
បេក្ខជនក្កុ្មក្េកឹ្ាក្កុ្ង Lowell, Massachusetts 
អ្នក្អាចបក្ជើសប ើសបេក្ខជនបាន ហូតដល់ ៩ នាក្ ់

Jeffrey បចហ្វហរ ី
Wilson វលីសឹន 

David J.  បដវដី 
Conway  ខនប់វ ៉េ 

Rita M.   តីា 
Mercier  មបឺស ៊ៀ 

Daniel  បដញ ឹល 
Finn    ហរនីន ៍

Jose “Willie” ហូបហស  
Negron    បេហ្វហរនឹ 

Rodney M.   ៉េដនី 
Elliott      អ្ បីល៊ៀត 

Karen  ឃា  ៉ិន 
Cirillo  ស ី លីឡូ 

Corey A.  ខូ  ី
Belanger  បេឡនឹជឺ 

James “Jim” L. បចមស៍ 
Milinazzo  មលីីណា
បហា  

Paul Ratha ផល  ដ្ឋា  
Yem      ប ៉េម 

John J. ចន 
Leahy  បឡហ  ី

Martin J.  ម៉េ ធ៉ិន 
Hogan     ហូហរនឹ 

Robert W.  ៉េូេឺត 
Merrill, Jr. ម ឺលី 

Edward J.  បអ្ ដវដឺ 
Kennedy, Jr. បែេណឺ ឌី 

Vesna  វាសនា 
Nuon  ននួ 

Daniel P.  បដញ ឹល 
Rourke     កួ្ 

Pan  បា៉េ ន 
So   សូ 

James “Jim” បចមស៍ 
Leary       បល៊ៀ  ី

Sokhary  ស ខា  ី
Chau    បៅ 

Joseph  ចូបសហរ 
Boyle   េ ល៍ 

Matthew  បមធយូ 
LeLacheur  ឡឡឺាសហឺ 

William “Bill” វបីលលៀម 
Samaras  សាម៉េ រ៉េស 

Robert   ៉េូេឺត 
Gignac   ហរ៉ិក្ណាក្ ់

សូមក្ ុំបលលចបៅបបាោះបនន ត! មេឌ លបបាោះបនន តនឹង
មនេ គ្រល៉ិក្បធរើកា ចាេព់បីម៉េ ង ៧ ក្ពកឹ្ ហូតដល់
បម៉េ ង ៨ ល្ងា ច ឬអ្នក្អាចបសនើស ុំសនលកឹ្បនន តសក្មេ់
អ្នក្អ្វតតមន (absentee ballot) បដើមបឲី្យអ្នក្អាច
បបាោះបនន តបនាោះក្តឹមថ្ងាក្តងម់ ួថ្ងាម នថ្ងាបបាោះបនន ត! 

បបាោះបនន តេឋម៖ ថ្ងាទី ២៦ បខក្ញ្ញា       បបាោះបនន ត៖ ថ្ងាទី ០៧ បខវ ៉ិចឆ៉ិកា 



Andre “Andy” Des-
coteaux  
 

អនដ់្រេ ដ្េខូថូ 

Jacqueline Doherty 
 

ជែគឺលីន េូអរ័ធី 

Robert J. Hoey Jr. 
 

រ  ូបឺត ហូអ  ី

Connie A. Martin 
 

ខននី់ ម ធិន 

Timothy S. Blake 
 

ធីម ធីូ ដ្បេក 

Noelle M. Creegan 
 

ណូជអល រគីហវនឹ 

Dominik Hok Y Lay 
 

េូមនិីក ហ ក អ  ីឡាយ 

Dennis R. Mercier 
 

ដ្េននីស ម ដឺ្សៀ 

Gerard “Gerry” 
Nutter 
 

ដ្ែរ េ ណ័តធឺ 

Daniel J. Shanahan, IV 
 

ដ្េញ ឹល ស្ហា ណាជហ៊ែន 

ដ្ ោះដ្នោ ត ៖ ថ្ថៃទី ៧ ជខវចិ្ឆកិា 
(ដ្ៅនោ ាំ ២០១៧ មិនមនការដ្ ោះដ្នោ តបឋមសរមប ់

គណៈកមា ធិការរគបរ់គងស្ហលាដ្រៀនដ្ទ) 

ដ្តើខ្ ាំច្ ោះដ្ ា្ ោះដ្ ោះដ្នោ តតាមរដ្បៀបណា? 
អោកចាំ ច្រ់តូវច្ ោះដ្ ា្ ោះដ្ ោះដ្នោ តឲ្យ នរតឹមថ្ថៃទី ៦ ជខកញ្ញា  រតឹមដ្ម ង ៨ លាៃ ច្ 
សរមបក់ារដ្ ោះដ្នោ តបឋម ដ្ហើយរតូវច្ ោះដ្ ា្ ោះឲ្យ នរតឹមថ្ថៃទី ១៨ ជខត លា រតឹម
ដ្ម ង ៨ លាៃ ច្ សរមបក់ារដ្ ោះដ្នោ តបញ្ចប ់។ ដ្យើងខ្ ាំស ាំដ្លើកទឹកចិ្តតឲ្យអោកតាមពិនិ
តយដ្មើលស្ហា នភាពថ្នការច្ ោះដ្ ា្ ោះរបស់អោកដ្ោយចូ្លដ្ៅកានដ់្គហទាំពរ័ 
www.sec.state.ma.us ឬទូរស័ពទដ្ៅមនទីរដ្រៀបច្ាំការដ្ ោះដ្នោ តរកុងឡូជវ  ល (Lowell 

Election Department) ដ្េើមបធីានាឲ្យរ កេថាអោកនឹងមនិែបួបញ្ញា អវីមយួដ្ៅដ្ពលអោក
ដ្ៅកានម់ណឌ លដ្ ោះដ្នោ ត ។ ការច្ ោះដ្ ា្ ោះដ្ ោះដ្នោ តជាការងាយរសលួបាំផ ត! អោក
អាច្ច្ ោះដ្ ា្ ោះដ្ោយរានជ់តចូ្លដ្ៅកានដ់្គហទាំពរ័ www.sec.state.ma.us/ovr/ ឬ
ដ្ោយទូរស័ពទដ្ៅមនទីរដ្រៀបច្ាំការដ្ ោះដ្នោ តតាមដ្លខ 978-674-4046 
ដ្តើខ្ ាំអាច្ដ្ ោះដ្នោ តតាមប  សតិ៍ថ្របសណីយ ៍នឬដ្ទ? 
 ន ។ របសិនដ្បើអោកនឹងរតូវដ្ធវើេាំដ្ណើ រនៃ យពីរកុង ឬអោកមនិអាច្ដ្ៅមណឌ លដ្ ោះ
ដ្នោ ត នដ្ោយស្ហរមូលដ្ហត ជផោកស ខភាព ដ្ពលដ្នាោះអោកឬសមែិករគួស្ហរអោកអាច្
ោកព់ាកយស ាំសនេឹកដ្នោ តអោកអវតតមន (absentee ballot)  ន ។ អោកអាច្ោកព់ាកយស ាំ
ដ្ពលណាក ៏ន ប  ជនតឲ្យ នរតឹមថ្ថៃរតងដ់្ៅថ្ថៃម នថ្ថៃដ្ ោះដ្នោ ត ។ អោកអាច្ស ាំពាកយ
ស ាំសនេឹកដ្នោ តអោកអវតតមនដ្ោយចូ្លការយិាល័យដ្រៀបច្ាំការដ្ ោះដ្នោ ត (Lowell Elec-

tion Office) ដ្ៅអាសយោា ន 375 Merrimack Street, Lowell, MA 01854 ឬដ្ៅដ្គហ
ទាំពរ័ www.sec.state.ma.us/ele/eleabsentee/absidx.htm ដ្េើមបដី្ ោះព មពពាកយស ាំ ។  

ដ្តើខ្ ាំរតូវដ្ៅដ្ ោះដ្នោ តដ្ៅទីណា?  
មណឌ លដ្ ោះដ្នោ តរបស់អោកជផែកដ្លើអាសយោា ន 
និង តាំបនដ់្ ោះដ្នោ ត (voting precinct) ជេលអោក
កាំព ងរស់ដ្ៅសពវថ្ថៃ ។ អោកអាច្រកដ្ ើញមណឌ ល
ដ្ ោះដ្នោ តរបស់អោកដ្ោយទូរស័ពទដ្ៅមនទីរដ្រៀបច្ាំ
ការដ្ ោះដ្នោ តរកុងឡូជវ  លតាមដ្លខ 978-674-

4046 ។ ឬវាយបញ្ចូ លអាសយោា នរបស់អោកចូ្ល
ដ្គហទាំពរ័www.wheredoivotema.com ។ ឬ
ដ្ោយស្ហកសួរអោកែិតខាងរបស់អោកជេលរស់ដ្ៅ
កោ ងបេ កជាមយួអោកក ៏ន ។  

Lowell Votes ជារកមុសហគមន៍
ជេលមនិរបកានប់កសសមពន័ធនងិ
ខតិខាំរបងឹជរបងែាំរ ញឲ្យរបជាែន
ដ្ៅរកងុឡូជវ  លចូ្លរមួដ្ ោះដ្នោ ត
កានជ់តដ្រច្ើនដ្ឡើងតាមរយៈការ
អបរ់ ាំ ផសពវផាយ ។ 
www.lowellvotes.org 

ដ្តើខ្ ាំចាំ ច្រ់តូវមនបណ័ណ សមា ល់ខេួន (ID) ដ្េើមបដី្ ោះដ្នោ តជមនដ្ទ? 
មនជតរបជាែនជេលដ្ ោះដ្នោ តដ្លើកទីមយួប  ដ្ណាណ ោះដ្ទើបចាំ ច្រ់តូវមន
បណ័ណ សមា ល់ខេួនដ្េើមបដី្ ោះដ្នោ តដ្ៅកោ ងរេាម ស្ហឈូសិត 
(Massachusetts) ។ ដ្យើងខ្ ាំដ្លើកទឹកចិ្តតដឲ្យអោកដ្ ោះដ្នោ តរគបា់ោ យកប័
ណណ សមា ល់ខេួនជេលមនអាសយោា នបច្ច បបនោដ្ៅដ្លើដ្នាោះ ឧទាហរណ៍ 
បណ័ណ ដ្បើកបរ ដ្សៀវដ្ៅលិខិតឆ្េងជេន ឬសាំប រតថ្ថេទឹកដ្ េ្ើង ឬសាំប រត
ធនាារក ៏ន ។ 
ដ្តើខ្ ាំអាច្ពឹងនរណាមោ កឲ់្យែយួ ខ្ ាំកោ ងការដ្ ោះដ្នោ ត នដ្ទ?  
 ន ។ របសិនដ្បើអោករតូវការឲ្យដ្គែយួ បកជរបភាស្ហ ឬគូសសមា ល់ដ្ៅ
ដ្លើសនេឹកដ្នោ ត (ដ្ោយស្ហរជតភាស្ហអងដ់្គេសជាភាស្ហទីពីររបស់អោក ឬ
ដ្ោយស្ហរអោកមនពិការភាព) ដ្ពលដ្នាោះអោកអាច្យកនរណាមោ កដ់្ៅ
ជាមយួដ្េើមបែីយួ អោកកោ ងការដ្ ោះដ្នោ ត ។  
ដ្តើខ្ ាំអាច្យកដ្សៀវដ្ៅជណនាាំសរមបអ់ោកដ្ ោះដ្នោ តដ្ៅតាមខេួនចូ្លដ្ៅ
កោ ងបនទបដ់្ ោះដ្នោ ត (voting booth)  នដ្ទ ? 
 ន ។ អោកអាច្យកតាមខេួននូវដ្សៀវដ្ៅជណនាាំសរមបអ់ោកដ្ ោះដ្នោ ត 
រកោសកាំណតរ់តាដ្ផសងៗ ឬអវីកដ៏្ោយជេលអោករតូវការដ្េើមបែីយួ អោកឲ្យ
ច្ងចាំថាដ្តើរតូវដ្ ោះដ្នោ តឲ្យដ្បកខែនណាមយួ ។ ប  ជនតអោករតូវចាំថាអោក
មនិរតូវទ កវតា ទាាំងដ្នាោះដ្ចលកោ ងបនទបដ់្ ោះដ្នោ តដ្ទដ្ៅដ្ពលអោកចក
ដ្ច្ញពីទីដ្នាោះ! 

ដ្បកខែនគណៈកមា ធកិាររគបរ់គងស្ហលាដ្រៀន 
អោកអាច្ដ្រែើសដ្រ ើសដ្បកខែន នរហូតេល់ ៦ នាក ់

របសិនដ្បើច្ងេឹ់ងពត័ម៌នបជនាម សូមចូ្លដ្ៅអានដ្គហទាំពរ័ lowellvotes.org •  

ឬដ្ផ្ើអ ីដ្ម លដ្ៅ info@lowellvotes.org • ឬចូ្លអានទាំពរ័ដ្ហវសប៊ែ ក  
facebook.com/lowellvotes • ឬទូរស័ពទដ្ៅដ្លខ 978-452-7523 ext. 808 


