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ករែណនា ំ

េខនធី Los Angeles (េខនធី) គឺជាយុត� ធិករេបាះេឆា� តក�ុងតំបនដ់ធ៏ំបំផុតក�ុង្របេទសែដលមានអ�កចុះេឈ� ះេបាះេឆា� ត

េ្រចនជាង 5.7 លននាករ់ស់េនទូទងំ 4,100 ម៉ាយកេរ ៉។ ម�ន�ីចុះប�� ី-ម�ន�ីកត្់រត/េស��នេខនធី (RR/CC) ទទួលខុស្រត�វ

ក�ុងករ្រគប្់រគងករេបាះេឆា� តក�ុងតំបន ់រដ� និងសហពន័�េនក�ុងយុត� ធិករេនះ េហយធានាថាអ�កេបាះេឆា� តទងំអស់មានករ

យល់ដឹង សិទ�ិេ្រប្របាស់ និងឱកសេដម្បចូីលរមួក�ុងដំេណ រករ្របជាធិបេតយ្យរបស់េយង ។ RR/CC េធ�ករជាបន�បនា� ប ់និង

េដយយកចិត�ទុកដកេ់ដម្បែីកលម�បទពិេសធនក៍�ុងករេបាះេឆា� ត តមរយៈ្របពន័�េបាះេឆា� តែដល្រគប្់រគងេដយសធារណៈ 

និងរចនាជាសធារណៈរបស់ខ�ួន ដំេណាះ្រសយេបាះេឆា� តស្រមាប្់របជាជនទងំអស់ (VSAP) ខណៈេពលែដលករដកេចញ

នូវឧបសគ�ែដលអចេកតមានចំេពះ ឬឧបសគ�ែដលអចររងំអ�កេបាះេឆា� តពីករចូលរមួក�ុងករេបាះេឆា� ត ។ ដំេណាះ្រសយ 

VSAP គឺជាបទពិេសធនេ៍បាះេឆា� តទំេនប អចចូលេ្របបាន និងមានសុវត�ិភាព ែដលែស�ងរកករធានាថាអ�កេបាះេឆា� តេន

ក�ុងេខនធីមានឱកសកនែ់តេ្រចនក�ុងករេបាះេឆា� តេដយផ�ល់នូវជេ្រមសបែន�មក�ុងលក�ណៈែដលងយ្រស�ល ងយេ្រប

្របាស់ និងសុវត�ិភាព ែដល្រសបតមកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេដម្បពី្រងីកជេ្រមសៃនករេបាះេឆា� តទូទងំរដ� California ។រដ� 

California (រដ�) កប៏ានចតវ់ធិានករែដលមនិធា� បម់ានពីមុនមក េដម្បពី្រងីកសិទ�ិចូលេ្រប្របាស់ 

និងេធ�ទំេនបកម�សកម�ភាពេបាះេឆា� ត េដយកំណតេ់ឡងវញិពីវធិី េពលេវល 

និងទីកែន�ងែដលអ�កេបាះេឆា� តអចេបាះេឆា� តរបស់ពួកេគេនក�ុងករេបាះេឆា� ត ។ េសចក�ី្រពងច្បោបរ់បស់្រពឹទ�សភាេលខ 450 

ច្បោបស់�ីពីជេ្រមសរបស់អ�កេបាះេឆា� តេនរដ� California (VCA) 

្រត�វបានបេង�តេឡងេដម្បជីួយ ស្រម�លដល់ករចូលេ្រប្របាស់េនះ ។  

េនក�ុងឯកសរេនះមានពត័ម៌ានលម�តិអំពីរេបៀបែដល RR/CC េ្រគាងនឹងអបរ់អំ�កេបាះេឆា� តអំពីសិទ�ិេបាះេឆា� ត 

និងជេ្រមសរបស់ពួកេគ វធិីែដលមណ� លេបាះេឆា� ត និង្របអបទ់មា� កស់ន�ឹកេឆា� ត នឹង្រត�វបានែចកចយ ដក ់និងែថទ,ំ 

ពត័ម៌ានលម�តិអំពីប�ងម់ណ� លេបាះេឆា� ត, ឧបករណ៍េបាះេឆា� ត, និងែផនករបុគ�លិក ែផនករសុវត�ិភាព, 

និងែផនករស្រមាបេ់្របេន្រគាអសន� និងជំហនបនា� ប ់។  

ច្បោបស់�ីពជីេ្រមសរបស់អ�កេបាះេឆា� ត 

VCA ផ�ល់នូវ្រកបខណ� មូលដ� នស្រមាបេ់ខនធីនានា េដម្បផី�ល់ជេ្រមសបែន�មដល់អ�កេបាះេឆា� ត េដយផ�ល់នូវភាពបតែ់បន 

និងភាពងយ្រស�លកនែ់តេ្រចន ។ ធាតុស�ូលៃនគំរ ូVCA រមួមាន ៖ 

• ជេ្រមសៃនករេបាះេឆា� តេដយផា� ល់ែដលបតែ់បនបានអនុ�� តឱ្យអ�កេបាះេឆា� តមានលទ�ភាពេបាះេឆា� តរបស់

ពួកេគេនមណ� លេបាះេឆា� តណាមយួេនក�ុងេខនធីៃនលំេនដ� នរបស់ពួកេគក�ុងរយៈេពល 11 ៃថ� ។ 



ែផន�រ្រគប់្រគង�រេ�ះេ�� ត | 4 
 

• េសវអ�កេបាះេឆា� ត្របេសរេឡង និងជំនួយែដលផ�ល់េនមណ� លេបាះេឆា� ត រមួទងំករចុះេឈ� ះេបាះេឆា� តេដយ

មានលក�ខណ�  ។ 

• ព្រងីកករេបាះេឆា� តតមសំបុ្រត (VBM) រមួទងំ្របអបទ់មា� កស់ន�ឹកេឆា� តែដលមានសុវត�ិភាព និងងយ្រស�ល 

និងទីតងំែដលមាន េដយចបព់ី 29 ៃថ�មុនៃថ�េបាះេឆា� ត (សូមេមលែផ�ក 2-B) ។ 

ករអនុវត�គរំេូបាះេឆា� ត VCA ្របកបេដយេជាគជយ័ ត្រម�វឱ្យមានករអនុមត័ពីេខនធីនានា េដម្បពីិនិត្យេដយ្រប�ង្របយត័�នូវ

លក�ខណ�  និងដំេណ រករែដលមាន្រសបរ់បស់ពួកេគ រមួទងំបេច�កវទិ្យោេបាះេឆា� ត លទ�ភាពថវកិ ទីតងំេបាះេឆា� ត និងករ

ចូលរមួពីសហគមន ៍។ 

ករអនុវត� VCA េនេខនធី LOS ANGELES 

េដម្បអីនុវត� VCA (ច្បោបស់�ីពីជេ្រមសរបស់អ�កេបាះេឆា� ត) េនក�ុងេខនធី RR/CC (ម�ន�ីចុះប�� ី/េស��នេខនធី) បានបេង�តេហ

ដ� រចនាសម�ន័�មយួេដយែផ�កេលេគាលករណ៍ VSAP (ដំេណាះ្រសយករេបាះេឆា� តស្រមាបម់នុស្សទងំអស់) ៃនករផា� ស់ប�ូ

រែដលមាន្រសប ់េដយេផា� តេលត្រម�វកររបស់អ�កេបាះេឆា� ត េដយរក្សោនូវតុល្យភាពជាមយួនឹងករេផ��ងផា� តប់�� កភ់ាព្រតឹម

្រត�វពីគណៈកមា� ធិករ្របឹក្សោៃនអ�កជំនាញក�ុងឧស្សោហកម�ក�ុងកររចនា លទ�ភាពចូលេ្រប្របាស់ សុវត�ិភាព បេច�កវទិ្យោ ករ

្រគប្់រគងករេបាះេឆា� ត ករសិក្សោ និងករប��ូ លជាសធារណៈពីភាគីពកព់ន័� អង�ករសហគមន ៍(CBOs) និងសមាជិកស

ធារណៈ ។ េដយេ្រប្របាស់កររមួប��ូ លគា� ៃន្រក�ម្របឹក្សោ ករស�ងម់តិ ្រក�មពិភាក្សោ ករវភិាគបេច�កេទស និងករេធ�េតស�អ�ក

េ្រប្របាស់ RR/CC បានកំណតនូ់វគំរមូយួែដលដឹកនាដំំេណ រករដស៏�ុគស� ញៃនករបេង�តបទពិេសធនេ៍បាះេឆា� តថ�ីែដល

បំេពញត្រម�វកររដ� និងមូលដ� ន បំេពញត្រម�វកររបស់អ�កេបាះេឆា� ត និងេលសពីស�ងដ់សុវត�ិភាពៃន្របពន័�េបាះេឆា� តជាតិ ។  

េនក�ុងករេបាះេឆា� តេ្រជសេរ ស្របធានាធិបតីេនៃថ�ទី 3 ែខមនីា ឆា�  ំ2020 េខនធីបានអនុវត�គំនិតផ�ួចេផ�ម VSAP ែដល

ែណនាអំ�កេបាះេឆា� តនូវបទពិេសធនែ៍ដលរមួប��ូ លឧបករណ៍សមា� ល់សន�ឹកេឆា� ត (BMD) ែដលអចចូលេ្របបានេពញ

េលញ និងមានសុវត�ិភាព េសៀវេភេបាះេឆា� តេអឡិច្រត�និក (ePollbook) សន�ឹកេឆា� តគំរអូន�រកម� (ISB) , ករេបាះេឆា� តែដល

អចចូលេ្របបានពីចមា� យតមសំបុ្រត (RAVBM), ្របពន័� Tally ទំេនបកម�, រយៈេពលេបាះេឆា� តមុនកលកំណតរ់យៈេពល 

10 ៃថ�េដយផា� ល់, មណ� លេបាះេឆា� ត និងកម�វធិីេបាះេឆា� តចល័ត/Flex ។ េនក�ុងករអនុវត�ដំបូងៃន VCA និង VSAP អ�ក

េបាះេឆា� តជាង 1.14 លននាកប់ានេបាះេឆា� តេដយេ្របសន�ឹកេឆា� ត VBM របស់ពួកេគ និងរបល់ននាកេ់ផ្សងេទៀតបានេបាះ

េឆា� តេនមជ្ឈមណ� លេបាះេឆា� ត ។ អ�កចូលរមួេបាះេឆា� តេនះតំណាងឱ្យករេកនេឡង្របមាណ 75% ៃនអ�កេទេបាះេឆា� ត 

VBM និង 42% ៃនចំនួនអ�កេទេបាះេឆា� តសរបុពីករេបាះេឆា� តបឋមទូទងំេខនធីកលពីែខមថុិនា ឆា�  ំ2018 ែដលេឃញអ�ក

េបាះេឆា� ត្របមាណ 665,000 នាកេ់បាះេឆា� តតមសំបុ្រត ។ េនក�ុងករស�ងម់តិែដលេធ�េឡងេដយ RR/CC អ�កេបាះេឆា� ត 

70% បាននិយាយថាពួកេគមានបទពិេសធនអ៍ព្យោ្រកឹត ឬវជិ�មាន ។ 
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ភា� មៗបនា� បព់ីករេបាះេឆា� តេ្រជសេរ ស្របធានាធិបតីេនៃថ�ទី 3 ែខមនីា ឆា�  ំ2020 ្រក�ម្របឹក្សោ្រត�តពិនិត្យេខនធី (្រក�ម្របឹក្សោភិ

បាល) បានដឹកនា ំRR/CC ឱ្យអនុមត័បទប្ប��ត�ិៃន VCA ដូចែដលបានពិពណ៌នាេនក�ុង្រកមេបាះេឆា� ត 4005 និង 4007(c) 

េដយត្រម�វឱ្យេខនធីេផ�សំបុ្រតេទកនអ់�កេបាះេឆា� តែដលបានចុះេឈ� ះទងំអស់អំពីសន�ឹកេឆា� ត VBM ។ ករអនុមត័ដំបូង

េនះបានផ�ល់ឱ្យអ�កេបាះេឆា� តនូវឱកសេដម្បេីបាះេឆា� តេដយសុវត�ិភាពពីផ�ះេដយមនិបង�េ្រគាះថា� កដ់ល់សុខភាពរបស់ពួកេគ 

និងសុខភាព្រគ�សររបស់ពួកេគក�ុងអំឡុងេពលចបេ់ផ�មៃនកររតត្បោតៃនជំងឺកូវដី-19 ។ េនះមាននយ័ថាមានករេកនេឡងៃន

សន�ឹកេឆា� ត VBM ្របែហល 2.5 លនបែន�ម្រត�វបានេផ�េនក�ុងករេបាះេឆា� តសកលេនៃថ�ទី 3 ែខវចិ�ិក ឆា�  ំ2020 េបេ្រប�ប

េធៀបេទនឹងករេបាះេឆា� តេ្រជសេរ ស្របធានាធិបតីេនៃថ�ទី 3 ែខមនីា ឆា�  ំ2020 ។ េនក�ុងករេបាះេឆា� តេនះ អ�កេបាះេឆា� តជាង 

3.4 លននាកប់ានេបាះេឆា� តតមសំបុ្រត េហយ្របមាណ 913,000 នាកប់ានេបាះេឆា� តេដយផា� ល់ ។ េនះបានកតស់មា� ល់

ចំនួនអ�កេទេបាះេឆា� តជា្របវត�ិស�ស�ចំនួន 4.3 លននាក ់និងេកនេឡងពី 58% េទ 76% េបេ្រប�បេធៀបេទនឹងចំនួនអ�ក

េទេបាះេឆា� តសរបុេនក�ុងករេបាះេឆា� តទូទងំេខនធីកលពីែខវចិ�ិក ឆា�  ំ2018 ។ ករស�ងម់តិែដលេធ�េឡងេដយ RR/CC ក៏

បានេឃញករេកនេឡងៃនករេពញចិត�របស់អ�កេបាះេឆា� តជាមយួនឹងបទពិេសធនរ៍បស់ពួកេគជាមយួនឹង 94% ៃនអ�កេឆ�យ

សំណួរែដលបង� ញថាពួកេគមានបទពិេសធនេ៍បាះេឆា� តអព្យោ្រកឹត ឬវជិ�មាន ។ 

ែផ�កទី 1 – ករអបរ់អំ�កេបាះេឆា� ត និងែផនករផ្សព�ផ្សោយ 

RR/CC នឹងបន�អបរ់ ំនិងេលកកម�ស់ករយល់ដឹងក�ុងចំេណាមអ�កេបាះេឆា� តែដលមនិបានចុះេឈ� ះ និងមានសិទ�ិេបាះេឆា� ត

អំពីសិទ�ិេបាះេឆា� ត ជេ្រមសេបាះេឆា� ត VCA បទពិេសធនេ៍បាះេឆា� ត VSAP និងរេបៀបទទួលបានធនធានេបាះេឆា� តតមរយៈ

យុទ�នាករអបរ់សំធារណៈ និងផ្សព�ផ្សោយជាយុទ�ស�ស�ជាបន�បនា� ប ់។ ចបត់ងំពីករអនុវត� និងអនុមត័ VSAP និង VCA 

RR/CC បានអនុវត�យុទ�នាករអបរ់អំ�កេបាះេឆា� តជាពហុភាស និងពហុវប្បធមខ៌� តធំចំនួនបី ែដលចូលរមួជាមយួអ�កេបាះ

េឆា� តរបល់ននាកទូ់ទងំេខនធី ។ យុទ�នាករទងំេនះបានេ្រប្របាស់មេធ្យោបាយ និងយុទ�ស�ស�េផ្សងៗគា�  ែដលផ�ល់ឱ្យអ�ក

េបាះេឆា� តនូវសរសំខន់ៗ េ្រចនជាងដបភ់ាស េហយបានែណនាអំ�កេបាះេឆា� តេទកនព់ត័ម៌ាន និងធនធានែដលមានជាស

ធារណៈេនេលេគហទំពរ័របស់េយង និងទូរសព�ទនេ់ហតុករណ៍េដយឥតគិតៃថ� ។ RR/CC នឹងបន�អភវិឌ្ឍន ៍និងអនុវត�

យុទ�នាករែដលជំរញុេដយទិន�នយ័ក�ុងករេ្រប្របាស់ករអនុវត�ល�បំផុត វធិីស�ស� និងេវទិកទំនាកទ់ំនងែដលមានេនេលទី

ផ្សោរ ។ 

េលសពីេនះ RR/CC នឹងបន�េ្រប្របាស់ និងបេង�នទំនាកទ់ំនងរបស់ខ�ួនជាមយួបណា� ញពត័ម៌ានក�ុង្រស�ក និងពហុភាស 

េដម្បទីទួលបានឱកសក�ុង្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយេនេលក��កទូ់រទស្សន ៍វទិ្យ ុករេបាះពុម� និងបណា� ញពត័ម៌ានឌីជីថល ។ ឱកស

ទងំេនះនឹងរមួប��ូ ល ប៉ុែន�មនិកំណតច់ំេពះករេធ�បទសមា� សន ៍ករផ្សព�ផ្សោយេដយករពិភាក្សោ សន�ិសីទសរពត័ម៌ាន និង

ករអេ�� ញអ�កសរពត័ម៌ានឱ្យចូលរមួក�ុង្របតិបត�ិករ្របឈមមខុនឹងសធារណៈេផ្សងៗ េដម្បែីស�ងយល់អំពីដំេណ រករេបាះ

េឆា� ត និងករេបាះេឆា� ត ។ ករចូលរមួទងំេនះជាមយួ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយក�ុង្រស�កនឹងបេង�ត និងផ�ល់ឱ្យសធារណៈជននូវ
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ពត័ម៌ានែដលអចទុកចិត�បានអំពី្រពឹត�ិករណ៍េបាះេឆា� តនាេពលខងមុខ កលបរេិច�ទសំខន ់ឱកសចុះេឈ� ះស្រមាបអ់�ក

េបាះេឆា� ត ជេ្រមសេបាះេឆា� ត និងេ្រចនេទៀត ។  

េលសពីេនះ RR/CC នឹងបន�សហករជាមយួៃដគូដយូ៏រអែង�ង រមួទងំ ប៉ុែន�មនិកំណតច់ំេពះអង�ករតមសហគមន ៍អ�កពក់

ពន័�េខនធី គណៈកមា� ធិករតសូ៊មតិ សល្រក�ង វទិ្យោល័យ មហវទិ្យោល័យសហគមន ៍និងសកលវទិ្យោល័យ ។ តមរយៈ

ភាពជាៃដគូទងំេនះ RR/CC នឹងសហករ និងផ�ល់ឯកសរផ្សព�ផ្សោយជាេ្រចនភាស េដម្បបីេង�នករយល់ដឹង និងអបរ់សំហ

គមនព៍ហុវប្បធមរ៌បស់េយងអំពីរេបៀបែដលពួកេគអចទញយកអត�្របេយាជនពី៍ឱកសៃនករេបាះេឆា� តមុនកលកំណត ់

េលកកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� និងករចូលរមួរបស់អ�កេបាះេឆា� ត ។ 

1-A ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយ និងថវកិផ្សព�ផ្សោយ 

្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយ និងថវកិផ្សព�ផ្សោយរបស់ RR/CC ស្រមាបឆ់ា� សំរេពពន� 21-22 គឺ $6,300,000 ។ ឆា� សំរេពពន�របស់េខ

នធីគឺចបព់ីែខកក�ដដល់ែខមថុិនា ។ ដូេច�ះេហយ ថវកិេនះរមួប��ូ លករេបាះេឆា� តបឋមឲ្យេបក�ជនផា� ល់េនទូទងំរដ�េនៃថ�ទី 

7 ែខមថុិនា ឆា�  ំ2022 និងករចំណាយដំបូងមយួចំនួនទកទ់ងនឹងករអបរ់ ំនិងករផ្សព�ផ្សោយស្រមាបក់រេបាះេឆា� តសកល

េនៃថ�ទី 3 ែខវចិ�ិក ឆា�  ំ2020 ។ ថវកិេនះនឹង្រត�វបានេ្របេដម្បអីនុវត�យុទ�នាករអបរ់អំ�កេបាះេឆា� តជា្រទង្់រទយធ ំពហុភាស 

និងពហុវប្បធម ៌េដម្បអីបរ់អំ�កេបាះេឆា� តរបស់េខនធី និងអ�ករស់េនក�ុងតំបនអ់ំពីសិទ�ិេបាះេឆា� ត្រសបច្បោប ់ជេ្រមសេបាះេឆា� ត 

និងធនធានេបាះេឆា� ត ។ 

តរងទី 1 ៖ ករេ្រប�បេធៀបករចំណាយស្រមាបឆ់ា� សំរេពពន� 

 ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយ ផ្សព�ផ្សោយ 

ឆា� សំរេពពន� ថវកិ ករចណំាយ ភាពខុសែប�កគា�  ថវកិ ករចណំាយ ភាពខុសែប�កគា�  

ឆា� សំរេពពន� 

17-18 
$850,000 $488,656 $361,344 $25,000 $29,773 $(4,773) 

ឆា� សំរេពពន� 

18-19 
$1,500,000 $587,216 $912,784 $25,000 $62,216 $(37,216) 

ឆា� សំរេពពន� 

19-20 
$7,467,000 $360,269 $7,106,731 $25,000 $1,001 $23,999 

ឆា� សំរេពពន� 

20-21 
$725,000 $290,338 $434,662 $16,376,000 $12,804,721 $3,571,279 

ឆា� សំរេពពន� 

21-22 
$1,700,000 $970,101 $729,899 $4,600,000 - $4,600,000 

ឆា� សំរេពពន� 

22-23 
$700,000 - $700,000 $2,000,000 - $2,000,000 
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1-B ្របពន័�េមេឌៀផ្សព�ផ្សោយ 

RR/CC េ្រប្របាស់្របភពទិន�នយ័េផ្សងៗដូចជា របាយករណ៍ពីយុទ�នាករអបរ់អំ�កេបាះេឆា� តពីមុន ករស�ងម់តិអ�កេបាះេឆា� ត

សធារណៈ និង្របភពទិន�នយ័ែដលទទួលស� ល់េដយជាតិក�ុងករកំណតវ់ធិីស�ស�ល�បំផុតេដម្បេីទដល់ និងទំនាកទ់ំនង

្របកបេដយ្របសិទ�ភាពេទកន្់របជាជនច្រម�ះរបស់េខនធី ។ RR/CC នឹងបន�េ្រប្របាស់វធិីស�ស�ែដលជំរញុេដយទិន�នយ័ 

េដម្បកីំណតយ៉់ាងល�បំផុតអំពីរេបៀបអបរ់សំធារណៈជនអំពីជេ្រមស និងសិទ�ិេបាះេឆា� តរបស់ពួកេគ រមួជាមយួនឹងករែណនាំ

ពួកេគេទកនធ់នធានែដលគួរឱ្យទុកចិត�ែដលមានស្រមាបព់ួកេគតមអនឡាញ និងតមរយៈទូរសព�ទនេ់ហតុករណ៍ឥតគិត

ៃថ�របស់េយង ។  

យុទ�នាករ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយនឹងមានេ្រចនភាស និងពហុវប្បធម ៌។ េដម្បធីានាថាសហគមនច៍្រម�ះរបស់េខនធី្រត�វបានេទ

ដល់ RR/CC នឹងចូលរមួជាមយួេវទិកជាតិធំៗ កដូ៏ចជាទីតងំក�ុង្រស�កតូចៗផងែដរ ។ វធិីស�ស�ដទូ៏លំទូលយេនះធានាថា 

អ�កេបាះេឆា� តនឹងទទួលបានសររបស់ RR/CC តមវធិីណាកេ៏ដយែដលពួកេគេ្រប្របាស់ពត័ម៌ាន និងដំណឹងជាធម�ត ។ 

្របពន័�េមេឌៀផ្សព�ផ្សោយ  

RR/CC នឹងេធ�ករជាមយួបណា� ញផ្សព�ផ្សោយ និងស� នីយេ៍ផ្សងៗេនក�ុងទូរទស្សន ៍និងវទិ្យ ុអងេ់គ�ស និងមនិែមនអងេ់គ�ស

េដម្បផីលិតេសចក�ី្របកសអំពីេសវសធារណៈ េធ�កិច�សមា� សនអ៍ំពីពត័ម៌ាន និងដកឱ់្យេ្រប្របាស់ករចូលរមួេដយបង ់    

្របាក។់ េសចក�ី្របកសអំពីេសវសធារណៈ រមួជាមយួនឹងករខិតខំ្របឹងែ្របងផ្សព�ផ្សោយរបស់ RR/CC នឹងមានផ�ុកសរសំ 

ខន់ៗ អំពីករេបាះេឆា� តនាេពលខងមុខ ពត័ម៌ានចុះេឈ� ះ ករចូលេ្របភាស និងជេ្រមសៃនករេបាះេឆា� ត ។ កិច�ខិតខំ្របឹង

ែ្របងទងំេនះនឹងបេ្រមេដយផា� ល់ដល់ពលរដ�ែដលនិយាយភាសអងេ់គ�ស និងមនិនិយាយអងេ់គ�ស។ ៃដគូពីមុនរមួមាន ប៉ុែន�

មនិកំណត្់រតឹមែត ៖ 

• ABC 

• CBS 

• KTLA 

• FOX 

• NBC 

• Telemundo 

• Univision 

• iHeart Media 

• POWER 106 

• Entercom 

• Entravision 

• Liberman Broadcasting 

• KNX 

• KPCC 

• NPR 

• K-ABC 

• KFI 

• KJLH 
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្របពន័�េបាះពុម�ផ្សព�ផ្សោយ  

RR/CC នឹងេធ�ករជាមយួ្របពន័�េបាះពុម�ផ្សព�ផ្សោយក�ុង្រស�ក និងក�ុងតំបន ់េដម្បេីលកកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� និង

អបរ់អំ�កអនអំពីរេបៀបែដលពួកេគអចចុះេឈ� ះេបាះេឆា� ត ពិនិត្យេមលសិទ�ិេបាះេឆា� ត និងជេ្រមសរបស់ពួកេគ ែស�ងរក្របភព

ៃនករេបាះេឆា� ត និងេលកទឹកចិត�ឱ្យមានករចូលរមួេបាះេឆា� តមុនកលកំណត ់។ េនះរមួប��ូ លទងំកែសត ទស្សនាវដ�ី និង

្រពឹត�ិប្រតពត័ម៌ាន ។ ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយេបាះពុម�បន�បេ្រមជាមេធ្យោបាយែដលអចទុកចិត�បាន េដម្បេីទដល់សហគមនដ៍ច់

្រសយាលតមភូមសិ�ស� និងសហគមនែ៍ដលខ�ះខត រមួជាមយួនឹងអ�ក្រស�កែដលនិយាយ ឬអនជាភាសេផ្សងជាចម្បងេ្រក

ពីភាសអងេ់គ�ស ។ ៃដគូពីមុនរមួមាន ប៉ុែន�មនិកំណត្់រតឹមែត ៖ 

 

• Los Angeles Times 

• LA Daily News 

• Daily Breeze 

• Pasadena Star News 

• Long Beach Press-Telegram 

• Whittier Daily News 

• San Gabriel Valley Tribune 

• LA Sentinel 

• La Opinion 

• World Journal 

• The Korea Times 

 

សរពត័ម៌ានឌីជីថល 

RR/CC នឹងបន�បេង�នេវទិកឌីជីថល េដម្បផី�ល់នូវករផ្សោយពណិជ�កម�ជាផា� ងំរបូភាព និងវេីដអូ ជាទ្រមងព់ហុភាស េគ

ហទំពរ័ និងេសវកម�ផ្សោយផា� ល់ េដម្បជីួយ ក�ុងជំនួបអ�កេបាះេឆា� តែដលពួកេគេ្រប្របាស់ពត័ម៌ាន ឬករកម្សោន�របស់ពួកេគ ។ 

សរពត័ម៌ានឌីជីថលេដរតួនាទីយ៉ាងសំខនេ់នក�ុង្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយ និងែផនករផ្សព�ផ្សោយ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ខណៈ

ែដលអ�ករស់េនជាអចិៃ�ន�យព៍ឹងែផ�កយ៉ាងខ� ងំេលឧបករណ៍ចល័ត ឬឌីជីថលរបស់ពួកេគេដម្បេី្រប្របាស់ពត័ម៌ាន និងេដម្ប ី

ចូលេ្រប្របាស់ធនធាន ឬពត័ម៌ានតមអុីនធឺណិត ។  

្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយសង�ម  



ែផន�រ្រគប់្រគង�រេ�ះេ�� ត | 10 
 

RR/CC នឹងបន�េ្របេវទិក្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយសង�ម េដម្បចូីលរមួជាមយួអ�ករស់េនក�ុងេខនធី អំពីរេបៀបចុះេឈ� ះេបាះេឆា� ត 

និងេលកទឹកចិត�ឱ្យមានករចូលរមួពីអ�កេបាះេឆា� ត ។ ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយសង�មេនែតជាវធិីស�ស�ដម៏ាន្របសិទ�ភាពបំផុតមយួ 

េដម្បកីំណតេ់គាលេដទស្សនិកជនជាកល់កជ់ាមយួសរ និងផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានក�ុងបរមិាណដេ៏្រចន ដូេច�ះករេបាះេឆា� ត និង

ពត័ម៌ានស�ីពីករេបាះេឆា� តេនែតជាអទិភាពបំផុត ។ េលសពីេនះ ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយសង�មផ�ល់នូវឱកសពិេសសមយួស្រមាប់

ករចូលរមួពីបណា� ញមយួេទបណា� ញមយួេទៀតេនេលេវទិកេផ្សងៗ ខណៈេពលែដលអនុ�� តឱ្យ RR/CC ចូលរមួជាមយួ

អ�កេបាះេឆា� តេដម្បេីដះ្រសយសំណួរ កង�ល់ ឬលុបបំបាតក់រមនិពិត ឬពត័ម៌ានមនិពិត ។ 

អ�កអចចូលចិត� តមដន ឬទទួលបាន RR/CC េនេល ៖ 

• Facebook ៖facebook.com/LACountyRRCC  

• Instagram ៖@lacountyrrcc  

• YouTube ៖lacountyrrcc  

• Twitter ៖@LACountyRRCC  

ករេធ�ទីផ្សោរតមអុីែមល  

RR/CC នឹងបន�េ្រប្របាស់ប�� ីអសយដ� នអុីែមលដេ៏្រចនរបស់ខ�ួន ែដលជាបព់កព់ន័�នឹងឃា� ងំទិន�នយ័ចុះេឈ� ះអ�កេបាះ

េឆា� តេដម្បេីផ�សរជាទីទុកចិត� និងទនេ់ពលេវល ដល់អ�កេបាះេឆា� តេនៃថ�កណំត ់ឱកសៃនករេបាះេឆា� ត និងរេបៀបែដលពួក

េគអចមានលទ�ភាពេ្រប្របាស់ឧបករណ៍តមអនឡាញែដលអចចូលេ្របបាន េដម្បេីធ�ឱ្យបទពេិសធនៃ៍នករេបាះេឆា� តរបស់

ពួកេគកនែ់តងយ្រស�ល ។  

េនេ្រកផ�ះ  

RR/CC នឹងបន�វយតៃម� និងកំណតឱ់កសេនេ្រកផ�ះេផ្សងៗេដម្បេីផ�សរដល់អ�ករស់េនក�ុងតំបន ់។ កលពីអតីត ករ

ផ្សោយពណិជ�កម�េលផា� ងំប៉ាណូតមែបបចស់ រមួទងំកែន�ងដកឡ់ាន្រក�ង និងផា� ងំប៉ាណូេនេលផ�ូវហយេវ ្រត�វបានេគេ្រប

្របាស់ េហយករេធ�ដូេច�ះនឹងបន�មានករែស�ងយល់េដម្បធីានាថា ពត័ម៌ានសំខន់ៗ អំពីករេបាះេឆា� តនឹងេទដល់សហគមន៍

ែដលដច្់រសយាលខងភូមសិ�ស� និងែដលមានលក�ណៈច្រម�ះក�ុងេខនធី ។  

្រក�មហុ៊នដឹកជ��ូ ន/ករេហយានជំនិះជិះ  

RR/CC នឹងបន�សហករជាមយួនឹង្រក�មហុ៊នែដលផ�ល់េសវេហយានជំនិះជិះ អជា� ធរដឹកជ��ូ នក�ុង្រក�ង និងអង�ភាពដឹក

ជ��ូ នេផ្សងេទៀតេនទូទងំេខនធី េដម្បផី្សព�ផ្សោយករចុះេឈ� ះ និងពត័ម៌ានេបាះេឆា� ត ជាមយួនឹងេគាលបំណងផ�ល់ជូននូវ

េសវដឹកជ��ូ នេទកនម់ណ� លអ�កេបាះេឆា� ត ។  
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អ�កមានឥទ�ិពល និងអ�កផ�ល់សរជាទីទុកចិត�  

RR/CC នឹងបន�េធ�ករជាមយួនឹងអ�កមានឥទ�ិពល និងអ�កផ�ល់សរជាទីទុកចិត� ក�ុងសហគមនរ៍បស់េយង េដម្បេីធ�ករអបរ់ ំ

និងផ្សព�ផ្សោយករផ�ល់សរសំខន់ៗ  ែដលេកតេចញពី RR/CC និងៃដគូរបស់វ ។  

ករេផ�សំប្ុរតេដយផា� ល់  

េនក�ុងករេបាះេឆា� តទូទងំេខនធី RR/CC នឹងបេង�តករេផ�សំបុ្រតេដយផា� ល់ចំនួនពីរេទជូនអ�កេបាះេឆា� តែដលបានចុះ

េឈ� ះ។ េដម្បជីួយ អ�កេបាះេឆា� តេដយផា� ល់ RR/CC នឹងផ�ល់ទីតងំ្របអបទ់មា� កស់ន�ឹកេឆា� តែដលេនជិតបំផុតជាមយួនឹង

ក��បេ់បាះេឆា� តតមសំបុ្រត។  ខិតបណ័� មណ� លេបាះេឆា� តមយួនឹងេផ�ជូនេទអ�កេបាះេឆា� តែដលបានចុះេឈ� ះទងំអស់ែដល

នឹងមានបង� ញទីតងំមណ� លេបាះេឆា� តែដលេនជិតផ�ះរបស់ពួកេគបំផុត។ RR/CC នឹងបន�េ្រប្របាស់ករេផ�សំប្ុរតេដយ

ផា� ល់ជាមេធ្យោបាយសំរបផ់្សព�ផ្សោយ ជាបែន�មេទេលេសៀវេភសន�ឹកេឆា� តគំរ ូនិងក��បេ់បាះេឆា� តតមសំបុ្រត េដម្បអីបរ់អំ�ក

េបាះេឆា� តពីករេបាះេឆា� តខងមុខ ផ�ល់នូវពត័ម៌ានលំអិតពីករកំណតេ់ពលេវលេបាះេឆា� តេដយផា� ល់និងតមៃ្របសនីយ៍

ជេ្រមសៃនករេបាះេឆា� តែដលអចចូលដំេណ រករបាន ទីតងំៃនមណ� លអ�កេបាះេឆា� តផា� ល់ និងកែន�ងែដលអ�កេបាះេឆា� តអច

ែស�ងរកពត័ម៌ានស�ីពីករេបាះេឆា� តែដលគួរឱ្យទុកចិត� និងមានសុវត�ិភាពតមរយៈបណា� ញទូរសព� ឬេគហទំពរ័មនិគិតៃថ�របស់ 

RR/CC ។ 

េដយែផ�កេលខួបេបាះេឆា� ត សំបុ្រតអចរមួប��ូ ល និងផ�ល់ឱ្យអ�កេបាះេឆា� តនូវទ្រមងែ់បបបទស្រមាបេ់ផ�មកវញិ ែដលបានបង់

ៃថ�ៃ្របសណីយម៍ុនជាេ្រសច ែដលអនុ�� តឱ្យពួកេគេស�សំុសមា� រេបាះេឆា� តជាភាសេផ្សងេ្រកពីភាសអងេ់គ�ស ឬេដម្បេីធ�

បច�ុប្បន�ភាពពត័ម៌ានអសយដ� នស� កេ់នរបស់ពួកេគ ។ 

1-C ករចូលរមួរបស់សហគមន ៍

េដម្បទីកទ់ងេទកនស់ធារណជន្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងផ�ល់ពត័ម៌ានអំពី VSAP េនាះ RR/CC នឹងបន�េធ�ករជាមយួ

ភា� កង់រជាៃដគូេនក�ុងេខនធី ទីភា� កង់ររដ� ភបិាលេផ្សងេទៀត េស��ន្រក�ងនិង CBO ។ RR/CC នឹងេធ�បទបង� ញ បេង�ត

្រពឹត�ិករណ៍ស្រមាបប់ុគ�លិក ផ�ល់ករបណ�ុ ះបណា� លនិងសមា� រនានា និងធានាឱ្យបានថា សរែដលមានលក�ណៈជាបល់ប់

មយួនឹង្រត�វបានផ�ល់ជូនេទឱ្យសធារណជន ។ េដម្បគីា្ំរទេទដល់សកម�ភាពទងំេនះ RR/CC បានបេង�តខិត�បណ� ពត័ម៌ាន

ជាេ្រចន និងផា� ងំរបូភាពេដម្បផី�ល់ករអបរ់បំែន�ម និងជ្រមាបជូនជាពត័ម៌ានដល់សហគមនអ៍ំពី VSAP និង VCA ។ សមា� រ

ទងំអស់ែដល្រត�វបានផ�ល់ជូនេទឱ្យអង�ករទងំេនះ ្រត�វបានដកម៉់ាកជា VSAP េដម្បធីានាេទដល់សធារណៈជនថា 

ពត័ម៌ានមានលក�ណៈពកព់ន័� ្រតឹម្រត�វ នឹងេចញមកពី្របភពគួរជាទីទុកចិត� ។  

កិច�សហករទូទងំេខនធី/ភាគីពកព់ន័�  
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ករផ្សព�ផ្សោយេទកន ់និងករអបរ់មំហជនត្រម�វឱ្យមានៃដគូ្របមូលផ�ុ ំពីម�ន�ីសធារណៈ (អ�កជាបេ់ឆា� ត និងអ�កមនិជាប់

េឆា� ត) ទីភា� កង់ររដ� ភបិាល ែផ�កករងរេនក�ុងេខនធី ទី្រក�ង សភាពណិជ�កម� និងភាគីពកព់ន័�េនក�ុងសហគមនេ៍ផ្សងេទៀត 

។ អង�ភាពទងំេនះេធ�ករជាមយួគា� េដម្បផី�ល់ករអបរ់ ំនិងេលកកម�ស់ករយល់ដឹងអំពីជេ្រមសៃនករេបាះេឆា� ត និងពត័ម៌ានស�ី

ពីករេបាះេឆា� តសំខន់ៗ  ។ 

កិច�សហ្របតិបត�ិករជាមយួនឹងែផ�កករងរដៃទេទៀតរបស់េខនធី ព្រងឹងសមត�ភាពរបស់ RR/CC ក�ុងករ្របា្រស័យទកទ់ង 

និងអបរ់សំធារណជន ។ អង�ភាពរបស់េខនធីខងេ្រកមបានជួយ  RR/CC ពីមុនមក េហយកំពុងែតេធ�ជាគំរសូ្រមាបអ់ង�ភាព

ែដលនឹងផ�ល់ជំនួយក�ុងករអបរ់អំ�កេបាះេឆា� ត និងករផ្សព�ផ្សោយអំពីកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង ៖ 

• អ�កវយតៃម�  

• តំបនេ់ឆ�រ និងកំពងែ់ផ  

• ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល  

• នាយក្របតិបត�ិ  

• កិច�ករអតិថិជន និងអជីវកម�  

• ទំនាកទ់ំនងទូទងំេខនធី  

• ឧទ្យោន និងទីកម្សោន�  

• បណា� ល័យសធារណៈ  

• េសវសង�មសធារណៈ  

• កិច�ករសធារណៈ  

• ហិរ�� ិក និងភា� កង់រ្របមូលពន�  

• េសវអភវិឌ្ឍកមា� ងំពលកម� មនុស្សចស់ 

និងសហគមន ៍ 

្រពឹត�ិករណ៍សហគមន ៍

តមរយៈទំនាកទ់ំនងរបស់ CBO និងភាពជាៃដគូៃន្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយែដលយក្របាកឈ់�ួល ឱកសក�ុងករេធ�ជាមា� ស់ផ�ះ និង

ករសហឧបត�ម�្រពឹត�ិករណ៍នានាេនទូទងំេខនធី នឹងបេង�តឱ្យមានមេធ្យោបាយដម៏ានតៃម�មយួស្រមាប ់RR/CC ក�ុងករចូល

រមួជាមយួសធារណជន អំពីគំរៃូនករេបាះេឆា� តថ�ី ។ RR/CC មានទំនាកទ់ំនងរយៈេពលយូរជាេ្រចនជាមយួនឹងអង�ករនិងអ�ក

ស្រមបស្រម�ល្រពឹត�ិករណ៍ជាេ្រចន េហយនឹងចំណាយេពលជាេ្រចនចុងសបា� ហ៍ េដម្បេីរៀបចំតុករងរ និងផ�ល់សមា� រៈទកទ់ង

នឹងករេបាះេឆា� តដល់សធារណជន ។ តរងទី 2 បង� ញពីករេ្រជសេរ ស្រពឹត�ិករណ៍សំខន់ៗ ែដល RR/CC បានចូលរមួេន

ឆា� េំនះ េហយនឹងេ្រគាងនឹងចូលរមួេនឆា�  ំ2022 ។ េលសពី្រពឹត�ិករណ៍ទងំេនះ RR/CC បានចូលរមួេនក�ុង្រពឹត�ិករណ៍តម

សហគមនដ៍ៃទេទៀតរបរ់យ្រពឹត�កិរណ៍ ។ 

តរង 2. ្រពឹត�ិករណ៍តមសហគមន៍សំខន់ៗ  

កលបរេិច�ទ  ្រពឹត�ិករណ៍  ្រក�ង  

ៃថ�ទី 13 ែខកុម�ៈ ឆា�  ំ2022 Bell 5K Resource Fair  Bell 

ៃថ�ទី 4 ែខមនីា ឆា�  ំ2022 Care Harbor Resource Event Los Angeles  

ៃថ�ទី 5 ែខមនីា ឆា�  ំ2022 Care Harbor Resource Event  Los Angeles  

ៃថ�ទី 11 ែខមនីា ឆា�  ំ2022 Latina History Day  Los Angeles  

ៃថ�ទី 15 ែខ មនីា ឆា�  ំ2022 Townhall Voter Registration  Dominguez Hills 

ៃថ�ទី 16 ែខមនីា ឆា�  ំ2022 East LA Job and Resource Fair  Los Angeles  
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ៃថ�ទី 16 ែខមនីា ឆា�  ំ2022 Gabrielino HS College and Career 
Fair  

San Gabriel 

ៃថ�ទី 24 ែខ មនីា ឆា�  ំ2022 SOS Event Domingue Hills 

ៃថ�ទី 5-31 ែខឧសភា ឆា�  ំ2022 Pomona FairPlex Pomona 
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1-D ពត័ម៌ានេនេគហទពំរ័ 

LAVOTE.GOV 

េគហទំពរ័ RR/CC ជាផ�ូវករ LAVOTE.GOV គឺជា្របភពដច៏ម្បង និងជាទីតងំស្រមាបព់ត័ម៌ានស�ីពីករេបាះេឆា� ត និងសន�ឹក

េឆា� តទងំអស់េនក�ុងេខនធី ។ េគហទំពរ័្រត�វបានេធ�បច�ុប្បន�ភាពជាបន�បនា� បជ់ាមយួនឹងពត័ម៌ានសំខន់ៗ អំពីករេបាះេឆា� ត

េនេពលខងមុខ ពត័ម៌ានអំពីករចុះេឈ� ះរបស់អ�កេបាះេឆា� ត ជេ្រមសៃនករេបាះេឆា� ត និងធនធានអនឡាញេដម្បពី្រងឹងបទ

ពិេសធនៃ៍នករេបាះេឆា� ត ។ 

1-E ជំនួយខងភាស 

េខនធី Los Angeles មនិ្រតឹមែតជាយុត� ធិករេបាះេឆា� តក�ុងតំបនែ់ដលមាន្របជាជនេ្រចនបំផុតេនក�ុង្របេទសប៉ុេណា� ះេទ 

ប៉ុែន�វកជ៏ាយុត� ធិករដម៏ានភាពច្រម�ះមយួផងែដរ ។ លក�ណៈច្រម�ះខងភាសនិងវប្បធមគ៌ឺជាភនិភាគលក�ណៈកំណត់

សមា� ល់របស់េខនធី ែដលេធ�ឱ្យវក� យជាមណ� លេបាះេឆា� ត្របកបេទេដយភាពស� ហប ់និងរស់រេវ ក ។ េដម្បគីា្ំរទ និង

ព្រងឹងេទដល់ដំេណ រកររមួប��ូ ល និងេបកចំហមយួស្រមាបស់ហគមនជ៍នជាតិភាគតិចខងភាសរបស់េយង RR/CC ផ�ល់

ជូនឯកសរែដលបានបកែ្រប និងជំនួយខងភាសយ៉ាងសម្បរូែបប ។ បច�ុប្បន�េនះ េខនធីផ�ល់ជូនជំនួយខងភាសេទដល់

អ�កេបាះេឆា� តបែន�មពីេលភាសអងេ់គ�សជាភាសដូចខងេ្រកម ៖ 

• អេមនី 

• ចិន 

• ែខ�រ 

• ហ� សីុ 

• កូេរ ៉

• េអស្បោញុ៉៉ល 

• តកឡុក/ហ�ីលីពីន 

• េវៀតណាម 

• ហីុនឌី 

• ជប៉ុន 

• ៃថ 

• រសុ្ស ី

• បងក់� ែដស* 

• ភូមា* 

• ហ�ូចរ៉ទី* 

• ឥណ�ូ េនសីុ* 

• ម៉ុងេហ� លី* 

• េតលូហ�ូ* 

*េសវកម�ស្រមាបភ់ាសទងំេនះនឹង្រត�វបានព្រងឹងបែន�មចបេ់ផ�មពីករេបាះេឆា� តបឋមឱ្យេបក�ជនផា� ល់េនទូទងំរដ�

នាៃថ�ទី 7 ែខមថុិនាឆា�  ំ2022 ។ រមួទងំករេផ�សន�ឹកេឆា� ត VBM និងករបែន�មភាសទងំេនះេទឧបករណ៍គូស

សន�ឹកេឆា� ត ។ 

េខនធីេប�ជា� ចិត�ក�ុងករបន�យុទ�ស�ស�ដទូ៏លំទូលយរបស់ខ�ួនក�ុងករអនុេលមតមករត្រម�វខងែផ�កភាសរបស់រដ�និងសហ

ពន័� នឹងសេ្រមចឱ្យបានេគាលបំណងរបស់ខ�ួនក�ុងករផ�ល់ជូនេសវកម�េបាះេឆា� តេដយយុត�ិធម ៌ែដលអចចូលេបាះបាន និង

្របកបេដយតមា� ភាពស្រមាបអ់�កេបាះេឆា� តទងំអស់ ។ 
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ករកំណត់ និងករបេ្រមដល់អ�កេបាះេឆា� តែដលមានក្រមតិស� តជ់ំនាញភាសអងេ់គ�សមានកំណត ់(LEP) 

េពលមនុស្សមា� កចុ់ះេឈ� ះេបាះេឆា� ត ពួកេគអចេស�សំុឯកសរេបាះេឆា� តែដលបានបកែ្របជាភាសមយួេផ្សងេទៀត ។ អ�កេបាះ

េឆា� តណាមយួែដលេលកេឡងសំេណ េនះនឹងទទួលបានសន�ឹកេឆា� តគំរ ូនិងឯកសរេបាះេឆា� តទងំអស់ែដលបានបកែ្របជា

ភាសជាជេ្រមសរបស់ពួកេគេដយស�័យ្របវត�ិ ។ RR/CC មានែខ្សទូរសព�េឆ�យតបេសវជំនួយពហុភាសភា� មៗស្រមាបអ់�ក

េបាះេឆា� តេដម្បេីស�សំុឯកសរេបាះេឆា� តែដលបានបកែ្រប ឬពត័ម៌ានអំពីទីតងំមណ� លេបាះេឆា� ត បណ� ចុះេឈ� ះអ�កេបាះេឆា� ត

ែដលនិយាយពីរភាស ករដកព់ក្យេស�សំុ VBM ែដលបានបកែ្រប និងកូនេសៀវេភពត័ម៌ានអំពីសន�ឹកេឆា� តគំរ ូ។ 

RR/CC បានបេង�ត្របពន័�ទិន�នយ័េផា� តេគាលេដដទូ៏លំទូលយមយួ ែដលរមួប��ូ លទិន�នយ័ភូមសិ�ស� និងសំេណ ជំនួយ

ខងភាសពីេ្រចន្របភពរមួប��ូ លទងំទិន�នយ័មកពីជំេរឿនេនសហរដ�អេមរកិ ករស�ងម់តិសហគមនជ៍នជាតិអេមរកិ ពក្យ

ចុះេឈ� ះេបាះេឆា� ត និងសំេណ ជំនួយភាសពី្រក�មសហគមន ៍។ ពីទិន�នយ័េនះ របាយករណ៍មយួ្រត�វបានបេង�តេឡងេដម្ប ី

ផ�ល់អទិភាពេទដល់ករចតប់ុគ�លិកែដលនិយាយេ្រចនភាសេនតមមណ� លេបាះេឆា� ត ែផ�កេទេលត្រម�វករជំនួយខង

ភាស ។ ែផ�កេទេលទិន�នយ័ែដលមាន្រសប ់បុគ�លិកេនមណ� លេបាះេឆា� តែដលនិយាយភាសេអស្បោញ៉នឹង្រត�វចតឱ់្យឈរ

េជងេនមណ� លេបាះេឆា� ត្រគបក់ែន�ង ។ 

ករអបរ់នំិងករ្របា្រស័យទកទ់ងជាមយួនឹងសហគមន៍ LEP អំពីមណ� លេបាះេឆា� ត 

គណៈកមា� ធិករ្របឹក្សោលទ�ភាពេ្រប្របាស់ភាសរបស់ RR/CC (LAAC) ែដល្រត�វបានបេង�តេឡងក�ុងឆា�  ំ2017 េដរតួនាទី

យ៉ាងសំខនក់�ុងករអបរ់សំហគមន ៍LEP អំពីករេបាះេឆា� តនាេពលខងមុខ និងជេ្រមសេបាះេឆា� តរបស់ពួកេគ ។ សមាជិក 

LAAC ជួយ េរៀបច្ំរពឹត�ិករណ៍សហគមនន៍ិងែចកចយសមា� រៈឯកសរែដលបានបកែ្របេនក�ុងសហគមនរ៍បស់ពួកេគ ។ អង�

ករ LAAC មយួចំនួនរមួមាន ៖ 

• Asian Americans Advancing Justice 

• California Common Cause 

• Center for Asian Americans United for Self Empowerment (CAUSE) 

• Korean American Coalition 

• League of Women Voters (LWV), Los Angeles 

• NALEO Educational Fund 

• National Iranian American Council 

• Pars Equality Center 

• South Asian Network (SAN) 

• United Cerebral Palsy of Los Angeles 
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RR/CC ជួបជាមយួ LAAC ្របច្ំរតីមាស េដម្បបីន�សហករេលប��  ព្រងីក និងេលកកម�ស់េសវកម�ភាស និងចូលរមួ

ជាមយួសហគមន ៍LEP (ក្រមតិស� តជ់ំនាញភាសអងេ់គ�សមានកំណត)់។ ពត័ម៌ានបែន�មដូចជា រេបៀបចូលរមួ និង/ឬ ចូល

រមួករ្របជុំគណៈកម�ករ អចរកបានេនេលេគហទំពរ័ LAVOTE.GOV ។ 

1-F ករគា្ំរទដល់លទ�ភាពចូលេបាះេឆា� ត 

RR/CC េធ�ករយ៉ាងស្រសកស់្រសំេដម្បធីានាឱ្យបាននូវលទ�ភាពចូលេ្រប្របាស់េពញេលញក�ុងករេបាះេឆា� តស្រមាបប់ុគ�ល

ែដលមានពិករភាព េហយនឹងបន�ចតវ់ធិានករគួរឱ្យកតស់មា� ល់េនក�ុងករស�ងម់តិ ករេ្រជសេរ ស ករែកត្រម�វ និងកររក្សោឱ្យ

បាននូវមណ� លេបាះេឆា� តែដលផ�ល់លទ�ភាពចូលបានស្រមាបជ់នពិករ ។  

គំរមូណ� លេបាះេឆា� ត្រត�វបានរចនាេឡងេដម្បផី�ល់លទ�ភាពចូលេទបានេដយអ�កេបាះេឆា� ត្រគបរ់បូ តមរយៈករធានាឱ្យបាន

ថាមណ� លេបាះេឆា� តែដលផ�ល់លទ�ភាពចូលបានស្រមាបជ់នពិករមានទីតងំេនជិតអ�កេបាះេឆា� តែដលមានពិករភាព ។ េន

ក�ុងករវយតៃម�មណ� លេបាះេឆា� ត អគារែដល្រត�វបានពិចរណាស្រមាបក់រេ្របជាមណ� លេបាះេឆា� ត្រត�វែតបំេពញតមត្រម�វ

ករៃនករចតរថយន�ែដលអចចូលបានេដយជនពិករបែន�មពីេលលក�ណៈវនិិច�យ័ដៃទេទៀត ។ RR/CC បានចូលរមួជាមយួ

សហគមនត៍មរយៈគណៈកមា� ធិករផ្សព�ផ្សោយដល់អ�កេបាះេឆា� តសហគមន ៍(CVOC) និងគណៈកមា� ធិករ្របឹក្សោលទ�ភាពៃន

ករេបាះេឆា� ត (VAAC) របស់ខ�ួន ។ VAAC របស់េខនធី្រត�វបានបេង�តេឡងក�ុងឆា�  ំ2006 េដម្បជីួយ  RR/CC ក�ុងករអនុវត�

យុទ�ស�ស�្របកបេដយលក�ណៈៃច�្របឌិត ែដលេធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវលទ�ភាពចូលេ្រប្របាស់េដយជនពិករ និងករចូលរមួ ។ 

VAAC បានេដរតួនាទីយ៉ាងសំខនក់�ុងករជួយ  RR/CC ក�ុងសកម�ភាពទងំមុនករេបាះេឆា� ត និងេ្រកយករេបាះេឆា� ត ។  

េដយភាពជាៃដគូជាមយួ VAAC េនះ RR/CC បានផលិតវេីដអូបណ�ុ ះបណា� លករយល់ដឹងអំពីពិករភាពដល់បុគ�លិកេបាះ

េឆា� ត េដម្បអីបរ់បំុគ�លិកេបាះេឆា� តអំពីរេបៀបអ្រស័យទកទ់ងជាមយួអ�កេបាះេឆា� តែដលមានពិករភាពេផ្សងៗគា�  ។ វេីដអូេនះ

្រត�វបានប��ូ លេទក�ុងកម�វធិីបណ�ុ ះបណា� លបុគ�លិកេបាះេឆា� ត េហយកអ៏ចយកេទេ្របេដយ្រក�មេនក�ុងសហគមនេ៍ដម្ប ី

ជ្រមាបជាពត័ម៌ានេទដល់មណ� លរបស់ខ�ួនអំពីេសវកម�ែដលមានស្រមាបអ់�កេបាះេឆា� តែដលមានពិករភាព ។ 

សហករជាមយួអង�ករតសូ៊មតិលទ�ភាពចូលេ្រប្របាស់ 

គណៈកមា� ធិករ្របឹក្សោលទ�ភាពចូលេ្រប្របាស់ករេបាះេឆា� តរបស់ RR/CC (VAAC) ែដលបានបេង�តេឡងក�ុងឆា�  ំ2006 េដរតួ

នាទីយ៉ាងសំខនក់�ុងករជូនដំណឹងដល់អ�កេបាះេឆា� តអំពីកម�វធិី ដំេណ រករ េសវកម� និងឧបករណ៍េផ្សងៗ េដម្បបីេង�នភាព

ងយ្រស�លស្រមាបអ់�កេបាះេឆា� ត ។ សមាជិក VAAC ជួយ េដយករេធ�ជាមា� ស់ផ�ះ្រពឹត�ិករណ៍សហគមន ៍សហករជាមយួ 

RR/CC ក�ុងករតភា� បជ់ាមយួអ�កេបាះេឆា� តែដលមានពិករភាព និងករែចកចយឯកសរែដលបានបកែ្របេនក�ុងសហគមន៍

របស់ពួកេគ ។ អង�ករមយួចំនួនែដលចូលរមួក�ុង VAAC រមួមាន ៖ 

• សមត�ភាពជាចម្បង (Ability First) 
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• ្រក�ម្របឹក្សោស្រមាបអ់�កពិករែភ�កេន (CA Council of the Blind) 

• មជ្ឈមណ� លកររស់េនេដយឯករជ្យរបស់ (CALIF Independent Living Centers) 

• សិទ�ិរបស់ជនពិករៃនរដ� (Disability Rights California) 

• មជ្ឈមណ� លក�ុងតំបន ់(Regional Centers) 

• អង�កររបួរមួស្រមាបជ់ំងឺពិករខួរក្បោលៃនរដ� (United Cerebral Palsy Los Angeles) 

• មជ្ឈមណ� ល USC សំរបក់រសិក្សោអំពីពិករភាព និងកររមួប��ូ លសហគមន ៍(USC Center for Disability 

Studies and Community Inclusion) 

េដយសហករជាមយួ VAAC េនាះ RR/CC នឹងបន�ជូនដំណឹងដល់សហគមនអ៍ំពីករគា្ំរទលទ�ភាពេ្រប្របាស់ែដលមានេន

ទូទងំដំេណ រករេបាះេឆា� ត ។ RR/CC ជួបជាមយួ VAAC ្របច្ំរតីមាស េដម្បបីន�សហករេលប��  ែកលម�េសវចូលេ្រប

្របាស់ និងចូលរមួជាមយួអ�កេបាះេឆា� តែដលមានពិករភាព ។ ពត័ម៌ានបែន�មដូចជា រេបៀបចូលរមួ និង/ឬ ចូលរមួករ្របជុំគ

ណៈកម�ករ អចរកបានេនេលេគហទំពរ័ LAVOTE.GOV ។ 

េសវផ�ល់លទ�ភាពចូលេ្រប្របាស់ – ISB, RAVBM, VBM និង BMD 

ISB, RAVBM, VBM, និង BMD របស់េខនធីគឺជាឧបករណ៍ែដលផ�ល់ជូននូវលទ�ភាពចូលេ្រប្របាស់បែន�ម និងភាពងយ

្រស�លេទដល់អ�កេបាះេឆា� តែដលមានពិករភាព ។ ឧបករណ៍ទងំេនះ្រត�វបានរចនា និងអនុវត�ជាសមាសធាតុស�ូលៃនដំេណាះ

្រសយ VSAP ។ ឧបករណ៍្រត�វបានរចនា និងអនុវត�េដយេ្របដំេណ រកររចនាែដលេផា� តេលមនុស្សែដលសហករគា�  ែដល

ចូលរមួជាមយួអ�កេបាះេឆា� ត អង�ករសហគមនអ៍�កេបាះេឆា� ត ម�ន�ីេរៀបចំករេបាះេឆា� តក�ុងតំបន ់និងអ�កជំនាញេល្របធានបទ

ដូចជាបេច�កវទិ្យោ លទ�ភាពចូលេ្រប្របាស់ និងសុវត�ិភាព ។ ជាែផ�កៃនដំេណ រករេនាះ ឧបករណ៍បានឆ�ងកតក់រេធ�េតស�អ�ក

េ្រប្របាស់យ៉ាងទូលំទូលយ េដម្បធីានាបាននូវភាពងយ្រស�ល និងលទ�ភាពចូលេ្រប្របាស់បាន ។ ឧបករណ៍ទងំេនះ្រត�វបាន

រចនាេឡងេដយមានេគាលករណ៍ស�ូលចំនួន 14 េនក�ុងចិត� ។ េគាលករណ៍ទងំេនះគឺ ៖  

1. តមា� ភាព 

2. សមត�ភាពក�ុងករផ�ល់ជេ្រមសេបាះេឆា� ត 

3. ឯកជនភាព 

4. ភាពងយ្រស�លៃនករេ្រប្របាស់ និងលទ�

ភាពចូលេ្រប្របាស់បាន 

5. ទំនុកចិត�  

6. បូរណភាព 

7. សន�ិសុខ 

8. ្របសិទ�ភាពចំណាយ 

9. លទ�ភាពេធ�មា្រតដ� ន 
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10. ភាពបតែ់បន 

11. ភាពងយ្រស�លៃនករេរៀបច ំ

12. ថាមពលអប្បបរមា 

13. ករសរេសរកម�វធិីែដលមានលក�ណៈ

ពិេសសែតមយួ 

14. ភាពចល័ត 

 

ISB អចចូលេ្របបានតមរយៈកម�វធិីែដលមានមូលដ� នេលបណា� ញែដលមានេនេលេគហទំពរ័របស់ RR/CC ។ ISB មាន

ជា 19 ភាស អចចូលេ្របបានេដយេ្របបេច�កវទិ្យោជំនួយ និង្រត�វបានរចនាេឡងេដម្បឱី្យងយ្រស�លេ្រប និងយល់ ។ ISB 

អនុ�� តឱ្យអ�កេ្របសមា� ល់សន�ឹកេឆា� តគំររូបស់ពួកេគ និងបេង�តបណ័� េបាះេឆា� ត ែដលអចេបាះពុម� ឬទញយកេនេល

ឧបករណ៍ចល័ត ។ បណ� េបាះេឆា� តពេន��នបទពិេសធនេ៍បាះេឆា� តេនមណ� លេបាះេឆា� ត េដយអនុ�� តឱ្យអ�កេបាះេឆា� តេផ�រ

ករេ្រជសេរ សសន�ឹកេឆា� តគំររូបស់ពួកេគយ៉ាងេលឿនេទកន ់BMD ប�� ក ់ឬែកែ្របករេ្រជសេរ សរបស់ពួកេគ និងប��ប់

ដំេណ រករេបាះេឆា� តរបស់ពួកេគ ។ 

BMD ផ�ល់ជូនមុខងរចូលេ្រប្របាស់ពហុមុខងរ ែដលអនុ�� តឱ្យអ�កេបាះេឆា� តេធ�ករែកែ្របបទពិេសធនេ៍ដយត្រម�វតម

សមត�ភាពរបស់េគ ។ BMD នីមយួៗមានកែន�ង្រគប្់រគានស់្រមាបដ់កអ់�កេបាះេឆា� តេដយរេទះរញុ ឬេឈ្រចត ់។ ករបង� ញ

េអ្រកងប់ះ៉ប�� អច្រត�វបានៃលត្រម�វស្រមាបអ់�កេបាះេឆា� តែដលស�ិតក�ុងជំហរអង�ុយឬឈរ ។ ស្រមាបអ់�កែដលមនិមានលទ�

ភាព ឬមានករលំបាកក�ុងករេ្រប្របាស់េអ្រកងប់ះ៉ប��  BMD រមួប��ូ លនូវបន�ះចុចបះ៉ជាមយួនឹងប៊ូតុងេដម្បរីកុរកសន�ឹកេឆា� ត 

និងេធ�ករេ្រជសេរ ស ។ អ�កេបាះេឆា� តកអ៏ចែកត្រម�វទំហំពុម�អក្សរ ពណ៌ និងក្រមតិពណ៌របស់េអ្រកង ់BMD េដម្បងីយ្រស�ល

ក�ុងករេមល ។ BMD នីមយួៗមានកសសំេឡងែដលភា� បម់កជាមយួ ែដលអនុ�� តឱ្យអ�កេបាះេឆា� តស� បក់រ្របកួត និង

ជេ្រមសៃនសន�ឹកេឆា� ត ។ អ�កេបាះេឆា� តអចែកត្រម�វេល្ប�ន និងក្រមតិសំេឡង ។ េលសពីេនះេទៀត េនឆា�  ំ2022 BMD អច

ដំេណ រករបានទងំករប�� េដយសំេឡង និងប�� េលេអ្រកងផ់ា� ល់ស្រមាប ់20 ភាស ។ 

ខណៈេពលែដលសន�ឹកេឆា� ត និងសំបុ្រត VBM របស់េខនធី្រត�វបានរចនាេឡងេដម្បងីយ្រស�លេ្រប RR/CC កផ៏�ល់ជូន 

RAVBM ផងែដរ ។ ជាមយួនឹងឧបករណ៍េនះ អ�កេបាះេឆា� តអចចូលេ្របកម�វធិីេនេល្របពន័�វបិសយែដលមានេនេលេគហ

ទំពរ័របស់ RR/CC េដម្បេីមលសន�ឹកេឆា� តរបស់ពួកេគក�ុងទ្រមងែ់ដលអចអនេលេអ្រកងប់ាន ។ អ�កេបាះេឆា� តអចេ្របបេច�ក

វទិ្យោ/ឧបករណ៍ជំនួយេដម្បអីន និងគូសសមា� ល់ករេ្រជសេរ សរបស់ពួកេគ ។ បនា� បម់ក អ�កេបាះេឆា� ត្រត�វែតេបាះពុម�សន�ឹក

េឆា� តរបស់ពួកេគ េហយេផ�វេទ RR/CC ឬដកវ់េនមណ� លេបាះេឆា� ត ឬ្របអបទ់មា� កស់ន�ឹកេឆា� ត ។  

ទងំជេ្រមសេដយផា� ល់ និង VBM អនុ�� តឱ្យមានបទពិេសធនេ៍បាះេឆា� តឯករជ្យ ឯកជនភាព និងសុវត�ិភាពស្រមាបអ់�ក

េបាះេឆា� តទងំអស់ ។ 
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ែផ�កទី 2 – មណ� លេបាះេឆា� ត និងទីតងំ្របអបទ់មា� កស់ន�ឹកេឆា� ត 

VCA ត្រម�វឱ្យេខនធីបេង�តមណ� លេបាះេឆា� ត និង្របអបទ់មា� កេ់ឆា� តែដលងយ្រស�ល មានសុវត�ិភាព និងងយ្រស�លចូលេ្រប

ទូទងំេខនធី ។ វកំណតល់ក�ណៈវនិិច�យអប្បបរមាស្រមាបក់រេ្រជសេរ សទីតងំ ចំនួនៃថ� និងេម៉ាង្របតិបត�ិករស្រមាបទ់ីតងំ

ទងំេនះ ។ េខនធីេធ�ករ្រសវ្រជាវ និងករវភិាគយ៉ាងទូលំទូលយេដម្បកីំណតទ់ីតងំល�បំផុតស្រមាបអ់�កេបាះេឆា� តេនេខ

នធី Los Angeles និងចបេ់ផ�មយុទ�នាករផ្សព�ផ្សោយទូលំទូលយេដម្បេីធ�ឱ្យពត័ម៌ានទីតងំមានស្រមាបអ់�កេបាះេឆា� ត ។ ទី

តងំៃនមជ្ឈមណ� លេបាះេឆា� ត និង្របអបទ់មា� កស់ន�ឹកេឆា� ត្រត�វបានផ�ល់ជូនមុនេពលករេបាះេឆា� តនីមយួៗេន 

LAVOTE.GOV ។ ពត័ម៌ានទីតងំក្៏រត�វបានែចករែំលកជាមយួអ�កេបាះេឆា� តតមរយៈករេផ�សំបុ្រតេផ្សងៗផងែដរ ។ 

2-A មណ� លេបាះេឆា� ត 

ទីតងំមណ� លេបាះេឆា� ត 

ករកំណតទ់ីតងំមណ� លេបាះេឆា� តែដលសម្រសបបំផុត ត្រម�វឱ្យមានដំេណ រករែដលជំរញុេដយទិន�នយ័ដរ៏ងឹមា ំែដលរមួ

ប��ូ លទងំត្រម�វកររបស់រដ� និងមូលដ� នជាមយួនឹងលក�ខណ� ៃនទំហំ និងេសដ�កិច�សង�មក�ុងតំបន ់ខណៈេពលែដលករ

ព្យោករណ៍អំពីអកប្បកិរយិា និងលំនារំបស់មនុស្ស ។ RR/CC េ្រប្របាស់យុទ�ស�ស�ដទូ៏លំទូលយមយួេដម្បកីំណតទ់ីតងំ

មណ� លេបាះេឆា� តដល៏�ស្រមាបស់ហគមនរ៍បស់ខ�ួនែដលេលសពីលក�ណៈវនិិច�យ VCA អប្បបរមា ។ 

RR/CC រមួប��ូ លលក�ណៈវនិិច�យចំនួន 14 ដូចខងេ្រកមេនេពលកំណតទ់ីតងំមណ� លេបាះេឆា� តដល៏� ៖ 

1. សហគមនដ៍ច្់រសយាលេនតមភូមសិ�ស� 

2. សហគមនែ៍ដលមានចំណូលទប 

3. សហគមនែ៍ដលនិយាយភាសអងេ់គ�សមានក្រមតិ និងភាសជនជាតិភាគតិច 

4. សហគមនែ៍ដលមានកម�សិទ�ិេលយានយន�ក្រមតិទប 

5. មជ្ឈមណ� លែដលមានចំនួន្របជាជនរស់េនជាអ�កេបាះេឆា� ត 

6. េនជិតនឹងមជ្ឈមណ� លករងរ 

7. អ�កេបាះេឆា� តែដលមានពិករភាព 

8. អ�កេបាះេឆា� តែដលមានសិទ�ិែតមនិចុះេឈ� ះ 

9. ករេ្រប្របាស់ VBM ក្រមតិទប 

10. អ�កចុះេឈ� ះេបាះេឆា� តែដលមានទំេនារខ�ស់ 

11. អ�កេបាះេឆា� តែដលកំពុងលិចេឡង 

12. អចចូលឆ�ងកត ់
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13. ករកកស�ះចរចរណ៍ និងលំនា ំ

14. ចំណតសធារណៈែដលអចចតបាន 

ករវយតៃម�េ្រគ�ងបរកិ� រ ស្រមាបេ់ខនធី Los Angeles 

VCA ត្រម�វឱ្យមណ� លេបាះេឆា� ត្របែហល 114 មណ� ល េបកដំេណ រករ 10 ៃថ�មុនៃថ�េបាះេឆា� តស្រមាបក់រេបាះេឆា� តបឋមឱ្យ

េបក�ជនផា� ល់េនទូទងំ្របេទសេនៃថ�ទី 7 ែខមថុិនា ឆា�  ំ2022 េទះបីជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ េគាលេដរបស់ RR/CC គឺមាន 

120 មណ� ល ។ េលសពីេនះ បីៃថ�មុន និងរបប់��ូ លទងំៃថ�េបាះេឆា� ត VCA ទមទរឱ្យមានមណ� លេបាះេឆា� តអប្បបរមា

ចំនួន 568 មណ� លនឹងេបកេនក�ុងេខនធី ប៉ុែន�េគាលេដរបស់ RR/CC គឺ 640 មណ� ល ។ 

េដម្បសីេ្រមច និងប�� កម់ណ� លេបាះេឆា� ត RR/CC េធ�ករស�ងម់តិដទូ៏លំទូលយេនេលេគហទំពរ័សក� នុពលនីមយួៗ េដម្ប ី

ធានាបាននូវភាពងយ្រស�ល និងថាមពលសម្រសប និងករតភា� បប់ណា� ញ ។ បនា� បព់ីប��បក់រស�ងម់តិ RR/CC នឹងបន�

េទមុខជាមយួនឹងករប��បត់មរយៈកិច�្រពមេ្រព�ងករេ្រប្របាស់េ្រគ�ងបរកិ� រែដលបានចុះហត�េលខេដយប�� កព់ីកល

បរេិច�ទ េពលេវលជាកល់ក ់និងចតែ់ចងបន�បេ់នក�ុងមណ� លេបាះេឆា� តនីមយួៗ ។ 

េម៉ាងដំេណ រករេនមណ� លេបាះេឆា� ត 

មណ� លេបាះេឆា� តនឹងេបកស្រមាបរ់យៈេពល 10 ៃថ�បែន�មមុនៃថ�េបាះេឆា� ត ែដលអនុ�� តឱ្យអ�កេបាះេឆា� តេនរយៈេពលពីរចុង

សបា� ហ៍េទេបាះេឆា� តេនទីតងំមណ� លេបាះេឆា� តណាមយួ ។ មណ� លេបាះេឆា� តនឹងេបករយៈេពលយ៉ាងតិច 9 េម៉ាងក�ុងមយួ

ៃថ�ក�ុងអំឡុងេពល 10 ៃថ�ដំបូងៃនករេបាះេឆា� ត និងចបព់ីេម៉ាង 7:00 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8:00 យបេ់នៃថ�េបាះេឆា� ត ។ 
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2-B ្របអបទ់មា� កស់ន�ឹកេឆា� ត 

ទីតងំ្របអបទ់មា� កស់ន�ឹកេឆា� តមានសរៈសំខនណ់ាស់ក�ុងករផ�ល់ភាពងយ្រស�លដល់អ�កេបាះេឆា� ត ជាពិេសសអ�កែដល

រស់េនក�ុងតំបនជ់នបទ អ�កែដលេធ�ដំេណ រញឹកញាប ់និងអ�កែដលេធ�ករេនេ្រក្រពំែដនរបស់េខនធី ។ តមច្បោប ់VCA 

្របអបទ់មា� កស់ន�ឹកេឆា� ត្រត�វែតមានសុវត�ិភាព អចេ្របបាន និងចកេ់ស ែដលេនជិតបំផុតតមែដលអចេធ�េទបាន ក�ុងករ

បេង�តផ�ូវដឹកជ��ូ នសធារណៈ ។ ្របអបទ់មា� កស់ន�ឹកេឆា� ត្រត�វែតេបកក�ុងអំឡុងេពលេម៉ាងេធ�ករធម�តមនិតិចជាង 29 ៃថ�មុន 

និងរបប់��ូ លទងំៃថ�េបាះេឆា� ត ។ េលសពីេនះ ្រត�វែតមាន្របអបទ់មា� កស់ន�ឹកេឆា� តយ៉ាងតិចមយួ ែដលអចេ្របបាន សុវត�ិ

ភាព និងអចេ្របបានយ៉ាងតិច 12 េម៉ាងក�ុងមយួៃថ� រមួទងំេម៉ាងេធ�ករធម�តផងែដរ ។ 

អនុសសនស៍្រមាបទ់ីតងំ្របអបទ់មា� កស់ន�ឹកេឆា� ត្រត�វបានកំណតេ់ដយែផ�កេលលក�ណៈវនិិច�យ VCA និងករែចកចយតម

ភូមសិ�ស� ។ តមច្បោប ់VCA េខនធី្រត�វមាន្របអបទ់មា� កស់ន�ឹកេឆា� តយ៉ាងតិច 379 ្របអបស់្រមាបក់រេបាះេឆា� តបឋមឱ្យ

េបក�ជនផា� ល់េនទូទងំ្របេទសេនៃថ�ទី 7 ែខមថុិនា ឆា�  ំ2022 ។ បច�ុប្បន� RR/CC មាន 380 ្របអបែ់ដលបានដំេឡងេនទូ

ទងំេខនធីរយៈេពល 24 េម៉ាង ។ េដម្បឱី្យ្រសបជាមយួនឹងករេបាះេឆា� តទូទងំេខនធីមុនៗ មុនករេបាះេឆា� តបឋមឱ្យ

េបក�ជនផា� ល់េនទូទងំ្របេទសៃថ�ទី 7 ែខមថុិនា ឆា�  ំ2022 ្របអបទ់មា� កស់ន�ឹកេឆា� តចំនួន 20 បែន�មនឹង្រត�វបានដំេឡង

ស្រមាប្់របអបទ់មា� កស់ន�ឹកេឆា� តសរបុចំនួន 400 ។ ទីតងំ្របអបទ់មា� កស់ន�ឹកេឆា� តែដលបានបែន�មកំពុងស�ិតេ្រកមករវយ

តៃម�បែន�ម ្រសេដៀងនឹងដេំណ រករមណ� លេបាះេឆា� តែដលេយាងេនក�ុងែផ�កទី 2-B ។ េលសពីេនះ មណ� លេបាះេឆា� តទងំ

អស់កន៏ឹងបេ្រមជាទីតងំេបាះេចលសន�ឹកេឆា� តផងែដរ ។ 

ែផ�កទី 3 – ប�ងម់ណ� លេបាះេឆា� ត បរកិ� រ និងបុគ�លិក 

3-A បុគ�លិកែផ�កដឹកជ��ូ ន និងេសវកម�ពហុភាស 

គំរមូណ� លេបាះេឆា� តរបស់េខនធី Los Angeles ្រត�វបានរចនាេឡងេដម្បសី្រម�លដល់ក្រមតិៃនករចូលរមួេផ្សងៗទូទងំេខ

នធី ។ េខនធីនឹងដកព់្រងយមណ� លេបាះេឆា� តេដយេ្របបំែរបំរលួទំហំ្របហក្់របែហលចំនួនបី ៖ តូច មធ្យម និងធំ (សូម

េមលតរងទី 3) ។ មណ� លេបាះេឆា� តនីមយួៗនឹងមានបុគ�លិកេបាះេឆា� តពី 5 េទ 27 នាក ់អ្រស័យេលទំហំ និងចំនួនៃថ�

ែដលេបកអំឡុងេពលេបាះេឆា� ត ។ អ�កនិយាយពីរភាសរហូតដល់្របាបំី (8) នាកអ់ច្រត�វបានចតត់ងំឱ្យបំេពញត្រម�វករ

ភាសស្រមាបត់ំបនេ់នក�ុង ឬេនជាបន់ឹងមណ� លេបាះេឆា� ត ។ 
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តរងទី 3 ក្រមតិកំណតទ់ំហំមណ� លេបាះេឆា� ត 

ទំហំមណ� លេបាះេឆា� ត ្របែវងជាកេរែ៉ដល្រត�វករ ែដលអចដំេណ រករជាមយួ BMDs 

តូច 1,775 – 3,274 15 - 20 

មធ្យម 3,275 – 4,499 25-30 

ធ ំ >4,500 35-45 

 

ខងេ្រកមេនះជាតួនាទីបុគ�លិកេរៀបចំករេបាះេឆា� តែដលបានកំណតអ់ត�ស�� ណរបស់ RR/CC េនមណ� លេបាះេឆា� ត ៖ 

• អ�កដឹកនា ំ– ្រត�តពិនតិ្យសកម�ភាពទងំអស់េនមណ� លេបាះេឆា� ត រមួទងំករេបក និងបិទមណ� លេបាះេឆា� ត េដះ

្រសយសំណួរ/ប�� នានា និងដឹកជ��ូ នសន�ឹកេឆា� តេទមណ� លរក្សោសន�ឹកេឆា� ត (CIC) ជាេរៀងរល់ៃថ� ។ 

• ជំនួយករអ�កដឹកនា ំ– ជួយ បំេពញភារកិច�ដឹកនាទំងំអស់ េហយទទួលកនក់បត់ួនាទីដឹកនាកំ�ុងអវត�មានរបស់អ�ក

ដឹកនា ំ។  

• អ�ក្រត�តពិនិត្យជួរមុខ – សួរសុខទុក�អ�កេបាះេឆា� ត េឆ�យសំណួរទូេទ និងនាពំួកេគេទកនក់ែន�ងសម្រសប (ឧ. 

េស��នចុះេឈ� ះ េស��ន VBM ជាេដម) ។ ធានាថាករត្រមង្់រត�វបានរក្សោឱ្យបាន្រគប្់រគានេ់ដយករជួយ  និងនាអំ�ក

េបាះេឆា� តេទកនដ់ំេណ រករ ISB និងផ�ល់ករែណនាអំំពីរេបៀបេ្រប្របាស់ BMD ។ ប�� ីរយនាមឯកសរែដលរយ

ប�� ីមណ� លេបាះេឆា� តេនជិតនឹងអចរកបានជាជេ្រមសស្រមាបអ់�កេបាះេឆា� តេនក�ុងករណីែដលមានជួរែវង ឬេពល

េវលរងច់យូំរ ។ 

• េស��ន្របចេំនស� នីយឈប់ – ពន្យល់អ�កេបាះេឆា� តអំពីេគាលករណ៍ែណនាអំំពីជំងឺកូវដី-19 និងធានាថាេគាល

ករណ៍ែណនាទំងំអស់្រត�វបានបំេពញមុននឹងចូលមណ� លេបាះេឆា� ត ។ 

• េស��នចុះេឈ� ះ – ចុះេឈ� ះអ�កេបាះេឆា� ត ផ�ល់ឱ្យពួកេគនូវសន�ឹកេឆា� តរបស់ពួកេគ និងនាពំួកេគេទកនក់ែន�ងេបាះ

េឆា� ត ។  

• អ�ក្រត�តពិនិត្យតំបនេ់បាះេឆា� ត - ដឹកនាអំ�កេបាះេឆា� តេទកន ់BMD ែដលមាន េដះ្រសយប�� /ប��  BMD មូល

ដ� ន និងជួយ  Line Monitor តមត្រម�វករ ។ 

• អ�កបេច�កេទសែផ�កគា្ំរទ - េដះ្រសយប�� ឧបករណ៍េនមណ� លេបាះេឆា� ត (ឧ. BMDs, ePollBooks, Routers 

ជាេដម) ។ ជួយ ជាមយួនឹងដំេណ ររក្សោភស�ុតងស្រមាបឧ់បករណ៍េបាះេឆា� តទងំអស់ និងកំណត្់រតេពលេវលរង់

ច ំសរេពភណ័� សន�ឹកេឆា� ត និងឧប្បត�ិេហតុចូលេទក�ុង្របពន័�របស់ RR/CC ។  

• េស��នបេណា� ះអសន�/VBM - ជយួ អ�កេបាះេឆា� តបេណា� ះអសន� និង CVR ទទួលេ្រសមសំបុ្រត VBM ពីអ�កេបាះ

េឆា� ត និងេចញជូនស�ីគរ័ "ខ�ុ ំបានេបាះេឆា� ត" (មុខងរែដលអចសេ្រមចេដយខ�ួនឯងបាន) ។ 
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3-B ជំនួយករមណ� លេបាះេឆា� ត 

្រគបម់ណ� លេបាះេឆា� តេនក�ុងេខនធីនឹងមាន BMDs ែដលជាឧបករណ៍េបាះេឆា� តែដលអចចូលេ្របបានេពញេលញ ែដល

អនុ�� តឱ្យអ�កេបាះេឆា� តទងំអស់សមា� ល់សន�ឹកេឆា� តរបស់ពួកេគេដយឯករជ្យ និងេដយែឡកែតឯង ។ េលសពីេនះ 

បុគ�លិកេរៀបចំករេបាះេឆា� តទងំអស់នឹងទទួលបានករបណ�ុ ះបណា� លស�ីពីករជួយ អ�កេបាះេឆា� តែដលមានពិករភាពេន្រគប់

ជំហនៃនដំេណ រករេបាះេឆា� ត ។ េនះរមួប��ូ លទងំករបណ�ុ ះបណា� លេផា� តេលលក�ណពិេសសែដលមានេនេល BMD 

ែដលនឹងមានអត�្របេយាជនយ៉៍ាងេ្រចនស្រមាបអ់�កេបាះេឆា� តែដលមានពិករភាព ។ ឧបករណ៍ភាពងយ្រស�លបែន�មែដលនឹង

មានេន្រគបម់ណ� លេបាះេឆា� តរមួមាន ែវន៉តព្រងីក ករែណនាពំីករចុះហត�េលខ របស់ជំនួយក�ុងករចបក់នប់៊ចិ ប៊ចិ 

20/20 និងេសវកម�ករេបាះេឆា� តតមចិេ�� មថ�ល់ ។ 

មជ្ឈមណ� លេបាះេឆា� តកផ៏�ល់ជូនករេបាះេឆា� តតមចិេ�� មថ�ល់ផងែដរ ។ េសវកម�េនះមានេគាលបំណងស្រមាបអ់�កេបាះេឆា� ត

ែដលអចមានេពលេវលលំបាក ឬមនិអចចូលេទក�ុងមណ� លេបាះេឆា� ត ។ ករេបាះេឆា� តតមចិេ�� មថ�ល់ អនុ�� តឱ្យអ�ក

េបាះេឆា� តអចេបាះេឆា� តបានតមមេធ្យោបាយងយ្រស�ល េដយេហទូរសព�េទេលខែដលមានបិទផ្សោយយ៉ាងច្បោស់េនក�ុង

តំបនែ់ដលបានកំណតេ់នខងេ្រកមណ� លេបាះេឆា� ត េហយឱ្យបុគ�លិកេរៀបចំករេបាះេឆា� តយកសមា� រៈេបាះេឆា� តដកេ់ល

យានជំនិះរបស់អ�កេបាះេឆា� ត ដូេច�ះពួកេគអចសមា� ល់សន�ឹកេឆា� តេដយឯករជ្យ និងឯកជន ។ ជេ្រមសស្រមាបអ់�កេបាះ

េឆា� តរមួមានករគូសសន�ឹកេឆា� តរបស់ពកួេគេដយេ្រប ISB ឬសន�ឹកេឆា� ត្រកដស ។ 

3-C ប�ងម់ណ� លេបាះេឆា� ត 

ដូចែដលបានេរៀបរបេ់នក�ុងែផ�កទី 3-A មណ� លេបាះេឆា� តនឹងមានទំហំេផ្សងៗគា�  ។ េទះជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ អ្រស័យេលប�

ងប់ន�ប ់និងលក�ណជាកល់កេ់ផ្សងៗស្រមាបម់ណ� លេបាះេឆា� តនីមយួៗ ចំនួនពិត្របាកដៃន BMD េនក�ុងមណ� លេបាះេឆា� ត

នីមយួៗអចែ្រប្រប�ល ។ មណ� លេបាះេឆា� តនីមយួៗនឹង្រត�វបានផ�ល់ជូននូវដ្យោ្រកមប�ងម់យួ េដម្បធីានាថា BMDs ្រត�វបាន

ដកក់�ុងលក�ណែដលអនុ�� តឱ្យអ�កេបាះេឆា� តអចេបាះេឆា� តផា� ល់ខ�ួន និងេដយឯករជ្យ ។ ប�ងក់្៏រត�វែតមានភាពងយ្រស�ល

ែដលជាត្រម�វកររបស់អ�កេបាះេឆា� ត េហយនឹង្រត�វបានែកស្រម�លេដម្បសី្រមបតមរបូរង និងទំហំបន�បេ់ផ្សងៗគា� ៃនទីតងំ

នីមយួៗ ។ ខងេ្រកមេនះជាដ្យោ្រកមបង� ញឧទហរណ៍ៃនប�ងម់ណ� លេបាះេឆា� តតូចមយួ ។ 
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ឧទហរណ៍ៃនប�ងម់ណ� លេបាះេឆា� ត 

 

ែផ�កទី 4 – ែផនករសុវត�ិភាព និងែផនករស្រមាបេ់្របេន្រគាអសន� 

4-A វធិីស�ស� នងិស�ងដ់រសុវត�ភិាព 

ករេបាះេឆា� តទងំអស់ែដលេធ�េឡងេនមណ� លេបាះេឆា� តរបស់េខនធីនឹងអនុវត�តមស�ងដ់រសុវត�ិភាពែដលបេង�តេដយរដ� 

នីតិវធិីសុវត�ិភាពរបស់ RR/CC ្រកមេបាះេឆា� តរដ� California និងនីតិវធិីេ្រប្របាស់្របពន័�េបាះេឆា� តរដ� California ។ េនះរមួ

ប��ូ ល ប៉ុែន�មនិកំណតច់ំេពះ ករធានាថាឧបករណ៍ទងំអស់េនមណ� លេបាះេឆា� ត្រត�វបានបិទជិត ែចកចយ រក្សោទុក និង

េ្រប្របាស់េដយអនុេលមតមបទប្ប��ត�ិទងំេនះ េហយដំេណ ររក្សោភស�ុតងេនាះ្រត�វបានចង្រកងជាឯកសរស្រមាប់

ឧបករណ៍ និងករ្រគប្់រគងសន�ឹកេឆា� តទងំអស់ ។ េលសពីេនះ នីតិវធិីត្រម�វឱ្យបុគ�លិកេរៀបចំករេបាះេឆា� តយ៉ាងេហចណាស់

ពីរនាកម់ានវត�មានេនេពលែដលទីតងំចបេ់បកដំេណ រករ ។ 

4-B គា្ំរទមណ� លេបាះេឆា� ត 

បុគ�លិកទងំអស់ រមួទងំអ�កែដលេធ�ករេនមណ� លេបាះេឆា� ត និងអ�កផ�ល់ករគា្ំរទែផ�កបេច�កេទស និងករអនុេលមភាព 

នឹងចូលរមួវគ�បណ�ុ ះបណា� លទូលំទូលយស�ីពី្របតិបត�ិករឧបករណ៍េបាះេឆា� ត ករបេង�តមណ� លេបាះេឆា� ត ជំនួយ និង

ដំេណ រករអ�កេបាះេឆា� ត ករធានាឧបករណ៍ផ�ល់ភាពងយ្រស�ល និងនីតិវធិី្រតឹម្រត�វក�ុង ករណីសេ�ង� ះបនា� ន ់។ 
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ដឹកនាមំណ� លេបាះេឆា� តទងំអស់ និងអ�កបេច�កេទសគា្ំរទែផ�ក (FST) នឹង្រត�វបានផ�ល់ជូនស� តហ�ូន េដម្បទីកទ់ងបុគ�លិក

េបាះេឆា� តេនេពលចបំាច ់។ ទូរសព�មានលក�ណរងឹមា ំអចទុកចិត�បាន និងេស�រែតជាឧបករណ៍មនិអចបំែបកបាន ែដល

បានរចនាេឡងស្រមាបល់ក�ខណ� ធ�នធ់�រ ។ ឧបករណ៍ទងំេនះនឹងអនុ�� តឱ្យ Leads និង FSTs ទំនាកទ់ំនងបានយ៉ាងឆាប់

រហ័ស េហយអនុ�� តឱ្យ RR/CC េផ�ពត័ម៌ានថ�ីៗ និងសរេទកនម់ណ� លេបាះេឆា� តទងំអស់ក�ុងេពលដំណាលគា�  ។ វធិាន

ករសុវត�ិភាពកម៏ានផងែដរ េដម្បធីានាថា RR/CC អចបិទឧបករណ៍ពីចមា� យ ផា� ស់ប�ូរករកំណតទូ់រសព� និងចកេ់សទូរ

សព� ក�ុងករណីែដលវបាត ់ឬ្រត�វបានេគលួច ។ 

RR/CC នឹងមានមណ� លេហទូរសព�ែដលមានករបណ�ុ ះបណា� លជាមយួនឹងបុគ�លិកែដលេ្រត�មរចួជាេ្រសច និងអចរកបាន

េដម្បជីួយ អ�កេហចូលក�ុងករេដះ្រសយប��  ។ បុគ�លិកេរៀបចំករេបាះេឆា� តទងំអស់ និងអ�កែដលផ�ល់ករគា្ំរទែផ�ក

បេច�កេទស និងករអនុេលមតមច្បោប ់នឹង្រត�វបានបណ�ុ ះបណា� លអំពីនីតិវធិីសេ�ង� ះបនា� ន ់េហយនឹង្រត�វបានផ�ល់េសៀវេភ

ែណនាកំរបណ�ុ ះបណា� លស្រមាប្់របតិបត�ិករៃនមណ� លេបាះេឆា� ត និងដំេណ រករអ�កេបាះេឆា� តក�ុងេពលមានអសន� ។  

4-C សុវត�ិភាពេល្របពន�អ័ុិនធណិឺត 

សុវត�ិភាពេល្របពន�អ័ុិនធឺណិត និងកររក្សោសុចរតិភាពៃនករេបាះេឆា� ត គឺជាអទិភាពសំខនរ់បស់ RR/CC ។ ្រក�មបេច�ក

វទិ្យោពត័ម៌ានរបស់ RR/CC បានអនុមត័្រកបខណ័� អភបិាលកិច� ហនិភយ័ និងអនុេលមភាព (GRC) េដម្ប្ីរសបតមស�ងដ់រ

ឧស្សោហកម� និងករអនុវត�ល�បំផុត បែន�មពីេលករែកលម�ក្រមតិៃនភាពចស់ទុំរបស់ RR/CC ។ RR/CC បានេធ�្របតិបត�ិករ

សុវត�ិភាពេលបណា� ញ េហយនឹងផ�ល់ករ្រត�តពិនិត្យជាបន� េដម្បេីឆ�យតបយ៉ាងសកម�ចំេពះឧប្បត�ិេហតុែដលគួរឱ្យសង្សយ័ ឬ

ែដលមានគំនិតព្យោបាទ ។ េលសពីេនះ ePollbooks ្រត�វបាន្រគប្់រគងេនកណា� ល និងដកក់�ុងប�� ីសេនេលេរ៉តទរ័ ករត

ភា� ប្់រត�វបានអុិន្រគីប េដម្បជីួយ ព្រងឹងករអុិន្រគីបេនេពលស្រមាក េធ�ចលនា និងក�ុងេពលឆ�ងកត ់េហយេសែចករែំលក្រត�វ

បានផា� ស់ប�ូរស្រមាបរ់ល់ករេបាះេឆា� ត ។ ជាចុងេ្រកយ មណ� ល្របតិបត�ិករសន�ិសុខ (SOC) ជាកល់កស់្រមាបក់រេបាះ

េឆា� ត្រត�វបានបេង�តេឡង េដម្បផី�ល់ករ្រត�តពិនិត្យជាបន� េដម្បេីឆ�យតបយ៉ាងសកម�ចំេពះឧប្បត�ិេហតុគួរឱ្យសង្សយ័ ឬែដល

មានគំនិតព្យោបាទ ។ 

4-D ែផនករស្រមាបេ់្របេន្រគាអសន� 

RR/CC មានែផនករស្រមាបេ់្របេន្រគាអសន�ដរ៏ងឹមា ំេដម្បេីដះ្រសយកររខំនណាមយួេនមណ� លេបាះេឆា� ត ។ ជាទូេទ 

្របសិនេបមណ� លេបាះេឆា� តែតមយួ្រត�វបានរខំនយ៉ាងខ� ងំ RR/CC នឹងដកឱ់្យដំេណ រករមណ� លេបាះេឆា� តផុសេឡងភា�

មៗ ។ មណ� លេបាះេឆា� តផុសេឡងេនះមានបុគ�លិក និងឧបករណ៍ទងំអស់ែដល្រត�វករេដម្បេីរៀបចំ ePollbooks និង 

BMDs ។ ខណៈេពលែដលមណ� លេបាះេឆា� តផុសេឡង្រត�វបានដកព់្រងយ និងបេង�តេឡង បុគ�លិកេរៀបចំករេបាះេឆា� តនឹង

ប��ូ នអ�កេបាះេឆា� តេទកនម់ណ� លេបាះេឆា� តែដលេនជិតេនាះ ។  
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េនេពលសម្រសប RR/CC នឹងជូនដំណឹងដល់ករអនុវត�ច្បោប ់ករយិាល័យរដ�េលខធិករ និងផ�ល់ពត័ម៌ានថ�ីៗ េដម្បធីានា

ថាអ�កេបាះេឆា� ត្រត�វបានជូនដំណឹង ។ ្របសិនេបេ្រគាះមហន�រយធម�ជាតិ ឬកររខំនេផ្សងេទៀតបះ៉ពល់ដល់លទ�ភាពរបស់

ឈមណ� លេបាះេឆា� ត ឬ្របអបដ់កស់ន�ឹកេឆា� ត ករជូនដំណឹងបែន�ម ផា� កស��  និងបុគ�លិកនឹងអចរកបានស្រមាបដ់ឹកនាំ

អ�កេបាះេឆា� តេទកនទ់ីតងំជំនួស ។  

្របសិនេបសកម�ភាពទងំអស់េនមណ� លេបាះេឆា� ត្រត�វបានប�្ឈបស់្រមាបរ់យៈេពលេបាះេឆា� ត បុគ�លិកេបាះេឆា� តនឹងធានា

ភា� មៗនូវឧបករណ៍េបាះេឆា� តរបស់មណ� លេបាះេឆា� ត និងគណនីស្រមាបស់មា� រេបាះេឆា� តទងំអស់្រសបតម្រកមេបាះេឆា� តរដ� 

California និងេគាលករណ៍ែណនាសំ�ីពីករផលិត និងករប��បស់ន�ឹកេឆា� ត ។ RR/CC នឹងព្យោយាមេបកមណ� លេបាះេឆា� ត

ជំនួស េហយផ្សព�ផ្សោយយ៉ាងទូលំទូលយដល់សធារណជនអំពីករផា� ស់ប�ូរេនះ ។ 

ែផ�កទី 5 – បន�េទមុខ 

ករេបាះេឆា� តរបស់េខនធី Los Angeles បន�េកនេឡង និងកនែ់តសម្បរូែបប ។ សហគមនែ៍ដលពួកេគដំេណ រករកប៏ន�ផា� ស់

ប�ូរ េដយកនែ់តពឹងែផ�កេលបេច�កវទិ្យោ និងផ�ល់អទិភាពដល់ភាពងយ្រស�ល ។ RR/CC នឹងបន�មានភាពរហ័សរហួន ភាព

បតែ់បន និងេឆ�យតប េដយែកស្រម�លែផនករេនះតមត្រម�វករ េដម្បបីេ្រមដល់អ�កេបាះេឆា� តេនក�ុងេខនធីឱ្យល�បំផុត ។  
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