
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Angeles ေကာငတ် ီေထာငမ်ျားတငွ ်အကျဥ်းကျခံေနရေသာ ကယလ်ဖုိီးနီးယားတချို �သည် မဲေပးရန် အရည်အချငး်ြပည့်မီဆြဲဖစ်သည်။ 

သငသ်ည် မဲေပးရန ်မှတ်ပုံတင�်ိငု�်ပီး မဲေပး�ိငုသ်ည်၊ အကယ်၍ သငသ်ည်-  

• အေမရကိနြ်ပည်ေထာငစု် �ိငုင်သံားြဖစ်�ပီး ကယ်လဖိီုးနးီယားတငွ ်ေနထိငုသူ်တစ်ဦး၊  

• ေရွးေကာက်ပဲွေနတ့ွင ်အသက် 18 �စ်ှ�ငှ့အ်ထက်၊ 

• ရာဇ၀တ်မ�ြပစ်မ� ကျူးလနွမ်�အတကွ် ြပည်နယ် သိုမ့ဟတု် ဖက်ဒရယ် ေထာငတ်ငွ ်လက်�ှိ အကျဥ်းကျခံေနရြခငး် မ�ှိပါ၊ ထိုေ့နာက ်

• တရား�ံုးက မဲေပးရန ်စိတ်ပုိငး်အရ အရည်အချငး် မြပည့်မီဟု လက�်ှိ မေတွ� �ှိပါ 

• ေကာငတီ် ေထာငတွ်င-် 

- အေသးအဖွဲ ြပစ်မ�အတကွ် ေထာငက်ျခံေနရြခငး် (အေသးအဖွဲ 

ြပစ်မ�သည် သင၏် မဲေပးပုိငခွ်င့က်ို လံုးဝ မထိခုိက်ပါ) 

- ေထာငခ်ျချိနသ်ည် ေစာင့�်ကည့က်ာလ ြဖစ်ေသာေ�ကာင့ ်(အေသးအဖွဲ 

ြပစ်မ� သိုမ့ဟုတ် ရာဇ၀တ်မ�ြပစ်မ�) 

- ရာဇ၀တ်မ�ြပစ်မ�အတွက် ေထာငက်ျခံေနရြခငး် 

- အမ�စစ်ေဆးစီရငြ်ခငး်ကို ေစာင့ေ်နြခငး် 

• ခံဝနခ်ျုပ်ြဖင့ ်လ�တ်ြခငး် 

• ြပစ်ဒဏက်ာလမေစ့မီ ကတိခံဝနခ်ျက်ြဖင့ ်လ�တ်ြခငး် 

• ဥပေဒအရ မြဖစ်မေန �ကီး�ကပ်မ�ခံရြခငး် 

• လ�တ်�ပီးေနာက ်ရပ်ရွာ၏ �ကီး�ကပ်မ�ခံရြခငး် 

• ဖယ်ဒရယ် �ကးီ�ကပ်မ�ြဖင့ ်လ�တြ်ခငး် 

• လူငယ်အုပ်ထိနး်မ� စီရငဆုံ်းြဖတ်ချက်ြဖင့ ်�ှိေနသူတစ်ဦး 

ရာဇ၀တ်မ�ြပစ်မ� ကျူးလနွမ်�အတကွ် ြပည်နယ် သိုမ့ဟတု် ဖက်ဒရယ် 

ေထာငတ်ွင ်လက�်ှိ အကျဥ်းကျခံေနရသည်-  

• ြပည်နယ်ေထာင ်

• ဖကဒ်ရယ်ေထာင ်

• ေကာငတ်ေီထာင ်သိုမ့ဟုတ် အြခားေသာ အမှားြပုြပငေ်ရး  

အေဆာကအ်အံု* 
မှတ်ချက-် သင၏်သကတ်မ်းကို ေကျပွနသ်ည်�ငှ့ ်သင၏် မဲေပးပုိငခွ်င့က်ို 

ြပနလ်ည်ရ�ှိမည်ြဖစ်သည်။ သိုေ့သာ် သငသ်ည် အွနလ်ိုငး်၌ 

registertovote.ca.gov သိုမ့ဟတု် မဲေပးသူ မှတ်ပုံတငြ်ခငး်ကတ ်

စာရွကက်ို ြဖည့်စွက်ြခငး်ြဖင့ ်မှတ်ပုံတငရ်ပါမည်။ 
 

*ကယ်လီဖိုးနးီယား ြပစမ်�ဆုိငရ်ာဥပေဒ ပုဒမ် 2910 သည် ကယ်လီဖိုးနးီယား အမာှးြပုြပငေ်ရး�ငှ့ ်

ြပနလ်ည်ထူေထာငေ်ရးဌာန (CDCR) ကို ေကာငတ်ီေထာင ်သုိမ့ဟုတ် အြခားေသာ အမှားြပုြပငေ်ရး 

အေဆာက်အအံုတစ်ခုတွင ်ြပစမ်�ကျူးလွနသူ်များကို ေနရာချရန ်ေဒသဆုိငရ်ာအစိုးရများ�ငှ့ ်

သေဘာတူညီချက်များလုပ်ရန ်ခွင့ြ်ပုထားသည်။ အဆုိပါ အေြခအေနများေအာက်တွင ်ေဒသအကျဥ်းေထာင ်သုိမ့ဟုတ် 

အြခားေသာ အေဆာက်အအံတုွင ်ေနရာချခံေနရသည့် ြပည်နယ်ေထာငတ်ွင ်ြပစ်ဒဏခ်ျမတှ်ခံရသူတစ်ဦးသည် 

မှတ်ပံုတငခွ်င့�်ငှ့ ်မဲေပးပိုငခွ်င့ ်မ�ှပိါ။
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ရာဇ၀တမ်�ဆိငုရ်ာ မှတတ်မ်း�ိှသည့ ်မဲေပးသမူျား 

LOS ANGELES ေကာငတ် ီ 

မှတပုံ်တငအ်ရာ�ိှ-မှတတ်မ်းယသူ/ူ ေကာငတ် ီစာေရး 

 

12400 Imperial Hwy. Norwalk, CA 90650 LAVOTE.GOV 

မှတပုံ်တင�်ပီး မဲေပး�ိငုသ်ည့် ရာဇဝတ်မ�ဆုိငရ်ာ မှတ်တမ်း�ှိသူများသည်-  

အရည်အချငး်ြပည့်မီမ� လိအုပ်ချက်များ 

မှတပုံ်တင၍်မရဘ ဲမဲမေပး�ိငုသ်ည့် ရာဇဝတ်မ�ဆုိငရ်ာ မှတ်တမ်း�ှိသူများသည်- 

သငေ်နရာကျေနသည့် အကျဉ်းေထာင ်အေဆာက်အအံမှု ေရွးေကာကပဲွ်ဆိငုရ်ာ ပစ�ည်းများကို စီစဥ်ေပးပါသည်- 

1. “မဲေပးြခငး် အချက်အလက်” အကကွက်ို အမှနြ်ခစ်�ပီး အကျဉ်းသား ေတာငး်ဆုိမ�ေဖာငက်ို ြဖည့်စွက်ပါ။ မဲေပးြခငး်ည�ိ��ငိး်ေရးမ�းက သင့က်ို ဆက်သွယ်လာပါမည်။ 

သငသ်ည် ေရွးေကာက်ပဲွေနမ့တိုငမီ် အနည်းဆုံး 15 ရက်အလိတုွင ်မဲေပးရန ်မှတပုံ်တငထ်ားရပါမည်။  

2. မဲ ေပးသူ မှတ်ပုံတငြ်ခငး်ကတ�်ငှ့ ်စာတိကု်မှမဲေပးြခငး် ေလ�ာကလ်�ာကို ြဖည့်ပါ။ တစ်ခုစီတငွ ်သင၏် စာရငး်သငွး်မ� # ကို ထည့်သငွး်ပါ။ �စ်ှခုစလံုးကိ ုအေဆာက်အအံု 

မဲေပးြခငး်ည�ိ��ငိး်ေရးမ�း သိုမ့ဟတု ်သူတို၏့ သတ်မှတထ်ားသူထံ ြပနပုိ်ပ့ါ သိုမ့ဟတု ်သငက်ိုယ်တိုင ်စာပုိခ့ေပးေဆာင�်ပီး U.S. စာတိကု်ြဖင့ ်ြပနပုိ်ေ့ပးပါ။  

3. သင၏် မဲေပးလ�ာကို လက်ခံရ�ှိသည့်အခါ သင၏်ေရွးချယ်မ�များကို အမှတ်အသားြပုလုပ်�ပီး အေဆာက်အအံု မဲေပးြခငး်ည�ိ��ငိး်ေရးမ�း သိုမ့ဟတု ်သူတို၏့ 

သတ်မှတ်ထားသူထံ ြပနပုိ်ပ့ါ။ 

ြဖည့်စွက်ထားေသာ မဲ ေပးသူ မှတ်ပုံတငြ်ခငး်ေဖာငမ်ျား၊ စာတိကု်မှမဲေပးြခငး် ေလ�ာကလ်�ာများ�ငှ့ ်စာတိကု်မှမဲေပးြခငး် မဲေပးလ�ာများကို လက်ေထာက် ဝနထ်မ်းေရးရာဌာနများ  

သိုမ့ဟတု် အေမရကိန ်စာတိကု်ဝနေ်ဆာငမ်�မှ လံုြခံုေသာနည်းလမ်းြဖင့ ်မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှ�ိံု းသို ့ ပုိေ့ဆာငေ်ပးပါမည်။ 

အကျဥ်းေထာငမှ် လတွေ်ြမာကခ်ဲ့လ�င ် 

• အကျဥ်းေထာငမှ် လတွလ်ာေသာအခါ မဲေပးရန ်ြပနလ်ည် မှတ်ပုံတငပ်ါ။ 

• မှတ်ပုံတငြ်ခငး် ေဖာငမ်ျားသည် များေသာအားြဖင့ ်ြပည်သူ ့ စာ�ကည့်တိကု်များ�ငှ့ ်အစုိးရ�ံုးများ သိုမ့ဟုတ ်အွနလ်ိုငး်ေပါ်တွင ်LAVOTE.GOV ၌ ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည်။  

• အကယ်၍ သငသ်ည် သင၏် စာတိုက်မှမဲေပးြခငး် မဲေပးလ�ာကို မရ�ှိမီ လွတ် ေြမာက်ခ့ဲပါက၊ ေရွးေကာက်ပဲွေနတ့ွင ်မဲစငတ်ာသို ့ သွား၍ ယာယီ မဲေပးလ�ာကို ေတာငး်ဆုိပါ။ 


