ທ່ ານພ້ ອມໃນການໂຫລດບໍ: MASSACHUSETTS?
ປັບປຸ ງ ວັນທີ 15 ຕຸ ລາ 2020

ວັນເລືອກຕັ້ັ ງແມ່ ນ ວັນອັງຄານ, ວັນທີ 3 ພະຈິກ 2020
ເມ່ື ອທ່ ານໂຫວດ, ທ່ ານມີສິດ:
 ພາຜ້ ໃດໜ່ ງຕາມ ທ່ ທ່ ານເລືອກໄປນໍາເພື່ອຊ່ ວຍທ່ ານໂຫວດໃນບ່ ອນລົງຄະແນນ ຫາກທ່ ານມບັນຫາກັບພາສາອັງກິດ.
 ຮັບການຊ່ ວຍເຫື ອດ້ ານພາສາຈາກລັດຖະບານໃນສະຖານທ່ ໜ່ ງໆ.
 ໂຫວດໂດຍປາສະຈາກການຖືກຂົ່ມຂ່ ຫລື ຈໍາແນກໂດຍຄົນອື່ນ.
➢ ການຂົ່ມຂ່ ຫື ການຈໍາແນກໃນການລົງຄະແນນ ອາດເບິ່ງຄືວ່ າເປັນ ການລະເມດທ່ ານ ຫລື
ການປະຕິເສດທ່ ານສໍາລັບສິດໃນການໂຫວດ ເນ່ື ອງຈາກສໍານຽງສຽງຂອງທ່ ານ ຫລື
ການທ້ າທາຍສິດທິຂອງທ່ ານໃນການໂຫວດພາຍໃຕ້ ທັດສະນະທ່ ຜິດພາດທ່ ວ່ າ ທ່ ານບ່ໍ ໄດ້ ຖືສັນຊາດເນ່ື ອງຈາກເຊ້ື ອຊາດຂອງທ່ ານ.

ໃຜສາມາດໂຫວດໃນ ລັດ Massachusetts
•
•
•

ທ່ ານຖືສັນຊາດສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ແລະ
ທ່ ານມອາຍຸ 18 ປຂ້ ນໄປ ແລະ
ປັດຈຸ ບັນທ່ ານບ່ໍ ໄດ້ ຖືກຈໍາຄຸ ກຍ້ ອນ ການຕັດສິນວ່ າກະທໍາຜິດອັນຮ້ າຍແຮງ.

ທ່ ານຈະຕັ້ ອງລົງທະບຽນໂຫວດເພື່ອກາບັດລົງຄະແນນຂອງທ່ ານ.
ວັນທີ່ການົດ ການລົງທະບຽນຂອງຜັ້ ໂຫວດແມ່ ນວັນເສົາ, ວັນທີ 24 ຕຸ ລາ 2020.

ວັນທີທ່ີ ສາຄັນ
•
•

ວັນເສົາ, ວັນທ 17 ຕຸ ລາ – ວັນສຸ ກ, 30 ຕຸ ລາ –ໄລຍະເວລາການໂຫວດລ່ ວງໜ້ າ

•
•

ວັນເສົາ, ວັນທ 24 ຕຸ ລາ – ເວລາກໍານົດໃນການລົງທະບຽນເພື່ອໂຫວດ.
ວັນອັງຄານ, ວັນທ 3 ພະຈິກ – ວັນເລືອກຕ້ັ ງ! ໂຫວດດ້ ວຍຕົນເອງທ່ ສະຖານທ່ ລົງຄະແນນ ຫລື ຕ້ ອງແນ່ ໃຈວ່ າ

ວັນອັງຄານ, ວັນທ 20 ຕຸ ລາ –ແນະນໍາຜ້ ໂຫວດຂໍສະໝັກເອົາ ບັດລົງຄະແນນສໍາລັບຜ້ ທ່ ບ່ໍ ຕ້ ອງການໄປສະຖານທ່ ໂຫວດ
(absentee ballot) ກ່ ອນວັນນ້ ເພື່ອຮັບປະກັນມເວລາທ່ ພຽງພໍໃນການຮັບ ແລະ ສົ່ງຄືນບັດລົງຄະແນນຂອງພວກເຂົາ.

ການໂຫວດທາງໄປສະນ/ບັດລົງຄະແນນສໍາລັບຜ້ ທ່ ບໍ່ຕ້ ອງການໄປສະຖານທ່ ໂຫວດຖືກກາເຄື່ອງໝາຍໄປສະນພາຍໃນວັນນ້ .

ການລົງທະບຽນຂອງຜັ້ ໂຫວດ: ທ່ ານລົງທະບຽນແລັ້ ວບ?
ທ່ ານໄດ້ ລົງທະບຽນເພ່ື ອໂຫວດມາກ່ ອນບໍ?

•
▪

ແມ່ ນ

o

ຢືນຢັນທ່ ານຍັງຄົງລົງທະບຽນໃນບ່ ອນທ່ ທ່ ານອາໄສຢ່ ໃນປັດຈຸ ບັນ:

o

https://www.sec.state.ma.us/VoterRegistrationSearch/MyVoterRegStatus.aspx
ຫາກທ່ ານບ່ໍ ໄດ້ ລົງທະບຽນອກຕ່ໍ ໄປ, ໃຫ້ ລົງທະບຽນຄືນໃໝ່ ມ້ື ນ້ : https://www.sec.state.ma.us/OVR/

o

ຖ້ າທ່ ານບໍ່ໄດ້ ລົງທະບຽນທ່ ສະຖານທ່ ຖືກຕ້ ອງ, ໃຫ້ ປັບປຸ ງການລົງທະບຽນຂອງທ່ ານ:
https://www.sec.state.ma.us/OVR/

▪

ບ່ໍ
o

ລົງທະບຽນ ມື້ນ້ !
▪

ອອນລາຍ: https://www.sec.state.ma.us/OVR/
• ຂໍ້ຮຽກຮ້ ອງ: ໃບຂັບຂ່ ຫລື ບັດ ID ລັດທ່ ອອກໃຫ້ ໂດຍ Massachusetts Registry of Motor
Vehicles (ກົມຂົນສ່ົ ງທາງບົກແຫ່ ງລັດ ແມຊສາຊເຊັດສ໌)
•

▪

ຍັງມໃຫ້ ໃນ: ພາສາຂະເຫມນ, ຈນ ແລະ ສະເປນ

ໄປສະນ:
•

ທ່ ານອາດດາວໂຫລດ ແບບຟອມການລົງທະບຽນຂອງຜ້ ໂຫວດລົງຄະແນນ. ຟອມຕ້ ອງສໍາເລັດ, ເຊັນ
ແລະ ສົ່ງໄປທ່ local election official (ເຈົ້າໜ້ າທ່ ການເລືອກຕັ້ງທ້ ອງຖິ່ນ) ຂອງທ່ ານ.
ຟອມການລົງທະບຽນຂອງຜ້ ໂຫວດທ່ ສົ່ງມອບທາງໄປສະນຕ້ ອງຖືກກາເຄື່ອງໝາຍໄປສະນບໍ່ຊ້ າກວ່ າ
ວັນກໍານົດ ການລົງທະບຽນຂອງຜ້ ໂຫວດ:

•

o ອັງກິດ
o ສະເປນ
o ຈນ
o ຂະເໝນ
o ຄາເປ ເວດຽນ ຄຣໂອລ
o ໄຮຕຽນ ຄຣໂອລ
o ໂປຣຕກສ
o ຣັດເຊຍ
o ຫວຽດນາມ
ການນໍາໃຊ້ ຟອມການລົງທະບຽນຂອງຜ້ ໂຫວດທາງໄປສະນແຫ່ ງຊາດ:
https://www.eac.gov/voters/national-mail-voter-registration-form
o

National Mail Voter Registration Form
(ຟອມການລົງທະບຽນຂອງຜ້ ໂຫວດທາງໄປສະນແຫ່ ງຊາດ)
ສາມາດຖືກໃຊ້ ເພື່ອລົງທະບຽນພົນລະເມືອງສັນຊາດສະຫະລັດເພື່ອໂຫວດ, ເພື່ອປັບປຸ ງ
ຂ້ໍ ມນການລົງທະບຽນຍ້ ອນການປ່ ຽນຊ່ື , ການປ່ ຽນທ່ ຢ່ ຫລື
ເພື່ອລົງທະບຽນກັບພັກການເມືອງ.

o

ທ່ ານຕ້ ອງປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາສະເພາະຂອງລັດທ່ ລະບຸ ສໍາລັບລັດຂອງທ່ ານ.
ພວກມັນເລ່ ມໃນໜ້ າ 3 ຂອງແບບຟອມ ແລະ ຖືກລະບຸ ຊື່ລັດຕາມຕົວອັກສອນ.
ພາຍຫລັງຕື່ມຟອມແລ້ ວ, ທ່ ານຕ້ ອງເຊັນຊື່ຂອງທ່ ານບ່ ອນທ່ ສະແດງ ແລະ ສົ່ງມັນໄປເຖິງ
ຫ້ ອງການເລືອກຕ້ັ ງປະຈໍາລັດ ຫລື ທ້ ອງຖ່ິ ນຂອງທ່ ານເພ່ື ອດໍາເນນການ.
ແນ່ ໃຈວ່ າທ່ ານສົ່ງມັນໃນຊອງຈົດໝາຍທ່ ມ ຈໍານວນຄ່ າໄປສະນທ່ ເໝາະສົມ.

o

ດາວໂຫດຟອມໃນ 15 ພາສາ:
▪

National Mail Voter Registration Form – English

▪

 – طلب تسجيل الناخبArabic

▪

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

▪

राष्ट्रीय डाक मतदाता पंजीकरण फॉमम – Hindi

▪

国立メール有権者登録フォーム – Japanese

▪

ទម្រង់បែែែទនៃការចុះឈ្មុះអ្ន កឈ

▪

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

ុះឈននតថ្ននក់ជាតិ – Khmer

Mẫu đăng ký quốc gia Thư cử tri – Vietnamese
ແນ່ ໃຈວ່ າທ່ ານມເອກະສານທ່ ຈໍາເປັນເພື່ອລົງທະບຽນ.
▪

o

ໂຫວດທາງໄປສະນີ (VBM)
ບັດເລືອກຕ້ັ ງ VBM/ບັດເລືອກຕ້ັ ງ (Absentee ballot) ແມ່ ນມໃຫ້ ຜ້ ໂຫວດທຸ ກຄົນສໍາລັບການເລືອກຕ້ັ ງທັງໝ
ົ ດໃນປ 2020.

ທ່ ານບໍ່ຈໍາເປັນຫາເຫດຜົນໃນການໂຫວດທາງອເມວປນ້ .
• ທ່ ານໄດ້ ຮ້ອງຂໍ VBM/ ບັດເລືອກຕ້ັ ງ Absentee ballot?
▪

ແມ່ ນ
o ຕິດຕາມ VBM/ບັດເລືອກຕັ້ງAbsentee ballot ຂອງທ່ ານທ່ ນ້ :
https://www.sec.state.ma.us/wheredoivotema/track/trackmyballot.aspx

▪

ບໍ່
o

ຖ້ າທ່ ານຕ້ ອງການຮ້ ອງຂໍ ບັດ VBM/ ບັດເລືອກຕ້ັ ງ Absentee ballot, ຍັງຄົງມເວລາໃນການຮ້ ອງຂໍມັນ.
▪

ເວລາກໍານົດການຮ້ ອງຂໍ ບັດ VBM/ບັດເລືອກຕັ້ງ Absentee ballot ແມ່ ນວັນພຸ ດ ວັນທ 28 ຕຸ ລາ.
ເພ່ື ອຮັບປະກັນການສ່ົ ງບັດເລືອກຕ້ັ ງຂອງທ່ ານທັນເວລາ, ແນະນໍາໃຫ້ ທ່ ານສ່ົ ງໃບຄໍາຮ້ ອງຂອງທ່ ານສໍາລັບ

▪

ບັດເລືອກຕັ້ງເດືອນພະຈິກບໍ່ຊ້ າເກນ ວັນອັງຄານ ວັນທ 20 ຕຸ ລາ.
ທ່ ານຕ້ ອງເປັນຜ້ ໂຫວດ Massachusetts ທ່ ໄດ້ ລົງທະບຽນ.

▪

ສໍາເລັດໃບຄໍາຮ້ ອງ ບັດ VBM/ບັດເລືອກຕັ້ງ Absentee ballot.
•
•

ອອນລາຍນ໌: https://www.sec.state.ma.us/VoterRegistrationSearch/preface.aspx
ດາວໂຫດ, ພິມ ແລະ ຕ່ື ມຟອມເອກະສານ:

▪

https://www.sec.state.ma.us/ele/elepdf/2020-Vote-by-Mail-Application.pdf
ສ່ົ ງ ໃບຄໍາຮ້ ອງຂອງທ່ ານໃຫ້ local election office (ຫ້ ອງການເລືອກຕ້ັ ງທ້ ອງຖ່ິ ນ) ທາງໄປສະນ,
ສົ່ງໂດຍການຍື່ນໃຫ້ , ອເມວ ຫລື ແຟັກ ຫລື ສົ່ງ ຄໍາຮ້ ອງຂອງທ່ ານຜ່ ານທາງຊ່ ອງທາງອອນລາຍ.

▪

ໃບຄໍາຮ້ ອງ ບັດເລືອກຕັ້ງ VBM/ບັດເລືອກຕັ້ງ Absentee ballot ແມ່ ນມໃຫ້ ເປັນພາສາອັງກິດ, ສະເປນ,
ຈນ, ຂະເໝນ, ແລະຫວຽດນາມ.

•

ຂ້ າພະເຈ້ົ າຈະສ່ົ ງຄືນ ບັດເລືອກຕ້ັ ງ VBM/ບັດເລືອກຕ້ັ ງ Absentee Ballot ຂອງຕົນໄດ້ ແນວໃດບໍ?
▪ ຄໍາແນະນໍາແມ່ ນລວມຢ່ ໃນພ້ ອມກັບ VBM/ບັດເລືອກຕັ້ງ Absentee ballot. ສໍາເລັດ ບັດເລືອກຕັ້ງ VBM/ບັດເລືອກຕັ້ງ
Absentee ballot ໂດຍການປະຕິບັດຕາມພວກມັນຢ່ າງເຂ້ັ ມງວດ.
▪

ບັດເລືອກຕ້ັ ງ VBM/Absentee ballots ສາມາດສ່ົ ງທາງໄປສະນ ຫື ສ່ົ ງຍ່ື ນໃຫ້ ດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ .
o ຖ້ າທ່ ານຕ້ ອງການສົ່ງບັດເລືອກຕັ້ງ VBM/Absentee ballot ຂອງທ່ ານ,

▪

ໃຫ້ ສົ່ງບັດເລືອກຕ້ັ ງ VBM/Absentee ballot ທ່ ສົມບນໃຫ້
ເຈົ້າໜ້ າທ່ ເລືອກຕັ້ງທ້ ອງຖິ່ນຂອງທ່ ານທ່ ສາລາກາງເມືອງ ຫລື ທາວນ໌ ຂອງທ່ ານ. ຊອກຫາຂໍ້ມນຕິດຕໍ່ສໍາລັບ
ເຈ້ົ າໜ້ າທ່ ເລືອກຕ້ັ ງທ້ ອງຖ່ິ ນທ່ www.sec.state.ma.us/ele ຫລື ທາງໂທລະສັບ 1-800-462-VOTE
(8683).

•

•
o

ປະບັດເລືອກຕ້ັ ງໄວ້ ໃນກ່ ອງສ່ົ ງກັບຄືນບັດເລືອກຕ້ັ ງທາງການ.
ຕິດຕໍ່ ຫ້ ອງການເລືອກຕ້ັ ງທ້ ອງຖ່ິ ນ ຂອງທ່ ານສໍາລັບທ່ ຕ້ັ ງຂອງ
ກ່ ອງສໍາລັບສົ່ງບັດເລືອກຕັ້ງທ່ ປອດໄພໃດໜ່ ງທ່ ພວກເຂົາຈັດໃຫ້ ສໍາລັບສົ່ງຄືນບັດເລືອກຕັ້ງ.
ສ່ົ ງເຖິງທ່ ຕ້ັ ງການໂຫວດລ່ ວງໜ້ າໃດໜ່ ງໃນຊ່ ວງຊ່ົ ວໂມງການໂຫວດລ່ ວງໜ້ າ.

ຖ້ າທ່ ານວາງແຜນໃຊ້ ບໍລິການໄປສະນ U.S ເພື່ອສົ່ງກັບ ບັດເລືອກຕັ້ງ VBM/Absentee ballot ຂອງທ່ ານ,
• ບໍລິການໄປສະນ U.S ແນະນໍາໃຫ້ ສ່ົ ງຄໍາຮ້ ອງບ່ໍ ຊ້ າເກນວັນອັງຄານ, ວັນທ 20 ຕຸ ລາ
•

ເພ່ື ອຮັບປະກັນການສ່ົ ງບັດເລືອກຕ້ັ ງຂອງທ່ ານໃຫ້ ທັນເວລາ.
ບັດເລືອກຕັ້ງຕ້ ອງຖືກກາເຄື່ອງໝາຍໄປສະນບໍ່ເກນວັນອັງຄານ, ວັນທ 3 ພະຈິກ ແລະຖືກສົ່ງໃຫ້

ຫ້ ອງການເລືອກຕ້ັ ງທ້ ອງຖ່ິ ນຂອງທ່ ານ.
ຕິດຕາມບັດເລືອກຕັ້ງ VBM/Absentee ballot ບ່ ອນນ້ : www.TrackMyBallotMA.com
ຫາແຜນໃໝ່ ໃນການດໍາເນນການ ຫາກທ່ ານບໍ່ໄດ້ ຮັບບັດເລືອກຕັ້ງ ຫລື ບໍ່ໄດ້ ຮັບມັນທັນເວລາ.

•
•

ການໂຫວດໂດຍການໄປທ່ີ ສະຖານທ່ີ ເລືອກຕັ້ັ ງ
•

ຫາກທ່ ານຕ້ ອງການໂຫວດລ່ ວງໜ້ າ:
▪
▪

ການໂຫວດລ່ ວງໜ້ າແມ່ ນມໃຫ້ ທາງໄປສະນ ແລະ ການໄປໂຫວດໂດຍໄປທ່ ສະຖານທ່ ເລືອກຕັ້ງ ສໍາລັບ
ຜ້ ລົງຄະແນນທ່ ລົງທະບຽນທຸ ກຄົນ. ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ ອງ ຫາຂໍ້ແກ້ ຕົວ.
ການໂຫວດລ່ ວງໜ້ າ ຂອງຜ້ ໄປໂຫວດໂດຍໄປທ່ ສະຖານທ່ ເລືອກຕັ້ງແມ່ ນຈະເລ່ ມຈາກ ວັນເສົາ, ວັນທ 17 ຕຸ ລາ –ວັນສຸ ກ 30
ຕຸ ລາ.

▪

ຕາຕະລາງເວລາການໂຫວດລ່ ວງໜ້ າ ແລະ ທ່ ຕ້ັ ງສໍາລັບແຕ່ ລະເມືອງ ແລະ ທາວນ໌
ແມ່ ນປະກາດໃນ www.MassEarlyVote.com.
ຖ້ າທ່ ານວາງແຜນໂຫວດໃນ ວັນເລືອກຕັ້ງ:

•
▪
▪

ຈະໂຫວດຢ່ ໃສ: https://www.sec.state.ma.us/wheredoivotema/bal/MyElectionInfo.aspx
ທ່ ານອາດຖືກຂໍໃຫ້ ສະແດງບັດປະຈໍາຕົວເມື່ອທ່ ານເຊັກອນທ່ ສະຖານທ່ ລົງຄະແນນສໍາລັບເຫດຜົນຕໍ່ໄປນ້ :
o
o
o

o
o

ທ່ ານໂຫວດເທື່ອທໍາອິດໃນລັດ Massachusetts ໃນການເລືອກຕັ້ງລະດັບສນກາງ;
ທ່ ານແມ່ ນຜ້ ໂຫວດແບບ ອິນແອັກທບ; (ຜ້ ທ່ ບ່ໍ ໄດ້ ຮັບຕົວຢ່ າງບັດເລືອກຕ້ັ ງທາງໄປສະນ)
ທ່ ານຈະກາ ບັດເລືອກຕັ້ງແບບ provisional ballot (ໃຊ້ ເພື່ອບັນທກເມື່ອມຄໍາຖາມໃນສິດທິຂອງການໂຫວດ) ຫື
ບັດເລືອກຕ້ັ ງແບບ challenged ballot (ບັດທ່ ໃຫ້ ບຸກຄົນຜ້ ອ້ າງວ່ າໄດ້ ລົງທະບຽນແລ້ ວ
ແຕ່ ສະຖານະການມສິດບໍ່ໄດ້ ຖືກຢືນຢັນ);
ພະນັກງານເລືອກຕັ້ງມຂໍ້ສົງໄສທ່ ມເຫດມຜົນທ່ ເຮັດໃຫ້ ພວກເຂົາຕ້ ອງຮ້ ອງຂໍການຢືນຢັນຕົວຕົນ.
ການຢືນຢັນຕົວຕົນທ່ ຍອມຮັບຕ້ ອງລວມທັງ ຊ່ື ແລະ ທ່ ຢ່ ຂອງທ່ ານໃນບ່ ອນທ່ ທ່ ານລົງທະບຽນໂຫວດ.
ຕົວຢ່ າງຂອງການຢືນຢັນຕົວຕົນທ່ ຍອມຮັບໄດ້ ລວມມ: ໃບຂັບຂ່ , ບັດປະຈໍາຕົວອອກໃຫ້ ໂດຍລັດ,
ໃບບິນຄ່ ານ້ໍ າຄ່ າໄຟຫລ້ າສຸ ດ, ການເຊ່ົ າ, ສໍາເນົາຄໍາໃຫ້ ການການລົງທະບຽນຂອງຜ້ ໂຫວດ ຫລື
ເອກະສານການຢືນຢັນຕົວຕົນອ່ື ນໆ ເຊ່ິ ງມ ຊ່ື ແລະ ທ່ ຢ່ ຂອງຜ້ ໂຫວດ.

o

ຖ້ າທ່ ານໂຫວດເທື່ອທໍາອິດໃນການເລືອກຕັ້ງລະດັບສນກາງໃນລັດ Massachusetts
ຫລັງຈາກລົງທະບຽນໂຫວດທາງໄປສະນ, ທ່ ານອາດຖືກຮ້ ອງຂໍໃຫ້ ສະແດງການຢືນຢັນຕົວຕົນພາຍໃຕ້

ກົດໝາຍລັດຖະບານກາງ. ແນະນໍາວ່ າທ່ ານລວມເອົາ ສໍາເນົາເອກະສານການຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ ານໃສ່ກັບ
ຟອມການລົງທະບຽນຂອງຜ້ ໂຫວດທາງໄປສະນ; ຫາກທ່ ານເລືອກບໍ່ເຮັດດັ່ງກ່ າວ, ທ່ ານອາດຈະຖືກຮ້ ອງຂໍສໍາລັບ
ການຢືນຢັນຕົວຕົນເມ່ື ອທ່ ານໄປທ່ ສະຖານທ່ ລົງຄະແນນໃນວັນເລືອກຕ້ັ ງ.
ຖ້ າທ່ ານບໍ່ສາມາດສະແດງເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນເມື່ອທ່ ານເຊັກອິນ, ທ່ ານອາດກາ ບັດແບບ provisional ballot
ແລະ ສ່ົ ງກັບຄືນພາຍຫລັງພ້ ອມກັບເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນ. ຖ້ າທ່ ານບ່ໍ ສ່ົ ງກັບພ້ ອມກັບ
ເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນທ່ ຍອມຮັບລະຫວ່ າງການປິດການເລືອກຕ້ັ ງ, ບັດເລືອກຕ້ັ ງຂອງທ່ ານຈະບໍ່ຖືກນັບໄດ້ .
o

ທ່ ານອາດຍັງຈະຖືກຂໍໃຫ້ ສະແດງເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນຫາກທ່ ານຢ່ ໃນບັນຊ ຜ້ ໂຫວດແບບອິນແອັກທບ (Inactive
voters) ຫລື ຫາກ ພະນັກງານການເລືອກຕ້ັ ງມເຫດຜົນໃນການຮ້ ອງຂໍມັນ.
ຖ້ າທ່ ານບໍ່ສາມາດສະແດງເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນໃນສະພາບການດັ່ງກ່ າວ, ທ່ ານຍັງຈະໄດ້ ອະນຸ ຍາດໃນການໂຫວດ; ແຕ່ ,
ບັດເລືອກຕ້ັ ງຂອງທ່ ານຈະເປັນແບບ challenged ballot. ນ້ ໝາຍວ່ າຊ່ື ແລະ ທ່ ຢ່ ຂອງທ່ ານ, ຊ່ື ແລະ
ທ່ ຢ່ ຂອງຜ້ ທ້ າທາຍ ຫລື challenger ແລະ ເຫດຜົນສໍາລັບການທ້ າທາຍຕ້ ອງຖືກຂຽນເທິງ ບັດເລືອກຕ້ັ ງ.
ບັດເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ ານຈະຖືກກາປົກກະຕິ ແລະ ຈະຖືກກວດກາໃນກໍລະນ ການນັບໃໝ່ , ຄໍາສັ່ງສານ ຫລື
ການກວດສອບເທ່ົ ານ້ັ ນ.

•

ຮ້ ຈັກສິດທິຂອງທ່ ານ: ບັດແບບ Provisional Ballots
▪ ຫາກການລົງທະບຽນຂອງທ່ ານບ່ໍ ສາມາດຖືກຢືນຢັນທ່ ສະຖານທ່ ເລືອກຕ້ັ ງ, ທ່ ານອາດຍັງສາມາດກາບັດແບບ provisional
ballot. ພະນັກງານການເລືອກຕ້ັ ງຈະແນະນໍາທ່ ານໃນການສໍາເລັດການຊ່ ວຍເຫື ອການກາບັດ provisional ballot,
ເຊ່ິ ງທ່ ານອາດສະໜອງລາຍລະອຽດກ່ ຽວກັບ ທ່ ານລົງທະບຽນໂຫວດເມື່ອໃດ ແລະ ຢ່ ໃສ.
ທ່ ານຈະຖືກຂໍໃຫ້ ສະແດງເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນ.

ການຊ່ ວຍເຫື ອດັ້ ານພາສາ

ທ່ ານມສິດສໍາລັບການຊ່ ວຍເຫລືອທາງດ້ ານພາສາຂະນະທ່ ໂຫວດ.
ມາດຕາ 203 ຂອງກົດໝາຍວ່ າດ້ ວຍ ສິດທິໃນການລົງຄະແນນ ຮຽກຮ້ ອງ ຂອບເຂດອໍານາດໜ່ ງໆໃນການສະໜອງ
ເອກະສານການໂຫວດໃນພາສາ ໃນຂົງເຂດທ່ ມຜ້ ໂຫວດຈໍານວນຫລວງຫລາຍທ່ ມຄວາມສາມາດຈໍາກັດໃນພາສາອັງກິດ. ໃນ

•

Massachusetts, Quincy City ແລະ Malden City ຕ້ ອງສະໜອງເອກະສານເປັນພາສາຈນ ແລະ Lowell City
ເປັນພາສາຂະເໝນ.

•

ພາຍໃຕ້ ມາດຕາ 208 ຂອງກົດໝາຍວ່ າດ້ ວຍສິດທິໃນການລົງຄະແນນ ທ່ ານສາມາດ ພາ ລ່ າມພາສາ ຫລື

ນາຍແປພາສາຂອງທ່ ານເອງໄປທ່ ບ່ ອນເລືອກຕັ້ງ, ຕາບໃດພວກເຂົາບໍ່ແມ່ ນນາຍຈ້ າງຂອງທ່ ານ ຫລື ຕົວແທນຂອງສະມາຄົມ.
▪

•

ເຄັດລັບ: ຖັ້ າທ່ ານຕັ້ ອງການ ການຊ່ ວຍເຫື ອດັ້ ານພາສາ, ຂຄວາມຊ່ ວຍເຫື ອໄດັ້ ແລະ
ຊອກຫາບຸ ກຄົນທ່ີ ຕັ້ ອງການຊ່ ວຍ!
່ ງ.
ກວດເບ່ິ ງກົດໝາຍແຫ່ ງລັດ ສໍາລັບ ການຊ່ ວຍເຫື ອດ້ ານພາສາເພ່ ມຕື່ມໃດໜ

ສາລັບຂັ້ ມນເພີ່ມຕື່ມ, ເຂົັ້າໄປທີ່:
https://www.sec.state.ma.us/ele/eleidx.htm
www.advancingjustice-aajc.org/election2020
່ ງກ່ ຽວກັບ ການໂຫວດ, ບ່ ວ່ ຈະເປັນຄາຖາມທີ່ໃຫ່ ຍ ຫລື ນັ້ອຍ,
ຖັ້ າທ່ ານມີຄາຖາມໃດໜ
ໂທຫາພວກເຮົາທ່ 1-888-API-VOTE (1-888-274-8683) ສໍາລັບຊ່ ວຍເຫື ອໃນ
English, Mandarin (普通話), Cantonese (廣東話), Korean (한국어), Vietnamese (tiếng Việt), Tagalog, Urdu
()اردو, Hindi (ह ंदी), ແລະ Bengali/Bangla (বাাংলা). ພວກເຮົາພ້ ອມໃນການສະໜອງ ການຊ່ ວຍເຫື ອ ຈົນຮອດໃນວັນ ຫລັງ
ວັນເລືອກຕ້ັ ງ.

