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ប្រើ��ើទូូរសព្ទទរ�ស់អ្ននកប្រើ�ើម្បី �ីប្រើសេន
កូ� QR ប្រើ�ើម្បី �ីចូូលប្រើ�ៅកាៅន់ 

ព័័ត៌៌មាន បន្ថែនែម
តើ�ើខំ្ញុំ��ស្វែ�ែងរកក្រុកុង ឬតើ�ៀ�នក្រុកុងរប�់ខំ្ញុំ��តើ�ោយរតើបៀបណាោ? អ្ននកអាៅចូស្វែសែងរក
អាៅសយដ្ឋាាៅន និងប្រើលខទូូរស័ព្ទទស��ៅ�់�កុង ឬប្រើសៀ�ន�កុងរ�ស់អ្ននកប្រើ�ៅ៖: maine.
gov/sos/cec/elec/munic.html 

អ្នកក៏អាចទាក់ទង៖
Office of the Secretary of State 
Division of Elections 
101 State House Station 
Augusta, ME 04333-0101 

(207) 624-7650 
cec.elections@maine.gov 
maine.gov/sos/cec/elec/index.html 

��សិនប្រើ�ើអ្ននកចូង់ទូទូួលបាៅនព្ទ័ត៌៌�ៅន និងទូំនុកចូិត៌តប្រើ�ៅប្រើព្ទលអ្ននកប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ សូម្បី
ព្ទិនិត៌យប្រើម្បីើលព័្ទត៌៌�ៅនប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ផ្ទាទៅល់ខួ�នរ�ស់អ្ននកប្រើ�ៅប្រើលើ    Vote411.org ។ វាៅ
រហ័័ស និងងាៅយ�សួល៖

• ប្រើម្បីើលអ្នែ�ស្វែ�ល�ៅនប្រើ�ៅប្រើលើសនួ�កប្រើ�នៅត៌រ�ស់អ្ននក។
• ព្ទិនិត៌យប្រើម្បីើលកាៅរចុូ�ប្រើ�ៀៅ�អ្ននកប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌រ�ស់អ្ននក។
• ស្វែសែងរកកស្វែនួងប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌រ�ស់អ្ននក។
• ប្រើម្បីើលកស្វែនួងស្វែ�លប្រើ�កខជនឈរប្រើលើ�ញ្ហាា�
• និងប្រើ�ចូើនប្រើទូៀត៌! 

http://maine.gov/sos/cec/elec/munic.html
http://maine.gov/sos/cec/elec/munic.html
http://maine.gov/sos/cec/elec/index.html
http://Vote411.org
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ហេ�ត៌ុអ្វីី� ហេ�ះហេ�ោ �ត៌?
តើ��ុអែ�តើ�ោ�តើ�ោោ�? អ្ននកអាៅចូជួយប្រើ�ែើកាៅរផួ្ទាៅស់�ត�រប្រើរឿងសំខាៅន់ៗប្រើ�ៅកន�ងរប្រើ�ៀ�
���់��ង ប្រើ�ៅកន�ងទូ��កុង រ�ា និង��ប្រើទូសរ�ស់អ្ននក។

តើ�ើកាោរតើ�ោ�តើ�ោោ�រប�់ខំ្ញុំ��មាោនភាោព��ងាោ�់តើទ? បាៅទូ/ចា៎ៅ� កាៅរប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌រ�ស់អ្ននក
�ឺ�ៅនសំងាៅត់៌។ គ្មាៀៅនអ្ននកណាៅ��ងព្ទ�កាៅរប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌រ�ស់អ្ននកប្រើទូ លុ���ៅស្វែត៌អ្ននក
�បាៅ�់ព្ទួកប្រើ�។

តើ�ើអោកណាោអាោចតើ�ោ�តើ�ោោ��ោន? �ំ�ូងអ្ននក�តូ៌វចុូ�ប្រើ�ៀៅ�ប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌។ អ្ននកអាៅចូ
ប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ប្រើ�ៅរ�ាប្រើម្បីេន ��សិនប្រើ�ើអ្ននក:

• ជាៅព្ទលរ�ា�ៅនសញ្ហាា�ត៌ិអាៅប្រើម្បីរិក
• ��ជាៅជននៃនរ�ាប្រើម្បីេន
• �ៅនអាៅយុ 18 �នៅំ ប្រើ�ើងប្រើ�ៅ។

តើ�ើថ្ងៃ�ៃណាោជាោថ្ងៃ�ៃតើ�ោ�តើ�ោោ�?
• នៃ�ៃ ប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ ទូូប្រើ�ៅ �ឺ ជាៅ នៃ�ៃ អ្នងាាៅរ �ន្ទាទៅ�់ ព្ទ� នៃ�ៃ ច័ូនទ ទូ� ម្បីួយ កន�ង ស្វែខ វិចូិិកាៅ។
• នៃ�ៃប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌�ឋម្បី�ឺជាៅនៃ�ៃអ្នងាាៅរទូ�ព្ទ�រកន�ងស្វែខមិ្បី�ុន្ទាៅ។
• ប្រើព្ទលខួ�កាៅរប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ទូូប្រើ�ៅ និង�ឋម្បី�តូ៌វបាៅនប្រើបាៅ�ប្រើ�ៅនៃ�ៃជាៅម្បីួយន�ង

កាៅរប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ប្រើខត៌ត�កុង។
• កាៅរប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ប្រើខត៌ត�កុងអាៅចូប្រើកើត៌ប្រើ�ើងប្រើ�ៅប្រើព្ទលប្រើ�េងប្រើទូៀត៌ ប្រើហ័ើយ�ត៌ូវ

បាៅនកំណត់៌ប្រើដ្ឋាៅយប្រើខត៌ត�កុង។

តើ�ើខំ្ញុំ��នឹងតើ�ោ�តើ�ោោ�តើ�ើម្បី �ីអែ�? អ្ននកអាៅចូប្រើ�ជើសប្រើរ�សប្រើ�កខជនប្រើ�ើម្បី �ីឈរប្រើ�ៀៅ�
កន�ងកាៅរប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌�ឋម្បី។ អ្ននកអាៅចូប្រើ�ជើសប្រើរ�សប្រើ�កខជន ប្រើ�ៅកាៅរិយាៅល័យ
សាៅធាៅរណៈ។ អ្ននកអាៅចូប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ បាៅទូ ឬប្រើទូ ប្រើលើសំណួរម្បីួយ៖

• ��ជាៅម្បីតិ៌ — អ្ននកប្រើ�ជើសប្រើរ�សអ្ននុម្បី័ត៌ចូា�់ម្បីួយ។
• ម្បីូល��ត៌�ំណុល — អ្ននកប្រើ�ជើសប្រើរ�ស�ប្រើ��ៅងណាៅមួ្បីយស្វែ�លន�ង�តូ៌វបាៅន

�តល់មូ្បីលនិ�ិជាៅម្បីួយ�បាៅក់កម្បីី��ល់រ�ា។
• វិប្រើសាៅ�នកម្បីៀរ�ា�ម្បីៀនុញ្ហាញ — អ្ននកប្រើ�ជើសប្រើរ�សប្រើ�ើម្បី �ីអ្ននុម្បី័ត៌កាៅរផួ្ទាៅស់�ត�រស្វែ�ល

បាៅនប្រើសនើប្រើ�ើងប្រើដ្ឋាៅយសាាៅ�័នន�តិ៌�ីញ្ហាញត៌តិ។
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រហេបៀបចុះហេ្ម�ះ
ហេ�ះហេ�ោ�ត៌ហេៅរដ្្ឋហេមេន
តើ�ើខំ្ញុំ��ក្រុ�ូវចុ�តើ�ៀោ�តើ�ោ�តើ�ោោ�តើ�ោយរតើបៀបណាោ? អ្ននកអាៅចូចុូ�ប្រើ�ៀៅ�ប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ប្រើ�ៅរ�ា
ប្រើម្បីេន ��សិនប្រើ�ើអ្ននក៖

• ព្ទលរ�ាអាៅយុ 18 �នៅំស្វែ�ល�ៅនសញ្ហាា�ត៌ិអាៅប្រើម្បីរិករស់ប្រើ�ៅកន�ងរ�ាប្រើម្បីេន។
• ព្ទលរ�ាអាៅយុ 17 �នៅំស្វែ�ល�ៅនសញ្ហាា�ត៌ិអាៅប្រើម្បីរិក ស្វែ�លន�ង�ៅន 18 ប្រើ�ៅនៃ�ៃ

ប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌។ អ្ននកក៏អាៅចូប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ ប្រើ�ៅកន�ងកាៅរប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌�ឋម្បីស្វែខមិ្បី�ុន្ទាៅ�ង
ស្វែ�រ។

• ��សិនប្រើ�ើអ្ននក�ៅនអាៅយុ 16 �នៅំ អ្ននកអាៅចូចុូ�ប្រើ�ៀៅ�ជាៅម្បីុន។ កាៅរចុូ�ប្រើ�ៀៅ�
រ�ស់អ្ននកន�ង�ៅន��សិទូធភាៅព្ទប្រើ�ៅប្រើព្ទលអ្ននក�ៅនអាៅយុ���់�គ្មាៅន់ប្រើ�ើម្បី �ី
ប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌។

• អ្ននកជាៅ�់ប្រើ�ៅសព្ទ��ទូឧ�កិ�ា ឬជាៅ�់�ុក។ ��សិនប្រើ�ើអ្ននកជាៅ�់�ុក អ្ននកចុូ�ប្រើ�ៀៅ�
ប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ប្រើ�ៅកន�ងទូ��កុងស្វែ�លអ្ននករស់ប្រើ�ៅមុ្បីនប្រើព្ទលចូូល�ុក ប្រើហ័ើយប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌
ប្រើដ្ឋាៅយសនួ�កប្រើ�នៅត៌អ្នវត៌ត�ៅន។

• ��សិនប្រើ�ើអ្ននកមិ្បីន�ៅនអាៅសយដ្ឋាាៅន អ្នចិូន្ត្រ័នត័យ ឬកស្វែនួងរស់ប្រើ�ៅប្រើទូ អ្ននកប្រើ�ៅស្វែត៌
អាៅចូចុូ�ប្រើ�ៀៅ�ប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌បាៅន។

អោកអាោចចុ�តើ�ៀោ�តើ�ោ�តើ�ោោ�តើ�ោរ�ឋតើម្បីេន៖
• �ៅម្បីនៃ��សណ�យ៍៖ កាៅរចុូ�ប្រើ�ៀៅ�រ�ស់អ្ននកចា៎ៅំបាៅច់ូ�ត៌ូវទូទួូលប្រើដ្ឋាៅយប្រើសៀ�ន�កុង 

ឬ�កុងរ�ស់អ្ននកប្រើ�ៅនៃ�ៃអ្នងាាៅរ��សបាតៅហ័៍ម្បីុនកាៅរប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌។
• ប្រើដ្ឋាៅយផ្ទាទៅល់៖ ប្រើ�ៅកស្វែនួងចុូ�ប្រើ�ៀៅ�អ្ននកប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌។ សាៅលាៅ�កុង ឬប្រើ�ៅកស្វែនួង

ប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌រ�ស់អ្ននកប្រើ�ៅនៃ�ៃប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌។ អ្ននក�តូ៌វស្វែត៌�ំប្រើព្ទញកាៅត៌ចុូ�ប្រើ�ៀៅ�
ប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ (សូម្បីប្រើម្បីើលទូំព្ទ័រ 5-8 ស��ៅ�់ព្ទ័ត៌៌�ៅន�ស្វែនាម្បី)។

• ប្រើ�ៅប្រើព្ទលស្វែ�លអ្ននកទូទួូលបាៅន�័ណណប្រើ�ើក�រ ឬអ្នត៌តសញ្ហាញ�ណ�័ណណរ�ា ប្រើ�ៅ
កាៅរិយាៅល័យយាៅនយនត អ្ននកន�ង�តូ៌វបាៅនចុូ�ប្រើ�ៀៅ�ប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ប្រើដ្ឋាៅយ
សែ័យ��វត៌តិ។
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ប្រើ��ើទូូរស័ព្ទទរ�ស់អ្ននកប្រើ�ើម្បី �ីប្រើសេនកូ� 
QR ប្រើ�ើម្បី �ីស្វែសែងយល់�ស្វែនាម្បីអំ្នព្ទ�រប្រើ�ៀ�
ចុូ�ប្រើ�ៀៅ�ប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ប្រើ�ៅរ�ាប្រើម្បីេន។

ម្បីិនថាោអោកចុ�តើ�ៀោ�តើ�ោយផ្ទាាោល់់ ឬតាោម្បីថ្ងៃក្រុប�ណី�យ៍តើទ អោកនឹងក្រុ�ូវផ្តតល់់ភ�ត�តាោងថ្ងៃន
អ�ត�ញ្ញាាាណី និងភ�ត�តាោងថ្ងៃនកាោរស្នាោោក់តើ�ោ។

• រូ��ត៌ I.D.ជាៅប្រើ�ចូើន��ប្រើ�ទូ ន�ង�ំប្រើណើរកាៅរ រួម្បី�ៅំងអ្នត៌តសញ្ហាញ�ណសិសេ និង
កុលសម្បី័័នធ។

• អ្នត៌តសញ្ហាញ�ណ�័ណណរ�ា និងលិខិត៌ឆ្លួងស្វែ�នសហ័រ�ាអាៅប្រើម្បីរិក។
• សំ�ុ�ត៌ស្វែ�ល�ងាាៅញអាៅសយដ្ឋាាៅនរ�ស់អ្ននក។
• ��សិនប្រើ�ើអ្ននកមិ្បីន�ៅនអាៅសយដ្ឋាាៅនប្រើទូ អ្ននកប្រើ�ៅស្វែត៌អាៅចូចុូ�ប្រើ�ៀៅ�ប្រើដ្ឋាៅយផ្ទាទៅល់

ប្រើ�ៅកន�ងទូ��កុងស្វែ�លអ្ននកសានៅក់ប្រើ�ៅ។
• ��សិនប្រើ�ើអ្ននកប្រើ�ៅកន�ង�ុក អាៅសយដ្ឋាាៅនប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌រ�ស់អ្ននក�ឺប្រើ�ៅកន�ងទូ��កុង

ស្វែ�លអ្ននករស់ប្រើ�ៅ ម្បីុនប្រើព្ទលអ្ននកចូូល�ុក។

អោកក្រុ�ូវស្វែ�ប�តើពញស្វែផ្តោកខាោងមុ្បីខ្ញុំ និងខាោងតើក្រុកាោយថ្ងៃនកាោ�៖
• ចុូ�ហ័ត៌ាប្រើលខាៅ និងកាៅល�រិប្រើចិូទូប្រើលើកាៅត៌។
• អ្ននកមិ្បីនចា៎ៅំបាៅច់ូចូូលរួម្បី�ណ�កេនប្រើយាៅបាៅយប្រើ�ើម្បី �ីប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ប្រើទូ។ ��សិនប្រើ�ើ

អ្ននក មិ្បីន ចូង់ ចូូល រួម្បី ជាៅម្បីួយ �ណ�កេ នប្រើយាៅបាៅយ ប្រើទូ សូម្បី ព្ទិនិត៌យ ប្រើម្បីើល “ម្បីិន
បាៅន ចុូ� ប្រើ�ៀៅ�” ប្រើ�ៅ ប្រើលើ កាៅត៌ ចុូ� ប្រើ�ៀៅ�។   

• ស��ៅ�់កាៅរស្វែណន្ទាៅំលមិិ្បីត៌ សូម្បីចូូលប្រើ�ៅកាៅន់៖     maine.gov/sos/
cec/elec/voter-info/voterguide.html

តើ�ើគណីបកសនតើ�ោ�ោយជាោអែ�? �ណ�កេនប្រើយាៅបាៅយ�ឺជាៅ�កុម្បីម្បីនុសេស្វែ�ល
�ៅន�ំនិត៌�សប្រើ�ៀងគ្មានៅអំ្នព្ទ�រប្រើ�ៀ�ស្វែ�លរដ្ឋាាៅ�ិបាៅល�ួរប្រើ�ែើកាៅរ។ ប្រើ�ៅប្រើព្ទលអ្ននកចុូ�ប្រើ�ៀៅ�
ប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ អ្ននកអាៅចូចូូលរួម្បីជាៅម្បីួយ�ណ�កេនប្រើយាៅបាៅយ��សិនប្រើ�ើអ្ននកចូង់បាៅន។ វាៅ
ឥត៌�ិត៌នៃ�ួ។

អ្ននកអាៅចូផួ្ទាៅស់�ត�រកាៅរចុូ�ប្រើ�ៀៅ��ណ�កេរ�ស់អ្ននក។ ឧ�ៅហ័រណ៍ នៃន �ណ�កេ
នប្រើយាៅបាៅយ �ត៌ូវ បាៅន ចុូ� កន�ង �ញ្ហាា� ប្រើ�កាៅម្បី “កាៅរ ចូូល រួម្បី រ�ស់ �ណ�កេ”ប្រើ�ៅ ប្រើលើ �័ណណ
ចុូ� ប្រើ�ៀៅ� អ្ននក ប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ និង ប្រើ�ៅ ទំូព្ទ័រ 9-10 ។

http://maine.gov/sos/cec/elec/voter-info/voterguide.html
http://maine.gov/sos/cec/elec/voter-info/voterguide.html
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តើ�ើើយ��ណីួរព�រ។ �ត៌ូវស្វែត៌ប្រើឆ្លួើយថាៅបាៅទូ/ចា៎ៅស ប្រើ�ើម្បីី�អាៅចូចូុ�ប្រើ�ៀៅ�បាៅន។

ភាោគ�។ ប្រើ�ជើសប្រើរ�ស�ណៈ�កេម្បីួយកន�ងចូំប្រើណាៅម្បី�ណៈ�កេស្វែ�លបាៅន
រាៅយ�ញ្ហាា�៖ �ណ�កេស្វែ�ល�ៅនលកខណៈសម្បីីត៌តិ���់�គ្មាៅន់រ�ស់ប្រើម្បីេន ឬ 
�ណ�កេស្វែ�ល�ៅនលកខណៈសម្បីីត៌តិ���់�គ្មាៅន់ប្រើ�េងប្រើទូៀត៌ ឬ�ណ�កេ
ម្បីិនបាៅនចូុ�ប្រើ�ៀៅ�។ 

តើ�ៀោ�។ ន្ទាៅម្បី�ត៌កូល និងន្ទាៅម្បីខួ�ន ឬប្រើ�ៀៅ�កាៅត៌់�ំ�ូង និងន្ទាៅម្បី
កណាាៅល។

ថ្ងៃ�ៃស្វែខ្ញុំ�ោោ�ក�តើណីើ�។ �ត៌ូវស្វែត៌�ៅនអាៅយុ 18 �នៅំ�ត៌�ម្បីនៃ�ៃប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ ប្រើ�ើម្បីី�
ប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌។

អាោ�័យ�ឋោន។ 
អាោ�័យ�ឋោនបចុ�បីនោ៖ �ួ�វ ឬទូ��ៅំងជាៅក់ស្វែសតង។ 
(ម្បីិនស្វែម្បីន PO Box ប្រើទូ)
អាោ�័យ�ឋោនថ្ងៃក្រុប�ណី�យ៍បចុ�បីនោ៖ លុ���ៅស្វែត៌ខុសព្ទ�អាៅសយដ្ឋាាៅន
សានៅក់ប្រើ�ៅ។ (អាៅចូជាៅ��អ្ន�់សំ�ុ�ត៌)
អាោ�័យ�ឋោនព�ម្បីុន៖ ��សិនប្រើ�ើអ្ននកបាៅនចូុ�ប្រើ�ៀៅ�ព្ទ�ម្បីុន និងបាៅនផ្ទាួៅស់
�ត�រ អ្ននក�ត៌ូវស្វែត៌និយាៅយថាៅបាៅទូ/ចា៎ៅស ប្រើហ័ើយ�តល់ទូ��កុង ប្រើខាៅន�� និងរ�ា
ព្ទ�ម្បីុនរ�ស់អ្ននក។
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ប្រើ��ើទូូរស័ព្ទទរ�ស់អ្ននកប្រើ�ើម្បី �ីប្រើសេនកូ� 
QR ប្រើ�ើម្បី �ីចូូលប្រើ��ើកម្បីៀវិ��ចុូ�ប្រើ�ៀៅ�
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��ថតើល់ខាោរប�់អោកតើ�ោ�តើ�ោោ�។ �ត៌ូវស្វែត៌ចុូ�ហ័ត៌ាប្រើលខាៅ និងកាៅល�រិប្រើចិូទូ
ប្រើលើកាៅត៌។

អ�ត�ញ្ញាាាណីប័ណីណអោកតើ�ោ�តើ�ោោ�។   
# ប័ណីណតើបើកបរឡាោនតើម្បីេន ឬ #តើម្បីេន ID ៖ អ្ននកប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌�ៀ�ស្វែ�ល�ៅន
អ្នត៌តសញ្ហាញ�ណ�័ណណ�ត៌�ម្បី�តូ៌វ 

ក្រុ�ូវស្វែ�រាោយបញី្ញា�តើល់ខ្ញុំម្បីួយកោ�ងច�តើណាោម្បីតើល់ខ្ញុំទាំោ�ងតើន�។ ប្រើលខសនតិសុខ
សងាម្បី៖ អ្ននកប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌�ៀ�ស្វែ�លម្បីិន�ៅនអាៅជាាៅ�័ណណប្រើម្បីេន ឬ I.D. �តូ៌វស្វែត៌
រាៅយប្រើលខ 4 ខទង់ចូុងប្រើ�កាៅយនៃន SSN រ�ស់ព្ទួកប្រើ�។ 

គ្មាៀោន៖ �ៅនស្វែត៌អ្ននកប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ស្វែ�លម្បីិន�ៅនអាៅជាាៅ�័ណណប្រើម្បីេម្បី, I.D. ឬ 
SSN �តូ៌វស្វែត៌សរប្រើសរ "None."

កាោរចុ�តើ�ៀោ�តាោម្បី��បុក្រុ�។ 
អ្ននកប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌�ៀ�ស្វែ�លចុូ�ប្រើ�ៀៅ��ៅម្បីនៃ��សណ�យ៍�ត៌ូវស្វែត៌�តល់ចូា�់ចូមួ្បីង
អ្នត៌តសញ្ហាញ�ណ�័ណណរ�ស់ព្ទួកប្រើ�។ (ឧ. Maine Driver's License) 
ជាៅមួ្បីយន�ងកាៅត៌ចុូ�ប្រើ�ៀៅ� និងឯកសាៅរស្វែ�ល�ងាាៅញអាៅសយដ្ឋាាៅនរ�ស់
ព្ទួកប្រើ�។



(207) 558-3333         Vote411.org LEAGUE OF WOMEN VOTERS OF MAINE9

គណបក្�ស នហេ��យ
គណីបកសនតើ�ោ�ោយតើម្បីេន៖ 
អ្ននកប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ជាៅប្រើ�ចូើនប្រើ�ជើសប្រើរ�សចូូលរួម្បីកន�ង�ណ�កេនប្រើយាៅបាៅយ។ ប្រើ�ៅ�នៅំ 2022 
រ�ាប្រើម្បីេន�ៅន�ណ�កេនប្រើយាៅបាៅយស្វែ�ល�ៅនសម្បីត៌ាភាៅព្ទចំូនួន 4 �ឺ�ណ�កេ
��ជាៅ�ិ�ប្រើត៌យយ �ណ�កេឯករាៅជយនៃ�ត៌ង �ណ�កេប្រើសរ�និយម្បី និង�ណ�កេ
សាៅធាៅរណរ�ា។ ប្រើហ័ើយក៏�ៅន�ណ�កេតូ៌ចូៗម្បីួយចូំនួនស្វែ�លអ្ននកប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌
អាៅចូចូូលរួម្បី�ងស្វែ�រ។ �ណ�កេតូ៌ចូៗ�ៅំងប្រើន� មិ្បីន�ៅន់�ៅនកន�ង�ញ្ហាា�ប្រើ�ៀៅ�
អ្ននកប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ ប្រើហ័ើយមិ្បីន�ៅន់�ៅនទូំហ័ំ�ំ���់�គ្មាៅន់ស��ៅ�់ប្រើរៀ�ចំូកាៅរប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌
�ឋម្បីរ�ស់�ណ�កេ។ �ញ្ហាា��ណ�កេស្វែ�ល�ៅនលកខណៈសម្បីីត៌តិ���់�គ្មាៅន់ និង
�ណ�កេតូ៌ចូៗ ជួនកាៅលផួ្ទាៅស់�ត�រប្រើ�ៅប្រើព្ទលស្វែ�លភាៅ��កាៅន់ស្វែត៌�ំ ឬតូ៌ចូជាៅង។

កាោរតើ�ោ�តើ�ោោ�បឋម្បីរប�់គណីបកស៖
ប្រើ�នៅត៌ព្ទ�រ �ឺកាៅរប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌�ឋម្បី និងកាៅរប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌សកល។ �ណ�កេនប្រើយាៅបាៅយ
ន�ម្បីួយៗប្រើរៀ�ចំូកាៅរប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌�ឋម្បី ប្រើ�ើម្បី �ីប្រើ�ជើសប្រើរ�សប្រើ�កខជនតំ៌ណាៅងឱ្យយ�ណ�កេ
ប្រើ�ៅប្រើព្ទលប្រើ�កាៅយប្រើ�ៅកន�ងកាៅរប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌សកល។ ប្រើ�ៅប្រើព្ទលស្វែ�ល�ណ�កេ
នប្រើយាៅបាៅយម្បីួយប្រើរៀ�ចំូកាៅរប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌�ឋម្បី �ៅនស្វែត៌អ្ននកប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ស្វែ�លជាៅស�ៅជិ
កនៃន�ណ�កេនប្រើយាៅបាៅយប្រើន្ទាៅ��េុប្រើណាណៅ�ស្វែ�ល�តូ៌វបាៅនអ្ននុញ្ហាញ�ត៌ឱ្យយប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌បាៅន។ 
កាៅរិយាៅល័យប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌កន�ង�សុក មួ្បីយចូំនួនម្បីិន�ៅនកាៅរប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌�ឋម្បីប្រើទូ។

អោកតើ�ោ�តើ�ោោ�ស្វែ�ល់ម្បីិន�ោនចុ�តើ�ៀោ�កោ�ងគណីបកសនតើ�ោ�ោយ៖ 
អ្ននកប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ម្បីិនចា៎ៅំបាៅចូ់ចូូលរួម្បីជាៅម្បីួយ�ណ�កេនប្រើយាៅបាៅយណាៅប្រើទូ។ ��ស្វែហ័ល
ម្បីួយភាៅ���នៃនអ្ននកប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌រ�ាប្រើម្បីេន ម្បីិនចូូលរួម្បី�ណ�កេប្រើទូ។ ព្ទួកប្រើ��ត៌ូវបាៅនប្រើ�
ប្រើ�ៅថាៅ “unenrolled” អ្ននកប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌។ អ្ននកប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ unenrolled ម្បីិន
�ត៌ូវបាៅនអ្ននុញ្ហាញ�ត៌ឱ្យយប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ប្រើ�ៅកន�ងកាៅរប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌�ឋម្បីប្រើន្ទាៅ�ប្រើទូ �េុស្វែនតព្ទួកប្រើ�អាៅចូ
ប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ប្រើ�ៅកន�ងកាៅរប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ប្រើ�េងប្រើទូៀត៌�ៅំងអ្នស់។ ព្ទួកប្រើ�អាៅចូប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ប្រើលើ
សំណួរសនួ�កប្រើ�នៅត៌ណាៅម្បីួយ ប្រើហ័ើយព្ទួកប្រើ�អាៅចូប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ឱ្យយប្រើ�កខជនណាៅម្បីួយប្រើ�ៅកន�ង
កាៅរប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ទូូប្រើ�ៅ។ ស��ៅ�់កាៅរប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ម្បីួយចូំនួន អ្ននកប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ស្វែ�លម្បីិនបាៅន
ចូុ�ប្រើ�ៀៅ�អាៅចូរកប្រើ�ើញថាៅ ព្ទួកប្រើ�អាៅចូប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ស��ៅ�់សំណួរសនួ�កប្រើ�នៅត៌ ឬប្រើ�កខជន
កន�ងត៌ំ�ន់ �េុស្វែនតម្បីិនអាៅចូប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ប្រើ�ៅកន�ងកាៅរប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌�ឋម្បីស្វែ�លប្រើ�ែើប្រើ�ើងកន�ងប្រើព្ទល
ស្វែត៌ម្បីួយបាៅនប្រើទូ។

�ណ�កេ នប្រើយាៅបាៅយ ខួ� ម្បីិន �ៅន់ �ៅន ទូំហ័ំ ���់�គ្មាៅន់ កន�ង �ញ្ហាា� ប្រើ�ៀៅ� កន�ង �័ណណ ចូុ�
ប្រើ�ៀៅ� ប្រើបាៅ� ប្រើ�នៅត៌ ឬ �ៅន ម្បីូលដ្ឋាាៅន ផ្ទាទៅល់ ខួ�ន។ �ណ�កេត៌ូចូៗ�ៅំងប្រើន�អាៅចូចូុ�ប្រើ�ៀៅ�
អ្ននកប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ និងជួយប្រើ�កខជនរ�ស់ព្ទួកប្រើ�ទូទូួលបាៅនសនួ�កប្រើ�នៅត៌ទូូប្រើ�ៅ។ ឧ�ៅហ័រណ៍
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នៃន�ណ�កេត៌ូចូៗរួម្បី�ៅន �ណ�កេសម្បី័័នធភាៅព្ទ �ណ�កេ Yankee និង�ណ�កេ
សងាម្បីនិយម្បី។ �ណ�កេត៌ូចូៗអាៅចូ�ត៌ូវបាៅនប្រើ�ប្រើ�ៅថាៅ “�ណ�កេស្វែ�ល�ៅនលកខណៈ
សម្បីីត៌តិ���់�គ្មាៅន”់ ។

ចូល់រួម្បីជាោម្បីួយគណីបកសនតើ�ោ�ោយ៖ 
អ្ននកប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌អាៅចូប្រើ�ជើសប្រើរ�ស�ណ�កេនប្រើយាៅបាៅយប្រើ�ៅប្រើព្ទលព្ទួកប្រើ�ចូុ�ប្រើ�ៀៅ�
ប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌។ ព្ទួកប្រើ��ត៌ូវបាៅនអ្ននុញ្ញៅត៌ឱ្យយ�ត�រភាៅ�� ឬម្បីិនចូុ�ប្រើ�ៀៅ� �េុស្វែនត�ត៌ូវរង់ចា៎ៅំ 90 
នៃ�ៃ�ន្ទាទៅ�់ព្ទ�កាៅរចូុ�ប្រើ�ៀៅ�ចូុងប្រើ�កាៅយរ�ស់ព្ទួកប្រើ�។ អ្ននកប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ស្វែ�លលាៅប្រើចូញព្ទ�
�ណ�កេនប្រើយាៅបាៅយ�ឺម្បីិន�ៅនសិទូធិប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ប្រើ�ៅកន�ងកាៅរប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌�ឋម្បីស្វែ�លប្រើរៀ�ចូំ
ប្រើដ្ឋាៅយ�ណ�កេប្រើន្ទាៅ�ប្រើទូ។

តើ�ោ�ោោ� 2022 មាោនគណីបកសនតើ�ោ�ោយស្វែ�ល់មាោនល់ក្ខណីៈ�ម្បីី�តិក្រុគប់ក្រុគ្មាោន់ច�នួន 4 
តើ�ោរ�ឋតើម្បីេន៖

�ណ�កេ��ជាៅ�ិ�ប្រើត៌យយរ�ាប្រើម្បីេន (Maine Democratic Party)
www.mainedems.org  
(207) 622-6233

�ណ�កេឯករាៅជយរ�ាប្រើម្បីេន���ន (Maine Green Independent Party)
www.mainegreens.org  
(207) 518-7493

�ណ�កេប្រើសរ�និយម្បីប្រើម្បីេន (Maine Libertarian Party)
www.lpme.org   
(207) 518-7493

�ណ�កេសាៅធាៅរណរ�ាប្រើម្បីេន (Maine Republican Party)
www.MaineGOP.com  
(207) 622-6247

http://www.mainedems.org
http://www.mainegreens.org
http://www.lpme.org
http://www.MaineGOP.com
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ប្រើ��ើទូូរសព្ទទរ�ស់អ្ននកប្រើ�ើម្បី �ីប្រើសេនកូ� 
QR ប្រើ�ើម្បី �ីស្វែសែងរកកស្វែនួងប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌
រ�ស់អ្ននក។

មុនហេព័លអ្វីនក្ហេ�ះហេ�ោ �ត៌
តើ�ើខំ្ញុំ��តើ�ោតើ�ោ�តើ�ោោ�តើ�ោឯណាោ? ប្រើ�ើម្បី �ី��ងកស្វែនួងស្វែ�លអ្ននកប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌៖

• ទូូរស័ព្ទទប្រើ�ៅសាៅលាៅ�កុង ឬកាៅរិយាៅល័យ�កុងរ�ស់អ្ននក។
• ចូូលប្រើ�ៅកាៅន់៖    maine.gov/portal/government/

edemocracy/ voter_lookup.php 
• ប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ប្រើដ្ឋាៅយសនួ�កប្រើ�នៅត៌អ្នវត៌ត�ៅន (សូម្បីប្រើម្បីើលទូំព្ទ័រ 13) ។

តើ�ើខំ្ញុំ��អាោចតើ�ោ�តើ�ោោ�តើ�ោតើពល់ណាោ? កស្វែនួង ប្រើបាៅ� ប្រើ�នៅត៌ ប្រើ�ើក ប្រើ�ៅ ចូប្រើនួ្ទាៅ� ប្រើ�េៅង 6 �ព្ទ�ក
�ល់ ប្រើ�េៅង 10  �ព្ទ�ក នៃ�ៃ ប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌។ ប្រើព្ទលប្រើវលាៅប្រើ�ើកមិ្បីន�ូចូគ្មានៅស��ៅ�់ទូ��កុងន�
ម្បីួយៗ។ កស្វែនួងប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌�ៅំងអ្នស់�ិទូប្រើ�ៅប្រើ�េៅង 8:00 យ�់។ ប្រើព្ទលប្រើវលាៅ�ិទូន�ង
ស្វែ����ួលប្រើ�ៅកន�ងកាៅរប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌�កុង។

តើ�ើខំ្ញុំ��អាោចតើ�ៀ�វាោង�ែ�ងម្បីនុ�សតើ�ោយរតើបៀបណាោ? កស្វែនួងប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ទូំនងជាៅមិ្បីនសូវ
�ៅនម្បីនុសេប្រើ�ចូើនប្រើទូ ចា៎ៅ�់ព្ទ�ប្រើ�េៅង 10:00-11:30 �ព្ទ�ក និង 1:30-3:30 រប្រើសៀល។

ចុ� តើបើ តើ�ៀោ� ខំ្ញុំ�� ម្បីិន មាោន កោ�ង បញ្ញាី� តើ�ោ កស្វែនើង តើ�ោ� តើ�ោោ�? 
• ប្រើសៀ�នប្រើរៀ�ចំូកាៅរប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ន�ងជួយអ្ននក។
• អ្ននក��ស្វែហ័លជាៅ�តូ៌វចុូ�ប្រើ�ៀៅ�ប្រើ�ើម្បី �ីប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌។
• អ្ននកអាៅចូន�ង�តូ៌វ�ញ្ហាា�នប្រើ�ៅកស្វែនួងប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ប្រើ�េង។
• អ្ននក��ស្វែហ័លជាៅ�តូ៌វប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌នូវសនួ�កប្រើ�នៅត៌ស្វែ�ល�ៅនកាៅរ��កួត៌��ស្វែជង។

តើ�ើខំ្ញុំ��ក្រុ�ូវកាោរ I.D. (អ�ត�ញ្ញាាាណីប័ណីណ)? អ្ននក�ួរស្វែត៌យកម្បីកជាៅមួ្បីយ I.D. រ�ស់អ្ននក 
និង�សត��ៅងនៃនអាៅស័យដ្ឋាាៅនរ�ស់អ្ននក (ឧ�ៅហ័រណ៍�ឺ�័ណណប្រើ�ើក�រ និងវិកេយ��ត៌
អ្ន�ាិសន�) ��សិនប្រើ�ើ៖

• អ្ននក�ឺជាៅអ្ននកប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ប្រើលើក�ំ�ូង។
•  អ្ននកបាៅនផួ្ទាៅស់ទូ�។
• អ្ននក�តូ៌វចុូ�ប្រើ�ៀៅ�ប្រើ�ើម្បី �ីប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ប្រើ�ៅនៃ�ៃប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌។

កំុបាៅរម្បីភ — គ្មាៀៅនអ្ននកប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ស្វែ�ល�ៅនសិទូធិអាៅចូ�តូ៌វបាៅន��ិប្រើស�។

https://www.maine.gov/portal/government/edemocracy/voter_lookup.php
https://www.maine.gov/portal/government/edemocracy/voter_lookup.php
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ហេៅក្ន្ថែនែងហេ�ះហេ�ោ�ត៌របស់ខំ់្ញុំ��
តើ�ើខ្ញុំំ��នឹងតើ្ែើអែើតើ�ោកស្វែនើងតើ�ោ�តើ�ោោ�? ប្រើ�ៅប្រើព្ទលអ្ននកប្រើ�ៅ�ល់កស្វែនួងប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ អ្ននក�ត៌ូវ
�បាៅ�់ប្រើ�ៀៅ� និងអាៅសយដ្ឋាាៅនរ�ស់អ្ននកប្រើ�ៅកាៅរិយាៅល័យប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌។ ប្រើ�ៀៅ�រ�ស់
អ្ននកន�ងសាិត៌ប្រើ�ៅកន�ង�ញ្ហាា� ��សិនប្រើ�ើអ្ននកបាៅនចូុ�ប្រើ�ៀៅ�ប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌។

• ប្រើសៀ�នប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ន�ង�តល់ឱ្យយអ្ននកនូវសនួ�កប្រើ�នៅត៌ឬសនួ�កប្រើ�នៅត៌។
• សនួ�កប្រើ�នៅត៌�ឺជាៅ�កដ្ឋាៅសស្វែ�លអ្ននក�ូសសនួ�កប្រើ�នៅត៌រ�ស់អ្ននក។
• អ្ននកន�ងចូូលប្រើ�ៅកន�ងកស្វែនួងប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ឯកជន ប្រើហ័ើយ�ំប្រើព្ទញសនួ�កប្រើ�នៅត៌រ�ស់

អ្ននក។
• អ្ននកន�ងដ្ឋាៅក់សនួ�កប្រើ�នៅត៌ប្រើ�ៅកន�ង��អ្ន�់សនួ�កប្រើ�នៅត៌ ឬ�េៅសុ�ន។

ចុ�តើបើខំ្ញុំ��ក្រុ�ូវកាោរ��នួយតើ�ោកស្វែនើងតើ�ោ�តើ�ោោ�? សុំជំនួយព្ទ�ប្រើសៀ�នប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ ��សិនប្រើ�ើ
អ្ននក�ៅនសំណួរណាៅមួ្បីយ។ ប្រើសៀ�នប្រើរៀ�ចំូកាៅរប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌អាៅចូជួយអ្ននកកន�ងកាៅរ�ំប្រើព្ទញ
សនួ�កប្រើ�នៅត៌ និង�តល់ឱ្យយអ្ននកនូវសនួ�កប្រើ�នៅត៌�ៀ� ��សិនប្រើ�ើអ្ននក�តូ៌វកាៅរវាៅ។ អ្ននកន�ង
ម្បីិនស្វែម្បីនជាៅម្បីនុសេស្វែត៌�នៅក់ស្វែ�ល�ៅនសំណួរប្រើទូ!

តើ�ើខ្ញុំំ��ក្រុ�ូវប�តើពញ�នើឹកតើ�ោោ�តើ�ោយរតើបៀបណាោ?
• សនួ�កប្រើ�នៅត៌ន�ម្បីួយៗ�បាៅ�់អ្ននកព្ទ�រប្រើ�ៀ�ស�ាៅល់ជប្រើ�ម្បីើសរ�ស់អ្ននក។
• ��សិនប្រើ�ើអ្ននក�ៅនចូម្បីៃល់ សូម្បីសួរប្រើសៀ�នប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌។
• អ្ននកមិ្បីនចា៎ៅំបាៅច់ូប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ស��ៅ�់អ្នែ��ៅំងអ្នស់។ �ៅនស្វែត៌ស្វែ�នកស្វែ�ល

អ្ននកប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌�េុប្រើណាណៅ�ស្វែ�លន�ង
• រាៅ�់បាៅន។
• ព្ទិនិត៌យសនួ�កប្រើ�នៅត៌រ�ស់អ្ននក។
• ��សិនប្រើ�ើអ្ននក�ៅនកំហ័ុស អ្ននកអាៅចូសុំសនួ�កប្រើ�នៅត៌�ៀ�។

ចុ�តើបើខ្ញុំំ��អាោន�នើឹកតើ�ោោ�ម្បីិន�ោន? 
• អ្ននកអាៅចូទូទួូលបាៅនជំនួយ។
• ម្បីិត៌ត�័កតិ ឬសាៅចូ់ញាៅត៌ិអាៅចូជួយអ្ននកបាៅន។ ជំនួយកាៅររ�ស់អ្ននកមិ្បីន�តូ៌វជាៅ

អ្ននកប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ ឬ�ៅនអាៅយុ���់�គ្មាៅន់ប្រើ�ើម្បី �ីប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ប្រើន្ទាៅ�ប្រើទូ។
• �ុ�ាលិកប្រើរៀ�ចំូកាៅរប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌អាៅចូជួយអ្ននកជាៅម្បីួយន�ងសនួ�កប្រើ�នៅត៌រ�ស់អ្ននក។
• និប្រើយាៅជក ឬម្បីន្ត្រ័នត�សហ័ជ�ព្ទរ�ស់អ្ននកមិ្បីនអាៅចូជួយអ្ននកប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌បាៅនប្រើទូ។
• ��ព័្ទនធ ExpressVote ន�ង�ៅន ��សិនប្រើ�ើអ្ននកចូង់ប្រើ�ើញសនួ�កប្រើ�នៅត៌

ប្រើបាៅ�ព្ទុម័្បី�ំ ឬឮសនួ�កប្រើ�នៅត៌អាៅនឱ្យយ
• អ្ននក។
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ប្រើ��ើទូូរស័ព្ទទរ�ស់អ្ននកប្រើ�ើម្បី �ីប្រើសេន
កូ� QR ប្រើ�ើម្បី �ីប្រើសនើសុំសនួ�កប្រើ�នៅត៌
អ្នវត៌ត�ៅនរ�ស់អ្ននក�ៅម្បីអី្ន�ន�ឺណិត៌។

ស់នែ�ក្ហេ�ោ �ត៌អ្វីវត៌តមាន
តើ�ើកាោរតើ�ោ�តើ�ោោ�អវ�តមាោនគឺជាោអែ�?

• អ្ននកមិ្បីនចា៎ៅំបាៅច់ូប្រើ�ៅកស្វែនួងប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌រ�ស់អ្ននកប្រើ�ៅនៃ�ៃប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ប្រើ�ើម្បី �ី
ប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ប្រើទូ។

• �ំប្រើព្ទញសនួ�កប្រើ�នៅត៌អ្នវត៌ត�ៅនប្រើ�ៅ�ទ� ប្រើហ័ើយប្រើ�ាើវាៅប្រើ�ៅសាៅលាៅ�កុង ឬប្រើសៀ�ន
�កុងរ�ស់អ្ននក។

• �ំប្រើព្ទញសនួ�កប្រើ�នៅត៌អ្នវត៌ត�ៅនប្រើដ្ឋាៅយផ្ទាទៅល់ប្រើ�ៅកាៅរិយាៅល័យ�កុង ឬ�កុងរ�ស់
អ្ននក។

��សិនប្រើ�ើអ្ននកបាៅនចុូ�ប្រើ�ៀៅ�ប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ អ្ននកអាៅចូសុំសនួ�កប្រើ�នៅត៌អ្នវត៌ត�ៅន។ អ្ននក
�ត៌ូវស្វែត៌ប្រើ�ែើបាៅនប្រើ�ៅ�ត៌�ម្បីនៃ�ៃ�ព្ទហ័សីត៍៌ម្បីុនកាៅរប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌។

តើ�ើខំ្ញុំ��ទទួល់�ោន�នើឹកតើ�ោោ�អវ�តមាោនតើ�ោយរតើបៀបណាោ?
• សុំសនួ�កប្រើ�នៅត៌អ្នវត៌ត�ៅនព្ទ�កាៅរិយាៅល័យ�កុង ឬទូ���ជំុជនរ�ស់អ្ននក។ 

សនួ�កប្រើ�នៅត៌អ្នវត៌ត�ៅនជាៅ�ម្បីៀ�ៅ�ៅន 30 នៃ�ៃមុ្បីនកាៅរប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌។
• ប្រើសនើសុំសនួ�កប្រើ�នៅត៌អ្នវត៌ត�ៅន�ៅម្បីអ្នី�ន�ឺណិត៌ព្ទ� the Division 

of Elections ប្រើ�ៅ៖    maine.gov/cgi-bin/online/
AbsenteeBallot/index.pl 

• អ្ននកក៏អាៅចូប្រើសនើសុំសនួ�កប្រើ�នៅត៌អ្នវត៌ត�ៅនស��ៅ�់ស�ៅជិក��ួសាៅរភួាៅម្បីៗ
�ងស្វែ�រ។ សាៅលាៅ�កុង ឬសាៅលាៅ�កុងន�ង�បាៅ�់អ្ននកថាៅអ្ននកណាៅ�តូ៌វបាៅនប្រើ�
ចា៎ៅត៌់ទុូកថាៅជាៅស�ៅជិក��ួសាៅរភួាៅម្បីៗ។

http://maine.gov/cgi-bin/online/AbsenteeBallot/index.pl
http://maine.gov/cgi-bin/online/AbsenteeBallot/index.pl
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តើ�ើខំ្ញុំ��តើ ែ្ើអែ�ជាោមួ្បីយ�នើឹកតើ�ោោ�អវ�តមាោនរប�់ខំ្ញុំ��?
• �ំប្រើព្ទញសនួ�កប្រើ�នៅត៌។ សូម្បីចូងចា៎ៅំថាៅ អ្ននកមិ្បីនចា៎ៅំបាៅច់ូប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ប្រើលើ���់

សំណួរប្រើន្ទាៅ�ប្រើទូ។ វាៅម្បីិនអ្ន�ប្រើទូកន�ងកាៅរទូុកសំណួរឱ្យយប្រើ�ៅទំូប្រើនរ។
• ប្រើ�ាើសំ�ុ�ត៌ ឬ�ញ្ហាា�នសនួ�កប្រើ�នៅត៌រ�ស់អ្ននកប្រើ�ៅកាៅរិយាៅល័យប្រើសៀ�ន�កុង/�កុង

រ�ស់អ្ននក�ត៌�ម្បីប្រើ�េៅង 8:00 យ�់ប្រើ�ៅនៃ�ៃប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌។
• �កុងរ�ស់អ្ននកអាៅចូ�ៅន��អ្ន�់ទូ�ួៅក់សនួ�កប្រើ�នៅត៌ប្រើ�ៅខាៅងប្រើ��ៅសាៅលាៅ�កុង 

�ូប្រើចូន�អ្ននកអាៅចូ���ល់សនួ�កប្រើ�នៅត៌រ�ស់អ្ននកម្បីកវិញប្រើដ្ឋាៅយមិ្បីនចា៎ៅំបាៅច់ូប្រើ�ាើ�ៅម្បី
សំ�ុ�ត៌។

ចុ� តើបើ ខំ្ញុំ��ម្បីិន �ោនតើ�ោើរ�ុ��នើឹក តើ�ោោ� អវ�តមាោនទាំោន់តើពល់? ប្រើត៌ើខា�ំប្រើសនើសុំសនួ�កប្រើ�នៅត៌
អ្នវត៌ត�ៅន�ន្ទាទៅ�់ព្ទ�នៃ�ៃ�ព្ទហ័សីត៍៌ម្បីុនកាៅរប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ប្រើដ្ឋាៅយរប្រើ�ៀ�ណាៅ? អ្ននក�តូ៌វស្វែត៌
�ំប្រើព្ទញពាៅកយសុំពិ្ទប្រើសសស��ៅ�់ប្រើហ័ត៌ុ�លម្បីួយកន�ងចូំប្រើណាៅម្បីប្រើហ័តុ៌�ល�ៅំងប្រើន� ៖

• អ្ននកន�ងប្រើចូញព្ទ�ទូ��កុងប្រើដ្ឋាៅយម្បីិនន�កសាៀៅន�ល់ប្រើព្ទញម្បីួយនៃ�ៃប្រើ�ៅនៃ�ៃប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌។
• អ្ននក�ៅនពិ្ទកាៅរភាៅព្ទ។
• អ្ននករស់ប្រើ�ៅប្រើលើប្រើកាៅ�ម្បីួយ ប្រើហ័ើយម្បីិនអាៅចូប្រើ�ៅ�ល់កស្វែនួងប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ប្រើ�ៅនៃ�ៃ

ប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌បាៅនប្រើទូ។
• អ្ននក�ៅនជំងឺ ប្រើហ័ើយម្បីិនអាៅចូចា៎ៅកប្រើចូញព្ទ��ទ� ឬកស្វែនួងព្ទាបាៅលបាៅនប្រើទូ។ 

តើ�ៀ�នក្រុកុងរប�់អោកក្រុ�ូវស្វែ�ទទួល់�ោន�នើឹកតើ�ោោ�អវ�តមាោនរប�់អោក
ក្រុ�ឹម្បីតើមាេោង 8:00 យប់តើ�ោថ្ងៃ�ៃតើ�ោ�តើ�ោោ�។
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ការហេ�ះហេ�ោ �ត៌
ហេ�ើ�ស់ហេរ �ស់តាមល�ដាប់
តើ�ើកាោរតើ�ោ�តើ�ោោ�តើក្រុ�ើ�តើរើ�ល់��ោប់ថាោោក់ (Ranked Choice Voting) 
គឺជាោអែ�? អ្ននុញ្ហាញ�ត៌ឱ្យយអ្ននកប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ដ្ឋាៅក់ចូំណាៅត៌់ថានៅក់ប្រើ�កខជន�ៅម្បីលំដ្ឋាៅ�់នៃន
ចូំណូលចូិត៌ត។

តើ�ើកាោរតើ�ោ�តើ�ោោ�តើក្រុ�ើ�តើរើ�ច�ណាោ�់ថាោោក់��តើណីើរកាោរ�េោង�ូចតើម្បីតច?
• អ្ននកប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ដ្ឋាៅក់ចូំណាៅត៌់ថានៅក់ប្រើ�កខជន�ៅម្បីលំដ្ឋាៅ�់នៃនចំូណូលចូិត៌តរ�ស់

ព្ទួកប្រើ�៖ ជប្រើ�ម្បីើសទូ�ម្បីួយ ជប្រើ�ម្បីើសទូ�ព្ទ�រ ជប្រើ�ម្បីើសទូ���។ល។
• ប្រើ�ៅប្រើព្ទលស្វែ�លសនួ�កប្រើ�នៅត៌�ៅំងអ្នស់�ត៌ូវបាៅនរាៅ�់ ��សិនប្រើ�ើប្រើ�កខជនណាៅ�នៅក់

ទូទូួលបាៅនប្រើ�ចូើនជាៅង 50% នៃនកាៅរប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ប្រើ�ជើសប្រើរ�សទូ�ម្បីួយ ប្រើន្ទាៅ�ព្ទួកប្រើ�
ឈន�។

• ��សិនប្រើ�ើគ្មាៀៅនប្រើ�កខជនណាៅ�នៅក់ទូទូួលបាៅនប្រើ�ចូើនជាៅង 50% នៃនកាៅរប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌
ប្រើ�ជើសប្រើរ�សទូ�ម្បីួយប្រើទូ ប្រើ�កខជនស្វែ�ល�ៅនសំប្រើ�ងតិ៌ចូ�ំ�ុត៌�តូ៌វបាៅនចា៎ៅត់៌ទូុកថាៅ
ចា៎ៅញ់។

• អ្ននកប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ស្វែ�លបាៅនដ្ឋាៅក់ចូំណាៅត៌់ថានៅក់ប្រើ�កខជនស្វែ�លចា៎ៅញ់ជាៅជប្រើ�ម្បីើស
ទូ�ម្បីួយរ�ស់ពួ្ទកប្រើ��តូ៌វបាៅនរាៅ�់សនួ�កប្រើ�នៅត៌រ�ស់ព្ទួកប្រើ�ស��ៅ�់ជប្រើ�ម្បីើសទូ�ព្ទ�រ
រ�ស់ពួ្ទកប្រើ�។

• វាៅ�ត៌ូវបាៅនប្រើ�ែើម្បីតងប្រើទូៀត៌រហូ័ត៌�ល់ប្រើ�កខជនព្ទ�រន្ទាៅក់ប្រើ�ៅសល់។ អ្ននកស្វែ�ល�ៅនកាៅរ
ប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ប្រើ�ចូើនជាៅងប្រើ�ឈន�។

តើ��ុអែ�ខំ្ញុំ��គួរ�ោក់ច�ណាោ�់ថាោោក់�នើឹកតើ�ោោ�?
• ��សិនប្រើ�ើប្រើ�កខភាៅព្ទជប្រើ�ម្បីើស�ំ�ូងរ�ស់អ្ននក�តូ៌វបាៅនចា៎ៅញ់ សនួ�កប្រើ�នៅត៌រ�ស់

អ្ននកន�ងប្រើ�ៅស្វែត៌រាៅ�់ជាៅជប្រើ�ម្បីើសខ័ស់�ន្ទាទៅ�់។
•  អ្ននក មិ្បីន អាៅចូ ប្រើ�ែើ ឱ្យយ�េ�ពាៅល់�ល់ ប្រើ�កខជន កំព្ទូល រ�ស់ អ្ននក ប្រើដ្ឋាៅយ កាៅរ ដ្ឋាៅក់

ចូំណាៅត់៌ ថានៅក់ ប្រើ�កខជន ប្រើ�េង ប្រើទូៀត៌។ ជប្រើ�ម្បីើស �ៅំង ប្រើន្ទាៅ� រាៅ�់ ស្វែត៌ ��សិន ប្រើ�ើ
ជប្រើ�ម្បីើស �ំ�ូង រ�ស់ អ្ននក �តូ៌វ បាៅន �រាៅជ័យ។

• អ្ននកមិ្បីនអាៅចូជួយប្រើ�កខជនស្វែ�លអ្ននកចូូលចិូត៌តប្រើដ្ឋាៅយដ្ឋាៅក់ចូំណាៅត៌់ថានៅក់ប្រើ�កខជន
ស្វែត៌�នៅក់ប្រើន្ទាៅ�ប្រើទូ។ កាៅរប្រើ�ជើសប្រើរ�ស�ំ�ូងរ�ស់អ្ននកន�ងរាៅ�់�ញ្ហាី�លជាៅនិចីូ 
��សិនប្រើ�ើប្រើ�កខជនស្វែ�លអ្ននកចូូលចិូត៌តម្បីិន�តូ៌វបាៅនចា៎ៅញ់។
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តើ�ើខំ្ញុំ��តើ�ៀ�វាោងក��ុ�តើ�ោតើល់ើ�នើឹកតើ�ោោ�រប�់ខំ្ញុំ��តើ�ោយរតើបៀបណាោ?
• ស�ាៅល់ស្វែត៌រាៅងព្ទង�កប្រើព្ទើម្បីួយកន�ងម្បីួយជួរ។
• ស�ាៅល់រាៅងព្ទង�កប្រើព្ទើស្វែត៌មួ្បីយកន�ងម្បីួយជួរ។
• ចា៎ៅត៌់ថានៅក់ប្រើ�កខជនឱ្យយបាៅនប្រើ�ចូើន�ៅម្បីស្វែ�លអ្ននកចូូលចិូត៌ត។
• អ្ននកមិ្បីនចា៎ៅំបាៅច់ូដ្ឋាៅក់ចូំណាៅត៌់ថានៅក់ប្រើ�កខជនណាៅមួ្បីយស្វែ�លអ្ននកមិ្បីនគ្មាៅំ�ទូប្រើន្ទាៅ�ប្រើទូ។
• ��សិនប្រើ�ើអ្ននកប្រើ�ែើខុស សូម្បីសួរ�កឡាៅ�ញ្ហាា�ស��ៅ�់សនួ�កប្រើ�នៅត៌�ៀ�។
• សុំជំនួយ។ អ្ននកន�ងមិ្បីនស្វែម្បីនជាៅម្បីនុសេស្វែត៌�នៅក់ស្វែ�ល�ៅនសំណួរប្រើទូ។

ខាោងតើល់ើ៖ កន�ងឧ�ៅហ័រណ៍ប្រើន� ប្រើ�កខជនទូ�ព្ទ�រ �ឺជាៅជប្រើ�ម្បីើសទូ�1 ប្រើហ័ើយរងែង់ម្បីូលប្រើ�ៅ
ជាៅ�់�ន្ទាទៅ�់�តូ៌វបាៅន�ំប្រើព្ទញ។ ប្រើ�កខជនទូ�មួ្បីយ �ឺជាៅជប្រើ�ម្បីើសទូ�2 ។ ប្រើ�កខជន ទូ� �� ជាៅ
ជប្រើ�ម្បីើស ទូ� 3។

��សិនប្រើ�ើអ្ននក�បាៅក�កន�ងជប្រើ�ម្បីើសកំព្ទូលរ�ស់អ្ននក ប្រើហ័ើយ�គ្មាៅន់ស្វែត៌ចូង់ប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ឱ្យយ
ប្រើ�កខជនទូ�ព្ទ�រ ប្រើន្ទាៅ�អ្ននក�គ្មាៅន់ស្វែត៌�ំប្រើព្ទញប្រើ�ៅកន�ងរងែង់ម្បីូល “ជប្រើ�ម្បីើសទូ�1” �េុប្រើណាណៅ�។ 
អ្ននកអាៅចូទុូកអ្នែ�ស្វែ�លប្រើ�ៅសល់ឱ្យយប្រើ�ៅទូប្រើទូ។

��សិនប្រើ�ើអ្ននក�គ្មាៅន់ស្វែត៌ចូង់ដ្ឋាៅក់ចូំណាៅត៌់ថានៅក់ 2 កន�ងចូំប្រើណាៅម្បីប្រើ�កខជន�ៅំង 3 ប្រើន្ទាៅ� 
អ្ននកន�ង�ំប្រើព្ទញរងែង់មូ្បីល ស��ៅ�់ “ជប្រើ�ម្បីើសទូ� 1” និង “ជប្រើ�ម្បីើសទូ� 2” �េុស្វែនតអ្ននក
អាៅចូទូុក “ជប្រើ�ម្បីើសទូ� 3” ទូប្រើទូ។

ខាោងតើក្រុកាោម្បីតើន�គឺជាោឧទាំោ�រណ៍ីម្បីួយអ�ព�រតើបៀប�ោក់ច�ណាោ�់ថាោោក់
តើបក្ខ�នស្វែ�ល់អោកតើពញចិ�ត។

�ឺជាៅជប្រើ�ម្បីើសទូ�1

�ឺជាៅជប្រើ�ម្បីើសទូ�2

�ឺជាៅជប្រើ�ម្បីើសទូ�3

ជប្រើ�ម្បីើសទូ� 1 ជប្រើ�ម្បីើសទូ� 2 ជប្រើ�ម្បីើសទូ� 3
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សម្បី័័នធអ្ននកប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌�សត�នៃនមូ្បីលនិ�ិអ្ន�់រំរ�ាប្រើម្បីេន (League of Women Voters of 
Maine Education Fund) ប្រើ�ែើ��តិ៌�ត៌តកាៅរប្រើសវាៅប្រើបាៅ�ប្រើ�នៅត៌ និង សកម្បីៀភាៅព្ទអ្ន�់រំ
��ជាៅព្ទលរ�ា។ វាៅ�ឺជាៅអ្នងាកាៅរអ្ន�់រំប្រើគ្មាៅលនប្រើយាៅបាៅយសាៅធាៅរណៈ ម្បីិនរក�បាៅក់ចូំប្រើណញនិង
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Women Voters of Maine Education Fund ឬនៃ��ូស្វែចូកចា៎ៅយរ�ស់ខួ�ន រួម្បី
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ប្រើ�ើយ។
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