
What law gives me the right to 
language assistance in Khmer?
Section 203 of the Voting Rights Act (VRA) requires 
certain counties to provide in-language voting 
materials for communities with many limited English 
speaking voters.

What type of language assistance is 
available?
You can obtain written voter information, voter 
registration forms, and ballots translated into Khmer. At 
your voting location, you can also find poll workers who 
can speak Khmer.

How do I get materials in Khmer?

Where can I get a voter registration form?
You can contact your elections o�ce to get a voter registration form, and follow the instructions 
on how to send it to a state or local election o�ce for processing. You can also register online at  
http://www.eac.gov/voter_resources/register_to_vote.aspx.

Can I bring someone into the voting booth to 
help me vote?

1-888-API-VOTE: CALL FOR IN-LANGUAGE HELP ON ELECTION DAY
For more information on voting access for limited English speaking 
voters please visit www.advancingjustice-aajc.org/language-rights.

Contact your elections o�ce and ask them to send you voting materials in Khmer. 
Find information on how to contact these o�ces at www.advancingjustice-aajc.org/section-203.

Yes. You have the right to bring someone into the voting booth to help you. 
This person can be a friend, relative, or someone else you trust. It only 
cannot be your boss or a representative of your labor union.

You have the right to language assistance 
in Khmer when you vote YOUR VOTING RIGHTS

www.advancingjustice-aajc.org/section-203

Los Angeles County, CA

These cities and counties offer
language assistance in Khmer:



តើច្បាប់អ្វីដែលឲ្យសិទ្ធិខ្ញុំទទួលជំនួយផ្នែកភាសា ខ្មែរ  ?

មាត្រា ២០៨ នៃសេចក្ដីសម្រេចលើសិទ្ធិបោះឆ្នោត (VRA) តម្រូវឲ្យស្រុកខ្លះផ្ដល់  
សម្ភារ:តាមភាសាតាមកំណើតសំរាប់សហគមន៍ដែលអ្នកបោះឆ្នោតនិយាយភាសាអង់គ្លេស
មិនពេញលេញ ។

តើជំនួយផ្នែកភាសាអ្វីខ្លះដែលអាចរកបាន ?

អ្នកអាចរកបានពត៌មានសរសេរសំរាប់អ្នកបោះឆ្នោត  លិខិតចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត និង
សន្លឹកឆ្នោតដែលបានបកប្រែជា ខ្មែរ  ។ នៅកន្លែងបោះឆ្នោត អ្នកអាចរកឃើញ 
អ្នកធ្វើការដែលចេះនិយាយ ខ្មែរ ។

តើធ្វើដូចម្ដេចឲ្យខ្ញុំរកបានសម្ភារ:ជា ខ្មែរ ? 

តើខ្ញុំរកលិខិតចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទីណា ?

អ្នកអាចទាក់ទងការិយាល័យបោះឆ្នោតដើម្បីរកលិខិតចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ហើយធ្វើតាម 
ការណែនាំនូវការផ្ញើទៅកាន់ការិយាល័យបោះឆ្នោតនារដ្ឋមួយ ឬ នៅតាមភូមិ  អ្នកអាចចុះឈ្មោះតាមអ៊ិនធើណិតដោយចូលទៅគេហទំព័រ 
https://www.usa.gov/register-to-vote.

តើខ្ញុំអាចនាំនរណាម្នាក់មកក្នុងបន្ទប់ដើម្បីជួយខ្ញុំបោះឆ្នោតបានឬទេ ?

១-៨៨៨-API-VOTE ចូរទូស័ព្ទសុំជំនួយភាសា ខ្មែរ នៅថ្ងៃបោះឆ្នោត។
សំរាប់ពត៌មមានបន្ថែមអំពីការចូលរួមបោះឆ្នោតអ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសមិនពេញ លេញ 

សូមអញ្ជីញទៅគេហទំព័រ www.advancingjustice-aajc.org/voting-rights   ។

ចូរទាក់ទងការិយាល័យបោះឆ្នោតរបស់អ្នក ហើយសួររកសម្ភារ:បោះឆ្នោតជាភាសាខ្មែរ ពត៌មាន ត្រូវធ្វើដើម្បីទាក់ទងនឹងការិយាល័យទាំងនេះគឺ: 
www.advancingjustice-aajc.org/section-203

បាន ។ អ្នកមានសិទ្ធិនាំនរណាម្នាក់មកជួយក្នុងបន្ទប់បោះឆ្នោត ។ មនុស្សម្នាក់នេះអាចជាមិត្តសំឡាញ់  ញាតិ ឬ 
នរណាម្នាក់ដែលអ្នកទុកចិត្ត ។ តែមិនអាចជាចៅហ្វាយរបស់អ្នក ឬ តំណាងសហភាពការងាររបស់អ្នកទេ ។    

អ្នកមានសិទ្ធិទទួលជំនួយផ្នែកភាសា ខ្មែរ កាលណាអ្នកបោះឆ្នោត

ស ិ ទ ្ ធ ិ បោះឆ ្ នោត រ បស ់ អ ្ ន ក
www.advancingjustice-aajc.org/section-203

Los Angeles County, CA

ក្រុង និង ស្រុក (តំបន់) 

ទាំងនេះផ្ដល់ឲ្យនូវជំនួយផ្នែកភាសា ខ្មែរ
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