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ែផនករ ្រគប្់រគង ករ េបាះ េឆា� ត 
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ទដិ�ភាព ទូេទ

• េសចក�ី ែណនាំ
• ច្បោប ់ស�ីពី ជេ្រមស របស់ អ�ក េបាះេឆា� ត
• ករ អនុវត� ច្បោប ់VCA េន ក�ុង េខនធី LA
• ករ ចុះ អបរ់ ំនិង ផ្សព�ផ្សោយ ដល់ អ�ក េបាះ េឆា� ត
• មណ� ល េបាះេឆា� ត និង ទីតងំ ធុង ទមា� ក ់សន�ឹក េឆា� ត
• ប�ង ់មណ� ល េបាះេឆា� ត, បរកិ� រ និង បុគ�លិក
• ែផនករ សុវត�ិ ភាព និង អសន�
• េឆា� ះ េទ មុខ
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ច្បោប ់ស�ីព ីជេ្រមស របស់ អ�ក េបាះេឆា� ត (VCA)

VCA ផ�ល់ នូវ ្រកបខណ�  មូលដ� ន ស្រមាប ់េខនធី នានា េដម្ប ីផ�ល់ ជេ្រមស 
បែន�ម ដល់ អ�ក េបាះេឆា� ត េដយ ផ�ល់ នូវ ភាព បត ់ែបន និង ភាព ងយ្រស�ល 
កនែ់ត េ្រចន ។   

ធាតុ ស�ូល ៃន គំរ ូVCA រមួ មាន ៖  
• ជេ្រមស េបាះេឆា� ត  ផា� ល់  ែដល  អច បតែ់បន បាន
• ករ ព្រងឹង េសវ បេ្រម អ�ក េបាះ េឆា� ត 

និងករផ�ល់ជំនយួេនមណ� លេបាះេឆា� ត
• ករ ព្រងីក េសវ េបាះ េឆា� ត តម សំបុ្រត (VBM)
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ករ ចុះ អបរ់ ំនងិ ផ្សព�ផ្សោយ ដល់ អ�ក េបាះ េឆា� ត
េរៀបចំ ែផនករ េទ េបាះ េឆា� ត
• េខនធី LA នឹង បន� េធ�ករ អបរ់ ំអ�ក េបាះ េឆា� ត 

"េដយ ្របពន័� បំពង សំេឡង" និង យុទ�នាករ ចុះ
ផ្សព�ផ្សោយ ជំរញុ អ�ក េបាះេឆា� ត ឲ្យ េរៀបចំ ែផនករ េទ 
េបាះ េឆា� ត

• យុទ�នាករ េនះ នឹង ទំនាកទ់ំនង ជាមយួ អ�ក េបាះ
េឆា� ត ជា ភាស កំេណ ត របស់ ពួក េគ និង េន េល 
េវទិក ែដល ពួកេគ េ្រប្របាស់ ពត័ ៌មាន ឬ ករ កម្សោន�
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ករ ចុះ អបរ់ ំនងិ ផ្សព�ផ្សោយ ដល់ អ�ក េបាះ េឆា� ត

សរ យុទ� នាករ
• ក រ អបរ់ ំអ�ក េបាះេឆា� ត អំពី សិទ�ិ េបាះេឆា� ត របស់ ពួក េគ, ករ ចុះ 

េឈ� ះ អ�ក េបាះ េឆា� ត, ជេ្រមស ៃន ករ េបាះេឆា� ត ្របកប េដយ សុវត�ិ 
ភាព និង កែន�ង ែដល ្រត�វ ែស�ងរក ធនធាន ែដល គួរ ឱ្យ ទុក ចិត�

• ងយ យល់ និង េឆ�យតប េទ តម ក្រមតិ អក�រ កម� និង ក្រមតិ 
អបរ់ ំេផ្សងៗ គា�

• បកែ្រប សរ ជា 18 ភាស ែដល េគារព តៃម� វប្បធម,៌ ភាព សម្បរូ 
ែបប ៃន ភាស និង បទដ� ន របស់ ្របជាជន សំខន ់ៗ
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ករ ចុះ អបរ់ ំនងិ ផ្សព�ផ្សោយ ដល់ អ�ក េបាះ េឆា� ត
រថយន� ទំនាក ់ទំនង
• ្របពន័� ទូរទស្សន ៍នងិ វទិ្យុ
• ្របពន័� សរពត័ម៌ាន កែសត
• ្របពន័� សរពត័ម៌ាន ឌជីថីល
• បណា� ញ ទំនាក ់ទំនង សង�ម
• ករ េធ� ទីផ្សោរ តម អុី ែមល
• េចញ ពី ផ�ះ
• ្រក�មហុ៊ន  ផ�ល់ េសវ ដឹក ជ��ូ ន/្រក�មហុ៊ន ដកឹ ជ��ូ ន
• អ�ក មាន ឥទ�ិពល និង អ�ក នា ំសរ ែដល ទុក ចតិ�
• ករ េផ� សំបុ្រត េដយ ផា� ល់
• LAVOTE.GOV
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ករ ចុះ អបរ់ ំនងិ ផ្សព�ផ្សោយ ដល់ អ�ក េបាះ េឆា� ត

ករ ចូលរមួ ពី សហគមន ៍និង ្របពន័� ផ្សព�ផ្សោយ ជាតសិសន ៍ក�ុង ្រស�ក
• េខនធី LA នឹង បន� ចូល រមួ និង បេង�ន កិច� សហករ ជាមយួ សហ គមន ៍របស់ េយង, គណៈ កម�ករ តសូ៊ មតិ 

និង ទីភា� កង់រ រដ� ភបិាល ក�ុង តំបន ់េដម្ប ីព ្រងីក និង បន�រ ពនំា ំសរ យុទ�នាករ និង សមា� រ ៃច�្របឌិត ្រសប ត ម 
េពលេវល កំណត ់និង យុទ�ស�ស� ៃន យុទ�នាករ

• េខនធី LA នឹង បន� សហករ ជាមយួ បណា� ញ ្របពន័� ផ្សព�ផ្សោយ ជាតិ សសន ៍ក�ុង ្រស�ក និង ទីតងំ នានា េដម្ប ី
ធានា ថា ចុះ អបរ់ ំនិង បេង�ត ករ យល់ដឹង ដល់ អ�ក េបាះេឆា� ត ែដល និយាយ ភាស េផ្សង េ្រកពី ភាស អងេ់គ�ស

• ក��ប ់ឧបករណ៍ ឌីជីថល នឹង បន� អនុវត� និង មា ន (19 ភាស) ស្រមាប ់ៃដគូ ទងំអស់ ែដល ខិតខំ អបរ់ ំអ�ក 
េបាះេឆា� ត និង សហគមន ៍របស់ ពកួេគ
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មណ� ល េបាះេឆា� ត នងិ ទតីងំ ធុង ទមា� ក ់សន�កឹ េឆា� ត

មជ្ឈមណ� លេបាះេឆា� ត
• ករ េរៀបចំ ទីតងំ មណ� ល េបាះេឆា� ត

o RR/CC រមួប��ូ ល លក�ណៈ វនិិច�យ័ ចំនួន 14 ចំណុច េន េពល 
កំណត ់ទីតងំ មណ� ល េបាះេឆា� ត ដ ៏ល�

• ករ វយ តៃម� បរកិ� រ ស្រមាប ់េខនធី Los Angeles
o RR/CC េធ�ករ ស�ងម់តិ ទូលំទូលយ េល ទីតងំ មាន សក� នុ

ពល នីមយួ ៗ  េដម្ប ីធានា ភាព ងយ ្រស�ល, មាន ថាមពល អគ�ិ
សនី សម ្រសប និង តភា� ប ់បណា� ញ អុនីធណិឺត

• េម៉ាង េបក មណ� ល េបាះ េឆា� ត
o េបក 10 ៃថ� មុន ៃថ� េបាះេឆា� ត, េបក យ៉ាង តិច 9 េម៉ាង
o ៃថ� េបាះ េឆា� ត, េបក ពី េម៉ាង 7:00 ្រពឹក ដល់ 8:00 យប់

េខនធ ីL.A.
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មណ� ល េបាះេឆា� ត នងិ ទតីងំ ធុង ទមា� ក ់សន�កឹ េឆា� ត

ធុង ទមា� ក ់សន�ឹក េឆា� ត
• តម ច្បោប ់VCA ធុង ទមា� ក ់សន�ឹក េឆា� ត ្រត�វែត  ៖ 

o មាន សុវត�ិភាព, អច ចូល េ្រប បាន និង មាន ទីតងំ 
េនជិត ផ�ូវ ដឹក ជ��ូ ន សធារណៈ

o េបក ក�ុង អំឡុង េពល េម៉ាង េធ�ករ ធម�ត មនិ តិច ជាង 
29 ៃថ� មុន និង របប់��ូ ល ទងំ ៃថ� េបាះ េឆា�  ត

o ធុង ទមា� ក ់សន�ឹក េឆា� ត យ៉ាងេហច ណាស់ មយួ ្រត�វ
ែត មាន យ៉ាង េហច ណាស់ 12 េម៉ាង ក�ុង មយួ ៃថ� រមួ
ទងំ េម៉ាង េធ�ករ ធម�ត ផង ែដរ

ករ បផំា� ញ ធុង សន�កឹេឆា� ត េនះ គឺ
ជា បទឧ្រកដិ� ។ 

(ច្បោប ់េបាះ េឆា� ត CA 15800)

េប ធុង េឆា� ត េពញ ខូច ឬ េប អ�ក មាន ចម�ល់ សូម ទកទ់ង មក េយងខ�ុ ំ តម 
េលខ 1-800- 515-2668 ជេ្រមសទី 2

ធុង សន�ឹកេឆា� ត េនះ នឹ ង បទិ េន េម៉ាង 8:00 យប ់េន ៃថ� េបាះេឆា� ត ។ 

មនិ ទទួល យក សន�ឹក េឆា� ត េ្រកយ េម៉ាង 8:00 យប ់េន ៃថ� េបាះេឆា� ត េទ លុះ្រត 
ែត មាន អ�ក េបាះេឆា� ត ត្រមង ់ជួរ ឬ េពលេវល បិទ ករ េបាះេឆា� ត ្រត�វ បាន ពន្យោរ 

េពល េដយ ដីក តុលករ ។ 

ករ ្រពមាន ៖
ហមឃាត ់រល់ ករ ទកទ់ញ រក សំេឡង េឆា� ត និង /ឬ ្រប្រពឹត� អំេព ពុក

រលួយ ក�ុង ដំេណ រករ េបាះេឆា� ត!

ករ េល�ស អច ដក ់ពិនយ័ និង /ឬ ដក ់ពន�នាគារ ។ 

ចំេពះ ពត័ម៌ាន បែន�ម ស�ីពី ករ ហម្របាម ករ ទកទ់ញ រក សំេឡង េឆា� ត និង អ�ី 
ែដល ជា អំេពពុក រលួយ ៃន ដំេណ រករ េបាះ េឆា� ត សូម ចូល េទកន ់េគហទំពរ័ របស់

េយង តម អសយដ� ន LAVOTE.GOV

មនិ ចបំាច ់បង ់ៃថ� ៃ្របសណីយ៍
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ប�ង ់មណ� ល េបាះេឆា� ត, បរកិ� រ នងិ បគុ�លិក

េសវ ភស�ុភា កម� ស្រមាប ់បុគ�លិក និង ពហុភាស

• មណ� ល េបាះេឆា� ត នីមយួៗ នឹង មាន បគុ�លិក េបាះេឆា� ត ពី 5 េទ 27 នាក ់
អ្រស័យ េល ទំហំ និង ចំននួ ៃថ� េបក

• វគ�ិន រហូត  ដល់ េទ ្របាបីំ (8) របូ េចះ ពីរ ភាស េន ក�ុង ឬ េនជិត មណ� ល េបាះ
េឆា� ត

• បាន កំណត ់តនួាទី ប ុគ�លិក េរៀបចំ ករ េបាះ េឆា� ត េនមណ� ល េបាះេឆា� ត
o ្របធាន ដឹកនា,ំ ជំនួយករ ្របធាន ដឹកនា,ំ អ�ក ្រត�តពិនិត្យ ែខ្ស បនា� ត,់ េស��ន មណ� ល, 

េស��ន ្រត�ត ពិនិត្យ, អ�ក ្រត�តពិនិត្យ តំបន ់េបាះ េឆា� ត, អ�ក បេច�កេទស ចុះ ផ�ល់ ជំនួយ, 
េស��ន បេណា� ះ អសន� /េស��ន VBM



LAVOTE.GOV

ប�ង ់មណ� ល េបាះេឆា� ត, បរកិ� រ នងិ បគុ�លិក

ភាព ងយ្រស�ល ចូល មណ� ល េបាះេឆា� ត

• ្រគប ់មណ� ល េបាះេឆា� ត នឹង មាន BMDs ែដល ជា ឧបករណ៍ 
េបាះ េឆា� ត  ែដ ល អច ចូល េ្រប បាន េពញ េលញ

• បុគ�លិក េរៀបចំ ករ េបាះេឆា� ត ទងំអស់ នឹង ្រត�វ បាន បណ�ុ ះ ប
ណា� ល េដម្ប ីជួយ  អ�ក េបាះេឆា� ត ែដល មាន ពិករ ភាព

• មាន ឧបករណ៍ ជំនួយ េន មណ� ល េបាះេឆា� ត



LAVOTE.GOV

ប�ង ់មណ� ល េបាះេឆា� ត, បរកិ� រ នងិ បគុ�លិក

ប�ង ់មណ� ល េបាះេឆា� ត
• េខនធី នឹង េ្រប្របាស់ ទំហំ បី េផ្សងៗ គា�  ស្រមាប ់មណ� ល េបាះេឆា� ត

ទំហំ តូច 1,775 – 3,274 ហ�តី កេរ ៉ 15 – 20 BMDs

ទំហំ មធ្យម 3,275 – 4,499 ហ�តីកេរ ៉ 25 – 30 BMDs

ទំហំ ធំ >4,500 ហ�តីកេរ ៉ 35 – 45 BMDs



LAVOTE.GOV

ែផនករ សុវត� ិភាព នងិ អសន�

វធិីស�ស� និង ស�ងដ់រ សុវត�ិភាព

• ករ េបាះេឆា� ត ទងំអស់ ែដល េធ� េឡង េន មណ� ល េបាះ
េឆា� ត នឹង អនុវត� តម ស�ងដ់រ សុវត�ិភាព ែដល បេង�ត 
េដយ រដ�, នីតិវធីិ ករ ពរ  សុវត�ិភាព របស់ RR/CC, 
ច្បោប ់េបាះ េឆា� ត រដ� California និង នីតិវធីិ េ្រប្របាស់ 
្របពន័� េបាះេឆា� ត California



LAVOTE.GOV

ែផនករ សុវត� ិភាព នងិ អសន�

ករ គា្ំរទ របស់ មណ� ល េបាះេឆា� ត

• បុគ�លិក ទងំអស់ រមួទងំ អ�ក ែដល េធ�ករ េន មណ� ល េបាះ េឆា� ត និង អ�ក ែដល ផ�ល់ ករ គាំ
្រទ ែផ�ក បេច�ក េទស និង អនុេលម ភាព នឹង ចូលរមួ វគ� បណ�ុ ះបណា� ល យ៉ាង ទូលំទូលយ 
េល ែផ�ក ខង េ្រកម ៖ 

o វធីិ េ្រប្របាស់ ឧបករណ៍ េបាះេឆា� ត 
o ករ េរៀបចំ មណ� ល េបាះេឆា� ត
o ករ ជយួ  និង ស្រម�ល ដល់ អ�ក េបាះ េឆា� ត 
o ករ ធានា ករពរ បរកិ� រ
o នីតិវធីិ ្រតឹម្រត�វ ក�ុង ករណី មាន អសន�



LAVOTE.GOV

ែផនករ សុវត� ិភាព នងិ អសន�

សុវត�ិភាព េល បណា� ញ អុីនធណិឺត
• ្រក�ម RR/CC IT បាន អនុមត័ ្រកបខណ័�  អភបិាល កិច�, ហនិភយ័ និង 

អនុេលម ភាព (GRC)

• RR/CC បាន េធ� ្របតិបត�ិក រ ករពរ សុវត�ភិាព បណា� ញ េហយ នឹង ផ�ល់ 
ករ ្រត�តពិនិត្យ ជា បន� បនា� ប់

• េសៀវេភ េបាះេឆា� ត េអឡិច្រត�និក ្រត�វ បាន ្រគប្់រគង េដយ ្របពន័� កណា�
ល និង ដក ់ក�ុង ប�� ីស េន េលេរ៉តទរ័

• បាន បេង�ត មណ� ល ្របតិបត�កិរ សន�ិសុខ (SOC) ស្រមាប ់ករ េបាះ 
េឆា� ត



LAVOTE.GOV

ែផនករ សុវត� ិភាព នងិ អសន�

ែផនករ អសន�

• RR/CC មាន ែផនករ អសន� រងឹ មា ំេដម្ប ីេដះ្រសយ ប��  
រខំន ណាមយួ េន មណ� ល េបាះេឆា� ត

o ករ ដក ់ព្រងយ មណ� ល េបាះេឆា� ត
o ជូនដំណឹង ដល់ ម�ន�ី អនុវត� ច្បោប ់និង ករយិាល័យ រដ� េលខធិករ 

(េន េពល សម ្រសប)
o ផ�ល់ ពត័ម៌ាន ថ�ីៗ េដម្ប ីជូនដំណឹង ដល់ អ�ក េបាះេឆា� ត
o មាន ផា� ក ស��  និង បគុ�លិក នា ំអ�ក េបាះេឆា� ត េទកន ់ទីតងំ 

ជំនសួ



LAVOTE.GOV

េឆា� ះ េទ មខុ

• អ�ក េបាះេឆា� ត េខនធី Los Angeles នឹង បន� 
េកន េឡង និង ច្រម�ះ

• RR/CC នឹង េន ែត រហ័ស រហួន, េឆ�យ តប, 
តមា� ភាព និង បន� អនុវត� វធីិស�ស� ែដល េផា� ត 
េល មនុស្ស និង ្របឈមមុខ នឹង សធារណ ជន 
េដម្ប ីបេ្រម ត្រម�វករ របស់ អ� ក េបាះេឆា� ត េខនធី 
ឲ្យ បាន ល� បំផុត
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