាងត្បលូង

ខាងសជើង

ខាងសកើតខាង�ិច

Cambodian



រិទភា្្រ់សៅទីសនះស�ើម្បីរិទ។កុំស្រើ្រោរ់កិរឬ្គារ់កិរ

រត់តាមណខ្សរនា្្ត់ណ��មានចំណុចោច់ៗ។

ចូរពិនិត្យសមើ�ស�ើម្បីឲ្យ

្រាក�ថាសោកអ្នករាន

រំសពញរា�់ព័ត៌មានទាំង

អស់រានរួចរា�់ក្នចុង�ិខិត

ណ្្ងសចា្្អំពីការចុះឈ្

សមាះសរាះសឆ្្តសៅណ្្នកមា្្ង

សទៀត!

មែេិ្តសែើសោកអ្នកមិ្តឮព័ត៌មា្តពរីមន្ត្រីសរៀែចំការសោះស្នោតសៅមូលដា្ោ្តរែេ់សោកអ្នកក្នចុងរយៈសពល2 ឬ3 េោ្ោេ៍េូមទូរេ័ព្ទសៅមន្ត្រីោំងសនាះ!

អាសយោ្្នស្ញើ្ត�រ់សៅវិញ

ស្ម្ះ

ស�ខនិង្្លូវ

ស�ខកូ�សុីរទី្កុងឬទី្កុងតូចៗ

,MA

សរាះ្តា

ថាក់ទីមួយ

សៅទីសនះ
ទោមង់បែែែទោ្តះមតរូវទទួលោ្តសដាយមកុមមែរឹកោសាន្តអ្នកកា្ត់ែញ្រីការឬគណៈកម្មការសោះស្នោតសៅមូលដា្ោ្តឬ

សោះមតាពរីស�ើទោមង់ោែែែទស្តះឬមុ្តកាលែរិសចឆេទ្ ុតកំណត់ការចុះស្មោះអ្នកោោះស្នោត(ោ្តចុះែញ្រីខាង

សមកាម)សោមាែ់ការសោះស្នោតកិច្ោែជុំែឋមកិច្ោែជុំសមរៀមទុកឬកិច្ោែជុំមែចាំទរីោកុង។

ការ�ររិសចឆេទ្ុតកំណត់ស្មារ់ការចុះស្ម្ះអ្នក្រាះសឆ្្ត

ដើម្បីចូ�រួមក្នចុង... លោកអ្នកត្រូវចុះឈម្ះ...

ការសរាះសឆ្្តជុំទីមួយ្រចាំរ�្ឋ

ការសរាះសឆ្្តរ�្ឋ

ការសរាះសឆ្្តជុំជ្មុះ្រចាំទី្កុងនិងទី្កុងតូចៗ

ការសរាះសឆ្្ត្រចាំទី្កុងនិងទី្កុងតូចៗ

កិច្្រជុំសៅទី្កុងតូចៗតាមកម្វិធីស្គាងទុកជា្រចាំ

កិច្្រជុំសៅទី្កុងតូចៗពិសសស

ោ៉្ងតិច20ប្ងៃមុន

ោ៉្ងតិច10ប្ងៃមុន

Board of Registrars or Election Commission

City or Town Hall

 MA
ស�ខកូ�សុីរទី្កុងឬទី្កុងតូចៗររស់សោកអ្នកស្មារ់ទី្កុងឬទី្កុងតូចៗ
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