မဲ ေပးရန်အတွက်
သင်ေရွ းချယ်လပ
ု ် ေဆာင်နင
ုိ ်
သည်များအေ ကာင်း ေလ့လာပါ
LAVOTE.GOV တွင် ဇွနလ
် ၇ ရက် ေန ပဏာမေရွ
့
းေကာက် ပဲွအတွက် သင်လအ
ုိ ပ် သည့ အ
် ရာအားလံးု
ရှ ိ ပါသည်။ The LA County Registrar-Recorder/County Clerk သည် ေရွ းေကာက်ပဲွအတွက်
တိကျ၍ဘက်မလိက
ု ်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် မဲ ေပးြခင်းဆိုင်ရာ အရင်းအြမစ် များအတွက်
တရားဝင်အရင်းအြမစ် ြဖစ် ပါသည်။ မဲ ေပးြခင်းအတွက် မည်သည့်အခါကမျှ ဤသည်ထက်ပို၍
လွယ်ကူခဲ့ြခင်း၊ ပို၍အဆင်ေြပြခင်းနှင့် ပို၍လံြု ခံ ုြခင်း မရှ ိ ခဲ့ပါ။ ေရွ းေကာက်ပဲွအတွက်
သင်ြပင်ဆင်နင
ုိ ်ပံုကို ဖတ်ပါ။

ကျွန်ုပ်မည်သု့ ိ မဲ စာရင်းေပးနိုင်သနည်း။
မဲ စာရင်းေပးရန် ေနာက် ဆံုးေနမှ့ ာ
မည်သည့ ေ
် နနည်
့ း။

မဲ ေပးရန်အတွက် ကျွန်ုပ်ေရွ းချယ်စရာများမှ ာ
မည်သည်တု့ ိ နည်း။

သင်အိမ်ေြပာင်းသွားပါက၊ LA ေကာင်တီတင
ွ ်
လူသစ်ြဖစ် ပါက၊ သို့ မဟုတ် ပထမဆံုးအ ကိမ် မဲ ေပးြခင်း
ြဖစ်ပါက၊ စာထည့်၍မဲ ေပးရန် မဲ ြပားတစ်ခု ရရှ ိ ရန်အတွက်
၂၀၂၂ ခု နှစ် ေမလ ၂၃ ရက် ေနာက်ဆံုးထား၍
မဲ စာရင်းေပးရပါမည်။ LAVOTE.GOV သို့
ဝင်ေရာက် ကည့်ရှုြခင်းသည် မဲ စာရင်းေပးရန်
အလွယ်ဆံုးနည်း ြဖစ်သည်။
သင်၌ အင်တာနက်အချ ိတ်အဆက် မရှ ိ ပါက၊
စာ ကည့်တိက
ု ်များ သို့ မဟုတ် DMV ရံု းများကဲ့သို့
အစိုးရအေဆာက်အဦအများစုတင
ွ ်
စက္ကူမဲ စာရင်းကတ်ြပားများ ရယူနင
ုိ ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်စာထည့်၍ပို့ လက
ုိ ် သည့်မဲြပားကို ကျွန်ုပ်
ေြခရာခံ နုိင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။ (california.ballottrax.net ရှ ိ ) (ကျွန်ပ
ု ် ၏မဲ ြပား
ဘယ်မှာနည်း။) Where’s My Ballot တွင် အခမဲ့
အမည်စာရင်းသွင်းြခင်းြဖင့် သင်၏မဲ ြပားကို
အဆင့်တိင
ု ်းတွင် ေြခရာခံ နင
ုိ ်ပါသည်။ စာတိက
ု ်မှ
ပို့ လိက
ု ်သည့် သင့်မဲြပား၏ အေနအထားကို
တက်စ်မက်ေဆ့ဂျ ်၊ အီ းေမးလ် သို့ မဟုတ် အသံြဖင့်
မှာ ကားချက်တို့ြဖင့် သင့်အား အသိေပးပါမည်။
သင်၏မဲ ြပားကို ြပန်ပို့ ပီ းေနာက်တင
ွ ်လည်း၊
မှတ်ပံုတင်အရာရှ ိ ၏ရံု း၌ လက်ခံရရှ ိ သည့်အခါနှင့်
၎င်းကိုေရတွက်မည်ြဖစ် ေ ကာင်းတို့ ကို သင့်အား
အသိေပးပါမည်။

LA ေကာင်တီတွင် မဲ ေပးြခင်းအတွက်
မည်သည့အ
် ခါမျှ ဤသည်ထက် ပို၍
လွယ်ကူခ့ဲ ြခင်း မၡိ ပါ

၁။ စာတိုက်မှ မဲ ေပးြခင်း။ LA ေကာင်တီရှိ
မဲ စာရင်းေပးထားေသာ မဲ ဆန္ဒရှင်တိင
ု ်းထံ ဇွနလ
် ပဏာမ
ေရွ းေကာက်ပဲွအတွက် စာတိက
ု ်မှ မဲ ြပားတစ်ေစာင်
ပို့ လိက
ု ်ပါမည်။ ေမလ ၅ ရက်ေနမှ့ စ၍ မဲ ြပားများ ပို့ ပါမည်။
သင်မှ ၎င်းကို ြဖည့်လိက
ု ် ပီ း ြပန်ပို့ရန်စာအိ တ်ကို
လက်မှတ်ထိုး၍ ြပန်ပို့ရံု သာ ြဖစ် သည်။ မေစာင့်ပါနှင်။့
ေစာေစာ မဲ ေပးပါ။
၂။ မဲ ထည့ပ
် ံု းတစ် ခုတွင် သွား၍ထည့လ
် က
ုိ ် ပါ။
ေစာေစာမဲ ေပး ပီ း သင်၏မဲ ြပားကို တရားဝင် မဲ ထည့်ပံုး
၄၀၀ ရှ ိ ရာ တည်ေနရာတစ်ခုတင
ွ ် ြပန်ေပးလိက
ု ်ြခင်းြဖင့်
မဲ စင်တာများရှ ိ တန်းစီ ေနသည့် လူတန်းများကို
ေရှ ာင်ရှားနိင
ု ်ပါသည်။ စာထည့်၍မဲ ေပးရန်
စာရွ က်စာတမ် းများတွင် သင့်အနီးရှ ိ အဆင်ေြပမည့်
တည်ေနရာများ စာရင်းတစ်ခု ပါရှ ိ ပါသည်။

၃။ ေမလ ၂၈ ရက်ေနမှ့ စ၍ မည်သည့မ
် ဲ စင်တာကိုမဆို သွားပါ။
သင်သည် လူကိုယ်တိင
ု ်မဲေပးပါက မိုဘိုင်းမဲ ေပးရန်
လက်မှတ်ြဖင့် အချ ိန်ကုန ် သက်သာေအာင်
ြပုလုပ်လိက
ု ်ပါ။ ယင်းသည် အိ မ်မှမထွက်မီ
ေရွ းချယ်ချက်များကို ြပုလုပ်လိက
ု ်ြခင်းြဖင့်
မဲ စင်တာတစ်ခုတင
ွ ် အချ ိန်ကုန ် သက်သာေစသည့်
အဆင်ေြပာေသာ နည်းလမ် းတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။
မဲ စာရင်းေပးထားသည့် မဲ ဆန္ဒရှင်တိင
ု ်းထံသို့ အနီးဆံုး
မဲ စင်တာတည်ေနရာများကို ြပသည့် သီးြခားစာတစ်ေစာင်
ပို့ ေပးပါမည်။

မဲ ထည့်ပံုးများနှင့် မဲ စင်တာတည်ေနရာ
အြပည့်အစံုစာရင်းကို LAVOTE.GOV တွင်
ေတတွေ့နင
ုိ ်ပါသည်။

ပိုမိုေလ့လာရန် LAVOTE.GOV တွင်
၀င်ေရာက် ကည့်ရှုပါ

