
• วธิีที�ง่ายที�สุดในการลงทะเบียนเพื�อลงคะแนนเสียงคอื ออนไลน์ ที� LAVOTE.GOV

• ใบสมัครลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั �งยังมีอยู่ ในอาคารของรฐัส่วนใหญ่เช่น ห้องสมุด, สํานักงาน, DMV, ที�ทําการไปรษณีย์ และ สํานักงานใหญ่นายทะเบียนใน Norwalk

• ผู้มีสิทธิเลือกตั �งจะตอ้งลงทะเบียนเพื�อลงคะแนนเสียงภายใน วนัที� 24 ตุลาคม เพื�อรบับัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์สําหรบัการเลือกตั �งครั �งนี�

การลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั�ง

ฉันจะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของฉันได้อย่างไร?

• ผู้มีสิทธิเลือกตั�งสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและข้อมูลออนไลน ์ไดท้ี� LAVOTE.GOV/VRSTATUS หรอืโทร
(800) 815-2666, ตวัเลือก 2

ฉันสามารถลงคะแนนได้หรอืไม่หากฉันพลาดกําหนดเวลาการลงทะเบียน?
       ใช่. ผู้มีสิทธิเลือกตั �งที�มีสิทธิ�ซึ�งพลาดกําหนดเวลา 24 ตุลาคม ยังคงสามารถลงคะแนนดว้ยตนเองที� Vote Center ใน เทศมลฑล L.A. 
       ผ่านการลงทะเบียนผู้ลงคะแนนแบบมีเงื�อนไข (การลงทะเบียนในวนัเดยีวกัน)

เมื�อใดที�ฉันควรอัปเดตข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีสทิธิเลือกตั้งของฉัน?
• หากผู้มีสิทธิเลือกตั �งไดย้้ายเปลี�ยนชื�อหรอืตอ้งการเปลี�ยนสังกัดพรรคการเมืองพวกเขาสามารถอัปเดตการลงทะเบียนได ้LAVOTE.G OV

สําหรบัผู้มีสิทธิเลือกตั �งที�ย้ายออกจากเคาน์ตหีรอืรฐัโปรดตดิตอ่สํานักงานนายทะเบียนที� (800) 201-8999 ตวัเลือก 2
เพื�อยกเลิกการลงทะเบียนของคณุหรอืไปที� LAVOTE.G OV เพื�อดาวน์โหลดแบบฟอรม์ยกเลิกการลงทะเบียน

ฉันจะได้รบับัตรลงคะแนนเสยีงทางไปรษณีย์เมื�อใด?

ลงคะแนนทางไปรษณีย์

ฉันจะติดตามการลงคะแนนเสยีงทางไปรษณีย์ ได้อย่างไร?
• ผู้ลงคะแนนสามารถตดิตามบัตรลงคะแนนได้ โดยสมัครรบั Where's My Ballot ที� california.ballottrax.net.

นี�คอืการสมัครรบัข้อมูลฟรทีี�ส่งการแจ้งเตอืนอัตโนมัตทิางข้อความ อีเมล หรอืข้อความเสียงเกี�ยวกับสถานะของบัตรลงคะแนนของคณุ

คําถามที�พบบ่อยเกี�ยวกับ การเลือกตั�งขั �นต้น พฤศจิกายน 2022

12400 Imperial Hwy. Norwalk, CA 90650 LAVOTE.GOV

 ฉันควรจะใสว่นัเกิดของฉันในซองสง่คืน หรอืเป็น วันที�สง่คืน หรอืไม่?

• ระบุวนัที�ส่งคนืบัตรลงคะแนน หากผู้มีสิทธิเลือกตั �งใส่วนัเกิดแทน การลงคะแนนจะยังคงไดร้บัการดาํเนินการ และเมื�อตรวจสอบแล้ว จะถูกนับในคนืวนัเลือกตั �ง

ฉันจะลงทะเบียนเพื�อลงคะแนนได้อย่างไร?

ผู้มีสิทธิเลือกตั �งสามารถคนืบัตรลงคะแนนไดท้ันทีที� ไดร้บั 

บัตรลงคะแนนทั �งหมดจะตอ้งประทับตราไปรษณีย์และส่งคนืภายในวนัเลือกตั �ง 

สํานักงานของเราจะรบับัตรลงคะแนนที�มีตราประทับภายในวนัเลือกตั �ง และไดร้บัภายใน 7 วนัหลังจากวนัเลือกตั �ง

การลงคะแนนเสียงทางไปรษณียจ์ะถูกส่งไปยงัผูมี้สิทธิเลือกตั�งที�ลงทะเบียนทั�งหมดตั�งแต่ วนัที�  6 ตุลาคม

ฉันจะหารายชื�อสถานที�ลงคะแนนเสยีงได้จากที� ไหน?
ออนไลน ์ได้ ที� LAVOTE.GOV 

         รายการสถานที�ของกล่องลงคะแนนเสียงที�สะดวกใกล้กับที�อยู่อาศัยของผู้ออกเสียงลงคะแนนจะรวมอยู่ในแพ็คเก็ต Vote by Mail

 เหตุใดฉันจึงต้องชื�อเซ็นในซองจดหมายสง่คืน?

จะต้องส่งบัตรลงคะแนนเมื่อใด?

มลฑล LOS ANGELES

นายทะเบียน-ผู้บันทึก/ปลัดเทศมลฑล



• กรอกและส่งคนืแบบฟอรม์ขอภาษาที�ดา้นหลังหนังสือตวัอย่างบัตรลงคะแนน      

• โทรไปที�แผนกบรกิารหลายภาษาของนายทะเบียนที� (800) 815-2666 ตวัเลือกที� 3 

• ภาษาที�รองรบั: อารเ์มเนีย, จีน, เขมร, ฟารซี์, เกาหลี, สเปน, ตากาล็อก, เวยีดนาม, ฮินด,ี ญี�ปุ่น, ไทย, รสัเซีย, พม่า, เตลูกู, คชุราต, อินโดนีเซีย, มองโกเลีย และ เบงกาลี

• ผู้ออกเสียงลงคะแนนสามารถขอบัตรลงคะแนนทดแทนไดท้ี� LAVOTE.GOV/REPLACEBALLOT วันสุดท้ายในการขอเปลี�ยนคอื 1 พฤศจิกายน

• โทร (800) 815-2666, ตัวเลือก 2, หรอืส่งอีเมลไปที� votebymail@rrcc.lacounty.gov พรอ้มชื�อนามสกุล วนัเกิด และที�อยู่ของคณุ

• ไปที � LOCATOR.LAVOTE.GOV เ พื�อด ูแอพพลิเคชัน ศนูย์การเลือกต�งั หรอืโทร ( 800) 815-2666, ตัวเลือก 1

• แอพพลิเคชัน จะแสดงตาํแหน่งที�ตั �งของศนูย์ลงคะแนนเสียงทั �งหมดใน มลฑล L.A. County และ เวลารอโดยประมาณ

• ผู้ออกเสียงลงคะแนนที�ลงทะเบียนทุกคนจะไดร้บัจดหมายแยกตา่งหากในช่วง กลางเดอืน ตลุาคม ซึ�งแสดงรายการที�ตั �งของศนูย์ออกเสียงลงคะแนนที� ใกล้ทีสุดไปยังที�บ้าน 

ของพวกเขา
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• ใช่. ผู้มีสิทธิเลือกตั �งจะมีตวัเลือกในการลงคะแนนดว้ยตนเองที�ศนูย์ลงคะแนนเสียงใดก็ได ้เริ�มตั �งแตว่นัที� 29 ตุลาคม 

• ศนูย์เลือกตั �งจะเปิดทุกวนัตั �งแตเ่วลา 10:00 น. ถึง 19:00 น. และตั �งแต ่7:00 น. ถึง 20:00 น. ในวนัเลือกตั �ง

• ผู้มีสิทธิเลือกตั �งสามารถเยี�ยมชมศนูย์ลงคะแนนเสียงไดทุ้กแห่ง เริ�มตั �งแตว่นัที� 29 ตุลาคม

• ใช้ประโยชน์จากโอกาสในการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าและลงคะแนนเสียงก่อนเวลา

• ศนูย์ลงคะแนนเสียงทั �งหมดจะปฏิบัตติามแนวทางดา้นสาธารณสุขและความปลอดภัยใน�จจุบัน

• เจ้าหน้าที�ปฏิบัตกิารเลือกตั �งจะสวมหน้ากากอนามัยและทําความสะอาดพื �นผิวเป็นประจํา

• ขอแนะนําให้ผู้มีสิทธิเลือกตั �งสวมหน้ากากอนามัย

ลงคะแนนทางไปรษณีย์
จะเกิดอะไรขึน้หากฉันไม่ได้รับบัตรลงคะแนน หรือ ได้รับบัตรลงคะแนนที่เสียหาย?

ฉันจะขอลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ในภาษาอื่นได้อย่างไร?

การออกเสียงลงคะแนน-ด้วยตนเอง

ข้าพเจ้าสามารถลงคะแนนด้วยตนเองได้หรือไม่?

จะหาศูนย์ลงคะแนนได้อย่างไร?

ฉันจะลงคะแนนด้วยตนเองได้เมื่อใด?

คุณรักษาศูนย์ลงคะแนนเสียงให้ปลอดภัยจาก COVID-19 ได้อย่างไร?

ข้าพเจ้า จําเป็น ต้องระบุบัตรประจําตัวเพื่อลงคะแนนเสียงที่ศูนย์ออกเสียงลงคะแนนหรือไม่?
กฎหมายแคลิฟอรเ์นียไม่ไดก้ําหนดให้ผู้ลงคะแนนที�ลงทะเบียนตอ้งแสดงบัตรประจําตวัเมื�อลงคะแนน 

อย่างไรก็ตาม หากผู้มีสิทธิเลือกตั �งลงทะเบียนเป็นนคร้ังแรก พวกเขาตอ้งแสดงบัตรประจําตวัที�มีรปูถ่ายของรฐับาลที�ถูกตอ้ง หรอืตวัเลขสี�หลักสุดท้ายของหมายเลขประกันสังคม

มลฑล LOS ANGELES

นายทะเบียน-ผู้บันทึก/ปลัดเทศมลฑล

คําถามท�ีพบบ่อยเก�ียวกับ การเลือกตั�งขั �นต้น พฤศจิกายน 2022


	•	Voters can request a replacement ballot at LAVOTE.GOV/REPLACEBALLOT. The last day to request a replacement is May 31.



