
ຮູ້້�ສິິດຂອງຜູ້້�ມີີສິິດເລືືອກຕ້ັ້�ງຂອງທ່່ານຮູ້້�ສິິດຂອງຜູ້້�ມີີສິິດເລືືອກຕ້ັ້�ງຂອງທ່່ານຮູ້້�ສິິດຂອງຜູ້້�ມີີສິິດເລືືອກຕ້ັ້�ງຂອງທ່່ານ



ສິິດລົືງຄະແນນສິຽງທົ່�ວໄປສິິດລົືງຄະແນນສິຽງທົ່�ວໄປສິິດລົືງຄະແນນສິຽງທົ່�ວໄປ
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ຖ້້າການປ່່ອນບັດັເລືືອກຕັັ້�ງປິ່ດໃນຂະນະທ່ີ່�ທ່ີ່ານຍັງັຢູ່່່ໃນເສ້ັ້�ນແຖ້ວ, 
ຢູ່່່ໃນເສ້ັ້�ນແຖ້ວ - ທ່ີ່ານມ່ີສິັ້ດທ່ີ່�ຈະລົືງຄະແນນສັ້ຽງ

ຖ້້າທ່ີ່ານມີບ່ັນັຫາຫືືມີຄ່ຳຖ້າມີໃນວັນເລືືອກຕັັ້�ງ, 
ໃຫ້ໂທີ່ຫາສັ້າຍັດ່ວນປ້່ອງກັນການເລືືອກຕັັ້�ງ:

ພາສັ້າອັງກິດ:
1-866-OUR-VOTE / 1-866-687-8683

ສັ້ຳ ລັືບັພາສັ້າ Bengali, Cantonese, Hindi, 
Urdu, Korean, Mandarin, Tagalog, ຫືືພາສັ້າ
ຫວຽດນາມີ: 
1-888-274-8683

ຖ້້າທ່ີ່ານມີຂ້່ຜິິດພາດໃນການປ່່ອນບັດັຂອງທ່ີ່ານ, 
ຂເໍອົາໃບັສັ້ະໝັັກໃໝ່ັ.

ຖ້້າເຄື�ອງຈັກເປ່່ເພຢູ່່່ບັອ່ນທ່ີ່�ທ່ີ່ານເລືືອກຕັັ້�ງ, 
ໃຫ້ຂມໍີກ່ານປ່່ອນບັດັແບັບັເຈ້ຍັ.
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“ຂ�ອຍຢູ້່�ທີ່�ຫ້�ອງການປ�ອນບ້ັດແລືະພະນ້ກ
ງານກ່າວວ່າຊືື່�ຂອງຂ�ອຍບັຢູ້່່�ໃນລືາຍຊືື່�ຜູ້້�ລົືງທ່ະບັຽນ.”

ສິິດທິ່ຂອງທ່່ານ

ຮອດປີ່ 2020, ທັີ່ງໝົັດ 21 ລັືດມີກ່ານລົືງທີ່ະບັຽນໃນມີື�ດຽວກັນ, 
ເຊິິ່�ງອະນຸຍັາດໃຫ້ຜ້່ິທ່ີ່�ອາໃສັ້ຢູ່່່ລັືດທ່ີ່�ມີເ່ງື�ອນໄຂສັ້າມີາດລົືງທີ່ະບັຽນແລືະລົືງຄະແນນສັ້ຽງໃນວັນເລືືອກຕັັ້�ງ.

ຜ້່ິມີສິ່ັ້ດເລືືອກຕັັ້�ງມີສິ່ັ້ດໃນການລົືງຄະແນນສັ້ຽງຊົິ່�ວຄາວ, 
ເຊິິ່�ງແມີນ່ບັດັອື�ນທ່ີ່�ຮັບັປ່ະກັນວ່າຜ້່ິມີສິ່ັ້ດເລືືອກຕັັ້�ງຈະບ່ັຖື້ກໄລ່ືອອກຈາກຂັ�ນຕັ້ອນການລົືງ
ຄະແນນສັ້ຽງຍັອ້ນຄວາມີຜິິດພາດດ້ານການບັລິໍືຫານ. ພວກເຂົາສັ້ະໜອງກົນໄກທ່ີ່�ລົື�ມີເຫລືວສັ້ຳ 
ລັືບັຜ້່ິມີສິ່ັ້ດເລືືອກຕັັ້�ງທ່ີ່�ມີສິ່ັ້ດໃນການລົືງຄະແນນສັ້ຽງ 
ແມີນ່ບ່ັແນນ່ອນແລືະສັ້າມີາດກວດສັ້ອບັໄດ້ໃນພາຍັຫລັືງ.

ຫັືງຈາກວັນເລືືອກຕັັ້�ງ, ເຈົ�າໜາ້ ທ່ີ່�ເລືືອກຕັັ້�ງຕ້ັ້ອງ
ໄດ້ສືັ້ບັສັ້ວນວ່າທ່ີ່ານມີຄຸ່ນສົັ້ມີບັດັທ່ີ່�ຈະລົືງຄະແນນສັ້ຽງ 
ແລືະລົືງທີ່ະບັຽນໄດ້ບ່ັ. ຖ້້າທ່ີ່ານມີຄ່ນຸວຸດທິີ່ແລືະລົືງທີ່ະບັຽນ, 
ພວກເຂົາຈະນບັັຄະແນນສັ້ຽງຂອງທ່ີ່ານ.

ສິິ�ງທີ່�ຕັ້�ອງເຮັູ້ດ

ຂໃໍຫ້ພະນກັງານປ່່ອນບັດັກວດເບັິ�ງຊືິ່�ຂອງທ່ີ່ານສັ້ອງເທົີ່�າໃນບັນັຊ່ິ່ຂອງ
ຜ້່ິລົືງທີ່ະບັຽນແລືະຜ້່ິມີສິ່ັ້ດປ່່ອນບັດັອື�ນໆ. ໃຫ້ແນໃ່ຈວ່າທ່ີ່ານສັ້ະກົດຊືິ່�ເຕ້ັ້ມີຂອງ
ທ່ີ່ານສັ້ຳລັືບັພະນກັງານເລືືອກຕັັ້�ງຫືືສັ້ະແດງບັດັປ່ະຈຳຕົັ້ວທ່ີ່�ມີຊື່ິ່�ຂອງທ່ີ່ານໃສ່ັ້.

ຖ້້າຫາກວ່າເຈົ�າໜາ້ທ່ີ່�ເລືືອກຕັັ້�ງຍັງັບ່ັສັ້າມີາດຊິ່ອກຫາຊືິ່�ຂອງທ່ີ່ານ, 
ໃຫ້ຢືູ່ນຢັູ່ນວ່າທ່ີ່ານຢູ່່່ສັ້ະຖ້ານທ່ີ່�ປ່່ອນບັດັທ່ີ່�ຖື້ກຕ້ັ້ອງ:
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ�າໜາ້ 
ທ່ີ່�ເລືືອກຕັັ້�ງກວດກາລືະບັບົັທົີ່�ວລັືດເພື�ອເບັິ�ງ
ວ່າທ່ີ່ານໄດ້ລົືງທີ່ະບັຽນຢູ່່່ສັ້ະຖ້ານທ່ີ່�ປ່່ອນບັດັອື�ນຫືືໂທີ່ຫາເບັ ່1-866-OUR-VOTE 
ແລືະຂຄໍວາມີຊ່ິ່ວຍັເຫືືອໃນການກວດສັ້ອບັສັ້ະຖ້ານທ່ີ່�ປ່່ອນບັດັທ່ີ່�ຖື້ກຕ້ັ້ອງຂອງທ່ີ່ານ.

ຖ້້າຫາກວ່າເຈົ�າໜາ້ທ່ີ່�ເລືືອກຕັັ້�ງຍັງັບ່ັສັ້າມີາດຊິ່ອກຫາຊືິ່�ຂອງ
ທ່ີ່ານຫືືຖ້້າທ່ີ່ານບ່ັສັ້າມີາດເດ່ນທີ່າງໄປ່ສັ້ະຖ້ານທ່ີ່�ເລືືອກ 
ຕັັ້�ງທ່ີ່�ຖື້ກຕ້ັ້ອງ, ຂໃໍຫ້ມີກ່ານປ່່ອນບັດັຊົິ່�ວຄາວ.

ຊ້ື່ບັ ພະ ຍາ ກອນ
ຖ້້າທ່ີ່ານຖື້ກປ່ະຕິັ້ເສັ້ດຫລືືປ່ະຕິັ້ເສັ້ດການລົືງຄະແນນສັ້ຽງຊົິ່�ວຄາວ, 
ໃຫ້ໂທີ່ຫາສັ້າຍັດ່ວນປົ່ກປ້່ອງການເລືືອກຕັັ້�ງທ່ີ່�ເບັ ່1-866-OUR-VOTE ແລືະລືາຍັງານປ່ະສົັ້ບັການຂອງທ່ີ່ານຕ່ັ້ເຈົ�າໜາ້ທ່ີ່�ເລືືອກຕັັ້�ງທ້ີ່ອງຖິ້�ນ.
ກົດໝັາຍັການລົືງຄະແນນສັ້ຽງຊົິ່�ວຄາວແຕັ້ກຕ່ັ້າງກັນໄປ່ຕັ້າມີແຕ່ັ້ລືະລັືດ. ລັືດ Idaho, Minnesota ແລືະ New Hampshire 

ບ່ັໄດ້ອອກບັດັເລືືອກຕັັ້�ງຊົິ່�ວຄາວ. ກວດເບັິ�ງກົດໝັາຍັຂອງລັືດຂອງທ່ີ່ານຢູ່່່ບັອ່ນນ່�.



“ຂ�ອຍມີຄີວາມີພິການ.”

ສິິດທິ່ຂອງທ່່ານ
ພາຍັໃຕ້ັ້ກົດໝັາຍັຂອງລັືດຖ້ະບັານກາງ, ທີ່ກຸໆສັ້ະຖ້ານທ່ີ່�ປ່່ອນບັດັສັ້ຳ 
ລັືບັການເລືືອກຕັັ້�ງລັືດຖ້ະບັານກາງຕ້ັ້ອງສັ້າມີາດເຂົ�າເຖິ້ງໄດ້ຢູ່່າງເຕ້ັ້ມີສ່ັ້ວນ 
ສັ້ຳ ລັືບັຜ້່ິສ່ັ້ງອາຍຸັແລືະຜ້່ິມີສິ່ັ້ດເລືືອກຕັັ້�ງທ່ີ່�ມີຄ່ວາມີພກິານ. 
ການອະນຸຍັາດໃຫ້ລົືງຄະແນນສັ້ຽງໃນເສ້ັ້�ນທີ່າງບ່ັພຽງພໍເພື�ອຕັ້ອບັສັ້ະໜອງ ຄວາມີຕ້ັ້ອງ
ການໃນການເຂົ�າເຖິ້ງຂອງຄົນອາເມີລິືກາດ້ວຍັຄວາມີພກິານ (ADA).

ໃນການເລືືອກຕັັ້�ງຂອງລັືດຖ້ະບັານກາງ, ທີ່ກຸໆສັ້ະຖ້ານທ່ີ່�ປ່່ອນບັດັຕ້ັ້ອງ
ມີລ່ືະບັບົັການລົືງຄະແນນສັ້ຽງຢູ່່າງໜອ້ຍັ ໜ່�ງ 
ລືະບັບົັທ່ີ່�ຊ່ິ່ວຍັໃຫ້ຜ້່ິມີສິ່ັ້ດເລືືອກຕັັ້�ງພກິານສັ້າມີາດລົືງຄະແນນສັ້ຽງ
ດ້ວຍັຕົັ້ນເອງແລືະເປັ່ນອິດສັ້ະຫືະ. ໂດຍັປົ່ກກະຕິັ້ແລ້ືວ, 
ນ່�ແມີນ່ເຄື�ອງຈັກທ່ີ່�ສັ້າມີາດອ່ານໃບັປ່່ອນບັດັໃຫ້ທ່ີ່ານແລືະປ່່ອຍັໃຫ້ທ່ີ່ານລົືງ
ຄະແນນສັ້ຽງໂດຍັກົດປຸ່່ມີ.

ພາຍັໃຕ້ັ້ກົດໝັາຍັຂອງລັືດຖ້ະບັານກາງ, 
ຜ້່ິມີສິ່ັ້ດເລືືອກຕັັ້�ງທ່ີ່�ມີຄ່ວາມີພກິານແລືະຜ້່ິມີສິ່ັ້ດເລືືອກຕັັ້�ງ
ທ່ີ່�ມີຄ່ວາມີຫຍຸັງ້ຍັາກໃນການອ່ານຫລືືຂຽນພາສັ້າອັງກິດມີສິ່ັ້ດທ່ີ່� 
ຈະໄດ້ຮັບັການຊ່ິ່ວຍັເຫືືອດ້ວຍັຕົັ້ນເອງໃນການເລືືອກຕັັ້�ງຈາກບຸັກຄົນທ່ີ່�ພວກເຂົາເລືືອກ. 
ຜ້່ິຊ່ິ່ວຍັນ່�ບ່ັສັ້າມີາດເປັ່ນນາຍັຈ້າງຂອງຜ້່ິລົືງຄະແນນສັ້ຽງ, 
ຕົັ້ວແທີ່ນຂອງນາຍັຈ້າງຂອງຜ້່ິລົືງຄະແນນສັ້ຽງ, 
ຫືືຕົັ້ວແທີ່ນຫືືເຈົ�າໜາ້ທ່ີ່�ຂອງສັ້ະຫະພນັຜ້່ິມີສິ່ັ້ດເລືືອກຕັັ້�ງ. 
ຜ້່ິຊ່ິ່ວຍັຕ້ັ້ອງເຄົາລົືບັຄວາມີເປັ່ນສ່ັ້ວນຕົັ້ວຂອງຜ້່ິລົືງຄະແນນ, 
ບ່ັໄດ້ເບັິ�ງການລົືງຄະແນນສັ້ຽງຂອງຜ້່ິລົືງຄະແນນສັ້ຽງ
ເວ້�ນເສັ້ຍັແຕ່ັ້ວ່າຜ້່ິລົືງຄະແນນສັ້ຽງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາເຮ້ດ.

ເຈົ�າໜາ້ທ່ີ່�ເລືືອກຕັັ້�ງຕ້ັ້ອງຈັດຫາບັອ່ນພັກຜ່ິອນທ່ີ່�ເໝັາະສົັ້ມີຕັ້າມີຄວາມີຕ້ັ້ອ
ງການເພື�ອຊ່ິ່ວຍັທ່ີ່ານໃນການເລືືອກຕັັ້�ງ.

ຜ້່ິມີສິ່ັ້ດເລືືອກຕັັ້�ງທ່ີ່�ມີຄ່ວາມີພກິານທີ່າງ
ດ້ານຈິດໃຈບ່ັສັ້າມີາດຖື້ກປ່ະຖິ້�ມີຈາກການເລືືອກຕັັ້�ງ
ເພາະວ່າພະນກັງານເລືືອກຕັັ້�ງຄິດວ່າພວກເຂົາບ່ັມີຄ່ນຸສົັ້ມີບັດັທ່ີ່�ຈະລົືງຄະແນນສັ້ຽງ.

ສິິ�ງທີ່�ຕັ້�ອງເຮັູ້ດ
ທ່ີ່ານສັ້າມີາດນຳສັ້ະມີາຊິິ່ກໃນຄອບັຄົວ, ໝ່່ັ ເພື�ອນ, 
ຫລືືບຸັກຄົນອື�ນທ່ີ່�ທ່ີ່ານເລືືອກມີາຊ່ິ່ວຍັທ່ີ່ານໃນເວລືາເລືືອກຕັັ້�ງ.

ຖ້້າທ່ີ່ານເອົາຄົນມີາຊ່ິ່ວຍັທ່ີ່ານ, ໃຫ້ແຈ້ງເຈົ�າໜາ້ທ່ີ່�ເລືືອກຕັັ້�ງວ່າເວລືາທ່ີ່�ທ່ີ່ານເຂົ�າໄປ່. 
ພວກເຂົາອາດຈະຮ້ອງຂໃໍຫ້ທ່ີ່ານສັ້າບັານວ່າທ່ີ່ານມີຄ່ວາມີພກິານແລືະທ່ີ່ານໄດ້ຂໃໍຫ້ຄົນນັ�ນຊ່ິ່ວຍັທ່ີ່ານ. 
ຜ້່ິຊ່ິ່ວຍັຂອງທ່ີ່ານອາດຈະຕ້ັ້ອງ
ໄດ້ລົືງນາມີໃນແບັບັຟອມີສັ້າບັານວ່າພວກເຂົາບ່ັໄດ້ບັອກທ່ີ່ານກ່ຽວກັບັວິທ່ີ່ລົືງຄະແນນສັ້ຽງ.

ຖ້້າມີເ່ສ້ັ້�ນຍັາວແລືະທ່ີ່ານມີສ່ັ້ະພາບັສຸັ້ຂະພາບັທີ່າງຮ່າງ
ກາຍັຫືືຈິດໃຈຫືືຄວາມີພກິານທ່ີ່�ເຮ້ດໃຫ້ທ່ີ່ານຍັາກທ່ີ່�ຈະຢືູ່ນຢູ່່່ແຖ້ວ, ບັອກເຈົ�າໜາ້ທ່ີ່�ເລືືອກຕັັ້�ງໃຫ້ຊ່ິ່ວຍັ.

ບັອກເຈົ�າໜາ້ທ່ີ່�ເລືືອກຕັັ້�ງວ່າທ່ີ່ານຕ້ັ້ອງການຫຍັງັ.

ຖ້້າທ່ີ່ານບ່ັສັ້າມີາດເຂົ�າໄປ່ໃນສັ້ະຖ້ານທ່ີ່�ເລືືອກຕັັ້�ງຂອງທ່ີ່ານໄດ້ເພາະວ່າເສ້ັ້�ນທີ່າງ
ໄປ່ຫາມັີນບ່ັສັ້າມີາດເຂົ�າເຖິ້ງໄດ້ຢູ່່າງເຕ້ັ້ມີສ່ັ້ວນ, ຂໃໍຫ້ພະນກັງານຜ້່ິລົືງຄະແນນສັ້ຽງໃຫ້ການຊ່ິ່ວຍັເຫືືອໃນຂອບັເຂດ.

ຖ້້າທ່ີ່ານມີຄ່ວາມີຫຍຸັງ້ຍັາກໃນການນຳໃຊ້ິ່ເອກະສັ້ານທ່ີ່�ສັ້ະໜອງໃຫ້ເພື�ອເຮ້ດການປ່່ອນບັດັເລືືອກຕັັ້�ງ, 
ກວດກາຄືນ, ຫືືລົືງຄະແນນສັ້ຽງ, ໃຫ້ເຈົ�າໜາ້ທ່ີ່�ປ່່ອນບັດັເລືືອກຕັັ້�ງຮ້່ແລືະຂຄໍວາມີຊ່ິ່ວຍັເຫືືອທ່ີ່�ທ່ີ່ານຕ້ັ້ອງການ. 
ການເຂົ�າເຖິ້ງແມ່ີນກົດ ໝັາຍັ.

ຖ້້າທ່ີ່ານປ່ະເຊ່ິ່ນກັບັສິັ້�ງທ້ີ່າທີ່າຍັໃນການລົືງຄະແນນສັ້ຽງດ້ວຍັຕົັ້ນເອງແລືະເປັ່ນອິດສັ້ະຫືະຫລືືບ່ັສັ້າມີາດລົືງຄະແນນສັ້ຽງ
ຂອງທ່ີ່ານ, ລືາຍັງານບັນັຫາດັ�ງກ່າວໃຫ້ໂທີ່ລືະສັັ້ບັສັ້າຍັດ່ວນປົ່ກປ້່ອງການເລືືອກຕັັ້�ງທ່ີ່�ເບັ ່1-866-OUR-VOTE

ຊ້ື່ບັ ພະ ຍາ ກອນ
ຊິ່ອກຫາຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບັການລົືງຄະແນນສັ້ຽງລືາຍັລືະອຽດທ່ີ່�ສ່ັ້ນ Bazelon Center for Mental Health 
Law ສັ້ຳລັືບັກົດໝັາຍັສຸັ້ຂະພາບັຈິດ

ສັ້ຳລັືບັຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບັການລົືງຄະແນນສັ້ຽງທ່ີ່�ມີຄ່ວາມີພກິານ, 
ໃຫ້ເຂົ�າເບັິ�ງເຄືອຂ່າຍັສົັ້�ງເສ່ັ້ມີຄວາມີຮ້່ກ່ຽວກັບັຕົັ້ນເອງ Autistic Self Advocacy Network.

ເຂົ�າເບັິ�ງໂຄງການ GoVoter ຂອງ SABE ເພື�ອການຝຶຶກອົບັຮົມີທ່ີ່�ສັ້າມີາດເຂົ�າເຖິ້ງໄດ້ກ່ຽວກັບັວິທ່ີ່ການໃຊ້ິ່ສິັ້ດຂອງ
ທ່ີ່ານ ໃນຖ້ານະຜ້່ິລົືງຄະແນນທ່ີ່�ມີຄ່ວາມີພກິານ.

ສັ້ຳລັືບັການລົືງຄະແນນສັ້ຽງໃນການສ້ັ້າງຕັັ້�ງໃນພາສັ້າມີອືາເມີລິືກາ, ເຂົ�າເບັິ�ງ SignVote.

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


“ຂ�ອຍບັເ່ວ້�າພາສິາອ້ງກິດໄດ�ດີ.”

ສິິດທິ່ຂອງທ່່ານ

ພາຍັໃຕ້ັ້ກົດໝັາຍັຂອງລັືດຖ້ະບັານກາງ, 
ຜ້່ິມີສິ່ັ້ດເລືືອກຕັັ້�ງທ່ີ່�ມີຄ່ວາມີຫຍຸັງ້ຍັາກໃນການອ່ານຫລືືຂຽນພາສັ້າອັງກິດ 
ອາດຈະໄດ້ຮັບັການຊ່ິ່ວຍັເຫືືອດ້ວຍັຕົັ້ນເອງໃນການເລືືອກຕັັ້�ງຈາກບຸັກຄົນທ່ີ່�ເຂົາເຈົ�າເລືືອກ, 
ຕັ້າບັໃດທ່ີ່�ບ່ັແມ່ີນນາຍັຈ້າງຂອງພວກເຂົາ, ຕົັ້ວແທີ່ນຂອງນາຍັຈ້າງຜ້່ິອອກສັ້ຽງ, 
ຫລືືຕົັ້ວແທີ່ນຫືືເຈົ�າໜາ້ທ່ີ່�ຂອງ ສັ້ະຫະພາບັຂອງຜ້່ິມີສິ່ັ້ດເລືືອກຕັັ້�ງ.

ບັນັດາເຂດປົ່ກຄຸມີໃນພາກ 203 ຂອງກົດໝັາຍັ ວ່າດ້ວຍັສິັ້ດອອກສັ້ຽງແມ່ີນມີຄ່ວາມີຈຳ 
ເປັ່ນຕ້ັ້ອງໃຫ້ການຊ່ິ່ວຍັເຫືືອສັ້ອງພາສັ້າແກ່ຜ້່ິມີສິ່ັ້ດເລືືອກຕັັ້�ງໃນພາສັ້າສັ້ະເພາະ. 
ນ່�ໝັາຍັ ຄວາມີວ່າພວກເຂົາຕ້ັ້ອງໃຫ້ພະນກັງານສັ້ຳຫືວດທ່ີ່�ເວົ�າບັາງພາສັ້າ, 
ແລືະເຮ້ດໃຫ້ທີ່ກຸເອກະສັ້ານການເລືືອກຕັັ້�ງ ແລືະຂ້ມ່ີນທ່ີ່�ກ່ຽວຂ້ອງກັບັການເລືືອກຕັັ້�ງ
ມີເ່ປັ່ນພາສັ້າເຫົື�ານັ�ນ. ກວດເບັິ�ງວ່າເຂດປົ່ກຄອງຂອງທ່ີ່ານ ຈຳ 
ເປັ່ນຕ້ັ້ອງໃຫ້ການຊ່ິ່ວຍັເຫືືອດ້ານການເລືືອກຕັັ້�ງສັ້ອງພາສັ້າເປັ່ນພາສັ້າທ່ີ່�ທ່ີ່ານເວົ�າ.

ສິິ�ງທີ່�ຕັ້�ອງເຮູ້ັດ
ທ່ີ່ານສັ້າມີາດນຳສັ້ະມີາຊິິ່ກໃນຄອບັຄົວ, ໝ່່ັ ເພື�ອນ, ຫືືບຸັກຄົນອື�ນທ່ີ່�ທ່ີ່ານເລືືອກມີາຊ່ິ່ວຍັເຫືືອທ່ີ່ານໃນເວລືາເລືືອກຕັັ້�ງ. 
ຢູ່່າ ນຳເອົານາຍັຈ້າງຂອງທ່ີ່ານ, ຫລືືຕົັ້ວແທີ່ນຂອງນາຍັຈ້າງຫລືືສັ້ະຫະພາບັແຮງງານຂອງທ່ີ່ານ.

ຖ້້າທ່ີ່ານອາໃສັ້ຢູ່່່ໃນເຂດປົ່ກຄອງທ່ີ່�ຈຳເປັ່ນຕ້ັ້ອງໃຫ້ການຊ່ິ່ວຍັເຫືືອດ້ານການອອກສັ້ຽງສັ້ອງພາສັ້າສັ້ຳລັືບັພາສັ້າທ່ີ່�ທ່ີ່ານເວົ� າ, 
ທ່ີ່ານສັ້າມີາດຂຄໍວາມີຊ່ິ່ວຍັເຫືືອທີ່າງການປ່າກເວົ�າຈາກພະນກັງານສັ້ຳຫືວດສັ້ອງພາສັ້າແລືະຮ້ອງຂເໍອກະສັ້ານການລົືງຄະ ແນນສັ້ຽງ, 
ເຊ້ິ່�ນວ່າການປ່່ອນບັດັ, ເປັ່ນພາສັ້ານັ�ນ.

ຖ້້າທ່ີ່ານມີບ່ັນັຫາໃນການລົືງຄະແນນສັ້ຽງຍັອ້ນບ່ັມີຄ່ວາມີຄ່ອງແຄ້ວດ້ານພາສັ້າອັງກິດ, ໃຫ້ໂທີ່ຫາ ໜ່�ງໃນສັ້າຍັດ່ວນນ່�:

ພາສັ້າອັງກິດ:
1-866-OUR-VOTE / 1-866-687-8683

Bengali, Cantonese, Hindi, Urdu, Korean, Mandarin, Tagalog, Vietnamese):
1-888-API-VOTE / 1-888-274-8683

ຊ້ື່ບັ ພະ ຍາ ກອນ 
ສັ້ຳລັືບັຄຳແນະນຳ ທ່ີ່�ລືະອຽດກ່ຽວກັບັການຊ່ິ່ວຍັເຫືືອໃນການລົືງຄະແນນສັ້ຽງເປັ່ນສັ້ອງພາສັ້າ, 
ເຂົ�າເບັິ�ງຂ້ມ່ີນຄວາມີຍຸັຕິັ້ທີ່ຳ ກ່ຽວກັບັຄວາມີກ້າວໜາ້ ຂອງຊິ່າວເອເຊິ່ຍັອາເມີລິືກາ. Asian Americans Advancing Justice.

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


“ມີບີັາງຄົນກຳລ້ືງແຊື່ກແຊື່ງສິິດທິ່ຂອງຂ�ອຍໃນການລົືງຄະແນນສິຽງ.”

ຕົັ້ວຢູ່�າງຂອງການຂົ�ມີຂ້່ຜູ້້�ລົືງຄະແນນສິຽງ
ຕັັ້�ງຄຳຖ້າມີຢູ່່າງຈິງຈັງຕ່ັ້ຜ້່ິມີສິ່ັ້ດເລືືອກຕັັ້�ງກ່ຽວກັບັການເປັ່ນພນົລືະເມີອືງ, 
ບັນັທ່ີ່ກຄະດ່ອາຍັາ, ຫືືຄນຸວຸດທິີ່ອື�ນໆທ່ີ່�ຈະລົືງຄະແນນສັ້ຽງ.

ປ່ອມີຕົັ້ວເປັ່ນຕົັ້ວແທີ່ນໃຫ້ແກ່ເຈົ�າໜາ້ທ່ີ່�ໃນການເລືືອກຕັັ້�ງ.

ການສັ້ະແດງອາການທ່ີ່�ບ່ັຖື້ກຕ້ັ້ອງຫືືຜິິດພາດກ່ຽວກັບັການສ້ັ້ໂກງຂອງ
ຜ້່ິມີສິ່ັ້ດເລືືອກຕັັ້�ງແລືະການລົືງໂທີ່ດທີ່າງອາຍັາທ່ີ່�ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຮ່ບັແບັບັການກກ່ວນອື�ນໆ, 
ໂດຍັສັ້ະເພາະແມີນ່ການກກ່ວນໂດຍັແນໃສ່ັ້ຜ້່ິທ່ີ່�ບ່ັແມີນ່ພາສັ້າອັງກິດແລືະຜ້່ິມີສິ່ັ້ດເລືືອກຕັັ້�ງສ່ັ້.

ການເຜ່ິຍັແຜ່ິຂ້ມ່ີນທ່ີ່�ບ່ັຖື້ກຕ້ັ້ອງກ່ຽວກັບັຄວາມີຕ້ັ້ອງການຂອງຜ້່ິມີສິ່ັ້ດເລືືອກຕັັ້�ງ.

ຊ້ື່ບັ ພະ ຍາ ກອນ
ໃນຫລືາຍັໆລັືດ, ທ່ີ່ານສັ້າມີາດໃຫ້ຄຳປ່ະຕິັ້ຍັານແກ່ເຈົ�າໜາ້ທ່ີ່�ເລືືອກຕັັ້�ງວ່າທ່ີ່ານພໍໃຈກັບັຄນຸສົັ້ມີບັດັ ທ່ີ່�ຈະລົືງ
ຄະແນນສັ້ຽງໃນລັືດຂອງທ່ີ່ານ, ແລືະຈາກນັ�ນ ດຳເນນ່ການລົືງຄະແນນສັ້ຽງ.

ລືາຍັງານການຂົ�ມີຂ່ຕ່່ັ້ສັ້າຍັດ່ວນປົ່ກປ້່ອງການເລືືອກຕັັ້�ງທ່ີ່�ເບັ ່1-866-OUR-VOTE

ສິິດທິ່ຂອງທ່່ານ
ມີນັຜິິດກົດໝັາຍັ ທ່ີ່�ຈະຂົ�ມີຂ່ຜ້່່ິລົືງຄະແນນສັ້ຽງແລືະອາຊິ່ະຍັາກຳ ຂອງລັືດຖ້ະບັານກາງເພື�ອ 
“ຂົ�ມີຂ່,່ ຂົ�ມີຂ່,່ [ຫືື] ບັງັຄັບັ…ບຸັກຄົນອື�ນເພື�ອຈຸດປ່ະສົັ້ງແຊິ່ກແຊິ່ງສິັ້ດທິີ່ຂອງບຸັກຄົນອື�ນທ່ີ່�ຈະລົືງ
ຄະແນນສັ້ຽງຫືືໄປ່ປ່່ອນບັດັຕັ້າມີທ່ີ່�ເຂົາເຈົ�າເລືືອກ.”

ທ່ີ່ານບ່ັຈຳເປັ່ນຕ້ັ້ອງເວົ�າພາສັ້າອັງກິດເພື�ອລົືງຄະແນນສັ້ຽງ, ໃນລັືດໃດ.
ທ່ີ່ານບ່ັຈຳເປັ່ນຕ້ັ້ອງຜ່ິານການສັ້ອບັເສ້ັ້ງເພື�ອລົືງຄະແນນສັ້ຽງ, ໃນລັືດໃດ.
ບັາງລັືດບ່ັຕ້ັ້ອງການໃຫ້ຜ້່ິມີສິ່ັ້ດເລືືອກຕັັ້�ງນຳສັ້ະເໜບ່ັດັປ່ະຈຳຕົັ້ວທ່ີ່�ມີຮ່່ບັຖ່້າຍັ.



ໂທ່ຫ້າການກະທ່ຳ

ແບັງ່ປັ່ນແລືະອ່ານຜ່ິານປື່�ມີເຄື�ອງມີທ່ືີ່�ໃຊ້ິ່ເປັ່ນພາສັ້ານ່�ກັບັຊຸິ່ມີຊົິ່ນເຜົິ�າມີົ�ງ, 
ຂະແມີ, ລືາວ, ແລືະຫວຽດນາມີຂອງທ່ີ່ານ

ແບ່ັງປັ່ນເລືື�ອງຂອງຜ້່ິມີສິ່ັ້ດເລືືອກຕັັ້�ງຂອງທ່ີ່ານໂດຍັການຕິັ້ດປ້່າຍັພວກເຮົາໃສ່ັ້ສືັ້�ສັັ້ງຄົມີ Instagram 
@theseadproject + Twitter @plantthesead ແລືະໂດຍັໃຊ້ິ່  #Elections2020.

ລົືງທີ່ະບັຽນສັ້ຳລັືບັຈົດໝັາຍັຂ່າວຂອງພວກເຮົາທ່ີ່� 
theseadproject.org



theseadproject.org/keepgoing2020

@theseadproject

@theseadproject @plantthesead

ຄວາມີກະຕັັ້ນຍ່ັແລືະການໃຫ້ກຽດແກ່ສັ້ະຫະພັນເສັ້ລ່ືພາບັພົນລືະເຮືອນອາເມີລິືກາ (ACLU) ແລືະເອເຊິ່ຍັອາເມີລິືກາທ່ີ່�ກ້າວໜາ້ ດ້ານຄວາມີຍຸັດຕິັ້ ທີ່ຳ (AAJC)


