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မဲေပးသ ူမှတပုံ်တငြ်ခငး် 

 မဲေပးရန် မည်ကဲသ့ို ့ မှတပုံ်တငရ်မည်နည်း။  
မဲေပးဖို ့ မှတ်ပုံတငရ်န ်အလွယ်ကူဆံုး နည်းလမ်းမှာ အွနလုိ်ငး်တွင ်LAVOTE.GOV ြဖစ်ပါသည်။ 

မဲေပးသူ မှတ်ပုံတငြ်ခငး်ေလ�ာက်လ�ာများကို စာ�ကည့်တိုက်၊ DMV �ံု း�ငှ့ ်Norwalk �ှိ မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိ �ံု းချုပ်ကဲသ့ိုေ့သာ အစုိးရအေဆာက်အအံု 

အများစုတွင ်ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည်။  

မဲေပးသူများသည် ယခုေရွးေကာက်ပဲွအတွက် စာတိုက်မှမဲေပးသည့်မဲေပးလ�ာကုိ ရ�ှိရန ်ေမလ 23 ရက်ေန ့ေနာက်ဆံုးထား�ပီး မဲေပးရန ်မှတ်ပုံတငရ်ပါမည်။ 

 က��်ပ်ုသည် မဲေပးရန် မှတပုံ်တငထ်ားြခငး် �ိှမ�ိှ သိုမ့ဟတု ်က��်ပ်ု၏ မှတပုံ်တငြ်ခငး် အေြခအေနကိ ုမည်သိုစ့စ်ေဆး�ိငုမ်ည်နည်း။ 
မဲေပးသူများသည် မိမိတို၏့ မှတ်ပုံတငြ်ခငး် အေြခအေန�ငှ့ ်အချက်အလက်များကို အွနလုိ်ငး် LAVOTE.GOV/VRSTATUS တွင ်စစ်ေဆး�ိငုပ်ါသည်။ 

 မှတပုံ်တငရ်န် ေနာကဆ်ံးုရကက်ိ ုလတွသ်ာွးပါက က��်ပ်ုမဲေပး�ိငုေ်သးပါသလား။  
မဲေပး�ိငုပ်ါသည်။ သတ်မှတ်ထားေသာ ေမလ 23 ရက် ေနာက်ဆံုးရက်ကို လွတ်သွားေသာ အရည်အချငး်ြပည့်မီသည့ ်မည်သည့မဲ်ေပးသူမဆို L.A.  

ေကာငတ်ီ�ှိ မည်သည့် မဲစငတ်ာတွငမ်ဆို အေြခအေနအလုိက် မဲေပးသူမှတ်ပုံတငြ်ခငး် (ေနခ့ျငး် မှတ်ပုံတငြ်ခငး်) ြဖင့ ်လူကိုယ်တိုင ်မဲေပး�ိငုေ်သးပါသည်။ 

 က��်ပ်ု၏ မဲေပးသ ူမှတပုံ်တငြ်ခငး်အချက်အလကက်ိ ုမည်သည့်အချိန်တငွ ်အပ်ဒတိ ်(update) လပ်ုရမည်နည်း။ 
အကယ်၍ သငသ်ည် ေြပာငး်ေ���ပါက၊ သင၏် အမည်ကို ေြပာငး်လဲပါက သိုမ့ဟုတ် သင၏် �ိငုင်ေံရးပါတီ ဆက်�ယွ်မ�ကုိ ေြပာငး်လဲလုိပါက အပ်ဒတ်ိလုပ်ပါ။ 

စာတိကုမှ် မဲေပးြခငး် 

 က��်ပ်ု၏ စာတိကုမှ်မဲေပးသည့် မဲေပးလ�ာကိ ုမည်သည့်အချိန်တငွ ်လက်ခံရ�ိှမည်နည်း။ 

 ေမလ 5 ရက်ေနမှ့ စတင၍် မှတ်ပုံတငထ်ားေသာ မဲေပးသူများအားလုံးထံသို ့ စာတုိက်မှမဲေပးသည့် မဲေပးလ�ာများကို ေပးပုိပ့ါမည်။  

 က��်ပ်ု၏ စာတိကုမှ်မဲေပးသည့် မဲေပးလ�ာကိ ုမည်သိုေ့ြခရာခံ�ိငုမ်ည်နည်း။ 
မဲေပးသူများသည် california.ballottrax.net တွင ်က��်ပ်ု၏ မဲေပးလ�ာ ဘယေ်နရာေရာက်ေနသလ ဲ(Where's My Ballot) ကုိ  

စာရငး်သွငး်ြခငး်ြဖင့ ်မိမိ၏ မဲေပးလ�ာကို ေြခရာခံ�ိငုပ်ါသည်။ ၎ငး်သည် သင၏် မဲေပးလ�ာအေြခအေနအေ�ကာငး်ကို စာသား၊ အးီေမးလ် သိုမ့ဟုတ် 

အသေံမးလ်ြဖင့ ်အေ�ကာငး်�ကားချက်များကုိ အလုိအေလျာက် ေပးပုိသ့ည့် အခမ့ဲစာရငး်သွငး်မ�တစ်ခုြဖစ်ပါသည။်  

 မဲေပးလ�ာထည့်ရန်ပုံး တည်ေနရာများစာရငး်ကိ ုဘယမှ်ာ�ှာ�ိငုမ်လ။ဲ 
အွနလုိ်ငး်တွင ်LAVOTE.GOV 

မဲေပးသူ၏ ေနထုိငရ်ာအနးီ�ှိ အဆငေ်ြပေသာ မဲေပးလ�ာထည့်ရနပုံ်း တည်ေနရာများစာရငး်ကို စာတုိက်မှမဲေပးသည့်အထုပ်တွင ်ထည့်သွငး်ထားပါသည်။ 

 ြပန်ပုိသ့ည့်စာအတိက်ိ ုက��်ပ်ု ဘာေ�ကာင့ ်လက်မှတထ်ိးုဖုိ ့ လိုအပ်တာလ။ဲ 
မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိသည် အရည်အချငး်ြပည့်မီမ�ကို အတည်ြပုရနအ်တွက် မဲေပးသူ၏ မှတ်ပုံတငမှ်တ်တမ်းေပါ် �ှိ လက်မှတ်�ငှ့ ်

ြပနပုိ်သ့ည့်စာအတ်ိေပါ် �ှိ လက်မှတ်ကုိ စစ်ေဆးပါသည်။ 

 ြပန်ပုိသ့ည့်စာအတိတ်ငွ ်က��်ပ်ု၏ ေမွးေနက့ိ ုထည့်ရမည်လား သိုမ့ဟုတ ်ြပန်ပုိသ့ည့်ရကစ်ွဲကိ ုထည့်ရမည်လား။ 
မဲေပးလ�ာကို ြပနပုိ်သ့ည့် ရက်စဲွကို ထည့်ပါ။ အကယ်၍ မဲေပးသူသည် သူတို၏့ ေမွးေနက့ို ထည့်သွငး်ပါက၊ မဲေပးလ�ာကို ဆက်လက် 

ေဆာငရွ်က်မည်ြဖစ်�ပီး အတည်ြပု�ပီးသည်�ငှ့ ်ေရွးေကာက်ပဲွညတွင ်ေရတွက်မည်ြဖစ်သည်။ 

က��်ပ်ု၏ မဲေပးလ�ာကိ ုမည်သည့်အချိန်တငွ ်တငသ်ငွး်ရမည်နည်း။ 
 မဲေပးသူများသည် သူတို၏့ မဲေပးလ�ာကို လက်ခံရ�ှိသည်�ငှ့တ်စ်�ပိုငန်က် ြပနလ်ည်ေပးပုိ�့ိငုပ်ါသည်။ 

 မဲေပးလ�ာအားလုံးကို စာတုိက်တံဆိပ် �ိုက်�ှပ်ိထား�ပီး ေရွးေကာက်ပဲွေနတ့ွင ်ြပနပုိ်ေ့ပးရပါမည်။ 

က��်ပ်ုတို၏့�ံု းသည် ေရွးေကာက်ပဲွေနတ့ွင ်စာတုိက်တံဆိပ် �ိုက်�ှပ်ိထားေသာ မဲေပးလ�ာများကို လက်ခံမည်ြဖစ်�ပီး ေရွးေကာက်ပဲွေန ့�ပီးေနာက်  

7 ရက်အတွငး် လက်ခံရ�ှိရပါမည။် 
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စာတိကုမှ် မဲေပးြခငး် 

 က��်ပ်ု၏ မဲေပးလ�ာ မရ�ိှပါက သိုမ့ဟုတ ်ပျကစ်ီးသာွးပါက မည်ကဲသ့ိုလ့ုပ်ေဆာငရ်မည်နည်း။  
မဲေပးသူများသည် LAVOTE.GOV/REPLACEBALLOT တွင ်အစားထုိးမဲေပးလ�ာကို ေတာငး်ဆို�ိငုပ်ါသည။် အစားထုိး ေတာငး်ဆိုရန ်ေနာက်ဆံုးရက်မှာ 

ေမလ 31 ရက် ြဖစ်ပါသည်။  

(800) 815-2666 ေရွးချယ်မ� 2 သို ့ ဖုနး်ေခါ်ဆိုပါ သိုမ့ဟုတ် သင၏် အမည်အြပည့်အစုံ၊ ေမွးသက� ရာဇ်�ငှ့ ်လိပ်စာတိုက့ို votebymail@rrcc.lacounty.gov 

သို ့ အးီေမးလ်ပုိပ့ါ။ 

 တြခားဘာသာစကားြဖင့ ်စာတိကုမှ်မဲေပးသည့် မဲေပးလ�ာကိ ုမည်သိုေ့တာငး်ဆိ�ုိငုမ်ည်နည်း။ 
နမူနာ မဲေပးလ�ာစာအုပ် ေနာက်ဘက်�ှိ ဘာသာစကားေတာငး်ဆိုမ� ေဖာငက်ို ြဖည့်စွက်�ပီး ြပနပုိ်ေ့ပးပါ။ 

(800) 815-2666 ေရွးချယ်မ� 3 မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိ၏ ဘာသာစကားမျိုးစုံ ဝနေ်ဆာငမ်�က�ကို ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ။  

ပ့ံပုိးထားေသာ ဘာသာစကားများ- အာေမးနးီယနး်၊ တ�ုတ်၊ ခမာ၊ ဖာစီ၊ ကိုးရီးယား၊ စပိန၊် တဂါေလာ၊့ ဗီယက်နမ်၊ ဟိ��၊ီ ဂျပန၊် ထုိငး်၊ �ု�ှား၊ ဗမာ၊ 

တီလူဂူ၊ ဂူဂျာရသ၊ီ အငဒ်ိနုးီ�ှား၊ မွနဂုိ်လီးယား�ငှ့ ်ဘဂင်္လီ။ 

လကူိယုတ်ိငု ်မဲေပးြခငး် 

 လကူိယုတ်ိငု ်မဲေပး�ိငုပ်ါသလား။ 
မဲေပး�ိငုပ်ါသည်။ မဲေပးသူများသည် ေမလ 28 ရက်မှစ၍ မည်သည့ ်မဲစငတ်ာတွငမ်ဆို လူကိုယ်တိုင ်မဲေပးရန ်ေရွးချယ်ခွင့�်ှိပါသည်။ 

မဲစငတ်ာများကို ေနစ့ဉ် နနံက် 10 နာရီမှ ည 7 နာရီအထိ ဖွင့မ်ည်ြဖစ်�ပီး ေရွးေကာက်ပဲွေနတ့ွင ်နနံက် 7 နာရမှီ ည 8 နာရီအထိ ဖွင့မ်ည်ြဖစ်သည။် 

 မဲစငတ်ာကိ ုဘယလ်ိ�ှုာရမလ။ဲ 
မဲစငတ်ာ အပလီေကး�ှငး်ကို �ကည့်��ရန ်LOCATOR.LAVOTE.GOV သို ့ သွားပါ။ 

အဆိုပါ အပလီေကး�ှငး်သည် LA ေကာငတ်ီ�ှိ မဲစငတ်ာအားလုံး၏ တည်ေနရာ�ငှ့ ်ခန ့မှ်နး်ေြခ ေစာင့ဆ်ိငုး်ချိနမ်ျားကို ြပသပါသည်။  

မှတ်ပုံတငထ်ားသည့် မဲေပးသူတိုငး်ကို သူတို၏့ အမ်ိ�ငှ့ ်အနးီဆံုး မဲစငတ်ာတည်ေနရာများ စာရငး်ကို ေမလလယ်တွင ်သးီြခားစာြဖင့ ်စာတုိက်မှ 

ေပးပုိမ့ည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ဘယအ်ချိန်မှာ လကူိယု်တိငု ်မဲေပး�ိငုမ်လ။ဲ  
မဲေပးသူများသည် ေမလ 28 ရက်မှစ၍ မည်သည့ ်မဲစငတ်ာသိုမ့ဆို သွားေရာက်�ိငုပ်ါသည်။ 

�ကိုတင ်မဲေပးြခငး် အခွင့အ်ေရးများကို ေကာငး်စွာအသံုးြပု�ပီး �ကိုတင ်မဲေပးပါ။ 

 မဲစငတ်ာများကိ ုCOVID-19 မှ ေဘးကငး်ေစရန် မည်သို ့ ထန်ိးသမ်ိးထားသနည်း။ 
မဲစငတ်ာများအားလုံးသည် လက်�ှိ ြပည်သူက့ျနး်မာေရး�ငှ့ ်ေဘးကငး်ေရး လမ်း��နခ်ျက်များကို လုိက်နာပါသည်။ 

ေရွးေကာက်ပဲွ ဝနထ်မ်းများသည် �ာှေခါငး်စည်းဝတ်ဆင�်ပီး မျက်�ာှြပငမ်ျားကို ပုံမှန ်သုတ်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

မဲေပးသူများကုိ �ာှေခါငး်စည်းဝတ်ဆငရ်န ်အေလးအနက် တိုက်တွနး်ပါသည်။  

က��်ပ်ုသည် မဲစငတ်ာတငွ ်မဲေပးရန်အတကွ ်သက်ေသအေထာကအ်ထားများေပးရန် လိအုပ်ပါသလား။ 
California ဥပေဒသည် မဲေပးသည့်အခါတွင ်မှတ်ပုံတငထ်ားေသာ မဲေပးသူများသည် သက်ေသအေထာက်အထားြပသရန ်မလုိအပ်ပါ။  

သိုေ့သာ် မဲေပးသူသည် ပထမဆံုးအ�ကိမ် မှတ်ပုံတငပ်ါက၊ သူတိုသ့ည် တရားဝငေ်သာ အစုိးရဓာတ်ပုံ ID သိုမ့ဟုတ် Social Security နပံါတ်၏ 

ေနာက်ဆံုးဂဏနး် ေလးလုံးကို ေပးရပါမည်။ 

 

 

 

 

 

 

ဇွန်လ 2022 ခု�စှ ်အ�ကို ေရွးေကာကပဲွ် အေမးများေသာ ေမးခွန်းများ 

 

 

LOS ANGELES ေကာငတ် ီ 

မှတပုံ်တငအ်ရာ�ိှ-မှတတ်မ်းယသူ/ူ ေကာငတ် ီစာေရး 
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