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េសចក� ីសេង�ប្របតិបត� ិ  

ក� �ង��  ំ2016 រដ� California �នេធ� ��រ�� ស់ប� �រ�្របវត� ិ��ស� ក� �ងច�ប់េ�ះេ�� ត �មរយៈ 
�រអនុម័តេសចក� ី្រ�ងច�ប់របស់្រពឹទ�ស�េលខ 450, ្រកឹត្យជេ្រមើសរបស់អ�កេ�ះេ�� ត  
(Voter’s Choice Act, VCA) ។  �ប់េផ�ើមេ�ក� �ង�� ំ 2018 VCA �នអនុ�� តឱ្យេ�នធីចំនួន  
14 �កល្បងកម� វ �ធីែដល�នេ�លេ�ក� �ង�រេធ� �ឱ្យ�រេ�ះេ�� ត�ន់ែត�ចេ្របើ្រ�ស់�ន 
និង�ន់ែត�យ្រស�លស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� តែដល�នលក�ណសម្បត� ិ។  េ្រ�មគំររូបស់ VCA 
ម�ន� ីេ�ះេ�� ត្រត�វ�នត្រម�វឱ្យេផ�ើសន� ឹកេ�� ត�មសំបុ្រតេ�អ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះ 
ប�� ីសកម��អំស់ េ�រយៈេពល 29 ៃថ�មុនៃថ�េ�ះេ�� ត។ ប�� ប់មក អ�កេ�ះេ�� ត�នជេ្រមើ 
សក� �ង�រេផ�ើសំបុ្រតេ�� ត្រតឡប់មកវ �ញ�មសំបុ្រត េ�្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� តែដល 
�ន�រអនុ�� ត ឬេ�យ�� ល់េ��រ ��ល័យធំ ឬមជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត។ មជ្ឈមណ� លេ�ះេ��  
តផ�ល់ជូនជេ្រមើសេ�ះេ�� តេ�យ�� ល់ែដល្រសេដៀងនឹងកែន�ងេ�ះេ�� ត បុ៉ែន� ្រត�វ�នេបើករយៈ 
េពលពីបួនេ�ដប់ៃថ�មុនៃថ�េ�ះេ�� ត និងៃថ�េ�ះេ�� ត េ�យ�នសមត��ពក� �ង�រផ�ល់ជូន 
នូវ�រ�ំ្រទ�ន់ែតេ្រចើនដល់អ�កេ�ះេ�� ត។ ្រកឹត្យជេ្រមើសរបស់អ�កេ�ះេ�� ត 
ព្រងីកជេ្រមើសទីកែន�ងនិងេពលេវ�ក� �ង�រេ�ះេ�� តរបស់អ�កេ�ះេ�� ត ែដល��ំច់ស្រ�ប់រេបៀ 
បរស់េ�ដ៏ម�ញឹក�េពលបច� �ប្បន�។ �រ�� ស់ប� �រែផ�កនីតិប�� ត�  ិនិងនិ�� �រថ�ីៗចំេ�ះឥរ �� 
បថអ�កេ�ះេ�� តរបស់េ�នធី Stanislaus �ន�ម�រឱ្យ�ន�រ�� ស់ប� �រ�ផ� �វ�រេ��ន់គំរ្ូរកឹត្យVCA។ 

ក� �ង��  ំ2020 េ�យ�រែត�រ�តត�តៃនវ �រុសកូរ��ូ ច�ប់ក� �ង្រ��សន� ្រត�វ�នអនុម័ត 
រមួ�ងំេសចក� ី្រ�ងច�ប់របស់ស�េលខ 860 (Assembly Bill 860, AB 860) និងេសចក� ី្រ�ង 
ច�ប់របស់្រពឺទ�ស� (SB 423) េដើម្បជួីយបន�យ�ររ �ក�ល�លៃនវ �រុសេ�យ�រជំរុញ�រេ�ះ 
េ�� ត�មរយៈសំបុ្រត និងេដើម្បជួីយម�ន� េី�ះេ�� តែដល្របឈមនឹងប�� ក� �ង�រែស� ងរកចំនួ 
នកែន�ងេ�ះេ�� ត និងបុគ�លិកេ�ះេ�� ត�ន្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រេ�ះេ�� តទូេ���  ំ2020។ 
�ររមួប�� �ល�� រ�ង AB 860 និង SB 423 អនុ�� តឱ្យេ�នធីែដលមិនអនុម័ត VCA 
ដំេណើរ�រ�រេ�ះេ�� តរបស់ពួកេគ�ន�៉ង្រសេដៀង�� ។ AB 860 ត្រម�វឱ្យម�ន� េី�ះេ�� ត 
េផ�ើសន� ឹកេ�� ត�មសំបុ្រតេ�អ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះប�� ីសកម��ងំអស់ ខណៈេពល SB 423 
អនុ�� តឱ្យេ�នធីរមួប�� �លកែន�ងេ�ះេ�� ត និងត្រម�វឱ្យកែន�ង�ងំេនះេបើករហូតដល់េ� 3 
ៃថ�មុនៃថ�េ�ះេ�� ត និងរហូតផុតៃថ�េ�ះេ�� ត។ េ�យ�រែតចំនួនម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��  
ត�នកំណត់ និង�នកែន�ងេ�ះេ�� តែបប្របៃពណី េ�នធី Stanislaus �ន�� ប់កែន�  
ង្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� តចំនួន 12 និង�នេបើក "�រ ��ល័យរណប" ចំនួន 26 ែដលអនុ�� តឱ្យអ�ក 
េ�ះេ�� ត�នជេ្រមើសក� �ង�រេ�ះេ�� តមុនេពលកំណត់េ�យ�� ល់ស្រ�ប់�រេ�ះេ�� តទូេ��� ំ 2020។  
Senate Bill 423, SB 423 ក៏�នរមួប�� �លលក�ខណ� ត្រម�វក� �ង�រផ�ល់ជូននូវឧបករណ៍គូសសន� ឹកេ��  
តែដល�ចេ្របើ្រ�ស់�នចំនួនបីផងែដរ។ េដើម្បេី�រព�មលក�ខណ� ត្រម�វ េ�នធី Stanislaus 
្រត�វ�នត្រម�វឱ្យែកែ្របស�� រែដល�ន្រ�ប់េ��ឧបករណ៍គូសសន� ឹកេ�� តែដល�ចេ្របើ្រ�ស់�ន 
ែដល�ំឱ្យទទួល�នអត� ្របេ�ជន៍ផងែដរ េដើម្បេីធ� �ឱ្យ�រេ�ះេ�� ត�ន់ែត�យ្រស�លស្រ� 
ប់អ�កេ�ះេ�� តែដល�នពិ�រ�ព។ 

េលើសពីេនះ េ�ក� �ង�រេរៀបចំស្រ�ប់�រេ�ះេ�� តដកតំែណងអភិ�លរដ� California 
ែដលេធ� �េឡើងេ�ៃថ�ទី 14 ែខក��  ��  ំ2021 េសចក� ី្រ�ងច�ប់របស់ស�េលខ 152 ្រត�វ�នអនុម័ត 
េ�យអនុ�� តឱ្យប�� េ�នធី�� េរៀបចំ�រេ�ះេ�� តដកតំែណងអភិ�លរដ� California 
្រសេដៀងនឹងគំរ ូVCA ែដរ។ អ�កែដល�នចុះេ�� ះសកម��ងំអស់ទទួល�នសន� ឹកេ�� ត 
មួយសន� ឹកែដលេគេផ�ើឱ្យ។ ប�� ប់មក អ�កេ�ះេ�� តេ្រជើសេរ �ស្របគល់សន� ឹកេ�� តមកវ �ញ�ម 
ៃ្របសណីយ ៍េ�្របអប់�ក់សន� ឹកេ�� ត ឬេ��ន់មណ� លេ�ះេ�� តេដើម្បីេ�ះេ�� ត�� ល់។ ប�� ប់មក 
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េ�ៃថ�ទី 27 ែខក��  ��  ំ2021 េសចក� ី្រ�ងច�ប់របស់ស�េលខ 37 �នេធ� �វ �េ�ធនកម� ្រកមេ�ះ 
េ�� តេលខ 3000.5 េ�យបេង� ើតលក�ខណ� ត្រម�វឱ្យ្រគប់េ�នធី�ងំអស់េផ�ើសន� ឹកេ�� តេ��ន់អ�កេ�ះ 
េ�� តែដល�នចុះេ�� ះសកម�ស្រ�ប់�រេ�ះេ�� ត�េពល�ងមុខ�ងំអស់។ េ�នធី Stanislaus 
នឹងបន��នមណ� លេ�ះេ�� តេដើម្បី�ជេ្រមើសស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� តក� �ង�រេ�េ�ះេ�� តេ�យ�� ល់ 
េដើម្បី�ជេ្រមើសជំនួសេផ្សងមួយស្រ�ប់�រេផ�ើសន� ឹកេ�� តរបស់ពួកេគ�មសំបុ្រត។  

េ�ក� �ងេ�នធី Stanislaus �រ ��ល័យម�ន� ីចុះប�� ីេ�ះេ�� តអនុវត��រេ�ះេ�� តេ�យេសចក� ីសុច� រ �ត 
លទ��ពេ្របើ្រ�ស់ ត�� �ព និង�រេ្របើ្រ�ស់ធន�នរបស់អ�កបង់ពន��៉ង�ន្របសិទ��ព។ 
េ�យ�នគុណតៃម�េនះេ�ក� �ងចិត� េ�នទី Stanislaus កំពុងេធ� �ឲ្យទំេនើបនូវមូ៉ែដល 
េ�ះេ�� តរបស់ខ� �នេ�យអនុម័ត្រកឹត្យជេ្រមើសរបស់អ�កេ�ះេ�� ត។ េ�ក� �ង�រសេ្រមចេនះ 
�រ ��ល័យចុះេ�� ះៃន�រ ��ល័យេ�ះេ�� ត�នពិនិត្យេមើលេ�គជយ័ៃន�រេ�ះេ��  
តទូេ��លពី��  ំ2020 គួរផ្សនឹំងចំនួនអ�កេ�ះេ�� តែដលេកើនេឡើង និងនិ�� �ររបស់ពួកេគ 
្រពម�ងំ�រ�យតៃម�េលើធន�នបច� �ប្បន� របស់�យក�� ន។ េ�ក� �ង�រេ�ះេ�� ត្រប 
��ធិបតី�លពី��  ំ2020 អ�កេ�ះេ�� ត 77% េ�ក� �ងេ�នធី Stanislaus �នចុះេ�� ះរចួ 
�ល់់េដើម្បីេ�ះេ�� ត�មសំបុ្រត។  ក� �ងចំេ�មអ�កេ�ះេ�� ត 77.76% ែដល�នចូលរមួ 
េ�ក� �ង�រេ�ះេ�� ត្រប��ធិបតី�លពី��  ំ2020 អ�កេ�ះេ�� តជិត 37% �នទ�� ក់សន� ឹកេ��  
តេ�កែន�ង្របអប់សំបុ្រតែដល�នបុគ�លិកឬ�� នបុគ�លិកបេ្រមើ�រ។ េ�យ�រែត�របំែប�ងៃនឧបក 
រណ៍េ�ះេ�� តែដល�ចចូលេ្របើ�នេ�េលើឧបករណ៍គូសេលើសន� ឹកេ�� ត សន� ិធិឧបករណ៍បច� �ប្បន� របស់េ� 
នធី Stanislaus បំេពញត្រម�វ�រៃន្រកឹត្យជេ្រមើសរបស់អ�កេ�ះេ�� ត។  

�រអនុម័តៃន្រកឹត្យជេ្រមើសរបស់អ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus នឹងផ�ល់ដល់អ�កេ�ះេ�� ត 
នូវជេ្រមើស�ន់ែតេ្រចើនអំពីរេបៀប េពលេវ� និងទីកែន�ងែដលពួកេគេ�ះេ�� ត។  
អ�កេ�ះេ�� តនឹង�នជេ្រមើសេដើម្បីេ�ទី�ំងមជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត�មួយក៏�ន 
េ�ក� �ងេ�នធី�ងំមូល។ េ�យចំនួនអ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះេ�� ះបច� �ប្បន��នចំនួន  
282,482 �ក់ គិត្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខសី� ��  ំ2021 មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត្រ�ំមួយនឹងេបើកេ�  
10 ៃថ�មុន�រេ�ះេ�� ត និង�៉ងតិចៃម�បីមជ្ឈមណ� លបែន�ម សរុប�៉ងតិចៃម� ្រ�ំបួនម 
ជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត នឹងេបើកេ� 3 ៃថ�មុនៃថ�េ�ះេ�� ត េពញមួយៃថ�េ�ះេ�� ត រមួ�ងំចុងស�� ហ៍។ 
អ�កេ�ះេ�� តែលង្រត�វ�នកំណត់ឲ្យេ�ះេ�� ត�នែតេ�ៃថ�េ�ះេ�� ត េ�កែន�ងេ�ះេ�� តែដ 
ល�នកំណត់េទៀតេហើយ។ មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� តនឹង្រត�វ�ន្រប�ំ�រេ�យបុគ�លិកេ�ះេ��  
តែដល�ន�របណ� � ះប�� ល ែដល�ចផ�ល់េស�កម�េ្រចើន�ងកែន�ងេ�ះេ�� ត។  

អ�កេ�ះេ�� តៃនេ�នធី Stanislaus នឹង�នជេ្រមើស�ន់ែតេ្រចើន។ 
ក� �ង�រអនុវត��មេ�លេ�របស់�រ ��ល័យ េយើងេជឿ��រអនុវត��មមូ៉ែដលេនះ នឹងបេង� ើនសុចរ �ត 
�ពៃន�រេ�ះេ�� ត លទ��ពេ្របើ្រ�ស់ និង�រេចញមកេ�ះេ�� ត។ េដើម្បីឲ្យេ�នធី Stanislaus 
�� ស់ប� �រេ�េ្របើមូ៉ែដល VCA គេ្រ�ងអភិ�លកិច��រេ�ះេ�� តេនះ (Election Administration Plan, EAP) 
្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�យ�រ ��ល័យរបស់េយើង េ�យ�នកិច�សហ�រ�មួយសហគមន៍របស់េយើង។ 
�រ ��ល័យចុះេ�� ះេ�ះេ�� ត�នេធ� ��រ�មួយបុគ�លែដលតំ�ងឱ្យសហគមន៍�ង�� 
និងអ�ក�នពិ�រ�ព េហើយក៏�នេរៀបចំកិច� ្របជុពិំេ្រ�ះេ�បល់���រណៈ�បន�ប�� ប់ 
េដើម្ប្ីរបមូលមតិ��រណៈែដល្រត�វ�នអនុវត�េ�ក� �ងែផន�រេនះ។ មុនេពលែផន�រេនះ្រត�វ� 
នប�� �នេ��រ ��ល័យរដ�េល�ធិ�រៃនរដ� Califronia េដើម្បីទទួល�ន�រអនុម័ត �្រត�វ�នបេ�� ះ 
េ�េលើេគហទំព័រ www.stanvote.com ស្រ�ប់�រពិនិត្យេមើល និងផ�ល់មតិ���រណៈ។ មតិែកលម� 
និងអនុ�សន៍ចំេ�ះែផន�រេនះ ក៏ដូច�កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង�េពលអ�គតនឹង្រត�វ�នទទួល 
យកេ�េពល�ក៏�ន។ 



 
 

IV 
 

EAP របស់េយើងពណ៌�អំពីរេបៀបែដលេយើងេរៀបចំែផន�រេដើម្បីអប់រ�ដល់��រណៈជន 
�ក់ព័ន�នឹងជេ្រមើសែដល�នេ�ក� �ងមូ៉ែដល VCA។ �រមួ�នព័ត៌�នអំពីមជ្ឈមណ� លេ�ះ 
េ�� តនិងទី�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� តែដល�នេស� ើសំុ និងរេបៀបែដល�នឹង្របតិបត� ិ�រ។ �មួយនឹង EAP 
េនះ េយើងសង្ឃឹម�នឹងផ�ល់នូវគំនិតច�ស់�ស់អំពីរេបៀបែដល�រ ��ល័យរបស់េយើងកំពុង 
េរៀបចំែផន�រ្រគប់្រគង�រេ�ះេ�� តេ�េពលអ�គតេ�ក�ងេ�នធី Stanislaus ។  
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ជំពូក I - មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត 
េ�មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត បុគ�ល�� ក់ៗ�ចទទួលេស�កម�ដូច�ងេ្រ�ម៖ 

• េ�ះេ�� តេ�យ�� ល់ 
• ចុះេ�� ះស្រ�ប់េលើកដំបូង និងទទួលសន� ឹកេ�� តេ�យមិន�ំ�ច់េ�ះេ�� តបេ�� ះ�សន�  
• េធ� �បច� �ប្បន��ព�រចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តបច� �ប្បន�  និងទទួលសន� ឹកេ�� ត 
• េ្របើ្រ�ស់ឧបករណ៍គូសសន� ឹកេ�� តស្រ�ប់ជនពិ�រ 
• មកទទួលសន� ឹកេ�� តស្រ�ប់ស�ជិករស់ក� �ងខ�ងផ�ះែតមួយ ឬស�ជិក្រគ��រ 
• េស� ើសំុសន� ឹកេ�� តទូរ�រ (សំេ�បកែ្របៃនសន� ឹកេ�� តផ� �វ�រ) �����េរៀន ែខ� រ 

និងពុន�� � 
• ទ�� ក់សន� ឹកេ�� តែដល�នបំេពញរចួេ�មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត 

 
ចំនួនមជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� តសរុបនឹង្រត�វេរៀបចំេឡើង 
§4005(a)(10)(I)(vi)(I) 
េ�� តេលើចំនួនៃនអ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះេ�� ះ �រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី 
Stanislaus នឹងបេង� ើត�៉ងេ�ច�ស់ 6 មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� តស្រ�ប់រយៈេពល 10 ៃថ� 
មុនៃថ�េ�ះេ�� ត និង 23 មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� តបែន�មេបើកេ� 3 ៃថ� មុន និងៃថ�េ�ះេ�� ត។ 
េ�លេ�គឺ្រត�វផ�ល់មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� តរហូតដល់ 30 កែន�ង ែដលេលើសពីលក�ខណ� ត្រម�វក� �ង  
SB 450 និង�រចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តបច� �ប្បន� របស់េ�នធី។  
 
មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត�ងំអស់នឹងេបើក�៉ងេ�ច�ស់ 8 េ�៉ងក� �ងមួយៃថ�។ េ�ៃថ�េ�ះេ�� ត 
្រគប់មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� តនឹងេបើកពីេ�៉ង 7:00 ្រពឹករហូតដល់ 8:00 យប់។ េ�៉ងពិត្រ�កដ 
ៃន្របតិបត� ិ�ររបស់មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� តនីមួយៗ នឹង្រត�វ�នផ�យេ�េលើវ �ប�យរបស់ 
�រ ��ល័យចុះេ�� ះេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus www.stanvote.com និងរមួប�� �លេ�ក� �ង 
មគ� � េទសក៍ស្រ�ប់ព័ត៌�នអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus ។  
 

ទី�ងំមជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត 
§4005(a)(10)(I)(vi)(I)  
�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus កំពុងេធ� ��រេ�ក� �ងសហគម 
ន៍�ងំមូលេដើម្បីកំណត់អត�ស�� ណមជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត និងទី�ំង្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� តែដ 
លបំេពញលក�ណវ �និច� ័យេរៀប�ប់េ�ក� �ងែផ�ក�ងេ្រ�ម េ�យេ្របើ្រ�ស់ទិន�ន័យែដល� 
ន្របមូលពីជំេរឿនថ�ីៗបំផុតចុងេ្រ�យែដល�ន និង�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី 
Stanislaus បច� �ប្បន�។ 
�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus ែដលកំពុងេ្របើ្រ�ស់ទិន�ន័យែដល 
�ន្របមូលពីជេំរឿនថ�ីៗបំផុតចុងេ្រ�យែដល�ន េហើយ�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី 
Stanislaus បច� �ប្បន�កំពុងេធ� ��រេ�ក� �ងសហគមន៍�ងំមូលេដើម្បីកំណត់អត�ស�� ណមជ្ឈមណ� លេ�ះ 
េ�� ត និងទី�ំង្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� តែដលបំេពញលក�ណវ �និច� ័យែដល�នេរៀប�ប់�ងេ្រ�ម។  
 

• មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត និងទី�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត េ�ជិតមេធ��យេធ� �ដំេណើរ��រណៈ។ 
• មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត និងទី�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� តេ�ជិតសហគមន៍ែដល�� ប់�នចំនួន 

េ�ះេ�� ត�ប�មរយៈ�រេ្របើ្រ�ស់សំបុ្រត។ 
• មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត និងទី�ងំទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត េ�ជិតមជ្ឈមណ� ល្រប�ជន។ 
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• មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត និងទី�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត េ�ជិតសហគមន៍អ�កជន�តិ�គតិច 
�ង��។ 

• មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត និងទី�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត េ�ជិតអ�កេ�ះេ�� តែដល�នពិ�រ�ព។ 
• មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត និងទី�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត េ�ជតិសហគមន៍ែដល�នអ្រ�អ�ក� 

ន់�ប់�នយន�លក�ណៈ្រគ��រតិចតួច។ 
• មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត និងទី�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត េ�ជិតសហគមន៍ែដល�នចំណូល�ប។ 
• មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត និងទី�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត េ�ជិតសហគមន៍ៃនអ�កេ�ះេ�� តែដល 

�នសិទ�ិេ�ះេ�� ត ែដលមិន�នចុះេ�� ះេ�ះេ�� ត េហើយ�ច្រត�វ�រសិទ�ិចូលេ�ចុះេ�� ះ 
អ�កេ�ះេ�� តេ�ៃថ�ែតមួយ។ 

• មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត និងទី�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត េ�ជិត្រប�ជនែដល�នភូមិ��ស� �ច់ 
្រស�ល រមួ�ងំ�រប្រម �ងទុកស្រ�ប់ជន�តិេដើម�េមរ �ក។ 

• សិទ�ិចូលេ្របើកែន�ងចតរថយន�ែដល�ចចូលេ្របើ�ន និងឥតគិតៃថ�េ�មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត 
និងទី�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត។ 

• ច�� យ និងេពលេវ�ែដលអ�កេ�ះេ�� ត្រត�វេធ� �ដំេណើរ�មរថយន�  ឬមេធ��យេធ� �ដំេណើរ 
��រណៈេ��ន់មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត និងទី�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត។ 

• ត្រម�វ�រស្រ�ប់វ �ធី��ស� ជំនួស��ស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� តែដល�នពិ�រ�ព 
ែដលេ�ះេ�� ត�មសំបុ្រតមិន�ចចូលេ�េ�ះេ�� ត�នេទ។ 

• លំ�ំច�ចរណ៍េ�ជិតមជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត និងទី�ងំទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត។ 
• ត្រម�វ�រមជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� តចល័តបែន�មេលើចំនួនមជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� តែដល�នបេង� ើត

េឡើង្រសប�មែផ�កេនះ។ 
 
ដំេណើរ�រៃន�របេង� ើតទី�ំងបន�េ�េឡើយរហូតដល់េពលផ្សព�ផ�យែផន�រេនះ។ េ�លេ�របស់ 
�រ ��ល័យចុះប�� ីអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus គឺ�ក់ទី�ំងមជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� តេ� 
ទីកែន�ងែដល�យ�� ល់ និង�យេចញចូល។ មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត�ងំអស់នឹងបន�េបើករយៈ 
េពល�៉ងតិច 8 េ�៉ងក� �ងមួយៃថ� ពីេ�៉ង 7 ្រពឹកដល់ 8 យប់ េ�ៃថ�េ�ះេ�� ត។ ែផ�កេលើព័ត៌�នែដល 
�នេ�េពលេនះ េគរ�ពឹង� មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� តនឹងស� ិតេ�ទី�ំងដូច�ងេ្រ�ម៖ 
  ្រក �ង Modesto  
  ្រក �ង Ceres  
  ្រក �ង Turlock 
  ្រក �ង Oakdale 
  ្រក �ង Newman 
  ្រក �ង Paterson 
  ្រក �ង Hughson 
  ្រក �ង Riverbank 
  ្រក �ង Waterford 
  សហគមន៍មិន�នេរៀប�ប់េ� Salida, Denair, Keyes និង Empire  
 
ទី�ំងមជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� តែដល�នេ្របើពីមុន្រត�វ�នប�� ញេ�ក� �ងឧបសម� ័ន�  B។ 
ប�� ីែដល�នេធ� �បច� �ប្បន��ពែដលប�� ញពីទី�ំងមជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត�ក់�ក់ចំេ�ះ�រេ�ះេ��
តបច� �ប្បន�នឹង្រត�វ�នបេ�� ះេ�េលើេគហទំព័រ stanvote.com។  �មួយ�� េនះផងែដរ 
ប�� ីេនះនឹង្រត�វ�នប�� �លក� �ងសំបុ្រត�� ល់ពីរ�ច់េ�យែឡកពី�� េផ�ើេ��ន់អ�កេ�ះេ�� ត។ 
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�រ�ក់បុគ�លកិ្រប��ំរេ�មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត  
§4005(a)(10)(I)(vi)(IX)  
�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus សង្ឃឹម�មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� តនីមួយ 
ៗនឹង�នបុគ�លិក្រប�ំ�រ�ងេស� �នេរៀបចំ�រេ�ះេ�� ត្របែហលបីេ�្រ��ំក់ រមួ�ងំ្រប�ន 
មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត។ េលើសពីេនះ មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� តក៏នឹង�ន�ក់អ�កស� ័្រគចិត�បែន�មផងែដរ។ 
�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តនឹងខិតខំ្របឹងែ្របងេ�យេ�� ះ្រតង់ក� �ង�រេ្រជើសេរ �សបុគ�លិកេរៀបចំ
�រេ�ះេ�� ត និងអ�កស� ័្រគចិត�ែដលេចះពីរ�������េរៀន ែខ� រ ពុន�� � ឬ��េអស�៉ញ 
ដល់បុគ�លិកេ�មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� តនីមួយៗ �ពិេសសេ�កែន�ងែដលបេង� ើតេ�ជិតសហគមន៍��។ 
 
េស� �នេរៀបចំ�រេ�ះេ�� តនឹងទទួល�របណ� � ះប�� លមុន�រេ�ះេ�� តនីមួយៗ។ េស� �នេរៀបចំ�រេ�ះ 
េ�� តនឹងទទួល�របណ� � ះប�� លជំ�ញេ�យេ្របើ្រ�ស់្របព័ន�ចុះេ�� ះេ�ះេ�� តែដលេ្របើេ�មជ្ឈមណ�
លេ�ះេ�� ត និងឧបករណ៍េ�ះេ�� ត។ វគ�បណ� � ះប�� លេនះនឹង្រគបដណ� ប់េលើេស�រ �យ៉ូ េផ្សងៗ 
េដើម្បីឲ្យេស� �នេរៀបចំ�រេ�ះេ�� ត�នចំេណះដឹងអំពីទ្រមង់ែបបបទ្រតឹម្រត�វ និង/ឬេ្រ�មសំបុ្រតេដើ 
ម្បីេចញដល់អ�កេ�ះេ�� ត និងរេបៀបដំេណើរ�រកំណត់្រ�របស់ពួកេគេ�ក� �ង្របព័ន�។ េស� �នេរៀបចំ� 
រេ�ះេ�� តក៏្រត�វ�នបណ� � ះប�� លេលើជ�ំញផ�ល់េស�កម�ដល់អតិថិជនក្រមិតមូល�� ន រេបៀបបេង� ើត 
មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត នីតិវ �ធីេបើកនិងបិទ្រប�ំៃថ� រេបៀបជួយអ�កេ�ះេ�� តែដល�នពិ�រ�ព 
និងរេបៀបជួយអ�កេ�ះេ�� តែដល�នត្រម�វ�រជនួំយែផ�ក��ផងែដរ។ �រែណ�ំបែន�ម 
និងនីតិវ �ធី��យលក�ណ៍អក្សរនឹង្រត�វ�នផ�ល់ជូនដល់េស� �នេរៀបចំេ�ះេ�� តនីមួយៗ 
េដើម្បេី្របើ្រ�ស់�ឯក�រេ�ងេ�េពលេធ� ��រេ�មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត។  
 
អ�កស� ័្រគចិត�នឹងទទួល�របណ� � ះប�� ល�ច់េ�យែឡកពីេស� �នេរៀបចំ�រេ�ះេ�� តេ�មុន�រេ�ះ
េ�� តនីមួយៗ។ អ�កស� ័្រគចិត�នឹង្រត�វ�នបណ� � ះប�� លេលើជ�ំញផ�ល់េស�កម�ដល់អតិថិជនក្រមិត 
មូល�� ន េ�េពលែដលពួកេគ្រត�តពិនិត្យ�រ�� គមន៍ និង�រ្រគប់្រគងជួរេ�មណ� លេ�ះេ�� ត។ 
េលើសពីេនះ ពួកេគនឹងទទួល�នវគ�បណ� � ះប�� លស� ីពីនីតិវ �ធីេបើកនិងបិទ្រប�ំៃថ� រមួ�មួយនឹង� 
របណ� � ះប�� លេ�យ�ន�រអនុវត��� ល់ស� ីពី�រេរៀបចំ និងដកហូតឧបករណ៍េ�ះេ�� ត។ អ�កស� ័្រគចិត� 
នឹង្រត�វ�នបណ� � ះប�� លអំពីរេបៀបជួយអ�កេ�ះេ�� តែដល�នពិ�រ�ព និងរេបៀបេ្របើ្រ�ស់  
Touch Writer ែដល�ឧបករណ៍គូសសន� ឹកេ�� តែដល�ចចូលេ្របើ�ន។ ពួកេគក៏នឹងទទួល�ន� 
របណ� � ះប�� លស� ីពី�រជួយដល់អ�កេ�ះេ�� ត ែដល្រត�វ�រជំនួយែផ�ក��ផងែដរ។  
 

�រេរៀបចំ និងប�ង់ៃនមជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត  
§4005(a)(10)(I)(vi)(XI)  
មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� តនឹង្រត�វ�នេរៀបចំ�មរេបៀបមួយែដល��� អ�កេ�ះេ�� ត�� ក់ៗ� 
នសិទ�ិេ�ះសន� ឹកេ�� តឯកជន និងឯក�ជ្យ។ ឧបករណ៍េ�ះេ�� ត និង្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត 
នឹង្រត�វ�ន�ក់�មលក�ណៈយុទ���ស� េ�ក� �ងមជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត េដើម្ប�ីយរកេឃើញេ� 
យអ�កេ�ះេ�� ត និង�ច្រត�តពិនិត្យ�នេ�យបុគ�លិកមជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត។ សូមេមើលឧបសម�ន�  C 
ស្រ�ប់�រេរៀបចំ�គំរ ូនិងប� ង់ៃនមជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត។  
 

ែផន�រសន� ិសុខ និងេ្រត�មប្រម �ង 
§4005(a)(10)(I)(vi)(VIII)  
�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus នឹង��សន� ិសុខៃន�រេ�ះេ�� ត 
េ�មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត េ�យេ្របើ្រ�ស់វ �ធី��ស� និងស� ង់�រដូច�ងេ្រ�ម៖  
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• បុគ�លិកមជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត�ងំអស់នឹង�ន�របណ� � ះប�� ល្រតឹម្រត�វ និង�នេ្រត�មខ� �នរចួ� 
ល់េដើម្បជួីយដល់អ�កេ�ះេ�� តែដល�នសិទ�ិ�ម្រគប់វ �ធីែដល�ចេធ� ��ន។ បុគ�លិកមជ្ឈមណ� លេ�ះ 
េ�� ត�ងំអស់នឹងយល់ដងឹច�ស់អំពីែខ្សស�� ក់ៃនទ្រមង់�រែថរក� និង្របតិបត� ិ�រៃនឧបករ 
ណ៍េ�ះេ�� ត។ 

 
• បុគ�លិកមជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� តនឹង�នលទ��ពេ្របើ្រ�ស់្របព័ន� ្រគប់្រគង�រេ�ះេ�� តែតមួយ 
(DIMS) ែដល�នេ្របើ្រ�ស់េ�ក� �ង�រ ��ល័យ្រប�ំេ�នធី។ េដើម្ប�ី��អ�កេ�ះេ�� តែដ 
ល�នសិទ�ិេ�ះេ�� ត ពួកេគ�នសិទ�ិចូលរមួក� �ង�រេ�ះេ�� តនីមួយៗ េ�ះ DIMS អនុ�� តឲ្យ 
បុគ�លិកមជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� តកំណត់�េតើ អ�កេ�ះេ�� ត�នចុះេ�� ះ្រតឹម្រត�វឬេទ 
�េតើអ�កេ�ះេ�� ត�នទទួលសន� ឹកេ�� តឬេទ �េតើអ�កេ�ះេ�� ត�ន្របគល់សន� ឹកេ�� តឬេទ 
េហើយសន� ឹកេ�� ត្របេភទអ� �ែដល្រត�វផ�ល់េ�អ�កេ�ះេ�� ត។ 

 
• �ល់ែលបថប់ែដល�ន�� ប់េ�នឹង្របព័ន� ្រគប់្រគង�រេ�ះេ�� តក៏នឹង្រត�វ�ន�� ប់េ�នឹង 
VoteCal ែដល�ទិន�ន័យចុះប�� ីអ�កេ�ះេ�� តទូ�ងំរដ��ផ� �វ�រ ែដល្រគប់្រគងេ�យេល�រដ� 
California ។ VoteCal នឹង�ម�នអ�កេ�ះេ�� តទូ�ងំរដ� និងជូនដំណឹងដល់បុគ�លិកមជ្ឈមណ�  
លេ�ះេ�� ត ្របសិនេបើអ�កេ�ះេ�� ត្រត�វ�នចុះេ�� ះសកម�េ�ក� �ងេ�នធីមួយេទៀត 
និង្របសិនេបើអ�កេ�ះេ�� ត�នទទួល និង/ឬ�ន្របគល់សន� ឹកេ�� តេ�ក� �ងេ�នធីមួយ 
េទៀតរចួេហើយ។  

 
• ្រគប់ឧបករណ៍ែដលនឹង្រត�វ�ន�� ប់េ�នឹង្របព័ន� ្រគប់្រគង�រេ�ះេ�� តនឹង្រត�វអនុវត�េពញ 
េលញ�មវ ��ន�រ និងបទប�� ត� ិសន� ិសុខ (§20158) េ�យេ្របើអង��ពព័ត៌�នវ �ទ�របស់� 
 រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus េដើម្ប�ី�� សន� ិសុខ្រត�វ�ន�� 
្រគប់េពលេវ�។  

 
• មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� តនីមួយៗនឹង�នឧបករណ៍ ធន�ន និងស�� បិទេ�ចំទី�ំងសំ�ន់ៗ 
េដើម្ប�ី�� អ�កេ�ះេ�� ត�ងំអស់�នឱ�សេ�ះេ�� តេ�យឯកជន និងឯក�ជ្យ។  

 
•ឧបករណ៍េ�ះេ�� ត HART InterCivic Verity (Print, Touch Writer, និង Scan) ្រត�វ�នប�� ក់េ� 
យេល�រដ� California ។ ��្របព័ន� េ្របើ្រក�ស េហើយមិន�� ប់េ�នឹងប�� ញ�មួយេទ។ 
�ល់ឧបករណ៍នឹង្រត�វ�នបិទែតមែផ�កេ�ះេ�� តផ� �វ�រ េហើយនឹង្រត�វបិទ �ក់េ�េ�េពល 
មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� តមិនេបើក។  

 
• �ល់�រេ�ះេ�� តែដល�នកត់្រ� រមួ�នសន� ឹកេ�� ត្រក�ស សន� ឹកេ�� តែដល�ន�ក់ 
ប�� �ន�មឧបករណ៍េ�ះេ�� ត សន� ឹកេ�� ត ចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� ត�មលក�ខណ�  
សន� ឹកេ�� តបេ�� ះ�សន�  និងសន� ឹកេ�� តេ�ះ�មសំបុ្រត នឹង្រត�វ�នដឹកជ 
�� �នេ�យសុវត� ិ�ពេ��រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus 
�្រប�ៃំថ�េ្រ�យេពលមជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� តបិទ។  
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 វ ��ន�រប�� រ និង�ររ��នែដល�ចេកើត�ន  
§4005(a)(10)(I)(vi)(VIII)(ia), §4005(a)(10)(I)(vi)(VIII)(ib)  
បុគ�លិកេ�ះេ�� ត និងបុគ�លិកមជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� តនឹង្រត�វ�នបណ� � ះប�� ល�៉ង្រតឹម្រត�វ 
េហើយេ្រត�មលក�ណៈស្រ�ប់�ររ��នែដល�ចេកើត�នេ�មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត។ �រ ��ល័ 
យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus នឹង�នបុគ�លិក�� ំងែដល�ន�នប 
ទពិេ�ធន៍្រប�ំ�រ េដើម្បែីចក�យស�� រនិងឧបករណ៍ជំនួសែដល��ំច់។ េលើសពីេនះ 
បុគ�លិក�� ំងនឹង�នសមត��ពេ�ះ្រ�យប�� ឧបករណ៍។ មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត�ងំអស់នឹង� 
នទូរសព�ៃដេដើម្បី�� ប់�នរហ័សេ�នឹង�រ ��ល័យក�� ល េ�េពល�ំ�ច់។ បុគ�លិកមជ្ឈមណ� លេ�ះ 
េ�� តនឹង�ន�របណ� � ះប�� លអំពីទ្រមង់�រជំនួស េដើម្បីឲ្យ�រេ�ះេ�� តនឹងបន�ក� �ងេពល�ន 
�ររ��នេកើតេឡើង។  
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ជំពូក II - ទី�ងំ្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត 
េ�៉ងៃនទី�ងំ្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត 
§4005(a)(1)(A) 
ទី�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� តនឹង្រត�វេបើកចំនួន 28 ៃថ� មុនេពលេ�ះេ�� ត និងៃថ�េ�ះេ�� ត។ 
ទី�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� តនឹង្រត�វេបើកេ�េ�៉ងេធ� ��រធម��េ��មទី�ំងរបស់្របអប់។ 
ទី�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត 24 េ�៉ង នឹងបិទេ�េ�៉ង 8:00 យប់ េ�ៃថ�េ�ះេ�� ត។ 
ទី�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត និងេ�៉ងគឺ�នប�� ញេ�េលើែផនទីអន� រកម�េ�េលើវ �ប� 
យរបស់�យក�� ន www.stanvote.com េហើយ�ន�ក់ប�� �លនូវមគ� � េទសក៍ស្រ�ប់ព័ត៌�នអ�កេ�ះ 
េ�� តេ�េ�នធី Stanislaus ។ 
 

ចំនួន្របអប់សរុបនឹង្រត�វកំណត់េ�េពលេ្រ�យ។ 
§4005(a)(10)(I)(vi)(II) 
ក� �ងអំឡ� ង�រេ�ះេ�� តដកតំែណងអភិ�លរដ� California ��  ំ2021 េ�នធី្រត�វ�នត្រម�វឱ្យបេង� ើត្រប 
អប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� តចំនួន 18 ្រសប�មលក�ខណ� ត្រម�វៃន SB 450 និងចំនួនអ�កេ�ះេ�� តរបស់េ�នធី។ 
�រ ��ល័យចុះេ�� ះេ�ះេ�� ត�ន�នេលើសពីលក�ខណ� ត្រម�វេនះ េ�យបេង� ើត្របអប់ទ�� ក់ស 
ន� ឹកេ�� តចំនួន 25 ែដលអ�កេ�ះេ�� ត�ង 31,000 �ក់�ន្របគល់សន� ឹកេ�� តមកវ �ញ។ 
េ�យ�រ�នចំនួនអ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះេ�� ះបច� �ប្បន��នចំនួន 282,482 �ក់គិត្រតឹមៃថ�ទី 
30 ែខសី� ��  ំ2021 �រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តរបស់េ�នធី Stanislaus ្រត�វ�នត្រម�វឱ្យផ�ល់្រប 
អប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត�៉ងតិចចំនួន 19 កែន�ង។ �រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តនឹងបន��ន 
េលើសពីលក�ខណ� ត្រម�វស្រ�ប់�រេ�ះេ�� ត�េពល�ងមុខ េ�យ�រករណីែបបេនះេទើប�� យ 
�វ �ធី��ស� ដេ៏ពញនិយមមួយក� �ង�រ្របគល់សន� ឹកេ�� តមកវ �ញក� �ងចំេ�មអ�កេ�ះេ�� ត។  
ទី�ំង�ងំេនះនឹងេបើក 28 ៃថ�មុន និងេ�ៃថ�េ�ះេ�� ត។  
 
ក� �ងអំឡ� ង�រេ�ះេ�� តសកល��  ំ2020 និង�រេ�ះេ�� តដកតំែណងអភិ�លរដ� California ��  ំ2021 
េ�នធី�នបេង� ើត្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� តសរុបចំនួន 2 កែន�ងែដល�ចេ្របើ�ន 24 េ�៉ង។ 
េ�លេ�របស់�រ ��ល័យចុះេ�� ះេ�ះេ�� តេ�នធី Stanislaus គឺេដើម្បីបេង� ើន្របអប់ទ�� ក់សន� ឹក 
េ�� តចំនួន 3 កែន�ងក� �ងរយៈេពល 24 េ�៉ងេ���  ំ2022 ស្រ�ប់�រេ�ះេ�� តបឋមេ�យ�� ល់ 
េ�ទូ�ងំរដ�។ 
 

ទី�ងំ្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត  
§4005(a)(10)(I)(vi)(V)  
�រ ��ល័យចុះប�� ីអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus �នេធ� ��រ�ៃដគូ�មួយសហគមន៍េដើម្បីកំណ 
ត់ទី�ំង្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� តេ�ទីកែន�ងែដល�យ�� ល់ និង�យេចញចូល។ ែផនទីៃន្របអប់ទ 
�� ក់សន� ឹកេ�� ត�នប�� ញេ�ក� �ងឧបសម� ័ន�  D, ែដលនឹង្រត�វ�នេធ� �បច� �ប្បន��ព �ល់េពលែដលទី� ំ
ង្រត�វ�នប�� ក់បែន�មស្រ�ប់�រេ�ះេ�� ត។ ប�� ីេ�ះនឹង្រត�វ�នរមួប�� �លេ�ក� �ងស�� រេ�ះេ��  
តែដល�នផ�ល់េ�អ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះេ�� ះ�� ក់ៗ។ 
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ជំពូក III - �រកំណត់អត�ស�� ណមជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត 
និងទី�ងំ្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត 
 

្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត និងទី�ំងមណ� លេ�ះេ�� ត�េ្រចើនែដល�� ប់េ្របើពីមុនេ�ក� �ង�រេ�ះេ��  
តសកល�� ំ 2020 និង�រេ�ះេ�� តដកតំែណងអភិ�លរដ���  ំ2021 នឹង្រត�វេ្របើ្រ�ស់េឡើងវ �ញេ្រ�ះ 
��កែន�ងែដល�ន�ពល្បីល�ញ និង�ចចូលេ្របើ្រ�ស់�នេ�ក� �ងមជ្ឈមណ� ល្រប�ជនក� �ងេ� 
នធី។ េលើសពីេនះ េ�េពលែដល�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�នធី Stanislaus អនុម័តប�� ី�យ 
�មស�� រ �យក�� ននឹងពិ�រ�េលើក�� េផ្សងេទៀត ��ទិ៍ រមួ�ន �ពជិតៃនមេធ��យដឹក 
ជ�� �ន��រណៈ តំបន់ែដល�ន�រេ�ះេ�� តតិចេ�យ�រេ្របើ្រ�ស់សំបុ្រត និងសហគមន៍ជន� 
តិ�គតិចែផ�ក��។  

ែផនទី�ងេ្រ�មប�� ញពី�រេកើនេឡើងគួរឱ្យកត់ស�� ល់ៃន�រេ�ះេ�� ត�មរយៈ�រេ្របើ្រ�ស់សំបុ្រត
េ�យអ�កេ�ះេ�� តេ�ក� �ងេ�នធី Stanislaus។ ែផនទីចុងេ្រ�យ (ទំព័រ 19) ប�� ញពីមជ្ឈមណ� ល 
េ�ះេ�� ត និងទី�ំង្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� តែដល�នបេង� ើតេឡើងេ�ក� �ង�រេ�ះេ�� ត 
ដកតំែណងអភិ�លរដ� California ��  ំ2021 �ក់ទងនឹង�រេ�ះេ�� ត�ម�រេ្របើ្រ�ស់សំបុ្រត។ 
មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត និង្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត្រត�វ�នកំណត់េ�លេ�េ�ក� �ងម 
ជ្ឈមណ� ល្រប�ជន និងតំបន់ែដល�ន្រក �មជន�តិ�គតិចែផ�ក��។  
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េ�នធី Stanislaus 
�រេ�ះេ�� តសកល�� ំ 2014 - អ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះេ�� ះ 
ែដល�នេ�ះេ�� ត�មសំបុ្រត 

អ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះេ�� ះ 
តិច�ង 10 �ក់។ 

�គរយៃនអ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះ
េ�� ះែដល�នេ�ះេ�� ត�មសំបុ្រត 
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េ�នធ ីStanislaus 
�រេ�ះេ�� តសកល�� ំ 2016 - អ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះេ�� ះ 
ែដល�នេ�ះេ�� ត�មសំបុ្រត 

អ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះេ�� ះ 
តិច�ង 10 �ក់។ 

�គរយៃនអ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះ
េ�� ះែដល�នេ�ះេ�� ត�មសំបុ្រត 
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េ�នធ ីStanislaus 
�រេ�ះេ�� តសកល�� ំ 2018 - អ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះេ�� ះ 
ែដល�នេ�ះេ�� ត�មសំបុ្រត 

អ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះេ�� ះ 
តិច�ង 10 �ក់។ 

�គរយៃនអ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះ
េ�� ះែដល�នេ�ះេ�� ត�មសំបុ្រត 
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េ�នធី Stanislaus 
�រេ�ះេ�� តសកល�� ំ 2020 - អ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះេ�� ះ 
ែដល�នេ�ះេ�� ត�មសំបុ្រត 

អ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះ
េ�� ះតិច�ង 10 �ក់។ 

�គរយៃនអ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះ
េ�� ះែដល�នេ�ះេ�� ត�មសំបុ្រត 

មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត 
្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត 
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ជំពូក IV - �រច�ំយ និង�រសន្ស្ំរ�ក់ែដល�ន�៉ន់��  
នស្រ�ប់រយៈេពលខ� ី និងរយៈេពលែវង 

 

�រចំ�យ និង�រសន្ស្ំរ�ក់ែដល�ន�៉ន់�� នេ�េ្រ� 
មែផន�រេនះ 
§4005(A)(10)(I)(v), §4005(g)(2) 
�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus �នកំណត់� �រចំ�យនឹងេ្រចើន 
�ង�រសន្ស្ំរ�ក់េ�េពលអនុវត� VCA ដំបូង។ េ�ះ�៉ង� �រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� ត 
េ�េ�នធី Stanislaus �៉ន់�� ន� េ�េពល�ងមុខ �រេរៀបចំ�រេ�ះេ�� ត្រសប�ម VCA 
នឹងជំរុញឲ្យ�ន�រសន្ស្ំរ�ក់ េ�យែផ�កេលើភស� ��ងមកពី Colorado ែដល�នអនុវត�មូ៉ែដ 
លេ�ះេ�� ត្រសេដៀង��  េហើយេ�នធីេផ្សងេទៀតេ� California ែដល�នេ្របើមូ៉ែដល VCA �ំងពី��  ំ
2018។ េ�ង�មរ�យ�រណ៍ែដល�នេ�ះពុម�ផ�យេ�យ The  EW Charitable Trusts 
�រចំ�យេលើ� 
រេ�ះេ�� ត�នថយចុះ 40% �មធ្យម េ្រ�យពី�រអនុវត� ្រកមច�ប់ស� ីពី�រេ�ះេ�� តែដល�ន 
សិទ�ិចូលេ្របើ្រ�ស់ និងលក�ណៈទំេនើបរបស់រដ� Colorado ��  ំ2013។ េ�នធី Stanislaus 
�នចំ�យរយៈេពលខ� ីខ� ះ ដូច� �រទិញសន� ឹកេ�� ត េ�យ�រទិញ�៉សីុន្រពីនគុ 
ណ�ពល� ស្រ�ប់មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត�ងំអស់ ែដលនឹងអនុ�� តឲ្យបុគ�លិក�ច្រពី 
ន្រគប់្របេភទសន� ឹកេ�� តេ�ក� �ងេ�នធីស្រ�ប់�រេ�ះេ�� ត។ �រចំ�យ�ងំេនះេធ� � 
េឡើងេ��� ំ 2020 េដើម្បីជួយឲ្យេ�នធី Stanislaus េធ� ��រេ�ះេ�� ត្រប��ធិ 
បតី�លពីែខវ �ច� ិ� ��  ំ2020 �ន�៉ងេ�គជ័យក� �ងេពល�នជំងឺ�តត�តេ�យវ �រុសកូរ��ូ។  
�រចំ�យរយៈេពលខ� ីរបស់េ�នធី Stanislaus នឹងេកើតេឡើងេ�ក� �ង�រេ�ះេ�� ត VCA �េពល� 
ងមុខ ��ទិ៍ រមួ�ន �របណ� � ះប�� ល្រទង់្រ�យធំស្រ�ប់បុគ�លិក �រទិញ្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត 
�រជួលទីកែន�ង និង�រផ្សព�ផ�យដល់សហគមន៍ និង�រចំ�យេលើ�រផ្សព�ផ�យ ស្រ�ប់�រ 
េផ�ើសំបុ្រត�� ល់��ំច់។ �រសន្ស្ំរ�ក់រយៈេពលែវងែដល�នរ�ពឹងទុករមួ�ន �រថយចុះ�រចំ�យ 
ស្រ�ប់ឧបករណ៍ ដូច��រទិញឧបករណ៍ថ� ីនិង�រែថ�ឧំបករណ៍ �រ្រពីនសន� ឹកេ�� ត និងក�� ំង 
ពលកម�េដើម្បីអនុេ�ម�មលក�ខណ� ត្រម�វធំៗបែន�មស្រ�ប់សហគមន៍ និង�រចូលរមួេ�យអ�កេ�ះ 
េ�� ត។ សូមេមើលឧបសម�ន័�  E ស្រ�ប់ឧ�ហរណ៍ៃនថវ �� និង�រចំ�យែដល�នរ�ពឹងទុក 
និង�រសន្ស្ំរ�ក់�ក់ព័ន�នឹង្រកឹត្យជេ្រមើសរបស់អ�កេ�ះេ�� ត។  
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ជំពូក V -�រអប់រ� និង�រផ្សព�ផ�យដល់អ�កេ�ះេ�� ត – ទូេ� 
ទិដ��ពទូេ� 
្រកឹត្យជេ្រមើសរបស់អ�កេ�ះេ�� តត្រម�វឲ្យេ�នធីបេង� ើតែផន�រអប់រ� និង�រផ្សព�ផ�យដ 
ល់អ�កេ�ះេ�� ត ែដលជូនដំណឹងដល់អ�កេ�ះេ�� ត និងពលរដ�ែដល�នលក�ណសម្បត�  ិ
អំពី្រគប់ទិដ��ពៃន VCA រមួ�ន�ងំមជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត និងទី�ំងទ�� ក់ស 
ន� ឹកេ�� តែដល�នអនុ�� ត �រេ�ះេ�� ត�មសំបុ្រត និងព័ត៌�ន�ក់�ក់េ�នឹងអ�កេ�ះេ��  
តែដល�នពិ�រ�ព និងអ�កេ�ះេ�� តែដលមិននិ�យ��អង់េគ�ស។ �រ្របជុំ��រណៈនឹងេធ� � 
េឡើង�មួយអង��រសហគមន៍ និងបុគ�លែដលេធ� ��រតសូ៊មតិក� �ង�ម ឬផ�ល់េស�កម�ដល់្រក �ម�ងំេនះ។  
 
�រជួយស្រម�លសមេហតុផល៖ ្រសប�មច�ប់ជនពិ�រ�េមរ �ក ្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�រជំនួយ 
ពិេសសេ�ក� �ង�រ្របជុំេនះ សូម�ក់ទងមក�រ ��ល័យេ�ះេ�� ត។ �រជូនដណឹំង 72េ�៉ង 
មុននឹង�រ្របជុំនឹងជួយដល់េ�នធីក� �ង�រេរៀបចំសមេហតុផលេដើម្ប�ី�លទ��ពេចញចូ 
លេ�ក� �ង�រ្របជុ�ំងំេនះ។ 
 
ម�ន� ីចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�� ះ Donna Linder និងអ�កដឹក�ំេ�ក� �ងែផ�កេ�ះេ�� ត្រប�ំេ�នធី 
Stanislaus កំពុងេធ� ��រ�មួយគណៈកម��រ្របឹក�េ�បល់លទ��ពចូលេ�េ�ះេ�� ត និងគណៈកម� 
�រ្របឹក�េ�បល់លទ��ពេ្របើ្រ�ស់�រេ�ះេ�� ត (Voting Accessibility Advisory Committee, VAAC) 
និងគណៈកម��រ្របឹក�េ�បល់លទ��ពេ្របើ្រ�ស់�� (Language Accessibility Advisory Committee, 
LAAC) េដើម្បីបេង� ើតែផន�រអប់រ� និង�រផ្សព�ផ�យដល់អ�កេ�ះេ�� ត។ 
 

្របព័ន�ផ្សព�ផ�យ និង�រ្រប�សអំពីេស�កម���រណៈ 
§4005(a)(10)(I)(i)(II), §4005(a)(10)(I)(i)(VIII) 
�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus នឹងេ្របើ្រ�ស់្របព័ន�ផ្សព�ផ�យេផ្ស 
ងៗ�មទ្រមង់ែដល�ចេ្របើ្រ�ស់�ន េដើម្បីអប់រ�ដល់��រណៈជនេ�ក� �ងេ�នធី Stanislaus 
េដើម្បផី្សព�ផ�យអំពីវត��ន និងលទ��ពចូលេ្របើ្រ�ស់សន� ឹកេ�� ត�មសំបុ្រត និងរេបៀបេស� ើសំុ 
សន� ឹកេ�� ត។  ្របព័ន�ផ្សព�ផ�យ ��ទ៌រមួ�ន៖ 

i) �ែសត, Modesto Bee, Turlock Journal, Latino Times, Ceres Courier, Oakdale Leader, 
Patterson Irrigator, Mattos News 

ii)  វ �ទ្យ�  (KBDG-FM 90.9 MHz, Radio Lazer, Punjabi Radio USA) 
iii) ្របព័ន�ផ្សព�ផ�យប�� ញសង�ម  វ �ប�យរបស់�យក�� ន Facebook Stanislaus,  

Turlock City News ប�� ញសង�មរបស់េស� �ន្រក �ងេផ្សងេទៀត 
iv) �រផ្សព�ផ�យដល់្រក �ម ដូច�អង��រសហគមន៍ អង��រជួយជនពិ�រ ម�ន� ី�ប់េ�� ត 

្រស �កពិេសស ម�ន� ីព័ត៌�ន��រណៈ ្រក �ង។  ប�� ី្រក �ម ឬអង��រ ឬទី�� ក់�រ 
ែដល�រ ��ល័យេ�ះេ�� ត�ក់ទង �ចរក�នេ�េលើវ �ប�យ stanvote.com 
េ�ក� �ងែផ�កេសចក� ីជូនដណឹំង��រណៈ េហើយនឹង្រត�វ�នេធ� �បច� �ប្បន��ព�្រប�ំ។ 

v) �យក�� នេ�នធី 
vi) �រ្រប�សអំពីេស�កម���រណៈ  

 
�រខិតខំែ្របងែ្របងធំៗស្រ�ប់អប់រ�ដល់មនុស្សែដល�ចេ�ះេ�� ត�ន នឹង្រត�វ�នេធ� �េឡើងេ��ម 
្របព័ន�ផ្សព�ផ�យេ��ងេលើ។  �រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus នឹងបន��ំ្រទ 
ដល់��រណៈជន និងនឹងកំណត់េពលេវ�្រ�្រស័យ�ក់ទង េ�េពលខិតជិតដល់�លបរ �េច�ទេ�ះេ��  
តសំ�ន់ៗ។ 
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�រ�នវត��នៃនសហគមន៍ 
§4005(a)(10)(I)(i)(III) 
�រេរៀបចំ និង�រអនុម័ត EAP ែដល�នេស� ើេឡើងគឺ�ជ�ំនដំបូងក� �ង�រេធ� �ឲ្យ�ន�រចូលរមួពី 
អង��រសហគមន៍ សហ�រ � ��េរៀន និងអង��ពេផ្សងេទៀត េដើម្បេីលើកកម�ស់�រយល់ដឹងៃនមូ៉ែដ 
លេ�ះេ�� តថ�។ី ខណៈេយើងកំពុងេ�� ះេ�មុខ េយើងនឹងបន�ែស� ងរក�រចូលរមួមតិេ�បល់ពី��រណៈ 
ជនស្រ�ប់�រែកែ្រប�េពលអ�គតៃន EAP។ កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង�ន់ែតេ្រចើននឹង្រត�វ�នេធ� �េឡើ 
ងេដើម្បីផ្សព�ផ�យវ �ប�យរបស់�យក�� នេ�ះេ�� ត និងផ�ល់ជំនួយ�មទូរសព� េដើម្បីអប់រ�ដ 
ល់អ�កេ�ះេ�� ត អំពីរេបៀបទទួល�នជំនួយែផ�ក�� និង/ឬជនពិ�រ។  
 
�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus នឹងកំណត់េពលេវ�េធ� �សិ�� ��អប់រ�អ�  
កេ�ះេ�� ត េដើម្បីបេង� ើន�រយល់ដឹងអំពីលទ��ពេ្របើ្រ�ស់ និង�រចូលរមួរបស់អ�កេ�ះេ�� តពិ�រ 
ែដល�នសិទ�ិេ�ះេ�� ត។ �រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus ក៏នឹងផ�ល់�រតំ 
�ង�ក់ទងនឹង្រកឹត្យជេ្រមើសរបស់អ�កេ�ះេ�� ត េ��មប�� ្រពឹត� ិ�រណ៍��េ�ក� �ងេ�នធី 
Stanislaus ។ េ�លេ�របស់�រ ��ល័យចុះេ�� ះេ�ះេ�� តគឺ បេង� ើត�រសហ�ររ �ង�ំរ�ង�យក�� នរ 
បស់េយើង និងស�ជិក LAAC និង VAAC េដើម្បីរកេឃើញឱ�សអប់រ��ន�ន់ែត្របេសើរដល់អ�ក 
េ�ះេ�� តអំពីសិទ�ិ និង�រទទួលខុស្រត�វរបស់ពួកេគ, ផ�ល់�រប�� ញអំពីឧបករណ៍េ�ះេ�� ត 
និងពន្យល់អំពីជេ្រមើសរបស់ពួកេគេ�េ្រ�ម្រកឹត្យជេ្រមើសរបស់អ�កេ�ះេ�� ត។ 
�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus នឹងខិតខំផ្សព�ផ�យេ��ម 
តំបន់នីមួយៗេ�ក� �ងេ�នធី។ �រអប់រ�អំពី្រកឹត្យជេ្រមើសរបស់អ�កេ�ះេ�� ត នឹង្រត�វ� 
នផ�ល់ជូនដល់្រក �មសហគមន៍�េ្រចើន រមួ�ងំ៖  
 

1) VAAC និង LAAC របស់�យក�� ន 
a. �រ្របជុំរមួ�ន�រប�� ញអំពី្របព័ន� េ�ះេ�� ត និងបច� �ប្បន��ពែផ�កព័ត៌�ន 
b. ស�� រអប់រ��ច្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេដើម្បីែចក�យដល់សមគមន៍របស់ពួកេគ 

 
2) �រប�� ញដល់ទស្សនិកជនេផ្សងៗ៖ 

a. ្រក �ម្របឹក�ភិ�លៃនអ�កដកឹ�ំៃនេ�នធី 
b. ��្រក �ងរបស់ម�ន� ី�ប់េ�� ត 
c. គណៈកម��រមជ្ឈឹមេ�នធី និងគណៈកម��រនេ��យ 
d. េស� �ន្រក �ង  
e. អង��រផ�ល់េស�កម� (ដូច� Rotary, Kiwanis) 

 
ប�� ីៃន្រពឹត� ិ�រណ៍�លពីអតីត�លែដលព័ត៌�នស� ីពី្រកឹត្យជេ្រមើសរបស់អ�កេ�ះេ�� តនឹង្រត�វ�នែច
ករ�ែលក �ចរកេឃើញេ�ក� �ងឧបសម� ័ន�  A។ ស្រ�ប់ប�� ីេពញេលញៃន្រពឹត� ិ�រណ៍ សូមចូលេមើល 
"េសចក� ីជូនដំណឹង��រណៈ" េ�េលើ www.stanvote.com។ 
 
េយើង�នែផន�រព្រងីក្រពឹត� ិ�រណ៍សហគមន៍ និងប�� ីៃដគូសហគមន៍េ�ក� �ងដំេណើរ�រេធ� �បច� �ប្ប 
ន��ព EAP។  �រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus នឹងសង�ត់ធ�ន់េលើវត��ន 
និងលទ��ពេ្របើ្រ�ស់សន�កឹេ�� តេ�ះ�មសំបុ្រត។  �រ ��ល័យនឹង�ន�រ្របជុំ�មួយ��រណជន 
េហើយនឹងបន��ន�រ្របជុ�ំមួយស�ជិកសហគមន៍។  �យក�� នក៏នឹងផ�ល់ស�� រស្រ�ប់ 
ឬចូលរមួេ�ក� �ង្រពឹត� ិ�រណ៍ក� �ងមូល�� ន ែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យបុគ�លិក និងស�ជិកស 
ហគមន៍របស់េយើង។  

http://www.stanvote.com/
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�រ�ក់ទងេ�អ�កេ�ះេ�� តេ�យ�� ល់  
§4005(a)(10)(I)(i)(X)  
�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus នឹងេធ� ��រ�ក់ទង�� ល់ពីរដងេ�អ�កេ�ះ 
េ�� ត�មសំបុ្រត ក� �ងេ�លបំណងជូនដំណឹងដល់អ�កេ�ះេ�� តអំពី�រេ�ះេ�� តេ�េពល�ងមុខ 
និងផ្សព�ផ�យអំពីជំនួយអ�កេ�ះេ�� ត�មប�� ញទូរសព��ន់េហតុ�រណ៍េ�យឥតគិតៃថ�។ �រេផ�ើសំ 
បុ្រត�� ល់�ងំេនះគឺ��របែន�មពីេលើ�រ�ក់ទង��ំច់េផ្សងេទៀត ដូច� មគ� � េទសក៌ស្រ�ប់ព័ត៌� 
នអ�កេ�ះេ�� ត និង�រផ�ល់�រេ�ះេ�� ត�មសន�កឹេ�� តេ�ះ�មសំបុ្រត។ �រេផ�ើសំបុ្រតដំបូងេ� 
�ន់អ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះេ�� ះេ�ក� �ងេ�នធី Stanislaus នឹងជូនដំណឹងដល់អ�កេ�ះេ�� ត� 
�រេ�ះេ�� ត�មសំបុ្រតនឹង្រត�វ�នេផ�ើេ�អ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះេ�� ះសកម��ងំអស់ 
េ�ះបីេគចង់េ�ះេ�� ត�មសំបុ្រតឬអត់ក៏េ�យ។ �រេផ�ើសំបុ្រតេលើកទីពីរនឹង្រត�វេធ� �េឡើងេ្រ�យេព 
លសន� ឹកេ�� ត្រត�វ�នេផ�ើេចញ េដើម្បជូីនដំណឹងដល់អ�កេ�ះេ�� តអំពីជេ្រមើសៃន�រេ�ះេ�� តេ� 
មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត ្របសិនេបើពួកេគចង់េ�ះេ�� ត�� ល់ខ� �ន និងជេ្រមើសស្រ�ប់�រ្របគល់សន�  ឹ
កេ�� ត�មសំបុ្រត។  
 

 វ �ប�យរបស់�រ ��ល័យចុះប�� ីអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus 
§4005(a)(5)(6)(ii)(iii)  
�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus នឹង�នផ�ល់ព័ត៌�ន�មវ �ប�យរបស់ខ� �ន 
េដើម្បជួីយដល់អ�កេ�ះេ�� តេ�យ្រ�ប់ព័ត៌�នអំពីរេបៀបចូលេ្របើពីច�� យនូវសន� ឹកេ�� តេ�ះ�មសំ
បុ្រត (remote accessible vote by mail, RAVBM) ្រពម�ងំធន�នជំនួយ�ម��។ ក� �ងេពលេ�ះេ�� ត 
�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តក� �ងេ�នធី Stanislaus, www.stanvote.com, នឹង�នែផនទីអន� រកម� 
និង�នប�� ីប�� ញអំពីសន� ឹកេ�� តែដល�នទ�� ក់ និងទី�ំងៃនមជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត 
្រពម�ងំេ�៉ង្របតិបត� ិ�រ។  
 

�រេ្របើ្រ�ស់ធន�នេដើម្ីប��� អ�កេ�ះេ�� ត្រត�វ�នជូនដំណឹង  
§4005(a)(10)(I)(i)(VII)  
�រ ��ល័យចុះប�� ីអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus នឹងចំ�យធន�ន��ំច់េ�េលើ�រអ 
ប់រ�អ�កេ�ះេ�� ត និង�រផ្សព�ផ�យដល់អ�កេ�ះេ�� ត េដើម្ប�ី�� អ�កេ�ះេ�� ត្រត�វ�នជូនដំណឹ 
ងេពញេលញអំពី�រេ�ះេ�� តែដល�នេធ� �េឡើង ្រសបេ��ម្រកឹត្យជេ្រមើសរបស់អ�កេ�ះេ�� ត។ 
�រ�៉ន់្រប�ណ�រចំ�យេលើ�រេ�ះេ�� ត រមួ�ងំ�រចំ�យេលើ�រផ្សព�ផ�យ្រត�វ� 
នេរៀប�ប់លម� ិតេ�ក� �ងឧបសម� ័ន�  E។ 
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ជំពូក VI-�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី STANISLAUS - 
�រអប់រ� និង�រផ្សព�ផ�យដល់អ�កេ�ះេ�� ត –អ�កេ�ះេ�� តែដល 
�នត្រម�វ�រក� �ង�រេចញចូល 
 
�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តរបស់េ�នធី Stanislaus �នបេង� ើតគណៈក�� ធិ�រ្របឹ 
ក�ស� ីពីលទ��ពចូលេ្របើ្រ�ស់របស់អ�កេ�ះេ�� ត េហើយ�នេបើកកិច� ្របជុំគណៈក��  
ធិ�រ�េលើកដំបូងរបស់ខ� �នេ�ៃថ�ទី 21 ែខមិថុ� ��  ំ2021។ ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង 
េដើម្បីបេង� ើតរេបៀបអប់រ� និងផ្សព�ផ�យដល់សហគមន៍ជនពិ�រេ�ក� �ងេ�នធី Stanislaus  
�ក់ព័ន�នឹង VCA។ ស�ជកិគណៈកម��រកំពុង្រត�វ�នេ្រជើសេរ �សេ�យែផ�កេលើ 
�រចូលរមួរបស់ពួកេគេ�ក� �ងសហគមន៍ែដល�នត្រម�វ�រក� �ង�រេចញចូល។  
 
េ�លបំណងៃនគណៈកម��រ្របឹក�េ�បល់លទ��ពេចញចូលរបស់អ�កេ�ះេ�� ត (VAAC) 
គឺេដើម្បីផ�ល់ដំបូ�� ន និងជួយដល់�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus 
ក�ង�រែកលម�ដំេណើរ�រេ�ះេ�� តស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� តែដល�ជនពិ�រ។ 
 
• ស�ជិក VAAC នឹងជួយឲ្យេ�នធីបន� រកេឃើញវ �ធី�ន់ែត�ន្របសិទ��ពក� �ង�រផ�ល់�រអ 

ប់រ�អំពីអ�កេ�ះេ�� ត និង�រជួយដល់អ�កេ�ះេ�� តែដល�នត្រម�វ�រក� �ង�រេចញចូល។  
• ផ�ល់��រណជននូវេវទិ�េដើម្បផី�ល់អនុ�សន៍អំពីរេបៀបែកលម�លទ��ពទទួល�នស�� រេ�ះ 

េ�� ត។ 
• ស�ជិក VAAC នឹងផ�ល់អនុ�សន៍អំពីរេបៀបែកលម�លទ��ពស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� ត�ងំអស់ 

េដើម្បេី�ះេ�� តេ�យឯក�ជ្យ និងេ�យឯកជន។ 
• ស�ជិក VAAC �ចផ�ល់អនុ�សន៍អំពី�រែកលម�ទ្រមង់�រែដលនឹង្រត�វពិ�រ�ស្រ� 

ប់�រអនុម័តេ�យ�រ ��ល័យចុះប�� ីអ�កេ�ះេ�� ត។ 
 

��រណៈជនែដល�នចំ�ប់�រម�ណ៍ និង�ន�រេប��� ចិត� ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យចូលរមួ�មួយ 
VAAC។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នអំពីរេបៀប�ក់�ក្យ សូមចូលេ��ន់េគហទំព័រ www.stanvote.com។ 

 

�រអប់រ�សហគមន៍ជនពិ�រ– សិ�� ��អប់រ�អ�កេ�ះេ�� ត  
§4005(a)(10)(I)(i)(VI)(ib)  
�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�នធី Stanislaus នឹងេធ� �សិ�� ��អប់រ�អ�កេ�ះេ�� ត 
េដើម្បីបេង� ើនលទ��ពេ្របើ្រ�ស់ និង�រចូលរមួរបស់អ�កេ�ះេ�� តពិ�រែដល�នសិទ�ិេ�ះេ�� ត។ 
�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus ក៏នឹងផ�ល់�រប�� ញអំពី្រកឹត្យជេ្រមើ 
សរបស់អ�កេ�ះេ�� តេ��មប�� ្រពឹត� ិ�រណ៍��។ �រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ��  
តេ�េ�នធី Stanislaus �នេ�លេ�ស្រមបស្រម�ល�មួយៃដគូសហគមន៍ និង VAAC េដើម្បីកំណត់ 
អត�ស�� ណឱ�សេដើម្បីអប់រ�ដល់អ�កេ�ះេ�� តរបស់េយើងអំពីសិទ�ិ និង�រទទួលខុស្រត�វរបស់ពួកេគ 
ផ�ល់�រប�� ញអំពីឧបករណ៍េ�ះេ�� ត និងពន្យល់អំពីរេបៀបេស� ើសំុ ទទួល និង�ក់សន� ឹកេ�� តែដ 
ល�ចេ�ះ�ន។ សិ�� ��អប់រ�បែន�មេទៀតនឹង្រត�វេធ� �េឡើងមុន�រេ�ះេ�� តែដល�នកំណត់េពល 
ែដលអនុ�� តឱ្យអ�កេ�ះេ�� តទទួល�នព័ត៌�ន�មុនេ�េពលពួកេគគិតអំពី�រេ�ះេ�� ត។ 
�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus នឹងខិតខំេដើម្បីេ�ដល់្រគប់តំបន់េ�ក� �ងេ� 
នធី។ អ�កេ�ះេ�� តនឹង�នឱ�ស�េ្រចើនេដើម្បែីស� ងយល់អំពីមូ៉ែដលរបស់មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត 
និងជេ្រមើសេ�ះេ�� តរបស់ពួកេគ ��ទិ៍រមួ�នដូច�៖  
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1) VAAC និង LAAC របស់�យក�� ន 
a. �រ្របជុំរមួ�ន�រប�� ញអំពី្របព័ន� េ�ះេ�� ត និងបច� �ប្បន��ពែផ�កព័ត៌�ន 
b. បេង� ើតស�� រអប់រ��មួយ VAAC និង LAAC 

េដើម្បែីចក�យដល់សមគមន៍របស់ពួកេគ 
 

2) �រប�� ញដល់ទស្សនិកជនេផ្សងៗ៖ 
a. ្រក �ម្របឹក�ភិ�លៃនអ�កដកឹ�ំៃនេ�នធី 
b. ��្រក �ងរបស់ម�ន� ី�ប់េ�� ត 
c. គណៈកម��រមជ្ឈឹមេ�នធី និងគណៈកម��រនេ��យ 
d. េស� �ន្រក �ង  
e. អង��រផ�ល់េស�កម� (ដូច� Rotary, Kiwanis) 

 

ស�� រេ�ះេ�� ត និងសន� ឹកេ�� តស្រ�ប់ជនពិ�រ និងវ �ប�យស្រ�ប់ជនពិ�រ 
§4005(a)(10)(I)(i)(IV) 
�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus  នឹងេធ� ��រ�មួយបុគ�លិកែផ�កបេច�កវ �ទ� 
ព័ត៌�នវ �ទ�របស់េ�នធី Stanislaus េដើម្បី��� �ល់ព័ត៌�នេ�ះេ�� តគឺ�ចេមើល�ន 
�ទ្រមង់អត�បទ េ�េលើវ �ប�យស្រ�ប់ជនពិ�រ www.stanvote.com។ ព័ត៌�ន�ចរមួ�នដូច� 
ប�� ីៃនទី�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត និងមជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត �មួយនឹង�លបរ �េច�ទ និងេ�៉ងែដ 
លពួកេគេបើកេធ� ��រ ្រពម�ងំេស�កម�ែដល�នេ�មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត។ �រ ��ល័យចុះេ�� ះ 
អ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus ក៏កំពុង�នែផន�រេធ� �វ �ប�យេដើម្បីអប់រ�ដល់��រណ 
ជនអំពីឧបករណ៍េ�ះេ�� តស្រ�ប់ជនពិ�រែដល�ចេ្របើ្រ�ស់�ន។  
 

េស�កម�ស្រ�ប់ជនពិ�រែដល�ចេ្របើ្រ�ស់�នេ�មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត 
និងទី�ងំទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត 
§4005(a)(10)(I)(vi)(X) 
មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� តនីមួយៗនឹង�នចំណតស្រ�ប់ជនពិ�រ។ មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� តនឹង្រត�វ� 
នស� ង់មតិេ�យបុគ�លិក េដើម្បី��� ទី�ំងនីមួយៗ�នឧបករណ៍ និងស�� រេ្របើ្រ�ស់� 
ម�រកំណត់របស់ ច�បស� ីពីជន�តិ�េមរ �កែដល�នពិ�រ�ព (Americans with Disabilities Act, 
ADA)។  
 
មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត�ងំអស់នឹង្រត�វ�នបំ�ក់េ�យឧបករណ៍គូសសន� ឹកេ�� តស្រ�ប់ជនពិ�រ�៉
ងេ�ច�ស់បីេ្រគ�ង (HART TouchWriter) និង�នសន� ឹកេ�� ត្រក�ស ្របសិនេបើចង់េ្របើ។ 
ឧបករណ៍គូសសន� ឹកេ�� តស្រ�ប់ជនពិ�រប�� ញ�រែណ�ំអំពី�រេ�ះេ�� ត និងសន� ឹកេ�� ត�្របេភ 
ទអត�បទអក្សរធំ �ចប៉ះ និងទ្រមង់�សំេឡង។ ឧបករណ៍េនះក៏អនុ�� តឱ្យេ្របើឧបករណ៍ជំនួយ 
េផ្សងេទៀតផងែដរ (ឧ. ឧបករណ៍ផ� �ំខ្យល់ផ�ល់ស��  � �កប៉ះ�េដើម)  
 
ប�� ប់ពីទទួល�នមតិែកលម�ពីស�ជិក VAAC េ�នធី�នទិញកណ� ឹងចុចេ�ថ�ីៗស្រ�ប់មជ្ឈម 
ណ� លេ�ះេ�� តនីមួយៗ។ កណ� ឹងចុចេ�្រត�វ�ន�ក់េ�ែផ�កចំេហៀងអ�កេបើកបរៃនកែន�ងច 
តរថយន�ែដល�ចេចញចូល�ន។ ែបបេនះអនុ�� តឱ្យអ�កេ�ះេ�� តែដលមិន�ចេចញពី� 
នជំនិះរបស់ពួកេគ ទទួល�នេស�កម���រមួ�ងំ�រទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត VBM �រចុះេ�� ះេ�ះេ�� ត 
ឬ�រេធ� �បច� �ប្បន��ព�រចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� ត�េដើម។ េបើ�ច មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� តមួយចំនួន 
ក៏ផ�ល់កែន�ងទ�� ក់សន� ឹកេ�� តេ��ងមុខផងែដរ េដើម្បីឱ្យអ�កេ�ះេ�� ត�ចទ�� ក់ VBM 
េ�យមិន��ំច់េចញពី�នជំនិះរបស់ពួកេគ។  
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េស� �នេរៀបចំ�រេ�ះេ�� ត និងអ�កស� ័្រគចិត�នឹង្រត�វ�នបណ� � ះប�� លេដើម្បីជួយអ�កេ�ះេ��  
ត�មវ �ធីល� បំផុតែដល�ចេធ� �េ��ន េហើយ�រ ��ល័យចុះេ�� ះេ�ះេ�� តរបស់េ�នធី Stanislaus 
�នបទពិេ�ធន៍ក� �ង�រេ្របើ្រ�ស់ឧបករណ៍េនះ។ េស� �នេរៀបចំ�រេ�ះេ�� ត និងអ�កស� ័្រគចិត� ្រត�វចូល 
រមួវគ�បណ� � ះប�� លមុនេពលបេ្រមើេ�មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត។ វគ�បណ� � ះប�� លេនះរមួ�ន�រយល់េឃើ 
ញពី�ពពិ�រ និង�រជួយអ�កេ�ះេ�� ត�មួយនឹងេស�កម�ែដល�នេរៀប�ប់។  
 
ទី�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត�ងេ្រ�និង�ងក� �ង�ងំអស់ នឹង�ចចូល�ន និងេ�ជិតផ� �វេធ� �ដេំណើរ� 
�រណៈ�មែដល�ចេធ� ��ន។ ទី�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត 24 េ�៉ងេ��រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះ 
េ�� តេ�េ�នធី Stanislaus (1021 “I” Street) គឺ�ចចូលេ្របើ�ន និងេ�េលើផ� �វេធ� �ដំេណើរ��រណៈ។  
 

�រេស� ើសុំសន� ឹកេ�� តេ�ះ�មសំបុ្រតស្រ�ប់ជនពិ�រ 
§4005(a)(8)(B)(iii)  
អ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះេ�� ះ�ងំអស់នឹងទទួល�នសន� ឹកេ�� តេ�ះ�មសំបុ្រត���អង់េគ�ស 
និងេអស�៉ញ។ អ�កេ�ះេ�� តែដលចង់�នសន� ឹកេ�� តជនពិ�រស្រ�ប់េ�ះ�មសំបុ្រត�ចេ្របើ្រ� 
ស់កម� វ �ធីេ�ះេ�� តពីច�� យស្រ�ប់ជនពិ�រ�មសំបុ្រត (RAVBM)។ RAVBM អនុ�� តឲ្យអ�កេ�ះេ��  
តេ្របើ្រ�ស់សុហ� ែវរពិ�រ�ពរបស់ពួកេគ�� ល់ខ� �ន េដើម្បីេមើលមគ� � េទសក៍ស្រ�ប់ព័ត៌�នអ�កេ�ះ 
េ�� ត្រប�ំេ�នធីែដល�ចចូលេ្របើ្រ�ស់�ន និងគូសសន� ឹកេ�� តជនពិ�រេ�ផ�ះ។ �រេ្របើ្រ�ស់ 
RAVBM ត្រម�វឱ្យ�ន�៉សីុនេ�ះពុម� ដូេច�ះសន� ឹកេ�� តែដល�នគូសធីក�ចេ�ះពុម�េចញ�ន 
ប�� ប់មក�ក់ប�� �ន�ទ្រមង់្រក�ស។ អ�កេ�ះេ�� ត�ច្របគល់េ្រ�មសំបុ្រតមកវ �ញេ�យេ្របើ 
្រ�ស់េ្រ�មសំបុ្រតែដល�នេ�ក� �ងក�� ប់�ញយក ឬេ្របើេ្រ�មសំបុ្រត្របគល់្រតឡប់មកវ �ញេ�យ 
េផ�ើរមួ�មួយ�រេ�ះេ�� ត�មសន� ឹកេ�� តេផ�ើ�មសំបុ្រត។ អ�កេ�ះេ�� ត�ចេ្រជើសេរ �ស្របគល់េ្រ� 
មសំបុ្រតសន� ឹកេ�� តែដល�នចុះហត�េល��មសំបុ្រត េ��ម្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត ឬេ�ម 
ជ្ឈណ� លេ�ះេ�� ត។ ព័ត៌�ន RAVBM ្រត�វ�នផ�ល់េ�ក� �ងមគ� � េទសក៍ស្រ�ប់ព័ត៌�នអ�កេ�ះ 
េ�� ត្រប�ំេ�នធី និងេ�េលើវ �ប�យ�យក�� នេ�ះេ�� ត www.stanvote.com។ �រ ��ល័យចុះ 
េ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus នឹងេ្របើ្រ�ស់្របព័ន�លទ�ិ្រប�ធិបេតយ្យផ�យ�� ល់ 
(Democracy Live) េដើម្បែីចក�យសន� ឹកេ�� តជនពិ�រេ�ះ�មសំបុ្រត។ អ�កេ�ះេ�� តែដលចង់េ្របើ 
េគហទំព័រប�� ញពី RAVBM �ចចូលេ��ន់េគហទំព័រ www.stanvote.com ស្រ�ប់�រែណ�ំ។ 
 
េលើសពីេនះ េ្រ�មសំបុ្រត្របគល់សន� ឹកេ�� តមកវ �ញែដលេចញឱ្យអ�កេ�ះេ�� ត�ន�រចូលប�� ប់ 
េ�យ�នរង�ង់មូលពីរ។ �រចូលប�� ត់គឺ��រែណ�ំស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� តែដលេមើលមិនេឃើញ 
េដើម្បីកំណត់ទី�ំងហត�េល� និងចុះហត�េល�េ�កែន�ង្រតឹម្រត�វ។  
 
�រេស� ើសុំសន� ឹកេ�� តជំនួស  
§4005(a)(10)(I)(ii)  
អ�កេ�ះេ�� តែដល�ជនពិ�រ�ចេស� ើសំុសន� ឹកេ�� តជំនួស�មវ �ធីបី�៉ង៖ (1) �មសំបុ្រត ឬ  
(2) �រេ�េ��រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus (209-525-5201) ទូរសព� TTY  
(3) េ�យ�រេ�មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត�មួយ។ អ�កេ�ះេ�� តែដលចង់េស� ើសំុសន� ឹកេ�� តជំនួសេ�ះ 
�មសំបុ្រត �ចស� សំុ�នេ�យេធ� ��ម�រែណ� ំេ�េលើេ្រ�មសំបុ្រត េ�យគូសស�� ល់េលើ្របអ 
ប់ខូចេ�េលើសន� ឹកេ�� ត េហើយ្របគល់េ្រ�មសំបុ្រតេ�វ �ញ។ �រប� �រសន� ឹកេ�� តេ�ះ�មសំបុ្រតចុ 
ងេ្រ�យ�ច្រត�វ�នេផ�ើ�មសំបុ្រតេ�្រ�ំពីរៃថ�មុនៃថ�េ�ះេ�� ត។ អ�កេ�ះេ�� តែដល�ជនពិ�រ 
ក៏�ចេ�មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� តេដើម្បីទទួល�នសន�កឹេ�� តជំនួស ឬគូសសន� ឹកេ�� តេ�យេ្របើ្រ� 
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ស់ឧបករណ៍ស្រ�ប់ជនពិ�រ។  េលខទូរសព� TTY នឹង្រត�វផ្សព�ផ�យេ�េលើវ �ប�យរបស់�រ ��ល័យ 
ចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus និងេ�េលើស�� រេ�ះេ�� តែដល�នេផ�ើេ�អ�កេ�ះេ�� ត។ 
 

ទូរសព�ឥតគិតៃថ�ស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� តថ�ង់ ឬ�� ប់មិនសូវឮ  
§4005(a)(10)(I)(vii)  
�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus �នទូរសព� TTY ឥតគិតៃថ�ស្រ�ប់ 
អ�កេ�ះេ�� តែដលថ�ង់ ឬ�� ប់មិនសូវឮ ពីៃថ�ចន�ដល់ៃថ�សុ្រក៖ េ�៉ង 8:00 ្រពឹក – 5:00 �� ច និង  
7:00 ្រពឹក – 8:00 យប់េ�ៃថ�េ�ះេ�� ត។ ទូរសព� TTY ឥតគិតៃថ� នឹង្រត�វផ្សព�ផ�យេ�េលើវ �ប� 
យរបស់�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus និងេ�េលើស�� រេ�ះេ�� តែដល� 
នេផ�ើេ�អ�កេ�ះេ�� ត។  
 

�រេ�ះ្រ�យក�� តក� �ងពិ�រ�ពរបស់អ�កេ�ះេ�� ត និង�រចូលរមួ  
§4005(a)(10)(I)(iii)  
េ្រ�យេពលេ�ះេ�� តម�ងៗ �រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus នឹងព��មេ�ះ 
្រ�យប�� គ�� តធំៗេ�ក� �ងលទ��ពចូលេ�ះេ�� តរបស់ជនពិ�រ និង�រចូលរមួរបស់ជនពិ�រ។ 
�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus នឹងជួប�មួយ VAAC េដើម្បពិី�ក�អំពីប��  
និងរកដំេ�ះ្រ�យេដើម្បបីេ្រមើអ�កេ�ះេ�� តែដល�ជនពិ�រ�ន់ែត្របេសើរេឡើង។ េលើសពីេនះ 
�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� ត នឹងេធ� ��រ�យ�រណ៍អំពីលទ�ផល�មួយនឹងបុគ�លមជ្ឈមណ� លេ�ះ 
េ�� ត�ងំអស់ េដើម្បី�យតៃម�និងេ�ះ្រ�យឱ�ស េដើម្បីែកលម��រចូលរមួរបស់អ�កេ�ះេ�� តែដ 
ល�ជនពិ�រឲ្យ�ន�ន់ែត្របេសើរេឡើងែថមេទៀត។  
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ជំពូក VII - �រអប់រ� និង�រផ្សព�ផ�យដល់អ�កេ�ះេ�� ត – 
សហគមន៍ជន�តិ�គតិចែផ�ក��  
 
�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus �នបេង� ើតគណៈកម��រ្របឹក�េ�ប 
ល់លទ��ពចូលេ្របើ្រ�ស់�នែផ�ក�� (LAAC) េដើម្បីែស� ងរកវ �ធី��ស� ល� បំផតុក� �ង�រអប់រ� 
និងផ្សព�ផ�យដល់ជនែដល�នត្រម�វ�រែផ�ក����េរៀន ��ែខ�រ ពុន�� � �ក់ទងនឹង VCA។ 
ស�ជិកគណៈកម��រកំពុង្រត�វ�នេ្រជើសេរ �សេ�យែផ�កេលើ�រចូលរមួរបស់ពួកេគេ�ក� �ងសហគមន៍
ែដល�នត្រម�វ�រក� �ង�រេចញចូល។ ស�ជិកបច� �ប្បន�គឺ�ែផ�កមួយៃនអង��រសហគមន៍ែដលតំ 
�ង និងផ�ល់ជំ�ញេលើសហគមន៍��ែដលេ�នធីផ�ល់ជំនួយ។ អង��រសហគមន៍រមួ�ន ក� ឹប
ពលរដ��សីុេរៀន�មរ �ក, El Concilio, Jakara Movement និង ធន�នសហគមន៍�សីុ�េមរ �ក 

Stanislaus។ 
 
េ�លបំណងៃនគណៈកម��រ្របឹក�េ�បល់លទ��ពចូលេ្របើ្រ�ស់�នែផ�ក�� (LAAC) 
គឺេដើម្បីផ�ល់ដំបូ�� ន និងជួយដល់�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus 
ក�ង�រែកលម�ដំេណើរ�រេ�ះេ�� តស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� តែដលេចះអង់េគ�សបន� ិចបន� �ច្រសបេ��ម
្រប�រៃនច�ប់េ�ះេ�� តបច� �ប្បន�។  
 
• ស�ជិក LAAC នឹងជួយឲ្យេ�នធី�ចបន�រកេឃើញវ �ធី�ន់ែត�ន្របសិទ��ពេដើម្បីអប់រ�អ�កេ�ះ 

េ�� តេ��មសហគមន៍ែដលេចះអង់េគ�សបន� ិចបន� �ច។ 
• LAAC ផ�ល់��រណជននូវេវទិ�េដើម្បផី�ល់អនុ�សន៍អំពីរេបៀបែកលម�លទ��ពទទួល�នស��  

រេ�ះេ�� ត។ 
• ស�ជិក LAAC នឹងជួយក� �ង�រពិនិត្យេមើលស�� រេ�ះេ�� តនិង�រអប់រ�អ�កេ�ះេ�� ត 

េដើម្ប�ី��ពច�ស់�ស់ស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� តែដលេចះអង់េគ�សបន� ិចបន� �ច។ 
• ស�ជិក LAAC នឹងជួយេ្រជើសេរ �ស និងរក�ទុកបុគ�លិកែដលេ្របើពីរ��។ 
• ស�ជិក LAAC 

�ចផ�ល់អនុ�សន៍អំពី�រែកលម�ទ្រមង់�រែដលនឹង្រត�វពិ�រ�ស្រ�ប់�រអនុម័តេ�យ�រ �
�ល័យចុះប�� ីអ�កេ�ះេ�� ត។  

 
��រណៈជនែដល�នចំ�ប់�រម�ណ៍ និង�ន�រេប��� ចិត� ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យចូលរមួ�មួយ 
VAAC។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នអំពីរេបៀប�ក់�ក្យ សូមចូលេ��ន់េគហទំព័រ www.stanvote.com។ 
 

�រអប់រ�សហគមន៍ជន�តិ�គតិចែផ�ក�� - សិ�� ��អប់រ�អ�កេ�ះេ�� ត 
§4005(a)(10)(I)(i)(VI)(ia)  
�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus នឹងផ�ល់�រប�� ញអំពីព័ត៌�នមូ៉ែដលរ 
បស់មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� តេ�យ�� ល់េ�អ�កេ�ះេ�� ត និងអ�កចូលរមួេ��មប�� ្រពឹត� ិ�រណ៍�� ។ 
�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus �នេ�លេ�ស្រមបស្រម�ល�មួយៃដ 
គូសហគមន៍ LAAC និង VAAC េដើម្បីកំណត់អត�ស�� ណឱ�សេដើម្បីអប់រ�ដល់អ�កេ�ះេ�� តរបស់េយើង 
ផ�ល់�រប�� ញអំពីឧបករណ៍េ�ះេ�� ត និងពន្យល់អំពីរេបៀបេស� ើសំុ និងទទួល�នសន� ឹកេ�� ត� 
�ជន�តិ�គតិច។ សិ�� ��អប់រ�បែន�មេទៀតនឹង្រត�វេធ� �េឡើងមុន�រេ�ះេ�� តែដល�នកំ 
ណត់េពល ែដលអនុ�� តឱ្យអ�កេ�ះេ�� តទទួល�នព័ត៌�ន�មុនេ�េពលពួកេគគិតអំពី�រេ�ះ 
េ�� ត។ �រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus នឹងខិតខំផ្សព�ផ�យេ��មតំប 

http://www.stanvote.com/
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ន់នីមួយៗេ�ក� �ងេ�នធី។ អ�កេ�ះេ�� តនឹង�នឱ�ស�េ្រចើនេដើម្បីែស� ងយល់អំពីមូ៉ែដ 
លរបស់មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត និងជេ្រមើសេ�ះេ�� ត�ម��របស់ពួកេគ ��ទិ៍រមួ�នដូច�៖   
 

1) VAAC និង LAAC របស់�យក�� ន 
a. �រ្របជុំរមួ�ន�រប�� ញអំពី្របព័ន� េ�ះេ�� ត និងបច� �ប្បន��ពែផ�កព័ត៌�ន 
b. បេង� ើតស�� រអប់រ��មួយ VAAC និង LAAC េដើម្ីបែចក�យដល់សមគមន៍របស់ពួកេគ 

 
2) �រប�� ញដល់ទស្សនិកជនេផ្សងៗ៖ 

a. ្រក �ម្របឹក�ភិ�លៃនអ�កដកឹ�ំៃនេ�នធី 
b. ��្រក �ងរបស់ម�ន� ី�ប់េ�� ត 
c. គណៈកម��រមជ្ឈឹមេ�នធី និងគណៈកម��រនេ��យ 
d. េស� �ន្រក �ង  
e. សហគមន៍�� 
f. អង��រផ�ល់េស�កម� (ដូច� Rotary, Kiwanis) 

 

កិច� ្របជុំពិេ្រ�ះេ�បល់��រណៈ 
§4005(a)(10)(I)(i)(VI)(ia)  
�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus នឹងេបើកកិច� ្របជុំពិេ្រ�ះេ�បល់ដល់� 
�រណៈជនែដលេ្របើពីរ��ស្រ�ប់ EAP ែដល�នេស� ើេឡើង ស្រ�ប់��ែដល្រត�វ�រ��ំច់្រប 
�ំសហព័ន�និងរដ�េ�ក� �ងេ�នធី Stanislaus។ េ�េពលេរៀបចំ����ំច់របស់ែផន�រ Stanislaus េនះ 
��េផ្សងេ្រ�ពីអង់េគ�ស �នដូច�េអស�៉ញ ពុន�� � ែខ� រ និង��េរៀន។ 
 
�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�នធី Stanislaus នឹងផ�ល់ឱ�សស្រ�ប់សហគមន៍��របស់ 
េ�នធី េដើម្បីទទួលព័ត៌�នអំពីស�� រ និងជំនួយែដល�ន���របស់ពួកេគ បែន�មពីេលើដំេណើរ� 
រេ�ះេ�� តៃនមូ៉ែដលេ�មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត។ ្រគប់សិ�� ��នឹង�នអ�កបកែ្រប���ក់�ក់ 
េដើម្បជួីយដល់អ�កចូលរមួ។  ព័ត៌�នអំពី្រពឹត� ិ�រណ៍សិ�� ��នឹង្រត�វ�ន្រប�ស�៉ងតិច 10 ៃថ�មុន 
េពល្របជុំ�ប់េផ�ើម េហើយ�នបេ�� ះេ�េលើេគហទំព័រ www.stanvote.com េ្រ�មែផ�ក "េសចក� ីដំណឹ 
ង��រណៈ"។ កិច� ្របជុំ�ងំេនះក៏�ន�យផងែដរក� �ងឧបសម� ័ន�  A។ 
 

្របព័ន�ផ្សព�ផ�យ និង�រ្រប�សអំពីេស�កម���រណៈ  
§4005(a)(10)(I)(i)(I), §4005(a)(10)(I)(i)(IX)  
�រ ��ល័យចុះប�� ីអ�កេ�ះេ�� តរបស់េ�នធី Stanislaus នឹងេ្របើ្រ�ស់្របព័ន�ផ្សព�ផ�យេផ្សងៗ� 
មទ្រមង់�ពីរ�� េដើម្បអីប់រ�ដល់��រណៈជនេ�ក� �ងេ�នធី Stanislaus េដើម្បីផ្សព�ផ�យអំពីវត��ន 
ៃនេសចក� ីចម�ងែដល�នបកែ្របរចួៃនសន� ឹកេ�� តផ� �វ�រ�����េរៀន ែខ�ឬ ពុន�� � 
និងរេបៀបេស� ើសំុសន� ឹកេ�� ត។ ជេ្រមើសស្រ�ប់ជនពិ�រក៏នឹង�នផ�ល់�ទ្រមង់េនះផងែដរ។ 
្របព័ន�ផ្សព�ផ�យ ��ទ៌រមួ�ន៖ 

i) �ែសត៖ (Latino Times) 
ii) ទូរទស្សន៍៖ (Assyrian TV) 
ii)  វ �ទ្យ� ៖ (KBDG-FM 90.9 Assyrian Radio) 
iii) ្របព័ន�ផ្សព�ផ�យប�� ញសង�ម  វ �ប�យរបស់�យក�� ន េហ� សបុ៊ករបស់េ�នធី Stanislaus  
iv) �យក�� នេ�នធី 
v) �រ្រប�សអំពីេស�កម���រណៈ  
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�រខិតខំែ្របងែ្របងធំៗស្រ�ប់អប់រ�ដល់មនុស្សែដល�ចេ�ះេ�� ត�ន នឹង្រត�វ�នេធ� �េឡើងេ�� 
ម្របព័ន�ផ្សព�ផ�យេ��ងេលើ។  �រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus 
នឹងបន��ំ្រទដល់��រណៈជន និងនឹងកំណត់េពលេវ�្រ�្រស័យ�ក់ទង េ�េពលខិតជិតដ 
ល់�លបរ �េច�ទេ�ះេ�� តសំ�ន់ៗ។ េ�េពលែផន�រេនះ្រត�វ�នេ�ះពុម�ផ�យ �យក�� នរបស់ 
េយើងកំពុងទទួល�នជំនួយពីស�ជិក LAAC ែដលតំ�ងឱ្យសហគមន៍និ�យ���សីុេរៀន 
ពុន�� � និងេអស�៉ញ េដើម្បីផ�ល់�រ្រប�សអំពីេស���រណៈ�មរយៈវ �ទ្យ� ។ 
 

ជំនួយ�មទូរសព�ប�� ន់ឥតគិតៃថ�ស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� ត  
§4005(a)(10)(I)(vii)  
�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�នធី Stanislaus នឹងផ�ល់ជំនួយែផ�ក���មត្រម�វ�រ� 
មរយៈែខ្សទូរសព�ជំនួយប�� ន់ឥតគិតៃថ�ស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� ត។ ទូរសព�ឥតគិតៃថ�េនះនឹង� 
នដំេណើរ�រ 29 ៃថ� មុនេពលេ�ះេ�� តរហូតដល់េ�៉ង 5:00 �� ចមួយៃថ�ប�� ប់ពីៃថ�េ�ះេ�� ត។ 
េលខទូរសព�េនះនឹង្រត�វផ្សព�ផ�យេ�េលើវ �ប�យរបស់�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី 
Stanislaus និងេ�េលើស�� រេ�ះេ�� តែដល�នេផ�ើេ�អ�កេ�ះេ�� ត។  
 

ស�� រអប់រ����េអស�៉ញ  
�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus នឹងែចក�យស�� រអប់រ����េអ 
ស�៉ញដល់អ�កេ�ះេ�� ត�មរយៈអង��រែដលេ្រជើសេរ �សជួយេយើងេ�ក� �ងកិច� ្របឹងែ្របងជួយរបស់េយើង
។ �រ�ក់ទង�ងំេនះគឺ��របែន�មពីេលើ�រ�ក់ទង�ំ�ច់េផ្សងេទៀត ដូច� សន� ឹកេ�� តគំរ ូ
និង�រផ�ល់�រេ�ះេ�� ត�មសន� ឹកេ�� តេ�ះ�មសំបុ្រត។ 
 

ជំនួយែផ�ក���នេ�មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត 
 
EC 14282 
អនុ�� តឱ្យអ�កេ�ះេ�� ត�នមនុស្សេ��មួយរហូតដល់ពីរ�ក់ជួយពួកេគក� �ង�រគូសសន� ឹកេ�� ត។ 
អ�កេ�ះេ�� តែដល�នត្រម�វ�រជំនួយែផ�ក�� �ច�ំស�ជិក្រគ��រ ឬមិត�ភក� ិមកជួយពួកេគ 
េ�មណ� លេ�ះេ�� ត។ េលើសពីេនះ �យក�� នខិតខំេ�យេ�� ះ្រតង់ក� �ង�រជួល និងបណ� � ះប�� ល 
េស� �នេរៀបចំ�រេ�ះេ�� ត និងអ�កស� ័្រគចិត�ែដលេចះពីរ�����េអស�៉ញ �សីុេរៀន ែខ� រ 
និងពុន�� � េដើម្បឱី្យបេ្រមើេ�មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត។ េស� �នេរៀបចំ�រេ�ះេ�� ត និងអ�កស� ័្រគ 
ចិត� ្រត�វចូលរមួវគ�បណ� � ះប�� លមុនេពលបេ្រមើេ�មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត។ វគ�បណ� � ះប�� លេនះរមួ 
�នរេបៀបជួយអ�កេ�ះេ�� តចំេ�ះត្រម�វ�រជំនួយែផ�ក��។ 
 
េស�អ�កបកែ្រប�� ល់�ត់�មទូរសព�ក៏�នេ�្រគប់មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� តផងែដរ ក� �ង្រពឹត� ិ�រណ៍ែដ 
លមិន�នបុគ�លិកេចះពីរ��។ េស�កម�េនះ្រត�វ�នផ�ល់ជូន�មរយៈរដ�េល�ធិ�រៃនរដ� California។ 
 
អ�កេ�ះេ�� តែដល្រត�វ�រជំនួយ�����េរៀន ែខ� រ និងពុន�� � ក៏�ចេស� ើសំុសំេ�បកែ្របៃន 
សន� ឹកេ�� តផ� �វ�រ ែដលេ�� "សន� ឹកេ�� តទូរ�រ" ផងែដរ។ ស�� ែដល�នបកែ្រប្រត�វ�នប 
េ�� ះជូនដំណឹងដល់អ�កេ�ះេ�� តអំពី�ព�ចរក�នៃនសន� ឹកេ�� ត�មទូរ�រ េហើយច�ប់ចម�ង 
ៃនសន� ឹកេ�� ត�មទូរ�រក៏្រត�វ�នបេ�� ះផងែដរ។ ស�� រេ�ះេ�� តេផ្សងេទៀតែដលផ�ល់ជូន��� 
�សីុេរៀន ��ែខ�រ និងពុន�� � រមួ�ន មគ� � េទ�សក៍ស្រ�ប់ព័ត៌�នអ�កេ�ះេ�� តរបស់រដ�ែដលផលិត 
េ�យរដ�េល�ធិ�ររបស់រដ� California។ 
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�រេស� ើសុំសន� ឹកេ�� តទូរ�រ���គតិច 
§4005(a)(10)(I)(i)(V)  
 
�នវ �ធីបី�៉ងក� �ង�រេស� ើសំុសន� ឹកេ�� តទូរ�រ៖ 
1) ្របគល់�តបូ៉�� ល់េស� ើសំុសន� ឹកេ�� តទូរ�រេ�យ�រេផ�ើសំបុ្រតេ� 1021 “I” St., Modesto, CA 95354, 

េផ�ើអីុែមលេ� stanvote@stancounty.com ឬទូរ�រ�េ� 209-525-5802  
2)  ទូរសព�េ��រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus និងេស� ើសំុសន� ឹកេ�� តទូរ�រ 

(209-525-5201) 
3) េស� ើសំុសន� ឹកេ�� តទូរ�រេ�មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត�មួយេ�ក� �ងេ�នធី Stanislaus ឬេ��ន់� 

 រ ��ល័យធំេ� 1021 “I” St., Modesto 
 

�រកំណត់អត�ស�� ណអ�កេ�ះេ�� ត�គតិចែផ�ក��  
§4005(a)(10)(I)(i)(V)  
�រ ��ល័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus កំណត់អត�ស�� ណអ�កេ�ះេ�� ត�គ 
តិចែផ�ក���មរយចំណង់ចំណូលចិត�ែផ�ក��របស់ពួកេគែដល�នប�� ក់េ�ក� �ងទ្រមង់ចុះេ�� ះ
អ�កេ�ះេ�� ត។ អ�កេ�ះេ�� តែដលេ្របើ���គតិចក៏�ចអីុែមល ឬទូរសព�េ��រ ��ល័យចុះេ�� ះ 
អ�កេ�ះេ�� តេ�េ�នធី Stanislaus េដើម្បីកំណត់ចំណង់ចំណូលចិត�ែផ�ក��របស់ពួកេគ។ 
េយើង្របមូលនិងរក�ទុកទិន�ន័យេនះេ�ក� �ង្របព័ន� ្រគប់្រគង�រេ�ះេ�� តរបស់េយើង។ េលើសពីេនះ 
េយើងទទួល�នព័ត៌�នអំពីលក�ខណ� ត្រម�វស� ីពីជំនួយែផ�ក��ពីរដ�េល�ធិ�រ េ�យែផ�កេលើ�រ 
ស� ង់មតិសហគមន៍�េមរ �ករបស់�រ ��ល័យជេំរឿនសហរដ��េមរ �ក។ 
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ឧបសម�័ន�  
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ឧបសម� ័ន�  A 
្រពឹត� ិ�រណ៍អប់រ� និង�រជួយដល់អ�កេ�ះេ�� ត 

�លបរ �េច�ទ �� ប័ន ទី�ងំ 

1/4/2021 គណៈក�� ធ�ិរក�� លគណបក្ស��រណរដ�ៃន
េ�នធ ីStanislaus  

118 W. Orangeburg Ave. Modesto, CA  

2/8/2021 Assyrian TV និង KBDG-RM 90.9 MHz Zoom  
2/9/2021 Modesto Republican Women 945 McHenry Ave. Modesto, CA  

2/11/2021 ្រក �ម្របឹក�ភិ�លអចលន្រទព្យ Oakdale House of Beef – 201 N. 3rd. Ave. 
Oakdale, CA 

2/25/2021 ទី�� ក់�រធន�នជនពិ�រស្រ�ប�់ររស់េ�ឯ
ក�ជ្យ  

បទស�� សន៍�មទូរសព� 

3/24/2021 ស�គមអចលន្រទព្យសនិ្រតល �� ល ី Zoom  
 

4/16/2021 បទប�� ញ VCA 
ស្រ�ប់្រក �ម្របឹក�ភិ�លៃនអ�កដឹក� ំ

1021 I Street 

4/19/2021 បទប�� ញ VCA 
ស្រ�ប់្រក �ម្របឹក�ភិ�លៃនអ�កដឹក� ំ

1021 I Street 

4/20/2021 បទប�� ញ VCA 
ស្រ�ប់្រក �ម្របឹក�ភិ�លៃនអ�កដឹក� ំ

1021 I Street 

4/22/2021 ចំណងេជើងកិច� ្របជំុ្រក �មហ៊នុ Zoom  
4/26/2021  ្រក �ម្របកឹ�ភិ�លៃនអ�កដឹក� ំ

បទប�� ញ VCA 
1021 I Street 

5/3/2021 គណៈក�� ធ�ិរក�� លគណបក្ស��រណរដ�ៃន
េ�នធ ីStanislaus  

118 W. Orangeburg Ave. Modesto, CA  

5/12/2021  
 

េស� �ន្រក �ង  Zoom 

5/17/2021 2nd Harvest/United Way  Zoom 
5/26/2021 គណៈក�� ធ�ិរក�� ល្រប�ធបិេតយ្យ Zoom 

6/8/2021 Kiwanis of Modesto 
បទប�� ញ VCA 

Papapolloni Mediterranean Bistro- 
2501 McHenry Ave. Modesto, CA  

6/9/2021  Oakdale Rotary 
បទប�� ញ VCA 

Oakdale Golf & Country Club 
243 N. Stearns Rd. Oakdale, CA  

6/10/2021 Kiwanis – North Modesto 
 

Grafitti Museum 
9th & Coldwell  

Modesto/ Zoom Hybrid 
6/16/2021 United Way  Zoom 
6/21/2021  កិច� ្របជំុែណ� ំVAAC EAP 

 
Zoom  

6/22/2021 កិច� ្របជំុែណ� ំLAAC EAP  
 

Zoom 

7/8/2021 Sunrise Rotary 
 

Green’s - 953 10th Street, Modesto 

7/14/2021 ្រក �ង Oakdale  
 

House of Beef - 201 N. 3rd Ave. Oakdale, 
CA  
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7/22/2021  Newman Rotary 
 

Pizza Plus - 1420 Main Street Newman, 
CA  

7/31/2021 កិច� ្របជំុពិេ្រ�ះេ�បល�់�រណៈ EAP El Concilio - 1314 H Street Modesto, CA 
Hybrid Zoom 

8/4/2021 ចំណងេជើងកិច� ្របជំុ្រក �មហ៊នុ 
 

Veterans Center3500 Coffee Rd. 
Modesto, CA  

8/6/2021 Salida Rotary 
 

2832 Healthcare Way Modesto, CA  

8/12/2021 Ceres Courier  
 

បទស�� សន៍�មទូរសព� 

8/14/2021 កិច� ្របជំុពិេ្រ�ះេ�បល�់�រណៈ EAP Harvest Hall - 3800 Cornucopia Way 
Modesto, CA  

8/17/2021 �រពិេ្រ�ះេ�បល់ EAP ស្រ�ប់�សុីេរៀន Assyrian American Civic Club –  
2618 N. Golden State Blvd. Turlock, CA  

8/19/2021 Turlock Journal 
 

បទស�� សន៍�មទូរសព� 

8/20/2021 Patriots  
 

Ridgeways  
2401 E. Orangeburg Ave. Modesto, CA  

8/20/21  KCRA – Channel 3 
 

អីុែមល និងទូរសព� 

8/27/2021 Turlock Kiwanis 
  

Crostini Restaurant 
811 W. Hawkeye Turlock, CA  

9/1/2021  កិច� ្របជំុពិេ្រ�ះេ�បល�់�រណៈ EAP King Kennedy Center 
601 Martin Luther King Dr.,  

Modesto, CA  
9/1/2021 Turlock Sunrise Rotary Club 

 
Toscana’s Ristorante  

1801 Colorado Ave. #190  
Turlock, CA  

9/11/2021 Federation of the Blind Zoom  
9/23/2021 Oakdale Lions Club  Oakdale Pavilion  

151 S. Sierra Ave. Oakdale, CA  
10/6/2021 កិច� ្របជំុពិេ្រ�ះេ�បល�់�រណៈ EAP Ceres American Legion Hall  

2609 Lawrence St. Ceres, CA 95307 
01/6/2022 ្រក �ង Riverbank  

សិ�� ��អបរ់�អ�កេ�ះេ�� ត 
St. Frances of Rome Church 

2827 Topeka St, Riverbank CA 
01/11/2022 ្រក �ង Turlock  

សិ�� ��អបរ់�អ�កេ�ះេ�� ត 
Turlock Library, Community Room 

550 N. Minaret Ave., Turlock CA 
01/12/2022 ្រក �ង Waterford 

សិ�� ��អបរ់�អ�កេ�ះេ�� ត 
Waterford Community Center 

540 C Street, Waterford CA 
01/18/2022 ្រក �ង Newman 

សិ�� ��អបរ់�អ�កេ�ះេ�� ត 
L.J. Newman Memorial Building 
649 Orestimba Rd., Newman CA 

01/19/2022 ្រក �ង Modesto  
សិ�� ��អបរ់�អ�កេ�ះេ�� ត 

Stanislaus Veterans Center,  
Banquet Hall 

3500 Coffee Rd., Modesto CA  
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01/25/2022 ទី្រក �ង Ceres 
សិ�� ��អបរ់�អ�កេ�ះេ�� ត 

Ceres American Legion Hall 
2609 Lawrence St., Ceres CA 

01/31/2022  ្រក �ង Oakdale 
សិ�� ��អបរ់�អ�កេ�ះេ�� ត 

Gene Bianchi Community Center 
110 S 2nd Ave., Oakdale CA 

02/01/2022 ្រក �ង Hughson  
សិ�� ��អបរ់�អ�កេ�ះេ�� ត 

Hughson Community Senior Center 
Hughson 

2307 4th Street, Hughson CA 
02/08/2022 ទី្រក �ង Patterson  

សិ�� ��អបរ់�អ�កេ�ះេ�� ត  
City of Patterson City Hall,  

Board Chambers 
1 Plaza, Patterson, CA 

ចូលេ��ន់េគហទំព័រ stanvote.com េដើម្បីទទួល�នប�� ី្រពឹត� ិ�រណ៍ថ�ីៗ។  
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ឧបសម� ័ន� B 
 

ែផនទីៃនមជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� តែដលេ្របើស្រ�ប់�រេ�ះេ�� តដកតំែណងអភិ�លរដ� California ��  ំ
2021 
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ឧបសម� ័ន�  C  
 

�រេរៀបចំគំរៃូនប� ង់មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត 

 

 

�ប់េផ�ើមទីេនះ 

ចូល �កេចញ 
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ឧបសម� ័ន�  D 
 

ែផនទីទី�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� តែដលេ្របើស្រ�ប់�រេ�ះេ�� តដកតំែណងអភិ�លរដ� California �� ំ 2021 
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ឧបសម� ័ន�  E 
តៃម��៉ន់�� ន និង�រេ្រប�បេធៀប 

្របេភទ 
�រចំ�យ�ក់ែស� ង�មួយនឹង�រស� ង់មតិ 

�រេ�ះេ�� តបឋម ��  ំ2018 
តៃម��៉ន់�� ន�មួយនឹងមជជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត 

�រេ�ះេ�� តបឋម ��  ំ2022 

ក�� ំងពលកម�   

បុគ�លិកេរៀបចំ�រេ�ះេ�� ត - េពញេ�៉ង និងេ្រ�េ�៉ង $275,459.27 $496,608.41 

អ�កស� ័្រគចិត�  $64,871.55 $65,000.00 

ស�� រផ�ត់ផ�ង់ និងឧបករណ៍ស្រ�ប់�របណ� � ះប�� ល �� ន $1,875.00 

�រេ�ះពុម�   

�រេរៀបចំ�រេ�ះេ�� ត និងសន� ឹកេ�� ត $17,962.13 
$6,500.00 

�រេ�ះេ�� តេ�យសន� ឹកេ�� តេផ�ើ�មសំបុ្រត $171,699.16, 
$745,033.00 

សន� ឹកេ�� ត�មតំបន់ / សន� ឹកេ�� តមជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត $48,025.80 $7,272.00 

មគ� � េទ�សក៍ព័ត៌�នស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� ត $155,356.34 $559,208.00 

េ្រ�មសំបុ្រត $9,816.63 $52,513.55 

ស�� រេផ្សងៗស្រ�ប់�រេ�ះេ�� ត ឬអ�កេ�ះេ�� ត 
(�� កស��  ទ្រមង់ែបបបទេ�ះពុម�ផ�យ។ល។)  

$6,945.80 
$9,248.00 

កែន�ងេ�ះេ�� ត / មជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត   

ៃថ�ជួលកែន�ង និងៃថ�េស�ែថ� ំ $2,180.00 $21,500.00 

�រដឹកជ�� �ន $20,020.00 $18,000.00 

ស�� រផ�ត់ផ�ង់ $7,374.14 $12,500.00 

�រជួល�នយន�  $2,383.64 $8,000.00 

�រផ�ល់��� បណ� �រត�� ប់ និងឧបករណ៍។ល។ �� ន $23,500.00 

សំបុ្រត / ៃ្របសណីយ៍ $183,849.23 $435,045.00 

សន� ិសុខ $1,339.25 $1,400.00 

លទ��ព�រេ�ះេ�� ត�មសំបុ្រតពចី�� យ �� ន $12,450.00 

េស�កម�បកែ្រប $9,552.43 $10,000.00 

�រអប់រ�សហគមន៍ �� ន $100,000 

�រចំ�យសរុប $976,835.37 $2,587, 440.96 

 

្របេភទៃន�រេ�ះេ�� ត 
�រេ�ះេ�� តបឋម ��  ំ2018 

ចំនួនៃនទី�ងំេ�ះេ�� ត 
ត្រម�វឱ្យ�ន 

�រេ�ះេ�� តបឋម ��  ំ2022 
(រមួប�� �លកំេណើន�៉ន់�� ន) 

ចំនួនៃនទី�ងំេ�ះេ�� ត 

�រេ�ះេ�� តបឋម  
��  ំ2018 

ចំនួនអ�កស� ្័រគចិត� 

�រេ�ះេ�� តបឋម  
��  ំ2022 

ចំនួនអ�កស� ្័រគចិត� 
និងបុគ�លិក 

 
គំរកូែន�ងេ�ះេ�� ត 

145 
កំណត់ស�� ល់៖ �រេ�ះេ�� តមួយ 
ចំនួន្រត�វ�នបេ្រមើ�� 
រេ�ះេ�� តពីរដង ឬបីដង 
េ�យបេ្រមើដល់បរ �េវណ�េ្រចើន។ 

150 594 600 

 
គំរមូជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� ត 

 
23 28 140 300 
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