
County of Santa Clara
Registrar of Voters
PO BOX 611300
San Jose, CA 95161-1300

IMPORTANT CHANGES FOR THE NOVEMBER 2020 ELECTION

Vote Safe, Vote From Home
There is no safer method to vote than by mail. Vote by Mail Ballots will begin to be 

mailed starting October 5. Mail your ballot using the free prepaid postage return 

envelope. 

If you must vote in-person consider voting early to avoid the crowds on Election Day. 

Masks will be required, and social distancing protocols will be enforced. The Registrar 

of Voters Office will provide masks and gloves at Vote Centers to voters, workers, and 

observers. 

Vote Centers open beginning October 31 - November 3. 

Ballot envelopes may be returned to any Vote Center, Ballot Drop Box, or the Registrar of Voters Office.

The health and safety of our voters and staff is a top priority. If possible, VOTE FROM HOME. 

www.sccvote.org/voterschoice  
Toll Free: 866-430-VOTE (8683)
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ការផ្លា ស់ប្តូរសំខាន់ៗសម្រាប់ការបោះប ន្ោ តបៅ ខែ វចិ្ិកា ន្ោ ំ 2020

Voter’s Name
Address
City, State and Zip Code

ជបម្ើ�ស 
របស់ អ្ននោក បោះ ប ន្ោ ត

ការយិា ល័័យ  ើ�ន្�ម្�ប់ម្�ងបញី្ជី�ប�ះ ះ អ្ននោក បោះ ប ន្ោ ត  បខានធី� Santa Clara

បទពិិប�ធីន៍បោះប ន្ោ តថ្មីះ�របស់អ្ននោក

ើិនរានវធី�ណាខ�ល័ រានសុវតិិភាពិម្បបស�រជាងការបោះបន្ោតបៅតាើសំបុម្តប�ះបទ ។ សនលា�ក

 បន្ោតបោះតាើសំបុម្តន�ងចាប់ប�្�ើប�ើ�បចញចាប់ពិ� ថ្ងៃថ្មីៃទ� 5 ខែ តុលា ។ សនលា�កបន្ោតរបស់អ្ននោក

ន�ងប�ើ�រតាើសំបុម្តប�យបម្ប�ប��ើសំបុម្តប�ើ�ម្តល័ប់ម្តឡប់ើកវញិខ�ល័ោនទតូទាត់ថ្ងៃថ្មីលាខតើ

ថ្ងៃម្បសណី�យ៍ជាប�សចប�យឥត�ិតថ្ងៃថ្មីលា ។

ម្បសិនបប�អ្ននោកម្តូវបោះបន្ោតប�យបង្ហាាញវត្រានប�យផ្ាល័ សតូើពិចារណាប�បោះបន្ោតឱ្យយ

ោន្ប់រហ័សប��ើី�បចៀសវាងើនុសសបម្ច�នកុះករបៅថ្ងៃថ្មីៃបោះបន្ោត ។ តម្ើូវម្តូវខតឱ្យយរានពាក់

រាាស បហ័�យពិធី�ការថ្ងៃនការរកា�រាលាតសងគើន�ងម្តូវោនអ្ននុវត្ ។ The Registrar of Voters 
Office ន�ង�្ល័ជតូនរាាស និង ប��ើថ្ងៃ�បៅើណីឌល័បោះបន្ោតប��ល័អ្ននោកបោះបន្ោត អ្ននោកបធីើ�ការ  

និង អ្ននោកឃ្លាំលាំចាបើ�ល័ការបោះបន្ោត ។

ើណីឌល័បោះបន្ោតបប�កចាប់ពិ� ថ្ងៃថ្មីៃទ� 31 ខែ តុលា �ល័ ថ្ងៃថ្មីៃទ� 3 ខែ វចិ្ិកា ។

ប��ើសំបុម្តសនលា�កបន្ោតអាចបញ្ជីតូនម្តល័ប់ប�ើណីឌល័បោះបន្ោតើួយណាទរាលាក់បៅម្បអ្នប់ទរាលាក់សនលា�កបន្ោតណាើួយក៏ោន ឬ 

ប�កាន់ ការយាល័យ  ើ�ន្�ម្�ប់ម្�ងបញ្ជី�ប�ះះអ្ននោកបោះបន្ោតណាើួយក៏ោន ។ 

បោះបន្ោតម្បកបប�យសុវតិិភាពិ  
�ឺបោះបន្ោតបៅពិ�ប�ហ័�ាន

សុែភាពិបហ័�យ និងសុវតិិភាពិរបស់អ្ននោកបោះបន្ោត ម្ពិើទាងបុ�គល័ករបស់បយ�ង�ឺជាអាទិភាពិកំពិតូល័ ។ 

ម្បសិនបប�អាចបធីើ�ោន សតូើបោះបន្ោតបៅពិ�ប�ហ័�ាន ។

ជបម្ើ�ស 
របស់ អ្ននោក បោះ បន្ោត

ការយា ល័យ  ើ�ន្�ម្�ប់ម្�ងបញ្ជី�ប�ះះ អ្ននោក បោះ បន្ោត  បខានធី� Santa Clara

បទពិប�ធីន៍បោះបន្ោតថ្មីះ�របស់អ្ននោក

www.sccvote.org/voterschoice  
បល័ែទតូរស័ពិាើិន�ិតថ្ងៃថ្មីលា ៖ 866-430-VOTE (8683)

ការផ្លា ស់ប្តូរសំខាន់ៗសម្រាប់ការបោះប ន្ោ តបៅ ខែ វចិ្ិកា ន្ោ ំ 2020

Voter’s Name
Address
City, State and Zip Code

ជបម្ើ�ស 
របស់ អ្ននោក បោះ ប ន្ោ ត

ការយិា ល័័យ  ើ�ន្�ម្�ប់ម្�ងបញី្ជី�ប�ះ ះ អ្ននោក បោះ ប ន្ោ ត  បខានធី� Santa Clara

បទពិិប�ធីន៍បោះប ន្ោ តថ្មីះ�របស់អ្ននោក

ើិនរានវធី�ណាខ�ល័ រានសុវតិិភាពិម្បបស�រជាងការបោះបន្ោតបៅតាើសំបុម្តប�ះបទ ។ សនលា�ក

 បន្ោតបោះតាើសំបុម្តន�ងចាប់ប�្�ើប�ើ�បចញចាប់ពិ� ថ្ងៃថ្មីៃទ� 5 ខែ តុលា ។ សនលា�កបន្ោតរបស់អ្ននោក

ន�ងប�ើ�រតាើសំបុម្តប�យបម្ប�ប��ើសំបុម្តប�ើ�ម្តល័ប់ម្តឡប់ើកវញិខ�ល័ោនទតូទាត់ថ្ងៃថ្មីលាខតើ

ថ្ងៃម្បសណី�យ៍ជាប�សចប�យឥត�ិតថ្ងៃថ្មីលា ។

ម្បសិនបប�អ្ននោកម្តូវបោះបន្ោតប�យបង្ហាាញវត្រានប�យផ្ាល័ សតូើពិចារណាប�បោះបន្ោតឱ្យយ

ោន្ប់រហ័សប��ើី�បចៀសវាងើនុសសបម្ច�នកុះករបៅថ្ងៃថ្មីៃបោះបន្ោត ។ តម្ើូវម្តូវខតឱ្យយរានពាក់

រាាស បហ័�យពិធី�ការថ្ងៃនការរកា�រាលាតសងគើន�ងម្តូវោនអ្ននុវត្ ។ The Registrar of Voters 
Office ន�ង�្ល័ជតូនរាាស និង ប��ើថ្ងៃ�បៅើណីឌល័បោះបន្ោតប��ល័អ្ននោកបោះបន្ោត អ្ននោកបធីើ�ការ  

និង អ្ននោកឃ្លាំលាំចាបើ�ល័ការបោះបន្ោត ។

ើណីឌល័បោះបន្ោតបប�កចាប់ពិ� ថ្ងៃថ្មីៃទ� 31 ខែ តុលា �ល័ ថ្ងៃថ្មីៃទ� 3 ខែ វចិ្ិកា ។

ប��ើសំបុម្តសនលា�កបន្ោតអាចបញ្ជីតូនម្តល័ប់ប�ើណីឌល័បោះបន្ោតើួយណាទរាលាក់បៅម្បអ្នប់ទរាលាក់សនលា�កបន្ោតណាើួយក៏ោន ឬ 

ប�កាន់ ការយាល័យ  ើ�ន្�ម្�ប់ម្�ងបញ្ជី�ប�ះះអ្ននោកបោះបន្ោតណាើួយក៏ោន ។ 

បោះបន្ោតម្បកបប�យសុវតិិភាពិ  
�ឺបោះបន្ោតបៅពិ�ប�ហ័�ាន

សុែភាពិបហ័�យ និងសុវតិិភាពិរបស់អ្ននោកបោះបន្ោត ម្ពិើទាងបុ�គល័ករបស់បយ�ង�ឺជាអាទិភាពិកំពិតូល័ ។ 

ម្បសិនបប�អាចបធីើ�ោន សតូើបោះបន្ោតបៅពិ�ប�ហ័�ាន ។

ជបម្ើ�ស 
របស់ អ្ននោក បោះ បន្ោត

ការយា ល័យ  ើ�ន្�ម្�ប់ម្�ងបញ្ជី�ប�ះះ អ្ននោក បោះ បន្ោត  បខានធី� Santa Clara

បទពិប�ធីន៍បោះបន្ោតថ្មីះ�របស់អ្ននោក

www.sccvote.org/voterschoice  
បល័ែទតូរស័ពិាើិន�ិតថ្ងៃថ្មីលា ៖ 866-430-VOTE (8683)
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បោះប ន្ោ តបៅតាើើណីឌ ល័បោះប ន្ោ តណាើួយក៏ោនបៅកនោុង បខានធី�វធិី�បញី្ជីតូ នសនលា�កប ន្ោ ត VBM របស់អ្ននោកម្តឡប់ើកវញិ

ជបម្ើ�ស�ឺជារបស់អ្ននោក

  បោះ ប ន្ោ ត  ប�យ  បង្ហាា ញ វត្រាន  ផ្ា ល់័

បម្�ឿងឧបករណ៍ីរសម្រាប់ការបោះប ន្ោ តថ្មីះ�ៗ  

បហ័�យរានបម្ច�នបទៀត 

ង្ហាយ�សួល័បម្ប�ម្ោស់
ម្បអ្នប់ទរាលា ក់ 
សនលា�កប ន្ោ ត�លាតូវការ

ើណីឌ ល័បោះប ន្ោ ត 
ណាើួយក៏ោន

បប�ករយៈបពិល័ 

4 ថ្ងៃថ្មីៃ

The Registrar of Voters  បខាន ធី� Santa Clara កំ ពុិង បធីើ� ទំ បន�ប កើះ កនោុងការ បោះ
 ប ន្ោ ត ប�យ បបងើ�ន នតូវ ភាពិ បត់ ខបន និង  ភាពិង្ហាយ�សលួ័�ល់័ អ្ននោក បោះ ប ន្ោ ត ។  

តាើ�នព័ិត៌រានពិ�ពួិក 
បយ�ងតាើម្បព័ិនធ
�សពិើ�ាយសងគើ

facebook.com/sccvote

@sccvote

@sccvote

សម្រាប់បញី្ជី� ទ�តំាងម្បអ្នប់ទរាលា ក់សនលា�ក 
ប ន្ោ ត�លាតូវការ និង ើណីឌ ល័បោះប ន្ោ ត

សតូើ បើ�ល័ បៅ បល័� ប�ហ័ទំ ព័ិរ របស់ បយ�ង 
www.sccvote.org/voterschoice

ឬ

សនលា�កប ន្ោ តពិ�រភា� និង ជំនួយខ�នោកខាង 

ភា�

សតូើបសើនកតូ�  
Qr® ជាើួយ
ទតូរស័ពិា ល្ា តថ្ងៃវ
របស់អ្ននោក

ប��ើសំបុម្ត
ខ�ល័បង់ថ្ងៃថ្មីលាខតើរចួជាប�សច 
ប�យឥត�ិតថ្ងៃថ្មីលា

បោះប ន្ោ តតាើសំបុម្ត

អ្ននោកបោះប ន្ោ តខ�ល័ោនចុះប�ះ ះបៅ បខានធី� Santa Clara ទំាងអ្នស់ ន�ងទទួល័ោនសនលា�កប ន្ោ ត
បោះតាើសំបុម្តតាើរយៈថ្ងៃម្បសណី� យ៍ ។ អ្ននោកបោះប ន្ោ តអ្នសកើះន�ងើិនោនទទួល័ការបោះ 
ប ន្ោ តតាើសំបុម្តបឡ�យ លុ័ះម្តាខតពួិកប�បធីើ�បចុុបីននោភាពិស្�ពិ�ការចុះប�ះ ះបោះប ន្ោ ត 
របស់ពួិកប� ឬ ទាក់ទងប� Registrar of Voters Office ។ បៅបពិល័បំបពិញចប់  
អ្ននោកអាចបម្ជ�សបរ �សការបញី្ជីតូ នសនលា�កប ន្ោ តរបស់អ្ននោកម្តឡប់ើកវញិប�តាើជបម្ើ�ស 
ណាើួយក៏ោន�តូចខាងបម្កាើ ៖ 

• ប��ើសំបុម្តខ�ល័បង់ថ្ងៃថ្មីលាខតើរចួជាប�សចប�យឥត�ិតថ្ងៃថ្មីលា 
• បៅតាើម្បអ្នប់ទរាលា ក់សនលា�កប ន្ោ ត�លាតូវការណាើួយក៏ោន 

      ឬ 
• បៅ តាើ ើណីឌ ល័ បោះ ប ន្ោ តណា ើួយ ក៏ ោន បៅ កនោុង  បខាន ធី�

Santa Clara 

វាជាជបម្ើ�សរបស់អ្ននោក! 
បោះប ន្ោ តប�យបម្ប�ម្ោស់សនលា�កប ន្ោ តបោះតាើសំបុម្ត
របស់អ្ននោក ឬ បោះប ន្ោ តប�យបង្ហាា ញវត្រានផ្ា ល់័បៅ
តាើទ�តំាងើណីឌ ល័បោះប ន្ោ តណាើួយក៏ោនបៅកនោុង
បខានធី� Santa Clara។ ើណីឌ ល័បោះប ន្ោ ត�ឺជា
ការយិាល័័យបោះប ន្ោ ត�កល័បហ័�យន�ងបប�ក�ំ 
បណី� រការ ពិ�រ ប� ថ្ងៃថ្មីៃើុនការបោះប ន្ោ តន�ើួយៗ ។

សម្រាប់សំណួីរប�សងៗ៖ 
408-299-VOTE (8683)  
ឬ បល័ែ ទតូ ស័ពិា ើិន �ិត ថ្ងៃថ្មីលា៖ 
866-430-VOTE (8683)

ការបោះប ន្ោ តទតូប�បម្ជ�សបរ �សម្បធា�ធិីបត�

សតូើម្ោក�ថាប��ើី�ឱ្យយសបើលាងរបស់អ្ននោកម្តូវោនរាប់បញុ្ជីតូ ល័បៅ

ថ្ងៃថ្មីៃទ� 3 ខែ វចិ្ិកា

ការបោះប ន្ោ តចាប់បប�កពិ�ថ្ងៃថ្មីៃ ទ� 5 ខែ តុលា �ល់័ ថ្ងៃថ្មីៃទ� 3 ខែ វចិ្ិកា
បោះប ន្ោ តបៅតាើសំបុម្ត និងបោះប ន្ោ តឱ្យយោនើុនបពិល័កំណីត់ ៖ 

ថ្ងៃថ្មីៃ ទ� 5 ខែ តុលា �ល់័ ថ្ងៃថ្មីៃទ� 3 ខែ វចិ្ិកា

ើណីឌ ល័បោះប ន្ោ តចាប់បប�ក៖ ថ្ងៃថ្មីៃទ� 31 ខែ តុលា �ល់័ ថ្ងៃថ្មីៃទ� 3 ខែ វចិ្ិកា
* តម្ើូវម្តូវខតឱ្យយរានពាក់រាា ស

ថ្ងៃថ្មីៃចុងបម្កាយ៖ ថ្ងៃថ្មីៃទ� 3 ខែ វចិ្ិកា ថ្ងៃថ្មីៃបោះប ន្ោ ត!
* សនលា�កប ន្ោ តខ�ល័រានបោះម្តាថ្ងៃម្បសណី� យ៍បៅចំថ្ងៃថ្មីៃ ឬ ើុនថ្ងៃថ្មីៃបោះ 

ប ន្ោ តន�ងម្តូវោនទទួល័យករហ័តូត�ល់័ ថ្ងៃថ្មីៃទ� 20 ខែ វចិ្ិកា ន្ោ ំ 2020

បោះប ន្ោ តបៅតាើសំបុម្ត ឬ បៅតាើើណីឌ ល័បោះប ន្ោ ត
ើិនរានវធិី� ណាខ�ល័ម្បកបប�យរានសុវតិិភាពិជាងការបោះប ន្ោ តបៅតាើសំបុម្តប�ះបទ
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