pencil-alt ການຂຶ້ນທະບຽນເປັ ນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ

ບ�ອນໃໝ�ໃຫ�ທ�ນເວລາ, ທ�ານສາມາດໃຊ�ບ�ດລ�ງຄະແນນສຽງຊ�ວຄາວ
ແທນ.

• ຕາມອອນໄລນ໌ທ� https://vote.sos.ri.gov/

ຖ�າມ�ໃຜຄ�ດຄ�ານສ�ດທ�ການລ�ງຄະແນນສຽງ
ຂອງຂ�ອຍເດ�?

ທ�ານສາມາດຂ�ນທະບຽນລ�ງຄະແນນສຽງໄດ�:

• ກອກຟອມໃບຂ�ນທະບຽນລ�ງຄະແນນສຽງ ແລະສ�ງໄປໃຫ�
Board of Canvassers (ຫ�ອງການຄະນະການເລ�ອກຕ�ງ)
ໃນທ�ອງຖ�ນ ທາງໄປສະນ�.
• ເຂ�າໄປຫາ Board of Canvassers (ຫ�ອງການຄະນະການ
ເລ�ອກຕ�ງ) ໃນທ�ອງຖ�ນດ�ວຍຕ�ນເອງ ຕາມທ�ຢ�ຂອງທ�ານ
ແລ�ວກອກຟອມຂ�ນທະບຽນ.
• ໃນເວລາທ�ທ�ານໄປຂ�ບ�ລ�ການຈາກສະຖານທ�ຂອງພາກຣ�ຖທ�ໃຫ�
ບ�ລ�ການສ�ງຄ�ມ (ເຊ�ນ ເມດ�ເຄດ, WIC, ແລະຟ�ດສະແຕມ) ຫ��
ການບ�ລ�ການຜ��ເສຍອ�ງຄະ, ແລະຕາມສະຖານທ�ຮ�ບສະໝ�ກ
ທະຫານ.
• ນອກຈາກວ�າທ�ານເລ�ອກທ�ຈະບ�ມ�ສ�ວນຮ�ວມ, ຖ�າທ�ານມ�ຄ�ນສ�ມບ�ດ
ທ�ກຢ�າງ, ທ�ານຄວນໄດ�ຖ�ກຈ�ດຊ�ຂ�ນທະບຽນລ�ງຄະແນນສຽງໂດ
ຍອ�ດຕະໂນມ�ດໃນເວລາ ທ�ທ�ານໄປຍ�ນຂ�ໃບຂ�ບຂ� ຫ��ບ�ດປະຈ�ຕ�ວທ�
DMV.
• ທ�ານສາມາດເອ�າຟອມບ�ດລ�ງຄະແນນໄປສະນ�ໄດ�ຈາກ Board
of Canvassers (ຄະນະການເລ�ອກຕ�ງ)ໃນທ�ອງຖ�ນຂອງທ�ານ
ແລະ ຈາກຫ�ອງສະໝ�ດ ຫ�� ຫ�ອງການຂອງເມ�ອງ ແລະ
ພະນ�ກງານສະໝຽນເມ�ອງ.

ຂ�ອຍຈະຮ��ໄດ�ແນວໃດວ�າຂ�ອຍໄດ�ຂ�ນທະບຽນລ�ງ
ຄະແນນສຽງຫ��ຍ�ງ?
ກວດສະຖານະພາບການຂ�ນທະບຽນຂອງທ�ານໄດ�ທ�
https://vote.sos.ri.gov/ ຫ��ໂທຫາ Board of Canvassers (ຫ�ອງການຄະນະການເລ�ອກຕ�ງ) ໃນທ�ອງຖ�ນຂອງທ�ານ

exclamation-triangle ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ສະຖານທີ່ເກັບບັດ
ລົງຄະແນນສຽງ
ຖ�າໃນລາຍຊ�ບ�ມ�ຊ�ຂ�ອຍເດ�?
ຖາມພະນ�ກງານເກ�ບບ�ດໃຫ�ກວດເບ�ງວ�າທ�ານມາຖ�ກບ�ອນບ�. ຖ�າ
ທ�ານເຊ�ອວ�າທ�ານມາຖ�ກບ�ອນ ແຕ�ບ�ມ�ຊ�ໃນໃນລາຍຊ�, ໃຫ�ທ�ານຂ�
ເອ�າບ�ດລ�ງຄະແນນຊ�ວຄາວ. ທ�ານມ�ສ�ດລ�ງຄະແນນສຽງຊ�ວຄາວ
ຂະແນມວ�າທ�ານຍອມໃຫ�ຄ�ສາບານວ�າທ�ານມ�ຄວາມເຊ�ອວ�າທ�ານໄ
ດ�ຂ�ນທະບຽນເປ�ນຜ��ມ�ສ�ດລ�ງຄະແນນສຽງ.

ຖ�າຂ�ອຍໄປສະຖານທ�ເກ�ບຄະແນນສຽງຜ�ດບ�ອນເດ�?
ໃຫ�ຂ�ຄວາມຊ�ວຍເຫ��ອຈາກພະນ�ກງານເກ�ບບ�ດຄະແນນສຽງໃຫ�
ຊອກຫາສະຖານທ�ທ�ຖ�ກຕ�ອງຂອງທ�ານ. ອ�ກຢ�າງໜ�ງ, ທ�ານ
ສາມາດໂທຫາ Board of Canvassers (ຫ�ອງການຄະນະ
ການເລ�ອກຕ�ງ). ຖ�າບ�ມ�ໃຜສາມາດຄ�ນຫາໄດ�ວ�າທ�ານໄດ�ຂ�ນທະບຽນ
ລ�ງຄະແນນແລ�ວບ� ຫ��ທ�ານບ�ສາມາດໄປສະຖານທ�ເກ�ບຄະແນນສຽງ

ໃຫ�ຂ�ເອ�າບ�ດລ�ງຄະແນນສຽງຊ�ວຄາວ. ເຖ�ງຈະມ�ຄ�ນຄ�ດຄ�ານທ�ານ
ທ�ານຍ�ງມ�ສ�ດລ�ງຄະແນນສຽງໂດຍໃຊ�ບ�ດລ�ງຄະແນນສຽງຊ�ວຄາວ.

ຖ�າມ�ຄ�ນພະຍະຍາມຂະໜາບຖ�ກ�ກວນຂ�ອຍເດ�?
ບອກໃຫ�ພະນ�ກງານເກ�ບບ�ດຄະແນນທ�ນທ�. ຖ�າຕ�ວບ�ນຫາເປ�ນ
ພະນ�ກງານເກ�ບບ�ດຄະແນນ, ໃຫ�ບອກຜ��ຄວບຄ�ມພະນ�ກງານ ຫ��
ໂທຫາ Board of Canvassers (ຫ�ອງການຄະນະ
ການເລ�ອກຕ�ງ). ທ�ານສາມາດອ�ດຖ�າຍບ�ນຫາດ�ວຍເຄ�ອງມ�ອ�ເລ�ກໂທ�
ນ�ກຂອງທ�ານ, ຂະແນມວ�າ ທ�ານໃຊ�ມ�ນຢ��ນອກບ�ລ�ເວນພ�ນທ�ໝາຍ
ເຈາະຈ�ງໄວ�ເພ�ອການລ�ງຄະແນນສຽງ ແລະບ�ໃຫ�ເປ�ນອ�ປະສ�ກຂອງ
ຂ�ນຕອນລ�ງຄະແນນ.

ຖ�າຂ�ອຍໝາຍຜ�ດພາດໃນບ�ດລ�ງຄະແນນສຽງ
ຫ��ອ�ປະກອນເຄ�ອງຈ�ກລ�ງຄະແນນບ�ທ�ງານເດ�?
ບອກໃຫ�ພະນ�ກງານຮ��ກ�ອນທ�ທ�ານຈະເລ�ມການລ�ງຄະແນນ. ທ�ານ
ມ�ສ�ດໄດ�ຮ�ບບ�ດໃໝ�ມາແທນຖ�າທ�ານຮ��ວ�າໄດ�ເຮ�ດຜ�ດພາດກ�ອນທ�
ທ�ານຈະຍ�ນຄະແນນສຽງ. ຖ�າວ�າທ�ານຍ�ງບ�ທ�ນໄດ�ກອກ
ຄະແນນສຽງໃນບ�ດຈ�ນສ�ເລ�ດ ແລະເຄ�ອງຈ�ກບ�ຮ�ບເອ�າບ�ດ
ຂອງທ�ານ, ທ�ານມ�ສ�ດໄດ�ຮ�ບບ�ດລ�ງຄະແນນໃໝ�ມາແທນ. ຖ�າ
ເຄ�ອງຈ�ກບ�ທ�ງານ, ທ�ານສາມາດຂ�ໃຊ�ເຄ�ອງຈ�ກໜ�ວຍໃໝ� ຫ��
ຂ�ບ�ດລ�ງຄະແນນເປ�ນເຈ�ຍ.

ບ�ດລ�ງຄະແນນສຽງຊ�ວຄາວແມ�ນຫຍ�ງ?
ບ�ດລ�ງຄະແນນນສຽງຊ�ວຄາວມ�ຄວາມແຕກຕ�າງຈາກບ�ດ
ລ�ງຄະແນນທ�ມະດາ ຢ��ທ�ມ�ນຈະບ�ສາມາດຖ�ກສອດເຂ�າໄປໃນ
ເຄ�ອງຈ�ກເກ�ບບ�ດໄດ�. ຫ��ງຈາກການເກ�ບບ�ດຄະແນນໄດ�ໝ�ດເວລາ
ລ�ງແລ�ວ ທາງ Board of Canvassers (ຫ�ອງການຄະນະ
ການເລ�ອກຕ�ງ) ຈະທ�ການສ�ຫ�ວດບ�ດຂອງທ�ານເພ�ອໃຫ�ໝ�ນໃຈ
ວ�າທ�ານມ�ສ�ດລ�ງຄະແນນໂດຍແທ�ຈ�ງ. ໂດຍປ�ກກະຕ�, ບ�ດ
ລ�ງຄະແນນຈະຖ�ກນ�ບເອ�າ ຖ�າລາຍເຊ�ນຂອງທ�ານທ�ໃຫ�ໄປ
(ເປ�ນສ�ວນໜ�ງຂອງກ�ດລະບຽບຂອງການໃຊ�ບ�ດລ�ງຄະແນນສຽງ
ຊ�ວຄາວ) ສອດຄ�ອງກ�ນກ�ບລາຍເຊ�ນໃນໃບຂ�ນທະບຽນຂອງທ�ານ.
ຖ�າທ�ານລ�ງຄະແນນຜ�ານການໃຊ�ບ�ດລ�ງຄະແນນສຽງຊ�ວຄາວ,
ເຈ�າໜ�າທ�ເກ�ບບ�ດຄະແນນຈ�ເປ�ນຕ�ອງເອ�າຂ�ມ�ນໃຫ�ທ�ານພ�ອນທ�ງ
ອະທ�ບາຍວ�ທ�ທ�ທ�ານຈະຮ��ໄດ�ແນວໃດວ�າບ�ດຂອງທ�ານຈະຖ�ກນ�ບເອ�າ
ຫ��ບ.�

id-card ບັດປະຈຳຕົວຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ
ຂ�ອຍຈ�ເປ�ນຕ�ອງມ�ບ�ດປະຈ�ຕ�ວບ�
ຖ�າຂ�ອຍເລ�ອກທ�ຈະລ�ງຄະແນນ ທາງໄປສະນ��
ທ�ານບ�ຈ�ເປ�ນຕ�ອງມ�ບ�ດປະຈ�ຕ�ວຖ�າທ�ານລ�ງຄະແນນທາງໄປສະນ�
(ໃນກ�ລະນ�ສ�ວນຫ�າຍ). ແຕ�ວ�າ, ຖ�າທ�ານເປ�ນຜ��ຂ�ນທະບຽນ
ລ�ງຄະແນນສຽງເທ�ອທ�ອ�ດ ແລະໃນຕອນນ�ນ ທ�ານບ�ສາມາດ
ສະແດງໃບຂ�ບຂ� ຫ��ບ�ດປະຈ�ຕ�ວ ຫ��ເບ�ໂຊຊ�ຽວ 4 ໂຕສ�ດທ�າຍ, ທ�ານ
ຈະຖ�ກຂ�ໃຫ�ສ�ງສ�ເນ�າບ�ດປະຈ�ຕ�ວໄປນ�ດ�ວຍ.

ຂ�ອຍຈ�ເປ�ນຕ�ອງສະແດງບ�ດປະຈ�ຕ�ວບ� ຖ�າຂ�ອຍໄປ
ລ�ງຄະແນນຕາມສະຖານທ�ເກ�ບບ�ດລ�ງຄະແນນ?
ກ�ດໝາຍຂອງໂຣດໄອແລນດ໌ກ�ນ�ດວ�າທ�ານຈ�ເປ�ນຕ�ອງສະແດງ
ບ�ດປະຈ�ຕ�ວ ໃນການລ�ງຄະແນນຕາມສະຖານທ�ເກ�ບບ�ດ
ລ�ງຄະແນນແບບປ�ກກະຕ�. ແຕ�ວ�າ, ຖ�າທ�ານບ�ມ�ບ�ດປະຈ�ຕ�ວແລະ
ຢາກລ�ງຄະແນນທ�ສະຖານທ�ເກ�ບບ�ດລ�ງຄະແນນ, ຈະບ�ມ�ໃຜ
ສາມາດປະຕ�ເສດທ�ານໄດ�, ແລະພະນ�ກງານຈ�ເປ�ນຕ�ອງເອ�າບ�ດ
ລ�ງຄະແນນສຽງຊ�ວຄາວໃຫ�ທ�ານ. ຖ�າວ�າລາຍເຊ�ນຂອງທ�ານໃນບ�ດ
ລ�ງຄະແນນແມ�ນສອດຄ�ອງກ�ບກ�ບລາຍເຊ�ນທ�ມ�ໃນລະບ�ບຂອງ
ທາງການ, ບ�ດລ�ງຄະແນນຂອງທ�ານຈະຖ�ກນ�ບເອ�າຢ�າງສ�ມບ�ນ.

ບ�ດປະຈ�ຕ�ວຊະນ�ດໃດແດ�ທ�ໄດ�ການຮອງຮ�ບ?
ບ�ດປະຈ�ຕ�ວທ�ຖ�ກຮ�ບຮອງແມ�ນລະບ�ໄວ�ຕາມລາຍການດ�ານລ��ມ
ແຕ�ອາດລວມອ�ກຫ�າຍຊະນ�ດທ�ບ�ໄດ�ຖ�ກຂຽນລະບ�ລ�ງ ດ�ງຕ�ໄປນ�.
ບ�ດປະຈ�ຕ�ວນ�ນຈະຕ�ອງບ�ມ�ມ�ໝ�ດອາຍ�ພາຍໃນ 6 ເດ�ອນກ�ອນວ�ນ
ລ�ງຄະແນນ, ແຕ�ວ�າ ມ�ນບ�ຈ�ເປ�ນຕ�ອງລະບ�ທ�ຢ�ປະຈ�ບ�ນຂອງທ�ານ.
• ໃບຂ�ບຂ�ຂອງຣ�ຖ ໂຣດໄອແລນດ໌ ຫ��ໃບອະນ�ຍາດຊ�ວຄາວ
• ບ�ດປະຈ�ຕ�ວຂອງຜ��ລ�ງຄະແນນສຽງຂອງຣ�ຖໂຣດໄອແລນດ໌
• ບ�ດປະຈ�ຕ�ວຂອງຣ�ຖ ຫ�� ຈາກລ�ດຖະບານກາງ
• ພາສປອຣ໌ທຂອງສະຫາຣ�ຖອະເມຣ�ກາ
• ບ�ດປະຈ�ຕ�ວຂອງທະຫານແຫ�ງສະຫາຣ�ຖອະເມຣ�ກາ
• ບ�ດປະຈ�ຕ�ວນ�ກຣຽນ ຈາກສະຖາບ�ນການສ�ກສາທ�ຕ�ງຢ��ພາຍໃນ
ສະຫາຣ�ຖອະເມຣ�ກາ

ທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບສິດທິຂອງທ່ານ

ສິ
ດ
ທິ
ກ
ານ
ລົງຄະແນນສຽງ
ການເລ�ອກຕ�ງທ�ວໄປ:
ວ�ນອ�ງຄານ ທ� 3 ເດ�ອນ ພະຈ�ກ (11) 2020
pencil-alt ລ�ງທະບຽນຜ��ລ�ງຄະແນນສຽງກ�ອນວ�ນທ�
4 ເດ�ອນ ຕ�ລາ (10)
ENVELOPE-OPEN-TEXT ສະໝ�ກຂ�ເອ�າບ�ດຄະແນນສຽງໄປສະນ�ກ�ອນວ�ນທ�
13 ເດ�ອນ ຕ�ລາ (10)
ເບ�ໂທລະສ�ບສ�ລ�ບຂ�ມ�ນເພ�ມເຕ�ມ ຫ�� ຄວາມຊ�ວຍເຫ��ອ

• ບ�ດປະຈ�ຕ�ວຈາກລ�ດຖະບານຄ�ນຊ�ນເຜ�າທ�ໄດ�ການຮອງຮ�ບຈາກ
ລ�ດຖະບານກາງ

RI Secretary of State:
(401) 222-2340
ກະຊວງການຕ�າງປະເທດປະຈ�ຣ�ຖ ໂຣດໄອແລນດ໌

• ບ�ດສ�ຂະພາບທ�ລ�ດຖະບານອອກໃຫ�

RI Board of Elections:
(401) 222-2345
ຫ�ອງການຄະນະວ�າດ�ວຍການເລ�ອກຕ�ງປະຈ�ຣ�ຖໂຣດໄອແລນດ໌

ຕ� ດ ຕ� ຫ າອ� ງ ການ ACLU
ປະຈ�ຣ� ຖ ໂຣດໄອແລນດ໌
(401) 831-7171
www.riaclu.org
ປ� ບ ປ� ງ ລ� າ ສ� ດ : ວ� ນ ທ� 25 ເດ� ອ ນ ສ� ງ ຫາ (8) 2020

Disability Rights RI:
(401) 831-3150
ຫ�ອງການກ�ດໝາຍວ�າດ�ວຍຄ�ນເສຍອ�ງຄະປະຈ�ຣ�ຖ
ໂຣດໄອແລນດ໌
Election Protection:
ຫ�ອງການປ�ກປ�ອງການເລ�ອກຕ�ງ

(866) 687-8683

ACLU of Rhode Island:
(401) 831-7171
ສ�ນ�ກງານ ACLU ປະຈ�ຣ�ຖ ໂຣດໄອແລນດ໌

users ຜູ້ໃດສາມາດລົງຄະແນນໄດ້?

ຂ�ອຍສາມາດລ�ງຄະແນນສຽງທ�ໂຣດໄອແລນດ໌ໄດ�ບ?
�
ສ�ລ�ບການລ�ງຄະແນນສຽງນ�ນ ທ�ານຈະຕ�ອງໄດ�ຈ�ດຂ�ນທະບຽນ
ລ�ງຄະແນນສຽງລ�ວງໜ�າຢ�າງໜ�ອຍ 30 ວ�ນກ�ອນວ�ນເລ�ອກຕ�ງ. ແຕ�
ເຖ�ງທ�ານຈະບ�ໄດ�ຂ�ນທະບຽນລ�ງຄະແນນສຽງ, ທ�ານຍ�ງສາມາດ
ລ�ງຄະແນນສຽງເລ�ອກຕ�ງປະທານາທ�ບ�ດ� ແລະ ຮອງປະທານາທ�ບ�ດ�
ໄດ�ທ� Board of Canvassers (ຫ�ອງການຄະນະການເລ�ອກຕ�ງ)
ໃນທ�ອງຖ�ນຂອງທ�ານໃນວ�ນເລ�ອກຕ�ງ.
ທ�ານສາມາດລ�ງຄະແນນໃນໂຣດໄອແລນດ໌ໄດ� ຖ�າທ�ານ:
• ເປ�ນສ�ນຊາດອະເມຣ�ກ�ນ
• ມ�ອາຍ�ຢ�າງໜ�ອຍ 18 ປ�ໃນວ�ນເລ�ອກຕ�ງ
• ແມ�ນຜ��ອາໄສຂອງໂຣດໄອແລນດ໌
• ບ�ໄດ�ກ�ລ�ງຢ��ໃນລະຫວ�າງການຕ�ດຄ�ກໃນຂ�ຫາໂທດສະຖານໜ�ກ
• ບ�ໄດ�ຖ�ກສານຕ�ດສ�ນວ�າເປ�ນຜ��ຂາດສະຕ�ສ�ປະຊ�ນຍະທ�ຈະລ�ງຄະແນນສຽງ
• ໄດ�ຂ�ນທະບຽນເປ�ນຜ��ລ�ງຄະແນນສຽງຮຽບຮ�ອຍແລ�ວ

ຖ�າຫາກຂ�ອຍເປ�ນນ�ກສ�ກສາ?
ທ�ານສາມາດຂ�ນທະບຽນລ�ງຄະແນນສຽງໂດຍໃຊ�ທ�ຢ�ທ�ທ�ານຖ�ວ�າເປ�ນ
ທ�ອາໄສຫ��ກ. ນ�ສາມາດເປ�ນທ�ຢ�ທ�ໂຮງຮຽນ ຫ�� ທ�ບ�ານຂອງທ�ານ.
ຖ�າຫາກຂ�ອຍເຄ�ຍຖ�ກສານຕ�ດສ�ນຜ�ດໃນຄະດ�ອາຍາ?
ຜ��ທ�ກ�ລ�ງຢ��ໃນລະຫວ�າງການຕ�ດຄ�ກໃນຂ�ຫາໂທດສະຖານໜ�ກເທ�ານ�ນ
ທ�ຈະຖ�ກປະຕ�ເສດບ�ໃຫ�ມ�ສ�ດລ�ງຄະແນນສຽງ. ຖ�າທ�ານກ�ລ�ງຢ��ໃນ
ລະຫວ�າງການຕ�ດຄ�ກໃນຂ�ຫາໂທດສະຖານເບ�າ, ທ�ານຍ�ງມ�ສ�ດ
ລ�ງຄະແນນສຽງໂດຍສ�ງບ�ດລ�ງຄະແນນສ�ລ�ບຜ��ບ�ໄດ�ຢ�ບ�ານ (absentee
ballot) ຜ�ານທາງໄປສະນ�. ຖ�າທ�ານມ�ປະຫວ�ດອາຍາ ບ�ວ�າຈະເປ�ນຂ�ຫາ
ຮ�າຍແຮງ ຫ��ເບ�າ, ທ�ານກ�ຍ�ງມ�ສ�ດລ�ງຄະແນນສຽງເລ�ອກຕ�ງ. ຖ�າທ�ານມ
�ຖານະກ�ລ�ງຕ�ດການຝາກໂທດນ�ໂພ�ເປຊ�ນ ຫ�� ພາໂຣລ໌ (Probation/
Parole) ບ�ວ�າໃນຄະດ�ໃດກ�ຕາມ, ທ�ານກ�ຍ�ງມ�ສ�ດລ�ງຄະແນນສຽງ
ເລ�ອກຕ�ງຢ��.
ຖ�າຫາກວ�າຂ�ອຍເປ�ນຄ�ນບ�ມ�ທ�ຢ�ອາໄສ?
ທ�ານບ�ຈ�ເປ�ນຕ�ອງມ�ທ�ຢ�ອາໄສຖາວອນໃນການຂ�ນທະບຽນ
ລ�ງຄະແນນສຽງ, ແຕ� ທ�ານຈະຕ�ອງລະບ�ເອ�າແຫ�ງໃດແຫ�ງໜ�ງເປ�ນທ�
ອາໄສ (ເຊ�ງ ອາດເປ�ນ ມ�ມຖະໜ�ນໃດໜ�ງ, ສະຖານທ�ພ�ກຊ�ວຄາວ, ຫ��ຈ�ດ
ທ�ທ�ານມ�ກຢ��ເປ�ນປະຈ�). ອ�ກປະການໜ�ງ, ທ�ານສາມາດໃຊ�ທ�ຢ�ຂອງ
Board of Canvassers ໃນທ�ອງຖ�ນຂອງທ�ານບ�ອນທ�ານອາໄສເປ�ນປະຈ�
ແທນທ�ຢ�ຖາວອນ.
ຖ�າຫາກຂ�ອຍຍ�າຍເຮ�ອນ ຫ�� ປ�ຽນຊ�?
ປ�ຽນຂ�ມ�ນໃໝ�ໃນໃບຂ�ນທະບຽນຂອງທ�ານທ�ກຄ�ງທ�ທ�ານຍ�າຍເຮ�ອນ ຫ��
ປ�ຽນຊ�.
• ຖ�າທ�ານຍ�າຍຈາກຣ�ຖອ�ນໄປໂຣດໂອແລນດ໌ ແລະ ຍ�ງບ�ທ�ນໄດ�ທ�ການ
ຂ�ນທະບຽນລ�ງຄະແນນສຽງກ�ອນວ�ນໝ�ດກ�ນ�ດ, ທ�ານຈະບ�ສາມາດ
ລ�ງຄະແນນສຽງໃນວ�ນເລ�ອກຕ�ງໃນໂຣດໂອແລນດ໌. ແຕ�ວ�າ, ເຖ�ງທ�ານຈະຍ�ງ
ບ�ທ�ນໄດ�ຂ�ນທະບຽນລ�ງຄະແນນສຽງ, ທ�ານຍ�ງສາມາດລ�ງຄະແນນສຽງ

ເລ�ອກຕ�ງປະທານາທ�ບ�ດ� ແລະ ຮອງປະທານາທ�ບ�ດ� ໄດ�ທ� Board of
Canvassers (ຫ�ອງການຄະນະການເລ�ອກຕ�ງ) ໃນທ�ອງຖ�ນຂອງທ�ານ.
• ຖ�າທ�ານຍ�າຍໄປເມ�ອງອ�ນພາຍໃນຮ�ຖຫ��ງວ�ນໝ�ດກ�ນ�ດການຂ�ນທະບຽນ,
ທ�ານຍ�ງສາມາດລ�ງຄະແນນສຽງທ�ສະຖານທ�ເກ�ບບ�ດຄະແນນຕາມທ�ຢ�ໃນ
ເມ�ອງເດ�ມຂອງທ�ານ.
• ຖ�າທ�ານຍ�າຍໄປເມ�ອງອ�ນພາຍໃນຮ�ຖໂຣດໂອແລນດ໌ໃນລະຫວ�າງ 6 ເດ�ອນ
ຫາ 30 ວ�ນ ກ�ອນວ�ນເລ�ອກຕ�ງ ແລະ ບ�ທ�ນໄດ�ຂ�ນທະບຽນລ�ງຄະແນນສຽງ
ໃໝ�, ທ�ານຍ�ງສາມາດລ�ງຄະແນນສຽງເລ�ອກຕ�ງ ໄດ�ທ� Board of Canvassers
ຕາມທ�ຢ�ໃນເມ�ອງເດ�ມ. ທ�ານຈະໄດ�ຮ�ບອະນ�ຍາດໃຫ�ລ�ງຄະແນນສຽງໃນການ
ແຂ�ງຂ�ນເລ�ອກຕ�ງຂອງລະດ�ບລ�ດຖະບານກາງ ແລະພາກຣ�ຖ.
• ຖ�າທ�ານຍ�າຍໄປເຂດເລ�ອກຕ�ງໃໝ�ພາຍໃນເມ�ອງດຽວກ�ນ ຫ��ງມ�ໝ�ດກ�ນ�ດ
ຂ�ນທະບຽນ: ທ�ານສາມາດລ�ງຄະແນນສຽງ ໄດ�ທ� Board of Canvassers
(ຫ�ອງການຄະນະການເລ�ອກຕ�ງ) ຫ�� ສະຖານທ�ເກ�ບບ�ດຄະແນນຕາມທ�ຢ�ເດ�ມ
ຂອງທ�ານ.
• ຖ�າທ�ານຍ�າຍໄປເຂດເລ�ອກຕ�ງໃໝ�ພາຍໃນເມ�ອງດຽວກ�ນ ໃນວ�ນທ� ຫ�� ກ�ອນວ�ນ
ໝ�ດກ�ນ�ດຂອງການຂ�ນທະບຽນລ�ງຄະແນນສຽງລ�ວງໜ�າ 30 ວ�ນ ແລະ
ບ�ທ�ນໄດ�ຂ�ນທະບຽນລ�ງຄະແນນສຽງໃໝ�: ທ�ານສາມາດລ�ງຄະແນນສຽງ
ໄດ�ທ� Board of Canvassers (ຫ�ອງການຄະນະການເລ�ອກຕ�ງ)
ຕາມທ�ຢ�ໃໝ�ຂອງທ�ານ.

ENVELOPE-OPEN-TEXT ການລົງຄະແນນສຽງກ່ອນກຳນົດ ແລະ
ການລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ�

ຂ�ອຍສາມາດລ�ງຄະແນນສຽງກ�ອນວ�ນເລ�ອກຕ�ງໄດ�ບ?
�
ໄດ�, ໃນສອງວ�ທ�. ທ�ານສາມາດລ�ງຄະແນນໂດຍສ�ງໄປສະນ�. ໃຫ�ຊອກເບ�ງ
ວ�າມ�ສ�ດທ�າຍຂອງວ�ນໄດ�ຮ�ບບ�ດລ�ງຄະແນນສຽງແມ�ນມ�ໃດທ�
https://vote.sos.ri.gov/ ຫ�� ໂດຍການໂປໄປຖາມ Board of Canvassers
(ຫ�ອງການຄະນະການເລ�ອກຕ�ງ) ໃນທ�ອງຖ�ນຂອງທ�ານ. ນອກຈາກນ�ນ,
ທ�ານຍ�ງສາມາດລ�ງຄະແນນສຽງກ�ອນກ�ນ�ດໂດຍການເຂ�າໄປ Board of
Canvassers (ຫ�ອງການຄະນະການເລ�ອກຕ�ງ) ດ�ວຍໂຕເອງ.
ຂ�ອຍຈະໄດ�ບ�ດລ�ງຄະແນນແນວໃດ?
ໃນການລ�ງຄະແນນທາງໄປສະນ�, ທ�ານຈ�ເປ�ນຕ�ອງທ�ການຂ�
ລ�ງຄະແນນທາງໄປສະນ�. ທ�ານສາມາດດາວໂຫ�ດເອ�າໃບສະໝ�ກຂ�
ລ�ງຄະແນນທາງໄປສະນ� ໄດ�ທາງອອນໄລນ໌ ທ� https://vote.sos.ri.gov/
ຫ�� ເຂ�າໄປຂ�ທ� Board of Canvassers (ຫ�ອງການຄະນະການເລ�ອກຕ�ງ)
ໃນທ�ອງຖ�ນ. ຖ�າທ�ານທ�ການຂ�ລ�ງຄະແນນທາງໄປສະນ�ບ�ທ�ນວ�ນກ�ນ�ດ
ລ�າສ�ດ, ແລະທ�ານບ�ສາມາດໄປລ�ງຄະແນນດ�ວຍຕ�ນເອງ, ທ�ານມ�ສ�ດຂ�ບ�ດ
ລ�ງຄະແນນສ�ກເສ�ນໄດ�. ໃຫ�ທ�ານເຂ�າໄປ https://vote.sos.ri.gov/ ຫ��
ໂທຫາ Board of Canvassers (ຫ�ອງການຄະນະການເລ�ອກຕ�ງ)
ໃນທ�ອງຖ�ນຂອງທ�ານ ເພ�ອຂ�ມ�ນເພ�ມເຕ�ມ.
ຂ�ອຍຕ�ອງມ�ພະຍານບ�ໃນການລ�ງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນ�?
ບ�, ທ�ານບ�ຈ�ເປ�ນຕ�ອງມ�ພະຍານໃນການລ�ງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນ�
ສ�ລ�ບວ�ນເລ�ອກຕ�ງໃນເດ�ອນ ກ�ນຍາ (9) ແລະ ພະຈ�ກ (11).
ມ�ສ�ດທ�າຍຂອງການສ�ງບ�ດລ�ງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນ�ແມ�ນ
ມ�ໃດ?

ທາງ Board of Elections (ຫ�ອງການຄະນະການເລ�ອກຕ�ງ) ຈະຕ�ອງ
ໄດ�ຮ�ບບ�ດລ�ງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນ�ຂອງທ�ານກ�ອນ 8 ໂມງແລງຂອງ
ວ�ນເລ�ອກຕ�ງ. ມ�ນຈະມ�ກ�ອງເກ�ບບ�ດລ�ງຄະແນນສຽງຫ�າຍໆບ�ອນໃນ
ແຕ�ລະທ�ອງຖ�ນ ທ�ທ�ານສາມາດເອ�າບ�ດຂອງທ�ານໄປສ�ງໄສ�, ແຕ�ໃນດຽວນ�
ແຫ��ງທ�ເຈາະຈ�ງຂອງກ�ອງເກ�ບບ�ດຍ�ງຢ��ໃນຂ�ນພ�ຈະລະນາ. ຖ�າວ�າບ�ດ
ລ�ງຄະແນນສຽງຂອງທ�ານຖ�ກສ�ງເຂ�າໃນກ�ອງເກ�ບບ�ດກ�ອນ 8 ໂມງແລງ
ຂອງວ�ນເລ�ອກຕ�ງ, ມ�ນຈະຖ�ກນ�ບແນ�ນອນ.
ຂ�ອຍຈະສາມາດລ�ງຄະແນນແບບບ�ດຄະແນນສ�ກເສ�ນໄດ�
ແນວໃດ?
ພາຍໃນ 20 ມ�ກ�ອນວ�ນເລ�ອກຕ�ງ, ທ�ານຈະຕ�ອງຂ�ສະໝ�ກເອ�າບ�ດ
ລ�ງຄະແນນສ�ກເສ�ນທາງໄປສະນ� ແລະລ�ງຄະແນນສຽງໄດ�ທ� Board of
Canvassers (ຫ�ອງການຄະນະການເລ�ອກຕ�ງ) ໃນທ�ອງຖ�ນຂອງທ�ານ ຫ��
ຂ�ໃຫ�ສ�ງບ�ດໃຫ�ທ�ານ ຫ�� ອະນ�ຍາດໃຫ�ໃຜກ�ໄດ�ໄປເອ�າບ�ດລ�ງຄະແນນ
ສ�ກເສ�ນທາງໄປສະນ�ແທນທ�ານ. ຫ��ງຈາກທ�ານໄດ�ຮ�ບບ�ດແລ�ວ, ມ�ນຈະຖ�ກ
ປະຕ�ບ�ດໃນທາງດຽວກ�ນກ�ບບ�ດຄະແນນສຽງທາງໄປສະນ�ອ�ນໆ.
ການລ�ງຄະແນນສຽງກ�ອນກ�ນ�ດດ�ວຍຕ�ວເອງແມ�ນຫຍ�ງ?
ພາຍໃນ 20 ມ�ກ�ອນວ�ນເລ�ອກຕ�ງ, ທ�ານສາມາດລ�ງຄະແນນສຽງໄດ�ທ�
Board of Canvassers (ຫ�ອງການຄະນະການເລ�ອກຕ�ງ) ໃນວ�ທ�ທາງ
ດຽວກ�ນກ�ບທ�ທ�ານຈະເຮ�ດໃນວ�ນເລ�ອກຕ�ງ. ທ�ານຈະຖ�ກຂ�ໃຫ�ກອກຟອມທ
າງອອນໄລນ໌ດ�ວຍຕ�ນເອງ ພ�ອມສະແດງບ�ດປະຈ�ຕ�ວ. ຫ��ງຈາກນ�ນ
ທ�ານຈະໄດ�ຮ�ບບ�ດລ�ງຄະແນນສຽງ ແລະ ອະນ�ຍາດໃຫ�ກອກບ�ດ ແລ�ວເອ�າ
ບ�ດປ�ອນເຂ�າເຄ�ອງຈ�ກເກ�ບບ�ດດ�ວຍຕ�ວເອງ.

person-booth ການລົງຄະແນນສຽງໃນສະຖານທີ່
ເກັບຄະແນນ

ຖ�າຂ�ອຍບ�ໄດ�ລ�ງຄະແນນທາງໄປສະນ�,
ສະຖານທ�ເກ�ບຄະແນນສຽງຈະເປ�ດຕອນໃດ?
ໂດຍທ�ວໄປ, ສະຖານທ�ເກ�ບຄະແນນສຽງຈະເປ�ດຕ�ງແຕ� 7 ໂມງເຊ�າ ຫາ
8 ໂມງແລງ. ຖ�າວ�າທ�ານໄດ�ເຂ�າແຖວລ�ຖ�າເຂ�າໄປລ�ງຄະແນນສຽງ ທ�ານ
ມ�ສ�ດໄດ�ເຂ�າໄປລ�ງຄະແນນສຽງ ເຖ�ງສະຖານທ�ເກ�ບຄະແນນຈະໄດ�ເວລາ
ປ�ດແລ�ວກ�ຕາມ, ເຖ�ງແມ�ນວ�າທ�ານຈະລຽງແຖວຢ��ນອກຕ�ກ. ສ�ລ�ບ
ຂ�ມ�ນເພ�ມເຕ�ມ ເຂ�າໄປໃນ https://vote.sos.ri.gov/ ຫ��ໂທຫາ Board of
Canvassers (ຫ�ອງການຄະນະການເລ�ອກຕ�ງ).
ຂ�ອຍຈະໄປລ�ງຄະແນນສຽງໄດ�ບ�ອນໃດ?
ທ�ານຈະຕ�ອງໄປລ�ງຄະແນນສຽງຕາມສະຖານທ�ທ�ກ�ນ�ດໄວ�ໃຫ�, ຊ�ງຈະ
ຖ�ກລະບ�ໄວ�ໃນບ�ດລ�ງຄະແນນສຽງທ�ທ�ານໄດ�ຮ�ບທາງໄປສະນ�ຕອນທ�ານ
ຂ�ນທະບຽນລ�ງຄະແນນສຽງ. ດ�ວຍທ�ວ�າ ສະຖານທ�ເກ�ບບ�ດຄະແນນອາດ
ຖ�ກປ�ຽນໄປຕາມເໝາະສ�ມຂອງແຕ�ລະວ�ນເລ�ອກຕ�ງ, ທ�ານຄວນຕ�ອງ
ກວດກາເບ�ງກ�ອນຈະອອກໄປລ�ງຄະແນນສຽງ.
ຖ�າວ�າຂ�ອຍເສຍອ�ງຄະ ແລະສະຖານທ�ເກ�ບບ�ດຄະແນນຂອງຂ�ອຍ
ບ�ອ�ນວຍຄວາມສະດວກເດ�?
ທ�ານມ�ສ�ດໄດ�ຮ�ບການອ�ນວຍຄວາມສະດວກໃນສະຖານທ�ເກ�ບບ�ດ
ຄະແນນສຽງ ແລະ ເຄ�ອງຈ�ກເກ�ບຄະແນນທ�ສະດວກ. ຖ�າທ�ານພ�ບວ�າໃນ
ວ�ນເລ�ອກຕ�ງ, ສະຖານທ�ເກ�ບບ�ດຄະແນນສຽງບ�ອ�ນວຍຄວາມສະດວກ,

ໃຫ�ທ�ານໂທຫາ ສ�ນ�ກງານ Disability Rights RI (ກ�ດໝາຍວ�າດ�ວຍການ
ເສຍອ�ງຄະແຫ�ງຣ�ຖໂຣດໄອແລນດ໌) ທ� (401) 831-3150. ຖ�າທ�ານຮ��
ກ�ອນວ�ນເລ�ອກຕ�ງວ�າບ�ມ�ການອ�ນວຍຄວາມສະດວກ, ໃຫ�ທ�ານໂທຫາ
Board of Canvassers (ຫ�ອງການຄະນະການເລ�ອກຕ�ງ) ໃນທ�ອງຖ�ນ
ຂອງທ�ານທ�ນທ� ເພ�ອໃຫ�ໄດ�ຮ�ບວ�ທ�ລ�ງຄະແນນສຽງສ�ຮອງ ເຊ�ນບ�ດ
ລ�ງຄະແນນສຽງສ�ກເສ�ນທາງໄປສະນ� ຫ�� ກ�ນ�ດສະຖານທ�ເກ�ບ
ຄະແນນສຽງບ�ອນໃໝ�ທ�ອ�ນວຍຄວາມສະດວກ. ຖ�າທ�ານມ�ບ�ນຫາດ�ານ
ສາຍຕາ ຫ��ບ�ສາມາດເຮ�ດການຂ�ດຂຽນໄດ�, ສະຖານທ�ເກ�ບບ�ດລ�ງຄະແນນ
ຂອງທ�ານຈະມ�ຈ�ຄອມພ�ວເຕ�ພ�ເສດໃຫ�ທ�ານໃຊ�. ໃຫ�ທ�ານຖາມພະນ�ກງານ
ເກ�ບຄະແນນສຽງກ�ຽວກ�ບລະບ�ບ Automark. ຖ�າທ�ານຈ�ເປ�ນຕ�ອງໃຊ�
ລະບ�ບ Braille ຫ��ບ�ດ tactile, ທ�ານຈະຕ�ອງຂ�ໄວ�ກ�ອນລ�ວງໜ�າ. ໃນວ�ນ
ເລ�ອກຕ�ງ, ທ�ານສາມາດພາຄ�ນມາຊ�ວຍທ�ານໄດ�ໃນຈ�ນວນທ�ທ�ານ
ຕ�ອງການ. ຄ�ນຊ�ວຍນ�ນ ຈະເປ�ນໃຜກ�ໄດ�ທ�ບ�ແມ�ນນາຍຈ�າງຂອງທ�ານ,
ບ�ແມ�ນຕ�ວແທນນາຍຈ�າງ, ຫ��ເຈ�າໜ�າທ�ຫ�ຜ�ຕາງໜ�າສະມາຄ�ມແຮງງານ
ຂອງທ�ານ. ທ�ານຈະຕ�ອງໄດ�ກອກໃບຍ�ງຢ�ນທ�ສະຖານທ�ເກ�ບບ�ດຄະແນນ.
ຖ�າຂ�ອຍຕ�ອງການຄວາມຊ�ວຍເຫ��ອດ�ານພາສາເດ�?
ຖ�າທ�ານລ�ງຄະແນນສຽງໃນ Providence, Central Falls, ຫ�� Pawtucket,
ທ�ານມ�ສ�ດໄດ�ຮ�ບຄວາມຊ�ວຍເຫ��ອເປ�ນພາສາສະເປນ. ໃຫ�ບອກພະນ�ກງານ
ເກ�ບຄະແນນສຽງວ�າທ�ານຕ�ອງການຄວາມຊ�ວຍເຫ��ອເປ�ນພາສາສະເປນ.
ທ�ານມ�ສ�ດໄດ�ຮ�ບບ�ດລ�ງຄະແນນເປ�ນພາສາຂອງທ�ານ ລວມທ�ງເອກະສານ
ທ�ກຢ�າງກ�ຽວກ�ບການເລ�ອກຕ�ງ. ອ�ກຢ�າງໜ�ງ, ທ�ານສາມາດເອ�າ
ນາຍພາສາມາສະຖານທ�ເກ�ບຄະແນນນ�ທ�ານ ຫ��ຮ�ບຄວາມຊ�ວຍເຫ��ອ
ດ�ານພາສາຈາກຄ�ນທ�ທ�ານເລ�ອກມາ, ລວມທ�ງພະນ�ກງານເກ�ບ
ບ�ດຄະແນນ, ຂະແນມວ�າຜ��ນ�ນບ�ແມ�ນນາຍຈ�າງຂອງທ�ານ, ບ�ແມ�ນ
ຕ�ວແທນນາຍຈ�າງ, ຫ��ເຈ�າໜ�າທ�ຫ�ຜ�ຕາງໜ�າສະມາຄ�ມແຮງງານ
ຂອງທ�ານ.
ຂ�ອຍສາມາດເອ�າລ�ກຂ�ອຍມາຊ�ວຍໄດ�ບ?
�
ໄດ�. ກ�ດໝາຍພາກຣ�ຖອະນ�ຍາດໃຫ�ທ�ານເອ�າລ�ກທ�ມ�ອາຍ�ຕ��ກວ�າ 18
ປ�ມາຊ�ວຍໄດ�.
ຕອນຂ�ອຍໄປລ�ງຄະແນນສຽງ ຂ�ອຍໄສ�ເສ�ອຜ�າທ�ມ�ສ�ນຍະລ�ກດ�ານ
ການເມ�ອງໄດ�ບ?
�
ໄດ�. ທ�ານມ�ສ�ດໄສ�ເສ�ອຜ�າສະແດງຄວາມໝາຍສ�ເຈດຕະນາ
ດ�ານການເມ�ອງໃນຂະໜະທ�ຢ�ນລຽງແຖວລ�ຖ�າລ�ງຄະແນນ. ແຕ�ວ�າ,
ຫ��ງຈາກທ�ທ�ານລ�ງຄະແນນຮຽບຮ�ອຍແລ�ວ, ທ�ານຈະຕ�ອງອອກຈາກ
ສະຖານທ�ທ�ນທ�.
ຂ�ອຍສາມາດອ�ດຖ�າຍກ�ດຈະກ�ທ�ສະຖານທ�ເກ�ບຄະແນນໄດ�ບ?
�
ການນ�ໃຊ�ເຄ�ອງມ�ອ�ເລ�ກໂທ�ນ�ກອ�ດຖ�າຍຂ�ນຕອນການລ�ງຄະແນນສຽງ
ແມ�ນໄດ�ຮ�ບການອະນ�ຍາດ ຂະແນມວ�າທ�ານໃຊ�ມ�ນນອກບ�ລ�ເວນພ�ນທ�
ໝາຍເຈາະຈ�ງໄວ�ເພ�ອການລ�ງຄະແນນສຽງ ແລະບ�ໃຫ�ເປ�ນອ�ປະສ�ກຂອງ
ຂ�ນຕອນລ�ງຄະແນນ ຫ��ບ�ໃຫ�ເປ�ນການຄ�ກຄາມສ�ດທ�ຂອງຜ��
ລ�ງຄະແນນສຽງແບບລ�ບໆ. ພ�ອມກ�ນນ�ນ, ທ�ານມ�ສ�ດຖ�າຍຮ�ບບ�ດ
ລ�ງຄະແນນສຽງຂອງທ�ານອ�ດດ�ວຍ.

