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မဲပပေးသ ူမှတပ် ုံတငခ်ြငေ်း။ 

  မဲပပေးရန် မည်သ ုံ ို့ မှတပ် ုံတငမ်ည်နည်ေး။ 

မဲပ ေးဖ  ို့ မှတ်   တငရ်န ်အလွယ်ကူဆ  ေးနည်ေးမှှာ အွနလ်  ငေ်းရှ  LAVOTE.GOV။ 

စှာကကညို့်တ  က်မ ှာေး၊ ပမှာ်ပတှာ်ယှာဉ်ဌှာနရ  ေးမ ှာေး၊ စှာတ  က်မ ှာေး၊ နငှို့ ်Norwalk ရှ  မှတ်   တငအ်ရှာရှ ရ  ေးခ ျု ်ကဲို့သ  ို့ပသှာ အစ  ေးရအပဆှာက်အအ  အမ ှာေးစ တွင ်မဲပ ေးသူ မှတ်   တင ်

ပလ ှာကလ် ှာမ ှာေးက   ရရှ န  င ်ါသည်။ 

မဲဆနဒရှငမ် ှာေးသည် ဤပရွေးပကှာက် ဲွအတကွ် ဆနဒမဲပ ေး မဲပ ှာေးတစ်ရွက်က   စှာတ  က်မှလက်ခ ရရှ ရန ်ပ ောက်တ ုံဘောလ ၂၄ ရက် ပနှာက်ဆ  ေးထှာေးပ  ေး  

မဲပ ေးရန ်မှတ်   တငရ်မည်ပဖစ်သည်။ 

   ကျွန်ုံပ်၏ မှတပ် ုံတငခ်ြငေ်း  ပခြ ပနက ုံ မည်သ ုံ ို့စစ်ပ ေးန ုံငမ်ည်နည်ေး။ 

   မဲပ ေးသူမ ှာေးသည် ၎ငေ်းတ  ို့၏ မှတ်   တငပ်ခငေ်း အပပခအပနက   LAVOTE.GOV/VRSTATUS သ  ို့မဟ တ် (800) 815-2666၊ ပရွေးခ ယ်မှု 2 တွင ်စစ်ပဆေးန  င ်ါသည်။ 

  မှတပ် ုံတငရ်န် ပနောက ် ုံေးရက ်ပက ော်လနွ်သေွာေးပါက မဲပပေးန ုံငပ်ါသလောေး။ 

ဟ တ်ကဲို့။ ပ ောကတ် ုံဘောလ ၂၄ ရက် ပနှာက်ဆ  ေး သတ်မှတ်ခ  န ်ပက ှာလ်နွသ်ွှာေးပသှာ်လည်ေး အရည်အခ ငေ်းပ ညို့်မ ပသှာ မဲဆနဒရှင ်မည်သူမဆ   အပပခအပနအရ မဲဆနဒရှင ်

မှတ်   တငပ်ခငေ်း (ပန ို့ခ ငေ်းပ  ေး မှတ်   တငပ်ခငေ်း) မှတဆငို့ ်L.A. County ရှ  မည်သညို့် မဲရ   တွငမ်ဆ   လကူ  ယ်တ  င ်မဲပ ေးန  င ်ါသည်။ 

  ကျွန်ုံပ်၏မဲ နဒရှင ်မှတပ် ုံတငမ်ှုက ုံ မည်သ ုံ ို့နငှို့ ်မည်သညို့် ြ  န်တငွ ် ြ က ်လက ် သစ်ပပေးရမည်နည်ေး။ 

အကယ်၍ မဲဆနဒရှငတ်စ်ဦေးသည် ပပ ှာငေ်းပရ ွှေ့ ပခငေ်း၊ အမည်ပပ ှာငေ်းပခငေ်း၊ သ  ို့မဟ တ် ၎ငေ်းတ  ို့၏ န  ငင် ပရေး  ါတ ဝငမ်ှုက   ပပ ှာငေ်းလလဲ   ါက ၎ငေ်းတ  ို့၏ မှတ်   တငပ်ခငေ်းက   

LAVOTE.GOV တွင ်အခ ကအ်လက် အသစ် ပ ေးသွငေ်းန  င ်ါသည်။ ခရ  င ်သ  ို့မဟ တ် ပ ည်နယ်မှ ပပ ှာငေ်းပရ ွှေ့သွှာေးပသှာ မဲဆနဒရှငမ် ှာေးသည် မှတ်   တငအ်ရှာရှ ရ  ေး (800) 201-8999၊ 

ပရွေးခ ယ်မှု 2 သ  ို့ ဆက်သွယ်၍ သင၏်မှတ်   တငပ်ခငေ်းက    ယ်ဖ က် ါ၊ သ  ို့မဟ တ ်LAVOTE.GOV သ  ို့ သွှာေးပရှာက၍် မှတ်   တငပ်ခငေ်း ယ်ဖ က်မှု ပဖှာင ်  စ က   ကူေးယူ ါ။ 

 

စောတ ုံကမှ် မဲပပေးခြငေ်း 

  ကျွန်ုံပ်၏  နဒမဲပပေး မဲခပောေးက ုံ စောတ ုံကမှ် မည်သညို့် ြ  န်တငွ ်လကြ် ရရှ မည်နည်ေး။ 

ပ ောကတ် ုံဘောလ ၆ ရကမှ်စ၍ မှတ်   တငထ်ှာေးသညို့် မဲဆနဒရှငမ် ှာေးအှာေးလ  ေးထ  စှာတ  က်မှ ဆနဒမဲပ ေး မဲပ ှာေးမ ှာေး ပ ေး   ို့မည်ပဖစ်သည်။  

  ကျွန်ုံပ်၏ စောတ ုံကမှ် မဲပပေးခြငေ်းက ုံ မည်သ ုံ ို့ ပခြရောြ န ုံငမ်ည်နည်ေး။ 

မဲဆနဒရှငတ်  ို့သည် california.ballottrax.net တငွ ်Where's My Ballot က   စှာရငေ်းသွငေ်းပခငေ်းပဖငို့ ်၎ငေ်းတ  ို့၏မဲမ ှာေးက   ပပခရှာခ န  င ်ါသည်။   မဲဆနဒရှငတ်  ို့၏ 

မဲပ ေးပခငေ်းအပပခအပနက   စှာသှာေး၊ အ ေးပမေးလ် သ  ို့မဟ တ် အသ ပမေးလ်ပဖငို့ ်အလ  အပလ ှာက်အပကကှာငေ်းကကှာေးခ က်မ ှာေးက   ပ ေး   ို့သညို့် အခမဲို့စှာရငေ်းသွငေ်းမှုတစ်ခ ပဖစ်သည်။ 

  မဲပပေးလ ောထညို့်ရန်ပ ုံေးမ ောေး၏ တည်ပနရောစောရငေ်းက ုံ မည်သညို့်ပနရောတငွ ်ရှောပတွွေ့ န ုံငမ်ည်နည်ေး။ 

   LAVOTE.GOV အနွလ်  ငေ်း 

မဲဆနဒရှငမ် ှာေး၏ ပနထ  ငရ်ှာအန ေးရှ  အဆငပ်ပ ပသှာ မဲပ ေးလ ှာထညို့ရ်န ်  ေးမ ှာေး တည်ပနရှာစှာရငေ်းက   စှာတ  က်မှ မဲပ ေးပခငေ်းအထ  တ်ွင ်ထညို့်သွငေ်းထှာေး ါသည်။ 

   ခပန်စော  တက် ုံ ဘောပ ကောငို့ ်လကမှ်တထ် ုံေးဖ ုံ ို့ လ ုံ ပ်တောလ။ဲ 

မှတ်   တငအ်ရှာရှ သည် အရည်အခ ငေ်းပ ညို့်မ မှုက   အတည်ပ ျုရနအ်တကွ် မဲဆနဒရငှမ် ှာေး၏ မှတ်   တငမှ်တတ်မ်ေး လက်မှတပ်ဖငို့ ်ပ နပ် ေးသညို့်စှာအ တ၏် လက်မှတက်   စ စစ်သည်။ 

  စောတ ုံက ်ခပန်စော  တတ်ငွ ်ကျွန်ုံပ်၏ပမွေးပန ို့ သ ုံ ို့မဟုံတ ်စော  တခ်ပန်ပ ုံ ို့သညို့်ပန ို့ က ုံထညို့်ရမည်လောေး။ 

လ  ျုွှေ့ ဝှက်မဲပ ေးသညို့် ရက်စဲွက   ထညို့်သငွေ်း ါ။ အကယ်၍ မဲဆနဒရငှတ်စ်ဦေးသည် ၎ငေ်းတ  ို့၏ပမွေးပန ို့က   အစှာေးထညို့်မ  ါက မဲပ ေးပခငေ်းသည် ဆက်လကရ်ှ ပနမည်ပဖစ်ပ  ေး 

စ စစ်ပ  ေးသည်နငှို့ ်အတည်ပ ျုပ  ေး ပရတကွ်မည်ပဖစ်သည်။ 

      မည်သညို့် ြ  န်တငွ ်လ   ွေ့ ဝှကမဲ်ပပေးရန် လ ုံ ပ်သနည်ေး။ 

မဲဆနဒရှငမ် ှာေးသည် ၎ငေ်းတ  ို့၏မဲမ ှာေးက   လက်ခ ရရှ သည်နငှို့တ်ပ  ျုငန်က် ပ နလ်ည်ပ ေး   ို့န  ငသ်ည်။ 

မဲအှာေးလ  ေးသည် ပရွေးပကှာက် ဲွပန ို့ ပနှာက်ဆ  ေးထှာေး၍ စှာတ  က်အမှတ်အသှာေး သ  ို့မဟ တ် တရှာေးဝင ်မဲပ ေးလ ှာထညို့ရ်န ်  ေး သ  ို့မဟ တ် မဲရ  သ  ို့ ပ နလ်ည်ပ ေး   ို့ရမည်ပဖစ်သည်။ 

မှတ်   တငအ်ရှာရှ သည် ပရွေးပကှာက် ဲွပန ို့ စှာတ  ကတ် ဆ  ်ပန ို့စဲွ နငှို့ ်ပရွေးပကှာက ဲွ်ပန ို့ပ  ေးပနှာက် ၇ ရက်အတွငေ်း လက်ခ ရရှ ပသှာ မဲမ ှာေးက   လက်ခ မည်ပဖစ်သည်။ 

 

န ုံဝငဘ်ောလ 2022 ြုံနစှ ် ပထပွထပွရွေးပကောကပဲွ်တငွ ်ပမေးပလို့ရှ ပသောပမေးြွန်ေးမ ောေး 

 

 

  ပလှာို့စ်အ နဂ် လ စ်ပကှာငတ်   

မှတ ်  တငအ်ရှာရှ -မှတ်တမ်ေးယူသ/ူ ပကှာငတ်  စှာ ပရေး 
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စောတ ုံကမှ် မဲပပေးခြငေ်း 

  ကျွန်ုံပ်သည် မဲမရရှ ပါက သ ုံ ို့မဟုံတ ်ပ ကစ် ေးသေွာေးပါက မည်ကဲို့သ ုံ ို့ လုံပ်ပ ောငမ်ည်နည်ေး။ 

မဲပ ေးသူမ ှာေးသည် LAVOTE.GOV/REPLACEBALLOT တွင ်အစှာေးထ  ေးမဲပ ေးလ ှာ ပတှာငေ်းဆ  န  ငသ်ည်။ အစှာေးထ  ေးမှု ပတှာငေ်းဆ  ရန ်ပနှာက်ဆ  ေးပန ို့သည်                    

န ုံဝငဘ်ောလ ၁ ရက် ပဖစ်သည်။ 

သငို့အ်မည်အပ ညို့်အစ  ၊ ပမွေးသကက ရှာဇ်နငှို့ ်လ  ်စှာတ  ို့က   votebymail@rrcc.lacounty.gov သ  ို့ အ ေးပမေးလ်   ို့ ါ၊ သ  ို့မဟ တ် (800) 815-2666၊ ပရွေးခ ယ်မှု 2 သ  ို့ပခေါ် ါ။ 

  တစ်ခြောေးဘောသောစကောေးခဖငို့ ်ပ ုံနှ ပ်ထောေးပသော မဲပပေးလ ောက ုံ စောတ ုံကမှ်ပ ုံ ို့ပပေးရန် မည်သ ုံ ို့ပတောငေ်း  ုံ ရမည်နည်ေး။  

   နမူနှာ မဲပ ေးစှာအ  ်ရဲ ို့ ပနှာကဘ်က်မှ ဘှာသှာစကှာေးပတှာငေ်းဆ     စ က   ပဖညို့်ပ  ေး ပ န ်  ို့ပ ေး ါ။ 

မှတ်   တငအ်ရှာရှ ၏ ဘှာသှာစကှာေးပ ါငေ်းစ   ဝနပ်ဆှာငမ်ှုကဏ္ဍ (800) 815-2666၊ ပရွေးခ ယ်မှု 3 က   ပခေါ်ဆ   ါ။ 

   အပထှာက်အကူပ ျုပသှာ ဘှာသှာစကှာေးမ ှာေး - အှာပမေးန ေးယနေ်း၊ တရ တ်၊ ခမှာ၊ ဖှာစ ၊ က  ရ ေးယှာေး၊ စ  န၊် တက်ဂပလှာို့၊ ဗ ယက်နမ်၊ ဟငဒ် ၊ ဂ  န၊် ထ  ငေ်း၊ ရ ရှှာေး၊ ဗမှာ၊ တ လဂူ၊  

  ဂူဂ ှာရတ ၊ အငဒ်  န ေးရှှာေး၊ မွနဂ်  လ ေးယှာေး၊ နငှို့ ်ဘနဂ်လ ။ 
 

 

လကူ ုံယတ် ုံင ်မဲပပေးခြငေ်း။ 

  လကူ ုံယတ် ုံင ်မဲပပေးန ုံငပ်ါသလောေး။ 

   ဟ တ်ကဲို့။ မဲဆနဒရှငမ် ှာေးသည် ပ ောကတ် ုံဘောလ ၂၉ ရကမှ်စ၍ မည်သညို့် မဲရ  တွငမ်ဆ   လူက  ယ်တ  င ်မဲပ ေးပရွေးခ ယ်ခွငို့ရ်ှ မည်ပဖစ်သည်။ 

မဲရ  မ ှာေးက   ပန ို့စဉ် န နက် ၁၀ နှာရ မှ ည ၇ နှာရ အထ  ဖွငို့လ်ှစ်မည်ပဖစ်ပ  ေး ပရွေးပကှာက် ဲွပန ို့တငွ ်န နက် ၇ နှာရ မှ ည ၈ နှာရ အထ  ဖွငို့လ်ှစ်မည်ပဖစ်သည်။ 

  မဲရ ုံက ုံ ဘယလ် ုံရှောရမလဲ။ 

   LOCATOR.LAVOTE.GOV သ  ို့သွှာေးပရှာက်ပ  ေး မဲရ   အက် ် က  ကကညို့်ရှု ါ သ  ို့မဟ တ် (800)815-2666 ပရွေးခ ယ်မှု 1 က   ပခေါ်ဆ   ါ။ 

အဆ   ါ အက် ် သည် LA ပကှာငတ် ရှ  မဲရ  စငတ်ှာ ပနရှာအှာေးလ  ေးနငှို့ ်သူတ  ို့၏ ခန ို့မှ်နေ်းပပခ ပစှာငို့ဆ်  ငေ်းခ  နမ် ှာေးက   ပ သသည်။ 

   အန ေးဆ  ေးမဲရ  မ ှာေး စှာရငေ်းပ ျုစ ထှာေးပသှာ သ ေးပခှာေးစှာတစ်ပစှာငက်   မှတ်   တငထ်ှာေးသညို့် မဲဆနဒရှငတ်  ငေ်းအ မ်သ  ို့ ပအှာကတ်  ဘှာလလယ်တွင ်ပ ေး   ို့မည်ပဖစ်သည်။ 

  ဘယ ်ြ  န်မှော လကူ ုံယ်တ ုံင ်မဲပပေးန ုံငမ်လ။ဲ 

မဲဆနဒရှငမ် ှာေးသည် ပ ောကတ် ုံဘောလ ၂၉ ရကမှ်စ၍ မည်သညို့် မဲပ ေးဌှာန သ  ို့မဆ   လှာပရှာကမဲ်ပ ေးန  င ်ါသည်။ 

ပစှာစ ေးစွှာ မဲပ ေးခွငို့က်   အခွငို့ပ်ကှာငေ်းယူပ  ေး ပစှာပစှာ မဲပ ေး ါ။ 

  မဲပပေးစငတ်ောမ ောေးတငွ ်COVID-19 က ုံ မည်သ ုံ ို့ ကောကယွထ်ောေးသနည်ေး။ 

   မဲပ ေးစငတ်ှာအှာေးလ  ေးသည် လကရ်ှ  ပ ည်သူ ို့က နေ်းမှာပရေး နငှို့ ်ပဘေးကငေ်းပရေး လမ်ေးည နခ် က်မ ှာေးက   လ  ကန်ှာကကသည်။ 

   ပရွေးပကှာက် ဲွ ဝနထ်မ်ေးမ ှာေးသည် မ ကန်ှှာဖ  ေးဝတ်ဆင၍် က နေ်းမှာသန ို့ရ်ှငေ်းပရေးအတကွ် မ က်နှှာပ ငမ် ှာေးက      မှန ်သ တ်ပ ေးမည်ပဖစ်သည်။ 

မဲဆနဒရှငမ် ှာေးအှာေး မ ကန်ှှာဖ  ေးဝတ်ဆငရ်န ်အပလေးအနက် တ  ကတ်နွေ်း ါသည်။ 

        မဲရ ုံတစ်ြုံတငွ ်မဲပပေးရန် တကွ ်သကပ်သြ  ပထောက် ထောေးမ ောေး ပပေးရန် လ ုံ ပ်ပါသလောေး။ 

ကယ်လ ဖ  ေးန ေးယှာေးဥ ပဒသည် မဲပ ေးသညို့်အခါတွင ်မှတ်   တငထ်ှာေးပသှာ မဲဆနဒရှငမ် ှာေးအှာေး သက်ပသခ ကတ်ပ ှာေးပ သရန ်မလ  အ ် ါ။ 

သ  ို့ပသှာ်လည်ေး မဲဆနဒရှငတ်စ်ဦေးသည်  ထမဆ  ေးအကက မ် မှတ်   တင ်ါက တရှာေးဝင ်အစ  ေးရဓှာတ်    ID သ  ို့မဟ တ် လူမှုဖလူ  ပရေးန  ါတ၏် ပနှာက်ဆ  ေးဂဏနေ်းပလေးလ  ေးက    

ပ ေးရ ါမည်။ 

 

န ုံဝငဘ်ောလ 2022 ြုံနစှ ် ပထပွထပွရွေးပကောကပဲွ်တငွ ်ပမေးပလို့ရှ ပသောပမေးြွန်ေးမ ောေး 

 

 

ပလှာို့စ်အ နဂ် လ စ်ပကှာငတ်  

မှတ ်  တငအ်ရှာရှ -မှတ်တမ်ေးယူသ/ူ ပကှာငတ်  စှာ ပရေး 

 


