
ដឹឹង អំំពីីសិិទ្ធធ  បោះ�ះបោះ�ោ តរបស់ិ អំោក ដឹឹង អំំពីីសិិទ្ធធ  បោះ�ះបោះ�ោ តរបស់ិ អំោក ដឹឹង អំំពីីសិិទ្ធធ  បោះ�ះបោះ�ោ តរបស់ិ អំោក 



សិិទ្ធធ អំោកបោះ�ះ បោះ�ោ ត ទូ្ធបោះ�សិិទ្ធធ អំោកបោះ�ះ បោះ�ោ ត ទូ្ធបោះ�សិិទ្ធធ អំោកបោះ�ះ បោះ�ោ ត ទូ្ធបោះ�
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2

3

ប្រ�សិិន បើ�ើ ស្ថាា នើយ៍៍បើ�ះ បើ�ោ ត �ិទ ក្នុោ�ង អំំឡុ�ង បើ�ល ដែ�ល អំោក្នុ បើ� ក្នុោ�ងជួួរ 
សូិម �នត ការ តប្រមង់ជួួរ រ�ស់ិ អំោក្នុ។ អំោក្នុ មាន សិិទធ បើ�ះបើ�ោ ត។

ប្រ�សិិន បើ�ើ អំោក្នុ ជួួ� �ញ្ហាា  ណាមួយ៍ ឬ  
មាន សំិណួួរ បើ� ថ្ងៃ�ៃ បើ�ះ បើ�ោ ត  
សូិម ទូរស័ិ�ទ មក្នុកាន់  បើលខ គាំ ំពារ អំោក្នុ បើ�ះបើ�ោ ត៖

អំង់បោះ�េសិ៖ : 
1-866-OUR-VOTE / 1-866-687-8683

សិម្រា�ប់ ភាសា បោះបងហ្កាា លីី កាតាំងំ ហីី៊ីនឌីី អឺំឌូី កូបោះរ េ 
កីកងឺ តាំហ្កាា ឡីុក ឬ បោះ�ៀតណាម៖
1-888-274-8683

ប្រ�សិិន បើ�ើ អំោក្នុ �ំបើ�ញសិនឹ�ក្នុ បើ�ោ តរ�ស់ិ អំោក្នុ ខ�សិ 
សូិម បើសិោើសិ�ំ  សិនឹ�ក្នុ �ីើ។

ប្រ�សិិន បើ�ើ មាា សិ�ើន បើ�ះ បើ�ោ ត ខូចបើ� ស្ថាា នើយ៍៍ រ�ស់ិ អំោក្នុ 
សូិមបើសិោើ រក្នុ   សិនឹ�ក្នុ បើ�ោ តជា  ប្រក្នុដាសិ។



v

“ខំីំ្ញុំកំពីីង សិិិត  បោះ� សិានីយ៍៍ បោះ�ះ បោះ�ោ ត 
បោះហី៊ីយ៍បី�គលិីក សិានីយ៍៍ �ន និយាយ៍ ថា បោះ�ះ ះ ខំីំ្ញុំ អំត់ �ន បោះ� កោីង បញីី្ជី អំោកចីុះះ បោះ�ះ ះ  បោះ�ះបោះ�ោ ត បោះទ្ធ។ ”

សិិទ្ធធរបស់ិអំោក

ប្រត�ម �ោ  ំ២០២០ មាន រ�ឋសិរ �� ចំនួន២១ 
ដែ�ល អំន�ញ្ហាា តឲ្យយ�លរ�ឋរ�ស់ិ ខួឹន  
ដែ�ល មាន លក្នុខណួៈសិមបតត ិប្រ��់ប្រគាំន់ សិប្រមា�់ ការ  បើ�ះបើ�ោ ត  
អាច   ច�ះ បើ�ីះ  និង បើ�ះបើ�ោ ត �ន នា ថ្ងៃ�ៃ បើ�ះ បើ�ោ ត ។

អំោក្នុ បើ�ះបើ�ោ ត មាន សិិទធ ទទួល �ន នូវ សិនឹ�ក្នុបើ�ោ ត �បើណាត ះអាសិនោ 
 ដែ�ល ជា សិនឹ�ក្នុបើ�ោ ត មួយ៍ ប្រ�បើ�ទ បើ�េងបើទៀត  
ដែ�ល ធានា ថា ន�ង មិនមា ន អំោក្នុ បើ�ះបើ�ោ ត ណាមាោ ក់្នុ ប្រតវូ ការ បើ� �ក្នុបើចញ �ើ �ំបើណួើ រការ បើ�ះបើ�ោ ត
បើដាយ៍ស្ថារ  កំ្នុហុ�សិរ�ឋ�ល បើឡុើយ៍។  
បើនះ �ឺជា វធិានការ សិ�វតាភិា� មួយ៍ សិប្រមា�់ អំោក្នុបើ�ះបើ�ោ ត ដែ�ល មានលក្នុខណួៈសិមបតតបិើ�ះបើ�ោ ត   មិនទាន់ ជាក់្នុលាក់្នុ 
ឬ ដែ�ល អាច �ញ្ហាា ក់្នុ �ន នា បើ�ល បើប្រកាយ៍។

បើប្រកាយ៍ ថ្ងៃ�ៃបើ�ះ បើ�ោ ត មន្ត្រីនតើ បើរៀ� ចំការ បើ�ះបើ�ោ ត 
ប្រតវូ បើ�ើើ ការ បើសិ�ើ�អំងកត បើមើល ថាបើតើ  អំោក្នុ មាន សិិទធ បើ�ះបើ�ោ ត  
និង �នច�ះ បើ�ីះ ដែ�រ ឬ បើទ ។ ប្រ�សិិន បើ�ើ អំោក្នុ មាន សិិទធប្រ��់ ប្រគាំន់  
និង �ន ច�ះ បើ�ីះ ដែមន  �ួក្នុបើ� ន�ង រា�់ សិនឹ�ក្នុ បើ�ោ ត រ�ស់ិ អំោក្នុ ដែ�រ។

បោះតី ម្រាត�ូ បោះ�ើី យាា ងណា

សូិមបើសិោើ  ឲ្យយ  មន្ត្រីនតើបើ�ះ បើ�ោ ត ដែ�ក្នុ  រក្នុ បើ�ីះ រ�ស់ិ អំោក្នុ ក្នុោ�ង �ញ្ជីាើ អំោក្នុច�ះបើ�ីះ  បើ�ះបើ�ោ តជា �ីើ  មតងបើទៀត។ 
សូិម ប្រ�ក្នុ� តួអំក្នុេរ សិប្រមា�់ បើ�ីះ  �ញ្ជីាើជាតិ រ�ស់ិ អំោក្នុ  ជូួន �ល់ មន្ត្រីនតើបើ�ះបើ�ោ ត 
ឬក៏្នុ �ង្ហាា ញ អំតតសិញ្ហាា ណួ�័ណួណណាមួយ៍   ដែ�ល មាន បើ�ីះ  អំោក្នុ បើ� បើលើ បើនាះ។

ប្រ�សិិន បើ�ើ មន្ត្រីនតើ បើ�ះ បើ�ោ ត បើ� ដែត មិនអាច រក្នុ បើ�ីះ អំោក្នុ បើ�ើញ 
សូិម �ញ្ហាា ក់្នុ ថា បើតើ អំោក្នុ កំ្នុ��ង សិាតិ បើ� ស្ថាា នើយ៍៍ បើ�ះ បើ�ោ ត ប្រត�ម ប្រតវូដែ�រ ឬ បើទ៖
សូិម បើសិោើ ឲ្យយ មន្ត្រីនតើ បើ�ះបើ�ោ ត ដែ�ក្នុ ក្នុោ�ង ប្រ��័នធច�ះ បើ�ីះ ទូទាងំ រ�ឋ ដែប្រក្នុង បើលា ថា 
អំោក្នុ ប្រតវូបើ�  ច�ះ បើ�ីះ បើ� ស្ថាា នើយ៍៍ មួយ៍ បើ�េង បើទៀត ឬ ក៏្នុ ទូរស័ិ�ទ មក្នុ កាន់ បើលខ 
1-866-OUR-VOTE បើហុើយ៍ សួិរ រក្នុ ជំួនួយ៍ បើ�ើមបើ �ញ្ហាា ក់្នុ រក្នុ ស្ថាា នើយ៍៍ បើ�ះ បើ�ោ ត ប្រត�មប្រតវូ រ�ស់ិ អំោក្នុ។

បើ�ើ មន្ត្រីនតើ បើ�ះ បើ�ោ ត បើ� ដែត មិន អាច រក្នុ បើ�ីះ អំោក្នុ បើ�ើញ ឬ 
ប្រ�សិិន បើ�ើ អំោក្នុ មិន អាច បើ�ើើ�ំបើណួើ រ បើ� កាន់ ស្ថាា នើយ៍៍ ប្រត�ម ប្រតវូ បើនាះ �ន 
សូិម បើសិោើ រក្នុ សិនឹ�ក្នុ បើ�ោ ត �បើណាត ះ អាសិនោ។*

�នធាននានា
ប្រ�សិិនបើ�ើ អំោក្នុ ប្រតវូ �ន បើ� រ �ញបើចញ  ឬ  ប្រតវូ �ន បើ� ��ិបើសិ�មិន ឲ្យយ សិនឹ�ក្នុ បើ�ោ ត �បើណាត ះអាសិនោ 
សូិម ទូរស័ិ�ទ មក្នុ កាន់ បើលខ គាំពំារ អំោក្នុ បើ�ះបើ�ោ ត បើ� បើលខ 1-866-OUR-VOTE

*ចា�់ អំំ�ើ ការ  បើប្រ�ើប្រ�ស់ិ សិនឹ�ក្នុ បើ�ោ ត �បើណាត ះអាសិនោ  មាន ភា� ខ�សិ គាំោ  �ើ រ�ឋ មួយ៍ បើ� រ�ឋ មួយ៍។ រ�ឋ មួយ៍ ចំនួន �ូចជា  អាយ៍ដាហូុ មើបើនសូិតា 
និង ញូដែហុែមសិាឺ មិន   បើប្រ�ើប្រ�ស់ិ សិនឹ�ក្នុ បើ�ោ ត �បើណាត ះអាសិនោ បើទ។ បើលាក្នុអំោក្នុ អាច ដែ�ក្នុ    ចា�់  រ�ឋ រ�ស់ិ បើលាក្នុ អំោ ក្នុទាក់្នុទង ន�ង បើរឿង បើនះ  �ន បើ�ទើបើនះ។



“ខំីំ្ញុំ �ន ពិីការភាពី។”

សិិទ្ធធរបស់ិអំោក
បើ�ង តាម  ចា�់ សិហុ�័នធ រាល់ ស្ថាា នើយ៍៍ បើ�ះ បើ�ោ ត ថាោ ក់្នុ សិហុ�័នធ ទាងំអំស់ិ  
ប្រតវូ�ំពាក់្នុ នូវ �រកិាខ រ និង បើសិវាក្នុម ី ជំួនួយ៍ សិប្រមា�់  អំោក្នុ បើ�ះបើ�ោ ត ដែ�លជា ជួន   ចាស់ិជួរា   និង 
�ិការ។ ការ អំន�ញ្ហាា តិ ឲ្យយ មាន ការ បើ�ះបើ�ោ ត ដែអំ� ចិបើញ្ជីើើម �ូឹវ   
មិនទាន់ �ំបើ�ញ �ន នូវ លក្នុខខ័ណួឌ  រ�ស់ិ  ចា�់ គាំពំារ ជួនជាតិ អាបើមរកិាងំ ដែ�ល មាន �ិការភា� បើទ។

បើ� ក្នុោ�ង ការ បើ�ះបើ�ោ ត ថាោ ក់្នុ សិហុ�័នធ 
រាល់ ស្ថាា នើយ៍៍ បើ�ះបើ�ោ ត ប្រតវូ មាន �ំពាក់្នុ នូវ ប្រ��័នធ បើ�ះបើ�ោ ត �ា ង តិច មួយ៍
  ដែ�ល អំន�ញ្ហាា តិ ឲ្យយ អំោក្នុបើ�ះបើ�ោ ត ដែ�ល មាន �ិការភា�  
អាច បើ�ះបើ�ោ ត បើដាយ៍ សិមាៃ ត់ និង ឯក្នុរាជួយ �ន។ ជា �មតីា 
បើនះ �ឺ ជា មាា សិ�ើន ដែ�ល អាច អាន សិនឹ�ក្នុបើ�ោ ត  និង អាច ឲ្យយ អំោក្នុ បើ�ះបើ�ោ ត បើដាយ៍ ច�ច �ែតូ�ង �ន។

បើ�ង តាម ចា�់ សិហុ�័នធ អំោក្នុ បើ�ះបើ�ោ ត ដែ�ល មាន �ិការភា� និង 
អំោក្នុ បើ�ះ បើ�ោ ត ដែ�ល មាន ការ លំ�ក្នុ ក្នុោ�ង ការ អាន  និង សិរបើសិរ ភាស្ថា អំង់បើ�ឹសិ  
មាន សិិទធ ទទួល �ន នូវ ជំួនួយ៍ ផ្ទាទ ល់ ខួឹនបើ� ស្ថាា នើយ៍៍ បើ�ះបើ�ោ ត �ើ មន�សិេណា មួយ៍  ដែ�ល បើ� បើ�ញ ចិតត។
 ជំួនួយ៍ការ រ�ូបើនះ  មិន អាច ជា និបើ�ជួក្នុ តំណាង រ�ស់ិ និបើ�ជួក្នុ ឬជា  ភាោ ក់្នុង្ហារ ឬ 
មន្ត្រីនតើ បើ� ក្នុោ�ង សិហុជួើ�ការង្ហារ រ�ស់ិ អំោក្នុ បើ�ះ បើ�ោ ត បើឡុើយ៍។ ជំួនួយ៍ ការ រ�ូ បើនះ 
ចា�ំច់ ប្រតវូ បើគាំរ� �ល់ ភា� ឯក្នុជួន រ�ស់ិ អំោក្នុ បើ�ះបើ�ោ ត
 បើដាយ៍ មិនប្រតវូលួច   បើមើល សិនឹ�ក្នុ បើ�ោ ត រ�ស់ិ អំោក្នុ បើ�ះ បើ�ោ ត បើឡុើយ៍ 
បើលើក្នុដែលង ដែត មាន ការ បើសិោើសិ� ំ�ើ អំោក្នុ បើ�ះ បើ�ោ តឲ្យយ បើ�ើើ �ូបើចោះ។

មន្ត្រីនតើបើ�ះបើ�ោ ត ប្រតវូ បើរៀ� ចំ ការ សិប្រមលួ ដែ�ល សិមបើហុត��ល  
តាម ចា�ំច់  បើ�ើមបើ ជួួយ៍ ឲ្យយ អំោក្នុ បើ�ះ បើ�ោ ត �ន។

អំោក្នុ បើ�ះ បើ�ោ ត ដែ�ល មាន �ិការ ភា� ដែ�ោក្នុ សិតិ�ញ្ហាា   មិនអាច ប្រតវូ �ន បើ� រ �ញ បើចញ �ើ មណួឌ ល បើ�ះ បើ�ោ ត បើដាយ៍
 ស្ថារ មន្ត្រីនតើបើ�ះ បើ�ោ ត  �ិត ថា គាំត់ មិន មាន  “លក្នុខណួៈសិមបតត”ិ  ប្រ��់ ប្រគាំន់បើ�ើមបើ បើ�ះ បើ�ោ ត បើឡុើយ៍។

បោះតី ម្រាត�ូ បោះ�ើី យាា ងណា
អំោក្នុ អាច នាសំិមាជិួក្នុ ប្រ�សួ្ថារ  មិតត�ក្នុត ិ ឬ មន�សិេ ណា មាោ ក់្នុ ដែ�ល អំោក្នុ បើ�ញ ចិតត  
មក្នុ ជួួយ៍ អំោក្នុ�ន  បើ� ស្ថាា នើយ៍៍ បើ�ះ បើ�ោ ត។

ប្រ�សិិន បើ�ើ អំោក្នុ នា ំមន�សិេ មក្នុ ជួួយ៍  សូិម បើមតាត  ប្រ��់ ឲ្យយ មន្ត្រីនតើ ស្ថាា នើយ៍៍ បើ�ះ បើ�ោ ត �ន ��ង�ង   
បើ� បើ�ល អំោក្នុ បើ� �ញ្ហាា ក់្នុ វតតមាន ។ មន្ត្រីនតើ ស្ថាា នើយ៍៍  អាច ន�ង សិ� ំឲ្យយ អំោក្នុ សិប�  ថា អំោក្នុ �ិត ជា មាន �ិការភា�  និង 
�ន បើសិោើសិ� ំ���គល រ�ូ បើនាះ ឲ្យយ មក្នុ ជួួយ៍ អំោក្នុដែមន ។ ជំួនួយ៍ការ រ�ស់ិ អំោក្នុ រ�ូ បើនះ 
អាច ន�ង ប្រតវូ �ន បើ� សិ� ំឲ្យយ �ំបើ�ញ ដែ���ទ សិប� ថា  រ�ូគាំត់ មិន �ន �ង្ហាគ �់រ�ូ  អំោក្នុ ឲ្យយ បើ�ះ បើ�ោ ត តាម ដែ�� ណាមួយ៍ បើឡុើយ៍។

ប្រ�សិិន បើ�ើ មាន ការ តប្រមង់ ជួួរ ដែវង បើហុើយ៍ អំោក្នុ មាន �ញ្ហាា  សិ�ខភា� �ូឹវ កាយ៍  ឬ �ូឹវ ចិតត  
ឬ �ិការភា� ដែ�ល �ងក ការលំ�ក្នុ  �ល់ ការ តប្រមង់  ជួួរ រ�ស់ិ អំោក្នុ  សូិម ប្រ��់ �ល់ មន្ត្រីនតើ ស្ថាា នើយ៍៍ បើ�ើមបើ ដែសិើង រក្នុ ជំួនួយ៍។

ប្រ��់ មន្ត្រីនតើ បើ�ះ បើ�ោ ត អំំ �ើ អំើើ ដែ�ល អំោក្នុ ប្រតវូការ។

ប្រ�សិិន បើ�ើ អំោក្នុ មិន អាច ចូល ក្នុោ�ង ស្ថាា នើយ៍៍ បើ�ះ បើ�ោ ត �ន 
  បើដាយ៍ ស្ថារ មាន �ញ្ហាា   �ូឹវ បើ�ើរ  សូិម បើសិោើសិ� ំជំួនួយ៍ ដែអំ� ចិបើញ្ជីើើម �ូឹវ �ើ មន្ត្រីនតើ ស្ថាា នើយ៍៍។

ប្រ�សិិន បើ�ើ អំោក្នុ មាន ការ�ិ�ក្នុ ក្នុោ�ង ការ បើប្រ�ើប្រ�ស់ិ សិមាា រៈ ដែ�ល បើ� �តល់ ជូួន សិប្រមា�់ ការ បើប្រជួើសិបើរ ើសិ 
ប្រត ួត �ិនិតយ  ឬ �ូសិ សិនឹ�ក្នុ បើ�ោ ត រ�ស់ិ អំោក្នុ   សូិម ប្រ��់ មន្ត្រីនតើ ស្ថាា នើយ៍៍ ឲ្យយ �ន ��ង  
បើហុើយ៍ បើសិោើ សិ�រំក្នុ  ជំួនួយ៍ តាម ការ �ួរ។ ចា�់ �នតប្រមវូ ឲ្យយ មាន ការ សិប្រមលួ �ល់ រាល់  ជួន ចាស់ិ ជួរា និង �ិការ ។

ប្រ�សិិន បើ�ើ អំោក្នុ ជួួ� នូវ ឧ�សិ�គ  ណាមួយ៍ ក្នុោ�ង ការ បើ�ះបើ�ោ ត បើដាយ៍ សិមាៃ ត់  និង ឯក្នុរាជួយ   ឬ  មិន អាច �ូសិ សិនឹ�ក្នុ បើ�ោ ត រ�ស់ិ
 អំោក្នុ �ន  សូិម រាយ៍ការ �ញ្ហាា បើនះ មក្នុ កាន់ បើលខ គាំពំារ អំោក្នុ បើ�ះបើ�ោ ត  តាមរយ៍ៈបើលខ  1-866-OUR-VOTE។

�នធាន នានា
ដែសិើង រក្នុ �ទដែណួនា ំ លមិិត អំំ�ើ ការ បើ�ះ បើ�ោ ត បើ� Bazelon Center for Mental Health Law.

សិប្រមា�់ ជំួនួយ៍ទាក់្នុទង  ន�ង ការ បើ�ះបើ�ោ ត សិប្រមា�់ អំោក្នុ �ិការ សូិម អាន  បើ�ហុទំ�័រ Autistic Self Advocacy 
Network.

អាន �័ត៌មាន បើ� បើ�ហុទំ�័រ SABE’s GoVoter Project បើ�ើមបើ ទទួល �ន នូវ ការ ហុើ�ក្នុហុើនឺ អំំ�ើ ការ បើប្រ�ើប្រ�ស់ិ សិិទធ
 រ�ស់ិ អំោក្នុ  ក្នុោ�ង នាម ជា អំោក្នុបើ�ះ បើ�ោ ត ដែ�ល មាន �ិការភា�។

សិប្រមា�់ �័ត៌មានទាក់្នុទង ន�ង  ការ បើ�ះបើ�ោ ត ជាភាស្ថា សិញ្ហាា  ដែ�� អាបើមរកិាងំ សូិមបើ�ើក្នុ បើ�ហុទំ�័រ SignVote.

http://www.bazelon.org/our-work/voting/
https://autisticadvocacy.org/policy/toolkits/voting/
https://autisticadvocacy.org/policy/toolkits/voting/
https://www.sabeusa.org/govoter/
https://signvote.org/


“ខំីំ្ញុំ និយាយ៍ ភាសាអំង់បោះ�េសិ មិន សូិ� �ន លីអ។”

សិិទ្ធធរបស់ិអំោក

បើ�ង តាម ចា�់ សិហុ�័នធ អំោក្នុបើ�ះ បើ�ោ ត ទាងំឡាយ៍ ណា  
ដែ�ល មាន ការ លំ�ក្នុ ក្នុោ�ង ការ អាន ឬ សិរបើសិរ ភាស្ថា អំង់បើ�ឹសិ  
អាច ទទួល �ន នូវជំួនួយ៍ ផ្ទាទ ល់ ខួឹន �ើ មន�សិេ ណាមាោ ក់្នុ ដែ�ល បើ� បើ�ញ ចិតត 
�រា� ណា  ���គល រ�ូ បើនាះ មិនដែមន ជា និបើ�ជួក្នុ តំណាង រ�ស់ិ និបើ�ជួក្នុ 
ឬជា ភាោ ក់្នុង្ហារ  ឬ មន្ត្រីនតើ រ�ស់ិ សិហុជួើ� ការង្ហារ រ�ស់ិ អំោក្នុ បើ�ះបើ�ោ ត។

រាល់ បើខតត ដែ�ល មាន ដែចង បើ� ក្នុោ�ង  ដែ�ោក្នុ២០៣ ថ្ងៃន ចា�់ ទាក់្នុទង ន�ង សិិទធបើ�ះបើ�ោ ត 
ចា�ំច់ ប្រតវូមាន   �តល់ជូួន �ល់ អំោក្នុ បើ�ះ បើ�ោ ត នូវ ជំួនួយ៍ �ហុ�ភាស្ថា  
បើ� ក្នុោ�ង ភាស្ថា ជាក់្នុលាក់្នុ មួយ៍ ចំនួន។ បើនះ មាន ន័យ៍ថា  បើខតត ទាងំ បើនាះ 
 ប្រតវូ មាន  ���គលិក្នុ បើ�ះបើ�ោ ត ដែ�ល បើចះ និ�យ៍ ភាស្ថា    បើហុើយ៍ មាន �ក្នុដែប្រ� ឯក្នុស្ថារ  
និង �័ត៌មាន ទាក់្នុ ទង ន�ង ការ បើ�ះបើ�ោ ត ជា ភាស្ថា ទាងំបើនាះ�ូចគាំោ  ។
សូិម ដែ�ក្នុ បើមើល ថា បើតើ បើខតត រ�ស់ិ អំោក្នុ  
ប្រតវូ �ន ចា�់តប្រមវូ   ឲ្យយ មាន �តល់ ជូួននូវ  បើសិវា ភាស្ថា សិប្រមា�់ ការ បើ�ះបើ�ោ ត  
ក្នុោ�ង ភាស្ថា ដែ�ល អំោក្នុ និ�យ៍ ដែ�រ ឬ បើទ។

បោះតី ម្រាត�ូ បោះ�ើី យាា ងណា

អំោក្នុ អាច នាសំិមាជិួក្នុ ប្រ�សួ្ថារ  មិតត�ក្នុត ិ ឬ 
មន�សិេ ណា មាោ ក់្នុ ដែ�ល អំោក្នុ បើ�ញ ចិតត មក្នុ ជួួយ៍ អំោក្នុ �ន បើ� ស្ថាា នើយ៍៍ បើ�ះ បើ�ោ ត។ 
សូិម ក្នុ� ំនា ំនិបើ�ជួក្នុ  ឬ  តំណាង រ�ស់ិ និបើ�ជួក្នុ ឬ សិហុជួើ� ការង្ហារ រ�ស់ិ អំោក្នុឲ្យយ បើស្ថាះ។

ប្រ�សិិន បើ�ើ អំោក្នុ រស់ិ បើ� ក្នុោ�ង បើខតត ដែ�ល ប្រតវូ �ន ចា�់ តប្រមវូ ឲ្យយ មាន ជំួនួយ៍ �ហុ�ភាស្ថា សិ ប្រមា�់ ភាស្ថា រ�ស់ិ អំោក្នុ 
អំោក្នុ អាច បើសិោើ សិ� ំជំួនួយ៍ ផ្ទាទ ល់ មាត់ �ើ មន្ត្រីនតើ បើ�ះ បើ�ោ ត �ហុ�ភាស្ថា  
បើហុើយ៍ បើសិោើរ ក្នុ ឯក្នុស្ថារ បើ�ះបើ�ោ ត  �ូច ជា សិនឹ�ក្នុ បើ�ោ ត  ជា ភាស្ថា រ�ស់ិ អំោក្នុ �ន ។

ប្រ�សិិន បើ�ើ អំោក្នុ មាន �ញ្ហាា  បើ�ះបើ�ោ ត បើដាយ៍ ស្ថារ ក្នុងើះ ជំួនាញ ភាស្ថា អំង់បើ�ឹសិ សូិម ទាក់្នុទង មក្នុ កាន់ បើលខ �ូច ខាង បើប្រកាម៖

អំង់បោះ�េសិ
1-866-OUR-VOTE / 1-866-687-8683
ភាសា បោះបងហ្កាា លីី  ចិុះនកាតាំងំ ហីី៊ីនឌីី អឺំឌូី  កូបោះរ េ ចិុះនកីកងឺ តាំហ្កាា ឡីុក ឬ បោះ�ៀតណាម៖ 
1-888-API-VOTE / 1-888-274-8683

�នធាន នានា
សិប្រមា�់ �ទ ដែណួនា ំលមិិត អំំ�ើ ជំួនួយ៍ បើ�ះបើ�ោ ត �ហុ�ភាស្ថា សូិម បើ�ើក្នុ Asian Americans Advancing Justice.

https://www.advancingjustice-aajc.org/language-access
https://www.advancingjustice-aajc.org/language-rights


“�ន មនីសិស �ោ ក់កំពីីង  ពីាយាម រារំាង សិិទ្ធធ បោះ�ះ បោះ�ោ ត របស់ិ ខំីំ្ញុំ។”

ឧទាហ៊ីរណ៍៍ទាក់ទ្ធង នឹង ការ �ំរាមកំហែហ៊ីង  អំោក បោះ�ះ បោះ�ោ ត
ការ ស្ថាក្នុសួិរ បើ�ញបើដាលអំោក្នុ បើ�ះ បើ�ោ ត   អំំ�ើ បើរឿង សិញ្ហាា តិ 
ប្រ�វតត ិ�ទឧប្រកិ្នុ�ឋ ឬ លក្នុខណួៈសិមបតតបិើ�ើមបើ បើ�ះ បើ�ោ ត បើ�េង បើទៀត 
បើដាយ៍ បើប្រ�ើ កិ្នុរ�ិ មិន សិមរមយ។

ការ តាងំ  ខួឹន�នំឹ  ជា មន្ត្រីនតើ បើ�ះបើ�ោ ត។

ដាក់្នុ �ង្ហាា ញ នូវ ផឹ្ទាក្នុ បើ�សិនា ដែកឹ្នុង កឹាយ៍ ឬ 
ខ�សិ �ើការ�ិត    អំំ�ើ ការ �នំឹ សិនឹ�ក្នុ បើ�ោ ត  និង  
ការ ដាក់្នុ បើទាសិ ប្រ�ហុទ័ីណួឌ ដែ�ល ពាក់្នុ�័នធ។

ការ រខំានអំ�ក្នុឡុ�ក្នុ  ក្នុោ�ង ទប្រមង់ បើ�េង បើទៀត 
ជា�ិបើសិសិ ការ រខំាន ចំបើពាះ អំោក្នុ ដែ�លមិន បើចះ ភាស្ថា អំង់បើ�ឹសិ
និង អំោក្នុបើ�ះបើ�ោ ត ដែសិបក្នុ�ណ៌ួ។

�េ�ើ�ាយ៍�័ត៌មាន ដែកឹ្នុង�នំឹ  អំំ�ើ ល័ក្នុខខ័ណួឌ  សិប្រមា�់ អំោក្នុ បើ�ះ បើ�ោ ត។

�នធាន នានា
បើ� ក្នុោ�ង រ�ឋ ជាបើប្រចើន  អំោក្នុ អាច �តល់ នូវ ពាក្នុយ សិមប� បើ� កាន់ មន្ត្រីនតើបើ�ះ បើ�ោ ត   
បើ�ើមបើ �ំបើ�ញ លក្នុខណួៈសិមបតត ិបើ�ះបើ�ោ ត បើ� ក្នុោ�ង រ�ឋ រ�ស់ិ អំោក្នុ និង �នត បើ� �ូសិ សិនឹ�ក្នុ បើ�ោ ត �ន។

សូិម រាយ៍ការ រាល់ ការ �ំរាមកំ្នុដែហុង មក្នុ កាន់ បើលខ គាំពំារ អំោក្នុ បើ�ះ បើ�ោ ត  តាមរយ៍ៈ  បើលខ 1-866-OUR-VOTE។

សិិទ្ធធ របស់ិ អំោក
ការ �ំរាម កំ្នុដែហុង អំោក្នុ បើ�ះ បើ�ោ ត  �ឺជា អំំបើ�ើ ខ�សិចា�់ ។  “ការ �ំរាម កំ្នុដែហុង ឬ �ងខំ...  ���គល ណាមួយ៍  
ក្នុោ�ង បើគាំល �ំណួង  បើប្រជួៀតដែប្រជួក្នុ សិិទធរ�ស់ិ ���គល បើនាះ ក្នុោ�ង ការ  បើ�ះបើ�ោ ត តាម ចិតត ចង់ រ�ស់ិ គាំត់” 
ជា �ទបើលីើសិក្នុប្រមិត  សិហុ�័នធ។

បើទាះ ក្នុោ�ង រ�ឋ ណា ក៏្នុបើដាយ៍ អំោក្នុមិន ចា�ំច់ បើចះ ភាស្ថា អំង់បើ�ឹសិ  បើទើ� បើ�ះ បើ�ោ ត �ន បើទ។
បើទាះ ក្នុោ�ង រ�ឋ ណា ក៏្នុបើដាយ៍ អំោក្នុមិន ចា�ំច់ ប្រតវូ �ឹង កាត់ ការ បើ�ើើ បើតសិត   បើទើ� បើ�ះ បើ�ោ ត �ន បើទ។
រ�ឋ ខឹះ  មិន មាន តប្រមវូ ឲ្យយ អំោក្នុ បើ�ះ បើ�ោ ត �ង្ហាា ញ អំតតសិញ្ហាា ណួ�័ណួណ មាន រ�ូ �ត បើទ។



បោះសិចុះកីីអំំពា�នា� ឲ្យយ បោះ�ើីសិកមះភាពី

សូិម ដែចក្នុ រដំែលក្នុ  និង �នយល់ �ង្ហាា ញ បើសិចក្នុតើដែណួនា ំបើ� ក្នុោ�ង បើសិៀវបើ�បើនះ 
 ជាមួយ៍ សិហុ�មន៍ មា�ង ដែខរី ឡាវ និង បើវៀតណាម រ�ស់ិ អំោក្នុ។

សូិម ដែចក្នុ រដំែលក្នុបើរឿងរាាវទាក់្នុ ទង ន�ង ការ បើ�ះបើ�ោ ត រ�ស់ិ អំោក្នុ  បើដាយ៍ ដែ�ក្នុ បើយ៍ើង ខំ� ំបើលើ �ណាត ញ សិងគម តាមរយ៍ៈ
Instagram @theseadproject + Twitter @plantthesead និង បើប្រ�ើ ដែហុែសិាដែ�ក្នុ 
#Elections2020.

សូិមច�ះ បើ�ីះ បើ�ើមបើ ទទួល �ននូវ  ប្រ�ិតត�័ប្រតរ�ស់ិ បើយ៍ើង បើ�បើ�ហុទំ�័រ
theseadproject.org



theseadproject.org/keepgoing2020

@theseadproject

@theseadproject @plantthesead

សូូម ថ្លែ�ែង អំំណរគុុណ ដល់់ សូហជីីព សេសូរភីាព សីុូវិលិ់ អាសេមរកិាំងំ និិង អំងគកាំរ សេលី់កសូួ�យ យុតិិ្តិធម៌ អាសីុូអាសេមរកិាំងំ


