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ពាក្យយស្នើ�ើ��ំ��ន្លឹឹ�ក្យស្នើ�ើ ត�ម្រា�ប់់ពលរដ្ឋឋអវតត�ន្លឹពាក្យយស្នើ�ើ��ំ��ន្លឹឹ�ក្យស្នើ�ើ ត�ម្រា�ប់់ពលរដ្ឋឋអវតត�ន្លឹ Minnesota  �ើ ��ើ �  2020
ដាក់្យពាក្យយ�ំ�តាមអីំន្លឹធឺណិតដាក់្យពាក្យយ�ំ�តាមអីំន្លឹធឺណិត http://www.mnvotes.org -ឬឬ-
ប់�ស្នើពញជួរទីប់�ស្នើពញជួរទី  1  ដ្ឋល់ទីដ្ឋល់ទី  7  ខាងស្នើម្រារោម។ �ូមស្នើោះពំម្ពឱយោន្លឹច្បា�់។ខាងស្នើម្រារោម។ �ូមស្នើោះពំម្ពឱយោន្លឹច្បា�់។
�ូមម្រាប់គល់ពាក្យយស្នើ�ើ��ំ�មក្យវញិឱយោន្លឹ�ប់់តាមដដ្ឋលអាច្ស្នើធវ�ោន្លឹ។ �ន្លឹឹ�ក្យស្នើ�ើ តម្រាតរូវម្រាប់គល់ម្រាតឡប់់មក្យវញិស្នើៅម្រាត�មថ្ងៃស្នើោះស្នើ�ើ តស្នើដ្ឋ�ម្ីស្នើធវ�រោររាប់់។
ព័ត៌�ន្លឹ��ខាន់្លឹ៖ព័ត៌�ន្លឹ��ខាន់្លឹ៖ស្នើោធាក្យ�ពំងជាប់់ភារកិ្យច្្ចនិ្លឹងអើក្យស្នើោះស្នើ�ើ តស្នើៅស្នើម្រារៅម្រាប់ស្នើទ�មិន្លឹគួរស្នើម្រាប់�ម្រាោ�់ពាក្យយស្នើ�ើ��ំ�ស្នើន្លឹះស្នើឡ�យ។�ូមស្នើម�លទ�ព័រ�ខា ងស្នើទៀត�ម្រា�ប់់ព័ត៌�ន្លឹប់ដន្លឹថែម។

�ន្លឹឹ�ក្យស្នើ�ើ ត�ម្រា�ប់់ពលរដ្ឋឋអវតត�ន្លឹដដ្ឋលោន្លឹស្នើ�ើ��ំ��ម្រា�ប់់រោរស្នើោះស្នើ�ើ តខាងស្នើម្រារោម(ម្រាប់�ិន្លឹស្នើប់�ពំ�ោន្លឹគូ�រោរស្នើោះស្នើ�ើ តណាមួយស្នើទ�ន្លឹឹ�ក្យស្នើ�ើ តន្លឹ�ងម្រាតរូវស្នើ្ញ��ម្រា�ប់់ដតរោរស្នើោះស្នើ�ើ តប់ន្ទា ប់់បំ៉់ស្នើណាណ ះ)

 ទាំ�ងរោរស្នើោះស្នើ�ើ តប់ឋមនិ្លឹងរោរស្នើោះស្នើ�ើ ត�ក្យល (8/11 & 11/3) 
 រោរស្នើោះស្នើ�ើ តប់ឋមដតបំ៉់ស្នើណាណ ះ (8/11 ) 
 រោរស្នើោះស្នើ�ើ ត�ក្យលដតបំ៉់ស្នើណាណ ះ (11/3)

ន្មម្រាតកូ្យល

អា�យដាឋ ន្លឹអីំដមល

អា�យដាឋ ន្លឹរ�់ស្នើៅរប់�់អើក្យ (ស្នើគហដាឋ ន្លឹ) អគារ ទីម្រាក្យរុង ស្នើលខកូ្យដ្ឋថម្រាប់�ណីយ៍

           

អា�យដាឋ ន្លឹដដ្ឋល�ន្លឹឹ�ក្យស្នើ�ើ ត�ម្រា�ប់់ពលរដ្ឋឋអវតត�ន្លឹម្រាតរូវស្នើ្ញ�ស្នើៅ អគារ ទីម្រាក្យរុង រដ្ឋឋ ស្នើលខកូ្យដ្ឋថម្រាប់�ណីយ៍

�ូមស្នើម�លទ�ព័រ�ខា ងស្នើទៀត�ម្រា�ប់់រោរដណន្�ពិស្នើ���ម្រា�ប់់អើក្យស្នើោះស្នើ�ើ តជាជន្លឹពិរោរឬលិខិតម្រាប់គល់�ិទ្ិ។�ូមស្នើម�លទ�ព័រ�ខា ងស្នើទៀត�ម្រា�ប់់រោរដណន្�ពិស្នើ���ម្រា�ប់់អើក្យស្នើោះស្នើ�ើ តជាជន្លឹពិរោរឬលិខិតម្រាប់គល់�ិទ្ិ។

ខញំ��ូមប់ញ្ជា ក់្យថាខញំ�៖
• ក្យ�ពំងប់�ស្នើពញពាក្យយស្នើ�ើ��ំ�ស្នើន្លឹះស្នើដាយខឹួន្លឹឯង
• ន្លឹ�ង�ន្លឹអាយំោ៉ងតិច្18�ើ �ស្នើៅថ្ងៃស្នើោះស្នើ�ើ ត
• គឺជាពលរដ្ឋឋរប់�់�ហរដ្ឋឋអាស្នើមរកិ្យ
• ន្លឹ�ងរ�់ស្នើៅក្យើំងរដ្ឋឋ Minnesota រយៈស្នើពល 20ថ្ងៃមំន្លឹថ្ងៃស្នើោះស្នើ�ើ តមក្យដ្ឋល់
• ស្នើៅដតស្ើ ក់្យស្នើៅស្នើៅអា�យដាឋ ន្លឹដដ្ឋលោន្លឹ្្ដល់ជូន្លឹស្នើៅស្នើល�ទម្រាមង់ចំ្ះស្នើ ម្ ះ។
• មិន្លឹ�ថែិតស្នើម្រារោមរោរឃឹ្�ស្នើម�លតាមប់ញ្ជា តំលារោដដ្ឋលតំលារោរោន្លឹប់ញ្ជា ឱយលំប់ស្នើោល�ិទ្ិស្នើោះស្នើ�ើ តរប់�់ខញំ�។
• តំលារោរពំ�រក្យស្នើ��ញថាខញំ�ពំ��ន្លឹ�មតថែភាពដ្ើក្យច្បាប់់ស្នើដ្ឋ�ម្ីស្នើធវ�រោរស្នើោះស្នើ�ើ ត
• 	ម្រាប់�ិន្លឹស្នើប់�ខញំ�ម្រាតរូវោន្លឹរោត់ឱយជាប់់ស្នើទាំ�ឧម្រាកិ្យដ្ឋឋខញំ��ន្លឹ�ិទ្ិស្នើោះស្នើ�ើ តស្នើដាយស្រដតរោររោត់ស្នើទាំ�ប់ទឧម្រាកិ្យដ្ឋឋស្នើន្ះអ�់�ំពលភាព (ច្ប់់�ពវម្រាគប់់) ឬខញំ�ម្រាតរូវ

ោន្លឹទ�ឹក់្យស្នើោលរោររោត់ស្នើទាំ�។និ្លឹង
• 	ោន្លឹអាន្លឹនិ្លឹងោន្លឹយល់ស្នើ�ច្ក្យតីដ្ឹងរោរណ៍ស្នើន្លឹះ៖ព័ត៌�ន្លឹខាងស្នើល�ពិតជាម្រាត�មម្រាតរូវស្នើហ�យខញំ�ចំ្ះហតថែស្នើលខាស្នើល�ពាក្យយស្នើ�ើ��ំ�ស្នើន្លឹះស្នើដាយម្រាពមទទួលពិន័្លឹយម្រាប់�ិ

ន្លឹស្នើប់��ន្លឹរោរ្្ដល់�ក្យខាីភាពមិន្លឹពិតប់ទឧម្រាកិ្យដ្ឋឋដាក់្យស្នើទាំ�ឱយជាប់់ពន្លឹ្ន្គារមិន្លឹស្នើល��ពី5�ើ �រោរពិន័្លឹយជាទ�ក្យម្រាោក់្យមិន្លឹស្នើល��ពី$10,000ឬទាំ�ងពីរ។

�ូមចំ្ះហតថែស្នើលខាម្រាតង់ស្នើន្លឹះ៖�ូមចំ្ះហតថែស្នើលខាម្រាតង់ស្នើន្លឹះ៖ X________________________________________ រោលប់រសិ្នើច្ឆេទរោលប់រសិ្នើច្ឆេទ _______/_______/_______

�ូមគូ�ម្រាប់អប់់ទាំ�ងអ�់ដដ្ឋលពាក់្យព័ន្លឹ្៖

 ខញំ��ន្លឹប័់ណណស្នើប់�ក្យប់រស្នើច្ញស្នើដាយ MN ឬអតត�ញ្ញា ណប័់ណណ MN។ស្នើលខ៖ 
 ខញំ��ន្លឹស្នើលខ�ន្លឹតិ�ំខ�ង្គម។ស្នើលខបួ់ន្លឹខទាង់ចំ្ងស្នើម្រារោយគឺ៖ XXX-XX- 
 ខញំ�ពំ��ន្លឹប័់ណណស្នើប់�ក្យប់រស្នើច្ញស្នើដាយ MN អតត�ញ្ញា ណប័់ណណស្នើច្ញស្នើដាយ MN ឬស្នើលខ�ន្លឹតិ�ំខ�ង្គមស្នើទ។

ស្នើលខអតត�ញ្ញា ណរប់�់អើក្យន្លឹ�ងម្រាតរូវស្នើម្រាប់ៀប់ស្នើធៀប់ជាមួយស្នើលខស្នើៅស្នើល�ស្នើ្ស្ម��បំ់ម្រាត�ន្លឹឹ�ក្យស្នើ�ើ ត�ម្រា�ប់់ពលរដ្ឋឋអវតត�ន្លឹ។

ថ្ឹដខ�ើ �ក្យ�ស្នើណ� ត (ដខ/ថ្ងៃ/�ើ �)

ន្មខឹួន្លឹ

ម្រាប់ស្នើទ�ដដ្ឋលអើក្យរ�់ស្នើៅ

ន្មក្យណា្ដ ល

ស្នើលខទូរ�័ពទា

ប់ច្្ច័យ

reason replaced
 rejected  lost
 spoiled
 never received

repl. date:

reason replaced
 rejected  lost
 spoiled
 never received

repl. date:

precinct

school district

MN

-                -

official use only
Primary
 reg
 non-reg

received date ballot issued date initials type
M C HCF

General
 reg
 non-reg

received date ballot issued date initials type
M C HCF







Khmer Absentee Ballot Application 

ទីក្យដន្លឹឹងម្រាតរូវម្រាប់គល់ពាក្យយស្នើ�ើ��ំ�រប់�់អើក្យទីក្យដន្លឹឹងម្រាតរូវម្រាប់គល់ពាក្យយស្នើ�ើ��ំ�រប់�់អើក្យ
អើក្យម្រាតរូវម្រាប់គល់ពាក្យយស្នើ�ើ��ំ�ស្នើន្លឹះស្នើៅរោរោិល័យស្នើោះស្នើ�ើ តក្យើំងមូលដាឋ ន្លឹរប់�់
អើក្យ។ម្រាប់�ិន្លឹស្នើប់�ពំ��ន្លឹ ្្ដល់ជូន្លឹខាងស្នើល�ស្នើទអើក្យអាច្ដ�វងរក្យព័ត៌�ន្លឹទ�ន្ក់្យទ�ន្លឹ
ង�ម្រា�ប់់រោរោិល័យស្នើោះស្នើ�ើ តក្យើំងមូលដាឋ ន្លឹរប់�់អើក្យស្នើៅក្យើំង  “ប់ញជា ីទ�ន្ក់្យទ�
ន្លឹងមនន្លឹតីស្នើោះស្នើ�ើ ត” តាមរយៈស្នើវប់ស្យត៍ http://www.mnvotes.org។

ជស្នើម្រាម���ម្រា�ប់់ម្រាប់គល់ពាក្យយស្នើ�ើ��ំ��ន្លឹឹ�ក្យស្នើ�ើ ត�ម្រា�ប់់ពលរដ្ឋឋអវតត�ន្លឹជស្នើម្រាម���ម្រា�ប់់ម្រាប់គល់ពាក្យយស្នើ�ើ��ំ��ន្លឹឹ�ក្យស្នើ�ើ ត�ម្រា�ប់់ពលរដ្ឋឋអវតត�ន្លឹ
�ម្រា�ប់់រោរស្នើោះស្នើ�ើ ត�ហព័ន្លឹ្ រដ្ឋឋ និ្លឹងទីម្រាក្យរុង �ូមដាក់្យពាក្យយស្នើ�ើ��ំ��ន្លឹឹ�ក្យ 
ស្នើ�ើ ត�ម្រា�ប់់ពលរដ្ឋឋ អវតត�ន្លឹតាមអន្លឹឡាញតាមរយៈស្នើវប់ស្យត៍ 
http://www.mnvotes.org -ឬ- ពាក្យយស្នើ�ើ��ំ��ន្លឹឹ�ក្យស្នើ�ើ ត �ម្រា�ប់់ពលរដ្ឋឋ
អវតត�ន្លឹអាច្ស្នើ្ញ�មក្យវញិតាមរោរស្នើ្ញ���បំ់ម្រាត ទូរស្រ ឬជាឯក្យស្រដ�្គន្លឹភាជា ប់់
ស្នើៅក្យើំងអីំដមល។

ស្នើពលស្នើវលាស្នើ្ញ��ន្លឹឹ�ក្យស្នើ�ើ តរប់�់អើក្យស្នើពលស្នើវលាស្នើ្ញ��ន្លឹឹ�ក្យស្នើ�ើ តរប់�់អើក្យ
ឯក្យស្រ�ន្លឹឹ�ក្យស្នើ�ើ ត�ម្រា�ប់់ពលរដ្ឋឋអវតត�ន្លឹរប់�់អើក្យន្លឹ�ងស្នើ្ញ�ជូន្លឹអើក្យោ៉ងតិច្
ច្�នួ្លឹន្លឹ46ថ្ងៃមំន្លឹថ្ងៃស្នើោះស្នើ�ើ ត (មិន្លឹរាប់់ប់ញ្ចូ លរោរស្នើោះស្នើ�ើ តម្រាក្យរុងដដ្ឋលស្នើធវ�ស្នើឡ�ង
ស្នើៅក្យើំងដខមីន្ដដ្ឋលឯក្យស្រម្រាតរូវស្នើ្ញ�ជូន្លឹរយៈស្នើពល30ថ្ងៃមំន្លឹថ្ងៃស្នើោះស្នើ�ើ ត)។ម្រាប់
�ិន្លឹស្នើប់�អើក្យដាក់្យពាក្យយ�ំ�ស្នើៅស្នើម្រារោយរោលប់រសិ្នើច្ឆេទស្នើន្លឹះ�ន្លឹឹ�ក្យស្នើ�ើ តរប់�់អើក្យន្លឹ�ង
ម្រាតរូវស្នើ្ញ�ជូន្លឹស្នើៅស្នើពលោន្លឹទទួលពាក្យយស្នើ�ើ��ំ�។�ូមទាំក់្យទងមនន្លឹតីស្នើោះស្នើ�ើ តក្យើំង
មូលដាឋ ន្លឹរប់�់អើក្យម្រាប់�ិន្លឹស្នើប់�អើក្យពំ�ោន្លឹទទួល�ន្លឹឹ�ក្យស្នើ�ើ តរប់�់អើក្យ។�ូមពិនិ្លឹ
តយស្នើម�លស្ថែ ន្លឹភាព�ន្លឹឹ�ក្យស្នើ�ើ ត�ម្រា�ប់់ពលរដ្ឋឋអវតត�ន្លឹរប់�់អើក្យតាមស្នើវប់ស្
យត៍ http://www.mnvotes.org។

ក្យ�ណត់��្គ ល់អ�ពីឯក្យជន្លឹភាពក្យ�ណត់��្គ ល់អ�ពីឯក្យជន្លឹភាព
Yថ្ងៃដខ�ើ �ក្យ�ស្នើណ� តពិតម្រាោក្យដ្ឋអា�យដាឋ ន្លឹអីំដមលរប់�់អើក្យនិ្លឹងស្នើលខអតត� 
ញ្ញា ណដដ្ឋលអើក្យ្្ដល់ជូន្លឹ (ប័់ណណស្នើប់�ក្យប់រ Minnesota ស្នើលខ��្គ ល់រដ្ឋឋឬស្នើលខ 
បួ់ន្លឹខទាង់ចំ្ងស្នើម្រារោយថន្លឹស្នើលខ�ន្លឹតិ�ំខ�ង្គម)ន្លឹ�ងម្រាតរូវរក្យសាជាព័ត៌�ន្លឹឯក្យជន្លឹ។ 
�ន្លឹដតមនន្លឹតីស្នើោះស្នើ�ើ តបំ៉់ស្នើណាណ ះដដ្ឋលអាច្ចូ្លស្នើម�លោន្លឹ។

មនន្លឹតីស្នើោះស្នើ�ើ តស្នើ�ើ��ំ�ថ្ងៃដខ�ើ �ក្យ�ស្នើណ� តពិតម្រាោក្យដ្ឋរប់�់អើក្យស្នើដ្ឋ�ម្ីពួក្យស្នើគអាច្ 
ដាក់្យពាក្យយស្នើ�ើ��ំ�រប់�់អើក្យឱយម្រាតរូវជាមួយក្យ�ណត់ម្រាតាអើក្យស្នើោះស្នើ�ើ តរប់�់អើក្យ។ 
ម្រាប់�ិន្លឹស្នើប់�មិន្លឹម្រាពម្្ដល់ថ្ងៃដខ�ើ �ក្យ�ស្នើណ� តរប់�់អើក្យស្នើទអើក្យន្លឹ�ងមិន្លឹទទួលោន្លឹ 
�ន្លឹឹ�ក្យស្នើ�ើ ត�ម្រា�ប់់ពលរដ្ឋឋអវតត�ន្លឹស្នើឡ�យ។

មនន្លឹតីស្នើោះស្នើ�ើ តស្នើ�ើ��ំ�អីំដមលរប់�់អើក្យស្នើដ្ឋ�ម្ីពួក្យស្នើគអាច្ទាំក់្យទងស្នើៅអើក្យអ�ពី 
ពាក្យយស្នើ�ើ��ំ�រប់�់អើក្យ។ជាមួយគាើ ស្នើន្លឹះដដ្ឋររោរោិល័យស្នើលខាធិរោររដ្ឋឋអាច្អីំដម 
លស្នើៅអើក្យ (ឬទាំក់្យទងអើក្យតាមមស្នើធយោោយស្នើ្សេងស្នើទៀត) អ�ពីរោរស្នើោះស្នើ�ើ តឬ 
ស្នើ�ើ��ំ�មតិស្នើោប់ល់ស្ធារណៈ។ម្រាប់�ិន្លឹស្នើប់�អើក្យមិន្លឹម្រាពម្្ដល់អា�យដាឋ ន្លឹអីំដម 
លស្នើទអើក្យមិន្លឹអាច្ដាក់្យពាក្យយស្នើ�ើ��ំ��ន្លឹឹ�ក្យស្នើ�ើ ត�ម្រា�ប់់ពលរដ្ឋឋអវតត�ន្លឹតាម 
អន្លឹឡាញស្នើឡ�យស្នើហ�យអើក្យោ�ោច់្ម្រាតរូវដាក់្យពាក្យយស្នើ�ើ��ំ�តាមរយៈឯក្យស្រផ្ទា ល់។

មនន្លឹតីស្នើោះស្នើ�ើ តស្នើ�ើ��ំ�ស្នើលខអតត�ញ្ញា ណស្នើដ្ឋ�ម្ីពិនិ្លឹតយស្នើម�លថាបំ់គ្គលដដ្ឋលក្យ�ពំ 
ងស្នើោះស្នើ�ើ តនិ្លឹងបំ់គ្គលដដ្ឋលោន្លឹដាក់្យពាក្យយស្នើ�ើ��ំ�គឺជាមនំ្លឹ�សេដត�ើ ក់្យ។ម្រាប់�ិ 
ន្លឹស្នើប់�អើក្យ�ន្លឹស្នើលខអតត�ញ្ញា ណបំ៉់ដន្លឹតប់ដិ្ឋស្នើ�ធពំ�ម្រាពម្្ដល់ស្នើន្ះ�ន្លឹឹ�ក្យស្នើ�ើ ត 
�ម្រា�ប់់ពលរដ្ឋឋអវតត�ន្លឹរប់�់អើក្យអាច្ន្លឹ�ងម្រាតរូវប់ដិ្ឋស្នើ�ធស្នើោលស្នើហ�យអើក្យន្លឹ�ង 
មិន្លឹអាច្ពិនិ្លឹតយស្នើម�លស្ថែ ន្លឹភាព�ន្លឹឹ�ក្យស្នើ�ើ ត�ម្រា�ប់់ពលរដ្ឋឋអវតត�ន្លឹរប់�់អើក្យ 
តាមអន្លឹឡាញស្នើឡ�យ។

ទិន្លឹើន័្លឹយស្នើ្សេងស្នើទៀតស្នើៅស្នើល�ពាក្យយស្នើ�ើ��ំ�ន្លឹ�ងម្រាតរូវប់ង្ហា ញជាស្ធារណៈស្នើៅស្នើពល
ស្នើម្រាប់�ម្រាោ�់�ម្រា�ប់់រោរស្នើោះស្នើ�ើ តស្នើគាលប់�ណងន្លឹស្នើោោយឬរោរអនំ្លឹវតតច្បាប់់
។ម្រាប់�ិន្លឹស្នើប់�អើក្យច្ង់រក្យសាព័ត៌�ន្លឹទ�ន្ក់្យទ�ន្លឹងរប់�់អើក្យជារោរ��ងៃ ត់ស្នើៅស្នើម្រារោម
ស្នើហតំ្លោរម្ភអ�ពី�ំវតថែិភាពផ្ទា ល់ខួឹន្លឹ�ូមទូរ�័ពទាស្នើៅស្នើលខ  
1-877-600-8683 ស្នើដ្ឋ�ម្ីទទួលព័ត៌�ន្លឹអ�ពីអវីដដ្ឋលអើក្យគួរស្នើធវ�។

អើក្យអាច្ដាក់្យពាក្យយស្នើ�ើ��ំ��ន្លឹឹ�ក្យស្នើ�ើ តអើក្យអាច្ដាក់្យពាក្យយស្នើ�ើ��ំ��ន្លឹឹ�ក្យស្នើ�ើ ត
បំ់គ្គល�ើ ក់្យៗអាច្ដាក់្យពាក្យយស្នើ�ើ��ំ�ស្នើដាយខួឹន្លឹឯង។រោរស្នើធវ�ស្នើ�ច្ក្យតីដ្ឹងមិន្លឹពិត
ស្នើៅក្យើំងពាក្យយស្នើ�ើ��ំ��ន្លឹឹ�ក្យស្នើ�ើ ត�ម្រា�ប់់ពលរដ្ឋឋអវតតរោរពយោោមស្នើោះស្នើ�ើ ត
ស្នើល��ន្លឹឹ�ក្យមិន្លឹ្�ប់ច្បាប់់ឬរោរជួយន្លឹរណា�ើ ក់្យក្យើំងរោរស្នើោះស្នើ�ើ តស្នើល��ន្លឹឹ�ក្យ
មិន្លឹ្�ប់ច្បាប់់គឺជាប់ទឧម្រាកិ្យដ្ឋឋ។

ម្រាប់�ិន្លឹស្នើប់�អើក្យគិតថាអើក្យអាច្ន្លឹ�ងមិន្លឹោន្លឹចំ្ះស្នើ ម្ ះស្នើោះស្នើ�ើ តម្រាប់�ិន្លឹស្នើប់�អើក្យគិតថាអើក្យអាច្ន្លឹ�ងមិន្លឹោន្លឹចំ្ះស្នើ ម្ ះស្នើោះស្នើ�ើ ត
ម្រាប់�ិន្លឹស្នើប់�អើក្យមិន្លឹោន្លឹចំ្ះស្នើ ម្ ះស្នើៅអា�យដាឋ ន្លឹស្ើ ក់្យស្នើៅ្�ប់ច្បាប់់ដដ្ឋលោ
ន្លឹ ្្ដល់ជូន្លឹអើក្យន្លឹ�ងទទួលោន្លឹពាក្យយស្នើ�ើ��ំ�ចំ្ះស្នើ ម្ ះអើក្យស្នើោះស្នើ�ើ តជាមួយន្លឹ�ងឯ
ក្យស្រ�ន្លឹឹ�ក្យស្នើ�ើ តរប់�់អើក្យ។

ព័ត៌�ន្លឹ�ម្រា�ប់់ស្នើោធាក្យ�ពំងជាប់់ភារកិ្យច្្ចនិ្លឹងអើក្យស្នើោះស្នើ�ើ តស្នើៅស្នើម្រារៅម្រាប់ស្នើទ�ព័ត៌�ន្លឹ�ម្រា�ប់់ស្នើោធាក្យ�ពំងជាប់់ភារកិ្យច្្ចនិ្លឹងអើក្យស្នើោះស្នើ�ើ តស្នើៅស្នើម្រារៅម្រាប់ស្នើទ�
ម្រាប់�ិន្លឹស្នើប់�អើក្យក្យ�ពំងដាក់្យពាយស្នើ�ើ��ំ��ន្លឹឹ�ក្យស្នើ�ើ ត�ម្រា�ប់់ពលរដ្ឋឋអវតតស្នើដាយស្
រអើក្យឬម្រាគរួស្ររប់�់អើក្យគឺជាស្នើោធាក្យ�ពំងជាប់់ភារកិ្យច្្ចឬស្នើដាយស្រអើក្យន្លឹ�ងម្រាតរូវ
ោក្យស្នើច្ញស្នើៅស្នើម្រារៅម្រាប់ស្នើទ�និ្លឹង/ឬស្នើម្រារៅដដ្ឋន្លឹដី្ឋ�ហរដ្ឋឋអាស្នើមរកិ្យ�ូមកំ្យ�ស្នើម្រាប់�ម្រាោ�់
ពាក្យយស្នើ�ើ��ំ�ស្នើន្លឹះ។អើក្យ�ន្លឹ�ិទ្ិទទួលោន្លឹរោររោរពារពិស្នើ��ម្រាប់�ិន្លឹស្នើប់�អើក្យ
ដាក់្យពាក្យយស្នើ�ើ��ំ�ស្នើដាយស្នើម្រាប់�ម្រាោ�់ពាក្យយស្នើ�ើ��ំ�ប័់ណណថម្រាប់�ណី�ហព័ន្លឹ។្ 
�ម្រា�ប់់ព័ត៌�ន្លឹប់ដន្លឹថែមនិ្លឹងស្នើដ្ឋ�ម្ីដាក់្យពាក្យយស្នើ�ើ��ំ�តាមអន្លឹឡាញ�ូមចូ្លស្នើៅ 
រោន់្លឹស្នើវប់ស្យត៍ http://www.mnvotes.org។

ជស្នើម្រាម��ដដ្ឋល�ន្លឹ�ម្រា�ប់់អើក្យម្រាប់�ិន្លឹស្នើប់�អើក្យជាជន្លឹពិរោរជស្នើម្រាម��ដដ្ឋល�ន្លឹ�ម្រា�ប់់អើក្យម្រាប់�ិន្លឹស្នើប់�អើក្យជាជន្លឹពិរោរ
អើក្យអាច្៖
• ចំ្ះហតថែស្នើលខាស្នើល�ពាក្យយស្នើ�ើ��ំ�ស្នើដាយខួឹន្លឹឯង
• ដាក់្យ�ញ្ញា រប់�់អើក្យឬ
•  ឱយអើក្យស្នើ្សេងជួយចំ្ះហតថែស្នើលខាជ�នួ្លឹ�អើក្យស្នើៅច្�ស្នើពាះមំខអើក្យ (ឱយបំ់គ្គល

ស្នើន្ះចំ្ះហតថែស្នើលខាដាក់្យស្នើ ម្ ះរប់�់ខួឹន្លឹឯង្ងដដ្ឋរ)
•  ម្រាប់�ិន្លឹស្នើប់�អើក្យស្នើម្រាប់�ម្រាោ�់ម្រាតាហតថែស្នើលខា�ម្រា�ប់់ម្រាគប់់រោរចំ្ះហតថែស្នើល 

ខាអើក្យអាច្ស្នើម្រាប់�ម្រាោ�់ម្រាតាហតថែស្នើលខារប់�់អើក្យឬឱយបំ់គ្គលស្នើ្សេងស្នើម្រាប់�ម្រាោ
�់ ម្រាតាហតថែស្នើលខារប់�់អើក្យស្នើៅច្�ស្នើពាះមំខអើក្យ។(�ូមស្នើម�លលក្ខខន្តិកៈ
Minnesota ដ្ើក្យ645.44 អនំ្លឹដ្ើក្យ14.)

ព័ត៌�ន្លឹពាក់្យព័ន្លឹ្ន្លឹ�ងលិខិតស្នើ្ទារ�ិទ្ិព័ត៌�ន្លឹពាក់្យព័ន្លឹ្ន្លឹ�ងលិខិតស្នើ្ទារ�ិទ្ិ
លិខិតស្នើ្ទារ�ិទ្ិមិន្លឹអាច្ស្នើម្រាប់�ម្រាោ�់ស្នើៅក្យើំងរោរស្នើោះស្នើ�ើ តស្នើឡ�យ។លិខិតស្នើ្ទារ 
�ិទ្ិពាក់្យព័ន្លឹ្ដតស្នើៅន្លឹ�ងកិ្យច្្ចរោរដដ្ឋលប៉់ះពាល់ដ្ឋល់ម្រាទពយ�ម្តតិដតបំ៉់ស្នើណាណ ះ។ 
បំ់គ្គលដដ្ឋល�ន្លឹលិខិតស្នើ ទ្ារ�ិទ្ិអាច្ម្រាត�មដតចំ្ះហតថែស្នើលខាជ�នួ្លឹ�អើក្យស្នើៅច្� 
ស្នើពាះមំខអើក្យដតបំ៉់ស្នើណាណ ះដូ្ឋច្ដដ្ឋលោន្លឹស្នើល�ក្យស្នើឡ�ងខាងស្នើល�។(�ូមស្នើម�លលក្ខ 
ខន្តិកៈ Minnesota ដ ើ្ក្យ523.24 អនំ្លឹដ្ើក្យ14.) ដតបំ៉់ស្នើណាណ ះដូ្ឋច្ដដ្ឋលោន្លឹ 
ស្នើល�ក្យស្នើឡ�ងខាងស្នើល�។ (�ូមស្នើម�លលក្ខខន្តិកៈ Minnesota ដ្ើក្យ523.24
អនំ្លឹដ ើ្ក្យ14.)

�ូមម្រាប់គល់ពាក្យយស្នើ�ើ��ំ�ស្នើន្លឹះឱយោន្លឹ�ប់់តាមដដ្ឋលអាច្ស្នើធវ�ោន្លឹស្នើៅរោន់្លឹ៖�ូមម្រាប់គល់ពាក្យយស្នើ�ើ��ំ�ស្នើន្លឹះឱយោន្លឹ�ប់់តាមដដ្ឋលអាច្ស្នើធវ�ោន្លឹស្នើៅរោន់្លឹ៖
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