
ការ បោះ�ះបោះ�ោ ត បោះ�យ សុុវតិ�ភាពការ បោះ�ះបោះ�ោ ត បោះ�យ សុុវតិ�ភាពការ បោះ�ះបោះ�ោ ត បោះ�យ សុុវតិ�ភាព

202020202020
សម្រា�ប់់រដូូវកាល  បោះ�ះបោះ�ោ ត បោះលើក បោះ�ះ  បោះដូើម្បី ើីរកា     សុវតិ�ភាពរប់ស់ បោះ�ក អ្នោក អ្នង្គគការ SEAD 

សូម្បី ណែ�នាំ ំឲ្យយ បោះ�ក អ្នោក បោះ� ផ្ទះះះ បោះ�ើយ បោះ�ះបោះ�ោ ត តាម្បី ណែម្រាប់ស�ើ យ៍ វញិ ។ វធិីើសាម្រាសរ បោះ�ះ 
�ឹង្គ ជួួយ កាត់ ប់�យិ �ូវ ការ ប់ះះពាល់ បោះ�យ ម្រាតង់្គ ��ង្គ ការ  ផ្ទះរុំ ម្បី�ុសស បោះម្រា�ើ� បោះ� តាម្បី  សិា�ើយ៍ បោះ�ះបោះ�ោ តនាំនាំ 

នាំថ្ងៃ�ៃ បោះ�ះ បោះ�ោ ត។



• Bloomington 
• Brooklyn Center 
• Brooklyn Park 
• Champlin
• Chanhassen 
• Corcoran
• Crystal
• Dayton 
• Deephaven
• Eden Prairie
• Edina
• Excelsior
• Golden Valley
• Greenfield
• Greenwood
• Hanover
• Hopkins
• Independence
• Long Lake

• Loretto
• Maple Grove
• Maple Plain
• Medicine Lake
• Medina
• Minneapolis
• Minnetonka
• Minnetonka Beach
• Minnetrista
• Mound
• New Hope
• Orono
• Osseo
• Plymouth
• Richfield
• Robbinsdale
• Rockford
• Rogers
• St. Anthony

• St. Bonifacius
• St. Louis Park
• Shorewood
• Spring Park
• Tonka Bay
• Wayzata 
• Woodland

អ្ននក ជា ពលរដ្ឋឋ កន�ង ខេ�ត្តត ខេ�ខេ�ើភីើ� 
ប្រ�សិិ� ខេ�ើ អ្ននក រស់ិខេ�  កន�ង ប្រកងុ ណាមួួយ កនង ចំំខេណាមួ ប្រកងុ ទាំងំ ៤៥ ខេ�ះ៖



សូុម បោះរៀប  គបោះ��ង!សូុម បោះរៀប  គបោះ��ង!
បោះ�ក អ្នោក អា� បោះ�ះ បោះ�ោ ត �� តាម្បី ណែម្រាប់ស�ើ យ៍  ឬ  បោះ�យខួួ្លួ� អ្នោក  ផ្ទាះ ល់  (បោះ�យ��  ពាក់�ះ ស ��ង្គ រកា ��ៃ យ)។

 សូម្បី  បោះម្បីតារ  បោះរៀប់ គបោះម្រា�ង្គ   ឲ្យយ ��  ជាក់�ក់ ទុុកជាមុ្បី� ម្បី�� ថា  បោះ�កអ្នោក បោះរ ើស យក វធិីើ  ណា មួ្បីយ ក៏ បោះ�យ  ។

1 2 3ការ បោះ�ះបោះ�ោ ត តាម្បី ណែម្រាប់ស�ើ យ៍ បោះ�ះបោះ�ោ ត មុ្បី� ថ្ងៃ�ៃ  បោះ�យ ផ្ទាះ ល់ បោះ�ះបោះ�ោ ត បោះ� ថ្ងៃ�ៃ បោះ�ះបោះ�ោ ត



ការ បោះ�ះបោះ�ោ ត តាម ប្រែ�បសុណីីយ៍ការ បោះ�ះបោះ�ោ ត តាម ប្រែ�បសុណីីយ៍ការ បោះ�ះបោះ�ោ ត តាម ប្រែ�បសុណីីយ៍
អ្ននក ដែដ្ឋល មា� សិិទ្ធធ ខេ�ះខេ�ន ត្ត ទាំងំអ្នស់ិ ខេ� កន�ង រដ្ឋឋ មួើខេ�សូិតា

�� ស�ទុះ បោះ�ះបោះ�ោ ត តាម្បី ណែម្រាប់ស�ើ យ៍ ��។  វធិីើសាម្រាសរ បោះ�ះ  ណែតង្គ ម្រាតវូ �� បោះគ ��យម្បី បោះ�ថា 
“ស�ឹួក បោះ�ោ ត  អ្នវតរ�� ”។ សូម្បី បោះសោើ សំុ ស�ឹួក បោះ�ោ ត រប់ស់ អ្នោក ជា ប់នាំះ �់ បោះដូើម្បី ើី ធានាំ �� ថា 
អ្នោក �ឹង្គ �� បោះពល បោះវ� ម្រាគប់់ ម្រា��់ បោះដូើម្បី ើី ទុទួុល ��ង្គ បោះផ្ទះើើ ស�ឹួក បោះ�ោ ត រប់ស់ អ្នោក ម្រាតឡប់់ បោះ� វញិ។ 
រាល់ ស�ឹួក បោះ�ោ ត ទាំងំ្គអ្នស់  ម្រាតវូ��  ម្រាតាណែម្រាប់ស�ើ យ៍  ប់ញ្ជាា ក់ ថា �� បោះផ្ទះើើ បោះ�ញ  មុ្បី� ឬ 
បោះ� ថ្ងៃ�ៃ បោះ�ះបោះ�ោ ត  ថ្ងៃ�ៃ ទុើ ៣  វ�ិិ�កា បោះ�ើយ �� បោះ� ដូល់ ការយិាល័យបោះរៀប់�ំ ការ  បោះ�ះ បោះ�ោ ត 
ម្បី�� �ួស ពើ  ថ្ងៃ�ៃ ទុើ ១០ វ�ិិ�កា ២០២០ ជាកំ��ត។



សំុ ស�ឹួក បោះ�ោ ត បោះ�
mnvotes.org/absentee

1 បោះផ្ទះើើ ស�ឹួក បោះ�ោ ត រប់ស់ អ្នោក បោះ�វញិ  
តាម្បី វធិីើ២យាះ ង្គ៖

តាម្បី ណែម្រាប់ស�ើ យ៍ បោះ�យ យក បោះ� ទុ�ួក់ បោះ�

Hennepin County 
Government Center

625 4th Avenue South
សម្រា�ប់់ ការ ទុ�ួក់ ស�ឹួក បោះ�ោ ត ណែប់ប់ 
Drive-through

ការយិាល័យបោះរៀប់�ំ ការ  បោះ�ះបោះ�ោ ត ម្រាប់ចាំ ំម្រាកងុ្គ រប់ស់ បោះ�ក អ្នោក 

បោះ�អាស័យ�ា � 300 South 6th Street

ទុទួុល �� ស�ឹួក បោះ�ោ ត 
ម្រាប់ត�ប់តរ� តាម្បី បោះស�ករើណែ�នាំ ំ��ង្គ បោះ�ះបោះ�ោ ត

2

3



4

តាមួដា� សិ�ឹ�ក ខេ�ន ត្ត រ�ស់ិ ខេ�ក អ្ននក

បោះ�ក អ្នោក អា� ព���តយ បោះម្បីើល ថា បោះតើ ស�ឹួក បោះ�ោ ត រប់ស់ អ្នោក ម្រាតវូ �� បោះគ រាប់់ ឬ អ្នត់ �� តាម្បី រយៈ បោះគ�ទំុព័រ  
mnvotes.org។ ម្រាប់ស�� បោះប់ើ ស�ឹួក បោះ�ោ ត រប់ស់ អ្នោក ម្រាតវូ �� បោះគ ម្បី��ទុទួុល បោះ�យ សារ បោះ�តុផ្ទះល ណា មួ្បីយ  

ម្បីន្ត្រី�រើ បោះរៀប់�ំ ការ បោះ�ះបោះ�ោ ត �ឹង្គ ខ្លួល ឬ អុ្នើបោះម្បីះលបោះ�បោះ�ក  អ្នោក ម្បីក បោះ�ះ បោះ�ោ ត បោះ�យផ្ទាះ ល់  បោះ� សិា�ើយ៍   បោះ�ះ�ោ ត មុ្បី� ថ្ងៃ�ៃ  
ឬ បោះ�  សិា�ើយ៍ បោះ�ះ បោះ�ោ ត រប់ស់ អ្នោក បោះ� ថ្ងៃ�ៃ បោះ�ះ បោះ�ោ ត ។

 ពិ�ិត្តយ �ទ្ធ ដែ�នាំ ំសិប្រមា�់ អ្ននក ខេ�ះខេ�ន ត្ត  
ខេរៀ� ខេរៀង ខេដាយ មិួត្តត រ�ស់ិ ខេយើង ខេ� សិម័ួ��ធ អ្ននក ដ្ឋ�កនាំ ំអាសិ�ើ អាខេមួរកិាំងំ caalmn.org/voterguide



បោះ�ះបោះ�ោ ត មុន ថ្ងៃ�ៃ  បោះ�យផ្ទាា ល់បោះ�ះបោះ�ោ ត មុន ថ្ងៃ�ៃ  បោះ�យបោះ�ះបោះ�ោ ត មុន ថ្ងៃ�ៃ  បោះ�យផ្ទាា ល់ផ្ទាា ល់
ការ បោះ�ះ បោះ�ោ ត មុ្បី� ថ្ងៃ�ៃ �� ចាំប់់ ពើ ថ្ងៃ�ៃទុើ ១៨ កញ្ជាា  រ�ូត ដូល់ ថ្ងៃ�ៃ ២ វ�ិិ�កា 
(មួ្បីយ ថ្ងៃ�ៃ មុ្បី� ថ្ងៃ�ៃ បោះ�ះបោះ�ោ ត)។ រាល់ អ្នោក �� ស�ទុធ បោះ�ះ បោះ�ោ ត ទាំងំ្គអ្នស់ បោះ� កោុង្គ បោះខ្លួតរបោះ�បោះ�ើភីើ� 
អា� បោះ�ះ�ោ ត �� បោះ�ម្បីជួឈម្បី�ឌ ល រដូា�ល បោះខ្លួតរ បោះ�បោះ�ើភីើ� 
(Hennepin County Government Center) ណែដូល សិ�ត បោះ� 300 South Sixth Street 
(ជា�់សាា � អាកាស) ឬ បោះ�  សិា�ើយ៍ បោះ�ះបោះ�ោ ត មុ្បី� ថ្ងៃ�ៃ ណាមួ្បីយ ក៏ ��  
ណែដូល អ្នោក អា� រាវរក �� តាម្បីរយៈ បោះគ�ទំុព័រ hennepin.us/elections។

ថ្ងៃ�ៃបោះ�ះ បោះ�ោ ត  គឺ បោះ� ថ្ងៃ�ៃ អ្នង្គាគ រ  ទុើ៣ វ�ិិ�កា ២០២០។ ការ បោះ�ះ បោះ�ោ ត  �ឹង្គ ដំូបោះ�ើ រការ ពើ បោះ�ះ ង្គ  
៧ ម្រាពឹក ដូល់  ៨ យប់់ បោះ�   សិា�ើយ៍ បោះ�ះបោះ�ោ ត ណែដូល រដូា �� ចាំត់តាងំ្គ ដូល់  របូ់ អ្នោក។ 

អ្នោក អា�រាវ  រក  សិា�ើយ៍ បោះ�ះបោះ�ោ ត រប់ស់ អ្នោក �� តាម្បី pollfinder.sos.state.mn.us។

បោះ�ះបោះ�ោ ត បោះ� ថ្ងៃ�ៃ បោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�ះបោះ�ោ ត បោះ� ថ្ងៃ�ៃ បោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�ះបោះ�ោ ត បោះ� ថ្ងៃ�ៃ បោះ�ះបោះ�ោ ត



ជំំនួយ សុ��ប់ ការ បោះ�ះបោះ�ោ តជំំនួយ សុ��ប់ ការ បោះ�ះបោះ�ោ តជំំនួយ សុ��ប់ ការ បោះ�ះបោះ�ោ ត
បោះដូើម្បី ើីធានាំ ថា អ្នោក អា� បោះ�ះ បោះ�ោ ត ��  
សិា�ើយ៍ បោះ�ះបោះ�ោ តទូុបោះ�  
�� ផ្ទះរល់ �ូវ ការ សម្រាម្បីលួ ដូូ� ខាង្គ បោះម្រាកាម្បី៖

មា� សំិ�ួរ �ដែ�ែមួ?
សូិមួ ខេ�ើក hennepin.us/elections 
ឬ �លមួក ខេល�  612-348-5151

1 កាំរ ខេ�ះខេ�ន ត្តដែអ្ន� ចិំខេ�ើើមួផូឹ្លូវ  
ខេដាយ មិួ� �ច់ំ ចំ�ះ ពើ រថយ�ត

ម្រាប់ស�� បោះប់ើ អ្នោក �� ប់ញ្ជាា  កាយសម្បីីទាំរ 
អ្នោក អា� បោះសោើ ឲ្យយ ម្បីន្ត្រី�រើ បោះ�ះបោះ�ោ ត យក ស�ឹួក បោះ�ោ ត ជូួ� អ្នោក ដូល់ រ�យ�រ��។

2 នាំ ំមួ��សិស មួក ជាមួួយ ខេដ្ឋើមួ ើី ជួួយ អ្ននក

ម្រាប់ស�� បោះប់ើ អ្នោក �� ប់ញ្ជាា  ភាសា ឬ ព�ការ  អ្នោក អា� នាំ ំម្បី�ុសស ណែដូល អា� ជួួយ អ្នោក ម្បីក ជាមួ្បីយ �� 
បោះ�យ សារ សិា�ើយ៍ បោះ�ះ បោះ�ោ ត ខួ្លួះ  អា� �ឹង្គ ម្បី�� �� ម្បីន្ត្រី�រើ ណែដូល បោះ�ះ  ភាសា រប់ស់ អ្នោក បោះទុ។ 
បុ់គគល របូ់ បោះ�ះ អា� ជា �រណា ក៏ ��   បោះលើក ណែលង្គ ណែត ជា ��បោះយាជួក ឬ 
តំណាង្គ ស�ជួើព ការង្គារ រប់ស់ អ្នោក។

3 មាសិ�ើ� ខេ�ះខេ�ន ត្ត សិប្រមា�់ ជួ�ពិកាំរ  
�ិង  មួ��សិសចាស់ិ ជួរា

រាល់ សិា�ើយ៍ បោះ�ះបោះ�ោ ត ទាំងំ្គអ្នស់ 
គួរ �� �ូវ �សុើ� បោះ�ះ បោះ�ោ ត ណែដូល អា� គូស ស�ឹួក បោះ�ោ ត ជូួ� អ្នោក 
ប់ង្គាា ញ ស�ឹួក បោះ�ោ ត បោះ�យ   អ្នកសរធំីៗ ��ង្គ បូូ់តុង្គ�ុ� សម្រា�ប់់ អ្នកសរ បោះម្រាប់ល  
ឬ ណែប់ប់  Touchscreen។
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