
 

 

 

តរើអ្នកត្រៀមខ្ល នួត ោះតនន រត ើយឬតៅ៖ MASSACHUSETTS? 

បានធ វ្ ើបច្ច ុបបននភាពថ្ងៃព្ពហស្បតិ៍ទី 15 ខែតុលា ឆ្ន ាំ 2020 

ថ្ងៃត ោះតនន រគឺថ្ងៃអ្ង្គា រទី 3 ខខ្វចិ្ឆ ិកា នន ាំ 2020 

 

តៅតេលត ោះតនន រ អ្នកមានសិទធ ិ៖ 
 

   នាំអ្នកណាម្នន ក់ខែលអ្នកធព្រើស្ធរ ើស្ធែើម្បីរួយអ្នកកន ុងការធបាោះធឆ្ន តធៅកន ុងបនទប់ធបាោះធឆ្ន ត 

ព្បស្ិនធបើអ្នកម្ននការលាំបាកែលោះជាមួ្យភាសាអ្ង់ធលលស្។ 

   ទទួលរាំនួយខននកភាសាពីរដ្ឋា ភិបាលធៅកខនលងជាកល់ាក់ណាមួ្យ។ 

   ធបាោះធឆ្ន តធដ្ឋយម្ិនម្ននការបាំភិតបាំភ័យ ឬធរ ើស្ធអ្ើងពីអ្នកែថ្ទ។ 

➢ ការបាំភិតបាំភយ័ ឬការធរ ើស្ធអ្ើងធៅធពលធបាោះធឆ្ន តអាច្ធម្ើលធៅែូច្ជារខំានែល់អ្នក 

ឬបែិធស្្ថាអ្នកម្និម្ននស្ិទធិធបាោះធឆ្ន តធដ្ឋយសារខតការបធចេ ញស្ាំធេងរបស្់អ្នក 

ឬរាំទាស្ស់្ិទធិរបស្អ់្នកកន ុងការធបាោះធឆ្ន តធព្កាម្លាំរមូ្ិនពិតខែលអ្នកម្និខម្នជាពលរែាធដ្ឋយសារខតពូរសាស្ន៍របស្់អ្នក។ 

 

អ្នកណាអាច្ធបាោះធឆ្ន តធៅរែា  Massachusetts 

• អ្នកលឺជាពលរែាថ្នស្ហរែាអាធម្រកិ ធហើយ 

• អ្នកម្ននអាយុ 18 ឆ្ន ាំ ធហើយ 

• បច្ច ុបបនន ធនោះ អ្នកមិ្នបានជាប់ពនធនគារធដ្ឋយសារធហតុនលថ្នការនតនទ ធទាស្ពីបទឧព្កិែា  

ធេើយ។ 

 

អ្នក្រវូខរច្ ោះត ម្ ោះត ើមបតី ោះតនន រ។ 

កាលបរតិច្ឆទផ រកាំណរ់ច្ ោះត ម្ ោះអ្នកត ោះតនន រគឺថ្ងៃតៅរ៍ទី 24 ខខ្រ លា នន ាំ 2020។ 

 

កាលបរធិច្េទស្ាំខាន់ៗ 

• ថ្ងៃធៅរ៍ទី 17 ខែតុលា - ថ្ងៃស្ុព្កទី 30 ខែតុលា - រយៈធពលធបាោះធឆ្ន តែាំបូង 

• ថ្ងៃអ្ង្គា រទី 20 ខែតុលា - សូ្ម្ខែនាំថា 

អ្នកធបាោះធឆ្ន តដ្ឋកព់ាកយស្ុាំស្នល ឹកធឆ្ន តស្ព្ម្នបអ់្នកខែលម្ិនអាច្ធៅកខនលងធបាោះធឆ្ន តម្ុនថ្ងៃធនោះធែើម្បធីានថា

ម្ននធពលធេលាព្លបព់្គាន់កន ុងការទទួលនិងព្បលលស់្នលកឹធឆ្ន តរបស្ពួ់កធល។ 

• ថ្ងៃធៅរ៍ទី 24 ខែតុលា - កាលបរធិច្េទនុតកាំែត់ធែើម្បីច្ោុះធ ម្ ោះធបាោះធឆ្ន ត។ 

• ថ្ងៃអ្ង្គា រទី 3 ខែេចិ្េ ិកា - ថ្ងៃធបាោះធឆ្ន ត! ធបាោះធឆ្ន តធដ្ឋយផ្ទទ ល់ធៅឯកខនលងធបាោះធឆ្ន តរបស្អ់្នក 

ឬព្តេូព្បាកែថាស្នល ឹកធឆ្ន តរបស្អ់្នកព្តូេបានធនញើតាម្ស្ាំបុព្ត/ស្នលកឹធឆ្ន តស្ព្ម្នប់អ្នកខែលម្ិនអាច្ធៅកខនលង

ធបាោះធឆ្ន តព្តូេបានវាយព្តាធលើស្ាំបពុ្តព្តឹម្ថ្ងៃធនោះ។ 

ការច្ុោះធ ម្ ោះអ្នកធបាោះធឆ្ន ត៖ ធតើអ្នកបានច្ុោះធ ម្ ោះធហើយឬធៅ? 
• ធតើអ្នកបានច្ុោះធ ម្ ោះធបាោះធឆ្ន តពមី្ុនម្កធហើយឬធៅ? 

▪ បានចុ្ោះធ ម្ ោះធហើយ 

o បញ្ជា កថ់ាអ្នកធៅខតច្ុោះធ ម្ ោះធៅកខនលងខែលអ្នករស្់ធៅធៅធពលឥេូេធនោះ៖ 

https://www.sec.state.ma.us/VoterRegistrationSearch/MyVoterRegStatus.aspx  

o ព្បស្ិនធបើអ្នកមិ្នបានចុ្ោះធ ម្ ោះធទៀតធទ សូ្ម្ចុ្ោះធ ម្ ោះធេើងេញិធៅថ្ងៃធនោះ៖ 

https://www.sec.state.ma.us/OVR/ 

https://www.sec.state.ma.us/VoterRegistrationSearch/MyVoterRegStatus.aspx
https://www.sec.state.ma.us/OVR/


 

o ព្បស្ិនធបើអ្នកម្និបានច្ុោះធ ម្ ោះធៅអាស្ដ្ឋា នព្តមឹ្ព្តូេធទ សូ្ម្ធ វ្ ើបច្ច ុបបននភាពការច្ុោះធ ម្ ោះរបស្់អ្នក៖ 

https://www.sec.state.ma.us/OVR/ 

▪ ធទ 

o ច្ុោះធ ម្ ោះធៅថ្ងៃធនោះ! 

▪ អ្នឡាញ https://www.sec.state.ma.us/OVR/ 

• តព្ម្ូេការ៖ អាជាញ បែ័ណ របស្អ់្នកធបើកបរ ឬ State ID ខែលធច្ញធដ្ឋយ Massachusetts 

Registry of Motor Vehicles 

• ក៏ម្ននជា៖ ភាសាខែមរ ច្ិន នងិធអ្ស្ប៉ា ញ 

 

▪ ស្ាំបពុ្ត៖ 

• អ្នកអាច្ធដ្ឋនេូតទព្ម្ង់ច្ុោះធ ម្ ោះអ្នកធបាោះធឆ្ន ត។ ទព្ម្ងព់្តូេខតបាំធពញ ច្ោុះហតថធលខា 

និងនតល់ធៅ local election official របស្់អ្នក។ 

ទព្ម្ង់ចុ្ោះធ ម្ ោះធបាោះធឆ្ន តខែលដ្ឋក់ធដ្ឋយស្ាំបុព្តព្តូេខតវាយព្តាធលើស្ាំបុព្តម្ិនឱ្យធលើស្ពី

កាលបរធិច្េទកាំែត់ធបាោះធឆ្ន តអ្នកធបាោះធឆ្ន ត៖ 

o English 
o Spanish 
o Chinese 
o Khmer 
o Cape Verdean Creole 
o Haitian Creole 
o Portuguese 
o Russian 
o Vietnamese 

• ការធព្បើទព្ម្ង់ច្ុោះធ ម្ ោះអ្នកធបាោះធឆ្ន តតាម្ស្ាំបពុ្តជាត៖ិ 

https://www.eac.gov/voters/national-mail-voter-registration-form 

o ទព្ម្ង់ចុ្ោះធ ម្ ោះអ្នកធបាោះធឆ្ន តតាម្ស្ាំបពុ្តជាតអិាច្ព្តូេបានធព្បើធែើម្បីច្ោុះធ ម្ ោះព

លរែាស្ហរែាអាធម្រកិធែើម្បីធបាោះធឆ្ន ត 

ធែើម្បីធ វ្ ើបច្ច ុបបននភាពពត័ម៌្ននចុ្ោះធ ម្ ោះធដ្ឋយសារការផ្ទល ស្់បត រូធ ម្ ោះ 

ផ្ទល ស្់បត រូអាស្យដ្ឋា ន ឬច្ុោះធ ម្ ោះជាមួ្យលែបកសនធោបាយ។ 

o អ្នកព្តេូខតធ វ្ ើតាម្ការខែនាំជាកល់ាករ់បស្់រែាខែលបានរាយស្ព្ម្នប់រែារបស្អ់្នក

។ ធស្ច្កត ីខែនាំទាាំងធនោះចាប់ធនតើម្ធៅទាំព័រទី 3 ថ្នទព្ម្ង់ 

ធហើយព្តូេបានរាយតាម្អ្កខរព្កម្តាម្រែា។ បនទ ប់ពបីាំធពញទព្ម្ង់ធនោះ 

អ្នកព្តេូខតច្ុោះហតថធលខាធលើធ ម្ ោះរបស្់អ្នកខែលបានច្ងអ ុលបង្គា ញ 

ធហើយធនញើវាធៅការោិលយ័ធបាោះធឆ្ន តរែា ឬមូ្លដ្ឋា នរបស្់អ្នកធែើម្បែីាំធែើរការ។ 

ព្តូេព្បាកែថា អ្នកធនញើវាធៅកន ុងធព្សាម្ស្ាំបុព្តខែលម្ននច្ាំនួនខតម្ព្តមឹ្ព្តេូ។ 

o ធដ្ឋនេូតទព្ម្ងជ់ា 15 ភាសា៖ 

▪ National Mail Voter Registration Form – English 

 Arabic – الناخب تسجيل طلب ▪

▪ জাতীয় ডাক ভ াটার নিবন্ধি ফরম – Bengali 

▪ 国家邮件选民登记表  – Chinese 

▪ Inscription sur les listes électorales – French 

▪ Aplikasyon Enskripsyon Elektè –  Haitian Creole 

▪ राष्ट्र ीय डाक मतदाता पंजीकरण फॉमम – Hindi 

▪ 国立メール有権者登録フォーム – Japanese 

▪ ទម្រង់បែែែទនៃការច ុះឈ ម្ ុះអ្នកឈ ុះឈនន តថ្នន ក់ជាតិ – Khmer 

▪ 전국 우편 유권자 등록 양식 – Korean 

▪ Solicitação para cadastro de eleitor – Portuguese 

▪ Заявка на регистрацию избирателя – Russian 

▪ Formulario nacional de inscripción de votantes – Spanish 

▪ National Mail Form ng Pagpaparehistro ng Botante – Tagalog 

▪ Mẫu đăng ký quốc gia Thư cử tri – Vietnamese 

https://www.sec.state.ma.us/OVR/
https://www.sec.state.ma.us/OVR/
https://www.sec.state.ma.us/ele/eleclk/clkidx.htm
https://www.sec.state.ma.us/ele/elepdf/Voter-reg-mail-in.pdf
https://www.sec.state.ma.us/ele/elepdf/Voter-reg-mail-in-Spanish.pdf
https://www.sec.state.ma.us/ele/elepdf/Voter-reg-mail-in-Chinese.pdf
https://www.sec.state.ma.us/ele/elepdf/Voter-reg-mail-in-Khmer.pdf
https://www.sec.state.ma.us/ele/elepdf/Voter-reg-mail-in-Cape-Verdean.pdf
https://www.sec.state.ma.us/ele/elepdf/Voter-reg-mail-in-Haitian.pdf
https://www.sec.state.ma.us/ele/elepdf/Voter-reg-mail-in-Portuguese.pdf
https://www.sec.state.ma.us/ele/elepdf/Voter-reg-mail-in-Russian.pdf
https://www.sec.state.ma.us/ele/elepdf/Voter-reg-mail-in-Vietnamese.pdf
https://www.eac.gov/voters/national-mail-voter-registration-form
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_ENG.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_ARA.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_BEN.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_BEN.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_CHS.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_CHS.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_FRC.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_CRE.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_HIN.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_HIN.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_JPN.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_JPN.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_KHM.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_KHM.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_KOR.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_KOR.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_POR.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_RUS.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_SPA.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_TAG.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_VIE.pdf


 

o ព្តូេព្បាកែថាអ្នកម្ននឯកសារចាាំបាច្់ធែើម្បីច្ោុះធ ម្ ោះ។ 

 

ធបាោះធឆ្ន តតាម្ស្ាំបុព្ត (VBM) 

VBM/ស្នល ឹកធឆ្ន តស្ព្ម្នបអ់្នកខែលម្ិនអាច្ធៅកខនលងធបាោះធឆ្ន តអាច្រកបានស្ព្ម្នប់អ្នកធបាោះធឆ្ន តទាាំងអ្ស្ស់្ព្ម្នប់ការ

ធបាោះធឆ្ន តធៅឆ្ន ាំ 2020។ អ្នកម្ិនចាាំបាច្ព់្តូេការធលស្ធែើម្បីធបាោះធឆ្ន តតាម្ស្ាំបពុ្តធៅឆ្ន ាំធនោះធទ។ 

 

• ធតើអ្នកបានធស្ន ើស្ុាំ VBM/ស្នលកឹធឆ្ន តស្ព្ម្នបអ់្នកខែលម្និអាច្ធៅកខនលងធបាោះធឆ្ន តឬធទ? 

▪ បានធស្ន ើធហើយ 

o តាម្ដ្ឋន VBM/ស្នល ឹកធឆ្ន តស្ព្ម្នបអ់្នកខែលម្ិនអាច្ធៅកខនលងធបាោះធឆ្ន តរបស្់អ្នកធៅទីធនោះ៖ 

https://www.sec.state.ma.us/wheredoivotema/track/trackmyballot.aspx 

▪ ធទ 

o ព្បស្ិនធបើអ្នកច្ង់ធស្ន ើស្ុាំស្នលកឹធឆ្ន ត VBM/ស្នល ឹកធឆ្ន តស្ព្ម្នបអ់្នកខែលម្ិនអាច្ធៅកខនលងធបាោះធឆ្ន ត 

អាច្ធៅខតម្ននធពលធេលាធែើម្បីធ វ្ ើែូធច្នោះ។ 

▪ កាលបរធិច្េទនតុកាំែត់ថ្នការធស្ន ើស្ុាំ 

VBM/ស្នល ឹកធឆ្ន តស្ព្ម្នបអ់្នកខែលម្ិនអាច្ធៅកខនលងធបាោះធឆ្ន តលឺថ្ងៃពុ្ ទី 28 ខែតុលា។ 

ធែើម្បីធានការបចជ នូស្នល ឹកធឆ្ន តឱ្យបានទាន់ធពលធេលា 

វាព្តូេបានធលខែនាំឱ្យអ្នកដ្ឋក់ពាកយស្ុាំស្នល ឹកធឆ្ន តកន ុងខែេចិ្េ ិកាមិ្នធលើស្ពីថ្ងៃអ្ង្គា រទី 20 

ខែតុលា។ 

▪ អ្នកព្តេូខតជាអ្នកច្ុោះធ ម្ ោះធបាោះធឆ្ន តធៅរែា Massachusetts។ 

▪ បាំធពញពាកយស្ុាំ VBM/ស្នល ឹកធឆ្ន តស្ព្ម្នប់អ្នកខែលម្និអាច្ធៅកខនលងធបាោះធឆ្ន ត។ 

• អ្នឡាញ៖ https://www.sec.state.ma.us/VoterRegistrationSearch/preface.aspx 

• ធដ្ឋនេូត ធបាោះពមុ្ព និងបាំធពញទព្ម្ងជ់ាព្កដ្ឋស្៖ 

https://www.sec.state.ma.us/ele/elepdf/2020-Vote-by-Mail-Application.pdf  

▪ នតល់ពាកយស្ុាំរបស្អ់្នកធៅ local election office តាម្ស្ាំបពុ្ត ធដ្ឋយផ្ទទ ល់ តាម្អីុ្ខម្៉ាល ឬទូរសារ 

ឬដ្ឋក់ពាកយស្ុាំរបស្អ់្នកតាម្ព្ច្កអ្នឡាញ។ 

▪ VBM/Absentee ballot applications are available ជាភាសាអ្ង់ធលលស្ ធអ្ស្ប៉ា ញ ច្និ ខែម រ 

និងធេៀតណាម្។ 

• ធតើែុ្ាំអាច្ព្បលល់ VBM/ស្នលកឹធឆ្ន តស្ព្ម្នបអ់្នកខែលម្និអាច្ធៅកខនលងធបាោះធឆ្ន តធដ្ឋយរធបៀបណា? 

▪ ធស្ច្កត ីខែនាំព្តូេបានរមួ្បចច លូជាមួ្យ VBM/ស្នលកឹធឆ្ន តស្ព្ម្នប់អ្នកខែលម្ិនអាច្ធៅកខនលងធបាោះធឆ្ន ត។ 

បាំធពញ VBM/ស្នល ឹកធឆ្ន តស្ព្ម្នបអ់្នកខែលម្ិនអាច្ធៅកខនលងធបាោះធឆ្ន តធដ្ឋយធ វ្ ើតាម្ពួកធលោ៉ា ងធពញធលញ 

និងធដ្ឋយព្បងុព្បយ័តន។ 

▪ VBM/ស្នល ឹកធឆ្ន តស្ព្ម្នបអ់្នកខែលម្ិនអាច្ធៅកខនលងធបាោះធឆ្ន តអាច្ព្តូេបានធនញើតាម្ស្ាំបុព្ត 

ឬព្បលល់រូនធដ្ឋយផ្ទទ ល់។ 

o If you’d like to drop off your VBM/Absentee ballot ព្បស្ិនធបើអ្នកច្ង់ទម្នល ក់ 

VBM/ស្នល ឹកធឆ្ន តស្ព្ម្នប់អ្នកខែលម្ិនអាច្ធៅកខនលងធបាោះធឆ្ន តរបស្់អ្នក 

▪ Deliver the completed VBM/Absentee ballot to the local election official at your city or 

town hall. Find contact information for local election officials at ព្បលល់ 

VBM/ស្នល ឹកធឆ្ន តស្ព្ម្នបអ់្នកខែលម្និអាច្ធៅកខនលងធបាោះធឆ្ន តធពញធលញែលម់្ន្រនត ីធបាោះធឆ្ន ត

មូ្លដ្ឋា នធៅទីព្កងុ ឬសាលាព្កងុរបស្់អ្នក។ 

ខស្វ ងរកព័តម៌្ននទាំនក់ទាំនងស្ព្ម្នប់ម្ន្រនត ីធបាោះធឆ្ន តមូ្លដ្ឋា នធៅ www.sec.state.ma.us/ele 

ឬតាម្ការធៅទូរស្័ពទធៅ 1-800-462-VOTE (8683)។ 

• ដ្ឋក់វាធៅកន ុងព្បអ្ប់ទម្នល កស់្នល ឹកធឆ្ន តជានល េូការ។ ទាំនក់ទាំនង local election 

office ស្ព្ម្នប់ទីតាាំងថ្នព្បអ្ប់ទម្នល ក់ខែលម្ននស្ុេតថភិាពណាមួ្យខែលពួកធលបាននតលស់្ព្ម្នបក់ា

រព្តេប់ម្កេញិស្នល ឹកធឆ្ន ត។ 

• បចជ នូធៅទីតាាំងធបាោះធឆ្ន តម្ុនធពលធម្ន៉ា ងធបាោះធឆ្ន ត។ 

https://www.sec.state.ma.us/wheredoivotema/track/trackmyballot.aspx
https://www.sec.state.ma.us/VoterRegistrationSearch/preface.aspx
https://www.sec.state.ma.us/ele/elepdf/2020-Vote-by-Mail-Application.pdf
https://www.sec.state.ma.us/ele/eleev/ev-find-my-election-office.htm
https://www.sec.state.ma.us/ele/eleabsentee/absidx.htm
http://www.sec.state.ma.us/ele
https://www.sec.state.ma.us/ele/eleclk/clkidx.htm
https://www.sec.state.ma.us/ele/eleclk/clkidx.htm


 

o ព្បស្ិនធបើអ្នកម្ននលធព្ម្នងធព្បើធស្វាថ្ព្បស្ែីយស៍្ហរែាអាធម្រកិធែើម្បីធនញើស្នល ឹកធឆ្ន ត 

VBM/ស្នល ឹកធឆ្ន តស្ព្ម្នប់អ្នកខែលមិ្នអាច្ធៅកខនលងធបាោះធឆ្ន តរបស្់អ្នកេញិ 

 

• ធស្វាថ្ព្បស្ែីយស៍្ហរែាអាធម្រកិសូ្ម្នតល់អ្នុសាស្នឱ៍្យដ្ឋកព់ាកយស្ុាំធនោះម្និធអាយធលើស្ពីថ្ងៃអ្ង្គា រ

ទី 20 ខែតុលាធែើម្បីធានការបចជ នូស្នល ឹកធឆ្ន តរបស្អ់្នកធអាយបានទាន់ធពលធេលា។ 

• ស្នល ឹកធឆ្ន តព្តូេខតវាយព្តាធលើស្ាំបពុ្តធៅព្តមឹ្ថ្ងៃអ្ង្គា រទី 3 ខែេចិ្េ ិកា 

ធហើយព្តូេបចជ នូធៅការោិលយ័ធបាោះធឆ្ន តមូ្លដ្ឋា នរបស្អ់្នក 

 

• តាម្ដ្ឋន VBM/ស្នល ឹកធឆ្ន តស្ព្ម្នប់អ្នកខែលម្ិនអាច្ធៅកខនលងធបាោះធឆ្ន តរបស្់អ្នកធៅទីធនោះ៖ 

www.TrackMyBallotMA.com 

 

• បធងក ើតខននការស្កម្មភាព ព្បស្និធបើអ្នកម្ិនបានទទួលស្នល ឹកធឆ្ន ត ឬម្ិនបានទទួលវាឱ្យបានទាន់ធពលធេលា។ 

ការធបាោះធឆ្ន តធដ្ឋយផ្ទទ ល់ 
• ព្បស្ិនធបើអ្នកច្ង់ធបាោះធឆ្ន តឱ្យបានម្ុន៖ 

▪ ការធបាោះធឆ្ន តម្នុអាច្រកបានតាម្រយៈអ្ុីខម្៉ាល 

និងធដ្ឋយផ្ទទ ល់ច្ាំធពាោះអ្នកធបាោះធឆ្ន តទាាំងអ្ស់្ខែលបានច្ុោះធ ម្ ោះ។ ម្ិនចាាំបាច្ម់្ននធលស្ធទ។ 

▪ ការធបាោះធឆ្ន តម្នុធដ្ឋយផ្ទទ ល់នឹងចាប់ធនតើម្ពីថ្ងៃធៅរ៍ទី 17 ខែតុលា ែល់ ថ្ងៃស្ុព្កទី 30 ខែតុលា។ 

▪ កាលេភិាលនិងទីតាាំងធបាោះធឆ្ន តមុ្នកាលកាំែតស់្ព្ម្នប់ទីព្កងុ 

និងទីព្បរុាំរននមួី្យៗព្តូេបាននសពវនាយធៅធលើ  www.MassEarlyVote.com។ 

▪ ព្បស្ិនធបើអ្នកម្ននលធព្ម្នងធបាោះធឆ្ន តធៅថ្ងៃធបាោះធឆ្ន ត៖ 

▪ កខនលងព្តូេធបាោះធឆ្ន ត៖ https://www.sec.state.ma.us/wheredoivotema/bal/MyElectionInfo.aspx  

▪ អ្នកអាច្ព្តូេបានធស្ន ើស្ុាំឱ្យបង្គា ញអ្តតស្ញ្ជា ែធៅធពលអ្នកចូ្លធៅកខនលងធបាោះធឆ្ន តរបស្អ់្នកធដ្ឋយធហតនុល

ណាមួ្យែូច្ខាងធព្កាម្៖ 

o អ្នកនឹងធបាោះធឆ្ន តជាធលើកែាំបូងធៅរែា Massachusetts ធៅកន ុងការធបាោះធឆ្ន តស្ហពន័ធ។ 

o អ្នកលជឺាអ្នកធបាោះធឆ្ន តអ្ស្កម្ម 

o អ្នកនឹងធឆ្ន តបធណាត ោះអាស្នន ឬរាំទាស្។់ 

o បុលាលិកធបាោះធឆ្ន តម្ននការស្ងស័យស្ម្ធហតុនលខែលនាំឱ្យពួកធលធស្ន ើស្ុាំអ្តតស្ញ្ជា ែ។ 

o អ្តតស្ញ្ជា ែខែលអាច្ទទួលយកបានព្តេូរាបប់ចច លូធ ម្ ោះ 

និងអាស្យដ្ឋា នខែលអ្នកបានច្ុោះធ ម្ ោះធបាោះធឆ្ន ត។ 

ឧទាហរែ៍ថ្នអ្តតស្ញ្ជា ែខែលអាច្ទទួលយកបានរមួ្ម្នន៖ បែ័ណ ធបើកបរ 

ប័ែណ ស្ម្នា លែ់ល នួខែលធច្ញធដ្ឋយរែា  េក័ិកយបព័្តទឹកធភល ើងធព្បើព្បាស្ង់មីៗ បង្គក ន់ថ្ែងមី ការរួល 

ច្បបង់តច្ម្លងលែិិតបញ្ជា ក់ការច្ុោះធ ម្ ោះអ្នកធបាោះធឆ្ន ត 

ឬអ្តតស្ញ្ជា ែខែលបានធបាោះពុម្ពធនសងធទៀតខែលម្ននធ ម្ ោះ និងអាស្យដ្ឋា នអ្នកធបាោះធឆ្ន ត។ 

o ព្បស្ិនធបើអ្នកកាំពុងធបាោះធឆ្ន តជាធលើកែាំបូងធៅកន ុងការធបាោះធឆ្ន តស្ហព័នធមួ្យធៅ Massachusetts  

បនទ បព់ីច្ុោះធ ម្ ោះធបាោះធឆ្ន តតាម្ស្ាំបពុ្ត អ្នកព្បខហលជាព្តូេបង្គា ញអ្តតស្ញ្ជា ែធៅធព្កាម្ច្បបស់្ហពន័ធ។ 

ម្ននការខែនាំឱ្យអ្នកបចច លូច្បបង់តច្ាំលងអ្តតស្ញ្ជា ែរបស្អ់្នកជាមួ្យទព្ម្ង់ច្ុោះធ ម្ ោះធបាោះធឆ្ន តតាម្ស្ាំ

បុព្តរបស្់អ្នក។ ព្បស្ិនធបើអ្នកធព្រើស្ធរ ើស្ម្និធ វ្ ើែូធច្នោះ 

អ្នកអាច្នឹងព្តូេបានធលធស្ន ើស្ុាំធអាយបង្គា ញអ្តតស្ញ្ជា ែធៅធពលអ្នកធៅកខនលងធបាោះធឆ្ន តធៅថ្ងៃធបាោះធឆ្ន

ត។ ព្បស្ិនធបើអ្នកម្ិនអាច្បង្គា ញអ្តតស្ញ្ជា ែប័ែណ ធៅធពលអ្នកចូ្ល 

អ្នកអាច្ធបាោះធឆ្ន តស្នល ឹកធឆ្ន តបធណាត ោះអាស្នន  ធហើយព្តេប់ម្កេញិធពលធព្កាយធដ្ឋយម្ននអ្តតស្ញ្ជា ែ។ 

ព្បស្ិនធបើអ្នកម្និព្តេបជ់ាមួ្យនឹងអ្តតស្ញ្ជា ែខែលអាច្ទទួលយកបានធដ្ឋយការសាទ បស្ទ ង់ម្តិធទ 

ស្នល ឹកធឆ្ន តរបស្់អ្នកម្និអាច្រាប់បានធទ។ 

o អ្នកក៏អាច្ព្តេូបានធស្ន ើស្ុាំឱ្យបង្គា ញអ្តតស្ញ្ជា ែ ព្បស្ិនធបើអ្នកស្ថ ិតធៅកន ុងបចា អី្នកធបាោះធឆ្ន តអ្ស្កម្ម 

ឬព្បស្និធបើបលុាលិកធបាោះធឆ្ន តម្ននមូ្លធហតសុ្ម្ធហតុនលធែើម្បីធស្ន ើស្ុាំ។ 

ព្បស្ិនធបើអ្នកម្និអាច្បង្គា ញអ្តតស្ញ្ជា ែធៅកន ុងសាថ នភាពខបបធនោះធទ 

អ្នកធៅខតព្តូេបានអ្នញុ្ជា តឱ្យធបាោះធឆ្ន ត។ ធទាោះោ៉ា ងណាក៏ធដ្ឋយ 

ស្នល ឹកធឆ្ន តរបស្់អ្នកព្តូេខតម្ននការរាំទាស្់។ ធនោះម្នននយ័ថា ធ ម្ ោះនងិអាស្យដ្ឋា នរបស្អ់្នក 

ធ ម្ ោះនិងអាស្យដ្ឋា នរបស្អ់្នកព្បកួតព្បខរង 

https://www.sec.state.ma.us/wheredoivotema/track/trackmyballot.aspx
http://www.massearlyvote.com/
https://www.sec.state.ma.us/wheredoivotema/bal/MyElectionInfo.aspx


 

និងមូ្លធហតុថ្នបញ្ជា ព្បឈម្ព្តូេខតស្រធស្រធលើស្នល ឹកធឆ្ន តរបស្់អ្នក។ 

ស្នល ឹកធឆ្ន តអ្នកនឹងព្តូេបានធបាោះធឆ្ន តជា្ម្មតា 

ធហើយនឹងព្តូេពនិិតយធេើងេញិកន ុងករែីការរាប់ធេើងេញិែកីាតុលាការ ឬស្េនកម្ម។ 

 

• ែឹងអ្ាំពសី្ិទធិរបស្់អ្នក៖ ស្នលកឹធឆ្ន តបធណាត ោះអាស្នន  

▪ ព្បស្ិនធបើការចុ្ោះធ ម្ ោះរបស្អ់្នកម្ិនអាច្ព្តូេបានធនទៀងផ្ទទ ត់ធៅឯកខនលងធបាោះធឆ្ន តធទ 

អ្នកធៅខតអាច្ធបាោះធឆ្ន តបធណាត ោះអាស្នន។ 

បុលាលិកធបាោះធឆ្ន តនឹងខែនាំអ្នកឱ្យបាំធពញស្នល ឹកធឆ្ន តបធណាត ោះអាស្ននខែលអ្នកអាច្នតល់ពត័៌ម្ននលម្អ ិតអ្ាំពីទី

កខនលង និងធពលធេលាខែលអ្នកបានច្ុោះធ ម្ ោះធបាោះធឆ្ន ត។ 

អ្នកក៏នឹងព្តូេបានធស្ន ើស្ុាំឱ្យបង្គា ញអ្តតស្ញ្ជា ែនងខែរ។ 

 

រាំនួយភាសា 

 
អ្នកម្ននស្ិទធិទទួលរាំនួយភាសាអ្ាំេុងធពលធបាោះធឆ្ន ត។ 

• ខននកទី 203 

ថ្នច្បប់ស្ត ពីសី្ិទធិធបាោះធឆ្ន តតព្ម្ូេធអាយម្ននយុតាត ្កិារជាកល់ាកក់ន ុងការនតល់ឯកសារធបាោះធឆ្ន តជាភាសាធៅកន ុ

ងតាំបន់ខែលម្ននច្ាំនួនអ្នកធបាោះធឆ្ន តម្ននរាំនញភាសាអ្ង់ធលលស្ម្ននកាំែត់។ ធៅរែា Massachusetts ទីព្កងុ 

Quincy និងទីព្កងុ Malden ព្តូេខតនតល់ឯកសារជាភាសាច្ិន និងធៅទីព្កងុ Lowell ជាភាសាខែមរ។ 

• ធៅធព្កាម្ម្នព្តា 208 ថ្នច្បប់ស្ិទធិធបាោះធឆ្ន ត 

អ្នកអាច្នាំអ្នកបកខព្បផ្ទទ ល់ម្នត់/អ្នកបកខព្បស្រធស្ផ្ទទ ល់ែល នួម្កធ វ្ ើការធបាោះធឆ្ន តបានែរាបណាពួកធលម្ិនខម្

នជានធោរករ់បស្់អ្នក ឬជាភាន ក់ង្គរថ្នស្ហរពីរបស្អ់្នក។ 

▪ គន្លោះ៖ ្បសិនតបើអ្នក្រវូការជាំនួយខផនកភាសា សូមតសន ើស ាំជាំនួយនិងខសែ ងរកមន សសមាន ក់ខ លមានឆនទៈជួយ! 

• ពិនិតយច្បប់រែានងិច្បប់មូ្លដ្ឋា នស្ព្ម្នបត់ព្ម្េូការរាំនួយភាសាបខនថម្។ 

 

ស្មាប់េរ័៌មានបខនែម សូមចូ្លតមើល៖ 
https://www.sec.state.ma.us/ele/eleidx.htm  

www.advancingjustice-aajc.org/election2020  
 

្បសនិតបើអ្នកមានសាំណួរអ្ាំេីការត ោះតនន រ មិនថាធាំឬរូច្កត  ី

សូ្ម្ធៅទូរស្ព័ទម្កធយើងតាម្ធលែ 

1-888-API-VOTE (1-888-274-8683) ស្ព្ម្នប់រាំនួយជាភាសាអ្ង់ធលលស្ ចិ្នកុកងឺ 

 (普通話) ច្ិនកាតាាំង (廣東話) កូធរ៉េ (한국어) ធេៀតណាម្ (tiếng Việt) តាហ្គា េក អឺ្ឌូ (اردو) ហែិឌ ី (ह िंदी) 

និងបង់ហ្គា លី/បង់ឡា (বাাংলা)។ ធយើងអាច្រកបានធែើម្បនីតល់រាំនួយខែល្នែល់ ធៅច្ាំ និងបនទ ប់ពីថ្ងៃធបាោះធឆ្ន ត។ 

 

https://www.sec.state.ma.us/ele/eleidx.htm
http://www.advancingjustice-aajc.org/election2020

