នា

លទ្ធភាពចេញចូល

ការរ�ៀបចប
ំ ង្កើតឡ�ើងដែលយកមនុស្សជាស្នូល ដែលធ្វឱ
ើ ្យការ
បោះឆ្នោតងាយស្រួល ប្រស�ើរដលអ
 ចប្រើ
់ ្នកប្រើប្រាស់ និងអា
ប្រាស់បានគ្របគ្
់ នា ។

បទពិសោធនក
 ើម្បីប
 ង្ក
៍ ្នុងការបោះឆ្នោតថ្មីនៅក្នុងខោនធីLos Angeles គឺត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដ�
លក្ខណៈងាយស្រួល និងអា
 ចប្រប្រា
្ បែបបង្កើតថ
 ្មី
ើ ស់បានសម្រាបអ
់ ្នកបោះឆ្នោតគ្របគ្
់ នា ។ ការផ្លាសប
់ តូ រ
ផ្ដលឱ
 ទពិសោធនក
់ ្យអ្នកបោះឆ្នោតគ្របគ្
់ នា  ដោយមិនគិតពីអាយុ សាវតារ ពិការភាព ឬភាសា នូវប
៍ ្នុង
ការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈឯកជននង
 ករាជ្យ ដែលងាយស្រួលនង
 ណុក ។
ិ ឯ
ិ ស្រ
 តបែ
ជម្រស
ើ ប
់ ន
អ្នកប ោះឆ្នោតនឹងអា
 ចបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតណាមួយក៏បាននៅទូទាំងខោនធីសម្រាប់ពេលបោះ
ឆ្នោតដែលមានរហូតដល់ 11 ថ្ងៃ ។ គ្រប់ឧ
 បករណ៍បោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតគអា
ឺ ចប្រើប្រាស់បាន
ពេញលេញ ។

សន្លឹកឆ្នោតគំរបែ
ូ បអន្តរកម្ម (ISB)
ISB គឺជា
 ជម្រើសងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប ោះឆ្នោតដែលចង់គូសទុកជា
 មុនន
 ូវជម្រើសរបស់ពួកគេនៅផ្ទះ ដោយ
ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ
 ្ទាល់ខ្លួនជា
 មួយគ្រឿងឧបករណ៍ដ ែលពួកគេជ្រើសរ�ើស ។ ISB បង្កើតប
 ័ណ្ណឆ្លងកាត់កា
 របោះ
ឆ្នោត (Poll Pass) ដែលដូចគ្នាន
 ឹងប
 ័ណឆ
្ណ ្លងកាត់កា
 រឡ�ើងជិះយ
 ន្តហោះដែរ ។ នៅមណ្ឌលប ោះឆ្នោត អ្នកបោះ
ឆ្នោតស្កេនប័ណ្ណឆ្លងកាត់កា
 របោះឆ្នោតដ�ើម្បីផ្ទេរជម្រើសនានារបស់ព
 ួកគេទៅ BMD ។ បន្ទាប់មក ពួកគេអាច
ពិនិត្យម�ើលឡ�ើងវិញនិងកែប្រែ

ការបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេ មុននឹងប ោះសន្លឹកឆ ្នោតរបស់ពួកគេ ។

ឧបករណ៍គូសសន្លឹកឆ្នោត (BMD)
BMD ធ្វើឱ្យងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតក្នុងកា
 រកែសម្រួលបទពិសោធន៍ក
 ្នុងកា
 របោះឆ្នោតឱ្យត្រូវតាម
តម្រូវការរបស់ពួកគេ ។ អ្នកបោះឆ្នោតអាចកែតម្រូវការកំណត់នានានៅល�ើ BMD រួមទាំងកម្រិតពន្លឺនៃផ
 ទាំង
្ អ្នក
ប្រើប្រាស់ (user interface) ទំហំអត្ថបទ មុអេក្រ
ំ
ង់ ព្រមទាំងកម្រិតសំឡេងនិងល�្បឿន ។
ម៉ដ
ូ ច
 ំនួនបួននៃ
 ផទាំង
្ អ្នកប ្រើប្រាស់ធ្វើឱ្យងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ដ�ើម្បីបោះឆ្នោតជាលក្ខណៈ
ឯកជននិងដ ោយឯករាជ្យ ។

ការពាល ់

អន្តរអំព�ើជាមួយ
ថាច់ស្គ្រីន
(touchscreen)

ការពាល ់ + សំឡេង

អន្តរអំព�ើជាមួយថាច់ស្គ្រីន
និងស្ដាប់ឮសេ
 ចក្តីណែនាំជា
សំឡេងតាមរយៈកាសត្រច�ៀក

ប្រដាបប
់ ញ្ជារ + សឡេង
ំ

អន្តរអំព�ើជាមួយប្រដាប់បញ្ជារបែប
កាយវិញ្ញាណដោយមានស្លាកជា
 
អក្សរផុស និងខ្សែដែលអាចលៃ
តម្រូវបាន ហ�ើយស្ដាប់ឮសេចក្តី
ណែនាំជាសំឡេងតាមរយៈ
កាសត្រច�ៀក

រន្ធដោតប្រភេទ A/B ឬរន្ធដោតពីរ

អន្តរអំព�ើជាមួយឧបករណ៍ផ
 ្ទាល់ខ្លួន
របស់អ្នក។ ប្រើប្រាស់រន្ធដោតដែល
មានសម្រាប់ឧបករណ៍ប
 ច្ចេកវិទ្យា
ជំនួយ ម�ើលអន្តរកម្មន ៅល�ើអេក្រង់
ហ�ើយស្ដាប់ឮសេ
 ចក្តីណែនាំជា
សំឡេងតាមរយៈកាសត្រច�ៀក

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់ VSAP.lavote.net

េខនធី LA កំពុងែតេធ�ើទំេនើបកម�ៃន
បទពិេសធន៍ករេបាះេឆា�តេនឆា�ំ 2020
បទពិេសធន៍ករេបាះេឆា�តសំរប់េខនធី LA បច�ុប្បន�េនះ គឺចស់ហួសសម័យ េហើយ្រត�វករេធ�ើទំេនើបកម�ជាចំបាច់បំផុត ។
អ�កេបាះេឆា�តគួរែតអចេធ�ើករេបាះេឆា�តេនេពលណា, េនទីណានិងតមរេបៀបែដលេគចង់បាន ។ ្របព័ន�េបាះេឆា�តថ�ី
ែដលកំពុងែតដំេណើរករេនេ្រកម ដំេណាះ�សយក�ុងករេបាះេឆា�តសំរប់ពលរដ�្រគប់រប
ូ គឺជាជំហនដ៍មានសរៈសំខន់
មួយេដើម្បីនឹងឈនេទដល់ករសេ្រមចបាននូូវេគាលេដទំងេនះ ។

បបច�ុប្បន� ទល់និង អនាគត

Inka
Vote

បទពិេសធន៍េបាះេឆា�ត
មានក្រមិត

អ�កេ�ះេឆា�តណាក៍អាច
េ្របី ្រ�ស់ �ន

មានែត 1 ៃថ�េដើម្បីេធ�ើករ
េបាះេឆា�ត

មាន 11 ៃថ�េដើម្បីេធ�ើករ
េបាះេឆា�ត

កែន�ងេបាះេឆា�ត

មជ្ឈមណ�លេបាះេឆា�ត

សមា�រៈេបាះេឆា�តហួសសម័យ
េហើយមិនអចេ្របើ្របាស់បាន
សំរប់អ�កេបាះេឆា�តជាេ្រចើន,
ក្រមិតឧបករណ៍ 1 ក�ុងកែន�ង
េបាះេឆា�តមួយ

LA េខនធី

*ប��ីេឈ�ះអ�កេបាះេឆា�តជាទ្រមង់េអឡិច្រត�
និចផ�ល់នូវទិន�ន័យ ទន់សភាពករណ៍ពិត
្របាកដេហើយអនុ��តឲ្យមានករចុះេឈ�ះ
េបាះេឆា�តក�ុងៃថ�ែតមួយ

ប��ីេឈ�ះអ�កេបាះេឆា�តគឺ្រត�វ
បានេបាះពុម�ទុកជាមុនែដលជា
ញឹកញាប់ត្រម�វឲ្យមានករេបាះ
ពុម�បែន�ម

េបាះេឆា�តមុនេពល

អ�កេបាះេឆា�តអចេធ�ើករេបាះេឆា�តេនឯមជ្ឈ
មណ�លេបាះេឆា�ត ណាមួយ ក៍បានេនទូទំង
េខនធី ជាមួយនឹងេសវកម�ែផ�កភាសេពញ
េលញនឹងលទ�ភាពចូលេ្របើ្របាស់ទូលំទូលយ

ទី កែន�ងេ�ះេឆា�តមុ នេពលែដល
អាច េ្របី ្រ�ស់ �នក�ុងេខានធី គឺ
មានក្រមិ តចំ នួន

មានឧបករណ៍អាចេ្របី ្រ�ស់ �ន
្រគប់ ្រគាន់ ែដលដាក់ ជូនេ� ្រគប់
មជ្ឈមណ�លេ�ះេឆា�ត ។

អ� កេ�ះេឆា�តអាចេ�ះេឆា�ត�ន
ែត 1 កែន�ងែតប៉ុ េណា�ះ ែត
1 ៃថ� េ�ចេនា�ះេមា៉ង 7ៈ00 ្រពឹ ក
ដល់ 8ៈ00 យប់

ការេ�ះេឆា�តអាចេធ�ីេ��ន 11 ៃថ�
េ� មជ្ឈមណ�លេ�ះេឆា�តទូទាំង
េខានធី ។

11
ៃថ�

*ករេបាះេឆា�តគំរថ
ូ ី�នឹងដឹកនាំឲ្យេយើងចកេចញពីករពឹងែផ�កេទេលើ ប��ីេឈ�ះអ�កេបាះេឆា�តែដលបានេបាះពុម�

ទុកជាមុន េហើយជាជំនួសវ ិញេនាះផ�ល់ជូននូវទិន�ន័យទន់សភាពករណ៍ពិត្របាកដរបស់អ�កេបាះេឆា�តេន្រគប់
ទីកែន�ងេបាះេឆា�ត ែដលេធ�ើឲ្យករចុះេឈ�ះេបាះេឆា�តក�ុងៃថ�ែតមួយមានភាពងយ�ស�លេឡើងេទៀត ។

សំរប់ព័ត៌មានបែន�ម, សូមចូលេទ VSAP.lavote.net

ដំេណាះ�សយក�ុងករេបាះេឆា�តសំរប់ពលរដ�្រគប់រប
ូ

េបាះេឆា�តតមសំប្រុ ត៖
អ�ីែដលេលកអ�ក្រត�វដឹង
េខនធី Los Angeles បានរចនាេឡើងវ ិញនូវសមា�រៈេបាះេឆា�តតមសំបុ្រត េដើម្បីេធ�ើេអយកន់ែត
ងយ�ស�លនិង�សណុកក�ុងករេបាះេឆា�តតមសំបុ្រត ។ ករេបាះេឆា�តសកល េនៃថ�ទី 6 ែខ
វ ិច�ិក ឆា�ំ 2018 គឺជា េលើកដំបូងែដលអ�កេបាះេឆា�តតមសំបុ្រតនឹងទទួលបានសមា�រៈែដល្រត�វ
បានរចនាេឡើងវ ិញទំងេនះ ។

អ�ីខះ� ែដលថ�ី?
ប័ណ�សន�ឹកេឆា�តនិង
េ�សមសំបុ្រតថ�ី
សន�ឹកេឆា�តេពញៃផ�មុខ
ងយ�ស�លអនជាងមុន
ងយ�ស�លបំេពញជាងមុន
ងយ�ស�លយល់ជាងមុន

ជេ្រមើសប�ូ� ន្រតឡប់វ ិញ?

អ�កអចប�ូ� នសន�ឹកេឆា�តេបាះ
តមសំបុ្រតរបស់អ�ក្រតឡប់មក
េយើងខ�ុំវ ិញតម រយៈ USPS ។

រូបរងថ�ី!

សន�ឹកេឆា�តផ�ូវករ
គូសសន�ឹកេឆា�តរបស់អ�ក

េតើអ�កដឹងថាវ
េចញមកពីខង
េយើងខ�ំុបានយា៉ ង
ដូចេម�ច?

េបក�ជនសរេសរប�ូ� លេឈ�ះ

1 of 2

ករែណនាំ

ករ្របកួត្របែជង

មិនចំបាច់េ្របើែតមៃ្របសនីយ៍
េនាះេទ ។

េលើសពីេនះេទៀតអ�កអច
ទមា�ក់វេនទីតំងេបាះេឆា�ត
ណាមួយក៍បានឬក៍េនទី
កែន�ងទមា�ក់សន�ឹកេឆា�តថ�ី
េហើយងយ�ស�លមួយរបស់
េយើងខ�ំុ ស�ិតេនទូទំងេខនធី
LA ។

សន�ឹកេឆា�តជាពហុភាស

េយើងខ�ុំផ�ល់ជូនសន�ឹកេឆា�តជា
ភាសេផ្សងៗ 12 ភាស។
សូមទូរស័ព�មកករ ិយាល័យ
េយើងខ�ំុេដើម្បីេស�ើសំុសន�ឹកេឆា�ត
ពហុភាសរបស់អ�ក តមរយៈ
េលខ (800) 815-2666,
ជេ្រមើស 3

U.S.
Postage
Paid

េ�សមសំបុ្រតសំរប់
េផ�ើ្រតឡប់មកវ ិញ
្រត�វែតេបើកេដយគណៈកម�ករេធ�ើ
សវនកម�ែតប៉ុេណា�ះ ។
សន�ឹកេឆា�ត្រត�វែតបានប�ូ� នមកវ ិញ ឬ
បានវយ្រតេលើសំបុ្រតេនៃថ� ឬមុនៃថ�
េបាះេឆា�ត ។ សន�ឹកេឆា�តែដលបានេផ�ើ
េចញ្រត�វែតបានទទួលេដយម�ន�ីេរៀបចំ
ករេបាះេឆា�តេដយមិនឲ្យយូរជាង 3 ៃថ�
បនា�ប់ពីៃថ�េបាះេឆា�ត ។

OFFICIAL VOTE BY MAIL BALLOTING MATERIAL

FIRST -CLASS MAIL

បំរម៖ ករេបាះេឆា�តពីរដងក�ុង

ករេបាះេឆា�តែតមួយកឺជាបទឧ្រកិដ� ។

សូមចូលេទកន់ LAvote.net េដើម្បីេស�ើសុំសន�ឹកេឆា�តេបាះតមសំបុ្រត, ែស�ងរកទីតំង

ទមា�ក់សន�ឹកេឆា�តេបាះតមសំបុ្រត ឬតមដនសន�ឹកេឆា�តេបាះតមសំបុ្រតរបស់អ�ក ។

ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម, សូមចូលេទកន់

LAvote.net

នា
សំណួរែដលេគសួរជាញឹកញាប់អំពី
ករេបាះេឆា�តតមសំបុ្រត

ែដលអ�
លបាននូវសមា�រៈថ�ីៃនករេបាះេឆា�តតមសំបុ្រត (VBM) របស់ពួកេគ ។
េហតុ
អីមា
� កេបាះេឆា
នករផា� តទទួ
ស់បូ�រ?
េតើសន�ឹកេឆា�ត VBM ថ�ីមានលក�ណៈដូចេម�ច ?
េដើម្បីេធ�ើឲ្យបទពិេសធន៍កុ�ងករេបាះេឆា�តរបស់េលកអ�កមានភាព្របេសើរេឡើងែថមេទៀត ងយ�ស�លនិងអចេ្របើ្របាស់បាន ។
សន�ឹកេឆា�តនឹងមានភាពងយ�ស�លក�ុងករអននិងងយ�ស�លក�ុងករេធ�ើជេ្រមើសេបាះេឆា�តរបស់េលកអ�ក ។
ករេបាះេឆា�តសកលៃថ�ទី 6 ែខវ ិច�ិក ឆា�ំ 2018 គឺជាករេបាះេឆា�តេលើកទីមួយ ែដលអ�កេបាះ
សន�ឹកេឆា�តផ�ូវករ
េឆា�តទទួលបាននូវសមា�រៈថ�ីៃនករេបាះេឆា�តតមសំបុ្រត (VBM) របស់ពួកេគ ។
គូសសន�ឹកេឆា�តរបស់អ�ក

ករែណនាំ

េតើសន�ឹកេឆា�ត VBM ថ�ីមានលក�ណៈដូចេម�ច ?
សមា�រៈសំរប់ករេបាះេឆា�តតមសំបុ្រត VBM រួមមានប័ណ�សន�ឹកេឆា�តេពញៃផ�មុខែដលផ�ុក
នូវព័ត៌មានចំបាច់នានា ែដល្រត�វករេដើម្បីេធ�ើករេបាះេឆា�ត ។ អ�ស័យេទតមទំហំៃនករ
េបាះេឆា�តនិងចំនួនៃនករ្របកួត្របែជងេនេលើសន�ឹកេឆា�ត, ក��ប់ VBM អចនឹងផ�ុកនូវប័ណ�
ជាេ្រចើនែដលមានករ្របកួត្របែជងេនខងមុខនិងខង េ្រកយ (សូមេមើលគំរេូ នខងស�ំ) ។
េបើេលកអ�កេស�ើសុំសមា�រៈេបាះេឆា�តជាភាសេផ្សងេ្រកពីភាសអង់េគ�ស
េនាះ, េលកអ�កនឹងទទួលបានសន�ឹកេឆា�តេបាះតមសំបុ្រត VBM
មួយជាភាសែដលេលកអ�កបានេស�ើសុំរម
ួ ជាមួយនឹងអត�បទជាភាសអង់
េគ�សផងែដរ េដើម្បីជាជំនួយដល់េលកអ�កក�ុងករេបាះេឆា�ត ។
េតើែតមៃ្របសនីយ៍ប៉ុនា�នែដលខ�ំុ្រត�វករេដើម្បីេផ�ើសន�ឹកេឆា�តរបស់ខំុ�តម
េសវៃ្របសនីយ៍សហរដ� (USPS)?

គា�នេទ ។ ែតម្រត�វបានបង់ៃថ�ឲ្យមុនរួចជាេ�សចសំរប់អ�កេបាះេឆា�តតម
សំបុ្រតទំងអស់កុងេខនធី
�
Los Angeles ។

ករ្របកួត្របែជង
េបក�ជនសរេសរប�ូ� លេឈ�ះ

U.S.
Postage
Paid

េ�សមសំបុ្រតសំរប់េផ�ើ
្រតឡប់មកវ ិញ
្រត�វែតេបើកេដយគណៈកម�ករេធ�ើ
សវនកម�ែតប៉ុេណា�ះ ។
សន�ឹកេឆា�ត្រត�វែតបានប�ូ� នមកវ ិញ
ឬបានវយ្រតេលើសំបុ្រតេនៃថ� ឬ
មុនៃថ�េបាះេឆា�ត ។ សន�ឹកេឆា�តែដល
បានេផ�ើេចញ្រត�វែតបានទទួលេដយ
ម�ន�ីេរៀបចំករេបាះេឆា�តេដយមិនឲ្យ
យូរជាង 3 ៃថ� បនា�ប់ពីៃថ�េបាះេឆា�ត ។
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បំរម៖ ករេបាះេឆា�តពីរដង ក�ុង

ករេបាះេឆា�តែតមួយកឺជាបទឧ្រកិដ�។

េតើខំុអ
� ចប�ូ� ន្រតឡប់សន�ឹកេឆា�ត VBM របស់ខំុ�េទវ ិញេដយរេបៀបណា ?

អ�កអចប�ូ� ន្រតឡប់សន�ឹកេឆា�ត VBM របស់អ�កេទវ ិញតមរយៈ USPS (េសវៃ្របសនីយ៍សហរដ�), ្រគាន់ែតទមា�ក់វេទ
ក�ុង្របអប់សំបុ្រត, មិនត្រម�វឲ្យបិទែតមេនាះេទ ។ េបើអ�កចង់ប�ូ� នវេដយផា�ល់មកេយើងខ�ំុ អ�កអចទមា�ក់វេនទីកែន�ង
ទមា�ក់សន�ឹកេឆា�តណាមួយក៍បាន េនៃថ�េបាះេឆា�ត ។ មិនថាអ�កប�ូ� ន្រតឡប់វេទវ ិញតមរេបៀបណាេនាះេទ, សូមកុំេភ�ច
ចុះហត�េលខនិងកលបរ ិេច�ទេនេលើេ�សមសំបុ្រតប�ូ� ន្រតឡប់វ ិញរបស់អ�ក ។
េតើសន�ឹកេឆា�ត VBM ចប់េផ�ើមេផ�ើតមសំបុ្រតេនេពលណា ?
េយើងខ�ុំចប់េផ�ើមេផ�ើរេចញសន�ឹកេឆា�ត VBM 29 ៃថ�មុនៃថ�េបាះេឆា�ត ។ អ�កេបាះេឆា�តែដលបានចុះេឈ�ះជា VBM
អចិៃ�ន�យ៍ នឹងចប់េផ�ើមទទួលបានសន�ឹកេឆា�តរបស់ពួកេគប៉ុនា�នៃថ�បនា�ប់ពីករេផ�ើតមសំបុ្រត ។ ករេស�ើសុំែតមួយដង
នឹង្រត�វបានដំេណើករ្របចំៃថ� េហើយគួរទទួលបានក�ុងរយៈេពលបុ៉នា�នៃថ�បនា�ប់ពីករេស�ើសុំ ។
េតើខំុ្រ� ត�វករអ�ីេដើម្បីបំេពញសន�ឹកេឆា�ត VBM ?

សន�ឹកេឆា�ត VBM ្រត�វែតបំេពញេដយេ្របើទឹកប៊ិចពណ៌េខ� ឬេខៀវ ។
េតើេ�សមសំបុ្រត VBM ថ�ីមានលក�ណៈដូចេម�ច ?
េ�សមសំបុត VBM ែដលេចញេដយករ ិយាល័យម�ន�ីចុះប��ីរបស់េខនធី Los Angeles នឹងមានបង�ញេសចក�ីជូនដំណឹង
េនខងមុខរបស់េ�សមសំបុ្រត៖ សំបុ្រតករេបាះេឆា�តផ�ូវករែដលអនុ��តេដយ េសវៃ្របសនីយ៍សហរដ� ។ បែន�មពីេលើ
េនះ, អ�កនឹងេឃើញ្រតរបស់េខនធីេនេលើ្រគប់េ�សមសំបុ្រត ។ ស្រមាប់សំណួរឬកង�ល់នានាពក់ព័ន�េទនឹង VBM,
សូមទូរស័ព�េទេលខ 1-800-815-2666, ជេ្រមើស 2 ។

សំរប់ព័ត៌មានបែន�ម, សូមចូលេទ LAvote.net

ដំេណាះ�សយក�ុងករេបាះេឆា�តសំរប់ពលរដ�្រគប់រប
ូ
សំណួរែដលេគសួរជាញឹកញាប់អំពី
ករេបាះេឆា�តតមសំបុ្រត
េតើខំុ្រ� ត�វេផ�ើ្រតឡប់មកវ ិញនូវប័ណ�សន�ឹកេឆា�តទំងអស់ េដើម្បីឲ្យជេ្រមើសរបស់ខំុ�្រត�វបានរប់?

េយើងខ�ុំសូមឲ្យអ�កេផ�ើមកវ ិញ្រគប់ប័ណ�សន�ឹកេឆា�តទំងអស់ ។ ែតយា៉ ងណាក៍េដយ, េបើមិនបានេផ�ើមកវ ិញ្រគប់ប័ណ�សន�ឹក
េឆា�តទំងអស់េនាះេទ ក៍មិនមានផលប៉ះពល់អីេ� ឡើយ សំរប់ករេបាះេឆា�តេលើប័ណ�សន�ឹកេឆា�តែដលអ�កបានេផ�ើ្រតឡប់មកវ ិញ ។

េតើខំុគ
� ួរេធ�ើអី� េបើខំុ�េធ�ើឲ្យខូចឬបាត់ប័ណ�សន�ឹកេឆា�ត VBM របស់ខំុ�?
េបើអ�កេធ�ើឲ្យខូចឬបាត់ប័ណ�សន�ឹកេឆា�តរបស់អ�កម្ួយឬេ្រចើន អ�កអចេស�ើសុំសមា�រៈប�ូរថ�ីរហូតដល់ 7 ៃថ�មុនដល់ៃថ�
េបាះ េឆា�ត។ េបើករប�ូរថ�ីមួយ្រត�វបានេស�ើសុំ េយើងខ�ំុនឹងេផ�ើជូនក��ប់ VBM ថ�ី�សឡាង ។ េបើមានរយៈេពលតិចជាង 7
ៃថ�មុនៃថ�េបាះេឆា�តេនាះ សូមទក់ទងករ ិយាល័យេយើងខ�ំុតមរយៈេលខ (800) 815-2666, ជេ្រមើស 2 ។

េតើខំុអ
� ចេស�ើសុំសន�ឹកេឆា�ត VBM េដយរេបៀបណា?
អ�កអចេស�ើសុំសន�ឹកេឆា�ត VBM តមអ៊ីនធឺណិតឆៅេលើេគហទំេ័រ LAvote.net ឬេដយបំេពញ្រកបខងេ្រកយ

ៃនកូនេសៀវេភសន�ឹកេឆា�តគំរូ េហើយប�ូ� នវ្រតឡប់េទករ ិយាល័យម�ន�ីចុះប��ីេខនធី Los Angeles វិញ ។

េតើខំុេ� ស�ើសុំសន�ឹកេឆា�ត VBM ជាភាសេផ្សងពីភាសអង់េគ�សេដយរេបៀបណា?
សូមទូរស័ព�េទែផ�កេសវពហុភាសរបស់ម�ន�ីចុះប��ីរបស់េខនធី Los Angeles តមរយៈេលខ (800) 815-2666, ជេ្រមើស 3
េដើម្បីេស�ើសុំសមា�រៈករេបាះេឆា�តជាភាសមួយេផ្សងេទៀត ។
េតើខំុគ
� ួរេធ�ើអីជា
� មួយនឹងឈុតសមា�រៈ VBM ដំបូងរបស់ខំុ� េបើខំុបា
� នេស�ើសុំឈុតថ�ីេហើយេនាះ ?
សូមសរេសរ “េមាឃៈ” (Void) េនេលើសមា�រៈចស់ទំងអស់ េហើយេបាះពួកវេចល ។

េតើមានអ�ីេកើតេឡើង េបើហត�េលខេនេលើេ�សមសំបុ្រតប�ូ� ន្រតឡប់វ ិញមិនមាន ឬមិន្រត�វគា�នឹងហត�េលខ
េនេលើឯកសរតម�ល់ ។
ករ ិយាល័យម�ន�ីចុះប��ីេខនធី Los Angeles នឹងេផ�ើតមសំបុ្រតនូវទ្រមង់ពក្យសម្បថសន�ឹកេឆា�តែដលមិនទន់ចុះហត�េលខ
េដើម្បីឲ្យអ�កបំេពញនិងចុះហត�េលខ។ អ�កនឹងមានេពលរហូតដល់េទ 8 ៃថ�បនា�ប់ពីៃថ�េបាះេឆា�ត េដើម្បីប�ូ� ន្រតឡប់នូវទ្រមង់
ពក្យេនាះេទករ ិយាល័យរបស់េយើងខ�ំុេដើម្បីឲ្យសន�ឹកេឆា�តរបស់អ�ក្រត�វបានេគរប់ ។
េតើខំុអ
� ចតមដនសន�ឹកេឆា�ត VBM បានែដរឬេទ?

បាន, ដូចែដលដំេណើរករ VBM បច�ុប្បន�របស់េយើងខ�ំុែដរ អ�កេបាះេឆា�តអចតមដនសន�ឹកេឆា�តរបស់ពួកេគតម
អុិនេធើែណតេនេលើេគហទំព័រ LAvote.net ។
េតើខំុអ
� ចែស�ងយល់បែន�មអំពីបទពិេសធន៍ VBM ថ�ីេនកែន�ងណា ?

សូមចូលេទកន់ VSAP.lavote.net េដើម្បីែស�ងយល់បែន�មអំពីករ�សវ្រជាវ និងករេរៀបចំែដលបានប�ូ� លេទក�ុង
បទពិេសធន៍ VBM ថ�ីេនាះ ។

ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមចូលេទ LAvote.net.

ដំេណាះ�សយក�ុងករេបាះេឆា�តសំរប់ពលរដ�្រគប់រប
ូ

ការប្រៀបធ�ៀបសុវត្ថិភាព

BMD

ឧបករណ៍គូស
សន្លឹកឆ្នោត

ធ�ៀបនង
ឹ

DRE

ប្រពន
័ ្ធអេឡិចត្រូនិច
កតត្់ រាដោយផ្ទាល ់

ផ
 ្ដលន
់ ូវស
លក្ខណៈសុវត្ថិភាពចម្បងនៃ BMD ធ�ៀបនឹងDRE គឺថាវា
 ន្លឹកឆ្នោត
ក្រដាសដែលអាចឱ្យមនុស្សអានបាន

សន្លឹកឆ្នោតក្រដាស
អាចឱ្យមនុស្សអានបានសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតធ្វើ
ការផ្ទៀងផទាត
្ ់ សវនកម្ម និងរាប់ឡ�ើងវិញ

គាំទ្រដល់ភាពអាចធ្វើសវនកម្មបាននៅគ្រប់

ដំណាក់កាលចាប់ពីសន្លឹកឆ្នោតក្រដាសរហូតដល់ការ
កត់ត្រាចំនួនកា
 របោះឆ្នោតដែលត្រូវបានបូកស
 រុប
ត្រូវបានបូកស
 រុបជាលក្ខណៈកណ្ដាលក្នុង

កន្លែងសុវត្ថិភាពនៅល�ើប្រព័ន្ធររ�ៀបជាតារាង
ការបោះឆ្នោត

សន្លឹកឆ្នោតមិនត្រូវបានរក្សាទុកជា
 លក្ខណៈ
អេឡិចត្
 រូនិចន ៅល�ើឧបករណ៍ឡ �ើយ ។

ខ្សែចង្វាក់នៃការម�ើលថែរក្សាច្បាស់លា
 ស់
មិនអា
 ចត្រូវបានកែប្រែដោយគ្មាន
ការតាមដានដឹង

សន្លឹកឆ្នោតអេឡិចត្រូនិច
ការកត់ត្រាបែបអរូបិយនៃបំណងអ្នកបោះឆ្នោត

ដែលមិនអា
 ចឱ្យអ្នកបោះឆ្នោតផ្ទៀងផទាត
្ ់ដោយ
ងាយស្រួល

លទ្ធភាពមា
 នកម្រិតក្នុងការធ្វើសវនកម្មដោយ
សន្លឹកឆ្នោតត្រូវបានរាប់ន ៅពេលបោះ

ការបូកសរុបល�ើឧបករណ៍ម
 ូលដ្ឋានបង្ក
ហានិភ័យដ
 ល់សុវត្ថិភាព

សន្លឹកឆ្នោតត្រូវបានរក្សាទ
 ុកជាលក្ខណៈអេឡិច
ត្រូនិចន ៅល�ើឧបករណ៍។ បង្កើនហានិភ័យក
 ្នុង
ការផ្ទេរទិន្នន័យ

អាចពិបាកក្នុងកា
 រតាមដានដឹងការបូកសរុបនិង
សន្លឹកឆ្នោតដែលត្រូវបានកែប្រែ

សម្រាប់ព័តមា
៌ នបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់ VSAP.lavote.net

ដំេណាះ�សយក�ុងករេបាះេឆា�តសំរប់ពលរដ�្រគប់រប
ូ

សុវត្ថិភាព

ផ្តលជ
 ្នកបោះឆ្នោតនៅខោនធីLos Angeles នូវប
 ទពិសោធនក
់ ូនអ
៍ នុ ្ង
ការបោះឆ្នោតដែលមានសុវត្ភា
 ព។
ថិ ព ត្ម
រឹ ត្រូវ នង
ិ តម្លាភា

បទពិសោធនក
្
បោះឆ្នោតថន្មីៅក្នុងខោនធីLos Angeles ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដ�ើម្បីសុវត្ថិភាព
៍ នុ ងការ

និងត
 ម្លាភាពសម្រាបអ
់ ្នកបោះឆ្នោតគ្របគ្
់ នា ។ មានធាតុផ្សំជាច្រើននៃប្រពន
័ ្ធនេះដែលការពារសេចក្តីសុចរតិ 
នៃការបោះឆ្នោត និងដ
 ំណ�ើរការនៃការបោះឆ្នោត ។
ការរ�ៀបចំដែលមានសុវត្ថិភាព
ឧបករណ៍គ
 ូសសន្លឹកឆ្នោត (BMD) បោះពុមស
្ព ន្លឹកឆ្នោតក្រដាសដែលអ្នកបោះឆ្នោតអាច
ផ្ទៀងផ្ទាត់បាន ។ ជម្រើសរបស់អ្នកបោះឆ្នោតត្រូវបានបោះពុម្ពក្នុងទម្រង់ជាអត្ថបទដែល
អាចឱ្យមនុស្សអានបាន និងជាកំណត់ត្រាការបោះឆ្នោតផ្លូវការ។ តាមរយៈការរ�ៀបចំនេះ
BMD មិនត្រូវបានភ្ជាប់ទៅកាន់បណ្តាញណាមួយ ឬអ៊ីនធឺណិតឡ �ើយ ។ វាមិនរក្សាទុកនូវ
ទិន្នន័យរ បស់អ្នកបោះឆ្នោត ឬចំនួនការបោះឆ្នោតសរុបឡ�ើយ។

ឯកជនភាព និងការរក្សាការសម្ងាត ់
ព័ត៌មានរបស់អ្នកប ោះឆ្នោតនៅល�ើបញ្ជីបោះឆ្នោតអេឡិចត្រូនិច (E-pollbooks) មិនត្រូវ
បានភ្ជាបទ់ ៅនឹង BMD ឬប្រព័នប
្ធ ូកសរុបការបោះឆ្នោតឡ�ើយ ។ បញ្ជីទាំងនេះនៅឯករាជ្យ
ពីគដ�
្នា ើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបោះឆ្នោត ។ សន្លឹកឆ្នោតដែលបានបោះពុម្ព
មិនមានព័ត៌មានរបស់អ្នកបោះឆ្នោតទេ ។
ករ្រត�តពិនិត្យសិទិេ� ្របើ្របាស់ពហុលក�ណៈ
ករ ិយាល័យអ�កចុះប��ីៃនេខនធី Los Angeles រក្សោនូវរេបៀបរបបសុវត�ិភាពសម�សប
េនដំណាក់កលនីមួយៗក�ុងដំេណើករៃនករេបាះេឆា�ត ។ បុគ�លិកេបាះេឆា�តមាន
ព័ត៌មានសមា�ត់របស់អ�កេ្របើ្របាស់ជាក់លក់ េដើម្បីកត់បន�យភាពែដលអចេកើតមាន
េលើករេ្របើ្របាស់ែដលគា�នករអនុ��ត ។ ករេ្របើ្របាស់េសរនិង្រតសមា�ល់េដើម្បី
ករពរកររុះេរ ើេនេលើហិបេឆា�តែដលមានលក�ណៈរួមប�ូ� ល (IBB) េហើយេ្រគ�ងបរ ិក�រ
ករេបាះេឆា�តែដលឆាប់េញាច ករពរបាននូវេសចក�ីសុចរ ិតៃនករេបាះេឆា�តនិងធានា
បាននូវែខ្សចង�ក់ៃនកររក្សោទុកែដលអចេផ��ងផា�ត់បាន ។

តម្លាភាព និងលទ្ធភាពចេញចូល
បទពិសោធន៍ក
 ្នុងការបោះឆ្នោតថបា
្មី នរួមបញ្ចូលនូវការការពារចាបា
ំ ច់ប្រឆាំងនឹង
ភាពទន់ខ ្សោយរបស់ប្រព័ន្ធ ព្រមទាំងធានាឱ្យបាននូវតម្លាភាព និងសិទ្ធិប្រើប្រាស់
ជាសាធារណៈសម្រាប់ដំណ�ើរការនៃការបោះឆ្នោត ដោយធ្វើសវនកម្មដោយ
ផ្ទាល់ដៃល�ើសន្លឹកឆ្នោតដែលបានបោះចំនួន 1% ក
 ្នុងរយៈពេលក្រោយ
ការបោះឆ្នោត មុននឹងធ្
 វើការបញ្ជាក់។
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ដំេណាះ្រសាយកងការេ�ះេឆា
�ុ
� តសំរាប់ពលរដ�្រគប់របូ
លក�ណៈរបស់មនី �រមជ្ឈមណ�លេ�ះេឆា�ត
ទិ ដ�ភាពទូេ�ៃនមជ្ឈមណ�លេ�ះេឆា�តគំ រ ូ
េ�ឆាំ� 2020, េខានធី Los Angeles នឹ ងផា�ស់ បូ�រេ�ជាការេ�ះេឆា�តគំរ ូថ�ីមួយ ែដលអាចឲ្យអ�កេ�ះេឆា�តទាំងឡាយេ�ះេឆា�ត
េ�ទីកែន�ងេ�ះេឆា�តណាក៍�នក�ងេខានធី
។
ុ
• មជ្ឈមណ�លេ�ះេឆា�តែដលងាយ្រស�ល, មានសុវត�ិ ភាព
េហីយេចញចូល�នមានដាក់ជូនេ្របី ្រ�ស់ ចំនួន 11 ៃថ� ។

• ទី កែន�ង្របអប់ ទមា�ក់ សន�ឹកេឆា�តេ�ះតាមៃ្របសនី យ៍មាន
ដាក់ជូនចំ នួន 29 ៃថ�

• ការចុ ះេឈា�ះអ� កេ�ះេឆា�តក�ុងៃថ�ែតមួ យ្រត�វ�នអនុ��ត

• សន�ិសុខែដល្របកបេ�េដាយបេច�កវ�ទ�ែបបៃឆ�
្របឌិ តនិ ងមានក្រមិ តខ�ស់
• បុ គ�លិកេ�នឹ ងកែន�ងសំ រាប់ ផ�ល់ជំនួយជាពហុ
ភាសា

ត្រម�វការស�ីពីច�ប់ សំរាប់ ភាពងាយ្រស�លេចញចូ ល�នសំ រាប់ ជនជាតិ
អាេមរ�កាំងែដលមានពិ ការភាព (ADA)
្រគប់ មន�ីរទាំងអស់ ្រត�វែតសម្រសបេ�តាមត្រម�វការរបស់ ADA រ ួមមាន៖
• ផ�ូវែដលេចញចូល�នសំ រាប់ ការេធ�ីដំេណីរពី ផ�ូវ/ការដឹ កជ��ូនសាធារណៈ
េ�ដល់ មុខទា�រតាម ADA
• មាត់ទា�រែដលមានទទឹង្របែវង 32”
• បន�ប់ទឹកែដល�នកំណត់តាម ADA
• ទីចំណតេ�នឹ ងកែន�ងែដល�នកំណត់តាម ADA
• មិ ន្រត�វមានអ�ីេ�ខាងក�ង
ុ ែដលអាចជាឧបស័ គ�រាំងរាដល់ ដំេណីរការសំ រាប់
រេទះវ�លកង់ េឡីយ
ថាមពលនិ ងការភា�ប់ អុិនេធី ែណត
� ់
្រគប់ បន�ប់ទាំងអស់ េលី កែលងែតបន�ប់ផុ�កអីវាន
នឹ ង្រត�វការកែន�ងត ថាមពលអគ�ីសនី និងអុិនេធី ែណត ។
ការភា�ប់ េ�អុិនេធី ែណតអាចជា៖
� Hard wired (DSL, Cable, Fiber)
• ែខ្សតភា�ប់ រង
• ្របព័ន� Wi-Fi
• ្របព័ន�ភា�ប់ កំុព្យទ័
ូ រេ�អុិនេធី ែណតចល័ តឥតែខ្ស
(LTE, 4G)

ករណីយដ៍ ៃទេទ�តែដលគួ រពិ ចារណាសំ រាប់ គុណ
សម្បត�ិ្រគប់ ្រគាន់
• ចំ ណតែដលអាចេ្របី ្រ�ស់ �នេ�នឹ ងកែន�ង
• ការដឹ កជ��ូនសាធារណៈែដលងាយ្រស�លេ្របី ្រ�ស់ �ន
• េមា៉ងេពល្របតិបត�ិការែដលសម្រសប
• បន�ប់ែដលមានទា�រចាក់េសារ�ន
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ដំេណាះ្រសាយកងការេ�ះេឆា
�ុ
� តសំរាប់ពលរដ�្រគប់របូ
លក�ណៈរបស ់ មនី �រមជ្ឈមណ�លេ�ះេឆា�ត
ទំ ហំអប្បបរ�មាៃផ�ខាងក�ុង
ទីកែន�ងអាចជាបន�ប់ធំមួយឬក៍េ្រចី ន, ជាការល�គឺបន�ប់ជាប់ ៗគា� ។ មជ្ឈមណ�លេ�ះេឆា�តេកី តេឡីងេដាយតំ បន់
េផ្សងៗ ចំ នួន 6 រ ួមផ្សំគា�៖
• ជួរអ�កេ�ះេឆា�ត/តំបន់ ត្រមង់ ជួរ
• តំបន់ ចុះេឈា�ះ

• តំបន់ ឧបករណ៍គូសសន�ឹកេឆា�ត
• តំបន់ េ�ះេឆា�តតាមៃ្របសណីយ៍

• តំបន់ ស្រមាប់ ក��ូស (kiosk)
� ់
• តំបន់ ផុ�កអីវាន

� ់ និង តំបន់ ជួរ/ត្រមង់ ជួរ អាចេ�ដាច់ េដាយ
តំបន់ េផ្សងៗទាំងេនះគួរែតស�ិតេ�ក�ងបន�
ប់ែតមួយ ក៍ប៉ុែន�តំបន់ សំរាប់ ផុ�កអីវាន
ុ
ែឡកពីគា�ក៍�ន ។
ត្រម�វការទំ ហំ្របហាក់ ្របែហលជាហ�ូតកាេរ �ដូ ចែដល�នបងា�ញខាងេ្រកាមេនះ អាចយកជាការ�នេដាយបូកប��ូល
នូវទំហំៃនតំបន់ ដាច់ ពីគា�/តំបន់ េផ្សងៗ ែដល�នប��ក់ពីខាងេលី ។
ទំហំៃនមន�ីរ

មធ្យម
2,450 ហ�ីតកាេរ � *

តូ ច
1,050 ហ�ីតកាេរ � *

* ទំហំជាហ�ូតកាេរ �គឺជាទំហំ្របហាក់្របែហលប៉ុេណា�ះ

គំរ ូៃនការកំណត់រចនាសម�័ន�របស់ មជ្ឈមណ�លេ�ះេឆា�តធំ
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ធំ
3,850 ហ�ីតកាេរ � *

នា

គេ្រមាងេរៀបចំដក់មជ្ឈមណ�លេបាះេឆា� ត
ក�ុងឆា�ំ 2020 េខនធី Los Angeles នឹងផា�ស់បូរពី
� ករ ិយាល័យេបាះេឆា�តេទជាមជ្ឈមណ�លេបាះេឆា�ត ។
េដើម្បីធានាថាទីកែន�ងទំងេនះគឺអចេចញចូលបានងយ�ស�លស្រមាប់អ�កេបាះេឆា�ត េខនធីបានចប់ៃដគូ
ជាមួយអ�កជំនាញៗេដើម្បីេធ�ើគេ្រមាងេរៀបចំដក់មជ្ឈមណ�លេបាះេឆា�ត ។

អ�ីែដលេយើងខ�ំុកំពុងេធ�ើ
េខនធី LA នឹងេធ�ើករវ ិភាគែដលទក់ទងនឹងទីតំង (spatial analysis) េដយ្រគប់្រជ�ងេ្រជាយេដើម្បី
ដឹងថាេពលណានិងទីកែន�ងណាែដលអ�កេបាះេឆា�តទំនងបំផុតនឹងេទេបាះេឆា�ត ។

ខោនធី
LA

លទ្ធភាពចេញចូល

សន្ស
តិ ុខ

ភាពជិតៗគ្នា

រប�ៀបដែលយ�ង
ើ ខ្ញុំសម្រេចឱ្យបាន

ដ�ើម្បីធានាថាតម្រូវការរបស់សហគមន៍ត្រូវបាន
ដោះស្រាយ ខោនធីនឹង ៖
េធ�ើករេដយផា�ល់ជាមួយ្រក�មអ�ក្របឹក្សោ
េយាបល់ពលរដ�
េរៀបចំករ្របជុំភាគីពក់ព័ន�

េធ�ើករស�ង់មតិសហគមន៍
ផ�ល់េវទិកេលើបណា
� ញអុីនធឺណិតែបបអន�រកម�
េដើម្បី្របមូលមតិេយាបល់របស់សហគមន៍

ភាពងាយស្រួល

ភាពមានបម្រុង

អ្វីដែលអ្នកបោះឆ្នោ តទទួលបាន

បទពិេសធន៍េបាះេឆា�តថ�ីមួយ
មជ្ឈមណ�លេបាះេឆា�តែដលងយ�ស�ល សុវត�ិភាព
និងអចេចញចូលបានងយ មានផ�ល់ជូន 11 ៃថ�
ទីតំង្របអប់ទមា�ក់សន�ឹកេឆា�តេបាះតមសំបុ្រតមាន
ផ�ល់ជូន 29 ៃថ�
មជ្ឈមណ�លេបាះេឆា�តចល័ត និងដំេឡើងភា�មៗ

ភាពបត់ែបនក�ុងករេបាះេឆា�តេនទីតំងណាក៍បាន
ក�ុងេខនធី

ខោនធី
LA

ខោនធី LA
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