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နိဒါန်း 

Los Angeles ေကာငတ်ီ (ေကာငတ်ီ) သည် �ိငုင်အံတွငး် အ�ကီးမားဆံုး ေဒသတွငး်မဲေပးစီရငပုိ်ငခ်ွင့�်ှိ�ပီး ၎ငး်တွင ်စတုရနး်မုိငေ်ပါငး် 

4,100 အတွငး်ေနထုိငသ်ည့် မှတ်ပုံတငထ်ားေသာမဲဆ���ှငေ်ပါငး် 5.7 သနး်ေကျာ် �ှိသည်။မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိ-

မှတ်တမ်းယူသူ/ေကာငတ်ီစာေရး (RR/CC) တွင ်ဤစီရငပုိ်ငခ်ငွ့အ်တွငး်�ှိ ေဒသတွငး်၊ ြပည်နယ်�ငှ့ ်ဖက်ဒရယ်ေရွးေကာက်ပဲွများကို 

စီမံခန ့ခ်ွဲရန�်ငှ့ ်မဲဆ���ှငအ်ားလုံး ေရွးေကာက်ပဲွအေ�ကာငး် သထိားေစရန၊် လာေရာက်မဲေပး�ိငုရ်န�်ငှ့ ်

က��်ပ်ုတို၏့ဒမုိီကေရစီလုပ်ငနး်စဉ်တွင ်ေသချာေပါက် ပါဝငခ်ွင့ရ်�ှိေအာင ်ေဆာငရွ်က်ေပးရန ်တာဝန�်ှသိည်။ RR/CC သည် 

မဲဆ���ှငအ်ား ေရွးေကာက်ပဲွတွင ်မပါဝင�်ိငုေ်အာင ်ဟန ့တ်ား�ိငုဖ်ွယ်�ှသိည့် အတားအဆီးများ သိုမ့ဟုတ် အခက်အခဲများကို 

ဖယ်�ှားေပးကာ ၎ငး်၏ အများြပညသူ် ပုိငဆ်ိုင�်ပီး အများြပည်သူအတွက်ြပုလုပ်ထားသည့် မဲေပးစနစ်ြဖစ်ေသာ ြပည်သူအားလုံး 

မဲေပး�ိငုမ်ည့်နည်းလမ်း (VSAP) မှတစ်ဆင့ ်မဲေပးရာတွင ်ပုိမုိအဆငေ်ြပေစေရးကုိ စဉ်ဆက်မြပတ် အားစုိက်လုပ်ေဆာငေ်နပါသည်။ 

VSAP နည်းလမ်းသည် ေကာငတ်ီအတွငး်�ှိ မဲဆ���ှငမ်ျားကို အဆငေ်ြပ၍သံုးရလွယ်�ပီး လုံြခံုစိတ်ချရသည့် မဲေပးမ�အေတွ�အ�ကံု�ှိေစရန ်

မဲေပး�ိငုသ်ည့်နည်းလမ်းများကို တိုးချဲ� ပ့ံပုိးေပးြခငး်ြဖင့ ်မဲဆ���ှငမ်ျားကို မဲေပးရန ်အခွင့အ်ေရးများပုိမုိရ�ှိေအာင ်

�ကိုးပမ်းေဆာငရွ်က်သည့် ေခတ်မီ�ပီး အဆငေ်ြပ၍ လုံြခံုစိတ်ချရေသာ မဲေပး�ိငုသ်ည့် နည်းလမ်းတစ်ခုြဖစ်သည်။ ၎ငး်သည် California 

ြပည်နယ်တစ်ဝနး်�ှိ မဲေပး�ိငုသ်ည့်နည်းလမ်းများကို တိုးချဲ�ရန ်�ကိုးပမ်းမ�များ�ငှ့လ်ည်း ကိုက်ညီပါသည်။ 

California ြပည်နယ် (ြပည်နယ်) သည်လည်း ေရွးေကာက်ပဲွတွင ်မဲဆ���ှငအ်ေနြဖင့ ်မဲေပးလ�ာကို ထည့်�ိငုမ်ည့် နည်းလမ်း၊ အချိန�်ငှ့ ်

ေနရာတိုက့ို ြပနလ်ည်သတ်မှတ်ြခငး်ြဖင့ ်မဲေပးြခငး်ဆိုငရ်ာ လုပ်ေဆာငခ်ျက်များကို ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့ ်အသံုးြပုရန�်ငှ့ ်ေခတ်မီစွာ 

မဲေပး�ိငုေ်စရနအ်တွက် မ�ကံုစဖူး အဆင့မ်ျားကိုလည်း ေဆာငရွ်က်ခဲသ့ည်။ ဤသိုအ့လွယ်တကူမဲေပး�ိငုေ်စရန ်ေဆာငရွ်က်ချက် 

ြဖစ်ေြမာက်ေစေရးအတွက် အထက်လ�တ်ေတာ် ဥပေဒမူ�ကမ်း 450၊ California ြပည်နယ် မဲဆ���ှင ်ေရွးချယ်ခွင့ ်အက်ဥပေဒ (VCA) ကုိ 

ေရးဆွဲခဲ့သည်။  

ဤစာရွက်စာတမ်းတွင ်မဲဆ���ှငမ်ျားအား ၎ငး်တို၏့ မဲေပးပုိငခ်ွင့မ်ျား�ငှ့ ်ေရွးချယ်စရာများကို အသပိညာေပးရန ်RR/CC က စီစဉ်ထားပုံ၊ 

မဲစငတ်ာများ�ငှ့ ်မဲေပးလ�ာထည့်ရနပုံ်းတည်ေနရာများကို ြဖန ့ေ်ဝပုံ၊ ေနရာချပုံ�ငှ့ ်ထိနး်သမ်ိးပုံ၊ မဲစငတ်ာ အြပငအ်ဆင၊် 

မဲေပးသည့်စက်များ�ငှ့ ်ဝနထ်မ်းေရးရာ အစီအစဉ်များအေ�ကာငး် အေသးစိတ်၊ လုံြခံုေရး�ငှ့ ်အေရးေပါ် အစီအစဉ်များ�ငှ့ ်

ေနာက်အဆင့မ်ျားဆိငုရ်ာ အေသးစိတ် အချက်အလက်များ ပါ�ှိသည်။  

မဲဆ���ှငေ်ရွးချယခွ်င့ ်အက်ဥပေဒ 

VCA သည် မဲဆ���ှငမ်ျားအား ပုိမုိ လုိက်ေလျာညီေထွြဖစ်၍ အဆငေ်ြပလွယ်ကူေစသည့် ထပ်တိုးေရွးချယ်စရာများကုိ 

ကမ်းလှမ်း�ိငုေ်စရန ်ေကာငတ်ီများအတွက် အေြခခံမူေဘာငက်ို ပ့ံပုိးေပးသည်။ VCA ပုံစံ၏ အဓိကအစိတ်အပုိငး်များတွင ်ေအာက်ပါတို ့ 

ပါဝငသ်ည-် 

• လုိက်ေလျာညီေထွြဖစ်ေသာ လူကိုယ်တိုင ်မဲေပးြခငး် နည်းလမ်းများသည် မဲေပးသူများအား ၎ငး်တိုေ့နထုိငရ်ာ 

ေကာငတ်ီအတွငး်�ှိ မည်သည့်မဲစငတ်ာ၌မဆိ ု11 ရက်ေကျာ ်ကာလအတွငး် မဲေပး�ိငုေ်စမည်ြဖစ်သည်။ 
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• အေြခအေနအရ မဲဆ���ှင ်မှတ်ပုံတငြ်ခငး်(Conditional Voter Registration)အပါအဝင ်မဲစငတ်ာများတွင ်

ပ့ံပုိးေပးထားသည့် အဆင့ြ်မင့ ်မဲဆ���ှင ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အကူအည။ီ 

• လုံြခံုစိတ်ချရ၍ အဆငေ်ြပေသာ မဲပုံးများ�ငှ့ ်မဲထည့်ရန ်ေနရာများ အပါအဝင ်တိုးချဲ�ထားေသာ စာတိုက်မှမဲေပးြခငး် 

(VBM) ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ေရွးေကာက်ပဲွေနမ့တိုငမီ် 29 ရက်အလုိတွင ်စတငရ်�ှိ�ိငုသ်ည် (အပုိငး် 2-B ကုိ �ကည့်ပါ)။ 

VCA မဲေပးြခငး်ပုံစံကို ေအာငြ်မငစွ်ာအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရာတွင ်လက်ခံကျင့သ်ံုးေသာ ေကာငတ်ီများအေနြဖင့ ်မဲေပးြခငး်နည်းစနစ်၊ 

ဘတ်ဂျက်ပမာဏ၊ မဲေပး�ိငုသ်ည့် တည်ေနရာများ�ငှ့ ်ရပ်ရွာအဖွဲ�အစည်း၏ ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်မ�အပါအဝင ်၎ငး်တို၏့ 

လက်�ှိအေြခအေနများ�ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များကို ဂ�ုတစုိက်စစ်ေဆးရန ်လုိအပ်သည်။ 

LOS ANGELES ေကာငတ်တီငွ ်VCA ကုိ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး် 

VCA ကုိ ေကာငတီ်တွင ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ်RR/CC သည် ၎ငး်၏ လက်�ှ ိေြပာငး်လဲထားေသာ VSAP အေြခခံမူများေပါ် မူတည်၍ 

ဒဇုိီငး်၊ လက်လှမ်းမီမ�၊ လုံြခံုေရး၊ နည်းပညာ၊ ေရွးေကာက်ပဲွ စီမံအုပ်ချုပ်ေရး၊ ပညာေရး နယ်ပယ်များ�ှိ က�မ်းကျငသူ်များြဖင့ ်

ဖွဲ�စည်းထားေသာ အ�ကံေပး ေကာ်မတီများမှ အတည်ြပုချက်၊ သက်ဆိုငသူ်များ၊ ရပ်ရွာအေြခြပု အဖွဲ�အစည်းများ (CBO များ) �ငှ့ ်

လူထုထံမှ အများြပည်သူ ထငြ်မငခ်ျက်တုိ ့ြဖင့ ်ဟနခ်ျက်ညီည ီချိနည်�ိကာ မဲေပးသူများ၏ လုိအပ်ချက်များကို အာ�ံု စုိက်�ိငုေ်စမည့ ်

အေြခခံစနစ်တစ်ခုကို ေဖာ်ေဆာငခ်ဲသ့ည်။ အ�ကံေပးအဖွဲ�များ၊ စစ်တမ်းများ၊ ဦးစားေပးလုပ်ေဆာငသ်ည့်အဖွဲ�များ၊ နည်းပညာဆိုငရ်ာ 

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ��ငှ့ ်သံုးစဲွသူစမ်းသပ်ြခငး်တိုက့ို ေပါငး်စပ်အသံုးြပု�ပီး RR/CC သည် ြပည်နယ်�ငှ့ ်ေဒသတွငး် လုိအပ်ချက်များကို 

ြဖည့်ဆည်းေပး�ိငုက်ာ မဲဆ���ငှမ်ျား၏ လုိအပ်ချက်များ�ငှ့ ်ကိုက်ညီေသာ၊ �ိငုင်ေံတာ် မဲေပးစနစ် လုံြခံုေရးစံ��နး်များကို ေကျာ်လွနေ်သာ 

မဲေပးြခငး်အေတွ�အ�ကံုအသစ်ကို ေဖာ်ေဆာငြ်ခငး်ဆိုငရ်ာ ��ပ်ေထွးေသာ လုပ်ငနး်စဉ်ကုိ ဦးေဆာငက်ာ စံနမူနာတစ်ခုကို 

သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ 

 မတ်လ 3 ရက်၊ 2020 ခု�စ်ှ သမ�တအ�ကိုေရွးေကာက်ပဲွတွင ်ေကာငတ်သီည် အြပည့်အဝ အသံုးြပု�ိငု�်ပီး လုံြခံုစိတ်ချရေသာ မဲေပးလ�ာ 

အမှတ်အသားြပုသည့် စက် (BMD)၊ အလီက်ထေရာနစ် မဲစာအုပ် (ePollbook)၊ အြပနအ်လှနအ်ကျိုးြပုေသာ နမူနာ မဲေပးလ�ာ (ISB)၊ 

အေဝးမှ အဆငေ်ြပေသာ စာတိုက်မှမဲေပးြခငး် (RAVBM)၊ ေခတ်မီေသာ တာလီစနစ်၊ 10 ရက်တာ လူကိယု်တိုင ်�ကိုတငမဲ်ေပးကာလ၊ 

မဲစငတ်ာများ�ငှ့ ်Mobile/Flex မဲေပးြခငး်အစီအစဉ်စသည်တို ့ ပါဝငခ်ဲ့ေသာ အေတွ�အ�ကံုကို မဲဆ���ငှမ်ျားအား မိတ်ဆက်ကာ VSAP 

ပဏာမေြခလှမ်းကို အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ခဲ့သည်။ ဤ VCA �ငှ့ ်VSAP ကုိ ကနဦး အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရာတွင ်VBM မဲေပးလ�ာကို 

သံုး၍ မဲေပးသူေပါငး် 1.14 သနး်ေကျာ် �ှိခဲ့�ပီး ေနာက်ထပ်တစ်သနး်သည် မဲစငတ်ာတွင ်မဲေပးခဲ့�ကသည်။ ဤမဲေပးမ�သည ်VBM ြဖင့ ်

မဲေပးမ�ေပါငး် 75% ခန ့ ်တုိးလာ�ပီး 2018 ခု�စ်ှ၊ ဇွနလ်တွင ်ြပုလုပ်ခဲ့ေသာ ယခင ်ေကာငတ်ီလုံးဆိုငရ်ာ အ�ကို ေရွးေကာက်ပဲွမှ စုစုေပါငး် 

မဲေပးမ�၏ 42% ြဖစ်�ပီး ၎ငး်သည် စာတိုက်မှမဲေပးြခငး် မဲေပးလ�ာကို သံုး၍ မဲေပးသူေပါငး် 665,000 ခန ့က်ို ကိုယ်စားြပုသည်။ RR/CC က 

ေကာက်ယူသည့် စစ်တမ်းတွင ်မဲေပးသူ 70% က ၎ငး်တုိတွ့င ်ေယဘုယျအားြဖင့ ်�ကားေန သိုမ့ဟုတ် အြပုသေဘာေဆာငသ်ည့် 

အေတွ�အ�ကံု�ှိေ�ကာငး် ေြပာဆိုခဲသ့ည်။ 

မတ်လ 3 ရက်၊ 2020 ခု�စ်ှ သမ�တအ�ကိုေရွးေကာက်ပဲွ�ပီးလ�င�်ပီးချငး် ေကာငတ်ီ�ကီး�ကပ်ေရးမ�းများ ဘုတ်အဖွဲ� (ဘုတ်အဖွဲ�) သည် 

ေကာငတီ်အေနြဖင့ ်စာရငး်သွငး်ထားေသာ မဲဆ���ှငအ်ားလုံးထံ VBM မဲေပးလ�ာကို စာတိုက်မှပုိေ့ပးရန ်လုိအပ်ေသာ ေရွးေကာက်ပဲွ 

ကျင့ထုံ်းဥပေဒ 4005 �ငှ့ ်4007(c) တိုတ့ွင ်သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုငး် VCA ၏ ြပ�ာနး်ချက်များကို လက်ခံကျင့သ်ံုးရန ်RR/CC 

အား ��န�်ကားခဲ့သည်။ ဤ�ကိုတငလ်က်ခံကျင့သ်ံုးမ�သည် မဲဆ���ှငမ်ျားအား COVID-19 ကမ�ာက့ပ်ေရာဂါ စတငခ်ျိနအ်တွငး် ၎ငး်တို၏့ 

ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်၎ငး်တိုမိ့သားစု၏ ကျနး်မာေရးကို အရဲမစွန ့ဘ် ဲအမ်ိမှ လုံြခံုစွာ မဲေပး�ိငုသ်ည့် အခွင့အ်ေရးကို ေပးခဲ့သည်။ ၎ငး်သည် 
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မတ်လ 3 ရက်၊ 2020 ခု�စ်ှ သမ�တ အ�ကို ေရွးေကာက်ပဲွ�ငှ့ ်��ငိး်ယှဉ်လ�င ်�ိဝုငဘ်ာလ 3 ရက်၊ 2020 ခု�စ်ှ အေထွေထွေရွးေကာက်ပဲွတွင ်

ေနာက်ထပ် VBM မဲေပးလ�ာအေရအတွက် 2.5 သနး်ခန ့ ်တိုး၍ စာတိုက်မှတစ်ဆင့ ်ေပးပုိခ့ဲ့သည်ဟု ဆိုလုိပါသည်။ ဤေရွးေကာက်ပဲွတွင ်

စာတိုက်မှမဲေပးြခငး် မဲေပးလ�ာကို သံုး၍ မဲေပးသူ 3.4 သနး်ေကျာ်�ှိ�ပီး လူကိုယ်တိုင ်မဲေပးသူေပါငး် 913,000 ခန ့ ်�ှိသည်။ ၎ငး်သည် 

မဲေပးသူေပါငး် 4.3 သနး်�ှိသည့် သမုိငး်ဝင ်မဲေပးမ�အြဖစ် မှတ်တမ်းတငခ်ဲ့�ပီး 2018 ခု�စ်ှ �ိဝုငဘ်ာလတွင ်ြပုလုပ်ခဲ့ေသာ ယခင ်

ေကာငတ်ီလုံးဆိုငရ်ာ ေရွးေကာက်ပဲွ၏ စုစုေပါငး် မဲေပးသူအေရအတွက်�ငှ့ ်��ငိး်ယှဉ်ပါက 58% မှ 76% ထိ တိုးလာသည်။ RR/CC က 

ေကာက်ယူခဲ့သည့် စစ်တမ်းတစ်ခုတွင ်စစ်တမ်းေြဖဆိုသူ 94% က ၎ငး်တုိတွ့င ်ေယဘုယျအားြဖင့ ်�ကားေန သိုမ့ဟုတ် 

အြပုသေဘာေဆာငသ်ည့် မဲေပးြခငး် အေတွ�အ�ကံု�ှိခဲ့ေ�ကာငး် ��နြ်ပခဲ့�ပီး မဲေပးသူများသည် ၎ငး်တိုအ့ေတွ�အ�ကံု�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ 

ပုိမုိစိတ်တိုငး်ကျလာသည်ကိုလည်း ေတွ� ခဲ့ရသည်။ 

အပုိငး် 1 – မဲဆ���ှင ်ပညာေပးြခငး်�ငှ့ ်ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ� အစီအစဉ် 

RR/CC သည် စာရငး်သွငး်ထားေသာ မဲေပးသူများ�ငှ့ ်သတ်မှတ်ချက်မီ�ပီး စာရငး်မသွငး်ထားေသာ မဲေပးသူများအ�ကား 

မဟာဗျူဟာေြမာက် လူထု အသပိညာေပးြခငး်�ငှ့ ်ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူြခငး် အစီအစဉ်များကုိ ဆက်တုိက်ြပုလုပ်ြခငး်ြဖင့ ်၎ငး်တုိ၏့ 

မဲေပးခွင့မ်ျား၊ မဲေပးနည်းလမ်းများ၊ VCA၊ VSAP မဲေပးြခငး် အေတွ�အ�ကံု�ငှ့ ်မဲေပးြခငး် အရငး်အြမစ်များကုိ 

အသံးုြပုနည်းများအေ�ကာငး် ပညာေပး၍ ပုိမုိသ�ိှိလာေစရန ်ဆက်လက်လုပ်ေဆာငပ်ါမည်။ VSAP �ငှ့ ်VCA တိုက့ို 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်၍ လက်ခံကျင့သ်ံုးသည့် အချိနမှ်စ၍ RR/CC သည် ေကာငတ်ီတစ်ဝှမ်း�ှိ မဲဆ���ှငသ်နး်ေပါငး်များစွာကို 

ပါဝငပ်တ်သက်ေအာင ်ဘာသာစကားမျိုးစုံ�ငှ့ ်ယဥ်ေကျးမ�ေပါငး်စုံ မဲဆ���ှငပ်ညာေပးစည်း�ံု းလ�ံေဆာ်မ� အ�ကီး�ကီးသံုးခုကို 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ခဲ့သည။် ဤကမ်ပိနး်များသည ်အမျိုးမျိုးေသာ နည်းလမ်းများ�ငှ့ ်နည်းဗျူဟာများကုိ အသံုးြပုကာ မဲဆ���ှငမ်ျားထံ 

ဘာသာစကားများစွာြဖင့ ်အေရး�ကီးေသာ မှာ�ကားချက်များကုိ ေပးပုိခ့ဲ့�ပီး မဲဆ���ှငမ်ျားအား က��်ပ်ုတုိ၏့ ဝက်ဘဆ်ိုက်�ငှ့ ်

ဖုနး်ေခါ်ဆိုခအခမ့ဲ ေဟာလုိ့ငး်တွင ်အများြပည်သူရ�ှိ�ိငုေ်သာ အချက်အလက်များ�ငှ့ ်အရငး်အြမစ်များကုိ လမ်း��နေ်ပးခဲ့သည်။ RR/CC 

သည် အချက်အလက် ဦးစားေပးအသံုးချသည့် အေကာငး်ဆံုး ေဆာငရွ်က်ချက်များ၊ ချဉ်းကပ်မ�များ�ငှ့ ်ေဈးကွက်တွငရ်�ှိ�ိငုေ်သာ 

ဆက်သွယ်မ�ပလက်ေဖာငး်များကို အသံုးချ�ပီး ကမ်ပိနး်များကုိ ဆက်လက်ဖနတီ်း�ပီး အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သွားပါမည်။ 

ထုိအ့ြပင ်RR/CC သည် TV၊ ေရဒယီို၊ ပုံ�ှပ်ိ�ငှ့ ်ဒစ်ဂျစ်တယ်သတငး်ဌာနများတွင ်အကျိုး�ှိေသာ မီဒယီာအခွင့အ်လမ်းများ ရ�ှေိစရန ်

ေဒသတွငး်�ငှ့ ်ဘာသာစကားမျိုးစုံ သတငး်မီဒယီာကွနရ်က်များ�ငှ့ ်၎ငး်၏ ဆက်ဆံေရးကို ဆက်လက်အသံုးချ�ပီး 

အကျိုးသက်ေရာက်မ��ှိေအာင ်ေဆာငရွ်က်သွားပါမည်။ အဆိုပါအခွင့အ်ေရးများတွင ်အငတ်ာဗျူးြခငး်၊ မီဒယီာစကားဝုိငး်များ၊ သတငး်စာ 

�ှငး်လငး်ပဲွများ�ငှ့ ်မဲေပးြခငး်�ငှ့ ်ေရွးေကာက်ပဲွလုပ်ငနး်စဉ်များအေ�ကာငး် ေလလ့ာ�ိငုေ်စရန ်အများြပည်သူ စုံညီေဆွးေ�းွပဲွ 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်အမျိုးမျိုးသို ့ မီဒယီာအား ဖိတ်�ကားြခငး်စသည်တုိ ့ အကန ့အ်သတ်မ�ှိပါဝငသ်ည်။ ေဒသတွငး် မီဒယီာ�ငှ့ ်ထုိကဲသ့ို ့ 

ထိေတွ�ဆက်ဆံမ�များသည် လူထုအား လာမည့်ေရွးေကာက်ပဲွများ၊ အေရး�ကီးေသာ ေနာက်ဆံုးသတ်မှတ်ရက်များ၊ မဲဆ���ှင ်

စာရငး်သွငး်ြခငး်ဆိုငရ်ာ အခငွ့အ်လမ်းများ၊ မဲေပးြခငး် ေရွးချယ်စရာများ စသည်တို�့ငှ့ ်ပတ်သက်သည့ ်ယံု�ကည်စိတ်ချရသည့် 

အချက်အလက်များကုိ ြဖန ့ခ်ျိပ့ံပုိးေပးသည်။  

ထုိအ့ြပင ်RR/CC သည် ရပ်ရွာအေြခြပု အဖွဲ�အစည်းများ၊ ေကာငတီ်တွငး်�ှိ သက်ဆိုငသူ်များ၊ အ�ကံေပးေကာ်မတီများ၊ 

စည်ပငသ်ာယာေရးအဖွဲ�များ၊ အထက်တနး်ေကျာငး်များ၊ ကွနြ်မူနတီေကာလိပ်များ�ငှ့ ်တက� သိုလ်များအပါအဝင ်ကန ့သ်တ်မထားေသာ 

ေရ�ှညလု်ပ်ေဖာ်ကိုငဖ်က်များ�ငှ့ ်ဆက်လက်ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်သွားပါမည်။ ဤပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ�များမှတစ်ဆင့ ်RR/CC သည် 

က��်ပ်ုတုိ၏့ ကျယ်ြပန ့ေ်သာ ယဉ်ေကျးမ�ေပါငး်စုံ အသိငုး်အဝုိငး်များအား �ကိုတငမဲ်ေပးခွင့မ်ျားကို မည်ကဲသ့ို ့ 



ေရွးေကာက်ပွဲ စီမံခန ့ခဲွ်ေရး အစီအစဉ် | 6 

 

အကျိုး�ှိ�ှိအသံုးချ�ိငုပုံ်အေ�ကာငး် အသပိညာေပးရန၊် ြပည်သူများ၏ ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်မ��ငှ့ ်မဲဆ���ှငပ်ါဝငမ်�ကုိ ြမ�င့တ်ငရ်နအ်တွက် 

ဘာသာစကားမျိုးစုံြဖင့ ်ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ� အေ�ကာငး်အရာများကုိ ပူးေပါငး်ပ့ံပုိးေပးပါမည်။ 

1-A မီဒယီာ�ငှ့ ်ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ� ဘတဂ်ျက် 

RR/CC ၏ 21-22 ဘ�ာေရး�စ်ှအတွက် မီဒယီာ�ငှ့ ်ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ� ဘတ်ဂျက်မှာ $6,300,000 ြဖစ်သည်။ ေကာငတီ်၏ 

ဘ�ာေရး�စ်ှသည် ဇူလုိငလ်မှ ဇွနလ်အထိြဖစ်သည်။ ထုိေ့�ကာင့ ်ဤဘတ်ဂျက်သည် 2022 ခု�စ်ှ၊ ဇွနလ် 7 ရက် ြပည်နယ်လုံးဆိုငရ်ာ 

တုိက်�ိုက် အ�ကို ေရွးေကာက်ပဲွ�ငှ့ ်2020 ခု�စ်ှ၊ �ိဝုငဘ်ာလ 3 ရက်အေထွေထွ ေရွးေကာက်ပဲွအတွက် အသပိညာေပးြခငး်�ငှ့ ်

ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူြခငး်�ငှ့ ်ပတ်သက်သည့် အေစာပုိငး် ကုနက်ျစရိတ်အချို� ပါဝငပ်ါသည်။ ေကာငတီ် မဲေပးသူများ�ငှ့ ်ေဒသခံများအား 

၎ငး်တုိ၏့ တရားဝငမဲ်ေပးခွင့မ်ျား၊ မဲေပးနည်းလမ်းများ�ငှ့ ်ေရွးေကာက်ပဲွဆိုငရ်ာ အရငး်အြမစ်များအေ�ကာငး် ပညာေပးရနအ်တွက် 

ဘာသာစကားမျိုးစုံ�ငှ့ ်ယဉ်ေကျးမ�ေပါငး်စုံ မဲေပးသူ ပညာေပး ကမ်ပိနး်�ကီးတစ်ခုကို အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ်ဤဘတ်ဂျက်ကုိ 

အသံုးြပုမည်ြဖစ်သည။် 

ဇယား 1- ဘ�ာေရး�စှ်များအတက်ွ အသံးုစရိတ ်��ငိး်ယဉှ်ချက်များ 

 မီဒယီာ ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ� 

ဘ�ာေရး�စှ် ဘတဂ်ျက် ကုန်ကျစရိတ ် ြခားနားမ� ဘတဂ်ျက် ကုန်ကျစရိတ ် ြခားနားမ� 

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

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

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

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

21-22 
ဘ�ာေရး�စှ် $1,700,000 $970,101 $729,899 $4,600,000 - $4,600,000 

22-23 
ဘ�ာေရး�စှ် $700,000 - $700,000 $2,000,000 - $2,000,000 
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1-B မီဒယီာ ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ� 

RR/CC သည်ေကာငတ်ီ၏ မတူကွဲြပားေသာ လူဦးေရသို ့ ထိေရာက်စွာ ေရာက်�ှိရန�်ငှ့ ်ဆက်သွယ်ရန ်အေကာငး်ဆံုးနည်းလမ်းများကို 

ဆံုးြဖတ်ရာတွင ်ယခင ်မဲဆ���ှငပ်ညာေပးကမ်ပိနး်များမှ အစီရငခ်ံစာများ၊ လူထုမဲဆ���ှငစ်စ်တမ်းများ�ငှ့ ်�ိငုင်ေံတာ်မှ 

အသအိမှတ်ြပုထားေသာ အချက်အလက်အရငး်အြမစ်များကဲသ့ို ့ အချက်အလက်အရငး်အြမစ်များစွာကုိ အသံုးြပုပါသည်။ RR/CC သည် 

ြပည်သူများအား အွနလုိ်ငး်�ငှ့ ်က��်ပ်ုတို၏့ ဖုနး်ေခါ်ဆိုခအခမ့ဲ ေဟာလုိ့ငး်မှတစ်ဆင့ ်၎ငး်တိုအ့တွက် ရ�ှိ�ိငုေ်သာ ယံု�ကည်စိတ်ချရသည့် 

အရငး်အြမစ်များကို လမ်း��နေ်ပးြခငး်အြပင ်၎ငး်တို၏့ မဲေပးြခငး်ေရွးချယ်စရာများ�ငှ့ ်အခွင့အ်ေရးများအေ�ကာငး် မည်ကဲသ့ို ့ 

ပညာေပးရမည်ကို အေကာငး်ဆံုး ဆံုးြဖတ်ရန ်အချက်အလက် ဦးစားေပးအသံုးချ ချဉ်းကပ်မ�ကို ဆက်လက်အသံုးြပုသွားပါမည်။  

မီဒယီာကမ်ပိနး်များကို ဘာသာစကားမျိုးစုံ�ငှ့ ်ယဉ်ေကျးမ�ေပါငး်စုံြဖင့ ်ြပုလုပ်ပါမည်။ ေကာငတီ်၏ မတူကဲွြပားေသာ 

အသိုငး်အဝုိငး်များထံ ေရာက်�ှိေ�ကာငး် ေသချာေစရန ်RR/CC သည် �ိငုင်လုံံးဆိုငရ်ာ ပလက်ေဖာငး်�ကီးများအြပင ်ေဒသတွငး် 

သတငး်ဌာနငယ်များ�ငှ့ ်ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မည်ြဖစ်သည်။ ဤဘက်ေပါငး်စုံ ချဉ်းကပ်မ�သည် မဲေပးသူများအေနြဖင့ ်သတငး်�ငှ့ ်

အချက်အလက်များရ�ှိရန ်၎ငး်တိုပုံ့မှနအ်သံုးြပုသည့် မည်သည့်နည်းလမ်းြဖင့မ်ဆို RR/CC ၏ သတငး်စကားကုိ 

လက်ခံရ�ှိမည်ြဖစ်သည်။ 

�ုပ်သလံ�င့မီ်ဒယီာ   

RR/CC သည် �ုပ်ြမငသ်�ံကား�ငှ့ ်ေရဒယီိုေပါ်တွင ်ြပည်သူဝ့နေ်ဆာငမ်� ေ�ကညာချက်များကို ထုတ်ြပနရ်န၊် သတငး်အချက်အလက် 

အငတ်ာဗျူးများ လုပ်ေဆာငရ်န�်ငှ့ ်အခေပးေဆွးေ�းွမ�များြပုလုပ်ရန ်အမျိုးမျိုးေသာ အဂင်္လိပ်�ငှ့ ်အဂင်္လိပ်မဟုတ်ေသာ �ုပ်သလံ�င့ ်

ကွနရ်က်များ�ငှ့ ်ဌာနများစွာြဖင့ ်ပူးတွဲေဆာငရွ်က်ပါမည်။ ြပည်သူဝ့နေ်ဆာငမ်� ေ�ကညာချက်များတွင ်အြခားေသာ RR/CC ၏ ကမ်းလှမ်း 

�ကိုးပမ်းမ�များ�ငှ့အ်တူ လာမည့်ေရွးေကာက်ပဲွများ၊ မှတ်ပုံတငြ်ခငး် အချက်အလက်များ၊ ဘာသာစကား အခွင့အ်ေရးများ�ငှ့ ်မဲေပးမ� 

ေရွးချယ်စရာများ�ငှ့ပ်တ်သက်သည့ ်အေရး�ကီးေသာ သတငး်အချက်အလက်များ ပါဝငပ်ါမည။် ဤ�ကိုးပမ်းမ�များသည် အဂင်္လိပ်�ငှ့ ်

အဂင်္လိပ်စကားမေြပာေသာ �ိငုင်သံားများကုိ တုိက်�ိုက်အကျိုးြပုမည ်ြဖစ်ပါသည်။ ယခငက် လုပ်ေဖာ်ကိုငဖ်က်များတွင ်ေအာက်ပါတို ့ 

အကန ့အ်သတ်မ�ှ ိပါဝငပ်ါသည်- 

• 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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ပုံ�ှပ်ိမီဒယီာ  

RR/CC သည် အများြပည်သူပါဝငေ်ဆာငရွ်က်မ�ကို ြမ�င့တ်ငရ်န�်ငှ့ ်စာဖတ်သူများအား ၎ငး်တိုအ့ေနြဖင့ ်မဲေပးရန ်စာရငး်သွငး်�ိငုပုံ်၊ 

၎ငး်တို၏့ မဲေပးခွင့မ်ျား�ငှ့ ်ေရွးချယ်စရာများကို သံုးသပ်�ိငုပုံ်၊ ေရွးေကာက်ပဲွအရငး်အြမစ်များကို �ှာေဖွ�ိငုပုံ်�ငှ့ ်�ကိုတငမဲ်ေပးြခငး်တွင ်

ပါဝငေ်စေရးအတွက် တိုက်တွနး်အားေပး�ိငုပုံ်အေ�ကာငး် ပညာေပးရန ်ေဒသတွငး်�ငှ့ ်နယ်ေြမအတွငး် ပုံ�ှပ်ိမီဒယီာ�ငှ့ ်

ပူးတွဲလုပ်ေဆာငပ်ါမည်။ ၎ငး်တွင ်သတငး်စာများ၊ မဂ�ဇငး်များ�ငှ့ ်သတငး်လ�ာများ ပါဝငသ်ည်။ ပုံ�ှပ်ိမီဒယီာသည် အဂင်္လိပ်မဟုတ်သည့် 

ဘာသာစကားကို အဓိက ေြပာဆို သိုမ့ဟုတ် ဖတ်��သည့် ေနထုိငသူ်များအြပင ်ပထဝီဝငအ်ေနအထားအရ သးီြခား�ှိ�ပီး 

ဝနေ်ဆာငမ်�လုံေလာက်စွာမရေသာ အသိုငး်အဝုိငး်များသို ့ ပျံ� �ှံေ့ရာက်�ှိရန ်ယံု�ကည်စိတ်ချရေသာ ဆက်သွယ်ေရးနည်းလမ်းအြဖစ် 

ဆက်လက်ေဆာငရွ်က်လျက်�ှိသည်။ ယခငက် လုပ်ေဖာ်ကိုငဖ်က်များတွင ်ေအာက်ပါတို ့ ကန ့သ်တ်ချက်မ�ှိ ပါဝငသ်ည-် 

• 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 

ဒစ်ဂျစ်တယ ်မီဒယီာ 

RR/CC သည် မဲဆ���ှငမ်ျားက ၎ငး်တို၏့ သတငး်များ သိုမ့ဟုတ် ေဖျာေ်ြဖမ�ကို �ကည့်��နားဆင�်ိငုရ်န ်ြဖည့်ဆည်းေပးရာတွင ်

အေထာက်အကူြပုရန ်အမျိုးမျိုးေသာ ဘာသာစကားမျိုးစုံ ပလက်ေဖာငး်များ၊ ဝက်ဘဆ်ိုက်များ�ငှ့ ်တိုက�်ိုက်ထုတ်လ�င့ေ်သာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များတွင ်�ုပ်�ငမ်ိ�ငှ့ ်ဗီဒယီို ေ�ကာ်ြငာများကို ပ့ံပုိးေပးရန ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ေဖာငး်များကို ဆက်လက်အသံုးချသွားပါမည်။ 

ေနထုိငသူ်များသည် အချက်အလက်များ အသံုးြပုရန�်ငှ့ ်အွနလုိ်ငး် အရငး်အြမစ်များ သိုမ့ဟုတ် အချက်အလက်များကို 

ဝငေ်ရာက်အသံုးြပုရန ်၎ငး်တို၏့ မုိဘိုငး် သိုမ့ဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်စက်များကို လွနစွ်ာမီှခိုအားထားသည့်အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒယီာသည် 

ထိေရာက်ေသာ မီဒယီာ�ငှ့ ်ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူြခငး်အစီအစဉ်တွင ်အေရး�ကီးေသာ အစိတ်အပုိငး်တစ်ခုြဖစ်သည်။  

ဆိ�ှုယမီ်ဒယီာ  

RR/CC သည် မဲေပးရန ်စာရငး်သွငး်နည်းအတွက် ေကာငတ်ီတွငး် ေနထုိငသူ်များ�ငှ့ ်ဆက်သွယ်ေြပာဆိုရန၊် 

မဲဆ���ှငပ်ါဝငေ်ဆာငရွ်က်မ�ကို အားေပးတိုက်တွနး်ရန ်ဆို�ှယ်မီဒယီာကို ဆက်လက်အသံုးြပုသွားပါမည်။ ဆို�ှယ်မီဒယီာသည် 

သတ်မှတ်ထားသည့် ပရိသတ်များကို မှာ�ကားချက်များြဖင့ ်ပစ်မှတ်ထားရနအ်ြပင ်အေရး�ကီးေသာ မဲေပးြခငး်�ငှ့ ်

ေရွးေကာက်ပဲွအချက်အလက်များကို အဓိက သတိြပုမိေစေရးအတွက် ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့ ်ြဖန ့ေ်ဝရန ်တွက်ေြခကိုက် အကျိုး�ှိသည့် 

အေကာငး်ဆံုးနည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုြဖစ်သည်။ ထုိအ့ြပင ်ဆို�ှယမီ်ဒယီာသည် RR/CC အား ေမးခွနး်များ၊ စုိးရိမ်စရာများကို ေြဖ�ှငး်ရန ်

သိုမ့ဟုတ် မမှနက်နေ်သာ ထွက်ဆိုချက်များ သိုမ့ဟုတ် သတငး်အချက်အလက်အမှားများကို ပေပျာက်ေစရနအ်တွက် မဲဆ���ှငမ်ျား�ငှ့ ်



ေရွးေကာက်ပွဲ စီမံခန ့ခဲွ်ေရး အစီအစဉ် | 9 

 

ဆက်သွယ်ေဆာငရွ်က်�ိငုေ်စ�ပီး ဆို�ှယ်မီဒယီာပလက်ေဖာငး်အမျိုးမျိုးတွင ်ရွယ်သူအချငး်ချငး်ဆက်သွယ်ေဆာငရွ်က်မ�အတွက် 

ထူးြခားေသာအခွင့အ်လမ်းကို ေပးပါသည်။ 

သငသ်ည ်RR/CC ကုိ ေအာက်ပါေနရာများတွင ်လုိက်ခ်လုပ်�ပီး ေစာင့�်ကည့်�ိငုသ်ည် သိုမ့ဟုတ် စာရငး်သွငး်ထား�ိငုသ်ည်- 

• Facebook- facebook.com/LACountyRRCC 

• Instagram- @lacountyrrcc 

• YouTube- lacountyrrcc 

• Twitter- @LACountyRRCC 

အးီေမးလြ်ဖင့ ်ဆက်သယွြ်ခငး်  

RR/CC သည် မဲဆ���ှငမ်ျားထံ သတ်မှတ်ေနာက်ဆံုးရက်များ၊ မဲေပးခွင့မ်ျား�ငှ့ ်၎ငး်တို၏့ မဲေပးြခငး်အေတွ�အ�ကံုကို 

ပုိမုိလွယ်ကူအဆငေ်ြပမည့် အွနလုိ်ငး်ကိရိယာများကို မည်ကဲသ့ို ့ ဝငေ်ရာက်အသံုးြပု�ိငုပုံ်အေ�ကာငး် ယံု�ကည်စိတ်ချရေသာ 

မှာ�ကားချက်များကို အချိနမီ် ေပးပုိ�့ိငုရ်န ်မဲဆ���ငှ ်စာရငး်သွငး်မ� အချက်အလက်များ�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေသာ ၎ငး်၏ အးီေမးလ် လိပ်စာများ 

စာရငး်အလုံးစုံကို ဆက်လက်အသံုးချသွားပါမည်။  

အြပငဘ်က် ေ�ကာ်ြငာ  

RR/CC သည် ေနထုိငသူ်များထံ မှာ�ကားချက်ပုိရ့န ်အြပငဘ်က် ေ�ကာ်ြငာ အခငွ့အ်လမ်းအမျိုးမျိုးကို အကဲြဖတ်ဆံုးြဖတ်ရန ်

ဆက်လက်လုပ်ေဆာငသွ်ားပါမည်။ ယခငက် ဘတ်စ်ကားအမုိးအကာများ�ငှ့ ်အေဝးေြပးလမ်းမများ�ှ ိဆိုငး်ဘုတ်များ အပါအဝင ်

ပုံမှနအ်ြပငဘ်က် ဆိုငး်ဘုတ်ေ�ကာ်ြငာများကို အေကာငး်ဆံုးအသံုးချခဲ့�ပီး ၎ငး်နည်းလမ်းကုိ  ေကာငတ်ီအတွငး်�ှိ မတူကွဲြပားေသာ၊ 

ပထဝီဝငအ်ေနအထားအရ သးီသန ့ြ်ဖစ်ေသာ အသိုက်အဝနး်များထံ ေရွးေကာက်ပဲွဆိုငရ်ာ အဓိက အချက်အလက်များ 

ပျံ� �ှံေ့ရာက်�ှိေ�ကာငး် ေသချာေစရန ်ဆက်လက်စူးစမ်းေလလ့ာသွားမည် ြဖစ်သည်။  

Rideshare/သယယ်ပုိူေ့ဆာငေ်ရး ကုမ�ဏီများ  

RR/CC သည် မဲစငတ်ာများသို ့ အ�ကို/အပုိဝ့နေ်ဆာငမ်�များ ပ့ံပုိးေပးရန ်ရည်ရွယ်၍ မဲဆ���ှင ်စာရငး်သွငး်ြခငး်�ငှ့ ်အချက်အလက်ကို 

ေထာက်ပ့ံကူညီရန ်ေကာငတ်ီတစ်ဝနး်�ှိ rideshare ကုမ�ဏမီျား၊ �မို�ေတာ်သယ်ယူပုိေ့ဆာငေ်ရး အာဏာပုိငအ်ဖွဲ�၊ 

ေကာငတီ်ြပည်သူလု့ပ်ငနး်ဦးစီးဌာန�ငှ့ ်အြခားသယ်ယူပုိေ့ဆာငေ်ရးအဖွဲ�အစည်းများ�ငှ့ ်ဆက်လက်ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ပါမည်။  

လမူ�ကွန်ရက်တငွ ်နာမည်�ကီးသမူျား�ငှ့ ်ယံ�ုကည်စိတခ်ျရေသာ သတငး်ေပးပုိသ့မူျား  

RR/CC �ငှ့ ်၎ငး်၏ လုပ်ေဖာ်ကိငုဖ်က်များက ချမှတ်ထားေသာ အဓိကမှာ�ကားချက်ကို အသပိညာေပးရန�်ငှ့ ်ပုိမုိကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့ ်

ေရာက်�ှိေစရန ်က��်ပ်ုတို၏့အသိုငး်အဝုိငး်အတွငး်�ှိ လူမ�ကွနရ်က်တွင ်နာမည်�ကီးသူများ�ငှ့ ်ယံု�ကည်စိတ်ချရေသာ 

သတငး်ေပးပုိသူ့များ�ငှ့ ်RR/CC က ဆက်လက်ပူးတွဲလုပ်ေဆာငသွ်ားပါမည်။  

https://facebook.com/LACountyRRCC
https://www.instagram.com/lacountyrrcc/
https://www.youtube.com/channel/UCx2Y8ypc1xHxAsBrWtyxMdQ
https://twitter.com/LACountyRRCC
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တိက်ု�ုိက်စာပုိ ့ြခငး်  

ေကာငတ်ီလုံးဆိုငရ်ာ ေရွးေကာက်ပဲွများတွင ်RR/CC သည် မှတ်ပုံတငထ်ားေသာ မဲေပးသူများထံ တုိက်�ိုက် စာပုိမ့��စ်ှခုြဖင့ ်

တိုက်�ိုက်ေပးပုိမ့ည် ြဖစ်ပါသည်။ မဲေပးသူများကို တိုက်�ိုက်ကူညီရန၊် RR/CC သည် စာတိုက်မှမဲေပးသည့်အထုပ်တွင ်အနးီဆံုး 

မဲေပးလ�ာထည့ရ်န ်ပုံးတည်ေနရာများကို ပ့ံပုိးေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ မှတ်ပုံတငထ်ားေသာ မဲေပးသူတိုငး်ကုိ သူတို၏့ ေနအမ်ိ�ငှ့ ်အနးီဆံုး 

မဲစငတ်ာများကုိ ြပသသည့ ်ေနာက်ထပ်မဲစငတ်ာ စာေစာငကုိ် ေပးပုိပ့ါမည်ြဖစ်။  RR/CC သည် လာမည့်ေရွးေကာက်ပဲွအေ�ကာငး် 

မဲေပးသူများအား အသပိညာေပးရန�်ငှ့ ်ေရွးေကာက်ပဲွတွင ်လူကိုယ်တိုင�်ငှ့ ်စာတိုက်မှ မဲေပးြခငး် အချိနက်ာလများ၊ အသံုးြပု�ိငုေ်သာ 

မဲေပးနည်းလမ်းများ၊ လူကိုယ်တိုင ်မဲေပးရန ်မဲစငတ်ာများ၏ တည်ေနရာများ�ငှ့ ်RR/CC ၏ ေခါ်ဆိုခအခမ့ဲ ေဟာလုိ့ငး် သိုမ့ဟုတ် 

ဝက်ဘဆ်ိုက်မှတစ်ဆင့ ်ယံု�ကည်စိတ်ချရေသာ ေရွးေကာက်ပဲွ အချက်အလက်များကုိ မဲေပးသူများ �ှာေဖ�ွိငုသ်ည့်ေနရာများအေ�ကာငး် 

အေသးစိတ်ေဖာ်ြပရန ်နမူနာ မဲေပးလ�ာ�ငှ့ ်စာတိုက်မှမဲေပးြခငး်အထုပ်အြပင ်ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ�ပုံစံအြဖစ် တိုက်�ိုက်စာပုိ ့ြခငး်များကို 

ဆက်လက်အသံုးြပုပါမည်။   

ေရွးေကာက်ပဲွ လည်ပတ်မ�အေပါ် မူတည်၍ စာတိုက်မှေပးပုိမ့�များတွင ်မဲေပးသူများအား အဂင်္လိပ်မဟုတ်ေသာ အြခားဘာသာစကားြဖင့ ်

ေရွးေကာက်ပဲွဆိုငရ်ာအချက်အလက်များကို ေတာငး်ဆိုရန ်သိုမ့ဟုတ် ၎ငး်တုိ၏့ ေနထုိငရ်ာလိပ်စာ အချက်အလက်ကုိ အပ်ဒတိ်လုပ်ရန ်

စာပုိခ့ ေပးေချ�ပီးေသာ ြပနလ်ည်ေပးပုိရ့န ်ပုံစံမျိုး ပါဝင�်ိငုသ်ည်။  

1-C အသိငုး်အဝိုငး် ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်မ� 

အများြပည်သူထံ ထိထိေရာက်ေရာက် ေရာက်�ှိေစရန�်ငှ့ ်VSAP �ငှ့ ်ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်များကုိ ပ့ံပုိးေပးရန ်RR/CC သည် 

ေကာငတ်ီအတွငး်�ှိ လုပ်ေဖာ်ကိုငဖ်က်ေအဂျငစီ်များ၊ အြခားအုပ်ချုပ်ေရး ေအဂျငစီ်များ၊ �မို�ေတာ်စာေရးများ�ငှ့ ်CBO များ�ငှ့အ်တူ 

ဆက်လက် ပူးတွဲလုပ်ေဆာငပ်ါမည်။ RR/CC သည် တငဆ်က်မ�များ၊ ဝနထ်မ်းအခမ်းအနားများ ကျငး်ပ�ပီး ေလက့ျင့ေ်ရး�ငှ့ ်

အေ�ကာငး်အရာများကုိ ပ့ံပုိးေပးကာ အများြပည်သူအား တစ်သမတ်တည်းြဖစ်ေသာ မှာ�ကားချက်ကုိ ေပးအပ်လျက်�ှိေ�ကာငး် 

ေသချာေအာငေ်ဆာငရွ်က်ပါမည်။ ဤလ�ပ်�ှားမ�များကို ပ့ံပုိးေပးရနအ်တွက် RR/CC သည် အသိုငး်အဝုိငး်အား VSAP �ငှ့ ်VCA အေ�ကာငး် 

ေနာက်ထပ်အသပိညာေပးရန�်ငှ့ ်သတငး်ေပးရန ်အချက်အလက်ဆိုငရ်ာ လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား�ငှ့ ်ပုိစတာများစွာကို ဖနတီ်းခဲ့သည်။ 

ဤအဖွဲ�အစည်းများထံ ပ့ံပုိးေပးေသာ အေ�ကာငး်အရာအားလုံးတွင ်VSAP အမှတ်တံဆိပ် ပါ�ှိ�ပီး အချက်အလက်များသည ်

ဆီေလျာ်မ��ှိ�ပီး မှနက်နတိ်ကျကာ ယံု�ကည်စိတ်ချရေသာ အရငး်အြမစ်မှလာေ�ကာငး် အများြပည်သူအား အာမခံပါသည်။  

ေကာငတ်တီစ်ဝန်း ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်/သက်ဆိငုသ်မူျား  

အများြပည်သူထံ ဆက်သွယ်၍ အသပိညာေပးရာတွင ်အစုိးရ အရာ�ှမိျား (ေရွးေကာက်တငေ်ြမ�ာက်ခံရသူ�ငှ့ ်

ေရွးေကာက်တငေ်ြမ�ာက်ြခငး်မခံရသူ)၊ အစုိးရေအဂျငစီ်များ၊ ေကာငတီ် ဌာနများ၊ �မို�ေတာ်များ၊ ကုနသ်ည်�ကီးများအသငး်�ငှ့ ်

အသိငုး်အဝုိငး်တွငး်�ှိ အြခားသက်ဆိုငသူ်များ၏ စုစည်းပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ�ကို လုိအပ်သည်။ ဤအဖွဲ�အစည်းများသည် 

မဲေပးြခငး်ေရွးချယ်စရာများ�ငှ့ ်အဓိကေရွးေကာက်ပဲွအချက်အလက်များအေ�ကာငး် သတိမူမိေစရန�်ငှ့ ်အသပိညာေပးရန ်အတူတကွ 

ပူးေပါငး်လုပ်ေဆာငပ်ါသည။် 
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အြခားေကာငတီ်ဌာနများ�ငှ့ ်ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်သည် RR/CC ၏ အများြပည်သူထံ ဆက်သွယ် ပညာေပး�ိငုမ်�ကုိ 

ြမ�င့တ်ငေ်ပးပါသည်။ ေအာက်ပါေကာငတ်ီအဖွဲ�အစည်းများသည် ယခငက် RR/CC ကုိ ကူညီေပးခဲ့ပါသည်။ မဲဆ���ငှ ်ပညာေပးြခငး်�ငှ့ ်

ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူြခငး်ဆိုငရ်ာ �ကိုးပမ်းေဆာငရွ်က်မ�များတွင ်ကူညီေပးမည့် အဆိုပါအဖွဲ�အစည်းနမူနာများမှာ- 

• အကဲြဖတ်သူ  

• ကမ်းေြခများ�ငှ့ ်ဆိပ်ကမ်းများ  

• �ကီး�ကပ်ေရးဘုတ်အဖွဲ�   

• အလုပ်အမ�ေဆာငအ်ရာ�ှိ�ံု း  

• စားသံုးသူ�ငှ့ ်လုပ်ငနး်ေရးရာ  

• ေကာငတီ်တစ်ဝနး် ဆက်သွယ်ေရး  

• ပနး်ြခံများ�ငှ့ ်အပနး်ေြဖစခနး်  

• ြပည်သူ ့ စာ�ကည့်တုိက်  

• ြပည်သူ ့ လူမ�ေရးဝနေ်ဆာငမ်�များ  

• ြပည်သူေ့ဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငနး်  

• ဘ�ာေရးမ�း�ငှ့ ်အခွနေ်ကာက်ခံသူ  

• လုပ်သားအငအ်ား ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်ေရး၊ 

သက်�ကီးရွယ်အို�ငှ့ ်အသိုငး်အဝုိငး် ဝနေ်ဆာငမ်�များ  

အသိငုး်အဝိုငး် လ�ပ်�ှားေဆာငရွ်က်မ�ပဲွအစီအစဉ်များ 

CBO ဆက်ဆံေရးများအြပင ်အခေပးမီဒယီာ�ငှ့ ်လက်တဲွေဆာငရွ်က်မ�များမှတစ်ဆင့ ်ေကာငတီ်တစ်ဝနး်တွင ်ပဲွအစီအစဉ်များကုိ 

လက်ခံကျငး်ပရန�်ငှ့ ်တဲွဖက်ပ့ံပုိးကူညီ�ိငုရ်န ်အခွင့အ်လမ်းသည် RR/CC အတွက် မဲေပးြခငး်ပုံစံအသစ်�ငှ့ပ်တ်သက်၍ အများြပည်သူထံ 

ဆက်သွယ်�ိငုသ်ည့် တနဖုိ်း�ိှေသာလမ်းေ�ကာငး်တစ်ခုကုိ ဖနတီ်းေပးပါမည်။ RR/CC တွင ်အဖဲွ�အစည်းများ၊ ပဲွအစီအစဉ် ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်သူ 

အေြမာက်အြမား�ငှ့ ်ေရ�ှည်လက်တဲွလာသည့် ဆက်ဆံေရးများစွာ �ိှ�ပီး စည်း�ံု းဝုိငး်များစီစဉ်ြခငး်�ငှ့ ်အများြပည်သူထံ ေရွးေကာက်ပဲွ�ငှ့ ်

ပတ်သက်ေသာ အေ�ကာငး်အရာများ ပ့ံပုိးေပးြခငး်ြဖင့ ်ရက်သတ� ပတ်များစွာကုိ ကုနဆုံ်းပါမည်။ ဇယား 2 တွင ်RR/CC က ယခု�စ်ှတွင ်

တက်ေရာက်ခ့ဲ�ပီး 2022 တွင ်တက်ေရာက်ရန ်စီစဉ်မည့် အဓိကပဲွအစီအစဉ်များကုိ အသားေပးေဖာ်ြပထားသည်။ ဤပဲွအစီအစဉ်များအြပင ်

RR/CC သည် အြခားအသုိငး်အဝုိငး်ပဲွအစီအစဉ် ရာေပါငး်များစွာကုိ တက်ေရာက်ခ့ဲသည်။ 

ဇယား 2  အဓိက အသိုငး်အဝုိငး်ပဲွစဉ်များ 

ရက်စွဲ  ပဲွအစီအစဉ်  �မို �  

2022 ခု�စှ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီ 13 ရက် Bell 5K Resource Fair  Bell 

2022 ခု�စှ်၊ မတလ် 4 ရက် Care Harbor Resource Event Los Angeles  

2022 ခု�စှ်၊ မတလ် 5 ရက် Care Harbor Resource Event  Los Angeles  

2022 ခု�စှ်၊ မတလ် 11 ရက် Latina History Day  Los Angeles  

2022 ခု�စှ်၊ မတလ် 15 ရက် Townhall Voter Registration  Dominguez Hills 

2022 ခု�စှ်၊ မတလ် 16 ရက် East LA Job and Resource Fair  Los Angeles  

2022 ခု�စှ်၊ မတလ် 16 ရက် Gabrielino HS College and Career Fair  San Gabriel 

2022 ခု�စှ်၊ မတလ် 24 ရက် SOS Event Domingue Hills 

2022 ခု�စှ်၊ ေမလ 5 ရက်မှ 31 

ရက်အထ ိ

Pomona FairPlex Pomona 
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1-D ဝက်ဘဆ်ိက်ု အချက်အလက် 

LAVOTE.GOV 

တရားဝင ်RR/CC ဝက်ဘဆ်ိုက်ြဖစ်သည့် LAVOTE.GOV သည ်ေကာငတ်ီအတွငး်�ှိ မဲေပးြခငး်�ငှ့ ်ေရွးေကာက်ပဲွဆိုငရ်ာ 

အချက်အလက်အားလုံးအတွက် အဓိကအရငး်အြမစ်�ငှ့ ်တည်ေနရာြဖစ်သည်။ အဆိုပါဝက်ဘဆ်ိုက်ကို လာမည့်ေရွးေကာက်ပဲွများ၊ 

မဲဆ���ှင ်စာရငး်သွငး်ြခငး်ဆိုငရ်ာ အချက်အလက်၊ မဲေပးြခငး် ေရွးချယ်စရာများ�ငှ့ ်မဲေပးမ�အေတွ�အ�ကံုကို ြမ�င့တ်ငရ်န ်

အွနလုိ်ငး်အရငး်အြမစ်များဆိုငရ်ာ အေရး�ကီးေသာအချက်အလက်များြဖင့ ်အဆက်မြပတ် အပ်ဒတိ်လုပ်ပါသည်။ 

1-E ဘာသာစကား အကူအညီ 

Los Angeles ေကာငတီ်သည ်�ိငုင်၏ံ လူဦးေရအထူထပ်ဆံုး ေဒသတွငး် ေရွးေကာက်ပဲွ တရားစီရငပုိ်ငခ်ွင့န်ယ်ေြမြဖစ်�ံုသာမက �ိငုင်၏ံ 

မတူကွဲြပားမ�အများဆံုးနယ်ေြမများထဲမှ တစ်ခုြဖစ်သည်။ ယဉ်ေကျးမ��ငှ့ ်ဘာသာစကားကဲွြပားမ�သည် ေကာငတီ်၏ ထင�်ှားေသာ 

လက�ဏာရပ်များထဲမှ တစ်ခုြဖစ်�ပီး အငတုိ်က်အားတုိက် တက်တက်�က�က�ှိေသာ မဲဆ���ှငမ်ျားကို ထွက်ေပါ်လာေစသည်။ က��်ပ်ုတုိ၏့ 

ဘာသာစကားအရ လူနည်းစုအသိုငး်အဝုိငး်များအတွက် ကန ့သ်တ်မထား၍ လူအားလုံးပါဝင�်ိငုေ်သာ လုပ်ငနး်စဉ်ကုိ အားေပးကူညီရန ်

RR/CC သည် ဘာသာြပနထ်ားေသာ အေ�ကာငး်အရာများ�ငှ့ ်ကိုကည်ေီသာ ဘာသာစကားအေထာက်အပ့ံကုိ ပ့ံပုိးေပးပါသည်။ 

ေကာငတီ်သည ်လက်�ှိတွင ်အဂင်္လိပ်ဘာသာအြပင ်ေအာက်ပါဘာသာစကားများြဖင့လ်ည်း မဲဆ���ှငမ်ျားအား 

ဘာသာစကားအကူအညီကုိ ပ့ံပုိးေပးပါသည-် 

• အာေမးနးီယနး် 

• တ�ုတ် 

• ကေမ�ာဒးီယား/ခမာ  

• ဖာစီ 

• ကုိရီးယား 

• စပိန ်

• တဂါေလာ/့ဖိလစ်ပုိင ်

• ဗီယက်နမ် 

• ဟိ�� ီ

• ဂျပန ်

• ထိငုး် 

• �ု�ှား 

• ဘဂင်္ ါလီ* 

• ြမနမ်ာ* 

• ဂူဂျာရာတီ* 

• အငဒ်ီနုးီ�ှား* 

• မွနဂုိ်* 

• တယ်လဂူ* 

*ဤဘာသာစကားများအတွက် ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ 2022 ခု�စ်ှ၊ ဇွနလ် 7 ရက်တွင ်ကျငး်ပသည့် ြပည်နယ်တစ်ဝနး် တုိက်�ိုက်အ�ကို 

ေရွးေကာက်ပဲွတွင ်စတင၍် တိုးြမ�င့ေ်ဆာငရွ်က်သွားပါမည်။ VBM မဲေပးလ�ာများ ေပးပုိ ့ြခငး်�ငှ့ ်မဲေပးလ�ာ အမှတ်အသားြပုသည့် 

စက်များတွင ်ဤဘာသာစကားများကုိ ေပါငး်ထည့်ြခငး်အပါအဝင။်  
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ေကာငတီ်သည ်ဖက်ဒရယ်�ငှ့ ်ြပညန်ယ်အလုိက် ဘာသာစကားလုိအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းေပးရန�်ငှ့ ်မဲဆ���ှငအ်ားလုံးအတွက် 

မ�တေသာ၊ လက်လှမ်းမီ�ိငုေ်သာ၊ ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာေသာ ေရွးေကာက်ပဲွဝနေ်ဆာငမ်�များကို ပ့ံပုိးေပးရာတွင ်၎ငး်၏ ရည်မှနး်ချက်ကို 

ြပည့်ေြမာက်ေစရနအ်တွက် ၎ငး်၏ ဘက်စုံချဉ်းကပ်မ�ကို ဆက်လက်ေဆာငရွ်က်ရန ်သ���ိာနြ်ပုထားသည။် 

အဂင်္လပ်ိဘာသာစကားက�မ်းကျငမ်� အားနည်းေသာ (LEP) မဲဆ���ှငမ်ျားကုိ သတမှ်တြ်ခငး်�ငှ့ ်ဝန်ေဆာငမ်�ေပးြခငး် 

လူတစ်ဦးက မဲေပးရန ်စာရငး်သွငး်သည့်အခါ ၎ငး်တုိသ့ည် ဘာသာြပနထ်ားေသာ ေရွးေကာက်ပဲွဆိုငရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကုိ 

အြခားဘာသာစကားြဖင့ ်ေတာငး်ဆို�ိငုသ်ည်။ ဤေတာငး်ဆိုမ�ကို ြပုလုပ်ေသာ မဲဆ���ှငတ်ိုငး်သည် ဘာသာြပနထ်ားေသာ 

နမူနာမဲေပးလ�ာ�ငှ့ ်ေရွးေကာက်ပဲွဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာအားလုံးကုိ ၎ငး်တိုေ့ရွးချယ်ထားေသာ ဘာသာစကားြဖင့ ်အလုိအေလျာက် 

လက်ခံရ�ှိပါမည်။ RR/CC တွင ်မဲစငတ်ာတည်ေနရာများ၊ ဘာသာစကား�စ်ှမျိုးရ�ိငုေ်သာ မဲဆ���ှငစ်ာရငး်သွငး်ြခငး်ကတ်များ၊ 

ဘာသာြပနထ်ားေသာ VBM ေလ�ာက်လ�ာများ�ငှ့ ်နမူနာ မဲေပးလ�ာစာေစာငမ်ျားဆိုငရ်ာ ဘာသာြပနထ်ားေသာ ေရွးေကာက်ပဲွဆိုငရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများ သိုမ့ဟုတ် အချက်အလက်များကုိ ေတာငး်ဆိုရန ်မဲဆ���ှငမ်ျားအတွက် ဘာသာစကားမျိုးစုံ အကူအညီေပးသည့ ်

ေဟာလုိ့ငး်တစ်ခုလည်း�ှိပါသည်။ 

RR/CC သည် လူဦးေရအချက်အလက်များ�ငှ့ ်အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစု် သနး်ေခါငစ်ာရငး်၊ အေမရိကန ်လူမ�အသိုငး်အဝုိငး်စစ်တမ်း၊ 

မဲဆ���ှင ်မှတ်ပုံတငေ်လ�ာက်လ�ာများမှ အချက်အလက်များ အပါအဝင ်အရငး်အြမစ်အများအြပားမှ 

ဘာသာစကားအကူအညီေတာငး်ဆိခုျက်များ�ငှ့ ်အသိုငး်အဝုိငး် အဖွဲ�များမှ ဘာသာစကား အကူအညီ ေတာငး်ဆိုချက်များကို 

ေပါငး်စည်းေပးသည့ ်ဘက်စုံေထာင့ေ်စ့ေသာ ပစ်မှတ်ထားသည့ ်အချက်အလက်စနစ်ကို ေရးဆွဲထားသည်။ ဤအချက်အလက်များမှ 

ဘာသာစကား အကူအညီလုိအပ်ချက်များေပါ် အေြခခံ၍ မဲစငတ်ာများတွင ်ဘာသာစကား တစ်မျိုးထက်ပုိ၍ က�မ်းကျငသ်ည့် 

ဝနထ်မ်းများကုိ ဦးစားေပးရန ်အစီရငခ်ံစာကို ထုတ်ေပးသည်။ �ှိထား�ပီးေသာ အချက်အလက်များကုိ အေြခခံ၍ စပိနစ်ကားတတ်သည့ ်

ေရွးေကာက်ပဲွ ဝနထ်မ်းများကုိ မဲစငတ်ာတိုငး်၌ ေနရာချထားပါမည်။ 

LEP အသိငုး်အဝိုငး်များကုိ မဲစငတ်ာများ�ငှ့ ်ပတသ်က်၍ ပညာေပးြခငး်�ငှ့ ်၎ငး်တို�့ငှ့ ်ဆက်သယွေ်ြပာဆိြုခငး် 

2017 ခု�စ်ှတွင ်ဖွဲ�စည်းခဲ့သည့် RR/CC ၏ ဘာသာစကား နားလည်�ိငုမ်� အ�ကံေပးေကာ်မတီ (LAAC) သည် LEP အသိုငး်အဝုိငး်အား 

လာမည့ ်ေရွးေကာက်ပဲွများ�ငှ့ ်၎ငး်တုိ၏့ မဲေပးခွင့ဆ်ိုငရ်ာ ေရွးချယ်စရာများအေ�ကာငး်�ငှ့ပ်တ်သက်၍ ပညာေပးရာတွင ်အေရး�ကီးေသာ 

အခနး်က�၌ ပါဝငသ်ည်။ LAAC အဖွဲ�ဝငမ်ျားသည် အသိုငး်အဝုိငး်အတွငး် ပဲွအစီအစဉ်များကုိ အစီအစဥ်မ�းအြဖစ်ကျငး်ပေပးြခငး်�ငှ့ ်

ဘာသာြပနဆ်ိုထားေသာ အချက်အလက်များကုိ ၎ငး်တုိ၏့ အသိုငး်အဝုိငး်များအတွငး် ြဖန ့ခ်ျိေပးြခငး်ြဖင့ ်ကူညီေပးပါသည်။ LAAC အဖွဲ� 

အစည်းများတွင ်ပါဝငေ်သာ အဖွဲ� အစည်းအချို� မှာ - 

• Asian Americans Advancing Justice 

• California Common Cause 

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

• Korean American Coalition 
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• 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 

RR/CC သည် ကိစ�ရပ်များကို ဆက်လက်ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ရန၊် ဘာသာစကားဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ တိုးချဲ�၍ အဆင့ြ်မ�င့တ်ငရ်နအ်ြပင ်

LEP အသိုငး်အဝုိငး်များ�ငှ့ ်ထိေတွ�ဆက်သွယ်ရန ်LAAC �ငှ့ ်သံုးလတစ်�ကိမ် ေတွ�ဆံုပါသည်။ ေကာ်မတီ အစည်းအေဝးများကုိ ဘယ်လုိ 

တက်�ိငုမ်လဲ၊ ပါဝင�်ိငုမ်လဲ �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်�ိငုသ်ည့်အေ�ကာငး် ေနာက်ထပ်အချကအ်လက်များကို LAVOTE.GOV 

တွင ်ေတွ� �ှိ�ိငုပ်ါသည်။ 

1-F ပါဝငမဲ်ေပး�ိငုမ်� အကူအညီ 

RR/CC သည် မသနစွ်မ်းသူများ ေရွးေကာက်ပဲွတွင ်အြပည့်အဝ ပါဝငမဲ်ေပး�ိငုေ်�ကာငး် ေသချာေစရန ်�ကိုးစားေဆာငရွ်က်သည့်အြပင ်

အလွယ်တကူ မဲေပး�ိငုေ်သာ မဲစငတ်ာများကုိ စစ်တမ်းေကာက်ြခငး်၊ ဝနထ်မ်းခန ့အ်ပ်ြခငး်၊ ြပုြပငမွ်မ်းမံြခငး်�ငှ့ ်ထိနး်သမ်ိးြခငး်တိုတ့ွင ်

အေရးပါေသာအဆင့မ်ျားကုိ ဆကလ်က်လုပ်ေဆာငသွ်ားပါမည်။  

မသနစွ်မ်းမ�များ�ှိေသာမဲေပးသူများ�ငှ့ ်နးီေသာ ေနရာများတွင ်လက်လှမ်းမီသည့ ်မဲစငတ်ာများ တည်�ှိေ�ကာငး် ေသချာေအာင ်

လုပ်ေဆာငြ်ခငး်ြဖင့ ်မဲေပးသူအားလုံး မဲစငတ်ာကုိ အသံုးြပု�ိငုေ်စရန ်ေနရာချစီစဉ်ထားသည်။ မဲစငတ်ာများအား အကဲြဖတ်မ�တွင ်

မဲစငတ်ာအြဖစ် ေဆာငရွ်က်မည်ဟု ယူဆရေသာ အေဆာက်အအံုများသည ်အြခားစံသတ်မှတ်ချက်များအြပင ်အလွယ်တကူ 

ဝငေ်ရာက်�ိငုေ်သာ ကားရပ်နားရနေ်နရာ သတ်မှတ်ချက်များ�ငှ့လ်ည်း ကိုက်ညီရနလုိ်သည်။ RR/CC သည် ၎ငး်၏ အသိုငး်အဝုိငး်အတွငး် 

မဲဆ���ှင ်ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ� ေကာ်မတီ (CVOC) �ငှ့ ်၎ငး်၏ မဲေပး�ိငုခ်ွင့�်ှိေရး အ�ကံေပးေကာ်မတီ (VAAC) တိုမှ့တစ်ဆင့ ်

အသိုငး်အဝုိငး်�ငှ့ ်ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ပါသည။် အလွယ်တသူ အသံုးြပု�ိငုရ်န�်ငှ့ ်ပါဝင�်ိငုမ်�တုိကုိ့ တုိးြမ�င့ေ်ပးသည့် ဆနး်သစ်ေသာ 

နည်းဗျူဟာများကုိ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာင�်ိငုရ်နအ်တွက် RR/CC အား ကူညီေပးရန ်ေကာငတီ်၏ VAAC ကုိ 2006 ခု�စ်ှတွင ်

ဖွဲ�စည်းခဲ့သည်။ VAAC သည် ေရွးေကာက်ပဲွမတိုငခ်င�်ငှ့ ်ေရွးေကာက်ပဲွေနာက်ပုိငး် လ�ပ်�ှားေဆာငရွ်က်မ�များတွင ်RR/CC အား 

ကူညီေထာက်ပ့ံေရးတွင ်အေရး�ကီးက�၌ ပါဝငထ်ားသည်။  

VAAC �ငှ့တ်ွဲဖက်၍ RR/CC သည် မတူညီေသာ မသနစွ်မ်းမ�ပုံစံများ�ှိသည့ ်မဲဆ���ှငမ်ျား�ငှ့ ်အြပနအ်လှနေ်ြပာဆိုဆက်ဆံရမည့်ပုံစံ�ငှ့ ်

ပတ်သက်၍ ေရွးေကာက်ပဲွဝနထ်မ်းများအား ပညာေပးရန ်ေရွးေကာကပဲွ်ဝနထ်မ်းများအတွက် မသနစွ်မ်းမ�ဆိုငရ်ာ အသြိမ�င့တ်ငေ်ရး 

ေလက့ျင့ေ်ပးမ� ဗီဒယီိုကို ထုတ်ေဝခဲ့ပါသည်။ ဤဗီဒယီိုကို ေရွးေကာကပဲွ်ဝနထ်မ်း ေလက့ျင့ေ်ရး သင�်ို း��နတ်မ်းတွင ်ထည့်သွငး်ထား�ပီး 

အသိုငး်အဝုိငး်အုပ်စုများက မသနစွ်မ်းမဲဆ���ှငမ်ျားအတွက် ရ�ှိ�ိငုေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်�များအေ�ကာငး် ၎ငး်တို၏့မဲဆ���ှငမ်ျားအား 

အသေိပးရနလ်ည်း အသံုးချ�ိငုပ်ါသည်။ 
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လက်လမ်ှးမီမ�ကုိ ေထာက်ခံအားေပးသည့် အဖဲွ�အစည်းများ�ငှ့ ်ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ြခငး် 

RR/CC ၏ မဲေပး�ိငုခ်ွင့�်ှိေရး အ�ကံေပးေကာ်မတီ (VAAC) ကုိ 2006 ခု�စ်ှတွင ်တည်ေထာငခ်ဲ့�ပီး ၎ငး်သည် မဲေပးသူများ 

ပုိမုိလက်လှမ်းမီ�ိငုေ်စရနအ်တွက် specified အမျိုးမျိုးေသာ အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငနး်စဉ်များ၊ ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်

ပစ�ည်းကိရိယာများအေ�ကာငး် မဲေပးသူများထံ အသေိပးရာတွင ်အေရး�ကီးေသာ အခနး်က�မှ ပါဝငပ်ါသည်။ VAAC အဖွဲ�ဝငမ်ျားသည ်

မသနစွ်မ်းမ�များ�ှိေသာမဲေပးသူများ�ငှ့ ်ချိတ်ဆက်၍ ဘာသာြပနဆ်ိုထားေသာ အေ�ကာငး်အရာများကုိ ၎ငး်တုိ၏့ အသိုငး်အဝုိငး်တွငး် 

ြဖန ့ေ်ဝေပးရာတွင ်RR/CC �ငှ့ ်ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်၊ အသိုငး်အဝုိငး်ပဲွများကို အစီအစဥ်မ�းအြဖစ် ကျငး်ပေပးြခငး်ြဖင့ ်ပ့ံပုိးကူညီသည်။ 

VAAC တွင ်ပါဝငသ်ည့ ်အဖွဲ�အစည်းအချို� မှာ- 

• စွမ်းရည ်ဦးစားေပး 

• CA မျက်မြမင ်ေကာငစီ် 

• CALIF လွတ်လပ်ေသာ ေနထုိငမ်� စငတ်ာများ 

• Calfornia မသနစွ်မ်းသူ အခွင့အ်ေရးများ 

• ေဒသတွငး် စငတ်ာများ 

• ဦးေ�ာှက်အေ�ကာေသေရာဂါ Los Angeles အသငး် 

• USC မသနစွ်မ်းသူ ပညာသင�်ကားေရး�ငှ့ ်အသိုငး်အဝုိငး် အားလုံးပါဝငမ်� စငတ်ာ 

RR/CC သည် VAAC �ငှ့ ်ပူးေပါငး်၍ မဲေပးြခငး် လုပ်ငနး်စဉ် တစ်ေလ�ာက်လုံးတွင ်ရ�ှိ�ိငုေ်သာ လက်လှမ်းမီမ�ဆိုငရ်ာ အကူအညီကို 

အသိုငး်အဝုိငး်အား အသေိပးရန ်ဆက်လက်ေဆာငရွ်က်ပါမည်။ RR/CC သည် ကိစ�ရပ်များကို ဆက်လက်ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ရန၊် 

လက်လှမ်းမီမ� ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ပုိမုိေကာငး်မွနေ်အာငလု်ပ်ေဆာငရ်န�်ငှ့ ်မသနစွ်မ်းမ�များ�ှေိသာမဲေပးသူများ�ငှ့ ်ထိေတွ�ဆက်သွယ်ရန ်

VAAC �ငှ့ ်သံုးလတစ်�ကိမ် ေတွ�ဆံုပါသည်။ ေကာ်မတီ အစည်းအေဝးများကုိ ဘယ်လုိ တက်�ိငုမ်လဲ၊ ပါဝင�်ိငုမ်လဲ �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် 

ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်�ိငုသ်ည့်အေ�ကာငး် ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များကို LAVOTE.GOV တွင ်ေတွ� �ှ�ိိငုပ်ါသည်။ 

သံးုစွဲ�ိငုေ်သာ ဝန်ေဆာငမ်�များ– ISB၊ RAVBM၊ VBM �ငှ့ ်BMD 

ေကာငတီ်၏ ISB၊ RAVBM၊ VBM �ငှ့ ်BMD တုိသ့ည ်မသနစွ်မ်းမဲဆ���ှငမ်ျား ပုိ၍အဆငေ်ြပေြပ သံုးစဲွ�ိငုေ်စမည့် ကိရိယာများြဖစ်သည်။ 

ဤကိရိယာအားလုံးကို VSAP ေြဖ�ငှး်နည်း၏ အဓိကျေသာ အစိတ်အပုိငး်များအြဖစ် စီစဉ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ထားသည်။ 

အဆိုပါကိရိယာများကို မဲေပးသူများ၊ ေရွးေကာက်ပဲွ ဝနထ်မ်းဆိုငရ်ာ အသိုငး်အဝုိငး် အဖွဲ�အစည်းများ၊ ေဒသတွငး် ေရွးေကာက်ပဲွ 

အရာ�ှိများ�ငှ့ ်နည်းပညာ၊ လက်လှမ်းမီမ��ငှ့ ်လုံြခံုေရးကဲသ့ို ့ နယ်ပယ်များ�ှိ က�မ်းကျငသူ်များ ပါဝငသ်ည့ ်ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ေသာ၊ 

လူသားဗဟုိြပု ဒဇုိီငး်လုပ်ငနး်စဉ်ကို အသံုးြပု၍ စီစဉ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ထားသည်။ လုပ်ငနး်စဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိငး်အြဖစ် 
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ကိရိယာများကို အသံုးြပုရလွယ်�ပီး လက်လှမ်းမီမ��ှိေ�ကာငး် ေသချာေစရန ်သံုးစဲွသူ စစ်ေဆးမ�ကို ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့ ်

လုပ်ေဆာငခ်ဲ့သည်။ ဤကိရိယာများကို အဓိကကျသည့ ်အေြခခံမူ 14 ရပ်ကို �လုံှးသွငး်၍ ေဖာ်ေဆာငခ်ဲ့သည်။ ယငး်အေြခခံမူများမှာ-  

1. ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ� 

2. မဲေပးနည်းလမ်းများ ပ့ံပုိးေပး�ိငုမ်� 

3. ကိုယ်ေရးလုံြခံုမ� 

4. အသံုးြပုရ လွယ်ကူ�ပီး လက်လှမ်းမီမ� 

5. ယံု�ကည်မ�  

6. သမာသမတ်ကျမ� 

7. လုံြခံုေရး 

8. ကုနက်ျစရိတ် ထိေရာက်မ� 

9. တုိငး်တာ�ိငုမ်� 

10. လုိက်ေလျာညီေထွြဖစ်မ� 

11. အလွယ်တကူ တပ်ဆင�်ိငုြ်ခငး် 

12. စွမ်းအငအ်နည်းဆံုး 

13. ပ�ိုဂရမ်ထည့်သွငး်ရ အနည်းဆံုး 

14. ေ���ေြပာငး်သယ်ေဆာင�်ိငုမ်� 

ISB ကုိ RR/CC ၏ ဝက်ဘဆ်ိုက်တငွ ်တည်�ှိေသာ ဝက်ဘအ်ေြခြပု အပလီေကး�ှငး်မှတစ်ဆင့ ်ဝငေ်ရာကသ်ံုးစဲွ�ိငုပ်ါသည်။ ISB ကုိ 

ဘာသာစကား 19 မျိုးြဖင့ ်ရ�ှိ�ိငု�်ပီး အေထာက်အကူြပု နည်းပညာကို သံုး၍ ဝငေ်ရာက်သံုးစဲွ�ိငုက်ာ အလွယ်တကူ အသံုးြပု၍ 

နားလည်�ိငုရ်န ်စီစဉ်ဖနတီ်းထားသည်။ ISB သည် သံုးစဲွသူများအား ၎ငး်တုိ၏့ နမူနာ မဲေပးလ�ာကို အမှတ်အသားြပု�ိငုေ်စ�ပီး 

မုိဘိုငး်စက်ေပါ်တွင ်ပုံ�ှပ်ိ သိုမ့ဟုတ် ေဒါငး်လုဒလု်ပ်၍ရေသာ မဲေပးခွင့က်တ်ကို ဖနတီ်း�ိငုေ်စသည်။ မဲေပးခွင့က်တ်သည် မဲဆ���ှငအ်ား 

မိမိ၏ နမူနာ မဲေပးလ�ာ�ှိ ေရွးချယ်ထားသည်များကုိ BMD သို ့ ြမနဆ်နစွ်ာလ�ဲေြပာငး်ခွင့၊် ေရွးချယ်ထားသည်များကို အတည်ြပု သိုမ့ဟုတ် 

ြပုြပငခွ်င့�်ငှ့ ်မဲေပးသည့်လုပ်ငနး်စဉ်ကို အ�ပီးသတ်ခွင့ ်ေပးြခငး်ြဖင့ ်မဲစငတ်ာ၌ မဲေပးသည့်အခါ ြမနြ်မန ်�ပီးေြမာက်ေစသည်။ 

BMD အားလုံးတွင ်မဲဆ���ှငမ်ျားအား မိမိ၏ စွမ်းေဆာငရ်ည်များအလုိက် အဆငေ်ြပေအာငသ်တ်မှတ်�ိငုေ်စသည့် 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်များစွာ ပါ�ှိသည်။ BMD တိုငး်တွင ်ဝီှးချဲသံုးေသာ သိုမ့ဟုတ် ချိုငး်ေထာက်သံုးေသာ မဲဆ���ှငမ်ျားအား 

ေနရာထုိငခ်ငး်ေပးရန ်ေနရာအလုံအေလာက်�ှိသည်။ ထုိငသ်ည်ြဖစ်ေစ၊ ထသည်ြဖစ်ေစ မဲဆ���ှငမ်ျားအတွက် ည�ိယူ�ိငုသ်ည့် 

တက်ချ်စခရငလ်ည်း �ှိသည်။ တကခ်ျ်စခရင ်မသံုးတတ်သည့ ်သိုမ့ဟုတ် သံုးစဲွရန ်အခက်အခဲ�ှိသည့် သူများအတွက် BMD တွင ်

မဲေပးလ�ာသို ့ သွားရန�်ငှ့ ်ေရွးချယ်များြပုလုပ်ရန ်ခလုတ်များပါသည့် ထိ�ှပ်ိ�ိငုသ်ည့် ကီးပတ်ပါ�ှိသည်။ မဲဆ���ှငသ်ည် 

�ကည့်��ရလွယ်ကူေစရနအ်တွက် BMD ဖနသ်ားြပင၏် စာလုံးအရွယအ်စား၊ အေရာင�်ငှ့ ်အလငး်အေမှာငတ်ိုက့ိုလည်း 

ချိနည်�ိ�ိငုေ်သးသည်။ BMD တုိငး်တွင ်နား�ကပ်တပ်ဆငပ်ါ�ှိသြဖင့ ်မဲဆ���ှငမ်ျားအေနြဖင့ ်မဲေပးလ�ာ ယှဥ်�ပိုငပဲွ်များ�ငှ့ ်ေရွးချယ်မ�များကို 

နားဆငခ်ွင့ရ်�ှိေစသည်။ အသြံမန�်�နး်�ငှ့ ်အတိုးအကျယ်တိုက့ို မဲဆ���ငှက် ည�ိ�ိငုသ်ည။် ထုိအ့ြပင ်2022 တွင ်BMD သည် အသ�ံငှ့ ်

တက်ချ်စခရင ်�စ်ှခုလုံးကို ဘာသာစကားအမျိုး 20 ြဖင့ ်သံုး�ိငုရ်န ်ြပုလုပ်ေပးထားသည်။ 

ေကာငတီ်၏ VBM မဲလက်မှတ်�ငှ့ ်စာအတ်ိများကုိ အသံုးြပုရလွယ်ကူေစရန ်ဖနတီ်းထားသကဲသ့ို ့ RR/CC သည် RAVBM ကိုလည်း 

စီစဉ်ေပးထားသည်။ ဤနည်းလမ်းကိုအသံုးြပုကာ မဲဆ���ှငသ်ည် မိမိ၏ မဲလက်မှတ်ကို စခရငေ်ပါ်တွင ်ဖတ်���ိငုသ်ည့်ပုံစံြဖင့�်ကည့်ရန ်

RR/CC ၏ ဝက်ဘဆ်ိုက်�ှိ ဝက်ဘအ်ေြခြပု အပလီေကး�ှငး်ကို ဝငေ်ရာက်သံုးစဲွ�ိငုသ်ည်။ မဲဆ���ှငမ်ျားသည ်၎ငး်တုိ ့ 
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ေရွးချယ်ထားသည်များကို ဖတ်ရန�်ငှ့ ်အမှနြ်ခစ်ရန ်အေထာက်အကူြပုနည်းပညာများ/စက်များကုိ အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ ထုိေ့နာက် 

မဲဆ���ှငသ်ည် မိမိ၏ မဲေပးလ�ာကို ပုံ�ှပ်ိ�ပီး RR/CC ထံ စာတိုက်မှတစ်ဆင့ ်ေပးပုိရ့မည် သိုမ့ဟုတ် မဲစငတ်ာတွငြ်ဖစ်ေစ၊ 

မဲေပးလ�ာထည့်ရနပုံ်းတွငြ်ဖစ်ေစ ထည့်ရမည်။  

လူကိုယ်တိုင�်ငှ့ ်VBM ေရွးချယ်စရာများ �စ်ှခုစလုံးသည် မဲဆ���ှငအ်ားလုံးအတွက် လွတ်လပ်ေသာ၊ သးီသန ့ြ်ဖစ်�ပီး 

ယံု�ကည်စိတ်ချရေသာ မဲေပးမ�အေတွ�အ�ကံုကို ရ�ှိေစသည်။ 

အပုိငး် 2 – မဲစငတ်ာများ�ငှ့ ်မဲေပးလ�ာထည့်ရန် ပုံးတည် ေနရာများ 

VCA သည် ေကာငတီ်အေနြဖင့ ်အဆငေ်ြပ�ပီး လုံြခံုစိတ်ချရေသာ၊ အလွယ်တကူ အသံုးြပု�ိငုေ်သာ မဲစငတ်ာများ�ငှ့ ်မဲပုံးများကို 

ေကာငတ်ီတစ်ဝှမ်း သတ်မှတ်ထား�ှိေပးရန ်လုိအပ်သည်။ ၎ငး်သည် တည်ေနရာ ေရွးချယ်မ�၊ ရက် အေရအတွက်�ငှ့ ်

ထုိတည်ေနရာများတွင ်ဖငွ့ခ်ျိနန်ာရမီျားတွင ်အနမ့်ိဆံုး စံ��နး်ကို သတ်မှတ်ေပးသည်။ ေကာငတီ်သည ်Los Angeles ေကာငတီ် 

မဲေပးသူများအတွက် အကုိက်ညီဆံုး တည်ေနရာများကို ေဖာ်ထုတ်ရန ်သုေတသန�ငှ့ ်ေလလ့ာဆနး်စစ်မ�တိုက့ို 

ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့လု်ပ်ေဆာင�်ပီး တည်ေနရာအချက်အလက်များကို မဲေပးသူများ သ�ိှိ�ိငုေ်စရန ်ဘက်စုံ ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ� 

ကမ်ပိနး်ကို စတငလု်ပ်ေဆာငသ်ည်။ မဲစငတ်ာ�ငှ့ ်မဲပုံး တည်ေနရာများကို ေရွးေကာက်ပဲွ မကျငး်ပမီတုိငး် LAVOTE.GOV တွင ်

ရ�ှိ�ိငုသ်ည်။ တည်ေနရာအချက်အလက်များကုိ အမျိုးမျိုးေသာ စာပုိသူ့များမှတစ်ဆင့လ်ည်း မဲေပးသူများထံ မ�ေဝေပးသည်။ 

2-A မဲစငတ်ာများ 

မဲစငတ်ာ ေနရာချထားမ� 

အသင့ေ်လျာ်ဆံုးေသာ မဲစငတ်ာေနရာများကုိ ဆံုးြဖတ်သည့်အခါ လူသားတုိ၏့ အမူအကျင့မ်ျား�ငှ့ ်ပုံစံများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်လျက် 

တစ်ဖက်တွငလ်ည်း ြပည်နယ်�ငှ့ ်ေဒသတွငး် သတ်မှတ်ချက်များကို ေဒသတွငး် ေနရာအကျယ်အဝနး်၊ 

လူမ�စီးပွားအေြခအေနများ�ငှ့ေ်ပါငး်စည်းကာ အချက်အလက်များကုိ ဦးစားေပးေသာ အားထားရသည့် ခိုငမ်ာေသာလုပ်ငနး်စဉ်ကို 

လုိအပ်သည်။ RR/CC သည် အနမ့်ိဆံုး VCA စံ��နး်ထက် ေကျာ်လွနေ်သာ စံြပမဲစငတ်ာေနရာများကုိ ၎ငး်၏အသိုငး်အဝုိငး်များအတွက် 

ေဖာ်ထုတ်ရန ်ဘက်စုံနည်းဗျူဟာကို အသံုးချသည်။ 

RR/CC သည် စံြပမဲစငတ်ာေနရာကုိ ဆံုးြဖတ်သည့်အခါ ေအာက်ပါ စံ��နး် 14 ချက်ကို ေပါငး်စည်းသည-် 

1. ပထဝီဝငအ်ေနအထားအရ သးီြခားကွဲထွက်ေနေသာ အသိုငး်အဝုိငး်များ 

2. ဝငေ်ငနွည်းေသာ အသိုငး်အဝုိငး်များ 

3. အဂင်္လိပ်စကားေြပာတတ်ေြမာက်မ� အားနည်းသူ�ငှ့ ်ဘာသာစကား လူနည်းစု အသိုငး်အဝုိငး်များ 

4. ယာဉ်ပုိငဆ်ိုငမ်�နည်းေသာ အသိုငး်အဝုိငး်များ 

5. မဲဆ���ှင ်ေနထုိငရ်ာရပ်ကွက်�ှိ လူဦးေရစငတ်ာများ 

6. အလုပ်အကိုင ်စငတ်ာများ�ငှ့ ်နးီစပ်မ� 

7. မသနစွ်မ်းမဲဆ���ှငမ်ျား 
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8. မှတ်ပုံတငမ်ထားေသာ မဲေပးခွင့�်ှိသည့် မဲဆ���ှငမ်ျား 

9. VBM အသံုးြပုမ� နည်းပါးသူ 

10. မဲေပးမည့်အလားအလာြမင့မ်ားေသာ စာရငး်ေပးထားသည့် မဲဆ���ှငမ်ျား 

11. ယခုမှ စာရငး်ေပးသည့် မဲဆ���ှငမ်ျား 

12. ခရီးအကူးအေြပာငး်တွင ်အသံုးြပုခွင့ ်

13. လမ်းပိတ်ြခငး်/လမ်း�ကပ်ြခငး်�ငှ့ ်အလားတူပုံစံများ 

14. အများြပည်သူ သံုးစဲွ�ိငုေ်သာ ကားရပ်နားရနေ်နရာ 

Los Angeles ေကာငတ်အီတက်ွ အေဆာက်အဦး အကဲြဖတမ်�  

VCA သည် ဇွနလ် 7 ရက်၊ 2022 ခု�စ်ှ ြပည်နယ်အ�ှံ ့ တုိက်�ိုက် အ�ကို ေရွးေကာက်ပဲွအတွက် ေရွးေကာက်ပဲွေနမ့တိုငမီ် 10 ရက်�ကို၍ 

မဲစငတ်ာ 114 ခုခန ့ဖ်ွင့ရ်န ်လုိအပ်ေသာ်လည်း RR/CC ၏ ရည်မှနး်ချက်မှာ မဲစငတ်ာ 120 ထားရန ်ြဖစ်သည်။ ထုိအ့ြပင ်

ေရွးေကာက်ပဲွမတိုငမီ် သံုးရက်�ငှ့ ်ေရွးေကာက်ပဲွေနအ့ပါအဝင ်VCA သည် ေကာငတီ်တွင ်မဲစငတ်ာ အနည်းဆံုး 568 

ခုဖွင့ရ်နလုိ်ေသာ်လည်း RR/CC ၏ ရည်မှနး်ချက်မှာ 640 �ံုထားရန ်ြဖစ်သည်။ 

မဲစငတ်ာများကုိ အ�ပီးသတ်အတည်ြပုရန ်RR/CC သည် လူတိုငး်အသံုးြပု�ိငုသ်ည့ေ်နရာြဖစ်ေ�ကာငး်၊ သင့ေ်လျာ်ေသာ ပါဝါ�ငှ့ ်

ကွနရ်က်ချိတ်ဆက်�ိငုစွ်မ်း�ှိေ�ကာငး် ေသချာေစရန ်အလားအလာ�ှိေသာေနရာအသးီသးီအေပါ် ဘက်စုံစစ်တမ်းများ ေကာက်ယူခဲ့သည်။ 

စစ်တမ်းများေကာက်ယူ�ပီးေနာက် RR/CC သည် ေနစဲွ့၊ အချိန�်ငှ့ ်မဲစငတ်ာတစ်ခုစီအတွငး် အခနး်ေနရာချထားမ�များကို ေဖာ်ြပထားသည့် 

လက်မှတ်ထုိးထားေသာ အေဆာက်အဦးအသံုးြပုမ� သေဘာတူညီချက်များြပုလုပ်ကာ မဲစငတ်ာကိစ�ကိုအ�ပီးသတ်၍ 

ေ�ှ�ဆက်လုပ်ေဆာငပ်ါမည်။  

မဲစငတ်ာများ ဖွင့ခ်ျိန် 

မဲစငတ်ာများကုိ ေရွးေကာက်ပဲွေနမ့တိုငမီ် �ကိုတင၍် ထပ်ေဆာငး် 10 ရက်�ကာ ဖငွ့ေ်ပးထားမည်ြဖစ်ေသာေ�ကာင့ ်မဲဆ���ငှမ်ျားသည် 

စေန/တနဂင်္ေ� ွ�စ်ှပတ်တာ မည်သည့်မဲစငတ်ာေနရာ၌မဆိ ုမဲေပးခွင့ရ်�ှိေစသည်။ မဲစငတ်ာများကုိ မဲေပးကာလ ပထမဆံုး 10 

ရက်အတွငး် တစ်ရက်လ�င ်အနည်းဆံုး 9 နာရဖီငွ့ထ်ားမည်ြဖစ်�ပီး ေရွးေကာက်ပဲွေနတ့ွင ်မနက် 7 နာရီမှ ည 8 နာရအီထိ ဖွင့ေ်ပးပါမည်။ 
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2-B မဲေပးလ�ာထည့်ရန်ပုံးများ 

မဲေပးလ�ာထည့်ရနပုံ်းကို ထား�ှိေပးသည့် ေနရာများသည် မဲဆ���ငှမ်ျား၊ အထူးသြဖင့ ်ေကျးရွာေဒသများတွင ်ေနထုိငသူ်များ၊ 

မ�ကာခဏခရီးသွားသူများ�ငှ့ ်ေကာငတ်ီနယ်နမိိတ်ြပငပ်တွင ်အလုပ်လုပ်ကိုငသူ်များ ဝငေ်ရာက်မဲေပးလာ�ိငုေ်ြခ ပုိများလာေအာင ်

ပ့ံပုိးေပး�ိငုရ်န ်အေရး�ကီးသည်။ VCA အရ မဲပုံးများသည် လုံြခံုစိတ်ချရမည်၊ လာေရာက်ထည့်ရနလွ်ယ်ကူ�ပီး တတ်�ိငုသ်မ� 

အများသံုးယာဉ်များ ြဖတ်သနး်သွားလာေနသည့် လမ်းေ�ကာငး်များအနးီတွင ်�ှိရမည်ြဖစ်�ပီး ေသာခ့တ်ထားရမည်။ မဲပုံးများကို 

ေရွးေကာက်ပဲွေနအ့ပါအဝင ်ေရွးေကာက်ပဲွေနမ့တိုငမီ် အနည်းဆံုး 29 ရက်�ကိုတင၍် ပုံမှန�်ံု းချိနမ်ျားအတွငး် ဖွင့ထ်ားရမည်။ ထုိအ့ြပင ်

လာေရာက်ထည့်�ိငုေ်သာ၊ လုံြခံုစိတ်ချရေသာ၊ ပုံမှန�်ံု းချိနမ်ျားအပါအဝင ်တစ်ရက်လ�င ်အနည်းဆံုး 12 နာရီ �ှိေနေသာ မဲပုံး အနည်းဆံုး 

တစ်ပုံး�ှိရမည်။  

မဲပုံးကို ထား�ှိသည့်ေနရာများကို အ�ကံြပုရာတွင ်VCA စံ��နး်များ�ငှ့ ်ပထဝီဝငအ်ေနအထား ြဖန ့က်ျက်မ�ကုိ အေြခခံ၍ ဆံုးြဖတ်သည်။ 

VCA အရ ေကာငတီ်သည ်ဇွနလ် 7 ရက်ေန ့၊ 2022 ခု�စ်ှ၊ ြပည်နယ်အ�ှံ ့ တိုက်�ိုက်အ�ကိုေရွးေကာက်ပဲွအတွက် မဲပုံး အနည်းဆံုး 379 ပုံး 

ထား�ှိရနလုိ်အပ်သည်။  RR/CC သည် လက်�ှိတွင ်ေကာငတ်ီအ�ှံ ့ 24 နာရ ီမဲပုံး 380 ပုံး ထား�ှိေပးထားသည်။ ယခငေ်ကာငတီ်အ�ှံ ့ 

ေရွးေကာက်ပဲွများအတိုငး် ြဖစ်ေစရန ်ဇွနလ် 7 ရက်၊ 2022 ခု�စ်ှ၊ ြပည်နယ်အ�ှံ ့ တိုက်�ိုက်အ�ကိုေရွးေကာက်ပဲွ မတုိငမီ် စုစုေပါငး် မဲပုံး 

400 ပုံးြဖစ်ေစရန ်ေနာက်ထပ် မဲပုံး 20 ကုိ ထား�ှိေပးသွားပါမည်။ မဲပုံးများ ထပ်မံ ထား�ှိေပးမည့်ေနရာများအတွက် အပုိငး် 2-B တွင ်

ရည်��နး်ထားသည့် မဲစငတ်ာလုပ်ငနး်စဉ်�ငှ့ ်အလားတူစွာ ေနာက်ထပ်အကဲြဖတ်မ�များကို ေဆာငရွ်က်လျက်�ှိသည်။ ထုိ ့ြပင ်

မဲစငတ်ာအားလုံးသည် မဲလက်မှတ်ထည့်ရနေ်နရာများလည်း ြဖစ်သည်။ 

အပုိငး် 3 – မဲစငတ်ာ ဖဲွ�စည်းပုံ၊ ပစ�ည်းကိရိယာများ�ငှ့ ်ဝန်ထမ်းများ 

3-A ဝန်ထမ်း ေထာက်ပ့ံပုိေ့ဆာငေ်ရး�ငှ့ ်ဘာသာစကားမျိုးစံု ဝန်ေဆာငမ်�များ 

ေကာငတီ်တစ်ဝနး် ပါဝငမဲ်ေပးမ�အဆင့ ်အမျိုးမျိုးကို လက်ခံ�ိငုေ်စရန ်Los Angeles ေကာငတီ်၏ မဲစငတ်ာပုံစံကို ေရးဆွဲထားပါသည်။ 

ေကာငတီ်သည ်ခန ့မှ်နး်ေြခအားြဖင့ ်အေသး၊ အလတ်�ငှ့ ်အ�ကီး (ဇယား 3 ကုိ �ကည့်ပါ) ဟူ၍ အရွယ်အစား သံုးမျိုးခွဲကာ မဲစငတ်ာများကုိ 

ေနရာချသွားပါမည်။ မဲေပးကာလအတွငး် မဲစငတ်ာအရွယ်အစား�ငှ့ ်မဲစငတ်ာဖွင့ရ်က်အေရအတွက်ေပါ် မူတည်�ပီး မဲစငတ်ာတစ်ခုလ�င ်

ေရွးေကာက်ပဲွလုပ်သား 5 ေယာက်မှ 27 ေယာက်အတွငး်�ှိပါမည်။ ဘာသာစကားလုိအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းရန ်မဲစငတ်ာတွင ်

သိုမ့ဟုတ် မဲစငတ်ာအနးီတွင ်ဘာသာစကား�စ်ှမျိုးတတ်သူ �ှစ် (8) ဦးအထိ တာဝနခ်ျထား�ိငုပ်ါသည်။ 
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ဇယား 3. မဲစငတ်ာ အရွယအ်စား သတမှ်တစ်ံ��န်းများ 

မဲစငတ်ာအရွယအ်စား လိအုပ်သည့် စတရုန်းေပအ�ှည် BMD များကုိ ပ့ံပုိးသည ်

အေသး 1,775 – 3,274 15 - 20 

အလတ ် 3,275 – 4,499 25-30 

အ�ကီး >4,500 35-45 

 

ေအာက်ပါတိုသ့ည် မဲစငတ်ာ၌ RR/CC က သတ်မှတ်ထားေသာ ေရွးေကာက်ပဲွလုပ်သား ရာထူးများြဖစ်သည်- 

• ေခါငး်ေဆာင ်– မဲစငတ်ာဖွင့ြ်ခငး်�ငှ့ ်ပိတ်ြခငး်၊ ေမးခွနး်များ/ြပဿနာများကုိ ေြဖ�ှငး်ေပးြခငး်အြပင ်စာရငး်သွငး်စငတ်ာများ 

(CIC) သို ့ ေနစ့ဉ် မဲေပးလ�ာများ ေပးပုိ ့ြခငး်တို ့ အပါအဝင ်မဲစငတ်ာ�ှ ိလ�ပ်�ှားေဆာငရွ်က်မ�အားလုံးကို �ကီး�ကပ်ရသည်။ 

• လက်ေထာက်ေခါငး်ေဆာင ်– ေခါငး်ေဆာင၏်တာဝနအ်ားလုံးကို ကူညီေပး�ပီး ေခါငး်ေဆာငမ်�ှိလ�င ်ေခါငး်ေဆာငေ်နရာကို 

တာဝနယ်ူေပးရသည်။    

• လတူန်းေစာင့�်ကည့်သ ူ– မဲဆ���ှငမ်ျားကို ��တ်ဆက်သည်၊ အေထွေထွ ေမးခွနး်များကို ေြဖေပး�ပီး ၎ငး်တုိအ့ား 

သင့ေ်တာ်ေသာ�ံုး (ဥပမာ- စာရငး်သွငး် စာေရး၊ VBM စာေရးစသည်) သို ့ လမ်း��နေ်ပးသည်။  ISB လုပ်ငနး်စဉ်သို ့ 

မဲဆ���ှငမ်ျားအား ကူညီြခငး်�ငှ့ ်လမ်း��နြ်ခငး်အြပင ်BMD အသံုးြပုပုံ�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ ��န�်ကားချက်များ ပ့ံပုိးေပးြခငး်ြဖင့ ်

လူတနး်ကုိ အြပည့်အဝ ထိနး်သိမ်းထားသည်။ လူတနး်�ှည်ေနလ�ငြ်ဖစ်ေစ၊ ေစာင့ဆ်ိုငး်ချိန�်ကာေနလ�ငြ်ဖစ်ေစ 

မဲဆ���ှငမ်ျားအတွက် ေရွးချယ်စရာတစ်ခုအေနြဖင့ ်အနးီ�ှိမဲစငတ်ာများကို စာရငး်ြပုစုထားသည့် လက်ကမ်းစာေစာငကုိ် 

အသင့ရ်�ှိ�ိငုပ်ါမည်။ 

• ရပ်နားေနရာေစာင့�်ကည့် စာေရး – မဲဆ���ှငမ်ျားအား COVID-19 လမ်း��နခ်ျက်များကို ��န�်ကား�ပီး မဲစငတ်ာသို ့ 

မဝငေ်ရာက်မီ လမ်း��နခ်ျက်အားလုံး�ငှ့ ်ကိုက်ညီေ�ကာငး် ေသချာေအာင ်စစ်ေဆးေဆာငရွ်က်သည်။ 

• စာရငး်သငွး် စာေရး – မဲဆ���ှငမ်ျားကို စာရငး်သွငး်ေပးကာ ၎ငး်တုိအ့ား မဲေပးလ�ာများပ့ံပုိး�ပီး မဲေပးရနေ်နရာသို ့ 

လမ်း��နေ်ပးသည်။  

• မဲေပးရန်ေနရာ ေစာင့�်ကည့်သ ူ– မဲဆ���ှငမ်ျားအား ရ�ှိ�ိငုေ်သာ BMD များသို ့ လမ်း��နေ်ပးသည်၊ အေြခခံ BMD 

ေမးခွနး်များ/ြပဿနာများကုိ ေြဖ�ှငး်ေပး�ပီး လုိအပ်လ�င ်လူတနး်ေစာင့�်ကည့်သူကုိ ကူညီေပးသည်။ 

• ကွငး်ဆငး်ပ့ံပုိးေရး နည်းပညာ�ှငမ်ျား – မဲစငတ်ာ�ှ ိပစ�ည်းကိရိယာ ြပဿနာများကုိ ေြဖ�ှငး်ေပးသည် (ဥပမာ- BMD များ၊ 

ePollBook များ၊ Routers စသည)်။ ေရွးေကာက်ပဲွ ပစ�ည်းကိရိယာအားလုံးအတွက် ထိနး်သမ်ိးေစာင့ေ်�ှာက်မ� အဆင့ဆ်င့ကုိ် 

ကူညီေပး�ပီး ေစာင့ဆ်ိုငး်ချိန၊် မဲေပးလ�ာလက်ကျန�်ငှ့ ်ြဖစ်ရပ်များကုိ RR/CC ၏ စနစ်များထဲတွင ်မှတ်တမ်းတငေ်ပးသည်။   

• ယာယ/ီVBM စာေရး – ယာယ ီမဲဆ���ှငမ်ျား�ငှ့ ်CVR မဲဆ���ှငမ်ျားကို ကူညီေပးသည်၊ မဲဆ���ှငမ်ျားထံမှ VBM 

စာအတိ်များလက်ခံ�ပီး “မဲေပး�ပီး�ပီ” စတစ်ကာများကုိ ထုတ်ေပးသည် (လုိသလုိသံုး�ိငုေ်သာ ရာထူး)။ 
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3-B မဲစငတ်ာအကူအညီ 

ေကာငတ်ီအတွငး်�ှိ မဲစငတ်ာတုိငး်တွင ်မဲဆ���ှငမ်ျားအား ၎ငး်တုိ၏့ မဲေပးလ�ာကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်�ငှ့ ်သးီသန ့အ်မှတ်အသားြပုရန ်

ခွင့ြ်ပုေပးသည့် အြပည့်အဝသံုး�ိငုေ်သာ မဲေပးစက်များြဖစ်သည့ ်BMD များ�ှိပါမည်။ ထုိအ့ြပင ်ေရွးေကာက်ပဲွ ဝနထ်မ်းအားလုံးသည် 

မသနစွ်မ်းသည့် မဲဆ���ှငမ်ျားအား မဲေပးသည့်လုပ်ငနး်စဉ် အဆင့တ်ိုငး်တွင ်ကူညီေပးြခငး်�ငှ့ ်စပ်လျဉ်း၍ ေလက့ျင့မ်�များကို ရယူပါမည်။ 

ဤတွင ်မသနစွ်မ်းသည့် မဲဆ���ှငမ်ျားအတွက် များစွာအကျိုး�ှိေစမည့် BMD တွင ်ရ�ှိ�ိငုေ်သာ လုပ်ေဆာငခ်ျက်များအေ�ကာငး် 

ဦးစားေပး ေလက့ျင့မ်� ပါဝငသ်ည်။ မဲစငတ်ာအားလုံးတွင ်ရ�ှိ�ိငုမ်ည့ ်ေနာက်ထပ် သံုးစဲွ�ိငုမ်�စက်များတွင ်မှနဘ်လူီးများ၊ 

လက်မှတ်လမ်း��နမ်ျား၊ ေဘာပငက်ိုငရ်န ်အကူကိရိယာများ၊ 20/20 ေဘာပငမ်ျား�ငှ့ ်ပလက်ေဖာငး်ေပါငေ်ဘး မဲေပးြခငး် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ ပါဝငသ်ည်။ 

မဲစငတ်ာများသည ်ပလက်ေဖာငး်ေပါငေ်ဘး မဲေပးြခငး်ကိုလည်း ပ့ံပုိးေပးသည်။ ဤဝနေ်ဆာငမ်�ကို မဲစငတ်ာထဲသို ့ ဝငေ်ရာက်ရန ်

အခက်အခဲ�ှိ�ိငုေ်သာ သိုမ့ဟုတ် ဝငေ်ရာက်၍ မရ�ိငုေ်သာ မဲေပးသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ပလက်ေဖာငး်ေပါငေ်ဘး 

မဲေပးြခငး်သည် မဲေပးသူများအား ၎ငး်တုိ၏့ ယာဉ်ရပ်နားရန ်အဆငေ်ြပေသာ ေနရာမှေန၍ မဲေပးရနအ်တွက် မဲစငတ်ာြပငပ်�ှ ိ

သတ်မှတ်ေနရာတွင ်�ှငး်လငး်စွာ ေဖာ်ြပေပးထားေသာ တယ်လီဖုနး်နပံါတ်ကို ေခါ်ဆိုကာ ေရွးေကာက်ပဲွ ဝနထ်မ်းတစ်ဦးအား 

ထုိမဲေပးသူ၏ ယာဉ်ေနရာသို ့ လာေရာက်၍ မဲေပးအချက်အလက်ကို လာယူခိုငး်�ိငုေ်စသည်။ သိုမှ့သာ ၎ငး်တုိအ့ေနြဖင့ ်၎ငး်တုိ၏့ 

မဲေပးလ�ာကို လွတ်လပ်စွာ သးီသန ့ ်အမှတ်အသားြပု�ိငုပ်ါသည်။ မဲေပးသူများအတွက် မဲေပးနည်းလမ်းများတွင ်ISB သိုမ့ဟုတ် 

မဲေပးလ�ာစာရွက်ကုိ သံုး၍ ၎ငး်တုိ၏့ မဲေပးလ�ာကို အမှတ်အသားြပုြခငး် ပါဝငသ်ည်။  

 3-C မဲစငတ်ာ ဖဲွ�စည်းပုံ 

အပုိငး် 3-A တွင ်ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုငး် မဲစငတ်ာအရွယ်အစား အမျိုးမျိုး�ှိပါမည်။ သိုရ့ာတွင ်အခနး်ဖွဲ�စည်းပုံ�ငှ့ ်

မဲစငတ်ာတစ်ခုစီအတွက် သးီသန ့သ်တ်မှတ်ချက် အမျိုးမျိုးအေပါ် မူတည်၍ BMD အေရအတွက်အတိအကျသည် မဲစငတ်ာတစ်ခုစီတွင ်

ကွာြခား�ိငုသ်ည်။ မဲဆ���ှငအ်ား မဲေပးလ�ာကို သးီသန ့ ်လွတ်လပ်စွာေရွးခွင့ြ်ပုသည့် အေနအထားြဖင့ ်BMD များကုိ ေနရာချထားေ�ကာငး် 

ေသချာေစရန ်မဲစငတ်ာတစ်ခုစီကို ဖွဲ�စည်းပုံ ပုံ�ကမ်းပ့ံပုိးေပးပါမည်။ ဖွဲ�စည်းပုံများကို မဲဆ���ှငမ်ျား၏ ဝငေ်ရာက်သံုးစဲွ�ိငုမ်� 

လုိအပ်ချက်များ�ငှ့ ်ပတ်သက်၍လည်း သတိထားရမည်ြဖစ်�ပီး တည်ေနရာတစ်ခုစီ၏ ကွဲြပားေသာ ပုံသ�ာနမ်ျား�ငှ့ ်

အခနး်အရွယ်အစားများ ဝငဆ်ံရ့န ်ည�ိယူရမည်။ ေအာက်ပါပုံသည် မဲစငတ်ာအေသး ဖွဲ�စည်းပုံ၏ နမူနာကို ြပထားသည့် ပုံ�ကမ်းြဖစ်သည်။ 
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မဲစငတ်ာဖွဲ�စည်းပုံ နမူနာ

 

အပုိငး် 4 – လံြုခံုေရး�ငှ့ ်အေရးေပါ်အစီအစဉ် 

4-A လံြုခံုေရး နည်းလမ်းများ�ငှ့ ်စံ��န်းများ 

ေကာငတီ်၏ မဲစငတ်ာများ၌ေဆာငရွ်က်ေသာ မဲေပးမ�အားလုံးသည် ြပည်နယ်မှ ချမှတ်ထားေသာ လုံြခံုေရးစံ��နး်များ၊ RR/CC ၏ 

လုံြခံုေရး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ California ေရွးေကာက်ပဲွဆိုငရ်ာ ကျင့ထုံ်းဥပေဒ�ငှ့ ်California မဲေပးစနစ်အသံုးြပုမ� 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လုိက်နာပါမည်။ ဤတွင ်မဲစငတ်ာ�ှ ိပစ�ည်းကိရိယာအားလုံးကို ဤစည်းမျဉ်းများ�ငှ့အ်ည ီချိပ်ပိတ်၊ ပုိေ့ဆာင၊် 

သမ်ိးဆညး်�ပီး အသံုးြပုေ�ကာငး်�ငှ့ ်ပစ�ည်းကိရိယာအားလုံး�ငှ့ ်မဲေပးလ�ာ ကိုငတ်ွယ်ေဆာငရွ်က်ြခငး်အတွက် ထိနး်သမ်ိးေစာင့ေ်�ှာက်မ� 

အဆင့အ်ဆင့ကုိ် မှတ်တမ်းတငထ်ားေ�ကာငး် ေသချာေစေရးတို ့ ကန ့သ်တ်ချက်မ�ှိ ပါဝငသ်ည်။ ထုိအ့ြပင ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင ်

ေနရာကိုဖွင့လှ်စ်သည့်အခါ အနည်းဆံုး ေရွးေကာက်ပဲွဝနထ်မ်း�စ်ှဦး�ှိရမည်ြဖစ်ေ�ကာငး် သတ်မှတ်ထားသည်။ 

4-B မဲစငတ်ာ ပ့ံပုိးကူညီမ� 

မဲစငတ်ာတွင ်အလုပ်လုပ်ေနသူများ အပါအဝင ်ဝနထ်မ်းအားလုံး၊ နည်းပညာ�ငှ့ ်ေလးစားလုိက်နာေရးဆိုငရ်ာ ပ့ံပုိးကူညီေပးသူများသည် 

မဲေပးြခငး် ပစ�ည်းကိရိယာများ၏ လည်ပတ်မ�၊ မဲစငတ်ာတည်ေဆာက်ြခငး်၊ မဲဆ���ှငမ်ျားအား ကူညီြခငး်�ငှ့ ်စီမံေဆာငရွ်က်ေပးြခငး်၊ 

ထိခိုက်လွယ်ေသာ ပစ�ည်းကိရိယာများအား ေဘးကငး်လုံြခံုေစြခငး်�ငှ့ ်အေရးေပါ်အေြခအေနတွင ်သင့ေ်တာ်ေသာ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက် အထူးေလက့ျင့ေ်ရးများကုိ တက်ေရာက်ပါမည်။ 
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မဲစငတ်ာေခါငး်ေဆာငမ်ျား�ငှ့ ်ကွငး်ဆငး်ပ့ံပုိးေရး နည်းပညာ�ှငမ်ျား (FST)အားလုံးကို လုိအပ်သည့်အခါ ေရွးေကာက်ပဲွဝနထ်မ်းများ�ငှ့ ်

ဆက်သွယ်ရန ်စမတ်ဖုနး် ပ့ံပုိးေပးပါမည်။ ဖုနး်များသည် အ�ကမ်းခံ၊ ယံု�ကည်စိတ်ချရ�ပီး ြပငး်ထနသ်ည့်အေြခအေနများအတွက် 

ဖနတီ်းထားေသာ အလွယ်တကူ မကျိုးပ့ဲ�ိငုသ်ည့ ်စက်များြဖစ်သည်။ ဤစက်များသည် ေခါငး်ေဆာငမ်ျား�ငှ့ ်FST များအား 

အြမနဆ်က်သွယ်�ိငုေ်စ�ပီး မဲစငတ်ာအားလုံးထံသို ့ ေနာက်ဆံုးရသတငး်များ�ငှ့ ်မှာ�ကားချက်များကုိ တစ်�ပိုငန်က်တည်း ေပးပုိရ့န ်RR/CC 

အား ခွင့ြ်ပုေပးသည်။ RR/CC သည် စက်များကုိအေဝးမှ လှမ်းပိတ်�ိငု၊် ဖုနး်များ၏ ဖွဲ�စည်းမ�ပုံစံကုိ ေြပာငး်�ိငု�်ပီး ဖုနး်ေပျာက်ဆံုး 

သိုမ့ဟုတ် အခိုးခံရပါက ေလာခ့်ချ�ိငုေ်�ကာငး် ေသချာေစရန ်လုံြခံုေရးစီမံချက်များကိုလည်း ထည့်သွငး်ထားသည်။ 

RR/CC တွင ်အသင့အ်ေနအထား�ငှ့ ်ြပဿနာများေြဖ�ှငး်ရာတွင ်ေခါ်ဆိုသူများအား ကူညီေပး�ိငုသ်ည့် ဝနထ်မ်းများြဖင့ ်

ေလက့ျင့ထ်ားသည့် ဖုနး်ေခါ်ဆိုေရးစငတ်ာ�ှိပါမည်။ ေရွးေကာက်ပဲွဝနထ်မ်းအားလုံး�ငှ့ ်နည်းပညာ�ငှ့ ်ေလးစားလုိက်နာေရးဆိုငရ်ာ 

ပ့ံပုိးကူညီေပးသူများကို အေရးေပါ်လုပ်ငနး်စဉ်များတွင ်ေလက့ျင့ေ်ပးမည်ြဖစ်�ပီး မဲစငတ်ာလည်ပတ်မ��ငှ့ ်အေရးေပါ်အေြခအေနအတွငး် 

မဲဆ���ှငမ်ျားကို စီမံြခငး်အတွက် ေလက့ျင့ေ်ရး လက်စဲွစာေစာငမ်ျားလည်း ပ့ံပုိးေပးပါမည်။  

4-C ဆိက်ုဘာ လံြုခံုေရး 

ဆိုက်ဘာလုံြခံုေရး�ငှ့ ်ေရွးေကာကပဲွ်၏ သမာသမတ်ကျမ�ကုိ ထိနး်သမ်ိးြခငး်သည် RR/CC ၏ ပဓာနကျသည့ ်ဦးစားေပးမ�များြဖစ်သည်။ 

RR/CC ၏ သတငး်အချက်အလက် နည်းပညာအဖွဲ�သည် RR/CC ၏ ေစ့စပ်ေသချာမ�အဆင့က်ို ြမ�င့တ်ငြ်ခငး်အြပင ်

လုပ်ငနး်ဆိုငရ်ာစံ��နး်များ�ငှ့ ်အေကာငး်ဆံုး အေလအ့ကျင့မ်ျား�ငှ့အ်ည ီအုပ်ချုပ်ပုံ၊ အ��ရာယ်�ငှ့ ်လုိက်နာမ� (GRC) အေြခခံမူေဘာငက်ို 

လက်ခံသေဘာတူခဲ့သည်။ RR/CC သည် ကွနရ်က်လုံြခံုေရးကို လုပ်ေဆာငထ်ား�ပီး မသကင်္ာဖွယ် သိုမ့ဟုတ် အ��ရာယ်�ှိသည့ ်

ြဖစ်ရပ်များကုိ �ကိုတငတုံ် ့ြပန�်ိငုရ်န ်စဉ်ဆက်မြပတ်ေစာင့�်ကည့်ေရးကုိ ပ့ံပုိေပးပါမည်။  

ထုိအ့ြပင ်ePollbooks များကုိ အဓိကထား စီမံခန ့ခ်ွဲ�ပီး Routersများတွင ်ခွင့ြ်ပုေပးထားကာ ရပ်ေနစဉ်၊ ေရွ�လျားေနစဉ်�ငှ့ ်

ကူးေြပာငး်စဉ်တုိတွ့င ်ကုဒဝှ်က်ြခငး်ကို ကူညီအတည်ြပု�ိငုရ်န ်ချိတ်ဆက်မ�များကို ကုဒဝှ်က်ထားသည့်အြပင ်မ�ေဝထားေသာ ကီးများကုိ 

ေရွးေကာက်ပဲွတိုငး်အတွက် ေြပာငး်လဲပါသည်။ ေနာက်ဆံုး၌ မသကင်္ာဖယွ် သိုမ့ဟုတ် အ��ရာယ်�ှိသည့် ြဖစ်ရပ်များကုိ 

�ကိုတငတုံ် ့ြပန�်ိငုရ်နအ်တွက် စဉ်ဆက်မြပတ်ေစာင့�်ကည့်ေရးကုိ ပ့ံပုိးေပးရန ်ေရွးေကာက်ပဲွများအတွက် တိကျသည့် လုံြခံုေရးဆိုငရ်ာ 

လည်ပတ်မ�စငတ်ာ (SOC) ကုိ တည်ေဆာက်ထားသည်။ 

4-D အေရးေပါ် အစီအစဉ် 

RR/CC တွင ်မဲစငတ်ာတစ်ခု၌ အေ�ာှင့အ်ယှက်များကို ေြဖ�ငှး်ရန ်ခိုငမ်ာေသာ အေရးေပါ် အစီအစဉ်တစ်ခ ု�ှိပါသည်။ ေယဘုယျအားြဖင့ ်

မဲစငတ်ာတစ်ခုသည် သသိသိာသာ အေ�ာှင့အ်ယှက်ခံရပါက RR/CC သည် Pop-Up မဲစငတ်ာကုိ ချက်ချငး်အသံုးြပုပါမည်။ ဤ Pop-Up 

မဲစငတ်ာတွင ်ePollbooks �ငှ့ ်BMD များကုိ တည်ေဆာက်ရန ်လုိအပ်ေသာ ဝနထ်မ်းများ�ငှ့ ်စက်ကိရိယာအားလုံး �ှိသည်။ Pop-Up 

မဲစငတ်ာကုိ ထိေရာက်စွာ တည်ေဆာက်ေနချိနတ်ွင ်ေရွးေကာက်ပဲွဝနထ်မ်းများသည် မဲဆ���ှငမ်ျားအား အနးီနား�ှိ မဲစငတ်ာများသို ့ 

ြပနလ်ည်��နး်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။  

သင့ေ်လျာ်သည့်အခါတွင ်RR/CC သည် ဥပေဒစုိးမုိးေရးအဖွဲ�၊ ြပည်နယ်အစုိးရအဖွဲ� အတွငး်ေရးမ�း�ံု းသိုလ့ည်း အေ�ကာငး်�ကားမည်ြဖစ်�ပီး 

မဲဆ���ှငမ်ျား သတငး်ရ�ှိေ�ကာငး် ေသချာေစရန ်မီဒယီာ အပ်ဒတိ်များကို ပ့ံပုိးေပးမည်ြဖစ်သည်။ သဘာဝေဘးအ��ရာယ် သိုမ့ဟုတ် 
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အြခားအေ�ာှက်အယှက်တစ်ခုသည် မဲစငတ်ာ သိုမ့ဟုတ် မဲေပးလ�ာထည့်ရနပုံ်း၏ ရပ်တည်လုပ်ေဆာင�်ိငုမ်�အေပါ် သက်ေရာက်မ��ှိပါက 

ထပ်ေဆာငး်အသေိပးချက်များ၊ ဆိုငး်ဘုတ်များ�ငှ့ ်ဝနထ်မ်းများကုိ အသံုးြပု၍ မဲဆ���ှငမ်ျားအား အြခားေနရာတစ်ေနရာသို ့ 

သွားေရာက်ရန ်��န�်ကားပါမည်။  

မဲေပးသည့်ကာလအတွက် မဲစငတ်ာ�ှ ိလုပ်ေဆာငခ်ျက်အားလုံးကို ရပ်ဆိုငး်ရပါက California ေရွးေကာက်ပဲွ ကျင့ထုံ်းဥပေဒ�ငှ့ ်မဲေပးလ�ာ 

ထုတ်လုပ်မ��ငှ့ ်အ�ပီးသတ်မ� လမ်း��နခ်ျက်များ�ငှ့အ်ညီ ေရွးေကာကပဲွ် ဝနထ်မ်းများသည် မဲစငတ်ာ၏ မဲေပးကိရိယာ�ငှ့ ်

မဲေပးြခငး်အေ�ကာငး်အရာ စာရငး်ကုိ ချက်ချငး် လုံြခံုစိတ်ချရေအာင ်ေဆာငရွ်က်ပါမည်။ RR/CC သည် အစားထုိးမဲစငတ်ာကုိ ဖွင့လှ်စ်ရန ်

�ကိုးပမ်းမည်ြဖစ်ကာ အများြပည်သူထံ အဆိုပါေြပာငး်လဲမ�အေ�ကာငး် အချက်အလက်ကုိ ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့ ်ြဖန ့ေ်ဝပါမည်။ 

အပုိငး် 5 – ေ�ှ�ဆက်ေဆာငရွ်က်ြခငး် 

Los Angeles ေကာငတီ်၏ မဲဆ���ငှမ်ျားသည် ဆက်လက်တုိးပွားလာ�ပီး ပုိမုိမတူကွဲြပားမ��ှိလာပါသည်။ ၎ငး်တုိ ့ 

လ�ပ်�ှားေဆာငရွ်က်ေနသည့် အသိုငး်အဝုိငး်များသည်လည်း ဆက်လက် ေြပာငး်လဲလာကာ နည်းပညာကို ပုိမုိအားကိုး�ပီး 

အဆငေ်ြပလွယ်ကူမ�ကို ဦးစားေပးလာပါမည်။ RR/CC သည် ေကာငတ်ီအတွငး်�ှိ မဲဆ���ှငမ်ျားကို အေကာငး်ဆံုး ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးရန ်

လုိအပ်သည့်အတိုငး် ဤစီမံချက်ကို ေြပာငး်လဲြပငဆ်ငက်ာ လုိက်ေလျာညီေထွ တံု ့ြပနမ်��ှိေစရန ်ဆက်လက်ချိနည်�ိေဆာငရွ်က်သွားပါမည်။  
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