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ေရွးေကာကပဲွ် စမံီခန ့်ခဲွေရး အစအီစဉ် 
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ြခံုငံသု ံးုသပ်ချက်

• နဒိါနး်
• မဲေပးသ၏ူ ေရွးချယ်ခွင့် အက်ဥပေဒ
• LA ေကာငတ်ီတွင် VCA အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်မ�
• မဲေပးသူ အသပိညာေပးေရး�ငှ့် ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူေရး
• မဲစငတ်ာများ�ငှ့် မဲထည့ရ်မည့ပံ်းု တညေ်နရာများ
• မဲစငတ်ာ ဖဲွ�စညး်ပံ၊ု စက်ကိရိယာ�ငှ့် ဝနထ်မ်းေရးရာ
• လံုြခံုေရး�ငှ့် ြဖစ်လာ�ိငုေ်သာအေရးေပါ်ကိစ� အစီအစဉ်
• ေ�ှ�ဆက်ေဆာငရွ်က်ြခငး်
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မဲေပးသ၏ူ ေရွးချယခွ်င့ ်အကဥ်ပေဒ (VCA)

VCA သည် ပိေုကာငး်မနွေ်သာ အလိုကသ်င့ြ်ဖစ်မ��ငှ့် အဆငေ်ြပမ�ေပးစမ်ွးြခငး်ြဖင့်
မဲေပးသမူျားအတကွ် တိးုချဲ�ထားေသာ ေရွးချယစ်ရာများ ကမ်းလှမ်းေပးရနအ်လိုင့ာှ
ေကာငတ်မီျားအတကွ် အေြခခမံေူဘာငက်ို စီစဉ်ေပးပါသည။်

VCA ပံစံု၏ အဓိကအချကမ်ျားတငွ် ေအာကပ်ါတို ့ ပါဝငပ်ါသည-်
• အလိုကသ်င့ြ်ဖစ်ေသာ လူကိယုတ်ိငု် မဲေပးေရး
ေရွးချယစ်ရာများ

• မဲစငတ်ာများတငွ် တိးုြမ�င့ထ်ားေသာ မဲေပးသူ
ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့် အကအူညမီျား

• တိးုြမ�င့ထ်ားေသာ စာတိကုမ်မဲှေပးြခငး် (VBM) ဝနေ်ဆာငမ်�များ
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မဲေပးသ ူအသပိညာေပးေရး�ငှ့ ်ကမ်းလင့ေ်ထာကက်ေူရး

မဲေပးရန် အစီအစဉ်ချမတှ်ပါ
• LA ေကာငတ်သီည် မေဲပးသမူျားအား မေဲပးရန်

အစအီစဉ်ချမတှေ်ပးဖုိ ့ တိကုတ်နွး်ရငး် “ဝနး်ရံ-အသ”ံြဖင့်
မေဲပးသူ အသပိညာေပးေရး�ငှ့် ကမး်လင့ေ်ထာကက်ေူရး
စညး်�ုံးလ�ံ�ေဆာ်မ�ကို ဆကလ်က၍် အေကာငအ်ထည်
ေဖာ်ေဆာငရွ်ကသ်ာွးပါမည။်

• စညး်�ုံးလ�ံ�ေဆာ်ေရးကို မေဲပးသမူျား၏ မခိငဘ်ာသာစကား�ငှ့အ်ြပင်
မေဲပးသမူျား၏ သတငး်�ငှ့် ေဖျာ်ေြဖေရးအတကွ် အသံးုြပုသည့်
ပလကေ်ဖာငး်များတငွ် မေဲပးသမူျား�ငှ့် ထေိတွ�ဆကဆ်သံာွးပါမည။်
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မဲေပးသ ူအသပိညာေပးေရး�ငှ့ ်ကမ်းလင့ေ်ထာကက်ေူရး

စညး်�ုံးလ�ံ�ေဆာ်ေရး သတငး်
• မေဲပးသမူျားအား ၎ငး်တို၏့ မေဲပးပိငုခ်ငွ့မ်ျား၊ မေဲပးသူ

စာရငး်သငွး်ြခငး်၊ ေဘးကငး်ေသာ မေဲပးေရး ေရွးချယစ်ရာများ�ငှ့်
စတိခ်ျရေသာ အရငး်အြမစမ်ျား �ာှေတွ�မည့ေ်နရာကို အသေိပးြခငး်

• အလယွတ်ကူ နားလညလ်ယွ�်ပီး မတေူသာ စာတတေ်ြမာကမ်��ငှ့်
ပညာေရးအဆင့မ်ျားကို တံု ့ြပနေ်ပးြခငး်

• ယဉ်ေကျးမ�တနဖုိ်းများ၊ ဘာသာစကား ကွြဲပားမ��ငှ့်
လဦူးေရအများစ၏ု စ�ံ�နး်များကို သတထိား�ပီး ဘာသာစကား
18 မျိုးြဖင့် သတငး်စကားများကို ဘာသာြပနေ်ပးြခငး်
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မဲေပးသ ူအသပိညာေပးေရး�ငှ့ ်ကမ်းလင့ေ်ထာကက်ေူရး

ဆကသ်ယွေ်ရးနညး်လမ်းများ
• �ုပ်သထံတုလ်�င့ေ်ရး မဒီယီာ
• ပံ�ု ှပ်ိ မဒီယီာ
• ဒစဂ်ျစတ်ယ် မဒီယီာ
• လမူ�ကနွရ်က် မဒီယီာ
• အးီေမးလြ်ဖင့် ေ�ကာ်ြငာြခငး်
• အမိြ်ပငပ်
• Rideshare/သယယ်ပိူုေ့ဆာငေ်ရး ကမု�ဏမီျား
• လမူ�ကနွရ်ကတ်ငွ် နာမည�်ကးီသမူျား�ငှ့် စတိခ်ျရေသာ သတငး်ေပးပိုသ့မူျား
• တိကု�ုိ်က် ေမးလပိ်ု ့ြခငး်
• LAVOTE.GOV
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မဲေပးသ ူအသပိညာေပးေရး�ငှ့ ်ကမ်းလင့ေ်ထာကက်ေူရး

လူအ့ဖဲွ�အစညး် ထေိတွ�ဆကဆ်ေံရး�ငှ့် ေဒသတငွး် တိငုး်ရငး်သား မီဒယီာ
• LA ေကာငတ်သီည် စညး်�ုံးလ�ံ�ေဆာ်မ�ကာလများတငွ် နညး်ဗျူဟာ�ငှ့က်ိကုည်သီည့် စညး်�ုံးလ�ံ�ေဆာ်ေရး

သတငး်စကားများ�ငှ့် ဖနတ်းီမ��ှိေသာပစ�ညး်များကို ချဲ�ထငွ�်ှငး်ြပ�ပီး ပဲတ့ငသ်ထံကွေ်ပါ်လာေစရန် က��်ပ်ုတို၏့
လူအ့ဖွဲ �အစညး် လပ်ုေဖာ်ကိငုဖ်ကမ်ျား၊ ေထာကခ်ံအားေပးသည့် ေကာ်မတမီျား�ငှ့် ေဒသဆိငုရ်ာအစိးုရ
ေအဂျငစ်ီများ�ငှ့် ချိတဆ်က�်ပီး ဆကလ်ကလ်ပ်ုကိငုသ်ာွးပါမည။်

• LA ေကာငတ်သီည် အဂင်္လပ်ိမဟတုေ်သာ အြခားဘာသာစကားကို အဓိကေြပာဆိေုသာ မဲေပးသမူျားအတကွ်
မဲေပးသအူသပိညာေပးေရး�ငှ့် စိတဝ်ငစ်ားေစရန် အမျိုးမျိုးေသာ ေဒသတငွး်တိငုး်ရငး်သားမီဒယီာ
ကနွရ်ကမ်ျားအြပင် ထတုလ်�င့မ်�များမတှစ်ဆင့် ဆကလ်က၍် ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကသ်ာွးပါမည။်

• ဒစ်ဂျစ်တယ် ကရိိယာကို ဆကလ်က် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်သာွးမညြ်ဖစ်�ပီး ၎ငး်တို၏့ မဲေပးသမူျား�ငှ့်
အသိငုး်အဝိငုး်များကို အသပိညာေပးရန် �ကို းစားေနသည့် လပ်ုေဖာ်ကိငုဖ်ကအ်ားလံးုအတကွ် (ဘာသာစကား 19 
မျိုးြဖင့)် ထိကုရိိယာကိရု�ိငုပ်ါမည။်
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မဲစငတ်ာများ�ငှ့ ်မဲထည့ရ်မည့ပုံ်း တညေ်နရာများ

မဲစငတ်ာများ
• မဲစငတ်ာ ေနရာချထားေရး

o RR/CC သည် သင့ေ်လျာ်ေသာမဲစငတ်ာ ေနရာချထားေရးကို
ဆံးုြဖတရ်ာတငွ် သတမ်တှခ်ျက် 14 ချကက်ို ထည့သ်ငွး်ထားပါသည်

• Los Angeles ေကာငတ်အီတကွ် အေဆာကအ်အံု အကြဲဖတမ်�
o RR/CC သည် အသံးုြပု�ိငုမ်�၊ သင့ေ်လျာ်ေသာ စမွ်းအင�်ငှ့် ကနွရ်က်

ချိတဆ်ကမ်� �ှိေ�ကာငး်ေသချာေစရန် အလားအလာ�ှိေသာ
ေနရာတစ်ခုစီအတကွ် ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့် စစတ်မ်းများ ြပုလပ်ုပါသည်

• မဲစငတ်ာ လညပ်တေ်ဆာငရွ်ကမ်� အချိနမ်ျား
o ေရွးေကာကပ်ွဲေနမ့တိငုခ်င် 10 ရက် ဖွင့�်ပီး၊ အနညး်ဆံးု 9 နာရီ

ဖွင့ပ်ါသည်
o ေရွးေကာကပ်ွဲေန ့၊ နနံက် 7:00 မှ ည 8:00 အထိ ဖွင့သ်ည်

LA ေကာငတ်ီ
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မဲစငတ်ာများ�ငှ့ ်မဲထည့ရ်မည့ပုံ်း တညေ်နရာများ

မဲေပးလ�ာထည့ရ်နပံ်းုများ

• VCA အရ မဲထည့ရ်မည့ပံ်းုများသည-်
o လံြုခံု ရမည၊် အသံးုြပုရနလ်ယွက်�ူပီး လထူသုာွးလာေရး

လမး်ေ�ကာငး်များ�ငှ့် တတ�်ိငုသ်မ� အနးီဆံးုတငွ် �ှိရမည်
o ေရွးေကာကပ်ွဲေန ့ အပါအဝင�်ငှ့် ေရွးေကာကပ်ွဲေနမ့တိငုမ်ီ

အနညး်ဆံးု 29 ရက�်ကိုတင၍်
ပံမုနှအ်လပ်ုချိနမ်ျားအတငွး် ဖွင့လ်စှရ်မည်

o မထဲည့ရ်မည့ပံ်းုတစခ်သုည် အနညး်ဆံးု
ပံမုနှအ်လပ်ုချိနမ်ျား အပါအဝင် တစရ်ကလ်�င် အနညး်ဆံးု
12 နာရီ အသံးုြပုခငွ့�်ှိရမည်

ဤမဲေပးလ�ာပုံးကို လကေ်ဆာြ့ခငး်သည်
�ကးီေလးေသာ ြပစမ်�တစခ်ြုဖစသ်ည။်

(CA ေရွးေကာကပဲွ်များ ဥပေဒ 18500)

မဲပုံး ြပည့်ေန၊ ပျက်စီးေနပါက သိုမ့ဟုတ် သင့တ်ွင် ေမးခွနး်များ �ိှပါက 1-800-
515-2666 လိုငး်ခဲွ 2 မှတစ်ဆင့် က��်ပ်ုတိုထ့ံ ဆက်သယွ်ပါ

ဤမဲေပးလ�ာပုံးသည် ေရွးေကာကပဲွ်ေနတ့ငွ် ည 8နာရီတငွ် ပိတပ်ါမည။်

တနး်စီေနေသာ မဲေပးသမူျား�ိှေနြခငး် သိုမ့ဟုတ် တရား�ုံးအမိန ့ြ်ဖင့် မဲ�ုံပိတ်မည့အ်ချနိက်ို
ထပ်တိုးထားြခငး် မ�ိှပါက၊ ေရွးေကာက်ပဲွေနတ့ွင် ည 8:00 ေနာက်ပုိငး် မဲေပးလ�ာများကို

လက်ခံမည် မဟုတ်ပါ။

သတေိပးချက-်

မဲဆယွစ်ညး်�ုံးေရးြခငး် �ငှ့/်သိုမ့ဟတု် မဲေပးမ� လပ်ုငန်းစဉ်
အကျင့ပ်ျကမ်�ကို တားြမစ်ထားသည။်

ချိုးေဖာက်လ�င် ဒဏေ်ငမွျား �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် ေထာငဒ်ဏ် ချမှတ်�ိငုသ်ည။်

မဲဆယွ်စညး်�ုံးြခငး်�ငှ့် မဲေပးေရး လုပ်ငနး်စဉ်၏ အကျင့ပ်ျက်မ�တငွ် ပါဝငသ်ည့်
တားြမစ်ချက်များ�ငှ့် ပတ်သက်သည့် ေနာက်ထပ် အချက်အလက်များအတွက် က��်ပ်ုတို၏့

ဝဘဆ်ိကု် LAVOTE.GOV သို ့ ဝင�်ကည့်ပါ

စာပုိခ့ မလိပုါ
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မဲစငတ်ာ ဖဲွ�စညး်ပုံ၊ စကက်ရိိယာ �ငှ့ ်ဝန်ထမ်းေရးရာ

ဝနထ်မ်း ေထာက်ပံပိ့ုေ့ဆာငေ်ရး�ငှ့်
ဘာသာစကားစံမုျိုးစံု ဝနေ်ဆာငမ်�များ

• မဲစငတ်ာ အရွယအ်စား�ငှ့် ဖွင့ရ်ကအ်ေပါ်မူတည၍် မဲစငတ်ာတစ်ခုစီတငွ်
ေရွးေကာကပ်ွဲဝနထ်မ်းများ 5 ဦးမှ 27 ဦးအထိ �ှိပါမည်

• မဲစငတ်ာ သိုမ့ဟတု် ၎ငး်အနးီတငွ် ဘာသာစကား�စ်ှမျိုးေြပာတတသ်ူ (8) ဦးအထိ

• မဲစငတ်ာတစ်ခုလ�င် သတမ်ှတထ်ားေသာ ေရွးေကာကပ်ွဲဝနထ်မ်း ရာထးူများ
o ေခါငး်ေဆာင၊် လကေ်ထာကေ်ခါငး်ေဆာင၊် လိငုး်ေစာင့�်ကည့သ်၊ူ ရပ်ရနေ်နရာစာေရး၊

စာရငး်သငွး်စာေရး၊ မဲေပးဧရိယာ ေစာင့�်ကည့သ်၊ူ ကငွး်ဆငး်ပံ့ပိုးေရး နညး်ပညာ�ှင၊်
ယာယ/ီVBM စာေရး
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မဲစငတ်ာ ဖဲွ�စညး်ပုံ၊ စကက်ရိိယာ �ငှ့ ်ဝန်ထမ်းေရးရာ

မဲစငတ်ာ အသံးုြပု�ိငုမ်�

• မဲစငတ်ာတိငုး်တငွ် အြပည့အ်ဝ အသံးုြပု�ိငုေ်သာ
မဲေပးစကမ်ျားြဖစ်သည့် BMD များ �ှိပါမည်

• မသနစ်မ်ွးမ�များ�ှိေသာမဲေပးသမူျားကို ကညူရီန်
ေရွးေကာကပ်ွဲဝနထ်မ်းအားလံုးကို
ေလက့ျင့ေ်ပးထားပါမည်

• အသံးုြပု�ိငုေ်သာ စကက်ရိိယာများသည်
မဲစငတ်ာများတငွ် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည်
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မဲစငတ်ာ ဖဲွ�စညး်ပုံ၊ စကက်ရိိယာ �ငှ့ ်ဝန်ထမ်းေရးရာ

မဲစငတ်ာ ဖဲွ�စညး်ပံု

• ေကာငတ်ီသည် မဲစငတ်ာများအတွက် အရွယ်အစားသံးုမျိုးကို
အသံးုြပုပါမည်

အေသး 1,775 – 3,274 စတရုန်းေပ 15 – 20 BMDs
အလတ် 3,275 – 4,499 စတရုန်းေပ 25 – 30 BMDs
အ�ကးီ >4,500 စတရုန်းေပ 35 – 45 BMDs
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လံြုခံုေရး�ငှ့ ်ြဖစလ်ာ�ိငုေ်သာအေရးေပါ်ကစိ� အစအီစဉ်

လံြုခံု ေရးနညး်လမ်းများ�ငှ့် စံ��နး်များ

• မဲစငတ်ာများတွင် လုပ်ေဆာငေ်သာ
မဲေပးမ�အားလံးုသည် ြပညန်ယ်က ချမတှ်ထားေသာ
လံုြခံုေရးစံ��နး်များ၊ RR/CC ၏လံုြခံုေရး
လုပ်ထံးုလုပ်နညး်များ၊ California 
ေရွးေကာက်ပွဲဆိငုရ်ာ စညး်မျဉ်း�ငှ့် California 
မဲေပးစနစ် အသံးုြပုမ� လုပ်ထံးုလုပ်နညး်များကို
လိုက်နာပါမည်
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လံြုခံုေရး�ငှ့ ်ြဖစလ်ာ�ိငုေ်သာအေရးေပါ်ကစိ� အစအီစဉ်

မဲစငတ်ာ အကအူညီ

• မဲစငတ်ာတငွ် အလုပ်လုပ်ေနသမူျားအပါအဝင် ဝနထ်မ်းအားလံုး၊ နညး်ပညာ�ငှ့်
ေလးစားလိုကန်ာေရး ပံပိ့းုေပးေနသတူိုသ့ည် ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ အထးူေလက့ျင့ေ်ရးကို
တကေ်ရာကရ်ပါမည-်

o မေဲပးကရိိယာ လပ်ုေဆာငပံ်ု
o မစဲငတ်ာ တညေ်ဆာကြ်ခငး်
o မေဲပးသမူျားကို ကညူြီခငး်�ငှ့် စစီဥေ်ဆာငရွ်ကေ်ပးြခငး်
o ထခိိကုလ်ယွေ်သာ ပစ�ညး်ကရိိယာများကို လံြုခံု စာွထားြခငး်
o အေရးေပါ်အေြခအေနတငွ် သင့ေ်တာ်ေသာ လပ်ုထံးုလပ်ုနညး်များ
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လံြုခံုေရး�ငှ့ ်ြဖစလ်ာ�ိငုေ်သာအေရးေပါ်ကစိ� အစအီစဉ်

ဆိကုဘ်ာလံြုခံု ေရး
• RR/CC IT အဖဲွ�သည် အုပ်ချုပ်မ�၊ အ��ရာယ�်ငှ့် ေလးစားလိကုန်ာေရး

(GRC) မေူဘာငက်ို လကခ်ကံျင့သ်ံးုပါသည။်

• RR/CC သည် ကနွရ်ကလ်ံြုခံု ေရးကို လပ်ုေဆာငထ်ား�ပီး စဉ်ဆကမ်ြပတ်
ေစာင့�်ကည့ေ်ရးကို ပံပိ့းုေပးပါမည်

• ePollbooks (အလီကထ်ရွနန်စ် မေဲပးသမူျားစာရငး်)ကို
ဗဟိမုစှမီခံန ့ခ်ွ�ဲပီး routers များတငွ် အသံးုြပုခငွ့ေ်ပးထားသည်

• ေရွးေကာကပ်ွဲများအတကွ် အထးူသးီသန ့် လံြုခံု ေရးလပ်ုငနး်
ေဆာငရွ်ကမ်�စငတ်ာ (SOC) ကို ထေူထာငထ်ားသည်
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လံြုခံုေရး�ငှ့ ်ြဖစလ်ာ�ိငုေ်သာအေရးေပါ်ကစိ� အစအီစဉ်

ြဖစ်လာ�ိငုေ်သာအေရးေပါ်ကိစ� အစီအစဉ်

• RR/CC သည် မစဲငတ်ာတငွ် ေ�ာှင့ယ်ကှမ်�မနှသ်မ�ကို ေြဖ�ငှး်ရန်
ခိငုလ်ံေုသာ အေရးေပါ်ကစိ� အစအီစဉ် �ှိပါသည်

o ယာယီ မဲစငတ်ာ ေနရာချထားေရး
o ဥပေဒစိုးမိုးေရး�ငှ့် ြပညန်ယအ်တငွး်ေရးမ�း�ုံးသို ့ အသေိပးြခငး်

(သင့ေ်လျာ်ပါက)
o မဲေပးသမူျားကို အဆကမ်ြပတအ်သေိပးရန် မီဒယီာကို

ေနာကဆ်ံးုရအေြခအေနများ ေဖာ်ြပေပးြခငး်
o ဆိငုး်ဘတု�်ငှ့် ဝနထ်မ်းများသည် မဲေပးသမူျားကို

အြခားေနရာများသို ့ သာွးရန�်�န�်ကားေပးြခငး်
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ေ�ှ�ဆကေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်

• Los Angeles ေကာငတ်၏ီ မဲဆ���ငှမ်ျားသည်
ဆကလ်ကတ်ိးုပာွး�ပီး ကွြဲပားလာပါမည်

• RR/CC သည် ေကာငတ်၏ီ မဲေပးသမူျား
လိုအပ်ချကမ်ျားကို အေကာငး်ဆံးု ြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန်
သကွလ်ပ်ချကခ်ျာ�ပီး တံု ့ြပနမ်��ှိကာ
ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာမ�ြဖင့် လူကိဗုဟိုြပု�ပီး (human-
centered) ြပညသ်�ူငှ့ရ်ငဆ်ိငုသ်ည့် ချဉ်းကပ်နညး်ကို
ဆကလ်က၍် ကျင့သ်ံးုသာွးပါမည်
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