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តើ�ើខ្ញុំំ�ស្វែ�ែងរកក្រុ�ុង ឬស្មៀ�ៀ�នក្រុ�ុងរបស់់ខ្ញុំំ�ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? អ្ននកអាាចស្វែ�ែងរក
អាាសយដ្ឋាា�ន និិងលេ�ខទូូរស័័ព្ទទសម្រា�ាប់់ក្រុ�ុង ឬស្មៀ�ៀ�នក្រុ�ុងរបស់់អ្ននកនៅ�ៅ៖: 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

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់់ទទួួលបាានព័័ត៌៌មាាន និិងទំំនុុកចិិត្តតនៅ�ៅពេ�លអ្ននកបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត សូូម
ពិិនិិត្យយមើ�ើលព័័ត៌៌មាានបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននកនៅ�ៅលើ�ើ Vote411.org ។ វា�
រហ័័ស និិងងាាយស្រួ�ួល៖
• មើ�ើលអ្វីី�ដែ�លមាាននៅ�ៅលើ�ើសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តរបស់់អ្ននក។
• ពិិនិិត្យយមើ�ើលកាារចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��អ្ននកបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តរបស់់អ្ននក។
• ស្វែ�ែងរកកន្លែ�ែងបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តរបស់់អ្ននក។
• មើ�ើលកន្លែ�ែងដែ�លបេ�ក្ខខជនឈរលើ�ើបញ្ហាា�
• និិងច្រើ��ើនទៀ�ៀត!

ប្រើ��ើទូូរសព្ទទរបស់់អ្ននកដើ�ើម្បីី�ស្កេ�េន
កូូដ QR ដើ�ើម្បីី�ចូូលទៅ�ៅកាាន់់
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ហេ�តុុ អ្វី �ី បោះ �ះឆ្នោ�ោ � ត ?

ហេ�តុុអ្វីី�បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត? អ្ននកអាាចជួួយធ្វើ�ើ�កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�ររឿ�ឿងសំំខាាន់់ៗនៅ�ៅក្នុុ�ងរបៀ�ៀប
គ្រ�ប់់គ្រ�ង នៅ�ៅក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុង រដ្ឋឋ និិងប្រ�ទេ�សរបស់់អ្ននក។
តើ�ើកាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តរបស់់ខ្ញុំំ�មាានភាាពសំំងាាត់់ទេ�? បាាទ/ចា៎៎� កាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តរបស់់អ្ននក
គឺឺមាានសំំងាាត់់។ គ្មាា�នអ្ននកណាាដឹឹងពីីកាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តរបស់់អ្ននកទេ� លុះះ�ត្រា�ាតែ�អ្ននក
ប្រា�ាប់់ពួួកគេ�។
តើ�ើអ្ននកណាាអាាចបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តបាាន? ដំំបូូងអ្ននកត្រូ�ូវចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត។ អ្ននកអាាច
បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តនៅ�ៅរដ្ឋឋម៉េ�េន ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក:
• ជាាពលរដ្ឋឋមាានសញ្ជាា�តិិអាាមេ�រិិក
• ប្រ�ជាាជននៃ�រដ្ឋឋម៉េ�េន
• មាានអាាយុុ 18 ឆ្នាំំ�� ឡើ�ើងទៅ�ៅ។
តើ�ើថ្ងៃ�ៃណាាជាាថ្ងៃ�ៃបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត?
• ថ្ងៃ�ៃបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តទូូទៅ�ៅគឺឺ ជាាថ្ងៃ�ៃអង្គាា�រ បន្ទាា�ប់់ពីីថ្ងៃ�ៃច័័ន្ទទទីីមួួយក្នុុ�ងខែ�វិិច្ឆិិ�កាា។
• ថ្ងៃ�ៃបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តបឋមគឺឺជាាថ្ងៃ�ៃអង្គាា�រទីីពីីរក្នុុ�ងខែ�មិិថុុនាា។
• ពេ�លខ្លះះ�កាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តទូូទៅ�ៅ និិងបឋមត្រូ�ូវបាានបោះ�ះ�នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃជាាមួួយនឹឹង
កាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តខេ�ត្តតក្រុ�ុង។
• កាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តខេ�ត្តតក្រុ�ុងអាាចកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅពេ�លផ្សេ�េងទៀ�ៀត ហើ�ើយត្រូ�ូវ
បាានកំំណត់់ដោ�ោយខេ�ត្តតក្រុ�ុង។
តើ�ើខ្ញុំំ�នឹឹងបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តដើ�ើម្បីី�អ្វីី�? អ្ននកអាាចជ្រើ��ើសរើើ�សបេ�ក្ខខជនដើ�ើម្បីី�ឈរឈ្មោះ�ះ��
ក្នុុ�ងកាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តបឋម។ អ្ននកអាាចជ្រើ��ើសរើើ�សបេ�ក្ខខជន ទៅ�ៅកាារិិយាាល័័យ
សាាធាារណៈៈ។ អ្ននកអាាចបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត បាាទ ឬទេ� លើ�ើសំំណួួរមួួយ៖
• ប្រ�ជាាមតិិ — អ្ននកជ្រើ��ើសរើើ�សអនុុម័័តច្បាាប់់មួួយ។
• មូូលបត្រ�បំំណុុល — អ្ននកជ្រើ��ើសរើើ�សគម្រោ��ោងណាាមួួយដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវបាាន
ផ្តតល់់មូូលនិិធិិជាាមួួយប្រា�ាក់់កម្ចីី�ដល់់រដ្ឋឋ។
• វិិសោ�ោធនកម្មមរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ — អ្ននកជ្រើ��ើសរើើ�សដើ�ើម្បីី�អនុុម័័តកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រដែ�ល
បាានស្នើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយស្ថាា�ប័័ននីីតិិប្បបញ្ញញត្តិិ�។
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របៀ�ៀបចុះឈ្មោះ
បោះឆ្នោតនៅរដ្្ឋម៉េន
តើ�ើខ្ញុំំ�ត្រូ�ូវចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? អ្ននកអាាចចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តនៅ�ៅរដ្ឋឋ
ម៉េ�េន ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក៖
• ពលរដ្ឋឋអាាយុុ 18 ឆ្នាំំ��ដែ�លមាានសញ្ជាា�តិិអាាមេ�រិិករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងរដ្ឋឋម៉េ�េន។
• ពលរដ្ឋឋអាាយុុ 17 ឆ្នាំំ��ដែ�លមាានសញ្ជាា�តិិអាាមេ�រិិក ដែ�លនឹឹងមាាន 18 នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃ
បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត។ អ្ននកក៏៏អាាចបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តបឋមខែ�មិិថុុនាាផង
ដែ�រ។
• ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានអាាយុុ 16 ឆ្នាំំ�� អ្ននកអាាចចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��ជាាមុុន។ កាារចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��
របស់់អ្ននកនឹឹងមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពនៅ�ៅពេ�លអ្ននកមាានអាាយុុគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ដើ�ើម្បីី�
បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត។
• អ្ននកជាាប់់ទោ�ោសពីីបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋ ឬជាាប់់គុុក។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជាាប់់គុុក អ្ននកចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��
បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងដែ�លអ្ននករស់់នៅ�ៅមុុនពេ�លចូូលគុុក ហើ�ើយបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត
ដោ�ោយសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តអវត្តតមាាន។
• ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនមាានអាាសយដ្ឋាា�ន អចិិន្ត្រ័�័�យ ឬកន្លែ�ែងរស់់នៅ�ៅទេ� អ្ននកនៅ�ៅតែ�
អាាចចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តបាាន។
អ្ននកអាាចចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តនៅ�ៅរដ្ឋឋម៉េ�េន៖
• តាាមប្រៃ��សណីីយ៍៍៖ កាារចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��របស់់អ្ននកចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវទទួួលដោ�ោយស្មៀ�ៀ�នក្រុ�ុង
ឬក្រុ�ុងរបស់់អ្ននកនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃអង្គាា�របីីសប្តាា�ហ៍៍មុុនកាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត។
• ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់៖ នៅ�ៅកន្លែ�ែងចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��អ្ននកបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត។ សាាលាាក្រុ�ុង ឬនៅ�ៅកន្លែ�ែង
បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តរបស់់អ្ននកនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត។ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�បំំពេ�ញកាាតចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��
បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត (សូូមមើ�ើលទំំព័័រ 5-8 សម្រា�ាប់់ព័័ត៌៌មាានបន្ថែ�ែម)។
• នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកទទួួលបាានប័័ណ្ណណបើ�ើកបរ ឬអត្តតសញ្ញាា�ណប័័ណ្ណណរដ្ឋឋ នៅ�ៅ
កាារិិយាាល័័យយាានយន្តត អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវបាានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តដោ�ោយ
ស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�។
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មិិនថាាអ្ននកចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ឬតាាមប្រៃ��សណីីយ៍៍ទេ� អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវផ្តតល់់ភស្តុុ�តាាងនៃ�
អត្តតសញ្ញាា�ណ និិងភស្តុុ�តាាងនៃ�កាារស្នាា�ក់់នៅ�ៅ។
• រូូបថត I.D.ជាាច្រើ��ើនប្រ�ភេ�ទ នឹឹងដំំណើ�ើរកាារ រួួមទាំំ�ងអត្តតសញ្ញាា�ណសិិស្សស និិង
កុុលសម្ព័័�ន្ធធ។
• អត្តតសញ្ញាា�ណប័័ណ្ណណរដ្ឋឋ និិងលិិខិិតឆ្លលងដែ�នសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក។
• សំំបុុត្រ�ដែ�លបង្ហាា�ញអាាសយដ្ឋាា�នរបស់់អ្ននក។
• ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនមាានអាាសយដ្ឋាា�នទេ� អ្ននកនៅ�ៅតែ�អាាចចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងដែ�លអ្ននកស្នាា�ក់់នៅ�ៅ។
• ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនៅ�ៅក្នុុ�ងគុុក អាាសយដ្ឋាា�នបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តរបស់់អ្ននកគឺឺនៅ�ៅក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុង
ដែ�លអ្ននករស់់នៅ�ៅ មុុនពេ�លអ្ននកចូូលគុុក។
អ្ននកត្រូ�ូវតែ�បំំពេ�ញផ្នែ�ែកខាាងមុុខ និិងខាាងក្រោ��ោយនៃ�កាាត៖
• ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាា និិងកាាលបរិិច្ឆេ�េទលើ�ើកាាត។
• អ្ននកមិិនចាំំ�បាាច់់ចូូលរួួមគណបក្សសនយោ�ោបាាយដើ�ើម្បីី�បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកមិិនចង់់ ចូូលរួួមជាាមួួយគណបក្សសនយោ�ោបាាយទេ� សូូមពិិនិិត្យយមើ�ើល “មិិន
បាានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��” នៅ�ៅលើ�ើ កាាតចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��។
• សម្រា�ាប់់កាារណែ�នាំំ�លម្អិិ�ត សូូមចូូលទៅ�ៅកាាន់់៖
maine.gov/sos/
cec/elec/voter-info/voterguide.html
តើ�ើគណបក្សសនយោ�ោបាាយជាាអ្វីី�? គណបក្សសនយោ�ោបាាយគឺឺជាាក្រុ�ុមមនុុស្សសដែ�ល
មាានគំំនិិតស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�អំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លរដ្ឋាា�ភិិបាាលគួួរធ្វើ�ើ�កាារ។ នៅ�ៅពេ�លអ្ននកចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��
បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត អ្ននកអាាចចូូលរួួមជាាមួួយគណបក្សសនយោ�ោបាាយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់់បាាន។ វា�
ឥតគិិតថ្លៃ�ៃ។
អ្ននកអាាចផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រកាារចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��គណបក្សសរបស់់អ្ននក។ ឧទាាហរណ៍៍ នៃ�គណបក្សស
នយោ�ោបាាយត្រូ�ូវ បាានចុះះ�ក្នុុ�ងបញ្ជីី�ក្រោ��ោម “កាារ ចូូលរួួមរបស់់គណបក្សស”នៅ�ៅលើ�ើប័័ណ្ណណ
ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�� អ្ននកបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត និិងនៅ�ៅទំំព័័រ 9-10 ។

ប្រើ��ើទូូរស័័ព្ទទរបស់់អ្ននកដើ�ើម្បីី�ស្កេ�េនកូូដ
QR ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងយល់់បន្ថែ�ែមអំំពីីរបៀ�ៀប
ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តនៅ�ៅរដ្ឋឋម៉េ�េន។
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2
1
3

4

5a
5b
5c
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អ្ននកបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តតាាមអ៊ីី�នធឺឺណិិត

5

(207) 558-3333

Vote411.org

ប័័ណ្ណណចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត | កាារណែ�នាំំ�
1
2

ឆ្លើ�ើ�យសំំណួួរពីីរ។ ត្រូ�ូវតែ�ឆ្លើ�ើ�យថាាបាាទ/ចាាស ដើ�ើម្បីី�អាាចចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��បាាន។

ភាាគីី។ ជ្រើ��ើសរើើ�សគណៈៈបក្សសមួួយក្នុុ�ងចំំណោ�ោមគណៈៈបក្សសដែ�លបាាន
រា�យបញ្ជីី�៖ គណបក្សសដែ�លមាានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់របស់់ម៉េ�េន ឬ
គណបក្សសដែ�លមាានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ឬគណបក្សស
មិិនបាានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��។

3

ឈ្មោះ�ះ��។ នាាមត្រ�កូូល និិងនាាមខ្លួួ�ន ឬឈ្មោះ�ះ��កាាត់់ដំំបូូង និិងនាាម
កណ្តាា�ល។

4

ថ្ងៃ�ៃខែ�ឆ្នាំំ��កំំណើ�ើត។ ត្រូ�ូវតែ�មាានអាាយុុ 18 ឆ្នាំំ��ត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត ដើ�ើម្បីី�
បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត។

5a
5b
5c

អាាស័័យដ្ឋាា�ន។
អាាស័័យដ្ឋាា�នបច្ចុុ�ប្បបន្នន៖ ផ្លូូ�វ ឬទីីតាំំ�ងជាាក់់ស្តែ�ែង។
(មិិនមែ�ន PO Box ទេ�)
អាាស័័យដ្ឋាា�នប្រៃ��សណីីយ៍៍បច្ចុុ�ប្បបន្នន៖ លុះះ�ត្រា�ាតែ�ខុុសពីីអាាសយដ្ឋាា�ន
ស្នាា�ក់់នៅ�ៅ។ (អាាចជាាប្រ�អប់់សំំបុុត្រ�)
អាាស័័យដ្ឋាា�នពីីមុុន៖ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបាានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��ពីីមុុន និិងបាានផ្លាា�ស់់
ប្តូូ�រ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�និិយាាយថាាបាាទ/ចាាស ហើ�ើយផ្តតល់់ទីីក្រុ�ុង ខោ�ោនធីី និិងរដ្ឋឋ
ពីីមុុនរបស់់អ្ននក។
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7a
7b

6

7c

8

ប្រើ��ើទូូរស័័ព្ទទរបស់់អ្ននកដើ�ើម្បីី�ស្កេ�េនកូូដ
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7a

ហត្ថថលេ�ខាារបស់់អ្ននកបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត។ ត្រូ�ូវតែ�ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាា និិងកាាលបរិិច្ឆេ�េទ
លើ�ើកាាត។

អត្តតសញ្ញាា�ណប័័ណ្ណណអ្ននកបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត។
# ប័័ណ្ណណបើ�ើកបរឡាានម៉េ�េន ឬ #ម៉េ�េន ID ៖ អ្ននកបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តថ្មីី�ដែ�លមាាន
អត្តតសញ្ញាា�ណប័័ណ្ណណត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ

7b

ត្រូ�ូវតែ�រា�យបញ្ជីី�លេ�ខមួួយក្នុុ�ងចំំណោ�ោមលេ�ខទាំំ�ងនេះ�ះ។ លេ�ខសន្តិិ�សុុខ
សង្គគម៖ អ្ននកបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តថ្មីី�ដែ�លមិិនមាានអាាជ្ញាា�ប័័ណ្ណណម៉េ�េន ឬ I.D. ត្រូ�ូវតែ�
រា�យលេ�ខ 4 ខ្ទទង់់ចុុងក្រោ��ោយនៃ� SSN របស់់ពួួកគេ�។

7c

គ្មាា�ន៖ មាានតែ�អ្ននកបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តដែ�លមិិនមាានអាាជ្ញាា�ប័័ណ្ណណម៉េ�េម, I.D. ឬ
SSN ត្រូ�ូវតែ�សរសេ�រ "None."

8

កាារចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��តាាមសំំបុុត្រ�។
អ្ននកបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តថ្មីី�ដែ�លចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��តាាមប្រៃ��សណីីយ៍៍ត្រូ�ូវតែ�ផ្តតល់់ច្បាាប់់ចម្លលង
អត្តតសញ្ញាា�ណប័័ណ្ណណរបស់់ពួួកគេ�។ (ឧ. Maine Driver's License)
ជាាមួួយនឹឹងកាាតចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�� និិងឯកសាារដែ�លបង្ហាា�ញអាាសយដ្ឋាា�នរបស់់
ពួួកគេ�។
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គណបក្ ្ ស នយោ�បាយ
គណបក្សសនយោ�ោបាាយម៉េ�េន៖
អ្ននកបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តជាាច្រើ��ើនជ្រើ��ើសរើើ�សចូូលរួួមក្នុុ�ងគណបក្សសនយោ�ោបាាយ។ នៅ�ៅឆ្នាំំ�� 2022
រដ្ឋឋម៉េ�េនមាានគណបក្សសនយោ�ោបាាយដែ�លមាានសមត្ថថភាាពចំំនួួន 4 គឺឺគណបក្សស
ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ គណបក្សសឯករា�ជ្យយបៃ�តង គណបក្សសសេ�រីីនិិយម និិងគណបក្សស
សាាធាារណរដ្ឋឋ។ ហើ�ើយក៏៏មាានគណបក្សសតូូចៗមួួយចំំនួួនដែ�លអ្ននកបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត
អាាចចូូលរួួមផងដែ�រ។ គណបក្សសតូូចៗទាំំ�ងនេះ�ះ មិិនទាាន់់មាានក្នុុ�ងបញ្ជីី�ឈ្មោះ�ះ��
អ្ននកបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត ហើ�ើយមិិនទាាន់់មាានទំំហំំធំំគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់សម្រា�ាប់់រៀ�ៀបចំំកាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត
បឋមរបស់់គណបក្សស។ បញ្ជីី�គណបក្សសដែ�លមាានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ និិង
គណបក្សសតូូចៗ ជួួនកាាលផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រនៅ�ៅពេ�លដែ�លភាាគីីកាាន់់តែ�ធំំ ឬតូូចជាាង។
កាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តបឋមរបស់់គណបក្សស៖
ឆ្នោ�ោ�តពីីរ គឺឺកាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តបឋម និិងកាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តសកល។ គណបក្សសនយោ�ោបាាយ
នីីមួួយៗរៀ�ៀបចំំកាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តបឋម ដើ�ើម្បីី�ជ្រើ��ើសរើើ�សបេ�ក្ខខជនតំំណាាងឱ្យយគណបក្សស
នៅ�ៅពេ�លក្រោ��ោយនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តសកល។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លគណបក្សស
នយោ�ោបាាយមួួយរៀ�ៀបចំំកាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តបឋម មាានតែ�អ្ននកបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តដែ�លជាាសមាាជិិ
កនៃ�គណបក្សសនយោ�ោបាាយនោះ�ះ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លត្រូ�ូវបាានអនុុញ្ញាា�តឱ្យយបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តបាាន។
កាារិិយាាល័័យបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តក្នុុ�ងស្រុ�ុក មួួយចំំនួួនមិិនមាានកាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តបឋមទេ�។
អ្ននកបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តដែ�លមិិនបាានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��ក្នុុ�ងគណបក្សសនយោ�ោបាាយ៖
អ្ននកបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តមិិនចាំំ�បាាច់់ចូូលរួួមជាាមួួយគណបក្សសនយោ�ោបាាយណាាទេ�។ ប្រ�ហែ�ល
មួួយភាាគបីីនៃ�អ្ននកបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តរដ្ឋឋម៉េ�េន មិិនចូូលរួួមគណបក្សសទេ�។ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានគេ�
ហៅ�ៅថាា “unenrolled” អ្ននកបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត។ អ្ននកបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត unenrolled មិិន
ត្រូ�ូវបាានអនុុញ្ញាា�តឱ្យយបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តបឋមនោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�អាាច
បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តផ្សេ�េងទៀ�ៀតទាំំ�ងអស់់។ ពួួកគេ�អាាចបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តលើ�ើ
សំំណួួរសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តណាាមួួយ ហើ�ើយពួួកគេ�អាាចបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តឱ្យយបេ�ក្ខខជនណាាមួួយនៅ�ៅក្នុុ�ង
កាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តទូូទៅ�ៅ។ សម្រា�ាប់់កាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តមួួយចំំនួួន អ្ននកបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តដែ�លមិិនបាាន
ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��អាាចរកឃើ�ើញថាា ពួួកគេ�អាាចបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តសម្រា�ាប់់សំំណួួរសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�ត ឬបេ�ក្ខខជន
ក្នុុ�ងតំំបន់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនអាាចបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តបឋមដែ�លធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងក្នុុ�ងពេ�ល
តែ�មួួយបាានទេ�។
គណបក្សសនយោ�ោបាាយខ្លះះ�មិិនទាាន់់មាានទំំហំំគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ក្នុុ�ងបញ្ជីី�ឈ្មោះ�ះ��ក្នុុ�ងប័័ណ្ណណចុះះ�
ឈ្មោះ�ះ��បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត ឬមាានមូូលដ្ឋាា�នផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន។ គណបក្សសតូូចៗទាំំ�ងនេះ�ះអាាចចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��
អ្ននកបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត និិងជួួយបេ�ក្ខខជនរបស់់ពួួកគេ�ទទួួលបាានសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តទូូទៅ�ៅ។ ឧទាាហរណ៍៍
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នៃ�គណបក្សសតូូចៗរួួមមាាន គណបក្សសសម្ព័័�ន្ធធភាាព គណបក្សស Yankee និិងគណបក្សស
សង្គគមនិិយម។ គណបក្សសតូូចៗអាាចត្រូ�ូវបាានគេ�ហៅ�ៅថាា “គណបក្សសដែ�លមាានលក្ខខណៈៈ
សម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់”់ ។
ចូលរួមជាមួយគណបក្្សនយោ�ោបាយ៖
អ្្នកបោ�ោះះឆ្នោតអាចជ្រើសរើ�ើសគណបក្្សនយោ�ោបាយនៅ�ៅពេលពួកគេចុះឈ្មោះ
បោ�ោះះឆ្នោត។ ពួកគេត្្ររូវបានអនុញ្្ញញាតឱ្្យប្្តតូរភាគី ឬមិនចុះឈ្មោះ ប៉ុន្្តតែត្្ររូវរង់ចាំ 90
ថ្្ងងៃបន្្ទទាប់ពីការចុះឈ្មោះចុងក្រោយរបស់ពួកគេ។ អ្្នកបោ�ោះះឆ្នោតដែលលាចេញពី
គណបក្្សនយោ�ោបាយគឺមិនមានសិទ្្ធធិបោ�ោះះឆ្នោតនៅ�ៅក្្ននុងការបោ�ោះះឆ្នោតបឋមដែលរៀ�ៀបចំ
ដោ�ោយគណបក្្សនោ�ោះះទេ។
នៅ�ៅឆ្្ននាំ 2022 មានគណបក្្សនយោ�ោបាយដែលមានលក្្ខណៈសម្្បត្្តតិគ្្រប់គ្្ររាន់ចំនួន 4
នៅ�ៅរដ្្ឋម៉េន៖
គណបក្សសប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយរដ្ឋឋម៉េ�េន (Maine Democratic Party)
www.mainedems.org		
(207) 622-6233
គណបក្សសឯករា�ជ្យយរដ្ឋឋម៉េ�េនគ្រី�ីន (Maine Green Independent Party)
www.mainegreens.org		
(207) 518-7493
គណបក្សសសេ�រីីនិិយមម៉េ�េន (Maine Libertarian Party)
www.lpme.org			
(207) 518-7493
គណបក្សសសាាធាារណរដ្ឋឋម៉េ�េន (Maine Republican Party)
www.MaineGOP.com		
(207) 622-6247
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មុុ ន ពេ�លអ្នន កបោះ �ះឆ្នោ�ោ � ត
តើ�ើខ្ញុំំ�ទៅ�ៅបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តនៅ�ៅឯណាា? ដើ�ើម្បីី�ដឹឹងកន្លែ�ែងដែ�លអ្ននកបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត៖
• ទូូរស័័ព្ទទទៅ�ៅសាាលាាក្រុ�ុង ឬកាារិិយាាល័័យក្រុ�ុងរបស់់អ្ននក។
• ចូូលទៅ�ៅកាាន់់៖ maine.gov/portal/government/
edemocracy/ voter_lookup.php
• បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តដោ�ោយសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តអវត្តតមាាន (សូូមមើ�ើលទំំព័័រ 13) ។
តើ�ើខ្ញុំំ�អាាចបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តនៅ�ៅពេ�លណាា? កន្លែ�ែងបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តបើ�ើកនៅ�ៅចន្លោះ�ះ��ម៉ោ�ោ�ង 6ព្រឹ�ឹក
ដល់់ម៉ោ�ោ�ង 10 ព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត។ ពេ�លវេេលាាបើ�ើកមិិនដូូចគ្នាា�សម្រា�ាប់់ទីីក្រុ�ុងនីី
មួួយៗ។ កន្លែ�ែងបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តទាំំ�ងអស់់បិិទនៅ�ៅម៉ោ�ោ�ង 8:00 យប់់។ ពេ�លវេេលាាបិិទនឹឹង
ប្រែ��ប្រួ�ួលនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តក្រុ�ុង។
តើ�ើខ្ញុំំ�អាាចជៀ�ៀសវា�ងហ្វូូ�ងមនុុស្សសដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? កន្លែ�ែងបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តទំំនងជាាមិិនសូូវ
មាានមនុុស្សសច្រើ��ើនទេ� ចាាប់់ពីីម៉ោ�ោ�ង 10:00-11:30 ព្រឹ�ឹក និិង 1:30-3:30 រសៀ�ៀល។
ចុះះ�បើ�ើឈ្មោះ�ះ�� ខ្ញុំំ�មិិន មាានក្នុុ�ង បញ្ជីី�នៅ�ៅកន្លែ�ែងបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត?
• ស្មៀ�ៀ�នរៀ�ៀបចំំកាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តនឹឹងជួួយអ្ននក។
• អ្ននកប្រ�ហែ�លជាាត្រូ�ូវចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��ដើ�ើម្បីី�បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត។
• អ្ននកអាាចនឹឹងត្រូ�ូវបញ្ជូូ�នទៅ�ៅកន្លែ�ែងបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តផ្សេ�េង។
• អ្ននកប្រ�ហែ�លជាាត្រូ�ូវបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តនូូវសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តដែ�លមាានកាារប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង។
តើ�ើខ្ញុំំ�ត្រូ�ូវកាារ I.D. (អត្តតសញ្ញាា�ណប័័ណ្ណណ)? អ្ននកគួួរតែ�យកមកជាាមួួយ I.D. របស់់អ្ននក
និិងភស្តុុ�តាាងនៃ�អាាស័័យដ្ឋាា�នរបស់់អ្ននក (ឧទាាហរណ៍៍គឺឺប័័ណ្ណណបើ�ើកបរ និិងវិិក្កកយបត្រ�
អគ្គិិ�សនីី) ប្រ�សិិនបើ�ើ៖
• អ្ននកគឺឺជាាអ្ននកបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តលើ�ើកដំំបូូង។
• អ្ននកបាានផ្លាា�ស់់ទីី។
• អ្ននកត្រូ�ូវចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��ដើ�ើម្បីី�បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត។
កុំំ�បាារម្ភភ — គ្មាា�នអ្ននកបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តដែ�លមាានសិិទ្ធិិ�អាាចត្រូ�ូវបាានបដិិសេ�ធ។

ប្រើ��ើទូូរសព្ទទរបស់់អ្ននកដើ�ើម្បីី�ស្កេ�េនកូូដ
QR ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកកន្លែ�ែងបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត
របស់់អ្ននក។
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នៅ�កន្លែ�ែងបោះ�ះឆ្នោ�ត
�ោ របស់់ខ្ញុំ�ំ
តើ�ើខ្្ញញុុំនឹងធ្វើអ្្វវីនៅ�ៅកន្្លលែងបោ�ោះះឆ្នោត? នៅ�ៅពេលអ្្នកទៅ�ៅដល់កន្្លលែងបោ�ោះះឆ្នោត អ្្នកត្្ររូវ
ប្្ររាប់ឈ្មោះ និងអាសយដ្្ឋឋានរបស់អ្្នកទៅ�ៅការិយាល័យបោ�ោះះឆ្នោត។ ឈ្មោះរបស់
អ្្នកនឹងស្្ថថិតនៅ�ៅក្្ននុងបញ្្ជជី ប្្រសិនបើ�ើអ្្នកបានចុះឈ្មោះបោ�ោះះឆ្នោត។
• ស្មៀ�ៀ�នបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តនឹឹងផ្តតល់់ឱ្យយអ្ននកនូូវសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តឬសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�ត។
• សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តគឺឺជាាក្រ�ដាាសដែ�លអ្ននកគូូសសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តរបស់់អ្ននក។
• អ្ននកនឹឹងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងកន្លែ�ែងបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តឯកជន ហើ�ើយបំំពេ�ញសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តរបស់់
អ្ននក។
• អ្ននកនឹឹងដាាក់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�អប់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�ត ឬម៉ាា�ស៊ីី�ន។
ចុះះ�បើ�ើខ្ញុំំ�ត្រូ�ូវកាារជំំនួួយនៅ�ៅកន្លែ�ែងបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត? សុំំ�ជំំនួួយពីីស្មៀ�ៀ�នបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកមាានសំំណួួរណាាមួួយ។ ស្មៀ�ៀ�នរៀ�ៀបចំំកាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តអាាចជួួយអ្ននកក្នុុ�ងកាារបំំពេ�ញ
សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�ត និិងផ្តតល់់ឱ្យយអ្ននកនូូវសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តថ្មីី� ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវកាារវា�។ អ្ននកនឹឹង
មិិនមែ�នជាាមនុុស្សសតែ�ម្នាា�ក់់ដែ�លមាានសំំណួួរទេ�!
តើ�ើខ្្ញញុុំត្្ររូវបំពេញសន្្លលឹកឆ្នោតដោ�ោយរបៀ�ៀបណា?
• សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តនីីមួួយៗប្រា�ាប់់អ្ននកពីីរបៀ�ៀបសម្គាា�ល់់ជម្រើ��ើសរបស់់អ្ននក។
• ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានចម្ងងល់់ សូូមសួួរស្មៀ�ៀ�នបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត។
• អ្ននកមិិនចាំំ�បាាច់់បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តសម្រា�ាប់់អ្វីី�ទាំំ�ងអស់់។ មាានតែ�ផ្នែ�ែកដែ�ល
អ្ននកបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លនឹឹង
• រា�ប់់បាាន។
• ពិិនិិត្យយសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តរបស់់អ្ននក។
• ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានកំំហុុស អ្ននកអាាចសុំំ�សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តថ្មីី�។
ចុះបើ�ើខ្្ញញុុំអានសន្្លលឹកឆ្នោតមិនបាន?
• អ្ននកអាាចទទួួលបាានជំំនួួយ។
• មិិត្តតភ័័ក្តិិ� ឬសាាច់់ញាាតិិអាាចជួួយអ្ននកបាាន។ ជំំនួួយកាាររបស់់អ្ននកមិិនត្រូ�ូវជាា
អ្ននកបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត ឬមាានអាាយុុគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ដើ�ើម្បីី�បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តនោះ�ះ�ទេ�។
• បុុគ្គគលិិករៀ�ៀបចំំកាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តអាាចជួួយអ្ននកជាាមួួយនឹឹងសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តរបស់់អ្ននក។
• និិយោ�ោជក ឬមន្ត្រី�ី�សហជីីពរបស់់អ្ននកមិិនអាាចជួួយអ្ននកបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តបាានទេ�។
• ប្រ�ព័័ន្ធធ ExpressVote នឹឹងមាាន ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់់ឃើ�ើញសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�ត
បោះ�ះ�ពុុម្ពពធំំ ឬឮសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តអាានឱ្យយ
• អ្ននក។
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សន្លឹឹ� កឆ្នោ �ោ � តអ វត្តត មា ន
តើ�ើកាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តអវត្តតមាានគឺឺជាាអ្វីី�?
• អ្ននកមិិនចាំំ�បាាច់់ទៅ�ៅកន្លែ�ែងបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តរបស់់អ្ននកនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តដើ�ើម្បីី�
បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តទេ�។
• បំំពេ�ញសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តអវត្តតមាាននៅ�ៅផ្ទះះ� ហើ�ើយផ្ញើ�ើ�វា�ទៅ�ៅសាាលាាក្រុ�ុង ឬស្មៀ�ៀ�ន
ក្រុ�ុងរបស់់អ្ននក។
• បំំពេ�ញសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តអវត្តតមាានដោ�ោយផ្ទាា�ល់់នៅ�ៅកាារិិយាាល័័យក្រុ�ុង ឬក្រុ�ុងរបស់់
អ្ននក។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបាានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត អ្ននកអាាចសុំំ�សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តអវត្តតមាាន។ អ្ននក
ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�បាាននៅ�ៅត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃព្រ�ហស្បបតិ៍៍មុុនកាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត។
តើ�ើខ្ញុំំ�ទទួួលបាានសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តអវត្តតមាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា?
• សុំំ�សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តអវត្តតមាានពីីកាារិិយាាល័័យក្រុ�ុង ឬទីីប្រ�ជុំំ�ជនរបស់់អ្ននក។
សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តអវត្តតមាានជាាធម្មមតាាមាាន 30 ថ្ងៃ�ៃមុុនកាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត។
• ស្នើ�ើ�សុំំ�សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តអវត្តតមាានតាាមអ៊ីី�នធឺឺណិិតពីី the Division
of Elections នៅ�ៅ៖ maine.gov/cgi-bin/online/
AbsenteeBallot/index.pl
• អ្ននកក៏៏អាាចស្នើ�ើ�សុំំ�សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តអវត្តតមាានសម្រា�ាប់់សមាាជិិកគ្រួ�ួសាារភ្លាា�មៗ
ផងដែ�រ។ សាាលាាក្រុ�ុង ឬសាាលាាក្រុ�ុងនឹឹងប្រា�ាប់់អ្ននកថាាអ្ននកណាាត្រូ�ូវបាានគេ�
ចាាត់់ទុុកថាាជាាសមាាជិិកគ្រួ�ួសាារភ្លាា�មៗ។

ប្រើ��ើទូូរស័័ព្ទទរបស់់អ្ននកដើ�ើម្បីី�ស្កេ�េន
កូូដ QR ដើ�ើម្បីី�ស្នើ�ើ�សុំំ�សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�ត
អវត្តតមាានរបស់់អ្ននកតាាមអ៊ីី�នធឺឺណិិត។
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តើ�ើខ្ញុំំ�ធ្វើ�ើ�អ្វីី�ជាាមួួយសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តអវត្តតមាានរបស់់ខ្ញុំំ�?
• បំំពេ�ញសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�ត។ សូូមចងចាំំ�ថាា អ្ននកមិិនចាំំ�បាាច់់បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តលើ�ើគ្រ�ប់់
សំំណួួរនោះ�ះ�ទេ�។ វា�មិិនអីីទេ�ក្នុុ�ងកាារទុុកសំំណួួរឱ្យយនៅ�ៅទំំនេ�រ។
• ផ្ញើ�ើ�សំំបុុត្រ� ឬបញ្ជូូ�នសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តរបស់់អ្ននកទៅ�ៅកាារិិយាាល័័យស្មៀ�ៀ�នក្រុ�ុង/ក្រុ�ុង
របស់់អ្ននកត្រឹ�ឹមម៉ោ�ោ�ង 8:00 យប់់នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត។
• ក្រុ�ុងរបស់់អ្ននកអាាចមាានប្រ�អប់់ទម្លាា�ក់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តនៅ�ៅខាាងក្រៅ��ៅសាាលាាក្រុ�ុង
ដូូច្នេះ�ះ�អ្ននកអាាចប្រ�គល់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តរបស់់អ្ននកមកវិិញដោ�ោយមិិនចាំំ�បាាច់់ផ្ញើ�ើ�តាាម
សំំបុុត្រ�។
ចុះះ�បើ�ើ ខ្ញុំំ�មិិនបាានស្នើ�ើ�រសុំំ�សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តអវត្តតមាានទាាន់់ពេ�ល? តើ�ើខ្ញុំំ��ស្នើ�ើ�សុំំ�សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�ត
អវត្តតមាានបន្ទាា�ប់់ពីីថ្ងៃ�ៃព្រ�ហស្បបតិ៍៍មុុនកាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? អ្ននកត្រូ�ូវតែ�
បំំពេ�ញពាាក្យយសុំំ�ពិិសេ�សសម្រា�ាប់់ហេ�តុុផលមួួយក្នុុ�ងចំំណោ�ោមហេ�តុុផលទាំំ�ងនេះ�ះ ៖
• អ្ននកនឹឹងចេ�ញពីីទីីក្រុ�ុងដោ�ោយមិិននឹឹកស្មាា�នដល់់ពេ�ញមួួយថ្ងៃ�ៃនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត។
• អ្ននកមាានពិិកាារភាាព។
• អ្ននករស់់នៅ�ៅលើ�ើកោះ�ះ�មួួយ ហើ�ើយមិិនអាាចទៅ�ៅដល់់កន្លែ�ែងបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃ
បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តបាានទេ�។
• អ្ននកមាានជំំងឺឺ ហើ�ើយមិិនអាាចចាាកចេ�ញពីីផ្ទះះ� ឬកន្លែ�ែងព្យាាបាាលបាានទេ�។

ស្មៀ�ៀ�នក្រុ�ុងរបស់់អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ទទួួលបាានសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តអវត្តតមាានរបស់់អ្ននក
ត្រឹ�ឹមម៉ោ�ោ�ង 8:00 យប់់នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត។
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ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ � ត
ជ្រើ�ើ� សរើើ � ស តាមលំំដាប់់
តើ�ើកាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តជ្រើ��ើសរើើ�សលំំដាាប់់ថ្នាា�ក់់ (Ranked Choice Voting)
គឺឺជាាអ្វីី�? អនុុញ្ញាា�តឱ្យយអ្ននកបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តដាាក់់ចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់បេ�ក្ខខជនតាាមលំំដាាប់់នៃ�
ចំំណូូលចិិត្តត។
តើ�ើកាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តជ្រើ��ើសរើើ�សចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់ដំំណើ�ើរកាារយ៉ាា�ងដូូចម្តេ�េច?
• អ្ននកបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តដាាក់់ចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់បេ�ក្ខខជនតាាមលំំដាាប់់នៃ�ចំំណូូលចិិត្តតរបស់់
ពួួកគេ�៖ ជម្រើ��ើសទីីមួួយ ជម្រើ��ើសទីីពីីរ ជម្រើ��ើសទីីបីី។ល។
• នៅ�ៅពេ�លដែ�លសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវបាានរា�ប់់ ប្រ�សិិនបើ�ើបេ�ក្ខខជនណាាម្នាា�ក់់
ទទួួលបាានច្រើ��ើនជាាង 50% នៃ�កាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តជ្រើ��ើសរើើ�សទីីមួួយ នោះ�ះ�ពួួកគេ�
ឈ្នះះ�។
• ប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�នបេ�ក្ខខជនណាាម្នាា�ក់់ទទួួលបាានច្រើ��ើនជាាង 50% នៃ�កាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត
ជ្រើ��ើសរើើ�សទីីមួួយទេ� បេ�ក្ខខជនដែ�លមាានសំំឡេ�ងតិិចបំំផុុតត្រូ�ូវបាានចាាត់់ទុុកថាា
ចាាញ់់។
• អ្ននកបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តដែ�លបាានដាាក់់ចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់បេ�ក្ខខជនដែ�លចាាញ់់ជាាជម្រើ��ើស
ទីីមួួយរបស់់ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានរា�ប់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តរបស់់ពួួកគេ�សម្រា�ាប់់ជម្រើ��ើសទីីពីីរ
របស់់ពួួកគេ�។
• វា�ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ម្តតងទៀ�ៀតរហូូតដល់់បេ�ក្ខខជនពីីរនាាក់់នៅ�ៅសល់់។ អ្ននកដែ�លមាានកាារ
បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តច្រើ��ើនជាាងគេ�ឈ្នះះ�។
ហេ�តុុអ្វីី�ខ្ញុំំ�គួួរដាាក់់ចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�ត?
• ប្រ�សិិនបើ�ើបេ�ក្ខខភាាពជម្រើ��ើសដំំបូូងរបស់់អ្ននកត្រូ�ូវបាានចាាញ់់ សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តរបស់់
អ្ននកនឹឹងនៅ�ៅតែ�រា�ប់់ជាាជម្រើ��ើសខ្ពពស់់បន្ទាា�ប់់។
• អ្ននកមិិន អាាចធ្វើ�ើ�ឱ្យយប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់បេ�ក្ខខជនកំំពូូល របស់់ អ្ននក ដោ�ោយ កាារដាាក់់
ចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់បេ�ក្ខខជនផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ ជម្រើ��ើសទាំំ�ងនោះ�ះ� រា�ប់់តែ�ប្រ�សិិនបើ�ើ
ជម្រើ��ើសដំំបូូង របស់់ អ្ននកត្រូ�ូវ បាានបរា�ជ័័យ។
• អ្ននកមិិនអាាចជួួយបេ�ក្ខខជនដែ�លអ្ននកចូូលចិិត្តតដោ�ោយដាាក់់ចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់បេ�ក្ខខជន
តែ�ម្នាា�ក់់នោះ�ះ�ទេ�។ កាារជ្រើ��ើសរើើ�សដំំបូូងរបស់់អ្ននកនឹឹងរា�ប់់បញ្ចូូ�លជាានិិច្ចច
ប្រ�សិិនបើ�ើបេ�ក្ខខជនដែ�លអ្ននកចូូលចិិត្តតមិិនត្រូ�ូវបាានចាាញ់់។
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តើ�ើខ្ញុំំ�ជៀ�ៀសវា�ងកំំហុុសនៅ�ៅលើ�ើសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តរបស់់ខ្ញុំំ�ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា?
• សម្គាា�ល់់តែ�រា�ងពងក្រ�ពើ�ើមួួយក្នុុ�ងមួួយជួួរ។
• សម្គាា�ល់់រា�ងពងក្រ�ពើ�ើតែ�មួួយក្នុុ�ងមួួយជួួរ។
• ចាាត់់ថ្នាា�ក់់បេ�ក្ខខជនឱ្យយបាានច្រើ��ើនតាាមដែ�លអ្ននកចូូលចិិត្តត។
• អ្ននកមិិនចាំំ�បាាច់់ដាាក់់ចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់បេ�ក្ខខជនណាាមួួយដែ�លអ្ននកមិិនគាំំ�ទ្រ�នោះ�ះ�ទេ�។
• ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកធ្វើ�ើ�ខុុស សូូមសួួរក្រ�ឡាាបញ្ជីី�សម្រា�ាប់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តថ្មីី�។
• សុំំ�ជំំនួួយ។ អ្ននកនឹឹងមិិនមែ�នជាាមនុុស្សសតែ�ម្នាា�ក់់ដែ�លមាានសំំណួួរទេ�។
ខាាងក្រោ��ោមនេះ�ះគឺឺជាាឧទាាហរណ៍៍មួួយអំំពីីរបៀ�ៀបដាាក់់ចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់
បេ�ក្ខខជនដែ�លអ្ននកពេ�ញចិិត្តត។
ជម្រើ��ើសទីី 1

ជម្រើ��ើសទីី 2

ជម្រើ��ើសទីី 3

គឺឺជាាជម្រើ��ើសទីី1

គឺឺជាាជម្រើ��ើសទីី2

គឺឺជាាជម្រើ��ើសទីី3

ខាាងលើ�ើ៖ ក្នុុ�ងឧទាាហរណ៍៍នេះ�ះ បេ�ក្ខខជនទីីពីីរ គឺឺជាាជម្រើ��ើសទីី1 ហើ�ើយរង្វវង់់មូូលនៅ�ៅ
ជាាប់់បន្ទាា�ប់់ត្រូ�ូវបាានបំំពេ�ញ។ បេ�ក្ខខជនទីីមួួយ គឺឺជាាជម្រើ��ើសទីី2 ។ បេ�ក្ខខជនទីីបីី ជាា
ជម្រើ��ើសទីី3។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកប្រា�ាកដក្នុុ�ងជម្រើ��ើសកំំពូូលរបស់់អ្ននក ហើ�ើយគ្រា�ាន់់តែ�ចង់់បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តឱ្យយ
បេ�ក្ខខជនទីីពីីរ នោះ�ះ�អ្ននកគ្រា�ាន់់តែ�បំំពេ�ញនៅ�ៅក្នុុ�ងរង្វវង់់មូូល “ជម្រើ��ើសទីី1” ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
អ្ននកអាាចទុុកអ្វីី�ដែ�លនៅ�ៅសល់់ឱ្យយនៅ�ៅទទេ�។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគ្រា�ាន់់តែ�ចង់់ដាាក់់ចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់ 2 ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមបេ�ក្ខខជនទាំំ�ង 3 នោះ�ះ�
អ្ននកនឹឹងបំំពេ�ញរង្វវង់់មូូល សម្រា�ាប់់ “ជម្រើ��ើសទីី 1” និិង “ជម្រើ��ើសទីី 2” ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននក
អាាចទុុក “ជម្រើ��ើសទីី 3” ទទេ�។

LEAGUE OF WOMEN VOTERS OF MAINE

16

សម្ព័័�ន្ធធអ្ននកបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តស្ត្រី�ី�នៃ�មូូលនិិធិិអប់់រំំរដ្ឋឋម៉េ�េន (League of Women Voters of
Maine Education Fund) ធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្តតកាារសេ�វា�បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត និិង សកម្មមភាាពអប់់រំំ
ប្រ�ជាាពលរដ្ឋឋ។ វា�គឺឺជាាអង្គគកាារអប់់រំំគោ�ោលនយោ�ោបាាយសាាធាារណៈៈ មិិនរកប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញនិិង
មិិនមាានភាាពលំំអៀ�ៀង ដែ�ល៖
• កសាាងកាារចូូលរួួមរបស់់ប្រ�ជាាពលរដ្ឋឋក្នុុ�ងដំំណើ�ើរកាារប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ។
• សិិក្សាាបញ្ហាា�សហគមន៍៍សំំខាាន់់ៗនៅ�ៅគ្រ�ប់់កម្រិ�ិតរដ្ឋាា�ភិិបាាលក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈមិិន
លំំអៀ�ៀង។
• អនុុញ្ញាា�តឱ្យយមនុុស្សសស្វែ�ែងរកដំំណោះ�ះ�ស្រា�ាយវិិជ្ជជមាានចំំពោះ�ះ�បញ្ហាា�គោ�ោលនយោ�ោបាាយ
សាាធាារណៈៈតាាមរយៈៈកាារអប់់រំំ និិងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងជម្លោះ�ះ��។
គ្មាា�នកាារពន្យយល់់អំំពីីដំំណើ�ើរកាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តដែ�លឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងពីីទស្សសនៈៈរបស់់ League of
Women Voters of Maine Education Fund ឬដៃ�គូូចែ�កចាាយរបស់់ខ្លួួ�ន រួួម
ទាំំ�ងសាាលាារៀ�ៀន បណ្ណាា�ល័័យ ទីីភ្នាា�ក់់ងាារមិិនស្វែ�ែងរកប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញ ឬ អង្គគកាារផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ឡើ�ើយ។
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