
ដឹងពីសិទ្ិរបស់លោកអ្នក

រដ្ឋលេខាធិការលៃរដ្ឋ RI   (401) 222-2340

គណៈកម្មការលរៀបចំការលោះឆ្នលតរដ្ឋ RI   (401) 222-2345

ទីភនលក់ងារការងារសិទ្ិជៃពិការរដ្ឋ RI   (401) 831-3150

អង្គការការពារការលោះឆ្នលត   (866) 687-8683
(Election Protection)

អង្គការ ACLU នៃរដ្ឋ RI៖   (401) 831-7171

ទាក់ទងលៅកាៃ់អង្គការ ACLU នៃរដ្ឋ 
RI៖
(401) 831-7171 www.riaclu.org

id-card ឯកសារអត្តសញ្ញាណអ្នកបោះប្នោត
ឆ�ើខ្ញំតតរូវផ្តេ់ឯកសារអត្តសញ្លណលដរឬឆទ តបសិនល�ើខ្ញំឆោះឆ្នល
តតាមសំបុតត?
ឆោកអ្នកមិនលតរូវការឯកសារអត្តសញ្លណល�ើយ តបសិនល�ើលោកអ្ន
កលោះឆ្នលតតាមសៃ្លឹកល្នល�លោះតាមសំបុតត (ក្នញងករណីភគលតរើៃ)។ 
ឆទាះជាយ៉លងណា តបសិនល�ើលោកអ្នកគឺជាអ្នកចុះឆ្មលះឆ�ើកដំបូង 
ឆ�ើយមិៃោៃផ្តេ់ជូៃប័ណ្ណល�ើកបរ ឬអត្តសញ្លណប័ណ្ណថនលក់រដ្ឋ 
ឬបួនលេខចុងលតកាយលនលេខប័ណ្ណសៃ្តិសុខសង្គមរបស់លោកអ្នក 
ឆៅឆព�លោកអ្នកោៃចុះឆ្មលះ ឆោកអ្នកៃលឹងលតរូវោនលស្នើសុំឱលយផ្តេ់ឯក
សារអត្តសញ្លណប័ណ្ណមួយចលបាប់។

ឆ�ើខ្ញំតតរូវបងា្លញឯកសារអត្តសញ្លណលដរឬឆទ តបសិនល�ើខ្ញំឆោះ
ឆ្នល�លៅសា្លៃីយលោះឆ្នល�លៅន្ងៃលោះឆ្នលត?
ចលបាប់របស់រដ្ឋ RI ចចងថ ឆោកអ្នកលតរូវបងា្លញឯកសារអត្តស
ញ្លណ ឆដើមលបីលោះឆ្នលតតាមសៃ្លឹកល្នលតធម្មតាឆៅសា្លៃីយលោះ
ឆ្នលត។ ឆទាះជាយ៉លងណា តបសិនល�ើលោកអ្នកមិៃមាៃឯកសា
រអត្តសញ្លណលទ ឆ�ើយចង់លោះឆ្នល�លៅសា្លៃីយលោះឆ្នលត 
ឆោកអ្នកមិៃអាចលតរូវោនលគបដិលសធលទ ឆ�ើយជំៃួសមកវិញលតរូវោៃផ្តេ់
ជូៃសៃ្លឹកល្នលត�លណាតលះអាសៃ្នមួយសៃ្លឹក។ តបសិនល�ើហ�្ថលេខារបស់
ឆោកអ្នកលៅឆ�ើសៃ្លឹកល្ នលតនាឆព�លតកាយមកលតរូវោៃរកល�ើញថតតរូវគនល
ៃលឹងហ�្ថលេខាឆៅក្នញងមូេដ្លៃទិៃ្នៃ័យលោះឆ្នលត ការលោះឆ្នលតរបស់លោក
អ្នកៃលឹងលតរូវោនលគរាប់។ តបសិនល�ើលោកអ្នកលោះឆ្នលតតាមរយៈសៃ្លឹកល្នលត
�លណាតលះអាសៃ្ន មលៃ្តីសា្លៃីយលោះឆ្នលតលតរូវោៃតលមរូវឱលយផ្តេ់ជូនលោកអ្នកៃូ
វព័ត៌មានលដេពៃលយេ់អំពីរល�ៀបលសវែងរកថឆ�ើសៃ្លឹកល្ នលតរបស់លោកអ្នកត្
រូវោៃរាប់លដរឬយ៉លងណា។

ឆ�ើទលមង់ឯកសារអត្តសញ្លណលបបណាចដេតតរូវោៃទទួេយក? 
ទលមង់ឯកសារអត្តសញ្លណលដេតតរូវោៃទទួេយក រួមមានលតមិៃកំណត់ត្
រឹមឯកសារអត្តសញ្លណលដេមាៃដូចខាងលតកាម។ ឯកសារអត្តសញ្លណមិ
នលតរូវផុតសុពេភពល�ើសពីលោំមួយ (6) ចខមុនលព�លោះឆ្នល�ល�ើយ ប៉ុៃ្
ចតវាមិៃចាំោច់លតរូវមាៃអាសយដ្លៃបច្ញបលបៃ្នរបស់លោកអ្នកលទ។
• ប័ណ្ណល�ើកបរឬេិខិតអៃុញ្ល�ល�ើកបររបស់រដ្ឋ Rhode Island
• ប័ណ្ណលោះឆ្នលតរដ្ឋ Rhode Island
• អត្តសញ្លណប័ណ្ណថនលក់រដ្ឋ ឬសហព័ៃ្
• េិខិតឆ្ងលដៃសហរដ្ឋអាឆមរិក
• អត្តសញ្លប័ណ្ណលយធាសហរដ្ឋអាឆមរិក
• ប័ណ្ណសិសលសៃិសលសិតលដ�លចញលដយសា្លៃប័ណ្ណអប់រំចដេមាៃទីតាំងលៅស

ហរដ្ឋអាឆមរិក
• អត្តសញ្លណប័ណ្ណលដ�លចញលដយរដ្លភិោេកុេសម្័ៃ្ណាមួយលដេ

មាៃការទទួេសា្ល�់លដយសហព័ៃ្
• ប័ណ្ណលវជ្ជសាស្រ្តលដ�លចញលដយរដ្លភិោេ

pencil-alt ការចុះប្មះបោះប្នោត
លោកអ្នកអាចចុះឈមលះបោះឆនលត៖
• តាមអៃឡាញតាមរយៈឆគហទំព័រ https://vote.sos.ri.gov/
• តាមអ៊ីចម៉េតាមរយៈការ�ំលពញទលមង់ចុះឆ ម្លះអ្នកលោះ
ឆ្នលត ៃិងល្្ើទលមង់លៃះឆៅកាៃ់គណៈកម្មការ Canvassers 
ក្នញងមួេដ្លៃរបស់លោកអ្នក។

• ឆដយផ្លេ់តាមរយៈការ�ំលពញទលមង់ចុះឆ ម្លះអ្នកលោះឆ្នល
�លៅគណៈកម្មការ Canvassers ក្នញងមួេដ្លៃរបស់លោកអ្នក 
ចដេមាៃទីតាំងស្ថិ�លៅក្នញងសាោតកុងរបស់លោកអ្នក។

• ឆៅឆព�លោកអ្នកដក់ពាកលយសុំឆសវាឆៅទីភនលក់ងាររដ្ឋ 
ចដេផ្តេ់ជំៃួយសាធារណៈ (ដូចជាជំៃួយលវជ្ជសាសស្ត WIC 
ៃិងប័ណ្ណទិញអាហារ) ឬឆសវានានារំលពាះជៃពិការ ៃិងលៅការិ
យេ័យលតរើសលរើសកងកមា្លំងលបដប់អាវុធ។

• េុះតតាច�លោកអ្នកលតរើសលរើសមិៃចូេរួម ឆោក
អ្នកលតរូវោៃចុះឆ ម្លះឆោះឆ្នល�លដយសវែ័យតបវត្តិ 
តបសិនល�ើលោកអ្នកមាៃសិទិ្ ឆៅឆពលលដ�លោកអ្នកដក់ពា
កលយសុំប័ណ្ណល�ើកបរ ឬអត្តសញ្លណប័ណ្ណថនលក់រដ្ឋលៅ DMV។

• ឆោកអ្នកអាចទទួេោៃទលមង់ចុះឆ ម្លះអ្នក
ឆោះឆ្នលតតាមសំបុតតពីគណៈកម្មការ Canvassers 
ក្នញងមូេដ្លៃរបស់លោកអ្នក ៃិងពីបណា្លេ័យភគលតរើៃ 
ការិយេ័យទីលកុង ៃិងលស្មៀនលកុង។

ឆ�ើខ្ញំដលឹងោៃយ៉លងដូរលម្តចលបសិនល�ើខ្ញំតតរូវោៃចុះឆ្មលះ
ឆោះឆ្នលត?
ពិៃិតលយមើេសា្លៃភពចុះឈមលះរបស់លោកអ្នកតាមរយៈគលហ
ទំព័រ https://vote.sos.ri.gov ឬទូរសព្ទទៅកាៃ់គណៈកម្មការ 
Canvassers ក្នញងមួេដ្លៃរបស់លោកអ្នក។

exclamation-triangle បញ្ហាដែលបកើតមានបៅសាថានីយបោះប្នោត
ឆ�ើយ៉លងដូរលម្តចលដរតបសិនល�ើល្មលះរបស់ខ្ញំមិៃមានលៅក្នញង
បញ្ជីឆ្មលះអ្នកលោះឆ្នលត? 
ចូរស្នើមន្តលីរៀបចំការបោះឆនលតឱលយពិៃិតលយមើេបញ្ជីឈមលះ 
ៃិងឱលយបញ្ជលក់ថ លោកអ្នកស្ថិតនៅកន្លងបោះឆនលតដលេតលលឹម
តលរូវ។ បលសិៃ�ើលោកអ្នករឿថ លោកអ្នកស្ថិតនៅកន្លងបោះ
ឆនលតដលេតលលឹមតលរូវ ប៉ុន្តលឈមលះរបស់លោកអ្នកមិៃមាៃនៅក្នញ
ងបញ្ជីឈមលះអ្នកបោះឆនលត ចូរស្នើសុំសៃ្លឹកឆនលតបណតលះ
អាសៃ្ន។ លោកអ្នកមាៃសិទ្ិទមា្លក់សៃ្លឹកឆនលតបណតលះអាសៃ្ន 
ដរាបណាលោកអ្នកស្ម័គលចិត្តសលបថថ លោកអ្នករឿថ លោកអ្នក
ោៃចុះឈមលះបោះឆនលតរួច�ើយ។

ឆ�ើយ៉លងដូរលម្តចលដរតបសិនល�ើខ្ញំឆៅកលៃ្ងលោះឆ្នលតខុស?
ចូរស្នើមន្តលីរៀបចំការបោះឆនលតឱលយជួយលោកអ្នក្រវែលងរកកន្ល
ងបោះឆនលតដលេតលលឹមតលរូវ។ លោកអ្នកក៏អាចទូរសព្ទទៅកាៃ់គ
ណៈកម្មការ Canvassers ក្នញងមួេដ្លៃរបស់លោកអ្នកផងដលរ។ 
បលសិៃ�ើគមលៃអ្នកណាមានលក់អាចកំណត់ថ�ើលោកអ្នកោៃចុះ

ការឆោះឆ្នលតគណបកលសបឋម៖ នថងៃអងា្លរ ទី៨ 
ចខកញ្ល ្នល ំ២០២០
pencil-alt ចុះឆ្មលះតតលឹមលថងៃទី៨ ចខសីហា
ENVELOPE-OPEN-TEXT ដក់ពាកលយសុំសៃ្លឹកល្នលតតាមសំបុតតលតលឹមលថងៃទី១៨ 

ចខសីហា

ការឆោះឆ្នលតទូឆៅ៖ នថងៃអងា្លរ ទី៣ ចខវិច្ ិកា 
្នល ំ២០២០
pencil-alt ចុះឆ្មលះតតលឹមលថងៃទី៤ ចខតុោ
ENVELOPE-OPEN-TEXT ដក់ពាកលយសុំសៃ្លឹកល្នលតតាមសំបុតតលតលឹមលថងៃទី១៣ 

ចខតុោ

ឆេខទូរសព្ទលដើមលបីទទួេោៃព័ត៌មាៃ 

ការលធវែើបច្ញបលបៃ្នភពចុងលតកាយ៖ នថងៃទី២5 ចខសីហា ្នលំ២០២០

សិទ្ិបោះប្នលត

ឈមលះបោះឆនលតនៅទីកន្លងណា ឬលោកអ្នកមិៃមាៃពលេ
វលោក្នញងការធវែើដំណើរទៅកាៃ់កន្លងបោះឆនលតដលេតលលឹមតលរូវ 
លោកអ្នកអាចបោះឆនលតោយបលើសៃ្លឹកឆនលតបណតលះអាស
ៃ្នោៃ។

ឆ�ើយ៉លងដូរលម្តចលដរ តបសិនល�ើអ្នកណាមានលក់មកតតាំងដេ់
សិទ្ិឆោះឆ្នលតរបស់ខ្ញ?ំ
ចូរស្នើសុំសៃ្លឹកឆនលតបណតលះអាសៃ្ន។ លោកអ្នកមាៃសិទ្ិទមា្ល
ក់សៃ្លឹកឆនលតបណតលះអាសៃ្ន �ើទោះជាលោកអ្នកតលរូវោៃគលត
តាំងក៏ោយ។

ឆ�ើយ៉លងដូរលម្តចលដរ តបសិនល�ើអ្នកណាមានលក់ពលយាោេបំភិត
បំភ័យ ឬឆ�ៀ�ល�ៀៃខ្ញ?ំ
ចូរទូរសព្ទទៅកាៃ់មន្តលីរៀបចំការបោះឆនលតភ្លម។ បលសិៃ�ើមន្តលី
រៀបចំការបោះឆនលតគឺជាបញ្ល ចូរបលលប់អ្នកសង្កលតការបោះឆនលត 
ឬទូរសព្ទទៅកាៃ់គណៈកម្មការ Canvassers 
ក្នញងមូេដ្លៃរបស់លោកអ្នក។ លោកអ្នកអាចថតបញ្លនៅកន្លង
បោះឆនលត ដរាបណាការថតនោះធវែើ�ើងនៅកលលតំបៃ់បោះឆនល
តដលេមាៃហុំព័ទ្ �ើយមិៃរារាំងដេ់ដំណើរការបោះឆនលត។

ឆ�ើយ៉លងដូរលម្តចលដរ តបសិនល�ើខ្ញំ�លង្កើតឱលយមាៃកំហុសលៅ
ឆ�ើសៃ្លឹកល្នលត ឬមា៉លសុីនលោះឆ្នលតមិៃដំលណើរការ?
ចូរបលលប់មន្តលីរៀបចំការបោះឆនលតមុៃពលេលោកអ្នកទមា្លក់ស
ៃ្លឹកឆនលតរបស់លោកអ្នក។ លោកអ្នកមាៃសិទ្ិទទួេោៃសៃ្លឹ
កឆនលតជំៃួសមួយសៃ្លឹក បលសិៃ�ើលោកអ្នកជួបបលទះបញ្លមុ
ៃពលេលោកអ្នកទមា្លក់សៃ្លឹកឆនលតរបស់លោកអ្នក។ បលសិៃ
�ើលោកអ្នកមិៃោៃបំពលញសៃ្លឹកឆនលតតលលឹមតលរូវ �ើយមា៉លសុីៃ
បោះឆនលតចលលៃចោេសៃ្លឹកឆនលតនោះ លោកអ្នកមាៃសិទ្ិទទួ
េោៃសៃ្លឹកឆនលតជំៃួសមួយសៃ្លឹក។ បលសិៃ�ើមា៉លសុីៃបោះឆនល
តរបស់លោកអ្នកមិៃដំណើរការ លោកអ្នកអាចស្នើសុំមា៉លសុីៃ 
ឬសៃ្លឹកឆនលតមួយ្លសលងទៀត។

ឆ�ើអវែីគឺជាសៃ្លឹកល្នលត�លណាតលះអាសៃ្ន?
មិៃដូចទៅៃលឹងសៃ្លឹកឆនលតធម្មតា សៃ្លឹកឆនលតប
ណតលះអាសៃ្នមិៃោៃឆ្ងកាត់មា៉លសុីៃបោះឆនល
តទល។ នៅពលេសា្លៃីយបោះឆនលតបិទ គណៈកម្មការ 
Canvassers ៃលឹងពិៃិតលយមើេសៃ្លឹកឆនលត�ើងវិញ 
ដើមលបីធានាថ លោកអ្នកមាៃសិទ្ិបោះឆនលត។ ជាធម្មតា 
សៃ្លឹកឆនលតៃលឹងតលរូវោៃរាប់ បលសិៃ�ើហត្ថ�លខាដលេលោកអ្ន
កផ្តេ់ជូៃ (ជាផ្នលកមួយនលដំណើរការបោះឆនលតោយសៃ្លឹកឆនល
តបណតលះអាសៃ្ន) តលរូវគនលទៅៃលឹងហត្ថ�លខានៅក្នញងបញ្ជីឈមលះ
អ្នកបោះឆនលតរបស់លោកអ្នក។ បលសិៃ�ើលោកអ្នកបោះឆនលត
តាមរយៈសៃ្លឹកឆនលតបណតលះអាសៃ្ន មន្តលីសា្លៃីយបោះឆនលតតលរូ
វោៃតមលរូវឱលយផ្តេ់ជូៃលោកអ្នកៃូវព័ត៌មាៃដលេពៃលយេ់អំពីរ�ៀ
ប្រវែលងរកថ�ើសៃ្លឹកឆនលតរបស់លោកអ្នកតលរូវោៃរាប់ដលរឬយ៉ល
ងណា។



users បតើអ្នកណាអាចបោះប្នោតោន?
ឆ�ើខ្ញំអារលោះឆ្នល�លៅរដ្ឋ Rhode Island (RI) ោនលដរឬឆទ?
ឆដើមលបីលោះឆ្នលត ឆោកអ្នកលតរូវលតចុះឆ្មលះយ៉លងលហា
ចណាស់ 30នថងៃមុនលព�លោះឆ្នលត។ ឆទាះជាយ៉លងណា 
ឆ�ើសិៃជាឆោកអ្នកមិៃោៃចុះឆ្មលះ ឆោកអ្នកលៅចតអារលោះឆ្នល�លតរើ
សលរើសលបធានាធិបតី ៃិងអៃុតបធានាធិបតីោនលៅគណៈកម្មការ Canvassers 
ក្នញងមូេដ្លៃរបស់លោកអ្នកលៅន្ងៃលោះឆ្នលត។
ឆោកអ្នកអារលោះឆ្នលតោៃក្នញងការលោះឆ្នល�លៅរដ្ឋ RI 
តបសិនល�ើលោកអ្នក៖
• ជាពេរដ្ឋអាឆមរិក
• មាៃអាយុយ៉លងលហាចណាស់ 18្នលំឆៅន្ងៃលោះឆ្នលត
• ជាពេរដ្ឋក្នញងរដ្ឋ Rhode Island
• បច្ញបលបៃ្នមិៃជាប់ឃុំឃាំងលដយសារបទឧតកិដ្ឋ
• មិៃមាៃការតបកាសលដយតុោការថ មាៃជំងឺផ្លូវចិត្តលដេមិៃមាៃសមត្ថ

ភពលោះឆ្នលត
• ចុះឆ្មលះឆោះឆ្នលត
ឆ�ើយ៉លងដូរលម្តចលដរតបសិនល�ើខ្ញំជាសិសលសៃិសលសិត?
ឆោកអ្នកអាចចុះឆ្មលះឆោះឆ្នល�លៅអាសយដ្លៃណាមួយលដ
�លោកអ្នកចាត់ទុកថជា�ំលៅដ្លនលសបចលបាប់ចមលបងរបស់លោក
អ្នក។ ការណ៍លៃះអាចជាអាសយដ្លៃសាោឆរៀៃរបស់លោកអ្នក 
ឬអាសយដ្លៃរបស់លោកអ្នក។

ឆ�ើយ៉លងដូរលម្តចលដរតបសិនល�ើខ្ញំធា្លប់លតរូវោៃកា�់លទាសលដយសា
របទឧតកិដ្ឋ?
មានលតមៃុ្រលសលដេបច្ញបលបន្នលតរូវជាប់ឃុំឃាំងពីបទឧតកិដ្ឋប៉ុឆណា្លះ 
តតរូវោៃបដិលសធសិទ្ិឆោះឆ្នលត។ តបសិនល�ើលោកអ្នកលតរូវជាប់ឃុំឃាំ
ងពីបទល�្មើសមជលឈិម ឆោកអ្នកមាៃសិទ្ិឆោះឆ្នល�លដយកំោំងមុខ/
ឆោះឆ្នលតតាមសំបុតត។ តបសិនល�ើលោកអ្នកមាៃកំណត់លតាបទឧតកិដ្ឋ 
ឬបទល�្មើសមជលឈិមកាេពីអតីតកាេ ឆោកអ្នកមាៃសិទ្ិឆោះឆ្នលត។  តបសិ
នល�ើលោកអ្នកស្ថិ�លតកាមការលដះចេងលដយមាៃេក្ខខណ្ឌ ឬក្នញងអំឡញងលព
េពលយួរលទាសពីបទឧតកិដ្ឋណាមួយ ឆ�ើលទាះជាឆោកអ្នកលតរូវោៃឃុំខ្ួនលៅផ្ទះ
ពីបទឧតកិដ្ឋក៏លដយ ក៏លោកអ្នកមាៃសិទ្ិឆោះឆ្នលតលដរ។

ឆ�ើយ៉លងដូរលម្តចលដរតបសិនល�ើខ្ញំគមលៃផ្ទះ្រលមលបង?
ឆោកអ្នកមិៃចាំោច់លតរូវការផ្ទះឆដើមលបីចុះឆ្មលះឆ�ើយ ប៉ុចន្តលោកអ្នកពិតជា
តតរូវកំណត់អត្តសញ្លណទីកលៃ្ងរស់លៅ (ចដេអាចជាឆៅចកងផ្លូវណាមួយ 
ទីជលមក ឬទីកលៃ្ងណាមួយលផលសងលទៀតជាទីលដ�លោកអ្នកជាធម្មតាសានល
ក់អាតស័យ)។ ឆោកអ្នកក៏អារលតបើលោស់អាសយដ្លៃរបស់គណៈកម្មការ 
Canvassers ក្នញងទីលកុងលដ�លោកអ្នកជាធម្មតាសានលក់អាតស័យផងលដរ។

ឆ�ើយ៉លងដូរលម្តចលដរតបសិនល�ើខ្ញំផ្លស់ប្តលូរទី�ំលៅ 
ឬប្តលូរល ម្លះរបស់ខ្ញំ?
ឆធវែើបច្ញបលបៃ្នភពការចុះឆ្មលះរបស់លោកអ្នករា�់លពលលដ�លោកអ្នកផ្ល
ស់ប្តលូរទី�ំលៅ ឬប្តលូរល្មលះរបស់លោកអ្នក។
• តបសិនល�ើខ្ញំផ្លស់ប្តលូរទី�ំលៅឆៅកាៃ់រដ្ឋ RI ពីរដ្ឋមួយលផលសងលទៀត ឆ�ើយ

មិៃោៃចុះឆ្មលះមុៃកាេបរិឆច្ទកំណត់ ឆោកអ្នកមិៃអារលោះឆ្នល
តក្នញងការលោះឆ្នល�លៅរដ្ឋ Rhode Island ោនលទ។ ឆទាះជាយ៉លងណា 
ឆ�ើលទាះជាឆោកអ្នកមិៃោៃចុះឆ្មលះ ឆោកអ្នកលៅចតអារលោះឆ្នល

�លតរើសលរើសលបធានាធិបតី ៃិងអៃុតបធានាធិបតីោនលៅគណៈកម្មការ 
Canvassers ក្នញងមូេដ្លៃរបស់លោកអ្នក។

• តបសិនល�ើលោកអ្នកផ្លស់ប្តលូរទី�ំលៅឆៅកាៃ់ទីលកុងថ្មីមួយលៅក្នញងរដ្ឋ បនា្លប់
ពីកាេបរិឆច្ទកំណត់ចុះឆ្មលះ ឆោកអ្នកលៅចតអារលោះឆ្នលតោៃដលដ
�លៅកលៃ្ងលោះឆ្នលតចាស់របស់លោកអ្នកក្នញងទីលកុងរបស់លោកអ្នក។

• ឆ�ើលោកអ្នកផ្លស់ប្តលូរទី�ំលៅឆៅកាៃ់ទីលកុងថ្មីមួយលៅក្នញងរដ្ឋ RI រលនា្លះពី 
6ចខដេ់ 30នថងៃមុនលព�លោះឆ្នលត ឆ�ើយមិៃោៃចុះឆ្មលះ ឆោកអ្នកត្
រឹមលតអារលោះឆ្នល�លៅគណៈកម្មការ Canvassers ឆៅទីលកុងចាស់របស់
ឆោកអ្នកប៉ុឆណា្លះ។ ឆោកអ្នកៃលឹងលតលឹមលតលតរូវោៃអៃុញ្លតឱលយឆោះឆ្នលត
ឆៅក្នញងការតបកួតលបលជងលៅទូទាំងសហព័ៃ្ ៃិងលៅទូទាំងរដ្ឋប៉ុឆណា្លះ។ 

• ឆ�ើលោកអ្នកផ្លស់ប្តលូរទី�ំលៅឆៅកាៃ់មណ្ឌ�លោះឆ្នលតថ្មីមួយ 
(តំបៃ)់ ឆៅក្នញងទីលកុងរបស់លោកអ្នកបនា្លប់ពីកាេបរិឆច្ទកំណត់៖ 
ឆោះឆ្នល�លៅគណៈកម្មការ Canvassers ឬកលៃ្ងលោះឆ្នល�លៅអាសយ
ដ្លៃចាស់របស់លោកអ្នក។

• ឆ�ើលោកអ្នកផ្លស់ប្តលូរទី�ំលៅឆៅកាៃ់មណ្ឌ�លោះឆ្នលតថ្មីមួយ 
(តំបៃ)់ ឆៅក្នញងទីលកុងរបស់លោកអ្នកលៅនថងៃ ឬឆៅឆពេ 30នថងៃមុៃកា
េបរិឆច្ទផុតកំណត់ចុះឆ្មលះ ឆ�ើយលោកអ្នកមិៃោៃចុះឆ្មលះ៖ 
ឆោះឆ្នល�លៅគណៈកម្មការ Canvassers ឬកលៃ្ងលោះឆ្នល�លៅអាសយ
ដ្លៃថ្មីរបស់លោកអ្នក។

ENVELOPE-OPEN-TEXT ការបោះប្នោតមុនបេល និងការបោះប្នោតតាមសំបុតត
ឆ�ើខ្ញំអារលោះឆ្នលតមុនល្ងៃលោះឆ្នលតោនលដរឬឆទ?
ោទ/ចាស។ ឆោកអ្នកអារលោះឆ្នលតោៃតាមពីរវិធី៖ 
ឆោកអ្នកអារលោះឆ្នលតតាមសំបុតត។ ចសវែងរកកាេបរិឆច្ទកំណត់សម្
រាប់ការទទួេោៃសៃ្លឹកល្នល�លោះតាមសំបុត�លៅឆគហទំព័រ https://
vote.sos.ri.gov ឬតាមរយៈការទូរសព្ទលៅកាៃ់គណៈកម្មការ Canvassers 
ក្នញងមួេដ្លៃរបស់លោកអ្នក។ ឆោកអ្នកក៏អារលោះឆ្នល�លដយផ្លេ់មុនលព
េផងលដរលៅគណៈកម្មការ Canvassers ក្នញងមូេដ្លៃរបស់លោកអ្នក។

ឆ�ើខ្ញំទទួេោៃសៃ្លឹកល្នល�លោះតាមសំបុតតយ៉លងដូរលម្តច?
ឆដើមលបីលោះឆ្នលតតាមអ៊ីចម៉េ ឆោកអ្នកចាំោច់លតរូវដក់ពាកលយសុំស
ៃ្លឹកល្នល�លោះតាមសំបុតត។ ឆោកអ្នកអាចទាញយកពាកលយសុំសៃ្លឹ
កល្នល�លោះតាមសំបុតតតាមអៃឡាញតាមរយៈឆគហទំព័រ https://
vote.sos.ri.gov ឬឆធវែើដំលណើរលៅកាៃ់គណៈកម្មការ Canvassers 
ក្នញងមូេដ្លៃរបស់លោកអ្នក។ តបសិនល�ើលោកអ្នកខកកាេបរិឆច្ទកំណ
ត់ដក់ពាកលយសុំសៃ្លឹកល្នល�លោះតាមសំបុតត ឆ�ើយលោកអ្នកមិៃអារលោះ
ឆ្នល�លដយផ្លេ់ោៃ ឆោកអ្នកមាៃសិទ្ិទទួេោៃសៃ្លឹកល្នល�លោះតាម
សំបុតតលគអាសៃ្នោៃ។ សូមចូ�លៅកាន់លគហទំព័រ https://vote.sos.ri.gov 
ឬទូរសព្ទលៅកាៃ់គណៈកម្មការ Canvassers ក្នញងមួេដ្លៃរបស់លោកអ្នកសម្
រាប់ព័ត៌មាៃបលៃ្ថម។

ឆ�ើខ្ញំតតរូវការសាកលសីចដរឬឆទលដើមលបីឱលយខ្ញំអារលោះឆ្នលតតាមសំ
បុតតោៃ?
ឆទ។ ឆោកអ្នកមិៃចាំោច់លតរូវការសាកលសីលដើមលបីលោះឆ្នលតតាមអ៊ីចម៉េសម្
រាប់ការលោះ
ឆ្នល�លៅចខកញ្លៃិងលខវិច្ិកាឆនាះឆទ។

ឆ�ើអវែីគឺជាកាេបរិឆច្ទកំណត់សលមាប់ការតបគេ់សៃ្លឹកល្នល�លោះ
តាមសំបុតតរបស់ខ្ញ?ំ

សៃ្លឹកល្នល�លោះតាមសំបុតតរបស់លោកអ្នកលតរូវលតទទួេោៃ ឆដយគណៈ
ម្មការលរៀបចំការលោះឆ្នលតរដ្ឋលៅឆមា៉លង 8ោ្លរលៅន្ងៃលោះឆ្នលត។ ៃលឹងមា
នលបអប់ទមា្លក់សៃ្លឹកល្នល�លៅតាមសហគមៃ៍ៃីមួយៗជាទីលដ�លោកអ្ន
កអាចទមា្លក់សៃ្លឹកល្នលតរបស់លោកអ្នកោៃ ឆ�ើលទាះជាទីតាំងនានាឆៅ
ចតកំពុងលតរូវោៃដំលណើរការក៏លដយ។ ឆ�ើសៃ្លឹកល្នលតរបស់លោកអ្នកត្
រូវោៃទមា្លក់លៅក្នញងលបអ�់ល្នល�លៅតតលឹមលមា៉លង 8ោ្លរលៅន្ងៃលោះឆ្នលត 
សៃ្លឹកល្នល�លនាះៃលឹងលតរូវោៃរាប់។

ឆ�ើខ្ញំអារលោះឆ្នលតតាមសៃ្លឹកល្នល�លោះតាមសំបុតតលគអាសៃ្ន
ឆដយរល�ៀបណា?
ឆៅក្នញងរយៈឆពេ 20ន្ងៃលៃការលោះឆ្នលត ឆោកអ្នកអាចដក់ពាកលយសុំឆោះ
ឆ្នលតតាមសំបុតតលគអាសៃ្ន ៃិងលោះឆ្នល�លៅគណៈកម្មការ Canvassers 
ក្នញងមូេដ្លៃរបស់លោកអ្នក ឬឱលយឆគល្្ើឆៅកាន់លោកអ្នក ឬផ្តេ់សិទ្ិជូៃ
អ្នកណាមានលក់ឱលយមកទទួេយកសៃ្លឹកល្នល�លោះតាមសំបុតតលគអាសៃ្នរបស់
ឆោកអ្នកក្នញងនាមលោកអ្នក។  បន្ាលប់ពីោៃទទួេសៃ្លឹកល្ នល�លោះតាមសំបុត្
ររួរល�ើយ សៃ្លឹកល្នល�លៃះៃលឹងលតរូវោៃចាត់ទុកដូរលៅៃលឹងសៃ្លឹកល្នល�លោះ
តាមសំបុត�លផលសងលទៀតណាមួយផងលដរ។

ឆ�ើអវែីគឺជាការលោះឆ្នលតមុនលព�លដយផ្លេ?់
ក្នញងរយៈឆពេ 20ន្ងៃលៃការលោះឆ្នលត 
ឆោកអ្នកអារលោះឆ្នល�លៅគណៈកម្មការ Canvassers ក្នញងមូេដ្លៃរប
ស់លោកអ្នកក្នញងេក្ខណៈដូចគនលចដ�លោកអ្នកៃលឹងលធវែើឆៅន្ងៃលោះឆ្នលត។ 
ឆោកអ្នកៃលឹងលតរូវោនលស្នើឱលយ�ំលពញពាកលយសុំឆអឡិចលតរូៃិកលដយផ្លល់លដេ
ក្នញងការ�ំលពញលនាះ ឆោកអ្នកៃលឹងលតរូវោៃតលមរូវឱលយបងា្លញឯកសារអត្តសញ្ល
ណលដេមាៃសុពេភព។ឆតកាយមក ឆោកអ្នកៃលឹងលតរូវោៃផ្តេ់ជូៃសៃ្លឹក
ឆ្នលតមួយសៃ្លឹក ៃិងលតរូវោៃអៃុញ្លតឱលយ�ំលពញសៃ្លឹកល្នល�លនាះឆដយផ្លេ់ 
ឆ�ើយដក់វាឆដយផ្លេ់ចូ�លៅក្នញងមា៉លសុីនលោះឆ្នល�លៅគណៈកម្មការក្នញ
ងមូេដ្លៃ។ 

person-booth ការបោះប្នោតបៅសាថានីយបោះប្នោត 
តបសិនល�ើខ្ញំមិៃោនលោះឆ្នលតតាមសំបុតត ឆ�ើលៅឆពេណាចដេ
សា្លៃីយលោះឆ្នលតៃលឹងល�ើក?
សា្លៃីយលោះឆ្នលតជាទូឆៅឆ�ើកចាប់ពីលមា៉លង 7តពលឹកដ�់លមា៉លង 8យប់។ 
ឆោកអ្នកមាៃសិទ្ិឆោះឆ្នលត តបសិនល�ើលោកអ្នកស្ថិ�លៅក្នញងជួរលដេតលម
ង់រង់ចាំការលោះឆ្នលត ឆៅឆពលលដេសា្លៃីយលោះឆ្នលតបិទ ឆ�ើលទាះជាជួរ
ឆនាះស្ថិ�លៅឆតរៅអគរក៏លដយ។ សូមចូ�លៅកាន់លគហទំព័រ https://vote.
sos.ri.gov ឬទូរសព្ទលៅកាៃ់គណៈកម្មការ Canvassers ក្នញងមួេដ្លៃរបស់
ឆោកអ្នកសលមាប់ព័ត៌មាៃបលៃ្ថម។

ឆ�ើខ្ញំឆោះឆ្នល�លៅទីកលៃ្ងណា?
ឆោកអ្នកលតរូវលោះឆ្នល�លៅកលៃ្ងលោះឆ្នលតលដេតតរូវោៃចាត់តាំងរបស់
ឆោកអ្នក ចដេមាៃចុះបញ្ជីឆៅឆ�ើប័ណ្ណចុះឆ្មលះអ្នកលោះឆ្នលតលដ�លោ
កអ្នកទទួេោៃក្នញងសំបុត�លៅឆព�លោកអ្នកចុះឆ្មលះ។ ពីលតពាះទីតាំង
ឆោះឆ្នលតអាចផ្លស់ប្តលូររវាងការលោះឆ្នលតនានា ជាៃិច្កា�លោកអ្នកគួរលត
ពិៃិ�លយលមើេជាមុៃ មុនលព�លចញលៅឆោះឆ្នលត។

ឆ�ើយ៉លងដូរលម្តចលដរតបសិនល�ើខ្ញំពិការ ឆ�ើយកលៃ្ងលោះឆ្នលតរប
ស់ខ្ញំមិៃអាចចូ�លៅោៃ?
ឆោកអ្នកមាៃសិទ្ិចូ�លៅកាៃ់កលៃ្ងលោះឆ្នលតលដេអារលធវែើដំ
ឆណើរចូ�លៅោៃ ៃិងមា៉លសុីនលោះឆ្នលតលដេអាចចូ�លៅដេ់ោៃ។ 

តបសិនល�ើលោកអ្នករកល�ើញថ កលៃ្ងលោះឆ្នលតរបស់លោកអ្នកមិៃ
អាចចូ�លៅដេ់ោនលៅន្ងៃលោះឆ្នលត សូមទូរសព្ទលៅកាៃ់ទីភនលក់ងារ
ការងារសិទ្ិជៃពិការរដ្ឋ RI តាមរយៈទូរសព្ទលេខ (401) 831-3150។  
តបសិនល�ើលោកអ្នកដលឹងថ វាមិៃអារលធវែើដំលណើរចូ�លៅោនលៅមុនលថងៃ
ឆោះឆ្នលត សូមទូរសព្ទលៅកាៃ់គណៈកម្មការ Canvassers ភ្លមៗ ឆ�ើយ
ឆស្នើឱលយមាៃវិធីសាសស្តលោះឆ្នលតជំៃួសមួយ ដូចជាសៃ្លឹកល្នល�លោះតាមសំ
បុតតលគអាសៃ្ន ឬការចាត់តាំងល�ើងវិញលៅកាៃ់កលៃ្ងលោះឆ្នលតលដេអា
រលធវែើដំលណើរចូ�លៅោៃ។ តបសិនល�ើលោកអ្នកមាៃបញ្លចភ្នក ឬមាៃពិ
ការភពលដ�លធវែើឱលយឆោកអ្នកមិៃអាចគូសសៃ្លឹកល្នលតោៃ កលៃ្ងលោះ
ឆ្នលតរបស់លោកអ្នកមាៃសា្លៃីយលោះឆ្នលតពិលសសមួយសលមា�់លោក
អ្នកលតបើលោស់។ ចូរសួរមលៃ្តីឆរៀបចំការលោះឆ្នលតរបស់លោកអ្នកអំពីការគូ
សសៃ្លឹកល្នល�លដយសវែ័យតបវត្តិ (Automark)។ តបសិនល�ើលោកអ្នកលតរូវកា
រសៃ្លឹកល្នលតអកលសរលតបយ៍ ឬសៃ្លឹកល្នលតអកលសរសា្លប ឆោកអ្នកលតរូវលស្នើសុំ
សៃ្លឹកល្នលតជាមុៃ។ ឆៅន្ងៃលោះឆ្នលត ឆោកអ្នកអាចនាំយកមៃុសលសមានលក់ 
ឬឆតរើៃនាក់មកជួយលោកអ្នកោៃ។ កតា្លឆៃះអាចជាអ្នកណាមានលក់លដេ
ឆោកអ្នកលតរើសលរើស ដរាបណាអ្នកលនាះមិនលមៃជានិលយជករបស់លោក
អ្នក ភនលក់ងារលៃនិលយជករបស់លោកអ្នក ឬមលៃ្តី ឬភនលក់ងារលៃសហជីពកម្ម
កររបស់លោកអ្នក។ ឆោកអ្នកៃលឹងលតរូវ�ំលពញេិខិតលថ្ងសចា្លឆៅកលៃ្ង
ឆោះឆ្នលត។

ឆ�ើយ៉លងដូរលម្តចលដរតបសិនល�ើខ្ញំតតរូវការជំៃួយលផ្នកភសា? 
តបសិនល�ើលោកអ្នកលោះឆ្នល�លៅទីលកុង Providence ទីលកុង Central 
Falls ៃិង Pawtucket ឆោកអ្នកមាៃសិទ្ិទទួេោៃជំៃួយជាភសាឆអស្
ោញ។ ចូរតោប់មលៃ្តីឆរៀបចំការលោះឆ្នលតថ ឆោកអ្នកចង់ោៃជំៃួយជា
ភសាឆអសលបាញ។ ឆោកអ្នកក៏មាៃសិទ្ិទទួេោៃការបកលតបសៃ្លឹកល្នលត 
ៃិងសមា្លរលោះឆ្នល�លផលសងលទៀតផងលដរ។ ឆោកអ្នកក៏មាៃសិទ្ិផងលដរក្នញងកា
រនាំយកអ្នកបកលតបមកជាមួយលោកអ្នកមកកាៃ់សា្លៃីយលោះឆ្នលត ឬទទួេ
ោៃជំៃួយជាភសារបស់លោកអ្នកពីអ្នកណាមានលក់លដ�លោកអ្នកលតរើស
ឆរើស រួមទាំងមលៃ្តីឆរៀបចំការលោះឆ្នលត ដរាបណាអ្នកលនាះមិៃមាៃជានិលយជ
ករបស់លោកអ្នក ភនលក់ងារលៃនិលយជករបស់លោកអ្នក ឬមលៃ្តី ឬភនលក់ងារលៃ
សហជីពកម្មកររបស់លោកអ្នក។ 

ឆ�ើខ្ញំអាចនាំកូៃរបស់ខ្ញំមកជាមួយខ្ញំចដរឬឆទ?
ោទ/ចាស។ ចលបាប់ថនលក់រដ្ឋអៃុញ្លតឱលយឆោកអ្នកនាំកូៃមានលក់អាយុឆតកាម 
18្នលំចូ�លៅក្នញងបញ្ជរលោះឆ្នលតជាមួយលោកអ្នកោៃ។

ឆ�ើខ្ញំអាចពាក់ប៊ូតុងនលយោយោនលដរឬឆទលៅឆពេខ្ញំឆៅឆោះ
ឆ្នលត?
ោទ/ចាស។ ឆោកអ្នកមាៃសិទ្ិបងា្លញឬពាក់សារនលយោយ
ោៃក្នញងអំឡញងលពេរង់ចាំក្នញងជួរលោះឆ្នលត។ ឆទាះជាយ៉លងណា 
ឆៅឆព�លោកអ្នកោនលោះឆ្នលតរួរល�ើយ ឆោកអ្នកលតរូវចាកលចញពីទីតាំ
ងលោះឆ្នលតភ្លម។

ឆ�ើខ្ញំអាចថតសកម្មភពលៅកលៃ្ងលោះឆ្នលតោនលដរឬឆទ?
ការថតដំលណើរការលោះឆ្នល�លដយលអឡិចលតរូៃិចលតរូវោៃអៃុញ្លតដរាប
ណាការថ�លនាះតតរូវោនលធវែើឆ�ើងលៅឆតរៅតំបន់លោះឆ្នលតលដេតតរូវោៃោំង 
ឬហុំព័ទ្ ឆ�ើយមិៃរារាំងដេ់ដំលណើរការលោះឆ្នលត ឬសលមបសលមរួេដេ់
សិទ្ិក្នញងការទមា្លក់សៃ្លឹកល្នល�លដយសមា្លត់របស់អ្នកលោះឆ្នលត។ ឆោកអ្នក
ក៏មាៃសិទ្ិផងលដរក្នញងការថតរូបសៃ្លឹកល្នលតផ្លេ់របស់លោកអ្នក។


