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ບົດສັງລວມຫຍໍ ້  
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງເລື ອກຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງແຫ່ງລັດຄາລິ ຟໍເນຍ (California Voter’s Choice Act; VCA) ຫຼື  
ຮ່າງກົດໝາຍຂອງສະພາສູງ (SB) 450 (Allen, D-26) ໄດ້ຮັບການລົງນາມເປັນກົດໝາຍໃນວັນທີ  29 ກັນຍາ 2016, 
ຊຶ່ ງໄດ້ເພ່ີມໝວດ 4005 ໃສ່ປະມວນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການເລື ອກຕ້ັງແຫ່ງລັດຄາລິ ຟໍເນຍ (California Elections 
Code) ທີ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາເຂດປົກຄອງທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສາມາດດໍ າເນີ ນການເລື ອກຕ້ັງທາງໄປສະນີ ໄດ້ໂດຍມີ ຂໍ ້
ກໍານົດບາງປະການ ຕາມການອະນຸມັດຂອງສະພາບໍ ລິ ຫານຄວບຄຸມດູແລ (Board of Supervisors) ຂອງຕົນ. ພາຍ
ໃຕ້ VCA, ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ສ່ົງໃຫ້ທາງໄປສະນີ  ຊຶ່ ງເລີ່ ມຕ້ັງແຕ່ 29 ມື ້ ກ່ອນ
ການເລື ອກຕ້ັງ ແລະ ເຂດປົກຄອງແຕ່ລະເຂດ ຈະຈັດຕ້ັງສະຖານທີ່ ວາງຫີບລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ສູນລົງຄະແນນ
ສຽງຈໍ ານວນຫຼາຍໂດຍອີ ງໃສ່ຄວາມເຫັນຈາກປະຊາຊົນ ໃນທ່ົວເຂດປົກຄອງທີ່ ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທຸກຄົນໃນເຂດ
ປົກຄອງຈະສາມາດປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄດ້. ນິ ຕິກໍາບັບນີ ້  ເປັນໜ່ຶງໃນການປະຕິຮູບການເລື ອກຕ້ັງ
ຫຼາຍຄ້ັງ ທີ່ ອອກແບບມາເພ່ືອປ່ຽນແປງວິ ທີ ການດໍ າເນີ ນການເລື ອກຕ້ັງ ເພ່ືອເພ່ີມການເຂົ ້ າຮ່ວມຂອງຜູ້ປ່ອນບັດ
ເລື ອກຕ້ັງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ໂດຍການຂະຫຍາຍທາງເລື ອກໃນການລົງຄະແນນສຽງ. 

ສະພາບໍ ລິ ຫານຄວບຄຸມດູແລ (Board of Supervisors) ຂອງເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດແກ່ການ
ຫັນປ່ຽນຂອງເຂດປົກຄອງໄປສູ່ຮູບແບບສູນລົງຄະແນນສຽງ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງເລື ອກຂອງຜູ້ລົງຄະແນນ
ສຽງ ໃນວັນທີ  19 ຕຸລາ 2021. ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຂອງເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ ໄດ້ສ້າງຄະນະ
ເຮັດວຽກພາຍໃນທັນທີ  ເພ່ືອສ້າງຂ້ັນຕອນໃນການປະຕິບັດງານ ແລະ ດໍ າເນີ ນການເລື ອກຕ້ັງພາຍໃຕ້ຮູບແບບສູນລົງ
ຄະແນນສຽງ. 

ການວາງແຜນຂະໜາດໃຫຍ່ໄປພ້ອມກັນກັບການຊື ້ ເຕັກໂນໂລຊີ  ແລະ ອຸປະກອນທີ່ ຈໍ າເປັນໄດ້ບັນລຸຜົນສໍ າເລັດແລ້ວ 
ເນື່ ອງຈາກການຈັດທັງການເລື ອກຕ້ັງປະທານາທິບໍ ດີ ທ່ົວໄປ ໃນຄ້ັງວັນທີ  3 ພະຈິ ກ 2020 ແລະ ການເລື ອກຕ້ັງຖອດ
ຖອນຜູ້ວ່າການລັດຄາລິ ຟໍເນຍ ໃນຄ້ັງວັນທີ  14 ກັນຍາ 2021 ພາຍໃຕ້ຮູບແບບ “ຄ້າຍຄື ກັບ VCA” ເນື່ ອງຈາກການ
ແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດທ່ົວໂລກ. 

ນອກຈາກວຽກງານທີ່ ຫ້ອງການລົງທະບຽນໄດ້ເຮັດສໍ າເລັດຮຽບຮ້ອຍໄປແລ້ວນ້ັນ, ພວກເຮົ າກໍໄດ້ລວມເອົ າຄໍ າຄິ ດເຫັນ
ຕ່າງໆ ທີ່ ໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ຄະນະກໍາມະການທີ່ ປຶ ກສາຊຸມຊົນ ເຊັ່ ນ: ເຂົ ້ າໃສ່ ຄະນະກໍາມະການທີ່ ປຶ ກສາ
ດ້ານການເຂົ ້ າເຖິງພາສາ (Language Accessibility Advisory Committee; LAAC) ແລະ ຄະນະກໍາມະການທີ່ ປຶ ກສາ
ດ້ານການເຂົ ້ າເຖິງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ (Voter Accessibility Advisory Committee; VAAC). ນອກຈາກນ້ັນ, ພວກເຮົ າ
ຂໍ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈສໍ າລັບການສະໜັບສະໜູນແລະການຊີ ້ ນໍ າ ທີ່ ໄດ້ຮັບຈາກສໍ ານັກງານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການ
ຕ່າງປະເທດແລະບັນດາເຂດປົກຄອງທີ່ ໄດ້ດໍ າເນີ ນການປ່ຽນແປງກ່ອນພວກເຮົ າ. 

ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ເພ່ີມຕື່ ມກ່ຽວກັບການເຂົ ້ າຮ່ວມຄະນະກໍາມະການ LAAC ແລະ VAAC ຂອງເຂດປົກຄອງຢູ່ໃນ
ເວັບໄຊຂອງເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນ ຢູ່ທີ່ ຄະນະກໍາມະການທີ່ ປຶ ກສາດ້ານການເຂົ ້ າເຖິງພາສາ (sdvote.com) ແລະ ຄະນະ
ກໍາມະການທີ່ ປຶ ກສາດ້ານການເຂົ ້ າເຖິງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ (sdvote.com). 

ແຜນການບໍ ລິ ຫານການເລື ອກຕ້ັງ (EAP) ໃຫ້ເຄົ ້ າໂຄງພ້ືນຖານ ແລະ ທິດທາງສໍ າລັບການລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ການ
ເລື ອກຕ້ັງໃນອະນາຄົດຢູ່ໃນເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ. ພວກເຮົ າໄດ້ປັບປຸງເວັບໄຊຂອງພວກເຮົ າ ເພ່ືອແຈ້ງໃຫ້
ປະຊາຊົນຮູ້ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທີ່ ຈະເກີດຂຶ ້ ນ ແລະ ລວບລວມບັນດາເຄື່ ອງມື ສໍ າລັບການຮັບຄໍ າຕິຊົມຈາກຊຸມຊົນ 
ແລະ ຄໍ າແນະນໍ າໃນເວັບໄຊ. ສາມາດຊອກຫາເວັບໄຊໄດ້ທີ່  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງເລື ອກຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ 
(sdvote.com). 

ການຮ່ວມມື ກັບບັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ແລະ ສະຖາບັນການສຶ ກສາຊ້ັນສູງ, ການຮ່ວມມື ກັບອົງການຈັດຕ້ັງຂອງ
ລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງຊຸມຊົນ ແລະ ການຈັດກອງປະຊຸມສໍ າມະນາໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ. ແຜນການ
ດ່ັງກ່າວເປັນກອບວຽກສໍ າລັບຫ້ອງການລົງທະບຽນ ເພ່ືອບັນລຸເປົ ້ າໝາຍຂອງຕົນໃນການແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່
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ລົງທະບຽນແລ້ວຈໍ ານວນຫຼາຍກວ່າ 1.9 ລ້ານຄົນໃນເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທີ່ ຈະມາເຖິງ 
ແລະ ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ຮູບແບບສູນລົງຄະແນນສຽງ. 

ການເລື ອກຕ້ັງທ່ົວປະເທດຄ້ັງທໍາອິ ດພາຍໃຕ້ຮູບແບບໃໝ່ນີ ້  ຈະເປັນການເລື ອກຕ້ັງຜູ້ວ່າການລັດຂ້ັນຕ້ົນ ໃນວັນທີ  7 
ມິຖຸນາ 2022 ແລະ ການເລື ອກຕ້ັງພິເສດຄ້ັງທໍາອິ ດພາຍໃຕ້ຮູບແບບນີ ້  ຈະເປັນການເລື ອກຕ້ັງຂ້ັນຕ້ົນພິເສດໃນເຂດ
ເລື ອກຕ້ັງສະມາຊິ ກສະພາທີ  80 ໃນວັນທີ  5 ເມສາ 2022. ພວກເຮົ າຫວັງວ່າຈະມອບທາງເລື ອກໃນການລົງຄະແນນ
ສຽງທີ່ ມີ ຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ປອດໄພກວ່າເກ່ົາໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ ແລະ ປະສົບ
ການຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ໄດ້ຮັບປັບປຸງຜ່ານຮູບແບບສູນລົງຄະແນນສຽງ. 

ໃນເວລາກະກຽມແຜນການ EAP, ເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ ຈະມີສູນລົງຄະແນນຢ່າງໜ້ອຍ 195 ສູນ, ທຸກສູນຈະ
ເປີ ດບໍ ລິ ການເປັນເວລາສີ່ ມື ້ , ລວມທັງວັນເລື ອກຕ້ັງ, ໃນນ້ັນແມ່ນມີ 38 ສູນຈາກ 195 ສູນລົງຄະແນນສຽງ ທີ່ ຈະເປີ ດ
ຕື່ ມອີ ກເຈັດມ້ື ຊຶ່ ງລວມທັງໝົດແມ່ນ 11 ມື ້  ແລະ ມີ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ຢ່າງໜ້ອຍ 
130 ແຫ່ງ ຊຶ່ ງຄາດວ່າຈະອີ ງໃສ່ຈໍ ານວນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ລົງທະບຽນທັງໝົດໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຂໍ ້ ກໍານົດຂອງ
ປະມວນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເລື ອກຕ້ັງແຫ່ງລັດຄາລິ ຟໍເນຍ. ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງສາມາດສ່ົງບັດລົງຄະແນນ
ສຽງຂອງຕົນຄື ນທາງໄປສະນີ  (ບໍ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງເສຍຄ່າໄປສະນີ ) ຢູ່ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ ຫຼື  ຢູ່ສູນລົງ
ຄະແນນສຽງໃດໜ່ຶງກໍໄດ້. 

ໃນຂະນະທີ່ ພວກເຮົ າພວມຫັນປ່ຽນໄປສູ່ຮູບແບບສູນລົງຄະແນນສຽງ, ພະນັກງານຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລະ ຕົວຂ້າພະເຈົ ້ າ
ເອງ ກໍຍັງຄົງມຸ່ງໝ້ັນຕ່ໍພາລະກິດຂອງພວກເຮົ າ ໃນການໃຫ້ບໍ ລິ ການການເລື ອກຕ້ັງ ສໍ າລັບພົນລະເມື ອງຂອງເຂດ
ປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ ເພ່ືອຮັບປະກັນການເຂົ ້ າເຖິງຂະບວນການເລື ອກຕ້ັງໃຫ້ເທົ່ າທຽມກັນ, ປົກປ້ອງຄວາມຖື ກຕ້ອງ
ຂອງການລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ຮັກສາຂະບວນການທີ່ ມີ ຄວາມໂປ່ງໃສ, ຖື ກຕ້ອງ ແລະ ຍຸຕິທໍາ ໃນຂະນະທີ່ ປົກປ້ອງຜູ້
ລົງຄະແນນສຽງຈາກການກະຈາຍຂໍ ້ ມູນທີ່ ບໍ່ ຖື ກຕ້ອງ ໂດຍການແຈ້ງໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າຮັບຊາບເຖິງທາງເລື ອກໃນການເລື ອກ
ຕ້ັງແລະ ການດໍ າເນີ ນການເລື ອກຕ້ັງຂອງຕົນ. 

Cynthia Paes 
ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ 
ເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ 
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ບັດລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ  
§4005(a)(8)(A) 

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງເລື ອກຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ (VCA) ໃນເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ ກໍານົດ
ໃຫ້ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ໄດ້ລົງທະບຽນແລ້ວຈໍ ານວນຫຼາຍກວ່າ 1.9 ລ້ານຄົນຂອງຕົນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບບັດລົງຄະແນນ
ສຽງທາງໄປສະນີ . ເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ ໄດ້ພິສູດວ່າ ຕົນມີຄວາມສາມາດທີ່ ຈະຮັບມືກັບປະລິ ມານການພິມ, ການ
ສ່ົງໄປສະນີ  ແລະ ການປະມວນຜົນບັດລົງຄະແນນທາງໄປສະນີ ທີ່ ຈະເປັນຜົນມາຈາກພັນທະດ່ັງກ່າວນີ ້ . ຂໍ ້ ກໍານົດນີ ້ ສະ
ໜັບສະໜູນພຶດຕິກໍາຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ແນວໂນ້ມທີ່ ຄາດຄະເນໄວ້, ຊຶ່ ງຫ້ອງການເຈົ ້ າໜ້າທີ່

ລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ຂອງເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ ໄດ້ນໍ າມາພິຈາລະນາແລ້ວ. 

ນອກຈາກນ້ັນ, ສໍ າລັບການເລື ອກຕ້ັງທັງໝົດໃນອະນາຄົດ, ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທັງໝົດ ຈະໄດ້ຮັບບັດລົງ
ຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ  ໂດຍບໍ່ ອີ ງໃສ່ຄວາມມັກ ຫຼື  ຮູບແບບໃນການລົງຄະແນນສຽງ, ຕາມຮ່າງກົດໝາຍຂອງສະພາ 
37 (Berman).  

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ 
ໃນການເລື ອກຕ້ັງປະທານາທິບໍ ດີ ຂ້ັນຕ້ົນໃນເດື ອນມີນາ ປີ  2020, ຫ້ອງການເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນໄດ້ອອກບັດລົງ
ຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ເກືອບ 1.4 ລ້ານໃບໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ໄດ້ຮ້ອງຂໍ ເປັນພິເສດ ເພ່ືອຮັບບັດລົງຄະແນນ
ສຽງຂອງຕົນທາງໄປສະນີ , ຊຶ່ ງກວມເອົ າປະມານ 75% ຂອງຈໍ ານວນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ລົງທະບຽນທັງໝົດຂອງເຂດ
ປົກຄອງ. ຈໍ ານວນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ຮ້ອງຂໍ ຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ໄດ້ເພ່ີມຂຶ ້ ນຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງໃນຊ່ວງສອງ
ທົດສະວັດທີ່ ຜ່ານມາ. ດ້ວຍອັດຕາສ່ວນຂອງຈໍ ານວນທີ່ ມັກລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ໄດ້ເພ່ີມຂຶ ້ ນໃນຫຼາຍປີ ມານີ ້ , 
ຫ້ອງການລົງທະບຽນ ຈຶ່ ງໄດ້ພັດທະນາຂະບວນການຂອງຕົນ, ເພ່ີມຄວາມສາມາດຂຶ ້ ນ ແລະ ກຽມພ້ອມເພ່ີມຂຶ ້ ນໃນ
ການຈັດການກັບການປະມວນຜົນບັດລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ຢ່າງຖື ກຕ້ອງ ແລະ ປອດໄພ. 

ການກະກຽມນີ ້ ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມປະສົບຜົນສໍ າເລັດໃນເວລາທີ່ ຈັດການເລື ອກຕ້ັງປະທານາທິບໍ ດີ ທ່ົວໄປໃນ
ເດື ອນພະຈິ ກ ປີ  2020. ເນື່ ອງຈາກການແຜ່ລະບາດໃນທ່ົວໂລກຂອງພະຍາດໂຄວິ ດ-19, ຄໍ າສ່ັງຜູ້ບໍ ລິ ຫານ ຈໍ ານວນ
ສອງສະບັບຂອງທ່ານເຈົ ້ າຄອງ (N-64-20 ແລະ N-67-20) ແລະ ການອອກນິ ຕິກໍາທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ (ຮ່າງກົດໝາຍຂອງ
ສະພາ 860 - ຮ່າງກົດໝາຍ Berman ແລະ ສະພາສູງ 423 - Umberg) ທີ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນຜູ້ລົງ
ຄະແນນສຽງ ດໍ າເນີ ນການເລື ອກຕ້ັງປະທານາທິບໍ ດີ ທ່ົວໄປ ພາຍໃຕ້ຮູບແບບການລົງຄະແນນສຽງທີ່  “ຄ້າຍຄື ກັບ 
VCA”, ຫ້ອງການລົງທະບຽນໄດ້ສ່ົງບັດລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ຫຼາຍກວ່າ 1.96 ລ້ານໃບ ໄປໃຫ້ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ
ທັງໝົດທີ່ ໄດ້ລົງທະບຽນຢູ່ໃນເຂດປົກຄອງ ແລະ ຈັດໃຫ້ມີ ສະຖານທີ່ ລົງຄະແນນສຽງດ້ວຍຕົນເອງທີ່ ເປີ ດເປັນເວລາສີ່ ມື ້  
ຈໍ ານວນ 235 ແຫ່ງ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ  ທີ່ ເປີ ດມາເປັນເວລາເກືອບໜ່ຶງເດື ອນ 
ຈໍ ານວນ 125 ແຫ່ງ. 

ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນໄດ້ດໍ າເນີ ນການພາຍໃຕ້ຮູບແບບ “ຄ້າຍຄື ກັບ VCA” ອີ ກຄ້ັງໜ່ຶງ ສໍ າລັບການເລື ອກຕ້ັງຖອດ
ຖອນຜູ້ວ່າການລັດຄາລິ ຟໍເນຍ ໃນຄ້ັງວັນທີ  14 ກັນຍາ 2021. ໄດ້ມີ ການສ່ົງບັດລົງຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າ 1.96 ລ້ານ
ບັດໄປໃຫ້ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ໄດ້ລົງທະບຽນຂອງເຂດປົກຄອງ, ໄດ້ມີ ການເປີ ດສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ
ທາງໄປສະນີ  ທີ່ ເປີ ດເປັນເວລາເກືອບໜ່ຶງເດື ອນຈໍ ານວນ 131 ແຫ່ງ ແລະ ສະຖານທີ່ ລົງຄະແນນສຽງດ້ວຍຕົນເອງທີ່

ເປີ ດເປັນເວລາສີ່ ວັນໃຫ້ແກ່ການລົງຄະແນນສຽງດ້ວຍຕົນເອງ ຈໍ ານວນ 221 ແຫ່ງ.  

ການພິມບັດລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ການກະກຽມການສ່ົງທາງໄປສະນີ  
ຫ້ອງການລົງທະບຽນມີຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກລັດ ທີ່ ສາມາດຈັດການການລົງຄະແນນສຽງໄດ້ ໂດຍ
ການພິມບັດເລື ອກຕ້ັງສໍ າລັບສ່ົງທາງໄປສະນີ  ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສ່ົງທາງໄປສະນີ . ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ 



EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 11 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ຫ້ອງການລົງທະບຽນຍັງໄດ້ຮັກສາການຮ່ວມມື ແບບໄລຍະຍາວ ແລະ ໜຽວແໜ້ນກັບ ຫ້ອງການບໍ ລິ ການໄປສະນີ ແຫ່ງ
ສະຫະລັດໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງຕົນ ເພ່ືອຮັບປະກັນການຈັດສ່ົງ ແລະ ການສ່ົງບັດລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ຄື ນໃຫ້ທັນ
ເວລາ. 

ຈະມີການສ່ົງຊອງເອກະສານການລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ  ໄປໃຫ້ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນຊອງຈົດໝາຍສີ ຂາວທີ່ ຕິດ
ສະຫຼາກໂລໂກ້ໄປສະນີ ທາງການຂອງການເລື ອກຕ້ັງ ແລະ ປະກອບດ້ວຍສິ່ ງຕ່ໍໄປນີ ້ :  

• ຊອງສີ ເຫຼື ອງສໍ າລັບສ່ົງບັດລົງຄະແນນສຽງຄື ນ  
• ບັດລົງຄະແນນສຽງທາງການ ຊຶ່ ງອາດຈະຢູ່ໃນບັດລົງຄະແນນສຽງຫຼາຍບັດ ໂດຍຂຶ ້ ນກັບວ່າມີ ຜູ້ສະໝັກເລື ອກ

ຕ້ັງຫຼາຍປານໃດຢູ່ໃນການເລື ອກຕ້ັງ  
• ຄໍ າແນະນໍ າກ່ຽວກັບວິ ທີ ການໝາຍ ແລະ ສ່ົງບັດລົງຄະແນນສຽງຄື ນ  
• ສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ໃກ້ທີ່ ສຸດພ້ອມກັບຄໍ າແນະນໍ າໃນການໄປ

ຊອກເບິ່ ງບັນຊີ ລາຍຊື່ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຊ່ົວໂມງເຂົ ້ າການຢູ່ sdvote.com 
• ສະຕິກເກີ “ຂ້ອຍລົງຄະແນນສຽງແລ້ວ” ອັນໜ່ຶງ  

ການປະມວນຜົນບັດລົງຄະແນນທາງໄປສະນີ ທີ່ ສ່ົງກັບຄື ນມາ 
ຫ້ອງການລົງທະບຽນໄດ້ລົງທຶນເປັນເວລາຫຼາຍປີ  ເພ່ືອຈັດການການປະມວນຜົນບັດລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ທີ່ ໄດ້
ຮັບກັບຄື ນມາ. ໃນປັດຈຸບັນນີ ້  ຫ້ອງການລົງທະບຽນໄດ້ນໍ າໃຊ້ເຄື່ ອງຈັກຈັດລຽງບັດລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ຄວາມ
ໄວສູງຂອງຕົນເອງ ທີ່ ໃຊ້ເພ່ືອປະມວນຜົນບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ໄດ້ຮັບກັບຄື ນມາ. ເຄື່ ອງຈັກຈັດລຽງເຫ່ົຼານີ ້ ຈະຖ່າຍຮູບ
ພາບຂອງຊອງຈົດໝາຍທຸກຊອງທີ່ ສ່ົງຄື ນມາ ແລະ ຕິດຕາມເບິ່ ງວ່າ ບັດລົງຄະແນນສຽງໄດ້ຮັບການສ່ົງຄື ນ ຫຼື  ບໍ່ . 
ພະນັກງານຈະນໍ າໃຊ້ຮູບຂອງລາຍເຊັນທີ່ ຢູ່ໃນຊອງຈົດໝາຍທີ່ ສ່ົງຄື ນ ເພ່ືອທໍາການປຽບທຽບລາຍເຊັນ ແລະ 
ພິຈາລະນາວ່າ ລາຍເຊັນດ່ັງກ່າວແມ່ນອັນດຽວກັນກັບລາຍເຊັນຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ບັນທຶກໄວ້ ຫຼື  ບໍ່ . ຄວາມໄວ
ຂອງອຸປະກອນຈັດລຽງບັດລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ , ການປະສົມປະສານກັບຂະບວນການຢື ນຢັນລາຍເຊັນ ແລະ 
ການນໍ າໃຊ້ເຄື່ ອງດຶ ງຂໍ ້ ມູນອັດຕະໂນມັດ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຫ້ອງການລົງທະບຽນສາມາດຈັດການກັບປະລິ ມານບັດລົງຄະແນນ
ສຽງທາງໄປສະນີ ໄດ້ຢ່າງສະດວກ. 

ການນັບບັດລົງຄະແນນທາງໄປສະນີ ທີ່ ສ່ົງກັບຄື ນມາ 
ຫ້ອງການລົງທະບຽນມີເຄື່ ອງສະແກນຄວາມຈຸສູງຈໍ ານວນແປດເຄື່ ອງ ທີ່ ສາມາດສະແກນບັດລົງຄະແນນສຽງໄດ້ຫຼາຍ
ກວ່າ 10,000 ບັດຕ່ໍຊ່ົວໂມງຕ່ໍເຄື່ ອງ. ເຄື່ ອງຈັກເຫ່ົຼານີ ້ ແມ່ນໄດ້ຊື ້ ມາໃນປີ  2019 ແລະ ມີ ຄວາມສາມາດໃນການສະແກນ
ເພ່ີມຂຶ ້ ນເປັນຈໍ ານວນສອງເທ່ົາ. ຫ້ອງການລົງທະບຽນສາມາດນໍ າໃຊ້ເຄື່ ອງສະແກນລຸ້ນ Canon ເພ່ີມຕື່ ມອີ ກ 40 ເຄື່ ອງ 
ທີ່ ສາມາດສະແກນບັດລົງຄະແນນສຽງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 4,000 ບັດຕ່ໍຊ່ົວໂມງຕ່ໍເຄື່ ອງ ແລະ ສາມາດນໍ າໃຊ້ໄດ້ໃນເວລາທີ່
ຕ້ອງການຄວາມຈຸເພ່ີມຂຶ ້ ນໃນຊ່ວງທີ່ ມີ ການເລື ອກຕ້ັງ. 

ການຕິດຕາມບັດລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ  
ຫ້ອງການລົງທະບຽນນໍ າໃຊ້ລະບົບ Where’s My Ballot ຂອງເລຂາທິການການເລື ອກຕ້ັງແຫ່ງລັດ ທີ່ ດໍ າເນີ ນງານຜ່ານ 
BallotTrax. ລະບົບນີ ້ ໃຫ້ຄວາມໂປ່ງໃສຂຶ ້ ນຕ່ືມແກ່ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ເພ່ືອໃຫ້ຮູ້ເຖິງສະຖານະຂອງບັດລົງ
ຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ຂອງຕົນ. ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງສາມາດໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ ໃນເວລາທີ່ ຊອງສ່ົງບັດລົງ
ຄະແນນສຽງກັບຄື ນທີ່ ປິ ດແໜ້ນຂອງຕົນ ເຄື່ ອນຜ່ານລະບົບໄປສະນີ . ບັດລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ໄດ້ຮັບການ
ຕິດຕາມໂດຍໃຊ້ບາໂຄດຈົດໝາຍອັດສະລິ ຍະ (Intelligent Mail Barcode; IMB) ທີ່ ຫ້ອງການໄປສະນີ ແຫ່ງສະຫະລັດ
ນໍ າໃຊ້ ເພ່ືອຕິດຕາມເບິ່ ງເວລາທີ່ ບັດລົງຄະແນນສຽງຖື ກສ່ົງໄປ ແລະ ສ່ົງຄື ນໃຫ້ຫ້ອງການລົງທະບຽນ.  
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ສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ 
§4005(a)(10)(B) 

VCA ໄດ້ກໍານົດມາດຖານ ແລະ ວິ ທີ ການລະອຽດ ສໍ າລັບການຈັດວາງ ແລະ ທີ່ ຕ້ັງຂອງສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະ 
ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ. ສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ ຈະ
ຕັດສິ ນໂດຍອີ ງຕາມຂໍ ້ ຄວນພິຈາລະນາ ແລະ ຂໍ ້ ກໍານົດສະເພາະ ທີ່ ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ ້ : 

• ໃກ້ກັບສະຖານີ ຂົນສ່ົງສາທາລະນະ 
• ໃກ້ກັບຊຸມຊົນທີ່ ມີ ການນໍ າໃຊ້ການລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ໜ້ອຍເປັນປະຫວັດການ 
• ໃກ້ກັບຈຸດສູນກາງທີ່ ມີ ປະຊາຊົນຫຼາຍ 
• ໃກ້ກັບຊຸມຊົນຊົນເຜ່ົາສ່ວນນ້ອຍຕາມພາສາ 
• ໃກ້ກັບຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ຄວາມພິການ 
• ໃກ້ກັບຊຸມຊົນທີ່ ມີ ອັດຕາການມີຍານພາຫະນະສ່ວນຕົວໃນຄົວເຮື ອນໜ້ອຍ 
• ໃກ້ກັບຊຸມຊົນທີ່ ມີ ລາຍໄດ້ຕ່ໍາ 
• ໃກ້ກັບຊຸມຊົນທີ່ ມີ ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ສິ ດເລື ອກຕ້ັງ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ລົງທະບຽນເພ່ືອລົງຄະແນນສຽງ 
• ໃກ້ກັບກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ ຢູ່ແຍກຢູ່ຕາມທີ່ ຕ້ັງພູມສາດ, ລວມທັງເຂດສະຫງວນ ສໍ າລັບຊາວອາເມລິ ກາ

ພ້ືນເມືອງ 
• ໃກ້ກັບວິ ທະຍາເຂດຂອງວິ ທະຍາໄລ ຫຼື  ມະຫາວິ ທະຍາໄລ 
• ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ງ່ າຍ ແລະ ຈອດລົດແບບບໍ່ ໄດ້ເສຍຄ່າ 
• ໄລຍະທາງ ແລະ ເວລາທີ່ ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຕ້ອງໃຊ້ໃນການເດີ ນທາງດ້ວຍລົດ ຫຼື  ການຂົນສ່ົງສາທາລະນະ 
• ເສ້ັນທາງການສັນຈອນທີ່ ຢູ່ໃກ້ສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ 

ວິ ທີ ການ ແລະ ຂໍ ້ ພິຈາລະນາຂອງສູນລົງຄະແນນສຽງ 
§4005(a)(10)(l)(vi)(l) 

VCA ໄດ້ກໍານົດວິ ທີ ການສໍ າລັບການກໍານົດຈໍ ານວນສູນລົງຄະແນນສຽງ ໂດຍອີ ງໃສ່ຈໍ ານວນຜູ້ລົງຄະແນນທີ່
ລົງທະບຽນ. ບັນດາເຂດປົກຄອງໄດ້ຮັບຄໍ າແນະນໍ າໃຫ້ຈັດໃຫ້ມີ ສູນລົງຄະແນນສຽງເປັນເວລາ 11 ມື ້  ຈໍ ານວນໜ່ຶງສູນ
ສໍ າລັບຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ລົງທະບຽນຈໍ ານວນ 50,000 ຄົນ ແລະ ສູນລົງຄະແນນສຽງເປັນເວລາ 4 ມື ້  ຈໍ ານວນໜ່ຶງສູນ
ສໍ າລັບຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ລົງທະບຽນຈໍ ານວນທຸກໆ 10,000 ຄົນ. ອີ ງຕາມຂ້ັນຕອນວິ ທີ ທີ່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ VCA, ສູນລົງ
ຄະແນນສຽງຂ້ັນຕ່ໍາທີ່ ກໍານົດໄວ້ແມ່ນ 39 ສູນທີ່ ເປີ ດເປັນເວລາ 11 ມື ້ , ລວມທັງມື ້ ເລື ອກຕ້ັງ ແລະ ສູນລົງຄະແນນສຽງ 
195 ສູນທີ່ ເປີ ດເປັນເວລາສີ່ ມື ້ , ລວມທັງມື ້ ເລື ອກຕ້ັງໃນເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ. 

ຫ້ອງການລົງທະບຽນມີແຜນທີ່ ຈະຈັດສູນລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຈໍ ານວນສູນຂ້ັນຕ່ໍາທີ່ ກໍານົດໄວ້. ເຂດປົກຄອງ
ຊານດິ ເອໂກຈະເປີ ດສູນລົງຄະແນນສຽງທີ່ ເປີ ດເປັນເວລາ 11 ມື ້ , ລວມທັງວັນເລື ອກຕ້ັງອີ ກດ້ວຍປະມານ 39 ສູນ. 
ສະຖານທີ່ ທຸກແຫ່ງຈະເປີ ດເຮັດວຽກຢ່າງເຕັມທີ່ ໃນຊ່ວງສີ່ ມື ້ ສຸດທ້າຍຂອງການລົງຄະແນນສຽງໃນທ່ົວເຂດປົກຄອງ
ຊານດິ ເອໂກ. ບັນດາສູນລົງຄະແນນສຽງຈະມີ ສອງ “ມື ້ ເປີ ດ” ທີ່ ມີ ຈໍ ານວນສູນລົງຄະແນນສຽງຈໍ ານວນຫຼາຍເປີ ດເຮັດ
ວຽກໃນຊ່ວງສີ່ ມື ້ ສຸດທ້າຍ ໂດຍຈະມີ ການຂະຫຍາຍເວລາເຮັດວຽກໃນມ້ືເລື ອກຕ້ັງ. 

ການເພ່ີມຈໍ ານວນສະຖານທີ່ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຈັດວາງບັນດາສູນລົງຄະແນນສຽງເພ່ີມຕື່ ມໃນຊຸມຊົນທີ່ ຢູ່ໂດດດ່ຽວ 
ເຊັ່ ນ: Borrego Springs, Boulevard, Campo, Descanso, Rincon ແລະ Warner Springs. 

  



EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 13 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ຂໍ ້ ກໍານົດຂ້ັນຕ່ໍາສໍ າລັບສູນລົງຄະແນນສຽງ 
ບັນດາສູນລົງຄະແນນສຽງຈະໄດ້ຮັບການຕັດສິ ນຕາມຂໍ ້ ກໍານົດທີ່ ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ການເຂົ ້ າເຖິງຜູ້ລົງຄະແນນ
ສຽງທີ່ ພິການ ແລະ ທີ່ ມີ ຄວາມຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານພາສາ, ຄວາມພ້ອມຂອງສະຖານທີ່  ແລະ ຄວາມຄິ ດເຫັນ
ຂອງປະຊາຊົນ. ຫ້ອງການລົງທະບຽນຈະນໍ າໃຊ້ຂໍ ້ ມູນຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ປະຊາກອນ ເພ່ືອຊ່ວຍໃນການເລື ອກ
ພ້ືນທີ່ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດສໍ າລັບສູນລົງຄະແນນສຽງ. 

ຫ້ອງການລົງທະບຽນໄດ້ກໍານົດ ແລະ ປະເມີນສະຖານທີ່ ທີ່ ມີ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ນັບຫຼາຍຮ້ອຍແຫ່ງ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້
ສະຖານທີ່ ຕ່າງໆ ຖື ກແຈກຢາຍໄປທ່ົວເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ ໃນລັກສະນະທີ່ ໃຫ້ການເຂົ ້ າເຖິງ ແລະ ຄວາມສະດວກ
ຫຼາຍກວ່າເກ່ົາ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທຸກຄົນ. 

ການເລື ອກສະຖານທີ່ ສູນລົງຄະແນນສຽງ  
VCA ກໍານົດໃຫ້ບັນດາເຂດປົກຄອງຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາຢ່າງໜ້ອຍສິ ບສີ່ ເງື່ ອນໄຂ ໃນເວລາສ້າງຕ້ັງສູນລົງຄະແນນສຽງ. 
ຫ້ອງການລົງທະບຽນໃຊ້ເຄື່ ອງມືການກໍານົດສະຖານທີ່ ຂອງ Center for Inclusive Democracy (CID) ແລະ ຂໍ ້ ມູນທາງ
ດ້ານພູມສາດຫ້ຼາສຸດທີ່ ມີ ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນຈາກ SanGIS ເພ່ືອພິຈາລະນາມາດຖານທີ່ ກໍານົດໄວ້ທັງໝົດ. ຫ້ອງການ
ລົງທະບຽນໃຫ້ການເຂົ ້ າເຖິງເຄື່ ອງມືການກໍານົດສະຖານທີ່ ຂອງ CID ແບບໂຕ້ຕອບ ທີ່ ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຄ້ົນຫາ 
ແລະ ປະເມີນສະຖານທີ່ ທີ່ ສະເໜີຕ່ໍບັນດາມາດຖານທີ່ ກໍານົດໄວ້ (ເບິ່ ງຄໍ າອະທິບາຍລາຍລະອຽດເຄື່ ອງມືການກໍານົດ
ສະຖານທີ່ ຂອງ Center for Inclusive Democracy ໃນໜ້າ 22). 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຄື່ ອງມືການກໍານົດສະຖານທີ່ ຂອງ CID ຈະໃຫ້ວິ ທີ ການໃນການປະເມີ ນສະຖານທີ່ ທີ່ ສະໜີຕ່ໍບັນດາ
ມາດຖານທີ່ ກໍານົດໄວ້ທີ່ ວ່ອງໄວ ແລະ ມີ ປະສິ ດທິພາບກໍຕາມ, ແຕ່ມັນບໍ່ ໄດ້ກໍານົດໂດຍອັດຕະໂນມັດວ່າ ຈະກໍານົດ ແລະ 
ຢື ນຢັນວ່າສະຖານທີ່ ສູນລົງຄະແນນສຽງຈະຢູ່ໃສ. 

ການປະເມີນຜົນການສໍ າຫຼວດກ່ຽວກັບສູນລົງຄະແນນສຽງ 
ນອກຈາກການພິຈາລະນາເຖິງບັນດາມາດຖານທີ່ ກໍານົດໄວ້ແລ້ວ, ການປະເມີນຜົນການສໍ າຫຼວດ ກ່ຽວກັບສູນລົງ
ຄະແນນສຽງ ກໍໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງອົງປະກອບໃນການຄັດເລື ອກສະຖານທີ່ ອື່ ນໆອີ ກຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ ສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍ
ຂະບວນການກໍານົດສະຖານທີ່ ສູນລົງຄະແນນສຽງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍກໍຕາມ. ບາງຕົວຢ່າງ
ຂອງອົງປະກອບໃນການຄັດເລື ອກສະຖານທີ່ ເຫ່ົຼານີ ້  ໄດ້ແກ່ ເສ້ັນທາງໃນການເດີ ນທາງ, ຂະໜາດຂອງຫ້ອງລົງຄະແນນ
ສຽງ, ການມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ (ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ), ພ້ືນທີ່ ທາງພູມສາດຂອງສະຖານທີ່ ທີ່ ສະເໜີ, ການ
ເຊື່ ອມຕ່ໍອິ ນເຕີເນັດ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານໄຟຟ້າ. 

ຂະບວນການຄັດເລື ອກສະຖານທີ່ ທີ່ ຈະໃຊ້ເປັນສູນລົງຄະແນນສຽງ 
ເນື່ ອງຈາກການແຜ່ລະບາດໃນທ່ົວໂລກຂອງພະຍາດໂຄວິ ດ-19 ແລະ ການອອກນິ ຕິກໍາສໍ າລັບພາວະສຸກເສີ ນ, 
ຫ້ອງການລົງທະບຽນໄດ້ດໍ າເນີ ນການ ທັງການເລື ອກຕ້ັງປະທານາທິບໍ ດີ ທ່ົວໄປ ໃນເດື ອນພະຈິ ກ ປີ  2020 ແລະ ການ
ເລື ອກຕ້ັງຖອດຖອນຜູ້ວ່າການລັດ ໃນເດື ອນກັນຍາ ປີ  2021 ພາຍໃຕ້ຮູບແບບການລົງຄະແນນສຽງທີ່  “ຄ້າຍຄື ກັບ 
VCA” ຊຶ່ ງມີ ສະຖານທີ່ ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ເປີ ດເປັນເວລາສີ່ ມື ້  ຈໍ ານວນ 221 ຫາ 235 ແຫ່ງ ສໍ າລັບການລົງຄະແນນສຽງ
ໃນເຂດປົກຄອງ. ສະຖານທີ່ ລົງຄະແນນສຽງເຫ່ົຼານີ ້  ຈະໄດ້ຮັບການກວດສອບ ແລະ ປະເມີນອີ ກຄ້ັງ ເພ່ືອກໍານົດວ່າ ມີ
ເງື່ ອນໄຂຂ້ັນຕ່ໍາສໍ າລັບສູນລົງຄະແນນສຽງ ຫຼື  ບໍ່ .  

ໄດ້ມີ ການຕິດຕ່ໍສະຖານທີ່ ຕ່າງໆ ທີ່ ບໍ່ ສາມາດຮອງຮັບການດໍ າເນີ ນງານຂອງສູນລົງຄະແນນສຽງ ເຊັ່ ນ: ທີ່ ຢູ່ອາໄສສ່ວນ
ຕົວ ແລະ ສະຖານທີ່ ທີ່ ມີ ເນື ້ ອທີ່ ນ້ອຍກວ່າ 1,000 ຕາລາງຟຸດ ເພ່ືອແຈ້ງໃຫ້ພວກເຂົ າຊາບ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນໄປສູ່ຮູບ
ແບບການລົງຄະແນນສຽງໃໝ່ ແລະ ໄດ້ກ່າວຂອບໃຈພວກເຂົ າ ສໍ າລັບການບໍ ລິ ການທີ່ ຜ່ານມາ. ສະຖານທີ່ ທີ່ ເຫຼື ອໄດ້
ຖື ກນໍ າໄປສູ່ການກວດສອບໃນລະດັບຕ່ໍໄປໃນຂະບວນການຄັດເລື ອກ. 

  



EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 14 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ການຄ້ົນຄວ້າສະຖານທີ່  
ອີ ງຕາມຂະບວນການຄັດເລື ອກສະຖານທີ່ ໃນທີ່ ຜ່ານມາ, ມີ ລາຍຊື່ ສະຖານທີ່ ລົງຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າ 500 ແຫ່ງ ທີ່ ໄດ້
ຮັບການກວດສອບແລະໄດ້ມີ ການຕິດຕ່ໍເພ່ືອໃຊ້ເປັນສູນລົງຄະແນນສຽງທີ່ ເປັນໄປໄດ້ຖ້າຫາກບັນລຸໄດ້ຕາມມາດຖານ
ເບື ້ ອງຕ້ົນ. 

ສະຖານທີ່ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນຂອງລັດ ໄດ້ຮັບການຕິດຕ່ໍເພ່ືອປຶ ກສາຫາລື ເພ່ີມຕື່ ມ ກ່ຽວກັບຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ ອາດ
ຈະມີ . ສະຖານທີ່ ຂອງລັດ ໄດ້ຮັບການຕິດຕ່ໍ ເພ່ືອກໍານົດເວລາການປະເມີນຜົນການສໍ າຫຼວດ ກ່ຽວກັບສູນລົງຄະແນນ
ສຽງ. 

ໂດຍສອດຄ່ອງກັບການຄ້ົນຄວ້າສະຖານທີ່ ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ໃຊ້ໃນເມື່ ອກ່ອນ, ຊັບສິ ນ ແລະ ສະຖານທີ່ ຂອງລັດເພ່ີມ
ຕື່ ມພາຍໃນເຂດປົກຄອງ ແມ່ນກໍາລັງໄດ້ຮັບການປະເມີນ ແລະ ເພ່ີມເຂົ ້ າໃສ່ໃນບັນຊີ ລາຍຊື່ ລວມ ສໍ າລັບການຄ້ົນຄວ້າ
ເພ່ີມຕື່ ມ. ສະຖານທີ່ ທີ່ ເຫມາະສົມ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ໃຊ້ເປັນສະຖານທີ່ ລົງຄະແນນສຽງ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຕິດຕ່ໍ ເພ່ືອການປະເມີ ນ
ເປັນສະຖານທີ່ ສູນລົງຄະແນນສຽງ. ນອກຈາກນ້ັນ, ອີ ງຕາມຂໍ ້ ມູນປະຊາກອນ, ບັນດາເມື ອງໄດ້ຮັບການປະເມີ ນ ເພ່ືອ
ເກັບກໍາຈໍ ານວນສູນລົງຄະແນນສຽງເປົ ້ າໝາຍ. 

ບັນຊີ ລາຍຊື່ ບັນດາສູນລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ທ່າແຮງ ພ້ອມທັງມື ້  ແລະ ເວລາເຮັດວຽກ 
§4005(a)(10)(l)(vi)(III), §4005(a)(10)(l)(vi)(VI) 

ໃນປັດຈຸບັນນີ ້  ຫ້ອງການລົງທະບຽນກໍາລັງຢູ່ໃນຂ້ັນຕອນການກໍານົດສູນລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ທ່າແຮງ ແລະ ດໍ າເນີ ນ
ການປະເມີນສະຖານທີ່  ແລະ ການສໍ າຫຼວດກ່ຽວກັບການເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ງ່ າຍ. ສະຖານທີ່ ທີ່ ຈະໃຊ້ເປັນສູນລົງຄະແນນສຽງ 
ຈະຖື ກຄັດເລື ອກໂດຍສົມທົບກັບຄວາມຄິ ດເຫັນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຂໍ ້ ກໍານົດຕາມທີ່ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. ບັນຊີ
ລາຍຊື່ ຂອງສູນລົງຄະແນນສຽງທີ່ ຖື ກເລື ອກຂ້ັນສຸດທ້າຍ ຈະຖືກລວມເຂົ ້ າໃສ່ແຜ່ນພັບໃຫ້ຂໍ ້ ມູນແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ 
ແລະ ຈະມີຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນທີ່  sdvote.com. 

ເລີ່ ມຕ້ັງແຕ່ສິ ບມ້ືກ່ອນມ້ືເລື ອກຕ້ັງ, ຈະມີ ສູນລົງຄະແນນສຽງປະມານ 39 ສູນ ເປີ ດໃນໂມງລັດຖະການແບບປົກກະຕິ, 
ຕ້ັງແຕ່ເວລາ 8:00 ໂມງເຊົ ້ າ ຫາ 5:00 ໂມງແລງ ແລະ ໃນມ້ືເລື ອກຕ້ັງ, ຕ້ັງແຕ່ເວລາ 7:00 ໂມງເຊົ ້ າ ຫາ 8:00 ໂມງ
ແລງ. ສູນລົງຄະແນນສຽງອີ ກ 196 ສູນ ຈະເປີ ດສາມມື ້ ກ່ອນມື ້ ເລື ອກຕ້ັງ. ເບິ່ ງໜ້າ 67 ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ສໍ າລັບ
ຕາຕະລາງສະຖານທີ່ ທີ່ ເປີ ດ 11 ມື ້  ແລະ 4 ມື ້  ໃນເວລາເຜີຍແຜ່ໄປແລ້ວ. ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຂອງ
ເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ ຈະເຜີຍແຜ່ບັນຊີ ລາຍຊື່ ຂອງສູນລົງຄະແນນສຽງຢູ່ໃນໜ້າຂໍ ້ ມູນການເລື ອກຕ້ັງ (Election 
Information) ທີ່  sdvote.com. 

  

https://www.sdvote.com/
https://www.sdvote.com/


EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 15 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ແຜນທີ່ ຂອງບັນດາພ້ືນທີ່ ແນະນໍ າໃຫ້ໃຊ້ເປັນສູນລົງຄະແນນສຽງ 

  



EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 16 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ແຜນຜັງຂອງສູນລົງຄະແນນສຽງ 
§4005(a)(10)(l)(vi)(XI) 

ປະສົບການຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຢູ່ສູນລົງຄະແນນສຽງຂອງເຂດປົກຄອງໃດໜ່ຶງ ຈະຄ້າຍຄື ກັນກັບການລົງຄະແນນ
ສຽງຢູ່ບ່ອນລົງຄະແນນສຽງໃດໜ່ຶງທີ່ ໄດ້ນໍ າໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການເລື ອກຕ້ັງຖອດຖອນຜູ້ວ່າການລັດ ໃນເດື ອນກັນຍາ ປີ  
2021. ສູນລົງຄະແນນສຽງຕ່າງໆຈະໃຫ້ການບໍ ລິ ການ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ ທີ່ ມີ ຄວາມປອດໄພ 
ແລະສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ. ສູນລົງຄະແນນສຽງທັງໝົດ ຈະປະກອບດ້ວຍບັນຊີ ລາຍຊື່ ເອເລັກ
ໂທຣນິ ກຢ່າງໜ້ອຍສີ່ ຢ່າງ (ປື ້ ມສໍ າຫຼວດເອເລັກໂທຣນິ ກ ຫຼື  ປື ້ ມສໍ າຫຼວດແບບອີ ບຸກ) ທີ່ ຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານຂອງສູນ
ລົງຄະແນນສາມາດກວດສອບສະຖານະ ແລະ ການມີ ສິ ດຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ງ່ າຍດາຍ ແລະ ມີ
ອຸປະກອນໝາຍບັດລົງຄະແນນສຽງຢ່າງໜ້ອຍແປດເຄື່ ອງ.  ຢູ່ບັນດາສູນລົງຄະແນນສຽງ, ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຈະ
ສາມາດ: 

• ລົງຄະແນນສຽງດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງ ທີ່ ລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ  (ທີ່ ປິ ດຜະນຶ ກໄວ້ຢູ່
ໃນຊອງສ່ົງຄື ນ) 

• ໃຊ້ອຸປະກອນໝາຍບັດລົງຄະແນນສຽງແບບສໍ າຜັດໜ້າຈໍ  ເພ່ືອໝາຍບຸກຄົນທີ່ ເລື ອກ ແລະ ພິມບັດເລື ອກ
ຕ້ັງອອກຢ່າງເປັນທາງການ 

o ອຸປະກອນໝາຍບັດເລື ອກຕ້ັງທັງໝົດ ແມ່ນສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ຢ່າງສົມບູນ ຊຶ່ ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ລົງ
ຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ຄວາມພິການສາມາດລົງຄະແນນສຽງໄດ້ຢ່າງເປັນເອກະລາດ ແລະ ເປັນສ່ວນຕົວ 

• ລົງຄະແນນສຽງດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍນໍ າໃຊ້ບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ທ່ານໄດ້ຮັບປ່ອນລົງໃສ່ກ່ອງຈົດໝາຍໄປສະນີ  
• ຖ້າທ່ານໝາຍຜິດ ຫຼື  ເຮັດບັດລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ຂອງທ່ານເສຍ, ທ່ານສາມາດໄປລົງຄະແນນສຽງ

ດ້ວຍຕົນເອງຢູ່ສູນລົງຄະແນນສຽງໃດກໍໄດ້ ເພ່ືອທົດແທນ 
• ຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານພາສາ  
• ລົງທະບຽນເພ່ືອລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງໃນມ້ືດຽວກັນ 
• ອັບເດດຂໍ ້ ມູນການລົງທະບຽນຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ (ທີ່ ຢູ່, ພັກການເມືອງ) 

ຫ້ອງການລົງທະບຽນຈະປະຕິບັດຕາມຄໍ າແນະນໍ າ ກ່ຽວກັບແຜນຜັງຂອງສູນລົງຄະແນນສຽງ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້
ອຸປະກອນໝາຍບັດເລື ອກຕ້ັງ ແລະ ຕູ້ລົງຄະແນນທັງໝົດຖືກຈັດວາງໄປໃນລັກສະນະທີ່ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ
ສາມາດໝາຍບັດເລື ອກຕ້ັງຂອງຕົນໄດ້ຢ່າງເປັນເອກະລາດ ແລະ ເປັນສ່ວນຕົວ. ແຜນຜັງຈະອີ ງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ
ໃນການເຂົ ້ າເຖິງຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ຄາດວ່າຈະມີການປັບປ່ຽນ ເພ່ືອໃຫ້ເໝາະສົມກັບຮູບຮ່າງ ແລະ ຂະໜ
າດຂອງຫ້ອງທີ່ ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະສະຖານທີ່  (ເບິ່ ງໜ້າ 66 ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ສໍ າລັບແຜນຜັງຕົວຢ່າງ). 

ແຜນຜັງຂອງສູນລົງຄະແນນສຽງແຕ່ລະແຫ່ງປະກອບມີ ສີ່ ສະຖານທີ່ ຄື : 

• ສະຖານທີ່ ທັກທາຍ: ທັກທາຍຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ, ຮັບໂທລະສັບຕ່າງໆ, ຮັບເອົ າການສ່ົງບັດລົງຄະແນນສຽງ
ທາງໄປສະນີ  ຫຼື  ໃຫ້ແບບຟອມເຊັກອິ ນ, ກະດາດຮອງ, ປາກກາ ແລະ ນໍ າພາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໄປຫາສະຖານທີ່
ເຊັກອິ ນ 

• ສະຖານທີ່ ເຊັກອິ ນ: ເຊັກອິ ນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ, ລົງທະບຽນແລະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼື ອຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຕາມ
ເງື່ ອນໄຂ 

• ສະຖານທີ່ ລົງຄະແນນສຽງ: ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໝາຍຜູ້ທີ່ ຕົນຈະເລື ອກຢ່າງເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ເປັນ
ເອກະລາດດ້ວຍອຸປະກອນໝາຍບັດລົງຄະແນນສຽງ ຫຼື ໃນຕູ້ລົງຄະແນນສຽງ (ໝາຍບັດລົງຄະແນນທີ່ ໄດ້ສ່ົງ
ໄປໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າທາງໄປສະນີ ) 

• ສະຖານທີ່ ເຊັກເອົ ້ າ: ປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງໃສ່ໃນຫີບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ຮັບ
ສະຕິກເກີ “ຂ້ອຍລົງຄະແນນສຽງແລ້ວ” 

  



EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 17 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ຈໍ ານວນພະນັກງານປະຈໍ າຢູ່ສູນລົງຄະແນນສຽງ 
§4005(a)(10)(l)(vi)(IX) 

ຕົວເລກຄາດຄະເນຈໍ ານວນພະນັກງານປະຈໍ າຢູ່ສູນລົງຄະແນນສຽງ ແມ່ນອີ ງໃສ່ຈໍ ານວນສູນລົງຄະແນນສຽງທີ່ ເປີ ດ 11 
ມື ້  ແລະ 4 ມື ້ , ຈໍ ານວນສະຖານທີ່ ເຊັກອິ ນ ແລະ ອຸປະກອນໝາຍບັດລົງຄະແນນສຽງ ຕ່ໍຈໍ ານວນຄົນທີ່ ຄາດວ່າຈະມາທີ່
ສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ການຈັດເວລາທີ່ ສາມາດຮອງຮັບຜຽນການເຮັດວຽກໝົດມ້ື. ການຄາດຄະເນຈໍ ານວນ
ພະນັກງານທີ່ ຕ້ອງການປະຈໍ າຢູ່ສູນລົງຄະແນນສຽງ ແມ່ນຄິ ດໄລ່ ໂດຍສະເລ່ຍຈໍ ານວນຫົກຄົນໃນສູນທີ່ ເປີ ດ 11 ມື ້  
ແລະ ສິ ບສອງຄົນໃນສູນທີ່ ເປີ ດ 4 ມື ້  ຢູ່ບັນດາສູນທັງໝົດ. ຈໍ ານວນສະເລ່ຍດ່ັງກ່າວນີ ້  ພິຈາລະນາວ່າ ອາດມີ ຄວາມ
ແຕກຕ່າງໃນຈໍ ານວນພະນັກງານທີ່ ຕ້ອງການຢູ່ໃນສູນລົງຄະແນນສຽງໃດໜ່ຶງ. 

ປະເພດສູນລົງຄະແນນສຽງ ຈະນວນ
ສູນ 

ຈໍ ານວນພະນັກງານ  ຈໍ ານວນມື ້   ຜຽນວຽກໝົດມື ້  ຈໍ ານວນພະນັກງານ
ທີ່ ຄາດຄະເນໄວ້ 

11 ມື ້  39 ພະນັກງານ 6 ຄົນ  7 ມື ້  39 ສູງ x 6 ຄົນ    234  
   ພະນັກງານ 12 ຄົນ   4 ມື ້    39 ສູນ x ພະນັກງານເພ່ີມ 6 

ຄົນ  
    234  

      
4 ມື ້    181  ພະນັກງານ 12 ຄົນ 4 ມື ້  181 ສູນ x 12 ຄົນ 2,172  

      

ຄວາມຕ້ອງການທັງໝົດທີ່
ຄາດຄະເນໄວ້ 
(ຕົວເລກທັງໝົດແມ່ນການ
ຄາດຄະເນ) 

220 
  

 2,640  

ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານປະຈໍ າຢູ່ສູນລົງຄະແນນສຽງ 
ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານປະຈໍ າຢູ່ສູນລົງຄະແນນສຽງ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມປື ້ ມຄູ່ມື ການຝຶກອົບຮົມ
ພະນັກງານລົງຄະແນນສຽງຂອງເລຂາທິການການເລື ອກຕ້ັງແຫ່ງລັດຄາລິ ຟໍເນຍ. ປື ້ ມຄູ່ມື ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ
ລົງຄະແນນສຽງຂອງເຂດປົກຄອງ ແລະ ເອກະສານການຝຶກອົບຮົມອື່ ນໆ ແມ່ນສາມາດເບິ່ ງໄດ້ຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງເຈົ ້ າ
ໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນຢູ່ທີ່  ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານລົງຄະແນນສຽງ (sdvote.com). ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ ເອກະສານ
ດ່ັງກ່າວນີ ້  ຈະຖືກເຜີຍແຜ່ລົງເປັນເວລາໜ່ຶງເດື ອນກ່ອນເຖິງວັນເລື ອກຕ້ັງ. 

  

https://www.sdvote.com/content/rov/en/pollworkers/pollworker_training.html
https://www.sdvote.com/content/rov/en/pollworkers/pollworker_training.html


EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 18 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ວິ ທີ ການ ແລະ ຂໍ ້ ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ 
§4005(a)(10)(l)(vi)(II) 

VCA ໄດ້ກໍານົດວິ ທີ ການ ສໍ າລັບການກໍານົດຈໍ ານວນສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ ໂດຍອີ ງໃສ່ຈໍ ານວນຜູ້ລົງ
ຄະແນນສຽງທີ່ ລົງທະບຽນ. ບັນດາເຂດປົກຄອງໄດ້ຮັບຄໍ າແນະນໍ າໃຫ້ຈັດໃຫ້ມີ ສະຖານທີ່ ຢ່າງໜ້ອຍສອງແຫ່ງຢູ່ພາຍໃນ
ເຂດແດນທີ່ ຈັດການເລື ອກຕ້ັງ ຫຼື  ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງຢ່າງໜ້ອຍໜ່ຶງແຫ່ງສໍ າລັບຜູ້ລົງຄະແນນ
ສຽງທີ່ ລົງທະບຽນຈໍ ານວນ 15,000 ຄົນ.ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນຂອງເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ ວາງແຜນທີ່ ຈະຈັດໃຫ້ມີ
ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງປະມານ 130 ແຫ່ງໃນທ່ົວເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ. 

ມາດຖານຂ້ັນຕ່ໍາ ກໍາລັງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໃນຂະນະທີ່ ກໍາລັງຄ້ົນຄວ້າສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດ
ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ທ່າແຮງໃດໜ່ຶງ. ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ ທີ່ ຈະໃຫ້ທາງເລື ອກເພ່ີມຕື່ ມທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ
ແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ເພ່ືອສ່ົງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນຢ່າງປອດໄພ ແລະ ສະດວກກໍໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ. ໄດ້ມີ
ຄວາມພະຍາຍາມໃຫ້ດີ ທີ່ ສຸດ ໃນການກໍານົດສະຖານທີ່ ສໍ າລັບຫີບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງແບບສະເພາະມີແຕ່ຫີ ບ ໃນ
ເຂດທີ່ ມີ ການຄອບຄຸມຈາກກ້ອງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ທີ່ ມີ ຢູ່ໃນພ້ືນທີ່ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນສະຖານທີ່ ສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະ 
ຫ້ອງການໄປສະນີ . 

ຈະມີ ການລວມສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງແບບສະເພາະມີແຕ່ຫີ ບ ແລະ ແບບມີ ພະນັກງານຮ່ວມກັນ. 

ຂໍ ້ ກໍານົດຂ້ັນຕ່ໍາ ສໍ າລັບຫີບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ 
§4005(a)(10)(l)(vi)(VI) 

ນອກເໜືອຈາກຂໍ ້ ກໍານົດຂ້ັນຕ່ໍາຂອງ VCA ແລ້ວ, ສໍ ານັກງານເລຂາທິການການເລື ອກຕ້ັງແຫ່ງລັດຄາລິ ຟໍເນຍ ໄດ້
ກໍານົດກົດລະບຽບຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ຂໍ ້ ກໍານົດກ່ຽວກັບການເຂົ ້ າເຖິງ ແລະ ຂໍ ້ ກໍານົດດ້ານພາສາ. ຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ
ແບບສະເພາະມີແຕ່ຫີ ບໄດ້ຮັບການອອກແບບມາ ເພ່ືອໃຫ້ມີ ການແປພາສາທາງກົດໝາຍທີ່ ລວມຢູ່ໃນກຼາບຟິກຂອງ
ຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ. ນອກຈາກນ້ັນ, ຫ້ອງການລົງທະບຽນກໍາລັງປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການເພ່ີມ
ຄຸນສົມບັດເພ່ີມຕື່ ມ ເພ່ືອຊ່ວຍເຫຼື ອຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ຄວາມພິການອີ ກດ້ວຍ ເຊັ່ ນ: ການມີເນື ້ ອໃນເປັນຕົວ
ອັກສອນນູນ, ຮູບທີ່ ມີ ຄວາມຊັດເຈນສູງ ແລະ ຈະສື ບຕ່ໍເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຊຸມຊົນຄົນພິການ ເພ່ືອ
ຄ້ົນຄວ້າແນວທາງການປະຕິບັດທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ ເພ່ືອນໍ າໄປພິຈາລະນາໃນອະນາຄົດ.  

ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ ບໍ່ ວ່າຈະຢູ່ໃນຮ່ົມ ຫຼື  ກາງແຈ້ງ ຈະໄດ້ຮັບການຕັດສິ ນໂດຍອີ ງໃສ່ຂໍ ້ ກໍານົດທີ່
ກໍານົດໄວ້ໃນ VCA, ການເຂົ ້ າເຖິງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ຄວາມພິການ ແລະ ທີ່ ມີ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານພາສາ, ຄວາມ
ພ້ອມຂອງສະຖານທີ່  ແລະ ຄວາມຄິ ດເຫັນຂອງປະຊາຊົນ.  

ຫ້ອງການລົງທະບຽນຈະກໍານົດ ແລະ ປະເມີນສະຖານທີ່ ທີ່ ມີ ທ່າແຮງນັບຫຼາຍຮ້ອຍແຫ່ງ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ຫີ ບຮັບບັດ
ລົງຄະແນນສຽງໄດ້ຖື ກແຈກຢາຍໄປທ່ົວເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ ໃນລັກສະນະທີ່ ໃຫ້ການເຂົ ້ າເຖິງ ແລະ ຄວາມ
ສະດວກຫຼາຍກວ່າເກ່ົາໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທັງໝົດ. 

ນອກຈາກນ້ັນ, ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນຈະປະຕິບັດຕາມ “ປະມວນກົດລະບຽບຂອງລັດຄາລິ ຟໍເນຍ (California Code of 
Regulations; CCR) ຂໍ ້  2 ອີ ກດ້ວຍ. ວ່າດ້ວຍການບໍ ລິ ຫານ, ໝວດທີ  7, ພາກທີ  3. ມາດຕາ 1. ຄໍ າແນະນໍ າກ່ຽວກັບ
ຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ  ແລະ ສະຖານທີ່ ຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ  ທີ່
ກໍານົດມາດຕະການຄວາມປອດໄພ ກ່ຽວກັບຂໍ ້ ກໍານົດໃນການອອກແບບຫີບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ, ການຕິດຕາມ
ກວດກາ ແລະ ຂ້ັນຕອນການນໍ າໃຊ້ທີ່ ມີ ຄວາມປອດໄພ ໃນຊ່ວງທີ່ ມີ ການລົງຄະແນນສຽງ. ການອອກແບບ ແລະ 
ພາສາທີ່ ພິມໃສ່ຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ ຈະໃຫ້ຂໍ ້ ມູນໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ວ່າ ຫີ ບດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນທາງການ ແລະ ມີ
ຄວາມປອດໄພ. ຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງຈະມີ ລະບົບປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ເຊັ່ ນ: ການເຄື ອບປ້ອງກັນການ
ທໍາລາຍ ແລະ ຄຸນສົມບັດໃນການສະກັດກ້ັນອັກຄີ ໄພ. 
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ການປະເມີ ນຜົນການສໍ າຫຼວດຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ 
VCA ກໍານົດໃຫ້ເຂດປົກຄອງຕ່າງໆ ພິຈາລະນາເຖິງມາດຖານຂ້ັນຕ່ໍາສິ ບສີ່ ປະການ ໃນເວລາການກໍານົດສະຖານທີ່ ຕ້ັງ
ຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ. ຫ້ອງການລົງທະບຽນໃຊ້ເຄື່ ອງມືການກໍານົດສະຖານທີ່ ຂອງ Center for Inclusive 
Democracy (CID) ແລະ ຂໍ ້ ມູນທາງດ້ານພູມສາດຫ້ຼາສຸດທີ່ ມີ ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນຈາກ SanGIS ເພ່ືອພິຈາລະນາມາດຖານທີ່
ກໍານົດໄວ້ທັງໝົດ. ຫ້ອງການລົງທະບຽນໃຫ້ການເຂົ ້ າເຖິງເຄື່ ອງມືການກໍານົດສະຖານທີ່  CID ແບບໂຕ້ຕອບ ທີ່ ຊ່ວຍໃຫ້
ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຄ້ົນຫາ ແລະ ປະເມີນສະຖານທີ່ ທີ່ ສະເໜີຕ່ໍກັບມາດຖານທີ່ ກໍານົດໄວ້ (ເບິ່ ງຄໍ າອະທິບາຍລະອຽດຂອງ
ເຄື່ ອງມືການກໍານົດສະຖານທີ່ ຂອງ Center for Inclusive Democracy ໃນໜ້າ 22). 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຄື່ ອງມືການກໍານົດສະຖານທີ່  CID ຈະສະໜອງວິ ທີ ທີ່ ວ່ອງໄວ ແລະ ມີ ປະສິ ດທິພາບໃນການປະເມີ ນ
ສະຖານທີ່ ທີ່ ສະເໜີຕ່ໍມາດຖານທີ່ ກໍານົດໄວ້ກໍຕາມ, ແຕ່ມັນບໍ່ ໄດ້ກໍານົດສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງຂ້ັນ
ສຸດທ້າຍໂດຍອັດຕະໂນມັດ.  

ນອກຈາກຂໍ ້ ກໍານົດຂ້ັນຕ່ໍາເຫ່ົຼານ້ັນແລ້ວ, ຍັງຈະມີການພິຈາລະນາມາດຖານອື່ ນໆເພ່ີມຕື່ ມ ໃນການເລື ອກສະຖານທີ່ ຕ້ັງ
ຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍກໍຕາມ, ແຕ່ມາດຖານເຫ່ົຼານີ ້  ມີ ຜົນກະທົບຕ່ໍ
ຂະບວນການກໍານົດສະຖານທີ່  ແລະ ປັບປຸງຄວາມຕ້ອງການຂອງສະຖານທີ່ . ບາງຕົວຢ່າງຂອງອົງປະກອບໃນການຄັດ
ເລື ອກສະຖານທີ່ ເຫ່ົຼານີ ້  ໄດ້ແກ່: ການມີກ້ອງຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທີ່ , ມີ ບ່ອນຈອດລົດໄລຍະສ້ັນ/ຊ່ົວຄາວ
ສໍ າລັບທີ ມງານເກັບໂຮມບັດລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ການມີແສງສະຫວ່າງທີ່ ພຽງພໍຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ສະເໜີ. 

ຂ້ັນຕອນການຄັດເລື ອກສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ 
ມີ ຊຸດຂໍ ້ ມູນໜ່ຶງ ທີ່ ກໍາລັງໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢູ່ ຊຶ່ ງຈະປະກອບດ້ວຍຈົດຫຼາຍຈາກເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນ
ສຽງ ແລະ ໃບປິ ວກ່ຽວກັບຫີບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ ທີ່ ໃຫ້ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບຂໍ ້ ກໍານົດສະເພາະ, ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄໍ າ
ຖາມທີ່ ມັກຖາມເລື ້ ອຍໆ. ຊຸດຂໍ ້ ມຸນດ່ັງກ່າວ ຈະຖື ກນໍ າໃຊ້ເພ່ືອເຜີຍແຜ່ໄປຍັງສະຖານທີ່ ທີ່ ມີ ທ່າແຮງ ແລະ ຈະໃຫ້ຂໍ ້ ມູນ
ໂດຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບຂະບວນການຂອງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ. ຊຸດຂໍ ້ ມູນດ່ັງກ່າວຈະປະກອບມີ ຂໍ ້ ຕົກລົງກ່ຽວກັບ
ຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ ເພ່ືອໃຫ້ທຸກຝ່າຍມີຄວາມເຂົ ້ າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ ແລະ ພັນທະຕ່າງໆ. 

ໄດ້ມີ ການທົບທວນສະຖານທີ່ ລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ສະຖານທີ່ ສ່ົງບັດລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ໃນກ່ອນໜ້ານີ ້  ເພ່ືອ
ກໍານົດວ່າ ສະຖານທີ່ ດ່ັງກ່າວຈະສາມາດຮອງຮັບຫີບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ໄດ້ ຫຼື  ບໍ່ . ການເຮັດວຽກ
ຄວບຄູ່ໄປກັບການຄັດເລື ອກສະຖານທີ່ ສູນກາງລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ທ່າແຮງ, ເຮັດໃຫ້ກໍານົດໄດ້ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີບຮັບ
ບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ທ່າແຮງ ທີ່ ຈະໃຫ້ທາງເລື ອກເພ່ີມຕື່ ມ ແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ຈະສ່ົງບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ລົງ
ຄະແນນສຽງແລ້ວ. ນອກຈາກນ້ັນ, ກໍໄດ້ມີ ການດໍ າເນີ ນການຄ້ົນຄວ້າຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ, ຫ້ອງສະໝຸດ ແລະ 
ສະຖານທີ່ ຂອງລັດອື່ ນໆ ທີ່ ມີ ທ່າແຮງ. ສູນການຄ້າຂາຍຍ່ອຍທີ່ ມີ ຊື່ ສຽງ ແລະ ອາຄານຊັບສິ ນຂອງເອກະຊົນ ກໍຍັງໄດ້ຮັບ
ການກໍານົດເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ ເປັນໄປໄດ້ອີ ກດ້ວຍ.  ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ເປັນໄປໄດ້ທັງໝົດກໍາລັງ
ໄດ້ຮັບການກວດສອບຕ່ືມອີ ກ. ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບຂະບວນການຄັດເລື ອກສູນລົງຄະແນນສຽງ, ບັນດາເມື ອງ ແລະ ພ້ືນ
ທີ່ ທີ່ ມີ ຄວາມຕ້ອງການຫີບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ສຸດແມ່ນໄດ້ຮັບບູລິ ມະສິ ດພິເສດ. 

ສະຖານທີ່ ທຸກແຫ່ງທີ່ ມີ ທ່າແຮງຈະໄດ້ຮັບການປະເມີ ນສະຖານທີ່  ເພ່ືອກໍານົດຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຄວາມສາມາດເຂົ ້ າ
ເຖິງໄດ້. ເມື່ ອສະຖານທີ່ ດ່ັງກ່າວໄດ້ຮັບການກວດສອບຢ່າງສົມບູນແລ້ວ, ກໍຈະມີ ການກໍານົດຂ້ັນສຸດທ້າຍ ກ່ຽວກັບ
ສະຖານທີ່ ທີ່ ມີ ທ່າແຮງໃນການຈັດວາງ. ສິ່ ງນີ ້ ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ການເຮັດວຽກກັບຜູ້ເຊົ່ າສະຖານທີ່ , ບໍ ລິ ສັດຄຸ້ມຄອງ
ອາຄານຊັບສິ ນ ແລະ/ຫຼື  ເຈົ ້ າຂອງອາຄານຊັບສິ ນເພ່ືອຂໍ ອະນຸມັດ. 
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ບັນຊີ ລາຍຊື່ ຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ທ່າແຮງ ພ້ອມດ້ວຍມື ້  ແລະ ເວລາເຮັດວຽກ 
§4005(a)(10)(l)(vi)(IV), §4005(a)(10)(l)(vi)(VII) 

ໃນປັດຈຸບັນນີ ້  ຫ້ອງການລົງທະບຽນກໍາລັງຢູ່ໃນຂ້ັນຕອນການກໍານົດສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ
ທ່າແຮງ ແລະ ດໍ າເນີ ນການປະເມີ ນສະຖານທີ່  ແລະ ການສໍ າຫຼວດກ່ຽວກັບການເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ງ່ າຍ. ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບ
ບັດລົງຄະແນນສຽງ ຈະຖື ກຄັດເລື ອກໂດຍສົມທົບກັບຄວາມຄິ ດເຫັນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຂໍ ້ ກໍານົດຕາມທີ່ ໄດ້ກໍານົດໄວ້
ໃນກົດໝາຍ. ບັນຊີ ລາຍຊື່ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ຖື ກເລື ອກຂ້ັນສຸດທ້າຍ ຈະຖືກລວມເຂົ ້ າໃສ່ແຜ່ນ
ພັບໃຫ້ຂໍ ້ ມູນແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ຈະມີ ຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນ ຢູ່ທີ່  sdvote.com. 

ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງທັງໝົດຈະເປີ ດໃນເວລາລັດຖະການປົກກະຕິ ໂດຍມີ ຢ່າງໜ້ອຍຫີ ບໜ່ຶງອັນ
ທີ່ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ 24 ຊ່ົວໂມງຕ່ໍມື ້ , 7 ມື ້ ຕ່ໍອາທິດ. ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງທັງໝົດ ຈະປິ ດໃນມື ້ ເລື ອກ
ຕ້ັງ ໃນເວລາ 8:00 ໂມງແລງ. 

ເບິ່ ງໜ້າ 77 ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ສໍ າລັບຕາຕະລາງສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ ໃນເວລາຂຽນ ແລະ 
ເຜີຍແຜ່. ຫ້ອງການເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ຈະເຜີຍແຜ່ບັນຊີ ລາຍຊື່ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີບຮັບບັດລົງ
ຄະແນນສຽງຢູ່ໃນໜ້າຂໍ ້ ມູນການເລື ອກຕ້ັງ (Election Information) ທີ່  sdvote.com. 
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EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 21 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ແຜນທີ່ ຂອງພ້ືນທີ່ ທີ່ ແນະນໍ າໃຫ້ໃຊ້ເປັນສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ແນະນໍ າ 

  



EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 22 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ເຄື່ ອງມື ແລະວິ ທີ ການໃນການກໍານົດບັນດາສູນລົງຄະແນນສຽງແລະ ຫີ ບຮັບບັດລົງ
ຄະແນນສຽງ 
ເພ່ືອຊ່ວຍໃນການເລື ອກສະຖານທີ່ ທີ່ ຈະໃຊ້ເປັນສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ແຜນການຄຸ້ມຄອງການເລື ອກຕ້ັງ, 
ຫ້ອງການລົງທະບຽນໄດ້ນໍ າໃຊ້ ເຄື່ ອງມືການກໍານົດສະຖານທີ່  Center for Inclusive Democracy (CID) ແລະ ເຕັກໂນ
ໂລຊີ ລະບົບຂໍ ້ ມູນທາງດ້ານພູມສາດ (GIS) ຂອງເຂດປົກຄອງ ເພ່ືອຊ່ວຍກໍານົດສະຖານທີ່ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດທີ່ ຈະໃຊ້ເປັນສູນລົງ
ຄະແນນສຽງ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ທ່າແຮງ. ສິ່ ງນີ ້ ແມ່ນເຮັດໄດ້ໂດຍການເບິ່ ງພາບຂໍ ້ ມູນ
ປະຊາກອນ ແລະ ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ, ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ, ຂໍ ້ ມູນພັດສະດຸ, ຂໍ ້ ມູນສໍ າມະໂນຄົວ 
ແລະ ຂໍ ້ ມູນເຂດໃນລະດັບຊຸມຊົນ. 

ການນໍ າໃຊ້ຕາກະໂລໃນເຄື່ ອງມືກໍານົດສະຖານທີ່ , ຊຶ່ ງປະກອບດ້ວຍເຊວເຄິ່ ງໄມທີ່ ກວມເອົ າທ່ົວທັງເຂດປົກຄອງ, ຈຶ່ ງໄດ້
ມີ ການກໍານົດ “ພ້ືນທີ່ ທີ່ ເໝາະສົມ” ແລະ ໄດ້ນໍ າມາປຽບທຽບກັບສະຖານທີ່ ລົງຄະແນນສຽງ, ສະຖານທີ່ ເລື ອກຕ້ັງທີ່ ຈັດ
ເກັບໄວ້ ແລະ ອາຄານຊັບສິ ນ ແລະ ສະຖານທີ່ ສາທາລະນະແຫ່ງໃໝ່. ໄດ້ມີ ການປະເມີນຜົນການສໍ າຫຼວດ ເພ່ືອກໍານົດ
ວ່າ ສະຖານທີ່ ຕ່າງໆ ຈະບັນລຸໄດ້ຕາມມາດຖານຂ້ັນຕ່ໍາທີ່ ກໍານົດໄວ້ ແລະ ອົງປະກອບອື່ ນໆໃນການຄັດເລື ອກສະຖານທີ່  
ທີ່ ຈະໃຊ້ເປັນສູນລົງຄະແນນສຽງ ຫຼື  ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ.  

ເພ່ືອເປັນການຊ່ວຍເຫຼື ອຂະບວນການນີ ້ ຕື່ ມອີ ກ, ໄດ້ມີ ການລວມຂໍ ້ ມູນ CID ເຂົ ້ າກັບສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະ 
ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ທ່າແຮງ ໂດຍອີ ງໃສ່ສະຖານທີ່ ລົງຄະແນນສຽງ, ສະຖານທີ່ ເລື ອກຕ້ັງ, 
ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງສາທາລະນະ ແລະ ສະຖານທີ່ ຊຸມຊົນຕ່າງໆ ທີ່ ມີ ການຈັດເກັບຂໍ ້ ມູນໄວ້. ສິ່ ງນີ ້ ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດສໍ າຫຼວດ
ຂໍ ້ ມູນທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວ, ສະເໜີສະຖານທີ່ ໃໝ່ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຄື ບໜ້າຂອງຂະບວນການຄັດເລື ອກສະຖານທີ່  ເພ່ືອທໍາ
ການຕັດສິ ນໃຈແບບມີຂໍ ້ ມູນ. 

ວິ ທີ ການ 
ການນໍ າໃຊ້ເຄື່ ອງມືການກໍານົດສະຖານທີ່  CID, ອົງປະກອບໃນການຄັດເລື ອກສະຖານທີ່  ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ  GIS, 
ຫ້ອງການລົງທະບຽນຂອງເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ ຈະກໍານົດສະຖານທີ່ ຕ່າງໆສໍ າລັບ “ພ້ືນທີ່ ທີ່ ເໝາະສົມ” ທັງໝົດໃນ
ເຂດປົກຄອງ ເພ່ືອເປັນເຈົ ້ າພາບສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ. 

ແບບຟອມແນະນໍ າການເລື ອກສະຖານທີ່ ຢູ່ໃນເວັບໄຊ 
ອີ ກວິ ທີ ໜ່ຶງໃນການເລື ອກສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງສໍ າລັບການປະເມີ ນ 
ໄດ້ແກ່ຄໍ າຄິ ດເຫັນຂອງປະຊາຊົນທີ່ ໄດ້ຮັບຜ່ານແບບຟອມແນະນໍ າການເລື ອກສະຖານທີ່  sdvote.com. ວິ ທີ ນີ ້ ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດໃຫ້ຊື່ ສະຖານທີ່ , ທີ່ ຢູ່ ແລະ ເຫດຜົນສໍ າລັບການແນະນໍ າສະຖານທີ່ ແຫ່ງໃດໜ່ຶງ. ຫ້ອງການ
ລົງທະບຽນຈະສື ບຕ່ໍຕິດຕາມຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີບຮັບບັດລົງ
ຄະແນນສຽງ. 
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EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 23 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ການບໍ ລິ ການສໍ າລັບຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ຄວາມພິການ 
§4005(a)(10)(l)(vi)(X) 

ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຂອງເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ ມຸ່ງໝ້ັນທີ່ ຈະສະໜັບສະໜູນຜູ້ລົງຄະແນນ
ສຽງທີ່ ມີ ຄວາມພິການຕະຫຼອດການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ຮູບແບບສູນລົງຄະແນນສຽງ. ຫ້ອງການລົງທະບຽນຈະຂະຫຍາຍ 
ແລະ ປັບປຸງການບໍ ລິ ການ ສໍ າລັບຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ຄວາມພິການ ຜ່ານຂະບວນການຮ່ວມມື ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ 
ຄວາມເຫັນຂອງຄະນະກໍາມະການທີ່ ປຶ ກສາ ແລະ ໂດຍການນໍ າໃຊ້ການສໍ າຫຼວດການເຂົ ້ າເຖິງທີ່ ສົມບູນຄົບຖ້ວນທີ່ ໄດ້
ຮັບການປັບປຸງໃໝ່. 

ຫ້ອງການລົງທະບຽນຊ່ວຍເຫຼື ອຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ຄວາມພິການໂດຍ: 

• ການຮັບປະກັນໃຫ້ສູນລົງຄະແນນສຽງທັງໝົດບັນລຸໄດ້ຕາມຂໍ ້ ກໍານົດກ່ຽວກັບການເຂົ ້ າເຖິງ 
• ການນໍ າໃຊ້ອຸປະກອນໝາຍບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ ຮອງຮັບການເຂົ ້ າເຖິງໃນປັດຈຸບັນ 
• ການເຮັດໃຫ້ສາມາດປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງຢ່າງເປັນເອກະລາດຈາກບ້ານຜ່ານລະບົບການລົງຄະແນນສຽງ

ໄປສະນີ ທາງໄກ (RAVBM) ຂອງເຂດປົກຄອງ 
• ການສະໜອງເອກະສານການລົງຄະແນນສຽງສະບັບເປັນສຽງບັກທຶກ ແລະ ພິມເປັນຕົວໃຫຍ່ 

ການສໍ າຫຼວດການເຂົ ້ າເຖິງທີ່ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ 
§4005(a)(4)(C) 

ເພ່ືອປະຕິບັດຕາມຂໍ ້ ກໍານົດກ່ຽວກັບການເຂົ ້ າເຖິງ, ຈຶ່ ງໄດ້ມີ ການທົບທວນລາຍການກວດສອບການເຂົ ້ າເຖິງຂອງ
ເລຂາທິການການເລື ອກຕ້ັງແຫ່ງລັດ ແລະ ໄດ້ມີ ການເພ່ີມຂໍ ້ ກໍານົດເພ່ີມຕື່ ມໃສ່ ການສໍ າຫຼວດສະຖານທີ່ ລົງຄະແນນ
ສຽງຂອງເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ເພ່ືອສ້າງການສໍ າຫຼວດສູນລົງຄະແນນຂອງເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນຜູ້
ລົງຄະແນນສຽງຂອງເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ. ສະບັບປັບປຸງແມ່ນສຸມໃສ່ການກວດກາເສ້ັນທາງຂອງການເດີ ນທາງ
ຈາກການຂົນສ່ົງສາທາລະນະໃນເຂີ ງເລິ ກ, ການຊອກຫາສະຖານທີ່ ທີ່ ມີ ຈໍ ານວນບ່ອນຈອດລົດທີ່ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ສູງ
ສຸດ ແລະ ຄໍ າຖາມເພ່ີມຕື່ ມເພ່ືອແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງປະເພດທາງລຽບ. 

ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ ຍັງມີ ການກວດສອບການສໍ າຫຼວດທີ່ ຜ່ານມາອີ ກດ້ວຍ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກຄໍ າຖາມຢູ່ໃນການ
ສໍ າຫຼວດໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມລາຍການກວດສອບການເຂົ ້ າເຖິງຂອງເລຂາທິການການເລື ອກຕ້ັງແຫ່ງລັດ 
ແລະ ຂໍ ້ ກໍານົດໃນ VCA. ຮູບແບບຂອງການສໍ າຫຼວດສູນລົງຄະແນນສຽງຍັງໄດ້ຖື ກປັບປຸງມາຈາກສະບັບທີ່ ເປັນ
ເອກະສານ ແລະ ສະບັບເອເລັກໂທຣນິ ກເກ່ົາຈາກທີ່ ຜ່ານມາ ໄປສູ່ໂປຣແກຣມທີ່ ໃຊ້ແອັບພລີ ເຄຊັນ ທີ່ ສາມາດນໍ າໃຊ້ໄດ້
ໃນອຸປະກອນເອເລັກໂທຣນິ ກມື ຖື . 

ຂໍ ້ ມູນສໍ າລັບການບໍ ລິ ການ ສໍ າລັບຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ຄວາມພິການ ແມ່ນລວມ
ເຂົ ້ າໄວ້ຢູ່ໃນແຜ່ນພັບໃຫ້ຂໍ ້ ມູນແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ຄໍ າແນະນໍ າຂອງ VBM 
§4005(a)(8)(B)(i)(IV) 
 
ແຜ່ນພັບທີ່ ໃຫ້ຂໍ ້ ມູນແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ຈະປະກອບມີຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບວິ ທີ ການຮ້ອງຂໍ ການຊ່ວຍເຫຼື ອຂອງຜູ້ລົງ
ຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ຄວາມພິການ, ເບີ ໂທລະສັບສາຍດ່ວນສໍ າລັບການລົງຄະແນນສຽງຂອງອົງການ Disability Rights 
California ແລະ ວິ ທີ ການຕິດຕ່ໍຫ້ອງການເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ຖ້າມີ ຄໍ າຖາມທ່ົວໄປ. ນອກຈາກນ້ັນ
, ແຜ່ນພັບດ່ັງກ່າວຍັງຈະລະບຸວ່າຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ບໍ່ ສາມາດໝາຍບັດລົງຄະແນນສຽງໄດ້ ຈະສາມາດມາກັບຜູ້ຊ່ວຍ
ໃນການລົງຄະແນນສຽງໄດ້ເຖິງສອງຄົນ. ແຜ່ນພັບດ່ັງກ່າວຍັງຈະປະກອບມີໄປສະນີ ບັດທີ່ ເສຍຄ່າໄປສະນີ ລ່ວງໜ້າ
ແລ້ວ ສໍ າລັບຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ເພ່ືອໃຫ້ຮ້ອງຂໍ ການລົງຄະແນນສຽງໄປສະນີ ທາງໄກ (RAVBM). 

ຄໍ າແນະນໍ າກ່ຽວກັບບັດລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ  ຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຮູ້ເຖິງຄວາມພ້ອມໃນການຮ້ອງຂໍ
ເອກະສານການເລື ອກຕ້ັງໃນຮູບແບບທີ່ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້. 

  



EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 24 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ຂໍ ້ ມູນທີ່ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ທີ່ ເຜີຍແຜ່ລົງໃນເວັບໄຊ 
§4005(a)(10)(l)(i)(IV), §4005(a)(8)(B)(ii) 

ເວັບໄຊຂອງເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ຈະໃຫ້ຂໍ ້ ມູນແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທຸກຄົນໃນຮູບແບບທີ່ ສາມາດ
ເຂົ ້ າເຖິງໄດ້. ໄດ້ມີ ຄວາມເອົ າໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕ່ໍການອອກແບບເວັບໄຊ ເພ່ືອອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ເຂົ ້ າກັນກັບ
ເຄື່ ອງອ່ານໜ້າຈໍ  ແລະ ການນໍ າທາງໄດ້ງ່ າຍ. 

ເວັບໄຊດ່ັງກ່າວຈະໃຫ້ຂໍ ້ ມູນ ກ່ຽວກັບຂະບວນການເລື ອກຕ້ັງ, ການລົງທະບຽນລົງຄະແນນສຽງ, ນິ ຕິກໍາ VCA ແລະ 
ແຜນການບໍ ລິ ຫານການເລື ອກຕ້ັງ (EAP) ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ. ນອກຈາກນ້ັນ ເວັບໄຊດ່ັງກ່າວນີ  ກໍຍັງມີ ໜ້າ
ເວັບການລົງຄະແນນສຽງສະເພາະ ທີ່ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ (sdvote.com) ທີ່ ຈະສະໜອງຂໍ ້ ມູນ ກ່ຽວກັບການບໍ ລິ ການທີ່
ມີ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ຄວາມພິການ ລວມທັງ: 

• ການເຂົ ້ າເຖິງສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ 
• ຄໍ າອະທິບາຍລາຍລະອຽດ ແລະ ຄໍ າແນະນໍ າກ່ຽວກັບອຸປະກອນໝາຍບັດລົງຄະແນນສຽງ 
• ຂໍ ້ ມູນສໍ າລັບຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ຄວາມພິການ 
• ການຮ້ອງຂໍ ການລົງຄະແນນສຽງໄປສະນີ ທາງໄກ (RAVBM) 

ເວັບໄຊດ່ັງກ່າວຈະປະກອບມີຂໍ ້ ມູນ ກ່ຽວກັບປະເພດຂອງການບໍ ລິ ການທີ່ ມີ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ຄວາມພິການ, 
ການບໍ ລິ ການໃດທີ່ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ຢູ່ທີ່ ສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ອື່ ນໆອີ ກ. ນອກຈາກນ້ັນ ຍັງຈະປະກອບມີ ບັນຊີ
ລາຍຊື່ ຂອງບັນດາສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງໃນຮູບແບບທີ່ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້
ອີ ກດ້ວຍ. 

ວິ ທີ ການທີ່ ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ຄວາມພິການ ຈະຮ້ອງຂໍ ບັດລົງຄະແນນທາງ
ໄປສະນີ , RAVBM ຫຼື  ການປ່ຽນບັດລົງຄະແນນສຽງໃໝ່ 
§4005(a)(5), §4005(a)(10)(l)(ii) 

ໃນການປ່ຽນໄປສູ່ສູນລົງຄະແນນສຽງນ້ັນ, ຄົນພິການສາມາດຮ້ອງຂໍ ບັດລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ , RAVBM ຫຼື  
ການປ່ຽນບັດລົງຄະແນນສຽງໄດ້ ຜ່ານເວັບໄຊ, ຜ່ານທາງອີ ເມວ, ທາງໂທລະສັບ, ການຂຽນໜັງສື ເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ ຫຼື  ດ້ວຍຕົນເອງຢູ່ທີ່ ຫ້ອງການລົງທະບຽນ. ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຍັງສາມາດຮ້ອງຂໍ  RAVBM ໄດ້ອີ ກດ້ວຍ ຜ່ານ
ທາງໄປສະນີ ບັດທີ່ ຈ່າຍຄ່າໄປສະນີ ລ່ວງໜ້າແລ້ວ ທີ່ ມີ ຢູ່ໃນແຜ່ນພັບໃຫ້ຂໍ ້ ມູນແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທຸກໆສະບັບ. 
ນອກຈາກທາງເລື ອກຕ່າງໆເຫ່ົຼານີ ້ ແລ້ວ, ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຍັງສາມາດຮ້ອງຂໍ ປ່ຽນບັດລົງຄະແນນສຽງໃໝ່ ແລະ ລົງ
ຄະແນນສຽງດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ຢູ່ສູນລົງຄະແນນສຽງໃດກໍໄດ້. 

  

https://www.sdvote.com/content/rov/en/outreach/accessible_voting.html
https://www.sdvote.com/content/rov/en/outreach/accessible_voting.html


EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 25 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ການລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ທາງໄກ (RAVBM) 
§4005(a)(8)(B)(i)(IV) 

ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ຄວາມພິການທີ່ ລົງທະບຽນໃນເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ ສາມາດຮ້ອງຂໍ ບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່
ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ໂດຍການເຊື່ ອມຕ່ໍກັບລະບົບການລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ທາງໄກ (RAVBM) ຂອງເຈົ ້ າໜ້າທີ່
ລົງທະບຽນ. RAVBM ສະໜອງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ຄວາມພິການ ໃນການຮ້ອງຂໍ ການເຂົ ້ າເຖິງ
ບັດລົງຄະແນນທາງໄປສະນີ ແບບເອເລັກໂທຣນິ ກ. ສາມາດດາວໂຫຼດບັດລົງຄະແນນສຽງມາໃສ່ຄອມພິວເຕີຂອງຜູ້ລົງ
ຄະແນນສຽງໄດ້, ໝາຍບັດດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ ຊ່ວຍເຫຼື ອຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງເອງ ແລ້ວກໍພິມອອກ. ຄໍ າແນະນໍ າ
ແມ່ນມີຢູ່ໃນລະບົບ RAVBM. 

ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບບັດລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ອື່ ນໆ, ບັດລົງຄະແນນສຽງຜ່ານລະບົບ RAVBM ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ປິ ດຜະນຶ ກໃສ່ໃນຊອງຈົດໝາຍສ່ົງບັດຄື ນຕາມຄໍ າແນະນໍ າຂອງລະບົບ, ເຊັນຊື່ ໃສ່ ແລະ ສ່ົງຄື ນທາງໄປສະນີ  ຫຼື  ຢູ່ສູນລົງ
ຄະແນນສຽງ ຫຼື  ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ເປັນທາງການໃດໜ່ຶງ. 

ຄໍ າແນະນໍ າກ່ຽວກັບການສ່ົງຄື ນ ແມ່ນມີຢູ່ໃນແຜ່ນພັບໃຫ້ຂໍ ້ ມູນແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ທີ່ ສ່ົງໄປໃຫ້ທາງໄປສະນີ  ຫຼື  ທາງ
ອີ ເມວຂອງຜູ້ລົງຄະແນນແຕ່ລະຄົນ. 

ປະເພດ ແລະ ຈໍ ານວນອຸປະກອນເໝາຍບັດລົງຄະແນນສຽງ ທີ່ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ 
§4005(a)(2)(B), §4005(a)(4)(D), §4005(a)(10)(l)(vi)(X) 

ສູນລົງຄະແນນສຽງທັງໝົດຂອງເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ ຈະມີ ອຸປະກອນໝາຍບັດລົງຄະແນນຢ່າງໜ້ອຍແປດ
ເຄື່ ອງທີ່ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ແລະ ອາດຈະເພ່ີມຈໍ ານວນອຸປະກອນ ໂດຍຂຶ ້ ນກັບຂະໜາດຂອງຫ້ອງ
ລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ. 

ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງສາມາດໝາຍບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄດ້ໂດຍໃຊ້ໜ້າຈໍ ສໍ າຜັດ, ອຸປະກອນສຽງສໍ າຜັດ ຫຼື  ເຕັກ
ໂນໂລຊີ ຊ່ວຍອໍ ານວຍຄວາມສະດວກຂອງຕົນເອງ. ອຸປະກອນໝາຍບັດລົງຄະແນນສຽງຈະໃຫ້ປະສົບການລົງຄະແນນ
ສຽງດ້ວຍຕົນເອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ຄວາມພິການ. ຈະມີການກະກຽມອຸປະກອນໝາຍບັດລົງຄະແນນສຽງ 
ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທຸກຄົນສາມາດໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນເປັນສ່ວນຕົວ
ແລະ ເປັນເອກະລາດ. 

ປະເພດ ແລະ ຈໍ ານວນການດັດແກ້ທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນ ຢູ່ບັນດາສູນລົງຄະແນນສຽງ 
§4005(a)(6)(D), §4005(a)(10)(l)(vi)(X) 

ມີ ການດັດແປງທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນຫຼາຍປະເພດທີ່ ຈະສະເໜີໃຫ້ຢູ່ໃນບັນດາສູນລົງຄະແນນສຽງ. ມາດຕະຖານຂ້ັນຕ່ໍາ
ແມ່ນຕ້ອງມີອຸປະກອນໝາຍບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ຈໍ ານວນແປດເຄື່ ອງ ແລະ ຈະມີ ການດັດແປງ
ໃຫ້ເໝາະສົມກັບດ້ານຮ່າງກາຍ ເພ່ືອຮອງຮັບຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ຄວາມພິການ. 

ມີ ແວ່ນຂະຫຍາຍ ແລະ ຄູ່ມື ການລົງລາຍເຊັນໃຫ້ນໍ າໃຊ້ ແລະ ຈະຖື ກວາງໄວ້ຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຢູ່ໃນສະຖານີ ເຊັກອິ ນ
ແຕ່ລະຈຸດ. ຈະມີ ຕ່ັງໃຫ້ໃຊ້ຢູ່ບັນດາສະຖານີ ເຊັກອິ ນ ຖ້າມີ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຢູ່ໃນໜ່ວຍລົງຄະແນນສຽງທີ່ ສາມາດ
ເຂົ ້ າເຖິງໄດ້. ຖ້າຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອເພ່ີມຕື່ ມ, ຈະມີພະນັກງານຂອງສູນລົງຄະແນນສຽງທີ່
ພ້ອມຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼື ອຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໂດຍເປັນພາບແນະນໍ າຜ່ານຫ້ອງລົງຄະແນນສຽງ ຫຼື  ອ່ານຂໍ ້ ມູນໃດໜ່ຶງທີ່
ພວກເຂົ າອາດຈະເບິ່ ງບໍ່ ເຫັນ. 

ນອກເໜືອຈາກການດັດແປງຕາມທີ່ ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນ້ັນແລ້ວ, ສູນລົງຄະແນນສຽງແຕ່ລະແຫ່ງກໍຈະໄດ້ຮັບການ
ສໍ າຫຼວດສໍ າລັບການເຂົ ້ າເຖິງອີ ກດ້ວຍ. ຖ້າຈໍ າເປັນ, ສະຖານທີ່ ຕ່າງໆອາດຈະມີທາງລາດສໍ າລັບຈຸດທີ່ ເປັນຂອບສູງຂຶ ້ ນ
ເພ່ືອເຂົ ້ າໄປໃນຫ້ອງ, ວາງຈວຍເຕືອນໄພເພ່ືອບ່ົງບອກເຖິງຄວາມເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ຜ້າປູເພ່ືອປົກຄຸມອັນຕະລາຍ
ຈາກການລື່ ນລ້ົມ. ບັນດາສະຖານທີ່ ສ່ວນໃຫຍ່ ຈະໄດ້ຮັຍການຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ເປີ ດປະຕູເຂົ ້ າຫ້ອງລົງຄະແນນສຽງໄວ້ ເພ່ືອ
ການເຂົ ້ າໄປໄດ້ງ່ າຍ. 



EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 26 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ສູນລົງຄະແນນສຽງແຕ່ລະແຫ່ງຈະມີ ບັນດາປ້າຍບອກທາງພ້ອມເບີ ໂທລະສັບທີ່ ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງສາມາດໂທຫາໄດ້ 
ເພ່ືອຮ້ອງຂໍ ການລົງຄະແນນສຽງຂ້າງທາງ ໂດຍບໍ່ ຕ້ອງເຂົ ້ າໄປໃນສູນລົງຄະແນນສຽງ. 

ການລົງຄະແນນສຽງທາງມື ຖື  
ຫ້ອງການລົງທະບຽນ ຈະສື ບຕ່ໍຊອກຫາໂອກາດ ແລະ ງົບປະມານ ເພ່ືອທີ່ ຈະນໍ າເອົ າການລົງຄະແນນສຽງແບບເຄື່ ອນທີ່
ມາໃຫ້ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນສະຖານທີ່  ແລະ ພ້ືນທີ່ ທາງດ້ານພູມສາດສະເພາະ ທີ່ ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ອາດຈະປະສົບກັບ
ຂໍ ້ ຈໍ າກັດໃນການເຂົ ້ າເຖິງທາງເລື ອກການລົງຄະແນນແບບເຊິ່ ງໜ້າໄດ້. ພະນັກງານກໍາລັງຄ້ົນຄວ້າວິ ທີ ການທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ 
ສໍ າລັບການໃຫ້ການບໍ ລິ ການເຫ່ົຼານີ ້  ເຊັ່ ນ: ການພິຈາລະນານໍ າໃຊ້ສະຖານທີ່ ສູນລົງຄະແນນສຽງແບບ “ປ໊ ອບອັບ” ຫຼື  ໜ່
ວຍບໍ ລິ ການເຄື່ ອນທີ່ ດ້ວຍຕົນເອງ. 

ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ ຫ້ອງການລົງທະບຽນ ກໍຍັງພວມຄ້ົນຄ້ວາການນໍ າໃຊ້ສັກກາຍະພາບຂອງຫ້ອງການແບບເຄື່ ອນທີ່
ແບບ Live Well ຂອງເຂດປົກຄອງ ເປັນສູນລົງຄະແນນສຽງເຄື່ ອນທີ່ ອີ ກດ້ວຍ. 

ເບີ ໂທລະສັບໂທຟຣີ ສໍ າລັບຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ 
§4005(a)(10)(l)(vii) 

ປະຊາຊົນຈະໄດ້ຮັບເບີ ໂທລະສັບໂທຟຣີ ສໍ າລັບຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ເພ່ືອນໍ າພາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໄປໃຊ້ຄຸນສົມບັດ
ຊ່ວຍເຫຼື ອການເຂົ ້ າເຖິງ ເພ່ືອທີ່ ຈະເຮັດການສອບຖາມ ແລະ ຂໍ ຂໍ ້ ມູນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ການ
ເລື ອກຕ້ັງ. ເບີ ໂທລະສັບໂທຟຣີ ດ່ັງກ່າວນີ ້ ແມ່ນຈະຖື ກເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນ
ສຽງ ແລະ ມີ ໃຫ້ຢູ່ໃນສື່ ໂຄສະນາ ແລະ ຂໍ ້ ມູນຕິດຕ່ໍຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໂດຍກົງ ລວມທັງແຜ່ນພັບໃຫ້ຂໍ ້ ມູນແກ່ຜູ້ລົງ
ຄະແນນສຽງອີ ກດ້ວຍ. 

ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ເປັນຄົນຫູໜວກ, ຫູຕຶງ ຫຼື  ພິການທາງດ້ານການປາກເວົ ້ າ ສາມາດໃຊ້ບໍ ລິ ການຖ່າຍທອດແຫ່ງລັດ
ຄາລິ ຟໍເນຍ (California Relay Service; CRS) ໂດຍການໂທຫາເບີ  711 ເພ່ືອໃຊ້ລະບົບໂທລະສັບຜ່ານທາງໂທລະສັບ
ຂໍ ້ ຄວາມ (TTY) ຫຼື  ອຸປະກອນອື່ ນໆ ເພ່ືອໂທຫາເບີ ໂທລະສັບໂທຟຣີ ສໍ າລັບຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຂອງຫ້ອງການເຈົ ້ າໜ້າທີ່
ລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ. CRS ຮອງຮັບຮູບແບບການສື່ ສານຄື ດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ : TTY, VCO, 2LVCO, HCO, STS, 
VASTS, ASCII ຫຼື  ຂໍ ້ ຄວາມສຽງ. 

ການປະຊຸມທາງວິ ດີ ໂອ 
ຫ້ອງການລົງທະບຽນ ພວມຄ້ົນຄວ້າທາງເລື ອກໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼື ອແປພາສາໃບ້ຂອງອາເມລິ ກາ ຕາມຄໍ າຮ້ອງ
ຂໍ ຢູ່ບັນດາສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ຈະປຶ ກສາຫາລື ກັບ VAAC ແລະ ອົງການການບໍ ລິ ການຊຸມຊົນຄົນຫູໜວກແຫ່ງ
ຊານດິ ເອໂກ (Deaf Community Services, DCS) ຂອງຕົນ ເພ່ືອປະເມີ ນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ/ຫຼື  ຄວາມສາມາດໃນ
ການຮັບສະໝັກພະນັກງານລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງ ASL ເພ່ືອຊ່ວຍເຫຼື ອບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ
ແບບເຊິ່ ງໜ້າຢູ່ສູນລົງຄະແນນສຽງແຫ່ງຕ່າງໆ. 

  



EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 27 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ການບໍ ລິ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານພາສາ 
ຫ້ອງການເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ໃຫ້ການບໍ ລິ ການການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານພາສາທີ່ ສົມບູນຄົບຖ້ວນ 
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ. ຫ້ອງການເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງມຸ່ງໝ້ັນທີ່ ຈະໃຫ້ໂອກາດຈໍ ານວນຫຼາຍແກ່
ຊຸມຊົນທີ່ ເວົ ້ າພາສາຊົນເຜ່ົາສ່ວນໜ້ອຍໃນການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນສູນລົງຄະແນນສຽງ, ນັບຕ້ັງແຕ່ການມີ
ພະນັກງານທີ່ ສາມາດເວົ ້ າໄດ້ສອງພາສາທີ່ ກະກຽມສະເພາະສໍ າລັບການແປພາສາທີ່ ເໝາະສົມກັບວັດທະນະທໍາ ແລະ 
ການຮັກສາງານບຸນທີ່ ສໍ າຄັນໃນປະຕິທິນ. 

ຫ້ອງການລົງທະບຽນມີພະນັກງານປະຈໍ າທີ່ ສາມາດເວົ ້ າໄດ້ສອງພາສາ ທີ່ ຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະພາສາທີ່ ໄດ້ຮັບການ
ຮັບຮອງໂດຍລັດຖະບານຂອງເຂດປົກຄອງ ແລະ ໃນລະຫວ່າງແຕ່ລະຮອບໃນການເລື ອກຕ້ັງທ່ົວເຂດປົກຄອງ ຊຶ່ ງ
ພວກເຮົ າໄດ້ພະຍາຍາມທຸກວິ ທີ ເພ່ືອຮັບສະໝັກ ແລະ ວ່າຈ້າງພະນັກງານທີ່ ເວົ ້ າໄດ້ສອງພາສາຕາມເວລາທີ່ ຕ້ອງການ 
ໃນແຕ່ລະພາສາທີ່ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍລັດຂອງເຂດປົກຄອງ.   

ຫ້ອງການລົງທະບຽນ ຈະເຮັດໃຫ້ເໜືອ ແລະ ເກີນກວ່າທີ່ ກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ລັດຖະບານກາງກໍານົດໄວ້ ໂດຍການ
ໃຊ້ບໍ ລິ ການລ່າມແປພາສາຂອງເຂດປົກຄອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ໃນບໍ່ ດົນມານີ ້ , ໄດ້ມີ ການຮັບເອົ າລ່າມແປພາສາ
ໂຊມາລີ ເຂົ ້ າມາສໍ າລັບກອງປະຊຸມກັບສາທາລະນະ ທີ່ ແນໃສ່ຊຸມຊົນທີ່ ເວົ ້ າພາສາໂຊມາລີ . 

ບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ໄດ້ຮັບການແປເພ່ືອໃຊ້ອ້າງອີ ງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານ
ພາສາ  
§13400 

ອີ ງຕາມປະມວນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເລື ອກຕ້ັງແຫ່ງລັດຄາລິ ຟໍເນຍ (California Elections Code) §14201, 
ຫ້ອງການເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ໄດ້ຮັບການແປເພ່ືອໃຊ້ອ້າງອີ ງ 
ສໍ າລັບເຂດເປົ ້ າໝາຍຕ່າງໆ ແລະ ຂໍ ້ ມູນທີ່ ບ່ົງບອກວ່າ ມີ ບັດບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ໄດ້ຮັບການແປເພ່ືອໃຊ້ອ້າງອີ ງ 
ສໍ າລັບບັນດາເຂດເປົ ້ າໝາຍດ່ັງກ່າວ. ຫ້ອງການລົງທະບຽນຈະມີ ຊຸດບັດລົງຄະແນນສຽງອ້າງອີ ງຄົບຊຸດ ທີ່ ໄດ້ຮັບການ
ແປແລ້ວ ສໍ າລັບບັນດາເຂດເປົ ້ າໝາຍຢູ່ສູນລົງຄະແນນສຽງທຸກແຫ່ງ. 

ການບໍ ລິ ການການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານພາສາ ແມ່ນລວມໄວ້ຢູ່ໃນແຜ່ນພັບໃຫ້ຂໍ ້ ມູນ
ແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ຫຼື  ຄໍ າແນະນໍ າສໍ າລັບການລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ  ແລະ 
ເວັບໄຊ 
§4005(a)(8)(B) 

ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຮ້ອງຂໍ ເອກະສານການເລື ອກຕ້ັງທີ່ ໄດ້ຮັບການ
ແປແລ້ວ ແລະ ການບໍ ລິ ການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານພາສາ ຢູ່ໃນແຜ່ນພັບໃຫ້ຂໍ ້ ມູນແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ຄໍ າແນະ
ນໍ າສໍ າລັບການລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ . 

ເວັບໄຊຈະມີ ບັນຊີ ລາຍຊື່ ທັງໝົດຂອງການບໍ ລິ ການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານພາສາ. ໃນປັດຈຸບັນ, ຫ້ອງການລົງທະບຽນ
ໄດ້ນໍ າໃຊ້ ການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານພາສາ (sdvote.com) ເພ່ືອໃຫ້ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບການບໍ ລິ ການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານພາສາ 
ພາຍໃຕ້ຮູບແບບສະຖານທີ່ ລົງຄະແນນສຽງ. ໜ້າເວັບນີ ້ ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ເພ່ືອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການບໍ ລິ ການ
ຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານພາສາທີ່ ມີ ຢູ່ພາຍໃຕ້ຮູບແບບສູນລົງຄະແນນສຽງ. 
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ການຊັບຊ້ອນພະນັກງານປະຈໍ າສູນລົງຄະແນນສຽງທີ່ ເວົ ້ າໄດ້ສອງພາສາ ແລະ ພາສາ
ທີ່ ໄດ້ຮັບການຮອງຮັບ 
§4005(a)(10)(l)(vi)(IX) 

ຫ້ອງການລົງທະບຽນຈະກໍານົດວ່າສູນລົງຄະແນນສຽງໃດຄວນຈະຕ້ັງຢູ່ໃນ ຫຼື  ຕິດກັບເຂດທີ່ ບັນລຸໄດ້ຕາມຂໍ ້ ກໍານົດທາງ
ດ້ານພາສາ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິ ດທິໃນການລົງຄະແນນສຽງ (VRA) ຂອງລັດຖະບານກາງ ສໍ າລັບການ
ຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານພາສາແບບຊ່ອງໜ້າ. ນອກຈາກນ້ັນ, ຫ້ອງການລົງທະບຽນຈະຂໍ ຄໍ າເຫັນຂອງປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບ
ສູນລົງຄະແນນສຽງໃດ ທີ່ ຄວນຈະມີ ພະນັກງານທີ່ ເປັນບຸກຄົນທີ່ ມີ ຄວາມສາມາດໃນການເວົ ້ າພາສາສະເພາະໃດໜ່ຶງ, 
ອີ ງຕາມໝວດຍ່ອຍ (c) ຂອງ §12303 ແລະ §203 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິ ດທິໃນການລົງຄະແນນສຽງຂອງ
ລັດຖະບານກາງ. ຈະມີການສຸມທຸກຄວາມພະຍາຍາມເພ່ືອຊອກຫາ ແລະ ແຕ່ງຕ້ັງພະນັກງານປະຈໍ າສູນລົງຄະແນນ
ສຽງທີ່ ສາມາດເວົ ້ າໄດ້ສອງພາສາ ໃຫ້ແກ່ບັນດາສູນລົງຄະແນນສຽງເຫ່ົຼານີ ້ . 

ຢູ່ໃນບັນດາສູນລົງຄະແນນສຽງ ທີ່ ໄດ້ຮັບການລະບຸວ່າ ບັນລຸໄດ້ຕາມຂໍ ້ ກໍານົດກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານພາສາ, 
ຜູ້ລົງຄະແນນຍັງຈະມີ ທາງເລື ອກອື່ ນອີ ກ ໃນການໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານພາສາທີ່ ມີ ປະສິ ດທິພາບ ເຊັ່ ນ: 
ເອກະສານທີ່ ແປເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫຼື  ການຊ່ວຍເຫຼື ອຜ່ານທາງໂທລະສັບ. 

ຫ້ອງການລົງທະບຽນຈະສື ບຕ່ໍຮ່ວມມືກັບຊຸມຊົນ ເພ່ືອສະໜອງພະນັກງານສອງພາສາທີ່ ເວົ ້ າພ ພາສາໂຊມາລີ ໄດ້ ຢູ່ໃນ
ບັນດາສູນລົງຄະແນນສຽງທີ່ ເປັນເປົ ້ າໝາຍ ຊຶ່ ງຖື ວ່າເກີນກວ່າທີ່ ກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ລັດຖະບານກາງໄດ້ກໍານົດໄວ້
ແລ້ວ. 

ເບີ ໂທລະສັບໂທຟຣີ ສໍ າລັບຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ສູນບໍ ລິ ການຮັບສາຍຜູ້ລົງ
ຄະແນນສຽງ 
§4005(a)(10)(l)(vii), §4005(a)(10)(l)(i)(I) 

ກ່ອນຈະຮອດມ້ືເລື ອກຕ້ັງ, ຫ້ອງການລົງທະບຽນຈະເປີ ດສູນບໍ ລິ ການຮັບສາຍ ທີ່ ມີ ພະນັກງານທີ່ ສາມາດເວົ ້ າໄດ້ສອງ
ພາສາ ແລະ ນໍ າໃຊ້ການບໍ ລິ ການແປພາສາທາງໂທລະສັບ ເພ່ືອຊ່ວຍຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ (ເປັນພາສາຂອງຜູ້ກ່ຽວ) ຖ້າ
ຫາກມີຄໍ າຖາມກ່ອນ, ໃນລະຫວ່າງ ແລະ ຫັຼງຈາກການເລື ອກຕ້ັງ. ເບີ ໂທລະສັບໂທຟຣີ ຂອງສູນບໍ ລິ ການຮັບສາຍແມ່ນ 
(800) 696-0136 ແລະ ເບີ ນີ ້ ໄດ້ເປີ ດໃຊ້ງານແລ້ວ.  

ເບີ ໂທລະສັບໂທຟຣີ ດ່ັງກ່າວນີ ້  ຍັງຈະຖື ກເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນ ເວັບໄຊຂອງຫ້ອງການລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ, ແຈ້ງການ
ກ່ຽວກັບການບໍ ລິ ການສາທາລະນະ, ເອກະສານທາງດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ມີ ຢູ່ໃນສື່ ໂຄສະນາ ແລະ ຂໍ ້ ມູນຕິດຕ່ໍຜູ້ລົງ
ຄະແນນໂດຍກົງ ລວມທັງແຜ່ນພັບໃຫ້ຂໍ ້ ມູນແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງອີ ກດ້ວຍ. ນ້ັນແມ່ນເບີ ໂທຟຣີ ເພ່ືອຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ, 
ລວມທັງຊຸມຊົນທີ່ ເວົ ້ າພາສາຊົນເຜ່ົາສ່ວນໜ້ອຍອີ ກດ້ວຍ. 

  



EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 29 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນການລົງຄະແນນສຽງ  

ບັນຊີ ລາຍຊື່ ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງແບບເອເລັກໂທຣນິ ກ (ປື ້ ມລົງຄະແນນສຽງແບບເອ
ເລັກໂທຣນິ ກ) 
ບັນຊີ ລາຍຊື່ ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງແບບເອເລັກໂທຣນິ ກ (ປື ້ ມລົງຄະແນນສຽງແບບເອເລັກໂທຣນິ ກ) ຈະປ່ຽນແທນບັນຊີ ລາຍ
ຊື່ ແບບເປັນເອກະສານ ແລະ ສະໜອງກົນໄກໃນການຮັບປະກັນການປະມວນຜົນຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງຢູ່ສູນລົງ
ຄະແນນສຽງທຸກແຫ່ງຢ່າງມີ ປະສິ ດທິພາບ ແລະ ມີ ຄວາມປອດໄພ. ປື ້ ມລົງຄະແນນສຽງແບບເອເລັກໂທຣນິ ກເຫ່ົຼານີ ້  ມີ
ບັນຊີ ລາຍຊື່ ແບບເອເລັກໂທຣນິ ກຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ລົງທະບຽນ (ບັນຊີ ລາຍຊື່ ຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ) ທີ່ ນໍ າໃຊ້ຢູ່
ບັນດາສູນລົງຄະແນນສຽງ. ບັນຊີ ລາຍຊື່ ຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງແມ່ນລາຍຊື່ ເປັນທາງການຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່
ລົງທະບຽນທັງໝົດທີ່ ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງໃນການເລື ອກຕ້ັງ. ປື ້ ມລົງຄະແນນສຽງແບບເອເລັກໂທຣນິ ກ ສາມາດນໍ າໃຊ້
ເພ່ືອກວດສອບຂໍ ້ ມູນການລົງທະບຽນຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ, ລວມທັງຊື່ , ທີ່ ຢູ່, ວັນເດື ອນປີ ເກີດ, ພາສາທີ່ ຕ້ອງການ, 
ພັກທີ່ ມັກ, ພ້ືນທີ່  ແລະ ສະຖານະການລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ . ແນວໃດກໍຕາມ, ປື ້ ມລົງຄະແນນສຽງແບບເອເລັກ
ໂທຣນິ ກຈະບໍ່ ເກັບກໍາເລກທີ ໃບຂັບຂີ່  ຫຼື  ເລກທີ ອ້າງອີ ງໃດໆທີ່ ກ່ຽວກັບເລກທີ ປະກັນສັງຄົມ. ປື ້ ມເຫ່ົຼານີ ້ ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດ
ຄ້ົນຫາໄດ້ດີ ກວ່າເກ່ົາ ແລະ ໃຫ້ຂໍ ້ ມູນສະຖານະຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ອັບເດດຫຼາຍກວ່າບັນຊີ ລາຍຊື່ ແບບເປັນເອກະສານ, ຊຶ່ ງ
ຈະສ້າງປະສົບການການລົງຄະແນນສຽງທີ່ ດີ ກວ່າເກ່ົາໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ. 

ປື ້ ມລົງຄະແນນສຽງແບບເອເລັກໂທຣນິ ກຈະແລກປ່ຽນການອັບເດດສະຖານະຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ກັບລະບົບການ
ລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ໃນລັກສະນະທີ່ ມີ ການປ້ອງກັນ, ມີ ການເຂົ ້ າລະຫັດ, ຊຶ່ ງເຮັດໃຫ້ພະນັກງານປະຈໍ າຢູ່ສູນລົງ
ຄະແນນສຽງສາມາດກວດສອບການມີສິ ດຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໄດ້ດີ ຂຶ ້ ນ ໃນການຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ປ້ອງກັນ
ການລົງຄະແນນສຽງສອງເທື່ ອ. ລະບົບການລົງທະບຽນຈະແບ່ງປັນຂໍ ້ ມູນນ້ັນຜ່ານການເຊື່ ອມຕ່ໍກັບລະບົບ VoteCal.  
VoteCal ແມ່ນຖານຂໍ ້ ມູນການລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນທ່ົວລັດແບບລວມສູນ ທີ່ ພົວພັນ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ ້ ມູນ
ກັບຖານຂໍ ້ ມູນການລົງທະບຽນຂອງເຂດປົກຄອງ ແລະ ລະບົບອື່ ນໆຂອງລັດ ເຊັ່ ນ: ພະແນກດັດສ້າງ ແລະ ດັດນິ ໄສ 
(Department of Corrections and Rehabilitation), ພະແນກສາທາລະນະສຸກ (Department of Public Health) ແລະ ພະ
ແນກຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະ (Department of Motor Vehicles). 

ລະບົບການລົງຄະແນນສຽງ 
ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ປະຕິບັດຕາມຂໍ ້ ກໍານົດກ່ຽວກັບລະບົບຕ່ອງໂສ້ການດູແລທີ່ ເຂ້ັມງວດ ສໍ າລັບ
ຊອບແວ ແລະ ຮາດແວຂອງລະບົບການລົງຄະແນນສຽງຕະຫຼອດຂະບວນການທົດສອບ, ການຢ້ັງຢື ນຮັບຮອງ ແລະ 
ການປະຕິບັດງານ. ໃນສ່ວນຂອງຂະບວນການຢ້ັງຢື ນຮັບຮອງນ້ັນ, ລະບົບການລົງຄະແນນສຽງຂອງເຂດປົກຄອງ
ຊານດິ ເອໂກ ໄດ້ຜ່ານການທົດລອງຟັງຊັນການເຮັດວຽກ ແລະ ຄວາມປອດໄພທີ່ ເຂ້ັມງວດ ທີ່ ດໍ າເນີ ນໂດຍສໍ ານັກງານ
ເລຂາທິການການເລື ອກຕ້ັງແຫ່ງລັດ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງລະບົບການລົງຄະແນນທີ່ ມີ ໃບຢ້ັງຢື ນຮັບຮອງ ເພ່ືອ
ຮັບປະກັນໃຫ້ລະບົບມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍຂອງລັດຄາລິ ຟໍເນຍ ແລະ ລັດຖະບານກາງ, ລວມທັງ 
ມາດຕະຖານຂອງລະບົບການລົງຄະແນນສຽງແຫ່ງລັດຄາລິ ຟໍເນຍ (California Voting System Standards; CVSS) 
ຊຶ່ ງເປັນລະບົບທີ່ ມີ ຄວາມເຄັ່ ງຄັດທີ່ ສຸດໃນປະເທດ. ຊອບແວ ແລະ ຮາດແວຂອງລະບົບການລົງຄະແນນສຽງທີ່ ໄດ້ຮັບ
ການຢ້ັງຢື ນຮັບຮອງຂອງເຂດປົກຄອງ ໄດ້ຖື ກນໍ າໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ໃນການຄວບຄຸມດູແລ 
ແລະ ຄວາມສົມບູນຂອງຊອບແວຖືກຄວບຄຸມຢ່າງເຂ້ັມງວດ.  

ໄດ້ມີ ການສ້າງການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂຶ ້ ນໃນທຸກດ້ານຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ການລົງຄະແນນສຽງຂອງເຂດປົກຄອງ.  
ໃນສ່ວນຂອງຂະບວນການຢ້ັງຢື ນຮັບຮອງເຕັກໂນໂລຊີ ການລົງຄະແນນສຽງທີ່ ເຂ້ັມງວດນ້ັນ, ອົງການທົດລອງ
ພາກສ່ວນທີ ສາມທີ່ ເປັນເອກະລາດ ໄດ້ດໍ າເນີ ນການກວດສອບ ແລະ ປະເມີນລະຫັດຕ້ົນທາງ, ການທົດລອງການເຈາະ
ຄວາມປອດໄພຂອງຮາດແວ ແລະ ຊອບແວ ແລະ ການທົດລອງການປະຕິບັດງານ ເພ່ືອກວດສອບປະສິ ດທິພາບ 
ແລະ ຟັງຊັນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ ພາຍໃຕ້ເງື່ ອນໄຂປົກກະຕິ ແລະ ຜິດປົກກະຕິ.  ການທົດລອງນີ ້  ແມ່ນເຮັດ
ເພ່ືອເປັນການກໍານົດຈຸດອ່ອນໃນລະຫັດ ທີ່ ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຜູ້ຈໍ າໜ່າຍລະບົບການລົງຄະແນນສຽງນໍ າໄປແກ້ໄຂ ຫຼື  
ຫຸຼດຜ່ອນລົງ ກ່ອນທີ່ ຈະໄດ້ຮັບການຢ້ັງຢື ນຮັບຮອງ ເພ່ືອປ້ອງກັນບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ ຈະເກີດຂຶ ້ ນກັບການເລື ອກຕ້ັງຂອງ
ເຂດປົກຄອງ. 
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ຂໍ ້ ກໍານົດກ່ຽວກັບລະບົບຕ່ອງໂສ້ການດູແລທີ່ ເຂ້ັມງວດຂອງຫ້ອງການລົງທະບຽນ, ລວມທັງຂໍ ້ ກໍານົດດ້ານບຸກຄະລາ
ກອນ ໄດ້ປົກປ້ອງບໍ່ ໃຫ້ມີ ການລະເມີດລະຫັດຕ້ົນທາງ ແລະ ການກວດກາຫັຼງການເລື ອກຕ້ັງ ແລະ ການກວດສອບ
ຄວາມສອດຄ່ອງລະຫວ່າງບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໄປແລ້ວ ແລະ ລະບົບການລົງຄະແນນສຽງ. 

ນອກຈາກນ້ັນ, ລະບົບການລົງຄະແນນສຽງຂອງເຂດປົກຄອງແມ່ນເປັນການນໍ າໃຊ້ເອກະສານ, ຊຶ່ ງໝາຍຄວາມວ່າ 
ຫ້ອງການລົງທະບຽນ ຈະມີການຕິດຕາມບັດລົງຄະແນນສຽງແບບເປັນເອກະສານ ສໍ າລັບການປ່ອນບັດລົງຄະແນນ
ສຽງທຸກຄ້ັງ.  

ອຸປະກອນໝາຍບັດລົງຄະແນນສຽງ (BMD) 
ສູນລົງຄະແນນສຽງທຸກແຫ່ງ ຈະມີ ອຸປະກອນໝາຍບັດລົງຄະແນນສຽງແບບໜ້າຈໍ ສໍ າຜັດຢ່າງໜ້ອຍແປດເຄື່ ອງ ທີ່ ຈະ
ພິມບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ເປັນທາງການອອກມາ ພ້ອມດ້ວຍທາງເລື ອກສໍ າລັບຜູ້ລົງຄະແນນ ທີ່ ຈະສາມາດກວດກາ
ເບິ່ ງໄດ້ ກ່ອນທີ່ ຈະປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງໃສ່ຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງທາງການ ເພ່ືອນໍ າໄປນັບຢູ່ຫ້ອງການ
ລົງທະບຽນ. 

ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ເຂົ ້ າມາຍັງສະຖານທີ່ ເຫ່ົຼານີ ້  ເພ່ືອລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນແບບເຊິ່ ງໜ້າ ຈະໝາຍບັດລົງຄະແນນ
ສຽງຂອງຕົນໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນດ່ັງກ່າວ. ອຸປະກອນນີ ້ ຈະບໍ່ ເກັບຮັກສາ, ຈັດເປັນຕາຕະລາງ ຫຼື  ນັບຄະແນນສຽງ ແລະຈະ
ບໍ່ ໄດ້ເກັບຮັກສາຂໍ ້ ມູນໃດໆຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ. 

ມີ ເຫດຜົນທີ່ ເອີ ້ ນອຸປະກອນເຫ່ົຼານີ ້ ວ່າ ອຸປະກອນໝາຍບັດລົງຄະແນນສຽງ. ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໝາຍຄົນທີ່ ຕົນເລື ອກຢູ່
ໃນໜ້າຈໍ . ຈາກນ້ັນ, ຜູ້ລົງຄະແນນຈະພິມບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ເປັນທາງການ ພ້ອມຜູ້ທີ່ ຕົນເລື ອກອອກໃນເຄື່ ອງພິມ
ທີ່ ເຊື່ ອມຕ່ໍກັບອຸປະກອນ. ເຈ້ຍບັດລົງຄະແນນສຽງທາງການນີ ້ ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ຈະປ່ອນໃສ່ຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງທາງ
ການທີ່ ຈະຖືກຈັດເປັນຕາຕະລາງຢູ່ຫ້ອງການເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ. 

ອຸປະກອນໝາຍບັດລົງຄະແນນສຽງ ແມ່ນຖືກນໍ າໃຊ້ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົນອາເມລິ ກາທີ່ ມີ ຄວາມພິການ 
(Americans with Disabilities Act) ທຸກປະການ. ນອກຈາກພາສາອັງກິດແລ້ວ, ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຍັງສາມາດເລື ອກ
ບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ຖື ກແປເປັນໜ່ຶງໃນສີ່ ພາສາຂອງເຂດປົກຄອງທີ່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍລັດຖະບານກາງ ເຊັ່ ນ: 
ພາສາແອັດສະປາຍ, ຟີ ລິ ບປິ ນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີ ນ. 

ພະນັກງານປະຈໍ າສູນລົງຄະແນນສຽງ ຈະເລີ່ ມຮອບຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໂດຍການເປີ ດໃຊ້ງານອຸປະກອນ. ຜູ້ລົງ
ຄະແນນສຽງເລື ອກພາສາ ແລະ ທໍາການເລື ອກຂອງຕົນ ໂດຍການແຕະໜ້າຈໍ ທີ່ ຢູ່ຂ້າງໆຕົວເລື ອກໃນການລົງຄະແນນ
ສຽງ. ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງສາມາດກວດຄື ນການເລື ອກຂອງຕົນ ແລະ ແກ້ໄຂໄດ້ຢູ່ໃນໜ້າຈໍ  ຖ້າຈໍ າເປັນ, ຈາກນ້ັນໃຫ້
ແຕະ “ພິມບັດລົງຄະແນນສຽງ” ເພ່ືອພິມບັດລົງຄະແນນສຽງທາງການຂອງຕົນອອກມາ. ຫັຼງຈາກກວດກາການເລື ອກ
ຂອງຕົນຄື ນແລ້ວ, ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງສາມາດເອົ າບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໃສ່ໃນຊອງ ຫຼື  ຊອງຈົດໝາຍລັບ ທີ່
ພະນັກງານປະຈໍ າສູນລົງຄະແນນສຽງມອບໃຫ້ ແລະ ອາດຈະປ່ອນລົງໃສ່ໃນຫີບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ ຫຼື  ມອບໃຫ້
ພະນັກງານປະຈໍ າສູນລົງຄະແນນສຽງເອົ າໄປປ່ອນລົງໃສ່ຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ແກ່ຕົນ.  

ວິ ດີ ໂອແນະນໍ າຈະມີ ຢູ່ທີ່  sdvote.com.  

https://www.sdvote.com/content/rov/en.html
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ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນການລົງຄະແນນສຽງ 
ຫ້ອງການລົງທະບຽນນໍ າໃຊ້ມາດຕະການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢ່າງຈິ ງຈັງ ເພ່ືອປົກປ້ອງຄວາມໝ້ັນຄົງໃນການເລື ອກ
ຕ້ັງຂອງພວກເຮົ າ ໂດຍການເອົ າໃຈໃສ່ຕ່ໍບັນຫາທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສົມບູນຂອງບັດລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ລະບົບ
ການລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄພຄຸກຄາມຕ່າງໆຈະມີການປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ 
ເຫດການຕ່າງໆທີ່ ເກີດຂຶ ້ ນຈະບໍ່ ຄື ກັນກໍຕາມ, ແຕ່ກໍມີ ແນວທາງການປະຕິບັດທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ ເຂ້ັມງວດຢູ່
ໃນສະຖານທີ່  ເພ່ືອກຽມພ້ອມຮັບມືກັບໄພຂ່ົມຂູ່ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ.  

ຫ້ອງການລົງທະບຽນຈະສື ບຕ່ໍປັບປຸງລະບົບໃນປັດຈຸບັນຂອງພວກເຮົ າ ໂດຍຜ່ານພາກປະຕິບັດຕົວຈິ ງໃນການຄຸ້ມ
ຄອງວົງຈອນຊີ ວິ ດຂອງຮາດແວ ແລະ ຊອບແວ. ຫ້ອງການລົງທະບຽນໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການຄວບຄຸມທາງດ້ານ
ຮ່າງກາຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພໄຊເບີ  ໃນຂະນະທີ່ ຈັດການຝຶກອົບຮົມສໍ າລັບພະນັກງານ.  

ມີ ການຄວບຄຸມການເຂົ ້ າ-ອອກຢ່າງເຂ້ັມງວດເພ່ືອຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນຫ້ອງທີ່ ມີ ລະບົບການລົງຄະແນນສຽງຕ້ັງ
ຢູ່. ແຕ່ລະຫ້ອງຢູ່ໃນຫ້ອງການລົງທະບຽນມີກ້ອງຕິດເພດານຈັບໄປທີ່ ບໍ ລິ ເວນທາງເຂົ ້ າ-ທາງອອກ ເພ່ືອປ້ອງກັນຄວາມ
ປອດໄພເພ່ີມຕື່ ມ. 

ແຜນການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ເຫດບັງເອີ ນທີ່ ບໍ່ ຄາດຄິ ດ ເພ່ືອຮັບປະກັນ
ການປ້ອງກັນການຂັດຂ້ອງ 
§4005(a)(10)(l)(vi)(VIII)(ia) 

ຫ້ອງການລົງທະບຽນມີວິ ທີ ການທີ່ ຫຼາກຫຼາຍໃນການຮັບປະກັນການປ້ອງກັນການຂັດຂ້ອງຕ່ໍການປະຕິບັດງານໃນການ
ເລື ອກຕ້ັງ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມື , ການຄວບຄຸມພາຍໃນ ແລະ ຂ້ັນຕອນຕ່າງໆ. 

ການຮ່ວມມື ກັບລັດ, ລັດຖະບານກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ 
ຫ້ອງການລົງທະບຽນໄດ້ພັດທະນາຄວາມສໍ າພັນກັບຫົວໜ້າສໍ ານັກງານເຕັກໂນໂລຊີ  (Chief Technology Office; 
CTO) ແຫ່ງເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ ແລະ ຜູ້ຈັດຈ້າງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານຈາກພາຍນອກ (Information 
Technology Outsourcer; ITO) ໃນປັດຈຸບັນ ທີ່ ຄຸ້ມຄອງເຄື ອຂ່າຍໄອທີ ຂອງເຂດປົກຄອງ. ນອກຈາກນ້ັນ ຫ້ອງການ
ລົງທະບຽນຍັງມີ ຄວາມສໍ າພັນໂດຍກົງກັບເລຂາທິການການເລື ອກຕ້ັງແຫ່ງລັດຄາລິ ຟໍເນຍ, ພະແນກປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບພາຍໃນ (Department of Homeland Security; DHS), ສໍ ານັກງານສື ບສວນຂອງລັດຖະບານກາງ (Federal 
Bureau of Investigation; FBI) ແລະ ຄະນະກໍາມະທິການຊ່ວຍເຫຼື ອການເລື ອກຕ້ັງ (Election Assistance 
Commission; EAC). 

ໄດ້ມີ ການຮ່ວມມື ເພ່ີມຂຶ ້ ນ ກ່ຽວກັບຮອບການເລື ອກຕ້ັງກ່ອນແລະຫັຼງການເລື ອກຕ້ັງ. ຫ້ອງການລົງທະບຽນໄດ້ຍົກ
ລະດັບການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ການສື່ ສານ, ລວມທັງການປະຊຸມເປັນປົກກະຕິກັບ CTO, ITO, ເຈົ ້ າ
ໜ້າທີ່ ທ້ອງຖ່ິນ, DHS, ແລະ FBI ຂອງເຂດປົກຄອງ. 

ການຄວບຄຸມພາຍໃນ 
ໃນມຸມມອງດ້ານວິ ຊາການ, ຫ້ອງການລົງທະບຽນປະກອບມີວິ ທີ ການທີ່ ມີ ຫຼາກຫຼາຍຊ້ັນ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ຂໍ ້ ມູນຍັງຄົງ
ເຂົ ້ າລະຫັດຢູ່ ແລະ ປອດໄພຕະຫຼອດເວລາ. ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຮ່າງກາຍຍັງເປັນຂໍ ້ ພິຈາລະນາໜ່ຶງ ໃນເວລາທີ່
ເລື ອກສະຖານທີ່ ເພ່ືອໃຊ້ເປັນສູນລົງຄະແນນສຽງ. ມີ ພຽງແຕ່ສະຖານທີ່  ທີ່ ສະໜອງຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
ທີ່ ພຽງພໍເທົ່ ານ້ັນ ຈຶ່ ງຈະຖື ກຄັດເລື ອກ. 

ການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນມືຖື ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຄວບຄຸມການຮັກສາຄວາມປອດໄພທັງໝົດ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້
ນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບແທັບເລັດປື ້ ມລົງຄະແນນສຽງແບບເອເລັກໂທຣນິ ກ. ການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນມືຖື
ຊ່ວຍໃຫ້ມີ ຄວາມສາມາດທີ່ ຈະລຶ ບຂໍ ້ ມູນອຸປະກອນໄດ້ຈາກທາງໄກ, ການບັງຄັບໃຊ້ລະຫັດຜ່ານແລະເປີ ດໃຊ້ງານການອັບ
ເດດຊອບແວໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. 

  



EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 32 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ສູນລົງຄະແນນສຽງທຸກແຫ່ງຈະມີ ສະມາດໂຟນ ເພ່ືອແຈ້ງເຕືອນໃນກໍລະນີ ມີ ເຫດສຸກເສີ ນ. ພະນັກງານປະຈໍ າສູນລົງ
ຄະແນນສຽງ ຍັງຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຄໍ າແນະນໍ າໃນປື ້ ມຄູ່ມື ການອ້າງອີ ງຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບຂ້ັນຕອນຕ່າງໆ 
ທີ່ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ຖ້າເກີດເຫດສຸກເສີ ນ. ອຸປະກອນການລົງຄະແນນສຽງ ຈະມີ ແບັດເຕີຣີ ສໍ າຮອງໃນກໍລະນີ ທີ່ ໄຟຟ້າ
ດັບ. 

ຂ້ັນຕອນ, ວິ ທີ ການ ແລະ ມາດຕະຖານ 
ຂ້ັນຕອນທີ່ ເປັນຕ່ອງໂສ້ໃນການຄວບຄຸມດູແລ ໄດ້ຖື ກນໍ າມາໃຊ້ເປັນການຄວບຄຸມທາງບໍ ລິ ຫານເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງ
ຍຸດທະສາດລວມ ເພ່ືອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນການດໍ າເນີ ນການເລື ອກຕ້ັງ. ຂ້ັນຕອນທີ່ ເປັນຕ່ອງໂສ້ໃນການ
ຄວບຄຸມດູແລຮັບປະກັນວ່າມີ ການຕິດຕາມອຸປະກອນການລົງຄະແນນສຽງທາງກາຍະພາບ. 

ສ່ວນປະກອບຂອງລະບົບການລົງຄະແນນສຽງແມ່ນໄດ້ຮັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ພາຍໃນສະຖານທີ່ ປອດໄພ 
ຈົນຮອດເວລານໍ າມາໃຊ້ໃນການເລື ອກຕ້ັງ. ອຸປະກອນໝາຍບັດລົງຄະແນນສຽງ ແມ່ນຖືກວາງໄວ້ໃນຄອນເທນເນີ
ຂົນສ່ົງທີ່ ປິ ດຜະນຶ ກດ້ວຍຕົວເລກ. ອຸປະກອນການລົງຄະແນນສຽງທັງໝົດ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຕິດຕາມດ້ວຍການຕິດ
ສະຫຼາກ RFID ເມື່ ອຖືກນໍ າມາໃຊ້ງານ ແລະ ສ່ົງກັບຄື ນໄປໃຫ້ຫ້ອງການລົງທະບຽນ. 

ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບການເລື ອກຕ້ັງ ຈະລົງລາຍເຊັນໃສ່ເອກະສານກ່ຽວກັບຕ່ອງໂສ້ໃນການຄວບຄຸມດູແລ ຊຶ່ ງເອີ ້ ນ
ວ່າ ບັນທຶກການຢ້ັງຢື ນການປິ ດຜະນຶ ກ ສໍ າລັບອຸປະກອນການລົງຄະແນນສຽງຢູ່ສະຖານທີ່ ແຈກຢາຍ. ພະນັກງານ
ຮັບຜິດຊອບການເລື ອກຕ້ັງ ແລະ ພະນັກງານປະຈໍ າສູນລົງຄະແນນສຽງ ຈະຕ້ອງກວດກາເບິ່ ງເຄື່ ອງໝາຍປະທັບ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ລາຍງານເຄື່ ອງໝາຍປະທັບທີ່ ຈີ ກຂາດ ຫຼື  ການເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ໜ້າສົງໄສ. 
ອຸປະກອນການລົງຄະແນນສຽງຈະຖືກຂຶ ້ ນບັນຊີ ຊັບສິ ນ ແລະ ວາງໄວ້ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ ມີ ຄວາມປອດໄພ. 

ແຜນການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ເຫດບັງເອີ ນທີ່ ບໍ່ ຄາດຄິ ດ ເພ່ືອຮັບປະກັນ
ຄວາມຕ່ໍເນື່ ອງໃນການເລື ອກຕ້ັງໃນກໍລະນີ ເກີດການຂັດຂ້ອງ 
§4005(a)(10)(l)(vi)(VIII)(ib) 

ຫ້ອງການລົງທະບຽນມີແຜນຮັບປະກັນການດໍ າເນີ ນງານຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນ ຫຼື  ປ້ອງກັນການຂັດຂ້ອງໃນ
ຂະບວນການເລື ອກຕ້ັງ; ແນວໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນສິ່ ງສໍ າຄັນເທ່ົາທຽມກັນທີ່ ຈະຕ້ອງກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມື
ກັບເຫດການ ຫຼື  ການຂັດຂ້ອງທີ່ ມີ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ ຈະເກີດຂຶ ້ ນຈິ ງ. ພາກນີ ້ ອະທິບາຍເຖິງຂ້ັນຕອນຕ່າງໆທີ່ ຈະນໍ າໃຊ້
ເພ່ືອກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ການສື ບຕ່ໍດໍ າເນີ ນການເລື ອກຕ້ັງ ໃນກໍລະນີ ທີ່ ເກີດການຂັດຂ້ອງ. 

ການຮັບມືຂອງສູນລົງຄະແນນສຽງໃນຊ່ວງເວລາລົງຄະແນນສຽງ 

ໃນຊ່ວງເວລາລົງຄະແນນສຽງ, ໄດ້ມີ ການຈັດແຈງພະນັກງານຊ່ວຍເຫຼື ອການເລື ອກຕ້ັງໃຫ້ຢູ່ທ່ົວເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອ
ໂກ, ກຽມພ້ອມທີ່ ຈະຮັບມືກັບທຸກເຫດການ. ພະນັກງານພາກສະໜາມເຫ່ົຼານີ ້  ມີ ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງມືການລົງ
ຄະແນນສຽງທົດແທນ ແລະ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເພ່ືອຮັບມືກັບບັນຫາທາງດ້ານເຕັກນິ ກ. ພະນັກງານປະຈໍ າສູນລົງ
ຄະແນນສຽງມີຂໍ ້ ມູນລາຍຊື່ ຕິດຕ່ໍສຸກເສີ ນ, ລວມທັງທີ ມງານໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼື ອສະເພາະກິດ ທີ່ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ 
ຫຼື  ສ່ົງສະມາຊິ ກຂອງທີ ມງານຊ່ວຍເຫຼື ອລົງໄປພາກສະໜາມຢ່າງວ່ອງໄວ. 

ອຸປະກອນສູນລົງຄະແນນສຽງທັງໝົດເຮັດວຽກຢ່າງເປັນເອກະລາດ. ຖ້າອຸປະກອນຊິ ້ ນສ່ວນໃດໜ່ຶງຢຸດເຮັດວຽກ, ມັນ
ຈະບໍ່ ສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນການລົງຄະແນນສຽງອື່ ນໆ. 
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ແຜນຮັບປະກັນການດໍ າເນີ ນງານຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ 
ຫ້ອງການລົງທະບຽນມີແຜນເຊີ ງເລິ ກທີ່ ສາມາດຈະນໍ າໃຊ້ໃນກໍລະນີ ເກີດເຫດການທາງດ້ານຄວາມປອດໄພທາງອິ ນເຕີ
ເນັດ ຫຼື  ໄຟຟ້າດັບ. ແຜນການນີ ້ ສະໜອງວິ ທີ ການທີ່ ມີ ລະບົບເພ່ືອກໍານົດ, ແກ້ໄຂແລະຟື ້ ນຟູຈາກເຫດການ. 

ມີ ການກໍານົດບັນດາຟັງຊັນການເຮັດວຽກທີ່ ສໍ າຄັນ ແລະ ຂໍ ້ ມູນທີ່ ເພ່ິງພາອາໄສເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ 
ເພ່ືອຮັບປະກັນການດໍ າເນີ ນການເລື ອກຕ້ັງຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ ໃນກໍລະນີ ທີ່ ເກີດມີການຂັດຂ້ອງ. ແຜນການນີ ້ ສະໜອງກອບ
ວຽກສໍ າລັບການກໍານົດຂະບວນການທາງທຸລະກິດທີ່ ສໍ າຄັນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ອົງກອນສາມາດຢູ່ລອດຈາກການສູນເສຍ
ຄວາມສາມາດໃນການດໍ າເນີ ນງານບາງສ່ວນ ຫຼື  ທັງໝົດໄປ.  

ມີ ການກໍານົດສິ ດອໍ ານາດເພ່ືອຫຼີ ກລ້ຽງຂໍ ້ ມູນທີ່ ບໍ່ ຖື ກຕ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການເຜີຍແຜ່ຂໍ ້ ມູນໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ, 
ພະນັກງານ ແລະ ສື່ ມວນຊົນ ໃນເວລາເກີດເຫດການຂັດຂ້ອງ, ພ້ອມທັງການກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ການຕັດສິ ນ
ບັນດາຟັງຊັນການເຮັດວຽກຂອງພະແນກຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

ວິ ທີ ການ ແລະ ມາດຕະຖານ 
§4005(a)(10)(l)(iv) 

ຈຸດປະສົງຂອງແຜນການຮັບປະກັນຄວາມຕ່ໍເນື່ ອງ ແມ່ນເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ການດໍ າເນີ ນການເລື ອກຕ້ັງສາມາດສື ບຕ່ໍໄປໄດ້ 
ໃນກໍລະນີ ທີ່ ເກີດໄພພິບັດ, ເຫດການ ຫຼື  ການບໍ ລິ ການຂັດຂ້ອງ. ໂດຍການກໍານົດຂ້ັນຕອນໃຫ້ແກ່ຟັງຊັນ, ຂະບວນ
ການ, ການສື່ ສານ ແລະ ສະຖານທີ່ ສໍ າຮອງທີ່ ຈໍ າເປັນ, ການເກີດເຫດຂັດຂ້ອງຕ່ໍ ການດໍ າເນີ ນການເລື ອກຕ້ັງທີ່ ຄາດໄວ້
ລ່ວງໜ້າສ່ວນໃຫຍ່ ຈະສາມາດຫຸຼດຜ່ອນລົງໄດ້. 

ຟັງຊັນທີ່ ຈໍ າເປັນ  
ແຜນການຮັບປະກັນຄວາມຕ່ໍເນື່ ອງກໍານົດຟັງຊັນທັງໝົດທີ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງມີເພ່ືອດໍ າເນີ ນການເລື ອກຕ້ັງ. ໄດ້ມີ ການ
ວິ ເຄາະຟັງຊັນທີ່ ຈໍ າເປັນແຕ່ລະຢ່າງເຫ່ົຼານີ ້  ແລະ ໄດ້ມີ ການກໍານົດການເພ່ີງພາອາໄສທາງດ້ານເຕັກນິ ກ ສໍ າລັບແຕ່ລະ
ຢ່າງ. ສໍ າລັບການເພ່ີງພາອາໄສທາງດ້ານເຕັກນິ ກແຕ່ລະຢ່າງ, ຍຸດທະສາດໃນການກູ້ຄື ນແມ່ນໄດ້ຮັບການກໍານົດໄວ້
ແລ້ວ, ລວມທັງການກູ້ຂໍ ້ ມູນທີ່ ຕ້ອງການ.  

ການຕິດຕ່ໍສື່ ສານ 
ນອກຈາກນ້ັນ ແຜນການຮັບປະກັນຄວາມຕ່ໍເນື່ ອງ ກໍຍັງກ່າວເຖິງຮູບແບບໃນການຕິດຕ່ໍສື່ ສານ ແລະ ວິ ທີ ການໃນ
ການດໍ າເນີ ນການຕິດຕ່ໍສື່ ສານຕ່ໍໄປໃນລະຫວ່າງເກີດການຂັດຂ້ອງ. ນີ ້ ລວມເຖິງຮູບແບບການສື່ ສານສໍ າຮອງ ໃນ
ກໍລະນີ ທີ່ ລະບົບຫັຼກບໍ່ ເຮັດວຽກ. ໄດ້ມີ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ ້ ມູນ ແລະ ຜູ້ມີ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່
ສໍ າຄັນ ທີ່ ຈະຕ້ອງໄດ້ຕິດຕ່ໍສື່ ສານໃນກໍລະນີ ເກີດການຂັດຂ້ອງ. ຂະບວນການທີ່ ຂັດຂ້ອງຈະກໍານົດວ່າ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີ ການ
ຕິດຕ່ໍສື່ ສານກັບໃຜ. ຕົວຢ່າງ: ກໍລະນີ ບາງຢ່າງຂັດຂ້ອງແມ່ນຈະຕ້ອງມີການຕິດຕ່ໍສື່ ສານກັບພະນັກງານສູນລົງ
ຄະແນນສຽງເທ່ົານ້ັນ, ໃນຂະນະທີ່ ການຂັດຂ້ອງອື່ ນໆ ອາດຈະຕ້ອງມີການຕິດຕ່ໍສື່ ສານກັບສື່ ມວນຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນ
ທ່ົວໄປ. 
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ສະຖານທີ່ ສໍ າຮອງ 
ໄດ້ມີ ການກໍານົດສະຖານທີ່ ສໍ າຮອງໄວ້ສໍ າລັບກໍລະນີ ທີ່ ເກີດໄພພິບັດໃນທ້ອງຖ່ິນ ເຊັ່ ນ: ໄຟໄໝ້, ນໍ ້ າຖ້ວມ ຫຼື  ສະຖານະ
ການອື່ ນໆ ທີ່ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງສະຖານທີ່ ຕ້ົນຕໍຂອງພວກເຮົ າໄດ້. 

ສໍ າລັບບັນດາສູນລົງຄະແນນສຽງ ທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ຫຼື  ໄຟຟ້າດັບ, ການເຄື່ ອນໄຫວລົງຄະແນນສຽງ
ແມ່ນສາມາດຍົກຍ້າຍໄປຍັງສ່ວນອື່ ນຂອງສະຖານທີ່ ໄດ້. ອຸປະກອນໝາຍບັດລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ປື ້ ມລົງຄະແນນ
ສຽງແບບເອເລັກໂທຣນິ ກມີ ແບັດເຕີຣີ ສໍ າຮອງແລະ ສາມາດຍ້າຍອອກໄປຂ້າງນອກເພ່ືອນໍ າໃຊ້ຊ່ົວຄາວໄດ້ ເນື່ ອງຈາກ
ການບໍ່ ສາມາດເຂົ ້ າໄປຂ້າງໃນໃນໄລຍະສ້ັນໄດ້. ຖ້າການລົງຄະແນນສຽງບໍ່ ສາມາດດໍ າເນີ ນຕ່ໍໄປໄດ້, ກໍຈະມີການຕິດຕ່ໍຫາ
ສະຖານທີ່ ໃກ້ຄຽງ ແລະ ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ຈະໄດ້ຮັບຄໍ າແນະນໍ າວ່າຈະຕ້ອງໄປໃສຕ່ໍ.  ຈະມີ ການຕິດປ້າຍປະກາດຢູ່ທຸກ
ສະຖານທີ່ ທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຈະມີການເຜີຍແຜ່ຂໍ ້ ມູນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍົກຍ້າຍສະຖານທີ່ ຜ່ານສື່ ທ້ອງຖ່ິນ.  
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ຜົນກະທົບທາງດ້ານການເງິ ນ  

ຄາດຄະເນການປະຢັດງົບປະມານໃນໄລຍະສ້ັນ ແລະ ໄລຍະຍາວ 
§4005(a)(10)(I)(v) 

ຕາຕະລາງຕ່ໍໄປນີ ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນລາຍລະອຽດຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການປະຢັດ ແບບຄ້ັງດຽວ ແລະ ແບບຕ່ໍເນື່ ອງ 
ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດການເລື ອກຕ້ັງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງເລື ອກຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ. ຫ້ອງການ
ລົງທະບຽນ ໄດ້ລົງທຶນໃສ່ລະບົບການລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນ, ພັດທະນາຂະບວນການຂອງຕົນ ແລະ ເພ່ີມຂີ ດຄວາມ
ສາມາດຂອງຕົນໃນຫຼາຍປີ ທີ່ ຜ່ານມາ ເພ່ືອຄຸ້ມຄອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ຈໍ ານວນຫຼາຍຢູ່ແລ້ວ ທີ່ ມັກລົງຄະແນນສຽງ
ທາງໄປສະນີ  ແລະ ຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ ດີ ທີ່ ຈະກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ ເພ່ືອຄຸ້ມຄອງການປະມວນຜົນບັດລົງຄະແນນສຽງຢ່າງ
ຖື ກຕ້ອງ ແລະ ປອດໄພ. 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອຸປະກອນ 

ສົກປີ ງົບປະມານ 
2019-20 

1 ກໍລະກົດ 2019 - 
30 ມິຖນາ 2020 

ສົກປີ ງົບປະມານ 
2020-21 

1 ກໍລະກົດ 2020 - 
30 ມິຖນາ 2021 

ສົກປີ ງົບປະມານ 
2021-22 

1 ກໍລະກົດ 2021 - 
30 ມິຖນາ 2022 

ສົກປີ ງົບປະມານ 
2022-23* 

1 ກໍລະກົດ 2022 - 
30 ມິຖນາ 2023 

ລະບົບການລົງຄະແນນສຽງໃໝ່ $13,176,841    $512,063  $873,833  
ບັນຊີ ລາຍຊື່ ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງແບບເອເລັກໂຕນິ ກ 
(ປື ້ ມລົງຄະແນນສຽງແບບເອເລັກໂຕນິ ກ) 

$243,740  $1,870,488      

ອຸປະກອນເຄື ອຂ່າຍ   $932,259      
ເຄື່ ອງແຍກບັດຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ  $61,231  $301,084      
ຕູ້ MBDO       $500,000  

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອຸປະກອນທັງໝົດ $13,481,812  $3,103,831  $512,063  $1,373,833  

    *ງົບປະມານທີ່ ສະເໜີ 

 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ປະຢັດໄດ້ 
ເງິ ນອັດຕາກິນພະນັກງານປະຈໍ າໜ່ວຍເລື ອກຕ້ັງ (ຮູບແບບການເລື ອກຕ້ັງແບບດ້ັງເດີ ມ)   $1,150,000  
ການເຊື່ ອມຕ່ໍແບບໄຮ້ສາຍ (ບັນດາສູນລົງຄະແນນສຽງ) $36,000    
ຄ່າເຊົ່ າອຸປະກອນ (ບັນດາສູນລົງຄະແນນສຽງ) $65,000    
ພະນັກງານເລື ອກຕ້ັງ (ບັນດາສູນລົງຄະແນນສຽງ) $5,000,000    
ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງເພ່ີມຕ່ືມພາຍໃຕ້ VCA  $1,900,000    

ລວມ $7,001,000  $1,150,000  

 
ເນື່ ອງຈາກການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງເລື ອກຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ, ທາງເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ 
ຄາດວ່າຈະສາມາດປະຢັດໄດ້ຈາກການທີ່ ບໍ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງຈ່າຍເງິ ນໃຫ້ພະນັກງານລົງຄະແນນສຽງ ຈໍ ານວນເກືອບ 
10,000 ຄົນ ເພ່ືອເຮັດວຽກໃນວັນເລື ອກຕ້ັງ. ແນວໃດກໍຕາມ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍເນື່ ອງ ທີ່ ຄາດວ່າຈະເປັນຜົນມາຈາກການ
ສະໜອງການເຊື່ ອມຕ່ໍອິ ນເຕີເນັດໄຮ້ສາຍສໍ າລັບປື ້ ມລົງຄະແນນສຽງແບບເອເລັກໂຕນິ ກ (ບັນຊີ ລາຍຊື່ ຜູ້ລົງຄະແນນ
ສຽງແບບເອເລັກໂຕນິ ກ) ເພ່ືອໃຊ້ໃນສູນລົງຄະແນນສຽງແຕ່ລະແຫ່ງ. ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ, ພະນັກງານລົງຄະແນນ
ສຽງກໍຍັງຈະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງເປັນລາຍຊ່ົວໂມງ ສໍ າລັບການເຮັດວຽກຫຼາຍວັນ ເນື່ ອງຈາກສູນລົງຄະແນນສຽງຈະເປີ ດເປັນ
ເວລາຫຼາຍວັນ. ສຸດທ້າຍ, ຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພ່ີມຕື່ ມ ສໍ າລັບການເຜີຍແຜ່ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ 
ອັນເປັນຜົນມາຈາກບັນດາຂໍ ້ ກໍານົດທີ່ ອອກມາໃໝ່ອີ ກດ້ວຍ. 

 

ຫ້ອງການລົງທະບຽນ ຈະສື ບຕ່ໍວິ ເຄາະຜົນກະທົບຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງເລື ອກຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ກ່ຽວກັບຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການປະຢັດໃນໄລຍະຍາວ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດການເລື ອກຕ້ັງພາຍໃຕ້ຮູບແບບໃໝ່ນີ ້ .   
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ພາບລວມກ່ຽວກັບແຜນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ ້ ມູນແກ່
ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ 
§4005(a)(10)(l)(i), §4005(a)(10)(l)(i)(VI) 

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ 
ສູນລົງຄະແນນສຽງໄດ້ມີ ໂຄງການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜູ້ລົງຄະແນນທີ່ ເຂ້ັມແຂງແລ້ວ ພ້ອມກັບພະນັກງານ
ປະຈໍ າຫ້າຄົນ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຕາມຄວາມຕ້ອງການເພ່ີມອີ ກ 18 ຫາ 20 ຄົນໃນລະຫວ່າງຮອບເລື ອກຕ້ັງ. ຜູ້
ປະສານງານການເຜີຍແຜ່ຂອງພວກເຮົ າມີ ສາຍພົວພັນທີ່ ແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ໝ້ັນຄົງກັບຜູ້ນໍ າຊຸມຊົນ ແລະ ບັນດາ
ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. ພວກເຮົ າມີ ຄວາມມຸ່ງໝ້ັນທີ່ ຈະປູກຝັງການຮ່ວມມື ໃໝ່ກັບອົງການຈັດຕ້ັງຕ່າງໆໃນຊຸມຊົນ, 
ພ້ອມທັງການເສີ ມສ້າງຄວາມສໍ າພັນທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວຂອງພວກເຮົ າກັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນຊຸມຊົນ ໃນຊ່ວງທີ່ ກໍາລັງຫັນປ່ຽນໄປ
ສູ່ຮູບແບບສູນລົງຄະແນນສຽງ. 

ມັນມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍໃນຊ່ວງທີ່ ມີ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ, ແຕ່ໃນທີ່ ຜ່ານມາ ພວກເຮົ າກໍໄດ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ
ກິດຈະກໍາໃນຊຸມຊົນຕ່າງໆ ແລະ ການປະຊຸມໃນແຕ່ລະປີ  ຫຼາຍກວ່າ 300 ລາຍການ. ຕະຫຼອດປີ  2020 ແລະ 2021 ວຽກ
ງານດ່ັງກ່າວນີ ້ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນໄດ້ຈັດທາງອອນລາຍ ແລະ ໃນເວລາທີ່ ຍັງຄົງມີ ພະຍາດໂຄວິ ດ-19 ປາກົດຂຶ ້ ນຢູ່, ພວກ
ເຮົ າຈະສື ບຕ່ໍນໍ າໃຊ້ລະບົບອອນລາຍຕາມຄວາມເໝາະສົມ.  

ໂຊກດີ ທີ່ ພວກເຮົ າສາມາດນໍ າໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກບັນດາກິດຈະກໍາການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ລົງຄະແນນຂອງພວກເຮົ າໃນ
ທີ່ ຜ່ານມາ ແລະ ການເປີ ດເຜີຍຂໍ ້ ມູນທີ່ ໄດ້ຮັບຜ່ານການຈັດການເລື ອກຕ້ັງທ່ົວລັດສອງຄ້ັງສຸດທ້າຍໃນປີ  2020 ແລະ 
2021 ພາຍໃຕ້ຮູບແບບປະເພດ “ສູນລົງຄະແນນສຽງ”. ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ກ່ຽວກັບການເລື ອກ
ຕ້ັງເຫ່ົຼານ້ັນ ພຽງແຕ່ຈະສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົ າໃນການກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ. 

ຮອບການເລື ອກຕ້ັງປະທານາທິບໍ ດີ ທ່ົວໄປ “ທີ່ ຄ້າຍຄື  VCA” ເດື ອນພະຈິ ກ ປີ  2020: 
ໃນລະຫວ່າງຮອບເລື ອກຕ້ັງເດື ອນພະຈິ ກ ປີ  2020 ນ້ັນ, ຫ້ອງການລົງທະບຽນໄດ້ສ່ົງຈົດໝາຍໂດຍກົງສອງສະບັບໄປໃຫ້
ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ລົງທະບຽນທຸກຄົນ ເພ່ືອແຈ້ງໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າຊາບ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຕ່ໍການເລື ອກຕ້ັງທີ່ ຈະມາ
ເຖິງ ແລະ ທາງເລື ອກໃນການລົງຄະແນນສຽງຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ. ພວກເຮົ າໄດ້ລົງໂຄສະນາໃນໜັງສື ພິມຈໍ ານວນ 165 
ສະບັບຂອງສໍ ານັກພິມ 43 ແຫ່ງທີ່ ແຕກຕ່າງກັນໃນເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ, ລວມທັງໜັງສື ພິມທີ່ ເປັນພາສາ
ຊົນເຜ່ົາສ່ວນໜ້ອຍອີ ກດ້ວຍ. 

ພວກເຮົ າໄດ້ດໍ າເນີ ນການໂຄສະນາດ້ວຍສຽງບັນທຶກເກືອບ 450 ລາຍການຂອງສະຖານີ ວິ ທະຍຸ 12 ແຫ່ງທີ່ ແຕກຕ່າງ
ກັນ, ລວມທັງຊ່ອງທີ່ ເປັນພາສາຊົນເຜ່ົາສ່ວນໜ້ອຍ, ບວກກັບການໂຄສະນາເປັນວິ ດີ ໂອເພ່ີມຕື່ ມອີ ກດ້ວຍ. 

ນອກຈາກການໂຄສະນາແບບດ່ັງເດີ ມ ແລະ ແບບດິ ຈິ ຕອນແລ້ວ, ຫ້ອງການລົງທະບຽນໄດ້ນໍ າໃຊ້ປ້າຍໂຄສະນາ
ກາງແຈ້ງຂະໜາດໃຫຍ່ເຊີ ງຍຸດທະສາດໃສ່ຝາດ້ານນອກຂອງປໍ ້ ານໍ ້ າມັນ, ຮ້ານສະດວກຊື ້  ແລະ ຮ້ານຂາຍເຄື່ ອງຍ່ອຍທີ່
ຕ້ັງຢູ່ໃນບໍ ລິ ເວນທີ່ ດ້ອຍໂອກາດ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ພວກເຮົ າໄດ້ຕິດໂປດສະເຕີໄວ້ຕາມສະຖານທີ່ ຕ່າງໆ ປະມານ 45 
ແຫ່ງໃນເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ. ພວກເຮົ າໄດ້ອອກແບບໂປດສະເຕີຈໍ ານວນສີ່ ແບບ, ໂປດສະເຕີແຕ່ລະແບບມີ ທັງ
ຂໍ ້ ຄວາມພາສາອັງກິດ ແລະມີ ພາສາທີ່ ນໍ າໃຊ້ໃນເຂດສະເພາະໃດໜ່ຶງ. ຍຸດທະວິ ທີ ນີ ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫ້ອງການລົງທະບຽນ
ສາມາດກໍານົດເປົ ້ າໝາຍບໍ ລິ ເວນໃກ້ຄຽງ ທີ່ ສື່ ດ່ັງເດີ ມຮູບແບບອື່ ນໆບໍ່ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ສະເໝີ.  

ສື່ ດິ ຈິ ຕອນອື່ ນໆ ລວມມີການສ່ົງອີ ເມວຈໍ ານວນຫຼາຍ (email blasts) ຈໍ ານວນຫ້າຄ້ັງ, ໂຄສະນາເຄື່ ອນໄຫວ, ໂຄສະນາ
ທາງ Facebook, Instagram ແລະ Twitter ທີ່ ແນໃສ່ຕະຫຼາດທ່ົວໄປ, ພາສາທີ່ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານກາງ 
ແລະ ຊຸມຊົນຄົນຜິວສີ . ນອກຈາກນ້ັນ ພວກເຮົ າຍັງໄດ້ພັດທະນາ ແລະ ອອກອາກາດການປະກາດກ່ຽວກັບການ
ບໍ ລິ ການສາທາລະນະຈໍ ານວນ 30 ລາຍການທີ່ ມີ ຫ້າພາສາ. 

ການໂຄສະນານີ ້ ໄດ້ຮັບຄວາມປະທັບໃຈຫຼາຍກວ່າ 90 ລ້ານຄ້ັງ. 



EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 37 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ຮອບການເລື ອກຕ້ັງຖອດຖອນຜູ້ວ່າການລັດ “ທີ່ ຄ້າຍຄື  VCA” ເດື ອນກັນຍາ ປີ  
2021:  
ໃນລະຫວ່າງການເລື ອກຕ້ັງຖອດຖອນໃນເດື ອນກັນຍາ ປີ  2021, ພວກເຮົ າໄດ້ລົງໂຄສະນາໃນໜັງສື ພິມຈໍ ານວນ 35 
ສະບັບໃນທ່ົວໜັງສື ພິມ 28 ສະບັບທີ່ ແຕກຕ່າງກັນໃນເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ, ລວມທັງໜັງສື ພິມທີ່ ເປັນພາສາ
ຊົນເຜ່ົາສ່ວນໜ້ອຍອີ ກດ້ວຍ. ພວກເຮົ າໄດ້ລົງການໂຄສະນາດ້ວຍສຽງບັນທຶກໃນທ່ົວສະຖານີ ວິ ທະຍຸ 12 ແຫ່ງ ແລະ 
ສະຖານີ ອອກອາກາດຕ່າງໆ, ລວມທັງຊ່ອງທີ່ ເປັນພາສາຊົນເຜ່ົາສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ດໍ າເນີ ນການໂຄສະນາປະມານ 1500 
ລາຍການໃນວິ ທະຍຸພ້ືນເມືອງ. 

ນອກຈາກການໂຄສະນາແບບດ່ັງເດີ ມ ແລະ ແບບດິ ຈິ ຕອນແລ້ວ, ຫ້ອງການລົງທະບຽນ ກໍຍັງໄດ້ນໍ າໃຊ້ໂປດສະເຕີ
ກາງແຈ້ງຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນເຂດທີ່ ດ້ອຍໂອກາດ ໂດຍອີ ງໃສ່ການເລື ອກລະຫັດໄປສະນີ ທີ່ ເປັນເປົ ້ າໝາຍ. ພວກເຮົ າ
ເຫັນໄດ້ວ່ານີ ້ ເປັນຍຸດທະວິ ທີ ທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນສໍ າເລັດໃນປີ  2020. ໂດຍລວມແລ້ວ, ພວກເຮົ າໄດ້ຕິດໂປດສະເຕີໄວ້ຕາມ
ສະຖານທີ່ ຕ່າງໆ ຈໍ ານວນ 65 ແຫ່ງໃນທ່ົວເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ.  

ສື່ ດິ ຈິ ຕອນອື່ ນໆ ລວມມີການສ່ົງອີ ເມວຈໍ ານວນຫຼາຍ (email blasts) ຈໍ ານວນສອງຄ້ັງ, ໂຄສະນາເຄື່ ອນໄຫວ, ໂຄສະນາ
ທາງ Facebook ແລະ Twitter ທີ່ ແນໃສ່ຕະຫຼາດທ່ົວໄປ ແລະ ຊຸມຊົນຄົນຜິວສີ . 

ການໂຄສະນານີ ້  ໄດ້ຮັບຄວາມປະທັບໃຈຫຼາຍກວ່າ 57 ລ້ານຄ້ັງ.  

ການໂຄສະນາທັງສອງນີ ້ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ ຊາບກ່ຽວກັບທາງເລື ອກໃນການ
ລົງຄະແນນສຽງຂອງພວກເຂົ າ ທີ່ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງເລື ອກຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ, ລວມທັງຜູ້ລົງ
ຄະແນນທີ່ ລົງທະບຽນທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ໃນຊ່ວງເກືອບໜ່ຶງເດື ອນ
ກ່ອນວັນເລື ອກຕ້ັງ, ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງສາມາດສ່ົງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນຄື ນທາງໄປສະນີ  ຫຼື  ຢູ່ທີ່ ສະຖານທີ່
ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ ຫຼື  ສະຖານທີ່ ລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ການລົງຄະແນນສຽງດ້ວຍຕົນເອງ ແມ່ນສາມາດ
ໄປໄດ້ຫຼາຍມ້ື ຢູ່ບ່ອນໃດໜ່ຶງໃນສະຖານທີ່ ຈໍ ານວນ 200+ ແຫ່ງໃນທ່ົວເຂດປົກຄອງ.  

ການເລື ອກຕ້ັງທ່ົວລັດສອງຄ້ັງນີ ້  ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກຂ້ອນຂ້າງໄດ້ປຽບສົມຄວນ ເນື່ ອງຈາກໃນຂະນະ
ນີ ້  ພວກເຮົ າພວມຫັນປ່ຽນໄປສູ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງເລື ອກຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ. 
ຫ້ອງການລົງທະບຽນໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລ້ວ ໃນການກະກຽມແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຊາບກ່ຽວ
ກັບການປ່ຽນແປງທຸກຢ່າງ ທີ່ ພວກເຂົ າອາດຈະພົບພ້ໍໃນການເລື ອກຕ້ັງທີ່ ຈະມາເຖິງນີ ້ . ຄວາມພະຍາຍາມໃນການ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ການໂຄສະນາຜ່ານສື່ ມວນຊົນໃນປີ  2022 ຈະສື ບຕ່ໍສ່ົງເສີ ມທາງເລື ອກໃນການລົງຄະແນນສຽງ 
ແລະ ການປ່ຽນແປງເຫ່ົຼານີ ້ ທີ່ ຜູ້ລົງຄະແນນໄດ້ປະສົບພົບພ້ໍຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ ້  ຈະເປັນການຖາວອນສໍ າລັບການເລື ອກຕ້ັງ
ໃນອະນາຄົດທັງໝົດ. 

ຫ້ອງການລົງທະບຽນຈະສື ບຕ່ໍເຂົ ້ າຮ່ວມກິດຈະກໍາເຜີຍແຜ່ຂໍ ້ ມູນ ທີ່ ເຄີ ຍເຂົ ້ າຮ່ວມໃນທີ່ ຜ່ານມາ, ພ້ອມທັງສ້າງວິ ທີ ການ
ຕິດຕ່ໍສື່ ສານກັບຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ຄວາມຄິ ດສ້າງສັນ ແລະ ມີ ປະສິ ດທິພາບໃຫ້ຫຼາຍຂຶ ້ ນ. ແຜນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ 
ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ ້ ມູນແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງນີ ້  ຈະເນ້ັນໜັກເຖິງກິດຈະກໍາການເຜີຍແຜ່ຂໍ ້ ມູນ ທີ່ ຫ້ອງການ
ລົງທະບຽນຈະປະສານງານ ແລະ/ຫຼື  ເຂົ ້ າຮ່ວມ, ວາງແຜນຍຸດທະສາດໃນການສ່ົງຂໍ ້ ຄວາມ ທີ່ ຈະເພ່ີມການເຂົ ້ າຮ່ວມຂອງ
ພວກເຮົ າໃນຊຸມຊົນ ແລະ ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບວິ ທີ ການຈັດແບ່ງຊັບພະຍາກອນໃຫ້ມີ ປະສິ ດທິພາບຫຼາຍຂຶ ້ ນ ໂດຍ
ຜ່ານການວິ ເຄາະຈຸດຂໍ ້ ມູນຫັຼກ. 

ຂໍ ້ ສະຫຸຼບກ່ຽວກັບບັນດາເປົ ້ າໝາຍ 
• ກອງປະຊຸມສໍ າມະນາ/ການສາທິດກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ 
• ການນໍ າສະເໜີສູນລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ 
• ກິດຈະກໍາທີ່ ເປີ ດໃຫ້ຊຸມຊົນເຂົ ້ າມາມີ ສ່ວນຮ່ວມ 
• ການຮ່ວມມື ກັບບັນດາວິ ທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິ ທະຍາໄລ 



EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 38 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

• ການຮ່ວມມື ກັບບັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ 
• ຕິດຕ່ໍຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໂດຍກົງ 2-4 ຄົນ 
• ການລົນນະລົງຢ່າງມີປະສິ ດທິພາບຕ່ໍທາງສື່ ມວນຊົນທີ່ ເປັນເປົ ້ າໝາຍທີ່ ໃຊ້ຫຼາຍພາສາ 
• ເພ່ີມການນໍ າສະເໜີຜ່ານສື່ ສັງຄົມ 

ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານໃນຊຸມຊົນ 
§4005(a)(10)(l)(i)(III) 

ການຮັກສາໂຄງການເຜີຍແຜ່ຂໍ ້ ມູນໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃຫ້ປະສົບຜົນສໍ າເລັດນ້ັນ ປະກອບດ້ວຍການຮັກສາການຮ່ວມມື ທີ່
ໄດ້ສ້າງຂຶ ້ ນແລ້ວກັບກຸ່ມ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງໃນຊຸມຊົນ. ຫ້ອງການລົງທະບຽນ ໄດ້ພົບປະກັບບຸກຄົນທີ່ ໄດ້ຖື ກແຕ່ງຕ້ັງ
ຈາກອົງການຈັດຕ້ັງຕ່າງໆໃນທ່ົວເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ ລວມທັງກຸ່ມຜູ້ສະໜັບສະໜູນ, ກຸ່ມພົນລະເຮື ອນ, 
ສະຫະພັນພົນລະເມື ອງ, ສູນຜູ້ອາວຸໂສ, ຄຣິ ສຕະຈັກ, ພະນັກງານສະໝຽນເມືອງ, ພັກການເມືອງ ແລະ ບຸກຄົນອື່ ນໆ. 
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານໃນຊຸມຊົນ ແມ່ນມີລາຍຊື່ ເລີ່ ມຈາກໜ້າ 52 ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ. 

ຄະນະກໍາມະການທີ່ ປຶ ກສາດ້ານການເຂົ ້ າເຖິງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ (Voter Accessibility Advisory Committee) ແລະ
ຄະນະກໍາມະການທີ່ ປຶ ກສາດ້ານການເຂົ ້ າເຖິງພາສາ (Language Accessibility Advisory Committee) 
§4005(a)(9)(A), §4005(a)(9)(B), §4005(a)(10)(l)(i)(I) 

ຄະນະກໍາມະການທີ່ ປຶ ກສາດ້ານການເຂົ ້ າເຖິງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ (VAAC) ແລະຄະນະກໍາມະການທີ່ ປຶ ກສາດ້ານການເຂົ ້ າ
ເຖິງພາສາ (LAAC) ທີ່ ມີ ມາຢ່າງຍາວນານຂອງເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນ ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ເນ້ັນໜັກໃສ່ຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ຄວາມພິການ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ ເວົ ້ າພາສາຊົນເຜ່ົາສ່ວນໜ້ອຍ. 

ພາລະກິດຂອງ LAAC ແມ່ນເພ່ືອໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼື ອຫ້ອງການລົງທະບຽນໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົດໝ
າຍຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະ ຂອງລັດ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂົ ້ າເຖິງຂະບວນການເລື ອກຕ້ັງຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່
ມີ ຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດທີ່ ຈໍ າກັດ. 

ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ LAAC ຍັງໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າໃນການກໍານົດ ແລະ ຈັດລໍ າດັບຄວາມສໍ າຄັນຂອງກິດຈະກໍາ ແລະ 
ໂຄງການຕ່າງໆ ເພ່ືອຮັບປະກັນການເຂົ ້ າເຖິງບັດລົງຄະແນນສຽງໄດ້ເທົ່ າທຽມກັນ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະກໍາ
ມະການ ປະກອບດ້ວຍ ການສະໜອງຄວາມຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບບັນຫາການເຂົ ້ າເຖິງພາສາ; ການໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າໃນການ
ກໍານົດ ແລະ ຈັດລໍ າດັບຄວາມສໍ າຄັນຂອງບັນດາກິດຈະກໍາ; ແລະ ການຕອບຄໍ າຖາມຂອງຫ້ອງການ ກ່ຽວກັບການສະ
ຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານພາສາ. 

ພາລະກິດຂອງ VAAC ແມ່ນເພ່ືອໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼື ອຫ້ອງການລົງທະບຽນໃນການໃຫ້ການບໍ ລິ ການໃຫ້ແກ່
ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ຄວາມຕ້ອງການເຂົ ້ າເຖິງ ແລະ ຄ້ົນຫາທຸກໂອກາດເພ່ືອສະໜອງການເຂົ ້ າເຖິງບັດລົງຄະແນນ
ສຽງທີ່ ເທົ່ າທຽມກັນ.  

ນອກຈາກນ້ັນ VAAC ຍັງໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າໃນການກໍານົດ ແລະ ຈັດລໍ າດັບຄວາມສໍ າຄັນຂອງບັນດາກິດຈະກໍາ ແລະ
ໂຄງການຕ່າງໆ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ຄວາມພິການ ສາມາດປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງໄດ້ຢ່າງເປັນ
ເອກະລາດ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະກໍາມະການ ປະກອບດ້ວຍ ການສະໜອງຄວາມຊ່ຽວຊານໃນເລື່ ອງການເຂົ ້ າ
ເຖິງ; ການລວມເອົ າຂ້ັນຕອນການເຂົ ້ າເຖິງເຂົ ້ າໃນການປະຕິບັດງານ; ແລະ ການໃຫ້ຄໍ າຄິ ດເຫັນແກ່ຫ້ອງການ
ລົງທະບຽນ ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານໃນການເຂົ ້ າເຖິງ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ ້ ມູນແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ຄວາມພິການ. 

ວາລະກອງປະຊຸມຂອງ LAAC ແລະ VAAC ແລະ ບັນຊີ ລາຍຊື່ ຂອງບັນດາສະມາຊິ ກ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງທີ່ ສະໜັບສະ
ໜູນ ສໍ າລັບແຕ່ລະກຸ່ມ ສາມາດຊອກຫາໄດ້ເລີ່ ມຈາກໜ້າ 62 ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ. ຄູ່ຮ່ວມງານໃນຊຸມຊົນທີ່ ເວົ ້ າ
ພາສາຊົນເຜ່ົາສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຊຸມຊົນຄົນພິການ ແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ເລີ່ ມຈາກໜ້າ 52 ແລະ 55 ໃນ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ. 
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ກອງປະຊຸມສໍ າມະນາໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ສໍ າລັບຊຸມຊົນທີ່ ເວົ ້ າພາສາຊົນເຜ່ົາສ່ວນໜ້ອຍ 
§4005(a)(10)(l)(i)(VI)(ia) 

ຫັຼງຈາກການພິມເຜີຍແຜ່ EAP ສະບັບສຸດທ້າຍ, ຫ້ອງການລົງທະບຽນ ຈະຈັດກອງປະຊຸມສໍ າມະນາໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຜູ້
ລົງຄະແນນສຽງ ເພ່ືອໃຫ້ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ການເລື ອກຕ້ັງ ສໍ າລັບແຕ່ລະພາສາທີ່ ລັດຖະບານ
ກາງ ແລະ ລັດໄດ້ກໍານົດໃຫ້ມີ ໃນເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ. ພາສາທີ່ ລັດຖະບານກາງຄອບຄຸມປະກອບມີ :ພາສາແອັດ
ສະປາຍ, ຟີ ລິ ບປິ ນ, ຫວຽດນາມແລະ ຈີ ນ. ພາສາທີ່ ລັດຄອບຄຸມປະກອບມີ: ພາສາອາຣັບ, ຍີ່ ປຸ່ນ, ເກົາຫີຼແລະລາວ. 

ກອງປະຊຸມສໍ າມະນາແຕ່ລະຄ້ັງ ຈະປະກອບມີຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບຮູບແບບສູນລົງຄະແນນສຽງ, ພາບລວມ/ການສາທິດ 
ກ່ຽວກັບອຸປະກອນການລົງຄະແນນສຽງ, ການບໍ ລິ ການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານພາສາ, ທາງເລື ອກໃນການສ່ົງບັດລົງ
ຄະແນນສຽງ ແລະ ວິ ທີ ການຮ້ອງຂໍ ເອກະສານການເລື ອກຕ້ັງແບບເອເລັກໂທຣນິ ກທີ່ ໄດ້ຮັບການແປແລ້ວ. ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວ
ກັບບັນດາກອງປະຊຸມສໍ າມະນາ ຈະຖື ກປະກາດໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍ 10 ມື ້  ແລະ ຈະຖືກແບ່ງປັນໃຫ້ LAAC ແລະ 
ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງໃນຊຸມຊົນທີ່ ເວົ ້ າພາສາຊົນເຜ່ົາສ່ວນໜ້ອຍ. 

ຫ້ອງການລົງທະບຽນຈະຮ່ວມມື ກັບ LAAC ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານໃນຊຸມຊົນທີ່ ເວົ ້ າພາສາຊົນເຜ່ົາສ່ວນໜ້ອຍຂອງຕົນ ເພ່ືອ
ກໍານົດຈໍ ານວນຂອງກອງປະຊຸມສໍ າມະນາ, ວັນທີ , ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່  ແລະ ເອກະສານທີ່ ຈະແຈກຢາຍ ເພ່ືອໃຫ້
ບໍ ລິ ການຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານພາສາໃຫ້ໄດ້ດີ ທີ່ ສຸດ. 

ວິ ທີ ໃນການກໍານົດຊຸມຊົນທີ່ ເວົ ້ າພາສາຊົນເຜ່ົາສ່ວນໜ້ອຍ 
§4005(a)(10)(l)(i)(V) 

ຫ້ອງການລົງທະບຽນ ນໍ າໃຊ້ຈໍ ານວນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ຮ້ອງຂໍ ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານພາສາ ຜ່ານແບບຟອມລົງທະບຽນ
ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ. ນອກຈາກນ້ັນ ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຍັງອາດຈະແຈ້ງໃຫ້ຫ້ອງການລົງທະບຽນຊາບກ່ຽວກັບ
ພາສາທີ່ ຕ້ອງການຂອງຕົນທາງໂທລະສັບ, ແຟັກ, ອີ ເມວ ຫຼື  ທາງອອນລາຍ ເພ່ືອອັບເດດພາສາທີ່ ຕ້ອງການຂອງຕົນ. 
ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ສໍ ານັກງານສໍ າຫຼວດພົນລະເມືອງສະຫະລັດ ຊ່ວຍກໍານົດພ້ືນທີ່  ທີ່ ອາດຈະມີຊຸມຊົນທີ່ ເວົ ້ າພາສາ
ອັງກິດໄດ້ຈໍ າກັດ ແລະ ອາດຈະຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານພາສາ. 

ນອກຈາກນ້ັນ, ຫ້ອງການລົງທະບຽນ ຍັງໄດ້ຮັບຂໍ ້ ມູນຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຊຸມຊົນທີ່ ເວົ ້ າພາສາຊົນເຜ່ົາສ່ວນໜ້
ອຍ ກ່ຽວກັບການແຈກຢາຍທາງພູມສາດຂອງບ່ອນທີ່ ມີ ຊຸມຊົນທີ່ ເວົ ້ າພາສາຊົນເຜ່ົາສ່ວນໜ້ອຍຢູ່ໃນເຂດປົກຄອງ
ຊານດິ ເອໂກ. 
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ເບີ ໂທລະສັບໂທຟຣີ  ສໍ າລັບຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານພາສາ  
§4005(a)(10)(l)(vii), §4005(a)(10)(l)(i)(I) 

ກ່ອນຈະຮອດມ້ືເລື ອກຕ້ັງ, ຫ້ອງການລົງທະບຽນຈະເປີ ດສູນບໍ ລິ ການຮັບສາຍ ທີ່ ມີ ພະນັກງານທີ່ ສາມາດເວົ ້ າໄດ້ສອງ
ພາສາ ແລະ ນໍ າໃຊ້ການບໍ ລິ ການແປພາສາທາງໂທລະສັບ ເພ່ືອຊ່ວຍຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ (ເປັນພາສາຂອງຜູ້ກ່ຽວ) ຖ້າ
ຫາກມີຄໍ າຖາມກ່ອນ, ໃນລະຫວ່າງ ແລະ ຫັຼງຈາກການເລື ອກຕ້ັງ. ເບີ ໂທລະສັບໂທຟຣີ ຂອງສູນບໍ ລິ ການຮັບສາຍແມ່ນ 
(800) 696-0136 ແລະ ເບີ ນີ ້ ໄດ້ເປີ ດໃຊ້ງານແລ້ວ.  

ເບີ ໂທລະສັບໂທຟຣີ ດ່ັງກ່າວນີ ້  ຍັງຈະຖື ກເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນ ເວັບໄຊຂອງຫ້ອງການລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ, ແຈ້ງການ
ກ່ຽວກັບການບໍ ລິ ການສາທາລະນະ, ເອກະສານທາງດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ມີ ຢູ່ໃນສື່ ໂຄສະນາ ແລະ ຂໍ ້ ມູນຕິດຕ່ໍຜູ້ລົງ
ຄະແນນໂດຍກົງ ລວມທັງແຜ່ນພັບໃຫ້ຂໍ ້ ມູນແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງອີ ກດ້ວຍ. ຈະມີ ເບີ ໂທຟຣີ ໜ່ຶງເບີ  ເພ່ືອບໍ ລິ ການ
ປະຊາຊົນ, ລວມທັງຊຸມຊົນທີ່ ເວົ ້ າພາສາຊົນເຜ່ົາສ່ວນໜ້ອຍ. 

ກອງປະຊຸມສໍ າມະນາໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ສໍ າລັບຊຸມຊົນພິການ 
§4005(a)(10)(l)(i)(VI)(ib) 

ຫັຼງຈາກການພິມເຜີຍແຜ່ EAP ສະບັບສຸດທ້າຍ, ຫ້ອງການລົງທະບຽນ ຈະຈັດກອງປະຊຸມສໍ າມະນາໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຜູ້
ລົງຄະແນນສຽງ ເພ່ືອຍົກສູງການເຂົ ້ າເຖິງ ແລະ ການເຂົ ້ າຮ່ວມຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ສິ ດ ທີ່ ມີ ຄວາມພິການ. 
ບັນດາກອງປະຊຸມສໍ າມະນາຈະປະກອບມີ ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຮູບແບບສູນລົງຄະແນນສຽງ, ສະພາບລວມ/ການ
ສາທິດກ່ຽວກັບອຸປະກອນການລົງຄະແນນສຽງ, ການເຂົ ້ າເຖິງອຸປະກອນການລົງຄະແນນສຽງ, ຂໍ ້ ມູນການສ່ົງບັດລົງ
ຄະແນນສຽງ ແລະທາງເລື ອກສໍ າລັບການຂໍ ບັດລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ທີ່ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້. 

ຫ້ອງການລົງທະບຽນຈະຮ່ວມມື ກັບ VAAC ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານໃນຊຸມຊົນຄົນພິການຂອງຕົນ ເພ່ືອກໍານົດຈໍ ານວນຂອງ
ກອງປະຊຸມສໍ າມະນາ, ວັນທີ , ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່  ແລະ ເອກະສານທີ່ ຈະແຈກຢາຍ ເພ່ືອໃຫ້ບໍ ລິ ການຜູ້ລົງຄະແນນ
ສຽງທີ່ ມີ ຄວາມພິການ. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ປະກອບດ້ວຍ ການພັດທະນາສື່ ການສອນ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ ້ ມູນ ກ່ຽວກັບ
ຫົວຂໍ ້ ຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: RAVBM ແລະ ການບໍ ລິ ການທີ່ ມີ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ຄວາມພິການ ຢູ່ບັນດາສູນລົງ
ຄະແນນສຽງ.  

ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບບັນດາກິດຈະກໍາກອງປະຊຸມສໍ າມະນາ ຈະຖືກປະກາດໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍ 10 ມື ້  ແລະ ຈະຖື ກ
ແບ່ງປັນໃຫ້ VAAC ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງໃນຊຸມຊົນພິການ. 

ການເຜີຍແຜ່ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບການລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ທາງໄກ 
§4005(a)(10)(l)(i)(II) 
ຫ້ອງການລົງທະບຽນຈະສ້າງແຜນການເຜີຍແຜ່ຂໍ ້ ມູນ ເພ່ືອແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຊາບກ່ຽວກັບຄວາມພ້ອມຂອງ 

RAVBM ໃນການຮ່ວມມື ກັບ VAAC. ຈະມີ ການສ້າງບັນດາຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນຂຶ ້ ນ ໂດຍອີ ງໃສ່ກຸ່ມເປົ ້ າ

ໝາຍ ແລະ ແນວທາງການປະຕິບັດທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ ກ່ຽວກັບວິ ທີ ການເຂົ ້ າເຖິງຍຸດທະສາດເຫ່ົຼານ້ັນ. ສິ່ ງນີ ້ ຈະໄດ້ຮັບ

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນນາມເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງຍຸດທະສາດສື່ ມວນຊົນໂດຍລວມທີ່ ໃຫຍ່ຂຶ ້ ນ ສໍ າລັບການແຈ້ງ ແລະ 

ການໃຫ້ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງມີສ່ວນຮ່ວມ ທີ່ ຈະນໍ າໄປສູ່ການເລື ອກຕ້ັງຜູ້ວ່າການລັດຂ້ັນຕ້ົນ ໃນວັນທີ  7 ມິຖຸນາ 2022. 
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ບັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 
ຫ້ອງການລົງທະບຽນມີຄວາມສໍ າພັນທີ່ ແໜ້ນແຟ້ນກັບບັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຜ່ານໂຄງການ

ພະນັກງານບັນທຶກການລົງຄະແນນສຽງຂອງນັກຮຽນ (Student Poll Worker Program) ຂອງຕົນ. ໂຄງການດ່ັງກ່າວ

ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດເຂົ ້ າເປັນພະນັກງານບັນທຶກການລົງຄະແນນສຽງໃນມ້ືເລື ອກຕ້ັງແລະ ໄດ້ຮັບປະສົບການ

ຕົວຈິ ງໃນຂະບວນການປະຊາທິປະໄຕ.  

ນອກຈາກນ້ັນ, ຫ້ອງການລົງທະບຽນ ຍັງຈະນໍ າໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກສາຍພົວພັນທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວກັບບັນດາໂຮງຮຽນ

ມັດທະຍົມ ເພ່ືອມອບໂອກາດໃນການລົງທະບຽນລ່ວງໜ້າ, ການຝຶກອົບຮົມການລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ແລະ 

ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບວິ ທີ ການດໍ າເນີ ນການເລື ອກຕ້ັງພາຍໃຕ້ຮູບແບບສູນລົງຄະແນນສຽງ. 

ບັນດາວິ ທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິ ທະຍາໄລຕ່າງໆ 
ໃນເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ ແມ່ນມີວິ ທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິ ທະຍາໄລ ຫຼາຍກວ່າຊາວແຫ່ງ. ຫ້ອງການລົງທະບຽນໄດ້

ສ້າງສາຍພົວພັນກັບວິ ທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິ ທະຍາໄລຫຼາຍແຫ່ງ ຜ່ານການເປັນເຈົ ້ າພາບຈັດສະຖານທີ່ ລົງຄະແນນ

ສຽງ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ , ພ້ອມທັງການສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມໃນ

ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມການລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງ

ການຈັດຕ້ັງນັກສຶ ກສາ. ຫ້ອງການລົງທະບຽນ ໄດ້ເລີ່ ມຄວາມພະຍາຍາມໃນການວາງແຜນກັບບັນດາວິ ທະຍາໄລ ແລະ 

ມະຫາວິ ທະຍາໄລ ທີ່ ຈະເປັນເຈົ ້ າພາບຈັດສູນລົງຄະແນນສຽງ ຫຼື  ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ຢູ່

ໃນວິ ທະຍາເຂດ. 

ສະຖານທີ່ ກັກຂັງ, ການພາກໂທດ ແລະ ການປ່ອຍຕົວກ່ອນກໍານົດ  
ຫ້ອງການລົງທະບຽນໄດ້ສ້າງສາຍພົວພັນກັບສະຖານທີ່ ກັກຂັງຂອງເຂດປົກຄອງ ແລະ ພະແນກພາກໂທດ ເພ່ືອ

ຈັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການລົງທະບຽນ, ສະໜອງຂໍ ້ ມູນການເລື ອກຕ້ັງ, ຂ່າວສານ, ໃບປິ ວ ແລະ ໂປດສະເຕີ, ຂໍ ້

ມູນອັບເດດໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ພວກເຮົ າຍັງພ້ອມທີ່ ຈະຕອບຄໍ າຖາມຂອງພະນັກງານໃນຂະນະທີ່ ພວກ

ເຂົ າໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນຕະຫຼອດປີ .   

ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ ພວກເຮົ າຍັງປະສານງານ ກ່ຽວກັບການຮັບການລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ, ການແຈກຢາຍ

ບັດລົງຄະແນນສຽງ ລວມທັງການລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງແບບມີເງື່ ອນໄຂ ແລະ ການສ່ົງບັດລົງຄະແນນສຽງຄື ນ

ຂອງສະຖານທີ່ ກັກຂັງແຕ່ລະແຫ່ງຂອງເຂດປົກຄອງ.   

ພວກເຮົ າສະໜອງການຝຶກອົບຮົມອາສາສະໝັກໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕ້ັງພາຍນອກ ທີ່ ໄດ້ເຮັດການຈັດແຈງກັບພະ

ແນກເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ຮັກສາກົດໝາຍ ເພ່ືອລົງທະບຽນບຸກຄົນຕ່າງໆ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ກັກຂັງຂອງເຂດປົກຄອງ. 

ພວກເຮົ າຈະສື ບຕ່ໍເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຕ່າງໆ ເພ່ືອກໍານົດວິ ທີ
ການທີ່ ພວກເຮົ າຈະສາມາດສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມໃນການແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ທີ່ ຢູ່ໃນຊ່ວງພາກໂທດ ຫຼື  ການປ່ອຍ

ຕົວກ່ອນກໍານົດ ຊາບກ່ຽວກັບສິ ດທິຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໃນການລົງທະບຽນ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງ. 

ຫ້ອງການລົງທະບຽນຈະສ້າງບັນດາໂປດສະເຕີທີ່ ມີ ຂໍ ້ ຄວາມຂອງຜູ້ຕິດຕາມ ເພ່ືອແຂວນໄວ້ຢູ່ທີ່ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງການ

ປ່ອຍຕົວກ່ອນກໍານົດ ແລະ ການພາກໂທດ ແລະ ໃນຊຸມຊົນຕ່າງໆ ທີ່ ເປັນທີ່ ແນະນໍ າຂອງເຂດປົກຄອງ South San 

Diego, National City, City Heights, Barrio Logan ແລະ North County. 



EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 42 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ການໃຫ້ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງເຂົ ້ າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ບັນດາກິດຈະກໍາໃນຊຸມຊົນ 
ການເຂົ ້ າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ໃນທ່ົວເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ ເປັນສ່ວນໜ່ຶງທີ່ ສໍ າຄັນຂອງໂຄງການເຜີຍແຜ່ຂໍ ້

ມູນໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຂອງເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນ. ໂດຍກວມເອົ າພ້ືນທີ່ ທີ່ ມີ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະ ກວ້າງຂວາງ, 

ຄວາມພະຍາຍາມເຫ່ົຼານີ ້ ແມ່ນແນໃສ່ບັນລຸບັນດາເປົ ້ າໝາຍດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ : 

• ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຜູ້ມີ ສິ ດເລື ອກຕ້ັງກ່ຽວກັບການຫັນເປັນຮູບແບບສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ທາງເລື ອກໃນການ

ລົງຄະແນນສຽງ 

• ສະໜອງຂໍ ້ ມູນ ແລະ ເປີ ດໂອກາດໃຫ້ບຸກຄົນມາລົງທະບຽນລົງຄະແນນສຽງ 

• ສ້າງເຄື ອຂ່າຍ ແລະ ສະແຫວງຫາໂອກາດໃນການຮ່ວມມື ກັນ 

ເນື່ ອງຈາກມີຫຼາກຫຼາຍກຸ່ມຢູ່ໃນເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ, ການເຂົ ້ າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາຂອງຊຸມຊົນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້

ຫ້ອງການລົງທະບຽນສາມາດສ່ົງເສີ ມການບໍ ລິ ການ, ສ້າງຄວາມຮ່ວມມື  ແລະ ພົວພັນກັບຊຸມຊົນຕ່າງໆໄດ້. ໄດ້ມີ
ການລວມກຸ່ມເປົ ້ າໝາຍເຂົ ້ າແລ້ວ, ແຕ່ບໍ່ ຈໍ າກັດພຽງແຕ່ກຸ່ມຕ່າງໆຕ່ໍໄປນີ ້ : 

• ກຸ່ມຊຸມຊົນ    
• ຄຣິ ສຕະຈັກ  
• ຫ້ອງຮຽນເສັງເອົ າສັນຊາດ 
• ກຸ່ມພາສາ 
• ສະໂມສອນໝູນວຽນ  
• ບັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 
• ມະຫາວິ ທະຍາໄລ  
• ສະມາຄົມວິ ຊາຊີ ບ 
• ອົງການຈັດຕ້ັງນັກຮຽນ-ນັກສຶ ກສາ  
• ໜ່ວຍງານບໍ ລິ ການສາທາລະນະ 
• ສະໂມສອນວັດທະນະທໍາ  
• ອົງການຈັດຕ້ັງທີ່ ບໍ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລ  
• ກຸ່ມເຍົ າວະຊົນ-ຊາວໜຸ່ມ 
• ອົງການຈັດຕ້ັງບໍ ລິ ການ  
• ສູນຜູ້ສູງອາຍຸ 

ກິດຈະກໍາຊຸມຊົນ 
ເພ່ືອຮັກສາການເຂົ ້ າຮ່ວມໃນຊຸມຊົນ, ຫ້ອງການລົງທະບຽນຈະສື ບຕ່ໍສຸມໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ ້ ມູນ
ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບບັນດາກິດຈະກໍາຂະໜາດນ້ອຍເຖິງຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່. ຫ້ອງການ
ລົງທະບຽນຈະເຂົ ້ າຮ່ວມກິດຈະກໍາເຫ່ົຼານີ ້  ເພ່ືອລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ສິ ດ ແລະ ໃຫ້ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບການ
ຫັນປ່ຽນໄປສູ່ຮູບແບບສູນລົງຄະແນນສຽງ, ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບການລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ການເລື ອກຕ້ັງອື່ ນໆ. 
ພະນັກງານຈະພົວພັນກັບປະຊາຊົນ ເຊັ່ ນ: ການຕອບຄໍ າຖາມ ແລະ ຊ່ວຍໃນການຕ່ືມແບບຟອມລົງທະບຽນຜູ້ລົງ
ຄະແນນສຽງ.  

ການເຂົ ້ າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆເຫ່ົຼານີ ້  ຈະເຮັດໃຫ້ຫ້ອງການລົງທະບຽນສາມາດເຂົ ້ າເຖິງບຸກຄົນຫຼາຍພັນຄົນໃນຊຸມ
ຊົນໃນທ່ົວເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ. ບັນຊີ ລາຍຊື່ ຂອງບັນດາກິດຈະກໍາຊຸມຊົນທີ່ ອາດຈະຈັດຂຶ ້ ນໃນຮອບການເລື ອກ
ຕ້ັງປີ  2022 ແມ່ນມີຢູ່ໃນໜ້າ 50 ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ. 

  



EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 43 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ແຜນການໂຄສະນາຜ່ານສື່ ມວນຊົນທ່ົວໄປ 
§4005(a)(10)(l)(i)(I) 

ເພ່ືອເປັນການແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງການລົງ
ຄະແນນສຽງ ແລະ ການເລື ອກຕ້ັງທີ່ ກໍາລັງຈະມາເຖິງນີ ້ , ຫ້ອງການລົງທະບຽນ ຈະໃຊ້ວິ ທີ ກວ້າງຂວາງ ເພ່ືອເຂົ ້ າເຖິງຜູ້
ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ຫຼາຍເທ່ົາທີ່ ຈະຫຼາຍໄດ້ ເປັນຈໍ ານວນຫຼາຍໆຄ້ັງ. ກົນລະຍຸດຕ່າງໆ ໃນການໂຄສະນາ ປະກອບມີ , ແຕ່
ບໍ່ ຈໍ າກັດພຽງແຕ່ ສື່ ສັງຄົມ, ການສ່ົງໄປສະນີ ໂດຍກົງ, ການພິມ, ການອອກອາກາດ, ວິ ດີ ໂອ, ທາງດິ ຈິ ຕອນ, ໂປດສະເຕີ
ກາງແຈ້ງ, ສຽງບັນທຶກ ແລະ ວິ ທະຍຸ. ເປົ ້ າໝາຍຂອງເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນ ແມ່ນເພ່ືອເຮັດມີສື່ ຫຼາຍສໍ ານັກສໍ າລັບຜູ້ລົງ
ຄະແນນສຽງ ເພ່ືອເພ່ີມຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຈະເຫັນເອກະສານສານຂໍ ້ ມູນແລະ ການຕະຫຼາດ. 

ນອກຈາກການເຂົ ້ າຫາຕະຫຼາດທ່ົວໄປແລ້ວ, ການໂຄສະນາຜ່ານສື່ ມວນຊົນ ຈະນໍ າສະເໜີໂຄສະນາເປັນພາສາທີ່ ແນໃສ່
ຊຸມຊົນທີ່ ເຂົ ້ າເຖິງຍາກ, ພ້ືນທີ່ ທີ່ ມີ ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໜ້ອຍ, ປະຊາກອນທີ່ ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ອື່ ນໆ. 

ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ເປັນສື່ ມວນຊົນ 
§4005(a)(10)(l)(i)(II), §4005(a)(10)(l)(i)(VIII) 

ຫ້ອງການລົງທະບຽນ ຈະສະໜອງຂ່າວ, ວິ ດີ ໂອ ແລະ ເນື ້ ອຫາສື່ ສັງຄົມສໍ າລັບການແຈກຢາຍ ແລະ ການເຜີຍແຜ່
ຈໍ ານວນຫຼາຍ ໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ເປັນສື່ ມວນຊົນທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວ ແລະ ຊອກຫາແຫ່ຼງສື່ ມວນຊົນທີ່ ເຊື່ ອຖືໄດ້ອື່ ນໆ ເພ່ືອ
ຖ່າຍທອດຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານ. ທາງເລື ອກໃນການເຂົ ້ າເຖິງ, ວິ ທີ ການຮ້ອງຂໍ ບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້, ສູນ
ລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ, ຂໍ ້ ມູນການເລື ອກຕ້ັງທ່ົວໄປອື່ ນໆ ແລະ ການປັບປຸງ
ການລົງຄະແນນສຽງອື່ ນໆ ຈະຖືກແບ່ງປັນຜ່ານບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານສື່ ມວນຊົນ. ສໍ າລັບບັນຊີ ລາຍຊື່ ຂອງຄູ່ຮ່ວມງານສື່
ມວນຊົນ, ກະລຸນາເບິ່ ງໜ້າ 57 ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ. 

ຂ່າວຕ່າງໆຈະຖືກເຜີຍແຜ່ຜ່ານ ສູນຂ່າວຂອງເຂດປົກຄອງ ຊຶ່ ງຈະຈັດເຜີຍແຜ່ຂໍ ້ ມູນໃຫ້ທັນເວລາ ແລະ ໂດຍສະເພາະ
ໂຕທີ່ ສໍ າຄັນ. ເລື່ ອງລາວຕ່າງໆ ທີ່ ໄດ້ປະກາດຜ່ານສູນຂ່າວຂອງເຂດປົກຄອງ ແມ່ນໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນ ແລະ ເຜີຍແຜ່
ໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະໂດຍຜ່ານສື່ ທ້ອງຖ່ິນ. ເລື່ ອງລາວທັງໝົດຈະຖື ກແປເປັນພາສາແອັດສະປາຍ, ຟີ ລິ ບປິ ນ, 
ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີ ນ ແລະ ສ່ົງໄປໃຫ້ສື່ ມວນຊົນທີ່ ໃຊ້ພາສາທີ່ ເໝາະສົມ. 

ນອກຈາກນ້ັນ, ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນ ຈະອອກສື່ ມວນຊົນທ້ອງຖ່ິນເລື ້ ອຍໆ ເພ່ືອໃຫ້ຂໍ ້ ມູນອັບເດດ ກ່ຽວກັບການເລື ອກ
ຕ້ັງ. 

ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ເປັນສື່ ທີ່ ໃຊ້ພາສາຕ່າງໆ 
§4005(a)(10)(l)(i)(l) 

ຊຸມຊົນທີ່ ຫຼາກຫຼາຍຂອງເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ ໄດ້ຮັບການອັບເດດຂ່າວ ແລະ ຂໍ ້ ມູນຈາກແຫ່ຼງຕ່າງໆ, ລວມທັງສື່
ພາສາຕ່າງໆອີ ກດ້ວຍ. ຫ້ອງການລົງທະບຽນໄດ້ຈັດພະນັກງານເຮັດວຽກເຕັມເວລາ ເພ່ືອເຮັດໜ້າທີ່ ຕິດຕ່ໍປະສານງານ
ກັບຊຸມຊົນທີ່ ເວົ ້ າພາສາຊົນເຜ່ົາສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ໄດ້ສ້າງສາຍພົວພັນອັນໜຽວແໜ້ນກັບຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ເປັນສື່ ທີ່ ໃຊ້
ພາສາຕ່າງໆໃນຊຸມຊົນທີ່ ເວົ ້ າພາສາແອັດສະປາຍ, ຟີ ລິ ບປິ ນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີ ນ. ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບການເລື ອກຕ້ັງທີ່ ຈະ
ມາເຖິງ ແລະ ເບີ ສາຍດ່ວນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼື ອຜູ້ລົງຄະແນນສຽງແບບບໍ່ ເສຍຄ່າ ຈະຖື ກແບ່ງປັນກັບຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ເປັນ
ສື່ ທີ່ ໃຊ້ພາສາຕ່າງໆ. ສໍ າລັບບັນຊີ ລາຍຊື່ ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ເປັນສື່ ທີ່ ໃຊ້ພາສາຕ່າງໆ, ກະລຸນາເບິ່ ງໜ້າ 59 ໃນເອກະສານຊ້ອນ
ທ້າຍ. 
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EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 44 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ການຕິດຕ່ໍຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໂດຍກົງ 
§4005(a)(10)(l)(i)(X) 

ຫ້ອງການລົງທະບຽນມີແຜນທີ່ ຈະສ່ົງຈົດໝາຍໂດຍກົງຫາສອງເຖິງສີ່ ສະບັບ ເພ່ືອແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່
ລົງທະບຽນທັງໝົດຊາບ ກ່ຽວກັບຄວາມພ້ອມຂອງ ເບີ ສາຍດ່ວນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼື ອຜູ້ລົງຄະແນນສຽງແບບບໍ່ ເສຍຄ່າ 
ແລະ ການປ່ຽນແປງຕ່ໍການເລື ອກຕ້ັງ ແລະ ການລົງຄະແນນສຽງທີ່ ຈະມາເຖິງ. ຈົດໝາຍອາດມີຂະໜາດທີ່ ແຕກຕ່າງ
ກັນ ແຕ່ຈະອອກແບບມາເພ່ືອດຶ ງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ລົງຄະແນນດ້ວຍການສ້າງຍີ່ ຫ້ໍ ແລະ ການສ່ົງຂໍ ້ ຄວາມຂອງ
ສູນລົງຄະແນນສຽງ. ນອກຈາກນ້ັນ ຈົດໝາຍຍັງອາດຈະໃຫ້ຂໍ ້ ມູນ ເຊັ່ ນ: ທາງເລື ອກໃນການລົງຄະແນນສຽງ, ສູນລົງ
ຄະແນນສຽງ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດ ແລະ ເວລາຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ເວລາທີ່ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບແຜ່ນ
ພັບໃຫ້ຂໍ ້ ມູນແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ຫຼື  ຊຸດບັດລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ . 

ຈົດໝາຍແຕ່ລະສະບັບ ຈະຖືກແປເປັນແຕ່ລະພາສາທີ່ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານກາງຂອງເຂດປົກຄອງ. 
ຈົດໝາຍສະບັບທີ່ ເປັນພາສາອັງກິດ ຈະປະກອບມີ ຂໍ ້ ຄວາມເປັນແຕ່ລະພາສາທີ່ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານ
ກາງຂອງເຂດປົກຄອງ ຊຶ່ ງອະທິບາຍເຖິງວິ ທີ ການທີ່ ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຈະສາມາດໄດ້ຮັບຈົດໝາຍ ຫຼື  ເອກະສານກ່ຽວ
ກັບການເລື ອກຕ້ັງເປັນພາສາອື່ ນ.  

ຈົດໝາຍສະບັບທໍາອິ ດ ຈະສ່ົງອອກໄປປະມານ 99 ວັນ ກ່ອນວັນເລື ອກຕ້ັງ (E-99) ໂດຍຈົດໝາຍສະບັບທີ ສອງ ຈະສ່ົງ
ອອກໄປກ່ອນທີ່ ບັນດາສູນລົງຄະແນນສຽງຈະເປີ ດ (ປະມານ E-22) ເທົ່ ານ້ັນ. ນອກຈາກການສ່ົງຈົດໝາຍເຫ່ົຼານີ ້ ແລ້ວ, 
ການສ່ົງຂໍ ້ ຄວາມໄປຍັງກຸ່ມເປົ ້ າໝາຍ ຍັງຈະຖືກລວມເຂົ ້ າໄວ້ໃນແຜ່ນພັບໃຫ້ຂໍ ້ ມູນແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຂອງເຂດ
ປົກຄອງອີ ກດ້ວຍ ຊຶ່ ງຈະເລີ່ ມສ່ົງອອກຢູ່ທີ່  E-40 ແລະ ໃນຊອງບັດລົງຄະແນນທາງໄປສະນີ ທາງການ ທີ່ ຈະສ່ົງອອກຢູ່ທີ່  
E-29.  

ຕົວຢ່າງຈົດໝາຍສະບັບທໍາອິ ດແມ່ນສາມາດຊອກໄດ້ຢູ່ໃນໜ້າ 97 ແລະ 98 ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ. 

ໄປສະນີ ບັດທີ່ ຊໍ າລະລ່ວງໜ້າແລ້ວ ສໍ າລັບການຮ້ອງຂໍ ເອກະສານເປັນພາສາທາງເລື ອກ ຫຼື  ຮູບແບບທີ່ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງ
ໄດ້ 
§4005(a)(8)(B)(iii) 

ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ລົງທະບຽນທຸກຄົນ ຈະໄດ້ຮັບໄປສະນີ ບັດທີ່ ຊໍ າລະເງິ ນລ່ວງໜ້າແລ້ວ ໃນແຜ່ນພັບໃຫ້ຂໍ ້ ມູນແກ່ຜູ້
ລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນ ເພ່ືອຮ້ອງຂໍ ບັດລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ໃນຮູບແບບທີ່ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ ແລະ ເພ່ືອ
ຮ້ອງຂໍ ເອກະສານການເລື ອກຕ້ັງເປັນພາສາທາງເລື ອກຕາມຂໍ ້  §14201 ຂອງປະມວນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການເລື ອກ
ຕ້ັງແຫ່ງລັດຄາລິ ຟໍເນຍ ແລະ ຂໍ ້  §203 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິ ດທິໃນການລົງຄະແນນສຽງຂອງລັດຖະບານກາງ. ຄໍ າ
ແນະນໍ າສໍ າລັບການຕ່ືມຂໍ ້ ມູນ ແລະ ການສ່ົງຄື ນໄປສະນີ ບັດ ຈະຖືກລວມຢູ່ໄວ້ຢູ່ໃນແຜ່ນພັບ ແລະ ຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ
ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນ. 

ການປະກາດຂອງໜ່ວຍງານບໍ ລິ ການສາທາລະນະ 
§4005(a)(10)(l)(i)(VIII), §4005(a)(10)(l)(i)(IX) 

ຫ້ອງການລົງທະບຽນຈະສ້າງ PSA ແບບເປັນພາບ ແລະ ສຽງທີ່ ມີ ຄວາມຍາວ ແລະ ເນື ້ ອໃນທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ ເພ່ືອແຈ້ງ
ໃຫ້ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຊາບກ່ຽວກັບການເລື ອກຕ້ັງທີ່ ຈະມາເຖິງ (ໄດ້ຮັບການແປເປັນທຸກພາສາທີ່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ
ຈາກລັດຖະບານກາງ). ເນື ້ ອໃນ ຈະເປັນລັກສະນະການໃຫ້ຂໍ ້ ມູນ ພ້ອມທັງໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າເຊັ່ ນ: ການແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ລົງຄະ
ແນນສຽງຊາບ ກ່ຽວກັບການເລື ອກຕ້ັງທີ່ ຈະມາເຖິງແລະທາງເລື ອກໃນການປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງ. ວິ ດີ ໂອ ແລະ 
ສຽງຈະສ່ົງເສີ ມສາຍດ່ວນທີ່ ບໍ່ ມີ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ທີ່ ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ ເພ່ືອຖາມຄໍ າຖາມ ແລະ ຂໍ ຂໍ ້ ມູນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ການເລື ອກຕ້ັງ. 

  



EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 45 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ວິ ດີ ໂອດ່ັງກ່າວ ຈະມີຄໍ າອະທິບາຍແບບເປີ ດ ແລະ ຢູ່ໃນຮູບແບບທີ່ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ໂດຍສະເພາະແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນ
ສຽງທີ່ ຫູຕືງ ຫຼື  ຫູໜວກ ແລະ ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ຕາບອດ ຫຼື  ພິການທາງສາຍຕາ. ນອກຈາກນ້ັນ, ວິ ດີ ໂອຈະມີການ
ບັນທຶກສຽງເປັນພາສາແອັດສະປາຍ, ຟີ ລິ ບປິ ນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີ ນອີ ກດ້ວຍ. ເນື ້ ອຫາຈະຖືກສ່ົງໄປໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມງານສື່
ທ່ົວໄປ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ເປັນສື່ ທີ່ ໃຊ້ພາສາຕ່າງໆ. ກະລຸນາເບິ່ ງໜ້າ 57 ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ສໍ າລັບລາຍຊື່ ຄູ່ຮ່ວມ
ງານສື່ ທ່ົວໄປ ແລະ ໜ້າ 59 ສໍ າລັບຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ເປັນສື່ ທີ່ ໃຊ້ພາສາຕ່າງໆ. 

ສື່ ສັງຄົມ 
ຫ້ອງການລົງທະບຽນ ຈະນໍ າໃຊ້ສື່ ສັງຄົມ ເພ່ືອດຶ ງດູດຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃໝ່ ແລະ ເພ່ືອໃຫ້ຂໍ ້ ມູນແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ
ທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໄປເປັນສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ການອັບເດດກ່ຽວກັບກໍານົດເວລາທີ່ ສໍ າຄັນ, ຄໍ າ
ແນະນໍ າການລົງຄະແນນສຽງ, ບັນດາສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ. 

ຫ້ອງການລົງທະບຽນຈະໃຊ້ Facebook, Instagram, Twitter ແລະ Nextdoor ເພ່ືອສ່ົງເສີ ມຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບສູນລົງ
ຄະແນນສຽງ ແລະ ບັນດາພາສາເປົ ້ າໝາຍ (ພາສາອັງກິດ, ແອັດສະປາຍ, ຟີ ລິ ບປິ ນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີ ນ) ແລະ 
ປະຊາກອນໃນເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ ເຊັ່ ນ: ຄົນອາເມລິ ກາເຊື ້ ອສາຍອາຟິຼກກາ, ຄົນອາເມລິ ກາເຊື ້ ອສາຍອິ ນເດຍ, 
ເຊື ້ ອສາຍແອັດສະປາຍ/ລາຕິນ, ຟີ ລິ ບປິ ນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີ ນ.  

ຂ້າງລຸ່ມນີ ້  ແມ່ນຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບສື່ ສັງຄົມ ເພ່ືອບັນລຸເປົ ້ າໝາຍລວມໃນການແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ
ຊາບ ກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ຮູບແບບສູນລົງຄະແນນສຽງ: 

• ໂພສທີ່ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໃນທ່ົວຊ່ອງທາງສື່ ສັງຄົມ ທີ່ ຕ້ັງເປົ ້ າໝາຍໃສ່ຜູ້ໃຊ້ໂດຍອີ ງໃສ່ສະຖານທີ່ , 
ສະຖິຕິປະຊາກອນ, ຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ໃຊ້, ພຶດຕິກໍາ ແລະ ຄວາມມັກຂອງຜູ້ໃຊ້ 

• ສ້າງປະຕິທິນສື່ ສັງຄົມປະຈໍ າເດື ອນ ທີ່ ແບ່ງປັນຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບການເລື ອກຕ້ັງທີ່ ສໍ າຄັນ ລວມທັງກໍານົດເວລາ, 
ທາງເລື ອກໃນການລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ອື່ ນໆ 

• ກໍານົດຫ້ອງການລົງທະບຽນເປັນແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນການເລື ອກຕ້ັງທາງການໃນເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ ໂດຍການ
ແບ່ງປັນຂໍ ້ ມູນການເລື ອກຕ້ັງທີ່ ສໍ າຄັນ, ໄຈ້ແຍກຂະບວນການລົງຄະແນນສຽງ, ກໍາຈັດຂໍ ້ ມູນການເລື ອກຕ້ັງທີ່
ບໍ່ ຖື ກຕ້ອງ ແລະ ຕອບຄໍ າຖາມທີ່ ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງມັກຖາມມາຫຼາຍທີ່ ສຸດ 

• ສ້າງເນື ້ ອຫາທີ່ ຈັບຕາ ລວມທັງຮູບພາບ ແລະ ວິ ດີ ໂອເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຮັບຊາບ 

ໂປດສະເຕີກາງແຈ້ງ, ບ່ອນນ່ັງລໍ ຖ້າລົດ ແລະ ປ້າຍໂຄສະນາ 
ນອກຈາກການໂຄສະນາແບບດ່ັງເດີ ມ ແລະ ແບບດິ ຈິ ຕອນແລ້ວ, ຫ້ອງການລົງທະບຽນຈະນໍ າໃຊ້ບັນດາປ້າຍໂຄສະນາ
ໃນບໍ ລິ ເວນໃກ້ຄຽງ ແລະ ໂປດສະເຕີກາງແຈ້ງຂະໜາດໃຫຍ່ຢ່າງມີຍຸດທະສາດ ຢູ່ຕາມປໍ ້ ານໍ ້ າມັນ, ຮ້ານສະດວກຊື ້ , ຮ້ານ
ຂາຍເຄື່ ອງແຫ້ງ, ຮ້ານຂາຍເຫ້ົຼາ ແລະ ຮ້ານຂາຍເຄື່ ອງ ລວມທັງການໂຄສະນາຕາມບ່ອນນ່ັງລໍ ຖ້າລົດຕ່າງໆ ທີ່ ຕ້ັງຢູ່ໃນ
ເຂດທີ່ ເຂົ ້ າເຖິງຍາກ ໂດຍອີ ງໃສ່ການເລື ອກລະຫັດໄປສະນີ ເປົ ້ າໝາຍ ແລະ ເຄື່ ອງມືແຜນທີ່  Center for Inclusive 
Democracy. ການໂຄສະນາແຕ່ລະອັນ ຈະມີພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາທີ່ ນໍ າໃຊ້ຢູ່ໃນບໍ ລິ ເວນໃກ້ຄຽງ. 

ຍຸດທະວິ ທີ ເຫ່ົຼານີ ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫ້ອງການລົງທະບຽນສາມາດກໍານົດເປົ ້ າໝາຍບໍ ລິ ເວນໃກ້ຄຽງ ທີ່ ສື່ ດ່ັງເດີ ມຮູບແບບອື່ ນໆ 
ບໍ່ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້. 

ສໍ າລັບຕົວຢ່າງທີ່ ຜ່ານມາຂອງສະຖານທີ່ ຕ້ັງໂປດສະເຕີຂະໜາດໃຫຍ່ຕ່າງໆ, ກະລຸນາເບິ່ ງໜ້າ 60 ໃນເອກະສານຊ້ອນ
ທ້າຍ. ສະຖານທີ່ ທັງໝົດແມ່ນຂຶ ້ ນຢູ່ກັບຄວາມພ້ອມໃນການນໍ າໃຊ້. 
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ເວັບໄຊ 
§4005(a)(10)(l)(i)(IV) 

ເວັບໄຊຂອງເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນ: sdvote.com ຈະຖືກໃຊ້ງານຢ່າງໜັກເປັນແຫ່ຼງຕ້ົນຕໍຂອງຂໍ ້ ມູນສູນລົງຄະແນນ
ສຽງ ແລະ ເອກະສານສໍ າລັບປະຊາຊົນ. ຂໍ ້ ມູນຢູ່ໃນເວັບໄຊ ແມ່ນຢູ່ໃນຮູບແບບທີ່ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ ແລະ ເປີ ດເຜີຍຕ່ໍ
ສາທາລະນະ. ສິ່ ງນີ ້ ຈະປະກອບມີ  EAP, ວິ ທີ ການຮ້ອງຂໍ ບັດລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ທີ່ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້, ຄວາມ
ສາມາດໃນການໃຊ້ອຸປະກອນໝາຍບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ ແລະ ວິ ທີ ການນໍ າໃຊ້ອຸປະກອນດ່ັງກ່າວ, 
ບັນຊີ ລາຍຊື່ ບັນດາສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ຂໍ ້ ມູນອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
VCA. 

ນອກຈາກນ້ັນ ເອກະສານຢູ່ໃນເວັບໄຊ ກໍຍັງຈະຖືກແປເປັນພາສາຕ່າງໆທີ່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກລັດຖະບານ
ກາງຂອງເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນ ເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ໄດ້ພາສາອັງກິດຈໍ າກັດ ທີ່ ໃຊ້ພາສາເຫ່ົຼານີ ້  ຈະສາມາດເຂົ ້ າ
ເຖິງຂໍ ້ ມູນການເລື ອກຕ້ັງທີ່ ສໍ າຄັນໄດ້. 

  

https://www.sdvote.com/
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ງົບປະມານທີ່ ຄາດຄະເນໄວ້ ສໍ າລັບການເຜີຍແຜ່ຂໍ ້ ມູນໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ 
§4005(a)(10)(l)(i)(VII), §4005(a)(10)(l)(i)(VII) 

ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ຮູບແບບສູນລົງຄະແນນສຽງ ແມ່ນການປ່ຽນແປງຂ້ັນພ້ືນຖານ ສໍ າລັບຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນເຂດ
ປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ ແລະ ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ການສະໜອງງົບປະມານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ສໍ າລັບຫຼາຍໆດ້ານຂອງ
ແຜນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ ້ ມູນແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ໂດຍຜ່ານຮອບການເລື ອກຕ້ັງປີ  2022. 

ງົບປະມານໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ ້ ມູນ ແລະ ສົມທຽບກັບງົບປະມານໃນທີ່
ຜ່ານມາ 

 ສົກປີ ງົບປະມານ 
2019-20 

ສົກປີ ງົບປະມານ 
2020-21 ສົກປີ ງົບປະມານ 2021-22  ສົກປີ ງົບປະມານ 

2022-23 

ການເຄື່ ອນໄຫວກິດຈະກໍາ ການເລື ອກຕ້ັງປະ 
ທານາທິບໍ ດີ ຂ້ັນຕ້ົນ 

ການເລື ອກຕ້ັງປະ 
ທານາທິບໍ ດີ ທ່ົວໄປ 

ການເລື ອກຕ້ັງ 
ຖອດຖອນຜູ້ວ່

າການລັດ 

ການເລື ອກຕ້ັງຂ້ັນຕ້ົ
ນພິເສດ 

ຂອງເຂດເລື ອກຕ້ັງສະ 
ມາຊິ ກສະພາທີ  80 

(AD 80) 

ການເລື ອກຕ້ັງຜູ້ວ່າກ 
ານລັດຂ້ັນຕ້ົນ 

ການເລື ອກຕ້ັງຜູ້ວ່າ 
ການລັດທ່ົວໄປ 

ການໂຄສະນາ 
(ສື່ ສັງຄົມ, ສິ່ ງພິມ, ອອກອາກາດ, 
ວິ ດີ ໂອ, ດິ ຈິ ຕອນ, 
ໂປດສະເຕີກາງແຈ້ງ, ປ້າຍໂຄສະນາ, 
ສຽງບັນທຶກ ແລະ ວິ ທະຍຸ) 

$34,500  $703,115  $650,000   $650,000 $650,000  

ການສ່ົງຈົດໝາຍໂດຍກົງ  
(ສ່ົງໄປຍັງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ລົງທະ
ບຽນທຸກຄົນ) 

$562,664  $964,061  $347,000  $155,704  $1,556,108  $1,506,108  

ການໂຄສະນາກົດໝາຍໃນໜັງສື ພິມ  
(ນອກຈາກການໂຄສະນາທີ່ ລະບຸໄວ້ຂ້
າງເທິງນ້ັນ) 

$84,238 $62,174  $45,945  $10,000  $75,000  $75,000  

ການໂຄສະນາອື່ ນໆ 
(ການຄຸ້ມຄອງການໂຄສະນາ ແລະ 
ການຊື ້ ໂຄສະນາ, ການອອກແບບ, 
ງານສິ ລະປະ ແລະ ການສ້າງວິ ດີ ໂອ) 

$15,552  $251,493   $235,000 $220,000 

ການດໍ າເນີ ນການເຜີຍແຜ່ອື່ ນໆ 
(ການອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ, 
ການບໍ ລິ ການລ່າມແປພາສາ ແລະ 
ການແປເອກະສານ) 

     $70,753 $30,000 

ໂຄງການເຜີຍແຜ່ ແລະ 
ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ 
(ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂຄງການ ແລະ 
ພະນັກງານ) 

$1,015,173  $1,087,491 $477,130 $119,283 $834,978 $1,163,798 

  
ຕົວຈິ ງ ຕົວຈິ ງ ຕົວຈິ ງ ງົບປະມານ ງົບປະມານ ງົ ບປະມານເບື ້ ອງຕ້ົນ 

ງົບປະມານເພ່ີມຕື່ ມ       

ເລຂາທິການການເລື ອກຕ້ັງແຫ່ງລັດ
ຄາລິ ຟໍເນຍ - ການເຜີຍແຜ່ ແລະ 
ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງເລື ອກຂອງຜູ້
ລົງຄະແນນສຽງ (VCA) 

        

$250,000  $250,000  
ງົບປະມານທັງໝົດ  

(ການເຜີຍແຜ່ ແລະ 
ການໃຫ້ຄວາມຮູ້) 

$1,712,127   $3,068,334   $5,476,900  $3,894,906   
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 

ກອງປະຊຸມກັບສາທາລະນະ 

ໃນການສ້າງແຜນ EAP, ຫ້ອງການລົງທະບຽນ ໄດ້ເປັນເຈົ ້ າພາບຈັດກອງປະຊຸມກັບສາທາລະນະໃນເຂດປົກຄອງ
ຊານດິ ເອໂກຕາມຈໍ ານວນຂ້ັນຕ່ໍາເພ່ືອເກັບກໍາຄວາມເຫັນຈາກປະຊາຊົນ. ກອງປະຊຸມເຫ່ົຼານີ ້  ຈະໃຫ້ໂອກາດແກ່ຜູ້ເຂົ ້ າ
ຮ່ວມໃນການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນໄປເປັນຮູບແບບສູນລົງຄະແນນສຽງທີ່ ກໍາລັງຈະມາເຖິງ ແລະສາມາດໃຫ້ຄໍ າ
ຄິ ດເຫັນຕ່າງໆໄດ້. 

ເພ່ືອໃຫ້ເໝາະສົມສະເພາະກັບຊຸມຊົນເປົ ້ າໝາຍ, ຈະມີການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານພາສາໃຫ້ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມທີ່ ເລື ອກ ແລະ 
ກອງປະຊຸມສະເພາະ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສ່ົງເສີ ມໃຫ້ຈັດຢູ່ໃນຊຸມຊົນຄົນພິການ. ການປະຊຸມກັບສາທາລະນະເພ່ີມຕື່ ມຂ້າງ
ເທິງນ້ັນ ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ ້ ນສໍ າລັບຊຸມຊົນຊາວອາເມລິ ກາພ້ືນເມືອງ ແລະ ຊາວໂຊມາເລຍ ຊຶ່ ງຖື ວ່າເກີນກວ່າທີ່ ກໍານົດໄວ້
ໃນກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ລັດຖະບານກາງແລ້ວ. 

ຊຸມຊົນເປົ ້ າໝາຍ ຈໍ ານວນກອງປະຊຸມ 
ຊຸມຊົນຄົນພິການ 4 

ຜູ້ສູງອາຍຸ 1 

ຊາວແອັດສະປາຍ/ລາຕິນ 5 

ຊາວຫວຽດນາມ 5 

ຊາວຈີ ນ 5 

ຊາວຟີ ລິ ບປິ ນ 6 

ຊາວຍີ່ ປຸ່ນ 3 

ຊາວເກົາຫຼີ  3 

ຊາວອາຣັບ 4 

ຊາວລາວ 1 

ຊມຊົນເພ່ີມຕື່ ມ ຈໍ ານວນກອງປະຊມ 
ຊາວອາເມລິ ກາພ້ືນເມືອງ 2 

ຊາວໂຊມາເລຍ 1 
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ກໍານົດການປະຊຸມກັບສາທາລະນະ 

ຕາຕະລາງກອງປະຊຸມກັບສາທາລະນະກ່ຽວກັບສູນລົງຄະແນນສຽງສະບັບເຕັມ ແມ່ນມີຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ ້ . 

Date & Time  Language Community Focused In Person 
or Virtual? 

Location Address 

12/9/2021 
6 PM to 8 PM 

English/Vietnamese Vietnamese Both Mira Mesa Rec Center: 8575 New 
Salem St, San Diego 

12/10/2021 
5 PM to 7 PM 

English Native American In Person Alpine County Library: 1752 Alpine 
Blvd. Alpine 

12/10/2021 
5:30 PM to 8 PM 

English/Filipino Filipino Both Registrar of Voter’s office: 5600 
Overland Avenue, San Diego 

12/14/2021 
5 PM to 7 PM 

English Native American In Person Valley Center County Library: 29200 
Cole Grade Road, Valley Center 

12/14/2021 
6 PM to 8 PM 

English/Spanish Hispanic/Latino Both Chula Vista Public Library Civic 
Center: 365 F St, Chula Vista 

12/15/2021 
1 PM to 3 PM 

English/Chinese Chinese Both 4S Ranch San Diego County Library 
Branch: 10433 Reserve Dr., San 
Diego 

12/15/2021 
5 PM to 7 PM 

English/Filipino Filipino Both Oceanside Public Library Mission 
Branch: 3861 Mission Ave, Oceanside 

12/16/2021 
6 PM to 8 PM 

English General (coordinated with 
NAACP) 

Virtual 
 

12/18/2021 
10 AM to 12 PM 

English/Vietnamese Vietnamese Both Wesley United Methodist: 5380 El 
Cajon Blvd, San Diego 

12/18/2021 
2 PM to 4 PM 

English/Filipino Filipino Both Skyline Hills Library 7900 Paradise 
Valley Road, San Diego 

1/4/2022 
6 PM to 8 PM 

English/Spanish Hispanic/Latino Both Skyline Hills Library 7900 Paradise 
Valley Road, San Diego 

1/5/2022 
11 AM to 1 PM 

English/Chinese Chinese Both Mira Mesa Chinese Baptist Church: 
3317 Clairemont Mesa Blvd, San 
Diego 

1/5/2022 
5:30 PM to 7:30 PM 

English General (coordinated with 
The Center) 

Virtual   

1/6/2022 
5 PM to 7 PM 

English/Arabic Arabic In Person El Cajon Branch Library: 201 E 
Douglas Ave, El Cajon 

1/11/2022 
10 AM to 12 PM 

English Senior Citizens and 
Disability Community 

Virtual   

2/26/2022 
1 PM to 3 PM 
  

English/Somali Somali (coordinated with 
PANA) 

 In Person Colina Park 
4085 52nd Street, San Diego 

1/24/2022 
5:30 PM to 7:30 PM 

English, ASL, Spanish, 
Filipino, Vietnamese, 
Chinese, Arabic, 
Japanese, Korean, & 
Laotian 

Disability & Federal/State 
Language Communities 

Virtual   

1/28/2022 
5:30 PM to 7:30 PM 

English, ASL, Spanish, 
Filipino, Vietnamese, 
Chinese, Arabic, 
Japanese, & Korean 

General Public, Disability 
and Federal/State 
Language Communities  

Virtual  Virtual due to increase in COVID-19 
cases 

2/3/2022 
5:30 PM to 7:30 PM 

English, ASL, Spanish, 
Filipino, Vietnamese, 
Chinese, Arabic, 
Japanese, & Korean 

General Public, Disability 
and Federal/State 
Language Communities  

Both  County Administration Center: 1600 
Pacific Hwy, San Diego 
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ກິດຈະກໍາຊຸມຊົນ 
ບັນຊີ ລາຍຊື່ ຂ້າງລຸ່ມນີ ້  ສະແດງເຖິງບັນດາກິດຈະກໍາຊຸມຊົນເປົ ້ າໝາຍ ທີ່ ຫ້ອງການລົງທະບຽນ ວາງແຜນທີ່ ຈະຈັດຂຶ ້ ນ
ໃນປີ  2021 ແລະ 2022. ກິດຈະກໍາຈະຖື ກເພ່ີມໃສ່ຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຈະແນະນໍ າກິດຈະກໍາໃດໜ່ຶງ, 
ກະລຸນາສ່ົງອີ ເມວຫາ rovmail@sdcounty.ca.gov. 

ກິດຈະກໍາ ແລະ ການໃຫ້ຊຸມຊົນເຂົ ້ າມາມີ ສ່ວນຮ່ວມ ທີ່ ຍັງບໍ່ ແນ່ນອນ ໃນວັນທີ  20 ຕຸລາ 2021 - ທັນວາ 2022 
ວັນທີ  ຊື່ ກິດຈະກໍາ ເມື ອງ  ອົງການຈັດຕ້ັງທີ່ ເປັນເຈົ ້ າພາບ 
21 ຕຸລາ 2021 ກອງປະຊຸມຂອງ Southern Indian 

Health 
Alpine Southern Indian Health/Viejas 

3 ພະຈິ ກ 2021 ສຸຂະພາບຊຸມຊົນປະຈໍ າເດື ອນ  San Diego  Health and Resource Fair 
13 ພະຈິ ກ 2021 Ride the Point ປີ  2021 San Diego Point Loma Rotary Club 
18 ພະຈິ ກ 2021 ສັງຄົມຝູງບິ ນຄ້ັງທີ  94 San Diego Decentralized Autonomous 

Organization (DAO) 
1 ທັນວາ 2021 ສະເຫີຼມສະຫຼອງວັນຄຼິ ດສະມາດ San Diego Chinese School of San Diego 
1 ທັນວາ 2021 ສຸຂະພາບຊຸມຊົນປະຈໍ າເດື ອນ San Diego Health and Resource Fair 
18 ທັນວາ 2021 ການຊຸມນຸມຄຼິ ດສະມາດຢູ່ແຄມທະເລ Imperial Beach Soaring Eagles 
ມັງກອນ - ກຸມພາ ປີ  
2022 

ງານບຸນປີ ໃໝ່ຈີ ນ San Diego Taiwanese American 
Foundation of San Diego 

ມັງກອນ - ກຸມພາ ປີ  
2022 

ການສະເຫຼີ ມສະຫຼອງ ແລະ ການສະແດງ
ປະຈໍ າປີ ຂອງ SDCASEA 

San Diego San Diego Chinese American 
Science and Engineering 

ມັງກອນ - ກຸມພາ ປີ  
2022 

ການສະເຫຼີ ມສະຫຼອງປີ ໃໝ່ຈີ ນຂອງ CEC San Diego Chinese Evangelical Church of 
San Diego  

ມັງກອນ - ກຸມພາ ປີ  
2022 

ງານບຸນປີ ໃໝ່ຈີ ນ San Diego San Diego Chinese Academy 

ມັງກອນ - ກຸມພາ ປີ  
2022 

ການສະເຫຼີ ມສະຫຼອງປີ ໃໝ່ຈີ ນຂອງ CCC San Diego Chinese Community Church 

ວັນທີ  28 –30 ມັງກອນ 
ປີ  2022 

ງານບຸນປີ ໃໝ່ຫວຽດນາມຂອງ SD City Heights Little Saigon San Diego 

29 ມັງກອນ 2022 ງານປີ ໃໝ່ຈີ ນຂອງ NCCS San Diego North County Chinese School 
ວັນທີ  4 - 6 ກຸມພາ ປີ  
2022 

ງານບຸນປີ ໃໝ່ຫວຽດນາມ Mira Mesa Vietnamese American  
Youth Alliance 

ວັນທີ  12 - 13 ກຸມພາ 
ປີ  2022 

ງານບຸນປີ ໃໝ່ຈີ ນປະຈໍ າປີ ໃນຊານດິ ເອໂກ 
ຄ້ັງທີ  40 

Downtown  Chinese Consolidated 
Benevolent Association of  
San Diego 

1 ເມສາ 2022 ງານ Earth Fair San Diego EarthWorks 
1 ເມສາ 2022 ງານວາງສະແດງລົດຍົນໃນເມື ອງທຸລະກິດ 

El Cajon 
El Cajon El Cajon Business District 

1 ເມສາ 2022 ງານຊຸມນຸມ SDSU San Diego SDSU Native American Student 
Alliance 

1 ເມສາ 2022 ຂະບວນແຫ່ ແລະ ງານວັດທະນະທໍາໃນ
ເຂດ Linda Vista 

Linda Vista Linda Vista Multi-Cultural  
Fair Inc. 
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ກິດຈະກໍາຊຸມຊົນ (ຕ່ໍ) 
 

ກິດຈະກໍາ ແລະ ການໃຫ້ຊຸມຊົນເຂົ ້ າມາມີ ສ່ວນຮ່ວມ ທີ່ ຍັງບໍ່ ແນ່ນອນ ໃນວັນທີ  20 ຕຸລາ 2021 - ທັນວາ 2022 
1 ເມສາ 2022 ງານລະນຶ ກເຖິງເດື ອນເມສາສີ ດໍ າ San Diego Vietnamese Community of  

San Diego 
1 ເມສາ 2022 ອາທິດເປີ ດລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ

ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 
San Diego San Diego County  

School Districts 

30 ເມສາ 2022 ງານລະນຶ ກເຖິງການສູນເສຍໄຊງ່ອນ City Heights Little Saigon San Diego 
1 ພຶດສະພາ 2022 ງານຊຸມນຸມ UCSD La Jolla UCSD Inter-Tribal  

Resource Center 
1 ພຶດສະພາ 2022 ບຸນຊ່ວງເຮື ອມັງກອນ San Diego San Diego Alliance for Asian 

Pacific Islander American 
1 ພຶດສະພາ 2022 ງານບຸນວັດທະນະທໍາອາຊີ   Mira Mesa Silk Road Production 
1 ພຶດສະພາ 2022 ຕະຫຼາດມືດ D6 Mira Mesa Alliance for Quality Education 
1 ມິຖຸນາ 2022 ງານຊຸມນຸມລະຫວ່າງເຜ່ົາໃນ San Luis 

Rey 
Oceanside San Luis Rey Band of Luiseno 

Mission Indians 
1 ມິຖຸນາ 2022 ງານບຸນຂອງເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ Del Mar San Diego County Fair 
1 ມິຖຸນາ 2022 ຕະຫຼາດມືດຂອງເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອ

ໂກ 
San Diego San Diego Night Market  

1 ກໍລະກົດ 2022 ງານບຸນແຫ່ງຄວາມພາກພູມໃຈ San Diego San Diego Pride 
1 ສິ ງຫາ 2022 ງານຊຸມນຸມ Barona Lakeside Barona Band of Mission Indians 
1 ສິ ງຫາ 2022 ງານທ່ຽວກາງຄື ນແຫ່ງຊາດ San Diego SDPD 
1 ກັນຍາ 2022 ງານຊຸມນຸມ Sycuan El Cajon Sycuan Band of the Kumeyaay 

Nation 
1 ກັນຍາ 2022 ອາທິດເປີ ດລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ

ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 
San Diego San Diego County  

School Districts 

1 ກັນຍາ 2022 ການສະຫຼອງງານເທດສະການໄຫວ້ພະຈັນ Balboa Park House of China 
1 ກັນຍາ 2022 ງານ Adams Ave Street Fair San Diego Adams Ave Business 

Association 
1 ກັນຍາ 2022 ງານເທດສະການໄຫວ້ພະຈັນ San Diego Little Saigon San Diego 
1 ຕຸລາ 2022 ງານຊຸມນຸມ Balboa Park San Diego American Indian Health Center 
1 ຕຸລາ 2022 ງານສະເຫຼີ ມສະຫຼອງວັນຊາດຂອງ ROC 

ວັນທີ ສິ ບເດື ອນສິ ບ 
San Diego San Diego Chinese  

Cultural Association 

1 ຕຸລາ 2022 ງານຕະຫຼາດນັດ Mira Mesa ປະຈໍ າປີ  Mira Mesa Mira Mesa Town Council 
ຈະແຈ້ງຕາມຫັຼງ (TBD) ງານຊຸມນຸມ Cuyamaca PowWow El Cajon Native American Student 

Alliance at Cuyamaca College 
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ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານໃນຊຸມຊົນ 
ຖ້າທ່ານ ຫຼື  ອົງການຈັດຕ້ັງຂອງທ່ານ ຕ້ອງການທີ່ ຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ຂອງ
ເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ ກ່ຽວກັບການເຜີຍແຜ່ຂໍ ້ ມູນແລະ ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສູນລົງຄະແນນສຽງ, ກະລຸນາ
ສ່ົງອີ ເມວຫາພວກເຮົ າທີ່  rovmail@sdcounty.ca.gov. 

ຄູ່ຮ່ວມງານໃນຊຸມຊົນໃນດ້ານການເຂົ ້ າເຖິງພາສາ 

• Asian Pacific Islander (API) Initiative 
• Barona Band of Mission Indians 
• California for Equal Rights (CFER) Foundation 
• California State University San Marcos 
• Casa Cornelia 
• Chinese Evangelical Church (CEC San Diego) 
• Chinese School of San Diego 
• Council of Philippine American Originations, Inc (COPAO) 
• Filipino Press 
• Harvest Evangelical Church of San Diego 
• Hoi Den Hung 
• House of China 
• Hung Su Viet San Diego 
• Indian Voices 
• Little Saigon San Diego  
• Living Water Church 
• Mira Mesa Chinese Baptist Church 
• National Diversity Coalition 
• National Federation of Filipino American Associations (NaFFAA) San Diego Chapter 
• Native American Student Alliance Cuyamaca College 
• North County Chinese School 
• Pala Band of Mission Indians 
• Rasih Citizenship Education Institute 
• Rincon Band of Luiseño Indians 
• San Diego Alliance for Asian Pacific Islander American 
• San Diego American Indian Health Center 
• San Diego Asian American for Equality 
• San Diego Chinese Cultural Association 
• San Diego Taiwanese Presbyterian Church 
• San Luis Rey Band of Luiseno Mission Indians 
• SDSU Native American Student Alliance 
• SDSU Vietnamese Student Association 
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ຄູ່ຮ່ວມງານໃນຊຸມຊົນໃນດ້ານການເຂົ ້ າເຖິງພາສາ (ຕ່ໍ) 

• Southern Indian Health Council 
• Southwestern College 
• Sycuan Band of the Kumeyaay Nation 
• Taiwanese American Foundation of San Diego 
• The Center San Diego 
• The Filipino School 
• UCSD Native American Student Alliance 
• UCSD Vietnamese Student Association  
• Unity for Progress (UniPro) Filipino American 
• Van Lang Center 
• Vietnamese American Voter Alliance 
• Vietnamese Buddhist Youth Association – Southern California 
• Vietnamese Community of San Diego 
• We Say Mabuhay 
• Wesley United Methodist Church 
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ຕົວຢ່າງບັດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານພາສາ (ຮ່າງດ້ານໜ້າ/ດ້ານຫັຼງ) 
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ຄູ່ຮ່ວມງານໃນຊຸມຊົນຄົນພິການ 
• AARP California 
• Braille Institute 
• Deaf Community Services 
• Disability Rights California 
• In-Home Supportive Services (IHSS) Advisory Committee 
• San Diego Center for the Blind 
• San Diego Regional Center 
• State Council on Developmental Disabilities 
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ອົງການຈັດຕ້ັງທາງການເມືອງ, ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ແລະ/ຫຼື  ວິ ຊາຊີ ບ 
• Alliance San Diego 
• Black American Political Association of California (BAPCA) 
• Change Begins With Me 
• Clairemont Tow Council 
• Common Cause 
• Moms Demand Action  
• Next Gen America 
• ACLU 
• California Common Cause 
• City Clerks 
• City of San Diego, Immigrant Affairs 
• Election Integrity Project (EIP) 
• Engage San Diego 
• ACCE: Alliance of Californians for Community Empowerment 
• Independent Voter Project (IVP) 
• Indivisible (Defending Our Future) 
• League of Women Voters (San Diego/North County) 
• Newcomers.org 
• NAACP 
• National Council of Negro Women 
• Project High Hopes/Inspire 2 Vote 
• ພັກການເມືອງ 

o San Diego County Democrat Party 
o The Republican Party of San Diego County 

• ມະຫາວິ ທະຍາໄລ 
o University of California - San Diego 
o San Diego State University  
o University of San Diego  
o Point Loma Nazarene University 
o California State University San Marcos 

• The San Diego LGBT Community Center (The Center) 
• Veteranspreference.org 
• Veterans Village of San Diego 
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ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ເປັນສື່ ມວນຊົນ  
ຖ້າທ່ານ ຫຼື  ອົງການຈັດຕ້ັງຂອງທ່ານຕ້ອງການທີ່ ຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຂອງ
ເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ ກ່ຽວກັບການເຜີຍແຜ່ຂໍ ້ ມູນ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບສູນລົງຄະແນນສຽງ, ກະລຸນາ
ສ່ົງອີ ເມວຫາພວກເຮົ າທີ່  rovmail@sdcounty.ca.gov. ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ ທ່ານກໍຈະຖືກເພ່ີມເຂົ ້ າໃສ່ບັນຊີ ລາຍຊື່
ການກະຈາຍເລື່ ອງຂ່າວຂອງພວກເຮົ າອີ ກດ້ວຍ. 

ຊື່ ສິ່ ງພິມ ປະເພດ 

101.5 KGB (ຣອກແບບຄຼາສິ ກ) ວິ ທະຍຸ 

103.7 KSON (ລູກທຸ່ງ) ວິ ທະຍຸ 
600 KOGO News Radio ວິ ທະຍຸ 
97.3 The Fan  ວິ ທະຍຸ 
ABC 10news San Diego (KGTV) ໂທລະພາບ 
Alpine Sun ໜັງສື ພິມ 
Beach & Bay Press ໜັງສື ພິມ 
Carmel Valley News ໜັງສື ພິມ 
CBS News 8 (KFMB-TV) ໂທລະພາບ 

Channel 93.3 (ເພງຍອດນິ ຍົມຮ່ວມສະໄໝ) ວິ ທະຍຸ 
Coronado Eagle & Journal ໜັງສື ພິມ 
Del Mar Times ໜັງສື ພິມ 
East County Californian ໜັງສື ພິມ 
East County Gazette ໜັງສື ພິມ 
Encinitas Coast News ໜັງສື ພິມ 
Escondido Times-Advocate ໜັງສື ພິມ 
Fallbrook-Bonsall Village News ໜັງສື ພິມ 
FOX 5 (KSWB-TV) ໂທລະພາບ 
GOD Radio ວິ ທະຍຸ 
Imperial Beach Eagle & Times ໜັງສື ພິມ 
Indian Voices ໜັງສື ພິມ 
inewsource ດິ ຈິ ຕອນ 
KPBS/NPR ວິ ທະຍຸສາທາລະນະ/ດິ ຈິ ຕອນ 
KUSI News ໂທລະພາບ 

KYXY 96.5 (ຜູ້ໃຫຍ່ຮ່ວມສະໄໝ) ວິ ທະຍຸ 
La Jolla Light ໜັງສື ພິມ 
La Jolla Village News ໜັງສື ພິມ 
La Mesa Courier ໜັງສື ພິມ 
Military Press ໜັງສື ພິມ 
NBC 7 San Diego (KSND) ໂທລະພາບ 
Pala Rez ວິ ທະຍຸ 
Patch ດິ ຈິ ຕອນ 

  

mailto:rovmail@sdcounty.ca.gov
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ຊື່ ສິ່ ງພິມ ປະເພດ 
Pomerado Newspaper ໜັງສື ພິມ 
Poway News Chieftain ໜັງສື ພິມ 
Presidio Sentinel ໜັງສື ພິມ 
Ramona Sentinel ໜັງສື ພິມ 
Rancho Bernardo News Journal ໜັງສື ພິມ 
Rancho Santa Fe Review ໜັງສື ພິມ 
San Diego Downtown News ໜັງສື ພິມ 
San Diego Metropolitan Magazine ວາລະສານ 
San Diego Uptown News ໜັງສື ພິມ 
San Marcos Paper ໜັງສື ພິມ 
Solana Beach Sun ໜັງສື ພິມ 
Sunny 98.1 (ເພງຍອດນິ ຍົມແບບຄຼາສິ ກ KXSN) ວິ ທະຍຸ 
The Coast News ໜັງສື ພິມ 
The Inland Edition ໜັງສື ພິມ 
The San Diego Union Tribune ໜັງສື ພິມ/ດິ ຈິ ຕອນ 
Times of San Diego ດິ ຈິ ຕອນ 
Total Traffic & Weather Network ວິ ທະຍຸ 
Valley Roadrunner ໜັງສື ພິມ 
Voice & Viewpoint ໜັງສື ພິມ 
Voice of San Diego ດິ ຈິ ຕອນ 
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ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ເປັນສື່ ທີ່ ໃຊ້ພາສາຕ່າງໆ 

ພາສາ ຜູ້ຈໍ າໜ່າຍ 
ຈີ ນ Epoch Times (ພາສາຈີ ນເຂດຊານດິ ເອໂກ) 
ຈີ ນ San Diego Chinese Tribune 
ຈີ ນ WE Monthly 
ຟີ ລິ ບປິ ນ Filipino Press 
ຟີ ລິ ບປິ ນ San Diego Asian Journal 
ຟີ ລິ ບປິ ນ Phillipine & Asian Report 
ຟີ ລິ ບປິ ນ Radyo Filipino Amerika 
ແອັດສະປາຍ Univisión San Diego 
ແອັດສະປາຍ El Latino 
ແອັດສະປາຍ Voces Hispanas 
ແອັດສະປາຍ Radio Latina 
ແອັດສະປາຍ La Poderosa 
ແອັດສະປາຍ Telemundo 20 San Diego 
ແອັດສະປາຍ The San Diego Union Tribune (en Español) 
ແອັດສະປາຍ Entravision 
ແອັດສະປາຍ Televisa 
ແອັດສະປາຍ Frontera 
ແອັດສະປາຍ Qué Buena 106.5 
ແອັດສະປາຍ KLGV (ຜູ້ໃຫຍ່ຮ່ວມສະໄໝເປັນພາສາແອັດສະປາຍ) 
ຫວຽດນາມ Nguoi Viet Tu Do 
ຫວຽດນາມ Nguoi Viet Today 
ຫວຽດນາມ Saigon Nho 
ຫວຽດນາມ Tienq Viet 
ຫວຽດນາມ Tieng Nuoc Toi Radio 

  



EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 60 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ຕົວຢ່າງຂອງສະຖານທີ່ ຕິດໂປດສະເຕີໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຢູ່ກາງແຈ້ງ 

ສະຖານທີ່ ຕິດໂປດສະເຕີກາງແຈ້ງຕ່ໍໄປນີ ້  ຈະນໍ າໃຊ້ສໍ າລັບການເລື ອກຕ້ັງຖອດຖອນຜູ້ວ່າການລັດຄາລິ ຟໍເນຍ ໃນວັນທີ  
14 ກັນຍາ 2021 ແລະ ຖື ກຍົກຂຶ ້ ນມາເພ່ືອເປັນຕົວຢ່າງ. 

# ຊື່ ສະຖານທີ່  ທີ່ ຢູ່ ເມືອງ ລັດ 
ລະຫັດ 
Zip 

1 Fallbrook Shell 1 936 E Mission Rd Fallbrook CA 92028 
2 Barnicles Express 845 E Vista Way Vista CA 92084 
3 Oceana Union 502 S El Camino Real Oceanside CA 92058 
4 Liberty Oil Inc 1943 S Coast Hwy Oceanside CA 92054 
5 Carlsbad 76 945 Tamarack Ave Carlsbad CA 92008 
6 Alta Dena Drive Thru Dairy 6426 Mount Ada Rd San Diego CA 92111 
7 Clairemont Shell 2606 Clairemont Dr San Diego CA 92117 
8 LA Jolla Chevron 7475 LA Jolla Blvd La Jolla CA 92037 
9 California Super Gas #2 1885 Garnett Ave San Diego CA 92109 

10 Crown Point 3804 Ingraham St San Diego CA 92109 
11 Sunset Gas & Market 4792 Point Loma Ave San Diego CA 92107 
12 Ocean Beach Shell 4794 Voltaire St San Diego CA 92107 
13 Shamoun Shell 1145 S 28th St San Diego CA 92113 
14 V & D Market 2193 Ocean View Blvd San Diego CA 92113 
15 JR Gas & Mini Mart 505 S 30th St San Diego CA 92113 

16 Big B Market 1540 Coolidge Ave 
National 
City CA 91950 

17 National City Market 240 E 18th St 
National 
City CA 91950 

18 Gas Depot Station 199 Broadway Chula Vista CA 91910 
19 Supreme Gasoline 196 Broadway Chula Vista CA 91910 
20 Market & Gas 600 F St Chula Vista CA 91910 
21 J Street Gas 701 Broadway Chula Vista CA 91910 
22 Valero 873 Palomar St Chula Vista CA 91911 

23 Leon's Market 185 Palm Ave 
Imperial 
Beach CA 91932 

24 NEIGHBORS MARKET 1492 13Th St 
Imperial 
Beach CA 91932 

25 Coronado Shell 1102 Hollister St San Diego CA 92154 
26 Del Sol Arco 3724 Del Sol Blvd San Diego CA 92108 
27 St Clair Enterprises Valero 301 E San Ysidro Blvd San Ysidro CA 92173 
28 Otay 76 Truck Stop & 7-11 2535 Otay Center Dr San Diego CA 92154 
29 Bonita Vista Auto & Gas 903 Otay Lakes Rd Chula Vista CA 91913 
30 ARCO 501 Telegraph Canyon Rd Chula Vista CA 91910 
31 Bel Air Market 4473 Logan Ave San Diego CA 92113 
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# ຊື່ ສະຖານທີ່  ທີ່ ຢູ່ ເມືອງ ລັດ 
ລະຫັດ 
Zip 

32 Broadway 76 7180 Broadway 
Lemon 
Grove CA 91945 

33 US Gas Inc 
3520 Sweetwater Springs 
Blvd 

Spring 
Valley CA 91977 

34 Quicik Korner Gas Station 9663 Campo Rd 
Spring 
Valley CA 91977 

35 Basaka Petroleum Co 9111 Campo Rd 
Spring 
Valley CA 91977 

36 Ramco Petroleum #7 2410 Fletcher Pkwy El Cajon CA 92020 
37 Emerald Oil 5600 Baltimore Dr La Mesa CA 91942 

38 Sabre Springs Arco 
12610 Sabre Springs 
Pkwy San Diego CA 92128 

39 California Super #1 510 W 5th Ave Escondido CA 92025 
40 El Mexicano Market & Liquor 602 S Escondido Blvd Escondido CA 92025 
41 Ronco Gas 1158 E Washington Ave Escondido CA 92025 
42 Kwik Stop 1140 E Mission Ave Escondido CA 92025 

43 Ramco Petroleum #2 30351 SR-78 
Santa 
Ysabel CA 92070 

44 Ramco Petroleum 1913 Main St Julian CA 92036 
45 Speedy Mart 1791 N 2nd St El Cajon CA 92021 
46 Sky Fuel 1699 E Main St El Cajon CA 92021 
47 Greenfield Mobil 1761 Greenfield Dr El Cajon CA 92021 
48 Eagle Gas 8445 Los Coches Rd El Cajon CA 92021 
49 Alpine Gas 2232 Alpine Blvd Alpine CA 91901 
50 Jacumba Chevron 1491 Carrizo Gorge Rd Jacumba CA 91934 
51 Jacumba Shell 1494 Carrizo Gorge Rd Jacumba CA 91934 
52 Coronado Island Shell 900 Orange Ave Coronado CA 92118 

53 Bonita Shell 2401 E Division St 
National 
City CA 91950 

54 Mission Gorge Ultramar 6011 Mission Gorge Rd San Diego CA 92120 
55 California Finest Oil 10821 Tierra Santa Blvd San Diego CA 92124 
56 Chevron 236 N El Camino Real Encinitas CA 92024 

57 Sweetwater Gas 2835 Sweetwater Rd 
Spring 
Valley CA 91977 

58 College Arco 5111 College Ave San Diego CA 92115 

59 
University Produce Food 
Market 4950 University Ave San Diego CA 92105 

60 Pw Mart 12906 Pomerado Rd Poway CA 92064 
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ພາບລວມກ່ຽວກັບຄໍ າເຫັນຈາກປະຊາຊົນ   

ຄະນະກໍາມະການທີ່ ປຶ ກສາດ້ານການເຂົ ້ າເຖິງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ (VAAC) 
ຄະນະກໍາມະການທີ່ ປຶ ກສາດ້ານການເຂົ ້ າເຖິງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງປະຊຸມກັນເພ່ືອພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ລົງ
ຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ຄວາມພິການກ່ຽວກັບສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະການລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ . ຄະນະກໍາມະການ
ນີ ້  ບັນລຸໄດ້ຕາມຂໍ ້ ກໍານົດທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງ ຄະນະກໍາມະການທີ່ ປຶ ກສາດ້ານການເຂົ ້ າເຖິງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ. 
ຊື່  ອົງການຈັດຕ້ັງ 
ສະມາຊິ ກຕ່າງໆ 
Paul Spencer Disability Rights California 
Jacqueline Jackson IHSS Advisory Committee 
Michelle Krug Community Member 
Connie Soucy Community Member 
David Stotland Community Member/County Rep 
Karie Lew Disability Rights California/Alternate Member 
Gabriel Tayler Disability Rights California/Alternate Member 
Allie Rice DD/Deaf Community Services of San Diego/Alternate Member 
ພະນັກງານຂອງເຂດປົກຄອງ 
Andrew McDonald Chair 
Shawn Brom Co-Chair 
Rosie Rascon Staff 
Erin Mayer Staff 
David Nickel Staff 
Laura Kelly Staff 
Diane Garcia Staff  
ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ 
Kim Gibbens CEO/San Diego Center for the Blind 
Dennis Smith CDO/San Diego Center for the Blind 
Paul Mansell San Diego Regional Center 
Debbie Marshall State Council/Developmental Disabilities 
Anna Sanger Speech Pathologist 
Lorna de los Santos AARP 

 
ຕາຕະລາງການປະຊຸມຂອງ VAAC ປີ  2022 ຕາຕະລາງການປະຊຸມຂອງ VAAC ປີ  2021 
25 ເມສາ 2022  

25 ກໍລະກົດ 2022   

3 ຕຸລາ 2022     

 

(ກອງປະຊຸມທາງອອນລາຍ)  

(ກອງປະຊຸມທາງອອນລາຍ) 

(ກອງປະຊຸມທາງອອນລາຍ) 

25 ມັງກອນ 2021 

26 ເມສາ 2021  

26 ກໍລະກົດ 2021   

4 ຕຸລາ 2021  

6 ທັນວາ 2021 

(ກອງປະຊຸມທາງອອນລາຍ) 

(ກອງປະຊຸມທາງອອນລາຍ) 

(ກອງປະຊຸມທາງອອນລາຍ)  

(ກອງປະຊຸມທາງອອນລາຍ)  

(ກອງປະຊຸມທາງອອນລາຍ) 
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ວາລະກອງປະຊຸມຂອງ VAAC (ຕົວຢ່າງ) 
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ຄະນະກໍາມະການທີ່ ປຶ ກສາດ້ານການເຂົ ້ າເຖິງພາສາ 
LAAC ແມ່ນຄະນະກໍາມະການເອກະລາດ ທີ່ ປະຊຸມເພ່ືອພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນທີ່ ເວົ ້ າພາສາ
ຊົນເຜ່ົາສ່ວນໜ້ອຍ ກ່ຽວກັບສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ການເລື ອກຕ້ັງທາງໄປສະນີ ທັງໝົດ.  
 
ຄະນະກໍາມະການນີ ້  ບັນລຸໄດ້ຕາມຂໍ ້ ກໍານົດທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງ ຄະນະກໍາມະການທີ່ ປຶ ກສາດ້ານການເຂົ ້ າເຖິງພາສາ. 
 
 
ສະມາຊິ ກຕ່າງໆ ອົງການຈັດຕ້ັງ ພາສາ 
Winnie Davis San Diego Taiwanese Presbyterian 

Church Chinese 

Pastor Michael Lock Mira Mesa Chinese Baptist Church Chinese 
David Seid House of China Chinese 
Joanna Wang Epoch Times- Media Chinese 
Myrna F. Reyes National Federation of Filipino American 

Association (NaFFAA), Bilingual Poll 
Worker  

Filipino 

Salvador “Sal”  B. Flor Council of Philippine American 
Organization, Inc. (COPAO)  

Filipino 

Ramulo “Ram” Sarno  House of the Philippines (HOP)   Filipino 
Dr. Vangie Meneses Community Advocate - COPAO Filipino 
Dr. Aurora S. Cudal-Rivera Community Advocate - NaFFAA, COPAO Filipino 
Andrew J. Amorao Kuya Ate Mentorship Program-San Diego 

(KAMP SD), NaFFAA 
Filipino 

Joe Mazarez Council of Philippine American 
Organization, Inc. (COPAO) 

Filipino 

Angelito “Chito” Saavedra Filipino Bilingual Poll Worker Filipino 
Arnoldo Coronado, PE (MX) Bilingual Site Manager Spanish 
Veronica Ferguson, CPAc Community Member Spanish 
Ray DaSilva, MS, MBA ICOHS College & Bilingual Site Manager Spanish 
Anamaria Flores, MA MECHA & Sweetwater Union High School 

District 
Spanish 

Connie Miller, LTSO Community Member Spanish 
Angel Godinez Homeless Community Advocate & Former 

Spanish Lang. Services EW 
Spanish 

Arcelia Nunez Universidad Popular Spanish 
Maryzella Juarez  Rotary Spanish 
Guadalupe Corona, Ed.D. Southwestern College  Spanish 
Joe Long Vietnamese American Voter Alliance Vietnamese 
Khoi Nguyen Bilingual Poll Worker Vietnamese 
Minh Hieu Pham Vu Community Member Vietnamese 
Buu Van Rasih Rasih Citizenship Institute Vietnamese 
Tram Lam Little Saigon San Diego Vietnamese 
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ວາລະກອງປະຊຸມຂອງ LAAC (ຕົວຢ່າງ) 
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ແຜນຜັງຂອງສູນລົງຄະແນນສຽງ (ຕົວຢ່າງ) 
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ບັນຊີ ລາຍຊື່ ສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ 

ໃນປັດຈຸບັນນີ ້ , ສູນລົງຄະແນນສຽງແລະ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງແມ່ນກໍາລັງກະກຽມຢູ່. ຕາຕະລາງ
ຂ້າງລຸ່ມນີ ້  ບໍ່ ແມ່ນບັນຊີ ລາຍຊື່ ສະບັບເຕັມ. ເຂດປົກຄອງຈະຈັດຫາສູນລົງຄະແນນສຽງຢ່າງໜ້ອຍ 195 ແຫ່ງ ແລະ 
ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງຈໍ ານວນ 130 ແຫ່ງໃນທ່ົວເຂດປົກຄອງ ແລະ ພວກເຮົ າຄາດວ່າຈະຈັດຫາໃຫ້
ໄດ້ຫຼາຍກວ່າຈໍ ານວນຂ້ັນຕ່ໍາ.  

ບັນຊີ ລາຍຊື່ ສຸດທ້າຍຂອງສະຖານທີ່  ຈະຖືກປະກາດລົງໃນເວັບໄຊຂອງເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນ ພາຍໃຕ້ ຂໍ ້ ມູນການເລື ອກ
ຕ້ັງ (Election Information) ເມື່ ອໄດ້ຮັບການສະຫຸຼບແລ້ວ. 

ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ ບັນຊີ ລາຍຊື່ ສະຖານທີ່ ສະບັບເຕັມຍັງຈະສະໜອງໃຫ້ຢູ່ໃນ ແຜ່ນພັບໃຫ້ຂໍ ້ ມູນແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນ
ສຽງອີ ກດ້ວຍ. 

ບັນດາສູນລົງຄະແນນສຽງທີ່ ສະເໜີ  
(ບັນຊີ ລາຍຊື່ ຍັງບໍ່ ສົມບູນ/ກໍາລັງຢູ່ໃນຂະບວນການຄັດເລື ອກຢູ່) 

ສູນລົງຄະແນນສຽງທີ່ ເລື ອກຈະເປີ ດໃນວັນທີ  28 ພຶດສະພາ - 6 ມິຖຸນາ, ເວລາ 8:00 ໂມງເຊົ ້ າເຖິງ 5:00 ໂມງແລງ 
ສູນລົງຄະແນນສຽງທັງໝົດຈະເປີ ດໃນວັນທີ  4 ມິຖຸນາ – 6 ມິຖຸນາ, ເວລາ 8:00 ໂມງເຊົ ້ າເຖິງ 5:00 ໂມງແລງ 

ສູນລົງຄະແນນສຽງທັງໝົດຈະເປີ ດໃນມື ້ ເລື ອກຕ້ັງ ກໍຄື ວັນທີ  7 ມິຖຸນາ, ເວລາ 7:00 ໂມງເຊົ ້ າເຖິງ 8:00 ໂມງແລງ 

ສະຖານທີ່  ທີ່ ຢູ່ ວັນ 

ALPINE - 91901 
ALPINE ELEMENTARY SCHOOL-AUDITORIUM 1850 ALPINE BLVD 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

BONITA - 91902 
SUNNYSIDE ELEMENTARY SCHOOL-MPR 5430 SAN MIGUEL RD 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

BONSALL - 92003 
BONSALL COMMUNITY CTR-MAIN RM 31505 OLD RIVER RD 28 ພຶດສະພາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

BORREGO SPRINGS - 92004 
    

BORREGO SPRINGS HIGH SCHOOL-GYM 2281 DIEGUENO RD 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

BOULEVARD - 91905 
BACK COUNTRY RESOURCE CENTER 39919 RIBBONWOOD RD 28 ພຶດສະພາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

CAMPO - 91906     

MOUNTAIN HEALTH COMM CTR-MAIN HALL 976 SHERIDAN RD 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

CARDIFF BY THE SEA - 92007     

ADA W HARRIS ELEM SCHOOL-MPR 1508 WINDSOR RD 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

CARLSBAD - 92008 
CARLSBAD HIGH SCHOOL-CUSTODIAN RM 3557 MONROE ST 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

https://www.sdvote.com/content/rov/en/elections/election_information2.html
https://www.sdvote.com/content/rov/en/elections/election_information2.html
https://www.sdvote.com/content/rov/en/elections/election_information2.html
https://www.sdvote.com/content/rov/en/VotersChoiceAct/vote-center-locations.html
https://www.sdvote.com/content/rov/en/VotersChoiceAct/vote-center-locations.html
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ສະຖານທີ່  ທີ່ ຢູ່ ວັນ 

CARLSBAD - 92009 
EL CAMINO CREEK SCHOOL-AUDITORIUM 7885 PASEO ALISO 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

CARLSBAD - 92010 
CALAVERA HILLS MIDDLE SCHOOL-GYM 4100 TAMARACK AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

CARLSBAD - 92011 
AVIARA OAKS ELEM SCHOOL-AUDITORIUM 6900 AMBROSIA LN 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

CHULA VISTA - 91910 
BONITA VISTA MIDDLE SCHOOL-CAFETERIA 650 OTAY LAKES RD 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
CHULA VISTA CITY HALL 276 4TH AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
CLEAR VIEW ELEMENTARY SCHOOL-
AUDITORIUM 

455 WINDROSE WAY 4 ມິຖຸນາ ເຖິງ 7 ມິຖຸນາ 

HILLTOP HIGH SCHOOL-CAFETERIA 555 CLAIRE AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
SOUTHWESTERN COMM CLG-WEST STUDENT 
UNION 

900 OTAY LAKES RD, LOT 
A 

28 ພຶດສະພາ ເຖິງ 7 ມິຖຸນາ 

CHULA VISTA - 91911 
BAY VIEW BAPTIST CHURCH 210 JAMUL AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
FRED H ROHR ELEM SCHOOL-CAFETERIA 1540 MALTA AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
SHADOW MTN COMM CHR-FIRESIDE RM 960 5TH AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

CHULA VISTA - 91913 
EASTLAKE ELEM SCHOOL-AUDITORIUM 1955 HILLSIDE DR 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
HEDENKAMP ELEM SCHOOL-MPR HALF 930 E PALOMAR ST 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
MC MILLIN, CORKY SCHOOL-AUDITORIUM 1201 SANTA CORA AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
OTAY RANCH HIGH SCHL-LIBRARY 1250 OLYMPIC PKWY 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

CHULA VISTA - 91914 
EASTLAKE MIDDLE SCHOOL-LIBRARY 900 DUNCAN RANCH RD 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

CHULA VISTA - 91915 
CAMARENA, ENRIQUE S ELEM SCHOOL-RM 704 1650 EXPLORATION FLS 

DR, USE WINDINGWALK 
4 ມິຖຸນາ ເຖິງ 7 ມິຖຸນາ 

EASTLAKE HIGH SCHOOL-ROOM 1604 1120 EASTLAKE PKWY, 
MAIN ENTRANCE 

4 ມິຖຸນາ ເຖິງ 7 ມິຖຸນາ 
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ສະຖານທີ່  ທີ່ ຢູ່ ວັນ 

CORONADO - 92118 
CITY OF CORONADO - COMM CTR-ABALONE RM 1845 STRAND WAY 28 ພຶດສະພາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

DESCANSO - 91916 
OUR LADY OF LIGHT CATHOLIC CHR 9136 RIVERSIDE DR 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

EL CAJON - 92019 
EL CAJON ELKS LODGE #1812 - MEETING RM 1400 E WASHINGTON AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
KENNEDY REC CENTER-MEETING RM 1675 E MADISON AVE 28 ພຶດສະພາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
RANCHO SAN DIEGO ELEM SCHOOL-MPR 12151 CALLE ALBARA 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

EL CAJON - 92021 
CREST COMMUNITY CLUBHOUSE 113 NORTH PARK DR 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
LOS COCHES CREEK MIDDLE SCHOOL-DRAMA 
RM 

9669 DUNBAR LN 4 ມິຖຸນາ ເຖິງ 7 ມິຖຸນາ 

MAGNOLIA ELEM SCHOOL-AUDITORIUM 650 GREENFIELD DR 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
NARANCA ELEM SCHOOL-MPR 1030 NARANCA AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
W D HALL ELEM SCHOOL-AUDITORIUM 1376 PEPPER DR 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
WELLS PARK 1153 E MADISON AVE 28 ພຶດສະພາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

ENCINITAS - 92024 
ENCINITAS COMMUNITY CENTER-MAPLE RM 1140 OAKCREST PARK DR 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
OLIVENHAIN MUNICIPAL WATER DISTRICT 1966 OLIVENHAIN RD 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
PAUL ECKE CENTRAL SCHOOL-MPR 185 UNION ST 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

ESCONDIDO - 92025 
CENTRAL ELEM SCHOOL-AUDITORIUM 122 W 4TH AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
PARK AVENUE COMMUNITY CENTER-OAK RM 728 N BROADWAY 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
WESTFIELD NORTH COUNTY - COMMUNITY 
ROOM 

272 E VIA RANCHO PKWY 28 ພຶດສະພາ ເຖິງ 7 ມິຖຸນາ 

ESCONDIDO - 92026 
REIDY CREEK ELEM SCHOOL-MPR 2869 N BROADWAY 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
ROCK SPRINGS ELEM SCHOOL-AUDITORIUM 1155 DEODAR RD 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

ESCONDIDO - 92027 
COMMUNITY LUTHERAN CHURCH 3575 E VALLEY PKWY 28 ພຶດສະພາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
CONWAY ELEM SCHOOL-MPR 1325 CONWAY DR 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
EAST VALLEY COMMUNITY CTR - VINEYARD RM 2245 E VALLEY PKWY 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
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ສະຖານທີ່  ທີ່ ຢູ່ ວັນ 
ESCONDIDO – 92027 (cont.) 
OAK HILL ELEM SCHOOL-MPR 1820 OAK HILL DR 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

ESCONDIDO - 92029 
DEL LAGO ACADEMY-DANCE RM B203 1740 SCENIC TRAILS WAY 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

FALLBROOK - 92028 
FALLBROOK COMMUNITY CTR-AUDITORIUM 341 HEALD LN 28 ພຶດສະພາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
FALLBROOK HIGH SCHOOL-GYM 2400 S STAGE COACH LN 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
FALLBROOK UN ELEM OFFCE-RM 6 PROF DEV 
RM 

321 IOWA ST 4 ມິຖຸນາ ເຖິງ 7 ມິຖຸນາ 

IMPERIAL BEACH - 91932 
SBUSD ED CENTER-BURRESS AUDITORIUM 601 ELM AVE 28 ພຶດສະພາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

JAMUL - 91935 
DEERHORN VALLEY FIRE STATION #37 2383 HONEY SPRINGS RD 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
JAMUL COMMUNITY CHR OFFICE-CHAPEL 14866 LYONS VALLEY RD 28 ພຶດສະພາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

JULIAN - 92036 
JULIAN TOWN HALL - DOWNSTAIRS 2129 MAIN ST 28 ພຶດສະພາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

LA JOLLA - 92037 
MUIRLANDS MIDDLE SCHOOL-AUDITORIUM 1056 NAUTILUS ST 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

LA MESA - 91942 
MARYLAND AVENUE ELEM SCHOOL-
AUDITORIUM 

5400 MARYLAND AVE 4 ມິຖຸນາ ເຖິງ 7 ມິຖຸນາ 

PARKWAY MIDDLE SCHOOL-MPR 9009 PARK PLAZA DR 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
UNITED CHURCH OF CHRIST OF LA MESA-HALL 5940 KELTON AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

LAKESIDE - 92040 
EL CAPITAN HIGH SCHOOL-EVENT CENTER 10410 ASHWOOD ST 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
LAKESIDE COMMUNITY CENTER-MEYER HALL 9841 VINE ST 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
SANTEE-LAKESIDE ELKS LODGE 11633 WOODSIDE AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

NATIONAL CITY - 91950 
CAMACHO RECREATION CENTER - GYM 1810 E 22ND ST 28 ພຶດສະພາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
EL TOYON RECREATION CTR-CLASSRM 2005 E 4TH ST 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
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OCEANSIDE - 92054     

LINCOLN MIDDLE SCHOOL-MPR 2000 CALIFORNIA ST 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
OCEANSIDE COUNTRY CLUB SR CTR-RM G & H 455 COUNTRY CLUB LN 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
WOMENS CLUB OF OCEANSIDE 1606 MISSOURI AVE 28 ພຶດສະພາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

OCEANSIDE - 92056 
EL CORAZON SENIOR CENTER - CLASSROOMS 3302 SENIOR CENTER DR 28 ພຶດສະພາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
TEMPLE HEIGHTS ELEM SCHOOL-MPR 1550 TEMPLE HEIGHTS 

DR 
4 ມິຖຸນາ ເຖິງ 7 ມິຖຸນາ 

OCEANSIDE - 92057 
KNIGHTS OF COLUMBUS-HALL/SAN LUIS REY 4070 MISSION AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
LIBBY ELEMENTARY SCHOOL-MPR 423 W REDONDO DR 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
MARTIN L KING JR MID SCHOOL-MPR 1290 IVEY RANCH RD 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
MELBA BISHOP REC CTR-GYM 5306 NORTH RIVER RD 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
MISSION VISTA HIGH SCHOOL - THEATER 1306 MELROSE DR 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
ROOSEVELT MIDDLE SCHOOL-MPR 850 SAGEWOOD DR 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

OCEANSIDE - 92058 
JOE BALDERRAMA COMMUNITY CENTER 709 SAN DIEGO ST 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
OCEANSIDE UNIFIED SCH DIST-BOARD ROOM 2111 MISSION AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

PALA - 92059 
PALA TRIBAL COMMUNITY HALL-OLD HALL 35955 PALA TEMECULA 

RD 
4 ມິຖຸນາ ເຖິງ 7 ມິຖຸນາ 

PINE VALLEY - 91962 
MOUNTAIN EMPIRE HIGH SCHOOL-GYM 3305 BUCKMAN SPRINGS 

RD 
4 ມິຖຸນາ ເຖິງ 7 ມິຖຸນາ 

PINE VALLEY COMMUNITY CLUBHOUSE 28890 OLD HWY 80 28 ພຶດສະພາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

POTRERO - 91963 
POTRERO COMMUNITY CENTER-MAIN HALL 24550 HWY 94 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

POWAY - 92064 
MICKEY CAFAGNA COMM CTR-WILLOW RM 13094 CIVIC CENTER DR 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
MIDLAND ELEMENTARY SCHOOL-MPR 13910 MIDLAND RD 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
POMERADO ELEM SCH-MPR 12321 9TH ST 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
POWAY HIGH SCHOOL-K1 15500 ESPOLA RD 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
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RAMONA - 92065 
RAMONA COMM CTR-MULTI PURPOSE RM 434 AQUA LN 28 ພຶດສະພາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
RAMONA SOUTHERN BAPTIST CHURCH 838 HANSON LN 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
RAMONA UNIFIED SCH DIST - WILSON GYM 720 9TH ST 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

RANCHO SANTA FE - 92067 
R ROGER ROWE SCHOOL-GYM 5927 LA GRANADA 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

SAN DIEGO - 92101 
DOWNTOWN WORKS 550 W B ST 28 ພຶດສະພາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
WASHINGTON ELEM SCHOOL-AUDITORIUM 1789 STATE ST 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

SAN DIEGO - 92102 
GOLDEN HILL RECREATION CTR-GYM 2600 GOLF COURSE DR 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
HORTON ELEM SCHOOL-AUDITORIUM 5050 GUYMON ST 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

SAN DIEGO - 92103 
SAN DIEGO LGBT COMMUNITY CENTER 3909 CENTRE ST 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
SPRECKELS MASONIC TEMPLE - DINING HALL 3858 FRONT ST 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

SAN DIEGO - 92104 
NORTH PARK RECREATION CENTER-MPR 1 4044 IDAHO ST 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
ST PATRICKS CATHOLIC PARISH - REAR HALL 3585 30TH ST 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

SAN DIEGO - 92105 
MID CITY COMMUNITY-GYMNASIUM 4302 LANDIS ST 28 ພຶດສະພາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
OAK PARK ELEM SCHOOL-AUDITORIUM 2606  54TH ST, USE 

MAPLE ST 
4 ມິຖຸນາ ເຖິງ 7 ມິຖຸນາ 

WILSON MIDDLE SCHOOL-AUDITORIUM 3838 ORANGE AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

SAN DIEGO - 92107 
CORREIA MIDDLE SCHOOL-AUDITORIUM FOYER 4302 VALETA ST 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
DANA MID SCHOOL-CAFETERIA 1775 CHATSWORTH BLVD 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
OCEAN BEACH REC CTR - GYM 4726 SANTA MONICA AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

SAN DIEGO - 92109 
DOWNTOWN WORKS 4438 INGRAHAM ST 28 ພຶດສະພາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
PACIFIC BEACH RECREATION CENTER-CRAFT 
RM 

1405 DIAMOND ST 4 ມິຖຸນາ ເຖິງ 7 ມິຖຸນາ 
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SAN DIEGO - 92110 
FATHER JUNIPERO SERRA HALL 2540 SAN DIEGO AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
USD- DEGHERI ALUMNI CTR RM 113 5998 ALCALA PARK 28 ພຶດສະພາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

SAN DIEGO - 92111 
CARSON ELEM SCHOOL-AUDITORIUM 6905 KRAMER ST 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
CLAIREMONT COVENANT CHR-FELLOWSHIP 
HALL 5255 MT ARARAT DR 4 ມິຖຸນາ ເຖິງ 7 ມິຖຸນາ 

ISLAMIC CENTER OF SAN DIEGO - MPR 7050 ECKSTROM AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
KEARNY MESA REC CTR-MEETING ROOM 3170 ARMSTRONG ST 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
LINDA VISTA PRESBYTERIAN CHURCH - HALL 2130 ULRIC ST 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

SAN DIEGO - 92113 
MOUNTAIN VIEW COMM CTR-BACK MEETING RM 641 S BOUNDARY ST 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
NEW HOPE BAPTIST CHURCH HALL 2205 HARRISON AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

SAN DIEGO - 92114 
AUDUBON SCHOOL-AUDITORIUM 8111 SAN VICENTE ST 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
BAYVIEW BAPTIST CHURCH-AUDITORIUM 6134 PASTOR TIMOTHY J 

WINTERS ST 
4 ມິຖຸນາ ເຖິງ 7 ມິຖຸນາ 

ENCANTO RECREATION CTR-MEETING RM 6508 WUNDERLIN AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
FULTON ELEMENTARY SCHOOL-AUDITORIUM 7055 SKYLINE DR 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

SAN DIEGO - 92115 
CRAWFORD HIGH SCHOOL-CAFETERIA 5600 SPARTAN DR 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
HOOVER HIGH SCHOOL-AUDITORIUM STAGE 4474 EL CAJON BLVD 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

SAN DIEGO - 92117 
ALCOTT ELEM SCHOOL-AUDITORIUM 4680 HIDALGO AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
NORTH CLAIREMONT REC CTR - GYM 4421 BANNOCK AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
SEQUOIA ELEM SCHOOL-AUDITORIUM 4690 LIMERICK AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
SOUTH CLAIREMONT REC CTR-CRAFT RM 3605 CLAIREMONT DR 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

SAN DIEGO - 92119 
SAN CARLOS REC CENTER-SAN CARLOS ROOM 6445 LAKE BADIN AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

SAN DIEGO - 92120 
ALLIED GARDENS REC CENTER-GYM 5155 GREENBRIER AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
FOSTER ELEM SCHOOL-AUDITORIUM 6550 51ST ST 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
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SAN DIEGO – 92120 (cont.)   
MISSION TRAILS CHURCH-FELLOWSHIP HALL 4880 ZION AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

SAN DIEGO - 92122 
DOYLE RECREATION CENTER-GYM 8175 REGENTS RD 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
STANDLEY PARK & REC CTR - CRAFT RM 3585 GOVERNOR DR 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

SAN DIEGO - 92123 
SERRA MESA REC CENTER-GYM 9020 VILLAGE GLEN DR 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

SAN DIEGO - 92124 
TIERRASANTA REC CENTER-MEETING RM 2 & 3 11220 CLAIREMONT MESA 

BLVD 
4 ມິຖຸນາ ເຖິງ 7 ມິຖຸນາ 

SAN DIEGO - 92126 
CHALLENGER MID SCHOOL-AUDITORIUM 10810 PARKDALE AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
HAGE ELEM SCHOOL-AUDITORIUM 9750 GALVIN AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
MIRA MESA REC CTR-GAME RM 8575 NEW SALEM ST 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
SAN DIEGO MIRAMAR COLLEGE-ROOM H-103 10440 BLACK MOUNTAIN 

RD 
4 ມິຖຸນາ ເຖິງ 7 ມິຖຸນາ 

SAN DIEGO - 92127 
RANCHO BERNARDO REC CENTER-MEETING RM 18448 W BERNARDO DR 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
TURTLEBACK ELEMENTARY SCHOOL-MPR 15855 TURTLEBACK RD 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

SAN DIEGO - 92128 
CARMEL MOUNTAIN RANCH REC CTR-MPR RM 
103 

10152 RANCHO CARMEL 
DR 

28 ພຶດສະພາ ເຖິງ 7 ມິຖຸນາ 

HOPE UNITED METHODIST CHR-COVENANT HL 4 16550 BERNARDO 
HEIGHTS PKWY 

4 ມິຖຸນາ ເຖິງ 7 ມິຖຸນາ 

SAN DIEGO - 92129 
CANYON VIEW ELEM SCHOOL-MPR 9225 ADOLPHIA ST 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
HILLTOP COMMUNITY PARK-MPR 9711 OVIEDO WAY 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
WESTVIEW HIGH SCHOOL-DANCE ROOM 13500 CAMINO DEL SUR 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

SAN DIEGO - 92130 
CARMEL VALLEY REC CENTER - MPR RM 1 3777 TOWNSGATE DR 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
OCEAN AIR RECREATION CTR-ACTIVITY RM 100 4770 FAIRPORT WAY 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
PACIFIC HIGHLANDS RNCH REC CTR-MPR 
NORTH 

5977 VILLAGE CENTER 
LOOP RD 

28 ພຶດສະພາ ເຖິງ 7 ມິຖຸນາ 
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SAN DIEGO – 92130 (cont.) 
ST THERESE OF CARMEL CATHOLIC CHURCH 4355 DEL MAR TRAILS RD 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

SAN DIEGO - 92131 
DINGEMAN ELEM SCH-AUDITORIUM 11840 SCRIPPS CREEK 

DR 
4 ມິຖຸນາ ເຖິງ 7 ມິຖຸນາ 

ELLEN BROWNING SCRIPPS ELEM-MPR 11778 CYPRESS CANYON 
RD 

4 ມິຖຸນາ ເຖິງ 7 ມິຖຸນາ 

SAN DIEGO - 92139 
CENTRO FAMILIAR CRISTIANO-RM 5 5901 RANCHO HILLS DR 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
HILLSBOROUGH RECREATION CENTER 1208 MANZANA WAY 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
PENN ATHLETIC FIELD-MEETING RM 2555 DUSK DR 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

SAN DIEGO - 92154 
JUAREZ-LINCOLN ELEM SCHOOL-MPR 849 TWINING AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
MONTGOMERY WALLER REC CTR - GYM 3020 CORONADO AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
NESTOR UNITED METHODIST CHR-FELLOWSHIP 2205 FLOWER AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
ROBERT EGGER REC CTR - GYM 1885 CORONADO AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
SAN YSIDRO HIGH SCHL-PERF ARTS CTR FOYER 5353 AIRWAY RD 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

SAN DIEGO - 92182 
    

SDSU VIEJAS ARENA - TUNNEL 5500 CANYON CREST DR, 
PARKING 13 

28 ພຶດສະພາ ເຖິງ 7 ມິຖຸນາ 

SAN MARCOS - 92069 
SAN MARCOS COMMUNITY CENTER-MAIN HALL 3 CIVIC CENTER DR 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
WALNUT GROVE PARK RED BARN 1950 SYCAMORE DR 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

SAN MARCOS - 92078 
CSU SAN MARCOS-VIASAT ENGR PAVILLON 5101 333 S TWIN OAKS VALLEY 

RD, LOT F 
4 ມິຖຸນາ ເຖິງ 7 ມິຖຸນາ 

SAN ELIJO REC CTR-TERRACE RM 1105 ELFIN FOREST RD E 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

SAN YSIDRO - 92173 
COLONEL IRVING SALOMON COMM CTR - GYM 179 DIZA RD 28 ພຶດສະພາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

SANTA YSABEL - 92070 
SANTA YSABEL NATURE CENTER-COMMUNITY 
RM 

22135 HWY 79 4 ມິຖຸນາ ເຖິງ 7 ມິຖຸນາ 
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SANTEE - 92071 
CAJON PARK SCHOOL-MPR 10300 N MAGNOLIA AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
PRIDE ACADEMY AT PROSPECT AVE-LRC 9303 PROSPECT AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
SUMMIT UNITARIAN UNIVERSALIST FELLOWSHIP 8778 COTTONWOOD AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
SYCAMORE CANYON SCHOOL-MPR 10201 SETTLE RD 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
WEST HILLS HIGH SCHOOL - GYM FOYER 8756 MAST BLVD 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

SOLANA BEACH - 92075 
SKYLINE ELEMENTARY SCHOOL-THEATER 606 LOMAS SANTA FE DR 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

SPRING VALLEY - 91977 
FAITH CHAPEL-STUDENT CENTER 9400 CAMPO RD 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
HIGHLANDS ELEM SCHOOL-MPR 3131 S BARCELONA ST 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
NEW SEASONS CHURCH - YOUTH CENTER 2300 BANCROFT DR 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
SPRING VALLEY COMMUNITY CTR-COMPUTER 
RM 

8735 JAMACHA BLVD 28 ພຶດສະພາ ເຖິງ 7 ມິຖຸນາ 

VALLEY CENTER - 92082 
VALLEY CENTER COMMUNITY HALL 28246 LILAC RD 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
VALLEY CENTER PAUMA STAFF LOUNGE-RM 1 28751 COLE GRADE RD 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

VISTA - 92081 
RANCHO BUENA VISTA HS-LIBRARY/MEDIA CTR 1601 LONGHORN DR 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

VISTA - 92083 
LIFE CHRISTIAN CHURCH VISTA 1132 N MELROSE DR 

SUITE 502 
4 ມິຖຸນາ ເຖິງ 7 ມິຖຸນາ 

STONEBROOKE CHURCH-FELLOWSHIP HALL 145 HANNALEI DR 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 
VISTA INNOVATION CENTER-MPR 836 OLIVE AVE 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

VISTA - 92084 
VISTA CIVIC CENTER - VANCE COMMUNITY RM 200 CIVIC CENTER DR, 

USE ALTA VISTA DR 
28 ພຶດສະພາ ເຖິງ 7 ມິຖຸນາ 

VISTA HIGH SCHOOL-GYM 1 PANTHER WAY 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 

WARNER SPRINGS - 92086 
WARNER UNION ELEM SCHL-LIBRARY 30951 HWY 79 4 ມິຖນາ ເຖິງ 7 ມິຖນາ 



EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 77 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ສະເໜີ 

ບັນຊີ ລາຍຊື່ ສຸດທ້າຍຂອງສະຖານທີ່  ຈະຖື ກປະກາດລົງໃນເວັບໄຊຂອງເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນ ພາຍໃຕ້ ຂໍ ້ ມູນການເລື ອກຕ້ັງ 
(Election Information). 

ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ ບັນຊີ ລາຍຊື່ ສະຖານທີ່ ສະບັບເຕັມຍັງຈະສະໜອງໃຫ້ຢູ່ໃນ ແຜ່ນພັບໃຫ້ຂໍ ້ ມູນແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງອີ ກດ້ວຍ. 

ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ ເລີ່ ມໃຫ້ບໍ ລິ ການຕ້ັງແຕ່ວັນທີ  9 ພຶດສະພາ 2022 ເປັນຕ້ົນໄປ 
(ວັນ/ເວລາຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ) 

ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງທັງໝົດຈະເປີ ດໃນມື ້ ເລື ອກຕ້ັງ ກໍຄື ວັນທີ  7 ມິຖຸນາ, ເວລາ  
7:00 ໂມງເຊົ ້ າເຖິງ 8:00 ໂມງແລງ 

 
ສະຖານທີ່  ທີ່ ຢູ່ ເມື ອງ ລະຫັດໄປສະນີ  
Alpine Branch Library 1752 Alpine Blvd Alpine 91901 
Bonita-Sunnyside Branch Library 4375 Bonita Rd Bonita 91902 
Bonita-Sunnyside Fire Protection District 4900 Bonita Rd Bonita 91902 
Corpus Christi Parish 450 Corral Canyon Rd Bonita 91902 

Daniel's Market 
5256 S. Mission Rd Ste 
701 Bonsall 92003 

Borrego Springs Branch Library 2580 Country Club Rd 
Borrego 
Springs 92004 

Campo-Morena Village Branch Library 31356 Highway 94 Campo 91906 

Cardiff-by-the-Sea Branch Library 2081 Newcastle Ave 
Cardiff-by-
the-Sea 92007 

Agua Hedionda Lagoon Foundation/Discovery 
Center 1580 Cannon Rd Carlsbad 92008 
Carlsbad City Library Learning Center 3368 Eureka Pl Carlsbad 92008 
Georgina Cole Library 1250 Carlsbad Village Dr Carlsbad 92008 
Carlsbad City Library 1775 Dove Ln Carlsbad 92011 
Chula Vista Public Library Civic Center Branch 365 F St Chula Vista 91910 
First United Methodist Church 1200 E H St Chula Vista 91910 
Norman Park Senior Center 270 F St Chula Vista 91910 
Office of the Assessor/Recorder/County Clerk 590 3rd Ave Chula Vista 91910 
Otay Recreation Center 3554 Main St Chula Vista 91911 
South Chula Vista Library 389 Orange Ave Chula Vista 91911 
Westmont at San Miguel Ranch 2325 Proctor Valley Rd Chula Vista 91914 
Chula Vista Public Library 2015 Birch Rd Ste 409 Chula Vista 91915 
Coronado Public Library 640 Orange Ave Coronado 92118 
Del Mar Branch Library 1309 Camino Del Mar Del Mar 92014 
Descanso Branch Library 9545 River Dr Descanso 91916 
Foothills Adult Education Center 1550 Melody Ln El Cajon 92019 
Postal Annex+ 2514 Jamacha Rd Ste 502 El Cajon 92019 

Rancho San Diego Branch Library 
11555 Via Rancho San 
Diego El Cajon 92019 

El Cajon Branch Library 201 E Douglas Ave El Cajon 92020 
Fletcher Hills Branch Library 576 Garfield Ave El Cajon 92020 
California DMV 1450 Graves Ave El Cajon 92021 

https://www.sdvote.com/content/rov/en/elections/election_information2.html
https://www.sdvote.com/content/rov/en/elections/election_information2.html
https://www.sdvote.com/content/rov/en/elections/election_information2.html


EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 78 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ສະຖານທີ່  ທີ່ ຢູ່ ເມື ອງ ລະຫັດໄປສະນີ  
Crest Branch Library 105 Juanita Ln El Cajon 92021 
El Camino Memorial 340 Melrose Ave Encinitas 92024 
Encinitas Branch Library 540 Cornish Dr Encinitas 92024 
Encinitas Chamber of Commerce 535 Encinitas Blvd Ste 116 Encinitas 92024 
Escondido Public Library 239 S Kalmia St Escondido 92025 
Major Market 1855 S Centre City Pkwy Escondido 92025 
Oakmont of Escondido Hills 3012 Bear Valley Pkwy S Escondido 92025 
Champagne Village 8975 Lawrence Welk Dr Escondido 92026 
Rincon del Diablo Municipal Water District 1920 N Iris Ln Escondido 92026 
Fallbrook Branch Library 124 S Mission Rd Fallbrook 92028 
Rainbow Municipal Water District 3707 Old Hwy 395 Fallbrook 92028 

Imperial Beach Branch Library 810 Imperial Beach Blvd 
Imperial 
Beach 91932 

Jacumba Branch Library 44605 Old Highway 80 Jacumba 91934 
Julian Branch Library 1850 Highway 78 Julian 92036 
La Jolla/Riford Library 7555 Draper Ave La Jolla 92037 
Lawrence Family Jewish Community Center 4126 Executive Dr La Jolla 92037 
Frazier Farms 8401 Fletcher Parkway La Mesa 91942 
La Mesa Branch Library 8074 Allison Ave La Mesa 91942 
Westmont of La Mesa 9000 Lake Murray Dr La Mesa 91942 
Lakeside Branch Library 9839 Vine St Lakeside 92040 
Bella Vista Health Center 7922 Palm St Lemon Grove 91945 
Lemon Grove Branch Library 3001 School Ln Lemon Grove 91945 
Lincoln Acres Branch Library 2725 Granger Ave National City 91950 
National City Public Library 1401 National City Blvd National City 91950 
Frazier Farms 1820 Oceanside Blvd Oceanside 92054 
King of Kings Lutheran Church 2993 MacDonald St Oceanside 92054 
Oceanside Public Library 330 N Coast Hwy Oceanside 92054 
Dog Dayz of California 1995 Peacock Blvd Oceanside 92056 
Oceanside Public Library Mission Branch 3861-B Mission Ave Oceanside 92058 

Postal Annex+ 
4140 Oceanside Blvd Ste 
159 Oceanside  92056 

Postal Annex+ 825 College Blvd Ste 102 Oceanside  92057 

Yuima Municipal Water District 34928 Valley Center Rd 
Pauma 
Valley 92061 

Pine Valley Branch Library 28804 Old Highway 80 Pine Valley 91962 
Potrero Branch Library 24883 Potrero Valley Rd Potrero 91963 
Old Poway Park 14134 Midland Rd Poway 92064 
Postal Annex+ 14781 Pomerado Rd Poway 92064 
Poway Branch Library 13137 Poway Rd Poway 92064 
Ramona Branch Library 1275 Main St Ramona 92065 



EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 79 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ສະຖານທີ່  ທີ່ ຢູ່ ເມື ອງ ລະຫັດໄປສະນີ  

Rancho Santa Fe Branch Library 17040 Avenida de Acacias 
Rancho 
Santa Fe 92067 

Rancho Santa Fe Fire Protection District 18027 Calle Ambiente 
Rancho 
Santa Fe 92067 

Central Library 330 Park Blvd San Diego 92101 
Firehouse Museum 1572 Columbia St San Diego 92101 
San Diego Unified Port District 3165 Pacific Hwy San Diego 92101 
The Old Globe 1363 Old Globe Way San Diego 92101 
Mission Hills-Hillcrest/Knox Library 215 W Washington St San Diego 92103 
University Heights Library 4193 Park Blvd San Diego 92103 
North Park Library 3795 31st St San Diego 92104 
City Heights/Weingart Library 3795 Fairmount Ave San Diego 92105 
Oak Park Library 2802 54th St San Diego 92105 
Ocean Beach Library 4801 Santa Monica Ave San Diego 92107 
Point Loma/Hervey Library 3701 Voltaire St San Diego 92107 
Mission Valley Library 2123 Fenton Pkwy San Diego 92108 
Pacific Beach/Taylor Library 4275 Cass St San Diego 92109 
Clairemont Library 2920 Burgener Blvd San Diego 92110 
San Diego Humane Society 5480 Gaines St San Diego 92110 
Linda Vista Library 2160 Ulric St San Diego 92111 
Barrio Station 2175 Newton Ave San Diego 92113 
Logan Heights Library 567 S 28th St San Diego 92113 
Mountain View/Beckwourth Library 721 San Pasqual St San Diego 92113 
Valencia Park/Malcolm X Library 5148 Market St San Diego 92114 
College-Rolando Library 6600 Montezuma Rd San Diego 92115 
San Diego Center for the Blind 5922 El Cajon Blvd San Diego 92115 
The Salvation Army Kroc Center 6845 University Ave San Diego 92115 
Kensington-Normal Heights Library 4121 Adams Ave San Diego 92116 
Balboa Library 4255 Mt Abernathy Ave San Diego 92117 
North Clairemont Library 4616 Clairemont Dr San Diego 92117 
San Carlos Library 7265 Jackson Dr San Diego 92119 
Allied Gardens/Benjamin Library 5188 Zion Ave San Diego 92120 
North University Community Library 8820 Judicial Dr San Diego 92122 
University Community Library 4155 Governor Dr San Diego 92122 

Office of the Assessor/Recorder/County Clerk 
9225 Clairemont Mesa 
Blvd San Diego 92123 

Registrar of Voters 5600 Overland Ave San Diego 92123 
Serra Mesa-Kearny Mesa Library 9005 Aero Dr San Diego 92123 
Tierrasanta Library 4985 La Cuenta Dr San Diego 92124 
Mira Mesa Library 8405 New Salem St San Diego 92126 
4S Ranch Branch Library 10433 Reserve Dr San Diego 92127 



EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 80 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ສະຖານທີ່  ທີ່ ຢູ່ ເມື ອງ ລະຫັດໄປສະນີ  
Carmel Mountain Ranch Library 12095 World Trade Dr San Diego 92128 
Rancho Bernardo Library 17110 Bernardo Center Dr San Diego 92128 
Rancho Penasquitos Library 13330 Salmon River Rd San Diego 92129 
Carmel Valley Library 3919 Townsgate Dr San Diego 92130 
Scripps Miramar Ranch Library 10301 Scripps Lake Dr San Diego 92131 
Paradise Hills Library 5922 Rancho Hills Dr San Diego 92139 
Skyline Hills Library 7900 Paradise Valley Rd San Diego 92139 
California DMV 6111 Business Center Ct San Diego 92154 
Otay Mesa-Nestor Library 3003 Coronado Ave San Diego 92154 
Postal Annex+ 4370 Palm Ave Ste D  San Diego 92154 
San Marcos Branch Library 2 Civic Center Dr San Marcos 92069 
Woodland Village Apartments 975 Woodland Pkwy San Marcos 92069 
Office of the Assessor/Recorder/County Clerk 141 E Carmel St San Marcos 92078 
St Marks's Roman Catholic Church 1147 Discovery St San Marcos 92078 
Casa Familiar Community Center 268 E Park Ave San Ysidro 92173 
San Ysidro Library 4235 Beyer Blvd San Ysidro 92173 
Office of the Assessor/Recorder/County Clerk 10144 Mission Gorge Rd Santee 92071 
Postal Annex+ 9830 Magnolia Ave Santee 92071 

Santee Branch Library 
9225 Carlton Hills Blvd 
#17 Santee 92071 

Solana Beach Branch Library 157 Stevens Ave 
Solana 
Beach 92075 

Casa de Oro Branch Library 9805 Campo Rd #180 Spring Valley 91977 
Spring Valley Branch Library 836 Kempton St Spring Valley 91977 
San Miguel Fire Protection District 2850 Via Orange Way Spring Valley 91978 
Valley Center Branch Library 29200 Cole Grade Rd Valley Center 92082 
Frazier Farms 225 Vista Village Dr Vista 92083 
Vista Branch Library 700 Eucalyptus Ave Vista 92084 
Vista Elks Lodge 1968 1947 E Vista Way Vista 92084 

 

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການແນະນໍ າສະຖານທີ່  ທີ່ ມີ ທ່າແຮງ, ກະລຸນາຕ່ືມຂໍ ້ ມູນໃສ່ແບບຟອມແນະນໍ າການເລື ອກສະຖານທີ່  ທີ່ ຢູ່
ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງເລື ອກຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ (sdvote.com). ແບບຟອມນີ ້ ຈະເປີ ດໃຫ້ສາທາລະນະຈົນກວ່າ 
ສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງຈະໄດ້ຮັບການກໍານົດສໍ າເລັດແລ້ວ. 

  

https://www.sdvote.com/content/rov/en/VotersChoiceAct.html
https://www.sdvote.com/content/rov/en/VotersChoiceAct.html


EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 81 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ແຜນທີ່ ມາດຖານຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງເລື ອກຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ 

 

ເສ້ັນທາງການຂົນສ່ົງສາທາລະນະ 

 
  



EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 82 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ພ້ືນທີ່ ທີ່ ມີ ການໃຊ້ການລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ໜ້ອຍ 

 

 
  



EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 83 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ 

 

 
  



EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 84 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ສາມາດເວົ ້ າພາສາອັງກິດໄດ້ຈໍ າກັດ 

 

 
  



EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 85 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ຄວາມພິການ 

 

 
  



EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 86 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ອັດຕາການມີລົດສ່ວນຕົວຕ່ໍາ 

 

 
  



EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 87 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ພ້ືນທີ່ ທີ່ ມີ ຊຸມຊົນທີ່ ມີ ລາຍໄດ້ຕ່ໍາ 

 

 
  



EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 88 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ຜູ້ຢູ່ອາໄສທີ່ ມີ ສິ ດທີ່ ຍັງບໍ່ ທັນໄດ້ລົງທະບຽນເພ່ືອລົງຄະແນນສຽງ 

 

 
  



EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 89 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ປະຊາກອນທີ່ ຢູ່ແຍກໂດດດ່ຽວຕາມທາງພູມສາດ 

 

 
  



EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 90 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ພ້ືນທີ່ ທີ່ ມີ ທ່າແຮງໃນການໃຊ້ເປັນສູນລົງຄະແນນສຽງ ຫຼື  ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ 

 

 
  



EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 91 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ເລື່ ອງລາວຂອງສູນຂ່າວ ຂອງເຂດປົກຄອງ 

 



EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 92 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜ້າ 

ການພິມເຜີຍແຜ່ 
ແຈ້ງການເຖິງສາທາລະນະສໍ າລັບກອງປະຊຸມປຶ ກສາຫາລື  

ແຈ້ງການເຖິງສາທາລະນະ 
ກອງປະຊຸມປຶ ກສາຫາລື  

ຂໍ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບໃນທີ່ ນີ ້ ເລີ ຍວ່າ ຈະມີການຈັດກອງປະຊຸມປຶ ກສາຫາລື ທາງອອນລາຍ ສໍ າລັບການສ້າງຮ່າງແຜນການຄຸ້ມ
ຄອງການເລື ອກຕ້ັງ (EAP) ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງເລື ອກຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ (VCA) ໃນ ວັນຈັນ, ວັນທີ  24 
ມັງກອນ 2022. ກອງປະຊຸມທາງອອນລາຍນີ ້  ແມ່ນສໍ າລັບຜູ້ຢູ່ອາໄສ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຊຸມຊົນຄົນພິການ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕ້ັງ ແລະ ບຸກຄົນໃນຊຸມຊົນທີ່ ມີ ຄວາມສົນໃຈ ທີ່ ສະໜັບສະໜູນໃນນາມຂອງ ຫຼື  ທີ່ ໃຫ້ການບໍ ລິ ການແກ່ 
ບຸກຄົນທີ່ ມີ ຄວາມພິການ ແລະ ສໍ າລັບຜູ້ຕາງຫນ້າ, ຜູ້ສະໜັບບສະໜູນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ ນໆ ທີ່ ເປັນຕົວ
ແທນຂອງຊຸມຊົນທີ່ ເວົ ້ າພາສາຊົນເຜ່ົາສ່ວນໜ້ອຍໃນເຂດປົກຄອງທີ່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກລັດ ແລະ ລັດຖະບານ
ກາງ.  

ຊຸມຊົນທີ່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກລັດຖະບານກາງ  
ຊາວແອັດສະປາຍ ຊາວຫວຽດນາມ ຊາວອາເມລິ ກາພ້ືນເມືອງ ຊາວຟິລິ ບປິ ນ ຊາວຈີ ນ  

ຊຸມຊົນທີ່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກລັດ  
ຊາວອາຣັບ ຊາວເກົາຫີຼ ຊາວຍີ່ ປຸ່ນ ຊາວລາວ  

VCA ປັບປຸງການລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ມີ ຄວາມທັນສະໄໝ ໂດຍການໃຫ້ທາງເລື ອກທີ່ ສະດວກຫຼາຍທາງເລື ອກ ສໍ າລັບ
ການປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ. ປະຊາຊົນ, ລວມທັງຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຜູ້ມີ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ ເປັນຕົວແທນຂອງຄົນພິການ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ ເວົ ້ າພາສາຊົນເຜ່ົາສ່ວນໜ້ອຍໃນເຂດປົກຄອງທີ່ ໄດ້
ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກລັດ ແລະ ລັດຖະບານກາງ ໄດ້ຖື ກເຊື ້ ອເຊີ ນໃຫ້ປະກອບຄໍ າເຫັນເຂົ ້ າໃສ່ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງ
ການເລື ອກຕ້ັງ, ຊຶ່ ງລວມມີສະຖານທີ່ ທີ່ ຈະຕ້ັງສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ 
ພ້ອມທັງແຜນການການສຶ ກສາ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ.  

ໃນວັນທີ  13 ມັງກອນ 2022, ຮ່າງ EAP ຈະຖື ກເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນ ຢູ່ໃນກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍທາງເລື ອກຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ (sdvote.com). ຮ່າງ EAP ສະບັບແປ ຈະຖື ກເຜີຍແຜ່ເປັນພາສາຊົນເຜ່ົາ
ສ່ວນໜ້ອຍໃນເຂດປົກຄອງທີ່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກລັດ ແລະ ລັດຖະບານກາງ. ຂໍ ເຊື ້ ອເຊີ ນໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ ້ າມາ
ກວດສອບຮ່າງແຜນດ່ັງກ່າວ ແລະ ໃຫ້ຄໍ າຄິ ດເຫັນເພ່ີມຕື່ ມ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ ອງມືອອນລາຍຂອງເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນ.  

ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຂອງເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ ຂໍ ເຊື ້ ອເຊີ ນຜູ້ຕາງໜ້າຊຸມຊົນຄົນພິການ ແລະ
ຊຸມຊົນທີ່ ເວົ ້ າພາສາຊົນເຜ່ົາສ່ວນໜ້ອຍ ທີ່ ມີ ຄວາມສົນໃຈ ເຂົ ້ າມາໃຫ້ຄໍ າປຶ ກສາຫາລື  ແລະ ປະກອບຄໍ າເຫັນເຂົ ້ າໃສ່
ການສ້າງຮ່າງແຜນ EAP ຂອງເຂດປົກຄອງ. ຂໍ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ ມີ ຄວາມສົນໃຈ ເຂົ ້ າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາງ
ອອນລາຍໃນວັນຈັນ ວັນທີ  24 ມັງກອນ 2022, ເວລາ 5:30 ໂມງແລງ ເຖິງ 7:30 ໂມງແລງ  

ເຂົ ້ າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາງ Zoom ໂດຍໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ຫຼື  ອຸປະກອນມື ຖື :  
ລິ ້ ງເຂົ ້ າກອງປະຊຸມ: https://sdvote.zoom.us/j/91390186899  
ID ການປະຊຸມສໍ າມະນາທາງເວັບ: 913 9018 6899  
ໃຊ້ປຸ່ມ “ຍົກມື ” ເພ່ືອແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ດູແລກອງປະຊຸມຊາບວ່າ ທ່ານຕ້ອງການສະແດງຄວາມຄິ ດເຫັນ.  
ແຈ້ງການເຖິງສາທາລະນະຂອງເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໜ້າ 2 ວັນທີ  8 ທັນວາ 2021  
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ແຈ້ງການເຖິງສາທາລະນະ ສໍ າລັບກອງປະຊຸມປຶ ກສາຫາລື  (ຕ່ໍ) 

ເຂົ ້ າຮ່ວມກອງປະຊຸມ Zoom ທາງໂທລະສັບ:  
ໂທຟຣີ : (877) 853-5257 ຫຼື  (888) 475-4499  
ID ການປະຊຸມສໍ າມະນາທາງເວັບ: 913 9018 6899  
ກົດ *9 ເພ່ືອແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ດູແລກອງປະຊຸມຊາບວ່າ ທ່ານຕ້ອງການທີ່ ຈະສະແດງຄວາມຄິ ດເຫັນ.  

ຂໍ ແຈ້ງການໃຫ້ຊາບເພ່ີມຕື່ ມວ່າ ກອງປະຊຸມປຶ ກສາຫາລື ແບບເຊິ່ ງໜ້າ ແລະ ແບບອອນລາຍ ຈະໄດ້ຈັດໄປຕະຫຼອດ
ເດື ອນທັນວາ ປີ  2021 ແລະ ເດື ອນມັງກອນ ປີ  2022. ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຂອງເຂດປົກຄອງ
ຊານດິ ເອໂກ ຂໍ ເຊື ້ ອເຊີ ນຜູ້ຢູ່ອາໄສ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຊຸມຊົນຄົນພິການ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງ ແລະ ບຸກຄົນໃນຊຸມຊົນທີ່
ມີ ຄວາມສົນໃຈ ທີ່ ສະໜັບສະໜູນໃນນາມຂອງ ຫຼື  ທີ່ ໃຫ້ການບໍ ລິ ການແກ່ ບຸກຄົນທີ່ ມີ ຄວາມພິການ ແລະ ຜູ້ຕາງຫນ້າ, 
ຜູ້ສະໜັບບສະໜູນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ ນໆ ທີ່ ເປັນຕົວແທນຂອງຊຸມຊົນທີ່ ເວົ ້ າພາສາຊົນເຜ່ົາສ່ວນໜ້ອຍໃນ
ເຂດປົກຄອງ  

ທີ່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກລັດ ແລະ ລັດຖະບານກາງ. ທ່ານສາມາດຊອກຫາຕາຕະລາງອັບເດດ ແລະ ຂໍ ້ ມູນກອງ
ປະຊຸມແບບລະອຽດໄດ້ທີ່ ປະຕິທິນຊຸມຊົນ (Community Calendar) (sdvote.com).  

ຖ້າຕ້ອງການສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ ສໍ າລັບຄວາມພິການ ຫຼື  ທາງດ້ານພາສາ, ກະລຸນາໂທຫາ (800) 696-0136 
(ຂໍ ້ ຄວາມສຽງ) ຫຼື  ສ່ົງອີ ເມວຫາ rovmail@sdcounty.ca.gov ຢ່າງໜ້ອຍສີ່ ວັນລັດຖະການລ່ວງໜ້າ ກ່ອນກອງປະຊຸມ
ປຶ ກສາຫາລື ທີ່ ກໍານົດໄວ້. ຫ້ອງການລົງທະບຽນຂອງເຂດປົກຄອງຊານດິ ເອໂກ ຈະເຮັດໃຫ້ດີ ທີ່ ສຸດ ເພ່ືອຕອບສະໜອງ
ການຮ້ອງຂໍ ຕ່າງໆ ທີ່ ໄດ້ຮັບແຈ້ງໃນເວລາໜ້ອຍກວ່າສີ່ ວັນລັດຖະການ.  

ລົງວັນທີ  8 ທັນວາ 2021.  

Cynthia Paes  
ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ 
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ແຈ້ງການເຖິງສາທາລະນະ ກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາສະແດງຄໍ າຄິ ດເຫັນແກ່ 
ແຜນການຄຸ້ມຄອງການເລື ອກຕ້ັງ 
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ແຈ້ງການເຖິງສາທາລະນະ ເພ່ືອຂໍ ຮັບຟັງຄໍ າເຫັນຈາກສາທາລະນະ 
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ແຈ້ງການເຖິງສາທາລະນະ ເພ່ືອຂໍ ຮັບຟັງຄໍ າເຫັນຈາກສາທາລະນະຄ້ັງທີ ສອງ 
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ການສ່ົງຈົດໝາຍໂດຍກົງ – ດ້ານໜ້າ/ດ້ານຫັຼງ (ຕົວຢ່າງ) 
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ການສ່ົງຈົດໝາຍໂດຍກົງ – ດ້ານໃນ (ຕົວຢ່າງ) 
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ລະບຽບການກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິ ດ-19  

ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ໄດ້ກໍານົດລະບຽບການ ເພ່ືອຮັບປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງ
ພະນັກງານເລື ອກຕ້ັງ, ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ຜູ້ສັງເກດການ ເພ່ືອນໍ າໃຊ້ຕ່ໍບັນດາຫ້ອງການ, ສູນລົງຄະແນນສຽງ 
ແລະ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງພວກເຮົ າ. ຫ້ອງການລົງທະບຽນ ຈະສື ບຕ່ໍປະຕິບັດຕາມຄໍ າແນະນໍ າ
ດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຄໍ າສ່ັງຕ່າງໆຂອງເຂດປົກຄອງທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວ ຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາຂອງການເລື ອກຕ້ັງ ແລະ ການ
ລົງຄະແນນສຽງ. 

• ມີ ໜ້າກາກອະນາໄມ ແລະ ຖົງມື ພ້ອມໃຫ້ບໍ ລິ ການແກ່ແຂກທີ່ ເຂົ ້ າມາ, ພະນັກງານເລື ອກຕ້ັງ ແລະ ພະນັກງານ
ປ່ອນບັດທັງໝົດ 

• ມີ ເຈວລ້າງມື ພ້ອມໃຫ້ບໍ ລິ ການ  
• ພະນັກງານເລື ອກຕ້ັງ ແລະ ພະນັກງານປ່ອນບັດ ຈະໄດ້ຮັບໜ້າກາກອະນາໄມ N95 ແລະ ໃນບາງກໍລະນີ ຈະໄດ້

ຮັບໜ້າກາກຢາງກັນໜ້າ  
• ອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື ້ ອສິ່ ງຂອງ ແລະພ້ືນຜິວ ທີ່ ມີ ການສໍ າຜັດເລື ້ ອຍໆ ຢ່າງເປັນປະຈໍ າ 

 

ຫ້ອງການລົງທະບຽນຈະສື ບຕ່ໍຊຸກຍູ້ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ຮັກສາໄລຍະ
ຫ່າງທີ່ ສະດວກ, ຫຼີ ກລ້ຽງການເຕ້ົາໂຮມເປັນກຸ່ມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມບັນດາປ້າຍ ແລະ ຄໍ າແນະນໍ າທຸກຢ່າງຈາກ
ພະນັກງານເລື ອກຕ້ັງ.  

 

ລະບຽບການເຫ່ົຼານີ ້ ຈະສື ບຕ່ໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ໂດຍຂຶ ້ ນກັບຄໍ າແນະນໍ າດ້ານສາທາລະນະສຸກທີ່ ອອກມາໃໝ່. 
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ກິດຈະກໍາທີ່ ເກືອດຫ້າມ  
ຫ້ອງການລົງທະບຽນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໃນທ້ອງຖ່ິນ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າບັນດາສະຖານທີ່
ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ສູນລົງຄະແນນສຽງມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງສາມາດປ່ອນ
ບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ ໂດຍບໍ່ ມີ ການແຊກແຊງ ຫຼື  ການຂ່ົມຂູ່ໃດໆ. ຂໍ ້ ຄວາມນີ ້ ຍັງຖື ກລວມເຂົ ້ າໃສ່ໃນການ
ໂຄສະນາທາງສື່ ສັງຄົມຂອງເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນອີ ກດ້ວຍ. 

ພວກເຮົ າຂໍ ໃຫ້ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງລາຍງານຂໍ ້ ກັງວົນທຸກຢ່າງ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານປະຈໍ າສູນລົງຄະແນນສຽງຊາບ. 
ຫ້ອງການລົງທະບຽນໄດ້ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທີ່ ເກືອດຫ້າມທີ່ ຄວນຈັບຕາເບິ່ ງ ແລະ ຂ້ັນ
ຕອນໃນການດໍ າເນີ ນການ. 

 

ໃບປິ ວໂຄສະນາຕົວຢ່າງ 
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ບົດບັນຍັດກ່ຽວກັບການເລື ອກຕ້ັງພິເສດ 
§4005(b) 

VCA ກໍານົດບັນທັດຖານເພ່ີມເຕີມ ໃຫ້ເຂດປົກຄອງຕ່າງໆປະຕິບັດຕາມໃນເວລາດໍ າເນີ ນການເລື ອກຕ້ັງພິເສດ.  

ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ລົງທະບຽນທຸກຄົນ ທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງ ຈະໄດ້ຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ . 

ແຜນການບໍ ລິ ຫານການເລື ອກຕ້ັງ 
§4005(b)(1)(B) 

ຫ້ອງການລົງທະບຽນຈະມີແຜນການຄຸ້ມຄອງການເລື ອກຕ້ັງສະບັບສຸດທ້າຍທີ່ ຈະນໍ າມາໃຊ້ ແລະ ຈະເຮັດກິດຈະກໍາ
ຕ່າງໆທີ່ ຈໍ າເປັນໃຫ້ສໍ າເລັດກ່ອນວັນເລື ອກຕ້ັງພິເສດທຸກຄ້ັງ ຕາມທີ່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນທ່ົວແຜນການສະບັບນີ ້ . 

ສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ – ການເລື ອກຕ້ັງພິເສດ 
§4005(b)(2) ຮອດ §4005(b)(4) 

VCA ໄດ້ກໍານົດວິ ທີ ການ ສໍ າລັບການກໍານົດຈໍ ານວນສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີບຮັບບັດລົງຄະແນນ
ສຽງ ສໍ າລັບການເລື ອກຕ້ັງພິເສດ.  

ບັນດາເຂດປົກຄອງໄດ້ຮັບຄໍ າແນະນໍ າໃຫ້ຈັດໃຫ້ມີ ສູນລົງຄະແນນສຽງເປັນເວລາ 11 ວັນ ຈํານວນໜ່ຶງສູນ ສํາລັບຜູ້ລົງ
ຄະແນນສຽງທີ່ ລົງທະບຽນຈໍ ານວນທຸກໆ 60,000 ຄົນ ແລະ ຈັດໃຫ້ມີ ສູນລົງຄະແນນສຽງຈํານວນໜ່ຶງສູນ ສํາລັບຜູ້ລົງ
ຄະແນນສຽງທີ່ ລົງທະບຽນຈໍ ານວນທຸກໆ 30,000 ຄົນ ໃນມ້ືຈັດການເລື ອກຕ້ັງພິເສດ. 

ບັນດາເຂດປົກຄອງຍັງຈະໄດ້ຈັດໃຫ້ມີ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງຢ່າງໜ້ອຍໜ່ຶງແຫ່ງຢູ່ພາຍໃນເຂດ
ແດນທີ່ ຈັດການເລື ອກຕ້ັງພິເສດ ຫຼື  ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງຢ່າງໜ້ອຍໜ່ຶງແຫ່ງ ສໍ າລັບຜູ້ລົງ
ຄະແນນສຽງທີ່ ລົງທະບຽນຈໍ ານວນທຸກໆ 15,000 ຄົນ. 

ໜ້າ 12 ເຖິງ 22 ຂອງແຜນການສະບັບນີ ້  ຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດເພ່ີມຕື່ ມ ກ່ຽວກັບບັນທັດຖານທີ່ ນໍ າໃຊ້ເຂົ ້ າໃນການຈັດ
ວາງ ແລະ ກໍານົດສະຖານທີ່ ຂອງບັນດາສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ. 

ການເລື ອກຕ້ັງພິເສດຄ້ັງທໍາອິ ດຂອງເຂດປົກຄອງທີ່ ຈັດຂຶ ້ ນພາຍໃຕ້ VCA ຈະແມ່ນວັນທີ  5 ເມສາ 2022, ຊຶ່ ງໄດ້ແກ່
ການເລື ອກຕ້ັງຂ້ັນຕ້ົນພິເສດໃນເຂດເລື ອກຕ້ັງສະມາຊິ ກສະພາຂອງລັດຄາລິ ຟໍເນຍທີ  80. 

5 ເມສາ 2022, ການເລື ອກຕ້ັງຂ້ັນຕ້ົນພິເສດໃນເຂດເລື ອກຕ້ັງສະມາຊິ ກສະພາຂອງລັດຄາລິ ຟໍເນຍທີ  80 
ຫ້ອງການລົງທະບຽນໄດ້ກໍານົດບັນດາສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງຢູ່ພາຍໃນ
ເມື ອງ. ບັນຊີ ລາຍຊື່  ບັນດາສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ຖື ກເລື ອກຂ້ັນສຸດ
ທ້າຍ ຈະເອົ າລວມເຂົ ້ າໃສ່ແຜ່ນພັບໃຫ້ຂໍ ້ ມູນແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ມີ ຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນ ທີ່  ຂໍ ້
ມູນການເລື ອກຕ້ັງ (Election Information) (sdvote.com). 

ເລີ່ ມຕ້ັງແຕ່ສິ ບວັນກ່ອນວັນເລື ອກຕ້ັງພິເສດ, ຈະມີສູນລົງຄະແນນສຽງປະມານຫ້າສູນ ເປີ ດໃນໂມງລັດຖະການແບບ
ປົກກະຕິ, ຕ້ັງແຕ່ເວລາ 8:00 ໂມງເຊົ ້ າ ຫາ 5:00 ໂມງແລງ ແລະ ໃນວັນເລື ອກຕ້ັງ, ຕ້ັງແຕ່ເວລາ 7:00 ໂມງເຊົ ້ າ ຫາ 
8:00 ໂມງແລງ. ມີ ສູນລົງຄະແນນສຽງເພ່ີມອີ ກສີ່ ແຫ່ງ ຈະເປີ ດໃນວັນເລື ອກຕ້ັງພິເສດ ເພ່ືອໃຫ້ມີ ສູນລົງຄະແນນສຽງ
ທັງໝົດເກ້ົາແຫ່ງ. 

https://www.sdvote.com/content/rov/en/elections/election_information.html
https://www.sdvote.com/content/rov/en/elections/election_information.html
https://www.sdvote.com/content/rov/en/elections/election_information.html


EAP - ສະບັບສດຸທ້າຍ (03/08/2022) - ໜາ້ 102 ຈາກທັງໝດົ 103 ໜາ້ 

ຫ້ອງການລົງທະບຽນຈະມີ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງປະມານ 17 ແຫ່ງໃນທ່ົວເມືອງ. ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບ
ຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງທັງໝົດ ຈະເປີ ດໃນໂມງລັດຖະການປົກກະຕິ. ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງທັງໝົ
ດ ຈະປິ ດໃນວັນເລື ອກຕ້ັງ ໃນເວລາ 8:00 ໂມງແລງ. 

ບັນຊີ ລາຍຊື່ ສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ (ວັນທີ  5 ເມສາ 2022, 
ການເລື ອກຕ້ັງພິເສດ) 
ໃນປັດຈຸບັນນີ ້ , ສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງແມ່ນກໍາລັງດໍ າເນີ ນຢູ່. ຕາຕະລາງ
ຂ້າງລຸ່ມນີ ້ ຈະມີການອັບເດດ ເມື່ ອສະຖານທີ່ ຕ່າງໆໄດ້ຮັບການຢື ນຢັນໃຫ້ເຂົ ້ າຮ່ວມແລ້ວ. ຂໍ ້ ມູນດ່ັງກ່າວນີ ້ ແມ່ນມີຢູ່ໃນ
ເວັບໄຊ ແລະ ໃນແຜ່ນພັບໃຫ້ຂໍ ້ ມູນແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ. 

ບັນດາສູນລົງຄະແນນສຽງທີ່ ເປີ ດ 11 ວັນທີ່ ສະເໜີ 
ເປີ ດວັນທີ  26 ມີ ນາ - 4 ເມສາ, ເວລາ 8:00 ໂມງເຊົ ້ າ ເຖິງ 5:00 ໂມງແລງ. 
ເປີ ດໃນວັນເລື ອກຕ້ັງ ວັນທີ  5 ເມສາ, ເວລາ 7:00 ໂມງເຊົ ້ າ ເຖິງ 8:00 ໂມງແລງ. 

 
ສະຖານທີ່  ທີ່ ຢູ່ ເມື ອງ ລະຫັດໄປສະນີ  
SOUTHWESTERN COMM 
CLG-WEST STUDENT UNION 

900 OTAY LAKES RD, LOT A CHULA VISTA 91910 

CAMACHO RECREATION 
CENTER - GYM 

1810 E 22ND ST NATIONAL CITY 91950 

SOUTHCREST REC CTR-
MEETING RM 1 

4149 NEWTON AVE SAN DIEGO 92113 

MONTGOMERY HIGH 
SCHOOL-LIBRARY 

3250 PALM AVE SAN DIEGO 92154 

COLONEL IRVING SALOMON 
COMM CTR-GAME RM 

179 DIZA RD SAN YSIDRO 92173 

 

ບັນດາສູນລົງຄະແນນສຽງທີ່ ເປີ ດສິ ບເອັດວັນທີ່ ສະເໜີ 
ເປີ ດໃນວັນເລື ອກຕ້ັງ ວັນທີ  5 ເມສາ, ເວລາ 7:00 ໂມງເຊົ ້ າ ເຖິງ 8:00 ໂມງແລງ. 

ສະຖານທີ່  ທີ່ ຢູ່ ເມື ອງ 
ລະຫັດໄປສະ
ນີ  

CHULA VISTA MIDDLE 
SCHOOL-AUDITORIUM 

415 5TH AVE CHULA VISTA 91910 

CASTLE PARK ELEM 
SCHOOL-MPR 

25 EMERSON ST CHULA VISTA 91911 

WEBSTER SCHOOL-
AUDITORIUM 

4801 ELM ST SAN DIEGO 92102 

MID CITY COMMUNITY-
GYMNASIUM 

4302 LANDIS ST SAN DIEGO 92105 
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ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ສະເໜີ  

ພ້ອມໃຫ້ບໍ ລິ ການຕ້ັງແຕ່ວັນທີ  7 ມີ ນາ 2022 (ວັນ/ເວລາຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ) 

ສະຖານທີ່ ທັງໝົດທີ່ ຈະເປີ ດໃນວັນເລື ອກຕ້ັງ ວັນທີ  5 ເມສາ, ເວລາ 7:00 ໂມງເຊົ ້ າ ເຖິງ 8:00 ໂມງແລງ. 

ສະຖານທີ່  ທີ່ ຢູ່ ເມື ອງ ລະຫັດໄປສະນີ  
Bonita-Sunnyside Branch Library 4375 Bonita Rd Bonita 91902 
Corpus Christi Parish 450 Corral Canyon Rd Bonita 91902 
Chula Vista Public Library Civic Center 
Branch 365 F St Chula Vista 91910 
First United Methodist Church 1200 E H St Chula Vista 91910 
Norman Park Senior Center 270 F St Chula Vista 91910 
Office of Assessor/Recorder/County Clerk 590 3rd Ave Chula Vista 91910 
Otay Recreation Center 3554 Main St Chula Vista 91911 
South Chula Vista Library 389 Orange Ave Chula Vista 91911 
Chula Vista Public Library 2015 Birch Rd Ste 409 Chula Vista 91915 

Imperial Beach Branch Library 810 Imperial Beach Blvd 
Imperial 
Beach 91932 

Lincoln Acres Branch Library 2725 Granger Ave National City 91950 
National City Public Library 1401 National City Blvd National City 91950 
Barrio Station 2175 Newton Ave San Diego 92113 
Logan Heights Library 567 S 28th St San Diego 92113 

Office of Assessor/Recorder/County Clerk 
9225 Clairemont Mesa 
Blvd San Diego 92123 

Registrar of Voters 5600 Overland Ave San Diego 92123 
California DMV 6111 Business Center Ct San Diego 92154 
Otay Mesa-Nestor Library 3003 Coronado Ave San Diego 92154 
San Ysidro Library 4235 Beyer Blvd San Ysidro 92173 

 

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການແນະນໍ າສະຖານທີ່  ທີ່ ມີ ທ່າແຮງ, ກະລຸນາຕ່ືມຂໍ ້ ມູນໃສ່ແບບຟອມແນະນໍ າການເລື ອກສະຖານທີ່  ທີ່ ຢູ່
ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງເລື ອກຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ (sdvote.com). ແບບຟອມນີ ້ ຈະເປີ ດໃຫ້ສາທາລະນະຈົນກວ່າ 
ສູນລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຫີ ບຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງ ໄດ້ຮັບການກໍານົດສໍ າເລັດແລ້ວ. 

https://www.sdvote.com/content/rov/en/VotersChoiceAct.html
https://www.sdvote.com/content/rov/en/VotersChoiceAct.html

