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េ��នធី LOS ANGELES 
ម�ន�ីចុះប��ី-ម�ន�ីកត�់��/េស��នេ��នធី

• េ��ក��ងតំបន់ជុំវ�ញជិតៗរបស់មនសុ�ែដលកំពុងត�មង់ជួរេដើម�ីេ��ះេ���តរបស់ពួកេគ ឬក��ងច���យ 100
ហ�ីតពី�ចកចូលៃនកែន�ងេ��ះេ���ត ��រេ��ះេ���តេ����ប់ផ��វ ឬ�បអប់ទ���ក់េ���ត សកម���ព��ងេ���ម
�តូវ��ន��ម��ត់ ។

�ព��ន៖ ��រ��ក់��ញរកសេម�ងេ���ត �តូវ��ន��ម��ត់!
��រប�ំ�ន��ច��ំេ��ដល់��រ��កពិន័យ និង/ឬ��ក់ពន�����រ

េ��ទី��៖៖  

េតើសកម���ពអ�ខី�ះែដល�តូវ��ន��ម��ត់៖

• សូមកំុ សុំឱ្យបុគ�លណាមា� ក់េបាះេឆា� តឱ្យ ឬ្របឆំាងនឹងេបក�ជន ឬវធិានករសន�ឹកេឆា� តណាមួយ។

• សូមកំុ បង� ញេឈ� ះ របូភាព ឬនិមិត�ស�� របស់េបក�ជន។

• សូមកំុ ររងំករចូលេទកន់ ឬក៍ពន្យោេពល េនែក្បរ្របអប់ទមា� ក់សន�ឹកេឆា� តណាមួយ។

• សូមកំុ ផ�ល់សមា� រៈ ឬព័ត៌មានែដលអចស� ប់បានស្រមាប់ ឬ្របឆំាងនឹងេបក�ជន ឬវធិានករសន�ឹក

េឆា� តណាមួយេនជិតកែន�ងេបាះេឆា� ត មណ� លេបាះេឆា� ត ឬ្របអប់ទមា� ក់សន�ឹកេឆា� ត។

• សូមកំុ ផ្សព�ផ្សោយញត�ិទមទរណាមួយ រមួទំងស្រមាប់ករផួ�ចេផ�មគំនិត ករេធ�្របជាមតិ ករ

េបាះេឆា� តដកតំែណង ឬករែតងតំងេបក�ជន។

• សូមកំុ ែចកចយ បង� ញ ឬេស��កសេម��កបំពក់ណាមួយ (មួក អវ ស��  បូ៊តុង សី�គ័រ) ែដលរមួ

ប��ូ លេឈ� ះ របូ និមិត�ស��  និង/ឬគំា្រទ ឬ្របឆំាងេបក�ជន ឬវធិានករសន�ឹកេឆា� តណាមួយ។

• សូមកំុ បង� ញព័ត៌មាន ឬនិយាយេទកន់អ�កេបាះេឆា� តអំពីសិទ�ិេបាះេឆា� តរបស់អ�កេបាះេឆា� ត។

ករហមឃាត់ករទក់ទញរកសេម�ងេឆា� តែដលបានសេង�បខងេលមានែចងក�ុងមា្រត 7 ៃនជំពូកទី

4 ៃនែផ�កទី 18 ៃន្រកមេបាះេឆា� តរដ�កលីហ័�រញ៉ា។

    សូមកុំ

    សូមកុំសូមកុំ
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សូមកុំ

សូមកុំ

សូមកុំ
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•
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�ព��ន៖ ��រែកែ�បបំែផ�ងដេំណើរ��រ 
��រេ��ះេ���ត�តូវ��ន��ម��ត់!

��រប�ំ�ន��ំង��យនឹង�តូវពិន័យ និង/ឬ��ក់ពន�����រ
េតើសកម���ពអ�ីខ�ះែដល�តូវ��ន��ម��ត់៖ 
•  សូមកំុ ្រប្រពឹត� ឬបុ៉នប៉ង្រប្រពឹត�ករែក�ងបន�ំករេបាះេឆា� ត។

•  សូមកំុ ផ�ល់សំណង ឬករសូកប៉ាន់ដល់បុគ�លណាក៏េដយ ក�ុងទ្រមង់ណាមួយ ឬេដយមេធ្យោបាយណាមួយ ែដលជំរុញ ឬ

ព្យោយាមជំរុញមនុស្សឱ្យេបាះេឆា� ត ឬបដិេសធមិនេទេបាះេឆា� ត។

•  សូមកំុ េបាះេឆា� តេដយខុសច្បោប់។

•  សូមកំុ ព្យោយាមេបាះេឆា� ត ឬជួយអ�កដៃទឱ្យេបាះេឆា� ត េនេពលែដលមិនមានសិទិ�េបាះេឆា� ត។

•  សូមកំុ ចូលរួមក�ុងករទក់ទញរកសនឹ�កេឆា� ត ថតរូប ឬេធ�កំណត់្រតអ�កេបាះេឆា� តែដលចូល ឬេចញពីកែន�ងេបាះេឆា� ត ឬ

ររងំផ�ូវចូល ្រចកេចញ ឬចំណតរថយន�។

•  សូមកំុ ជំទស់សិទិ�េបាះេឆា� តរបស់បុគ�លមា� ក់ ឬររងំអ�កេបាះេឆា� តមិនឱ្យេបាះេឆា� ត។ ពន្យោរេពលដំេណ រករេបាះេឆា� ត; ឬ

ែក�ងបន�ំែណនំាជនណាមា� ក់ថាគាត់មិនមានសិទិ�េបាះេឆា� ត ឬមិនបានចុះេឈ� ះេបាះេឆា� ត។

•  សូមកំុ ព្យោយាមប�� ក់ពីរេបៀបែដលអ�កេបាះេឆា� តបានេបាះេឆា� តេលសន�ឹកេឆា� តរបស់ពួកេគ។

•  សូមកំុ កន់កប់ ឬេរៀបចំឱ្យមាននរណាមា� ក់កន់កប់អវុធ េនជិតកែន�ងេបាះេឆា� ត េលកែលងែតករណីមួយចំនួន។

•  សូមកំុ បង� ញខ�ួន ឬេរៀបចំឱ្យនរណាមា� ក់បង� ញខ�ួនក�ុងឯកសណា� នម�ន�ីសន�ិភាព អ�កយាម បុគ�លិកសនិ�សុខ េនកុ�ងតំបន់ជំុ

វញិជិតកែន�ងេបាះេឆា� ត េលកែលងែតករណីេលកែលងមួយចំនួន។

•  សូមកំុ េ្រជ�តែ្រជក ឬរខំនជាមួយែផ�កណាមួយៃន្របព័ន�េបាះេឆា� ត។

• សូមកំុ ែក�ងបន�ំ ែក�ងក� យ ឬរខំនដល់សន�ឹកេឆា� ត។

• សូមកំុ ែកៃឆ�បំែផ�ងសន�ឹកេឆា� ត។

• សូមកំុ រខំន បំផា� ញ ឬផា� ស់ប�ូរប�� ីេបាះេឆា� ត សន�ឹកេឆា� តផ�ូវករ ឬធុងសន�ឹកេឆា� ត។

• សូមកំុ បង� ញធុង្របមូលសន�ឹកេឆា� តេ្រកផ�ូវករណាមួយែដលអចបេ�� តអ�កេបាះេឆា� តឱ្យេជឿថាវជា្របអប់្របមូលសន�ឹក

េឆា� តផ�ូវករ។

• សូមកំុ រខំន ឬេ្រជ�តែ្រជកជាមួយច្បោប់ចម�ងលទ�ផលៃនករេបាះេឆា� ត។

• សូមកំុ បង�ិតបង�ំ ឬបេ�� តបុគ�លែដលមិនអចអន ឬចស់ជរឱ្យេបាះេឆា� តឱ្យ ឬ្របឆំាងនឹងេបក�ជន ឬវធិានករែដលផុ�យនឹង

េចតនារបស់ពួកេគ។

• សូមកំុ េធ�ខ�ួនដូចជាម�នី�េរៀបចំករេបាះេឆា� ត េនេពលែដលអ�កមិនែមនជាបុគ�លេនាះេទ។
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       សូមកុំ
       សូមកុំ

   សូមកុំ   សូមកុំ

•    

•    

•    

េ��នធី LOS ANGELES
ម�ន�ីចុះប��ី-ម�ន�ីកត�់��/េស��នេ��នធី

និេយាជកមិនអចទមទរ ឬសំុឲ្យនិេយាជិតរបស់ពួកេគនំាយកសន�ឹកេឆា� តេបាះតមសំបុ្រតេទេធ�ើករ 
ឬសំុឲ្យនិេយាជិតរបស់ពួកេគេបាះេឆា� តសន�ឹកេឆា� តរបស់ពួកេគេនកែន�ងេធ�ើករេនាះេទ។ េនេពលេបើក្របាក់ែខ ឬ្របាក់ឈ�ួល 
និេយាជកមិនអចភា� ប់នូវសមា� រៈែដលបុ៉នប៉ងមានឥទ�ិពលេលើគំនិតនេយាបាយ ឬសកម�ភាពរបស់និេយាជិតរបស់ពួកេគេឡើយ។

សមាជិក្រក�មករងរមណ� លេបាះេឆា� តមិនអចព្យោយាមកំណត់ពីរេបៀបែដលអ�កេបាះេឆា� តបានេបាះេឆា� តរបស់ពួកេគេទ 
ឬ្របសិនេបើព័តមានេនាះ្រត�វបានរកេឃើញ សូមប�� ក់ពីរេបៀបែដលអ�កេបាះេឆា� តបានេបាះេឆា� តេលើសន�ឹកឆ�តរបស់ពួកេគ។

ករហមឃាត់េលើសកម�ភាពទក់ទងនឹងអំេពើបំែផ�ងដំេណើ រករេបាះេឆា� តែដលបានសេង�បមកខងេលើមានែចងក�ុងជំពូកទី 6 
ៃនែផ�កទី 18 ៃន្រកមេបាះេឆា� តរដ�កលីហ�័ញ៉ា។
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