
សូមចំណាយពេលបន្តិចព�ើម្បីចចករំចលកជាមួយការិយាល័យទបីកករុង Seattle ននកតិច្ចការអព្្កបពេសន៍នតិងជនព�ៀសខ្លួននូេបទ
េតិពោធរបស់អ្នកជាជនអព្្កបពេសន៍/ជនព�ៀសខ្លួនពៅសហរ�្ឋអាពមរិកម្្ន ក់។ សូមបំពេញការស្ទង់មតតិពនះកបសតិនពបើអ្នកគឺជា
េលរ�្ឋច�លពកើតពៅបរពទស អ្នកកំេុងរស់ពៅក្នរុងពោនធបី Seattle-King County ពហើយអ្នកម្នអាយុយា៉ាងពោចណាស់ 18 
ឆ្្ន ំ។ ចពម្ើយរបស់អ្នកចំពោះការស្ទង់មតតិពនះនឹងកតរូេបានរកសាជាអ្មតិក។ សូមចូលពៅកាន់ www.seattle.gov/seattlevotes 
សកម្ប់េ័ត៌ម្នបចនថែមពទៀត។       បំពេញការស្ទង់មតតិពោយគូសជារង្វង់�ូចពនះ៖

ការពបាះពឆ្្ន តទបីកករុង SEATTLE
ការស្ទង់មតិឆ្នាំ 2016

1 / ពតើអ្នកបានពកើតពៅក្នរុងកបពទសណា?

3 / ពតើអ្នកបានផ្្ស់ពៅសហរ�្ឋអាពមរិកពៅក្នរុងឆ្្ន ំណា? 

5 / ពតើភាោណាច�លអ្នកចូលចតិត្?

7 / ពតើអ្វបីជាបញ្ហា សំោន់បំផុតច�លកបឈមមុខនឹងសហគមន៍ជនអព្្កបពេសន៍នតិងជនព�ៀសខ្លួនរបស់អ្នកច�លអ្នកគតិតថាមនន្បី
ោធារណៈរបស់ពយើងគួរចតពោះកោយ?

8 / សរុបមក ពតើភាេខុសគ្្ន ពកចើនយា៉ាង�ូចពម្ចច�លអ្នកគតិតថាអ្នកអាចម្នពៅក្នរុងការពធ្វើឱ្យសហគមន៍របស់អ្នកកបពសើរជាងមុន
ក្នរុងការរស់ពៅ?

9 / ពតើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ពៅក្នរុងការពបាះពឆ្្ន តកបធា្ធតិបតបីពៅឆ្្ន ំពនះយា៉ាង�ូចពម្ច?

2 / ពតើអ្នកបានពកើតពៅក្នរុងឆ្្ន ំណា? 

4 / ពតើអ្នករស់ពៅក្នរុងកូ�ហ្រុបីបណា?

6 / ពតើអ្នកអាចថាអ្នកនតិយាយភាោអង់ពគ្សបានល្អប៉ាុណាណា ច�រ?
បានល្អណាស់ មតិនបានល្អ
បានយា៉ាងល្អ មតិនបានទាល់ចតពោះ

ខ្រុំមតិនអាចពធ្វើឱ្យម្នភាេខុសគ្្ន ទាល់ចតពោះ

ខ្រុំម្នការចាប់អារម្មណ៍យា៉ាងោ្ំង

ខ្រុំអាចពធ្វើឱ្យម្នភាេខុសគ្្ន តូចមួយ
ខ្រុំអាចពធ្វើឱ្យម្នភាេខុសគ្្ន កកមតិតមធ្យម

ខ្រុំចាប់អារម្មណ៍បន្តិចបន្លួច ខ្រុំមតិនចាប់អារម្មណ៍ 

ខ្រុំអាចពធ្វើឱ្យម្នភាេខុសគ្្ន ធំមួយ

10 / កបសតិនពបើអ្នកចង់ចស្វងរកេ័ត៌ម្នអំេបីការពបាះពឆ្្ន ត បញ្ហា  នតិងពបក្ខជន ពតើអ្នកនឹងទំនងជាពកបើកប�េោងពកកាមពនះណាមួយច�រ? 
ពកជើសទាំងអស់ច�លោកសម។

អុបីនពធើចណត ទូរទស្ន៍តាមជនជាតតិមួយ មតិត្�ក្តិនតិងកករុមកគលួោរ
ទូរទស្ន៍ជាភាោអង់ពគ្ស កាចសតតាមជនជាតតិមួយ កចន្ងពគ្រេបូជារបស់ខ្រុំ
កាចសតជាភាោអង់ពគ្ស េិទ្យរុតាមជនជាតតិមួយ

ោថែ ប័នសហគមន៍/
អ្នកផ្ដល់ពសវាកម្មរបស់ខ្រុំ

កចន្ងសហជបីេ ឬការងាររបស់ខ្រុំ
េិទ្យរុជាភាោអង់ពគ្ស
បណាណា ល័យ

ពផ្ងពទៀត:

ខ្រុំបានចុះហតថែពលោពលើលតិខតិតអំេបីបញ្ហា សង្គមឬនពយាបាយមួយ

ខ្រុំបានចូលរួមពៅក្នរុងបាតុកម្ម តវា៉ា ចហក្លួនឬការកបមូលផ្រុំគ្្ន មួយឬពកចើន

12 / សូមកបាប់ពយើងកបសតិនពបើអ្នកបានពធ្វើការណាមួយននសកម្មភាេ�ូចោងពកកាមក្នរុងពេលកន្ងមក 2 ឆ្្ន ំ។ 
ពកជើសទាំងអស់ច�លោកសម។

11 / ពតើវាងាយកសលួលយា៉ាងណាព�ើម្បីចស្វងរកេ័ត៌ម្នអំេបីការពបាះពឆ្្ន តនតិងពបក្ខជនជាភាោពេញចតិត្របស់អ្នក?
ងាយកសលួលណាស់ វាជាការលំបាកងាយកសលួលបន្តិចបន្លួច ខ្រុំមតិនបានរកព�ើញទាល់ចតពោះ

ខ្រុំបានចូលរួមក្នរុងកតិច្ចកបជុំកករុមកបឹកសា�តិបាលរបស់រោ្ឋ �តិបាលឬោលាពៅក្នរុងកករុងរបស់ខ្រុំ

ខ្រុំបានទាក់ទងមនន្បីោធារណៈតាមរយៈលតិខតិត អុបីចម៉ាល ទូរស័េ្ទ ឬជួបផ្្ទ ល់

ខ្រុំបានចូលរួមក្នរុងកតិច្ចកបជុំ PTA ឬកករុមអ្នកស្ម័កគចតិត្�នទពទៀតពៅោលាពរៀនរបស់កូនខ្រុំ

ខ្រុំបានពធ្វើការពលើគពកម្ងមួយឬបានចូលរួមកតិច្ចកបជុំមួយពៅក្នរុងសងាកា ត់របស់ខ្រុំ

ខ្រុំបានពផ្ើោរមួយពៅពលើពហ្វសប៊ុកឬកបេ័ន្ធផ្េ្វផសាយសង្គមពផ្ងពទៀតអំេបីបញ្ហា សង្គមឬនពយាបាយ

ខ្រុំបានផ្ល់កបាក់ពៅឱ្យោថែ ប័នមួយឬពបក្ខជនម្្ន ក់
ខ្រុំបានស្ម័កគចតិត្សកម្ប់សកម្មភាេការពបាះពឆ្្ន ត�ូចជាកករុមអ្នកព្្ើយទូរស័េ្ទឬការចុះព ្្ម ះកបជាជនព�ើម្បីពបាះពឆ្្ន ត

ខ្រុំជាអ្នកពបាះពឆ្្ន តច�លបានចុះព ្្ម ះ
ពផ្ងពទៀត:

13 / មនុស្មួយចំនួនកតរូេបានចុះព ្្ម ះពបាះពឆ្្ន តខណៈច�លអ្នកពផ្ងពទៀតមតិនបាន។  
ពតើោងពកកាមពនះណាមួយច�លេណ៌្ល្អបំផុតអំេបីអ្នក?

ខ្រុំម្នសតិទ្ធតិចុះព ្្ម ះ ប៉ាុចន្មតិនទាន់បានចុះព ្្ម ះពៅព�ើយ
បច្ចរុប្ន្នខ្រុំមតិនម្នសតិទ្ធតិចុះព ្្ម ះពបាះពឆ្្ន តពទ
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ការស្ទង់មតតិបន្ពៅចផ្នកម្្ខ ងពទៀត
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ខ្រុំមតិន�ឹងេបីរពបៀប/ខ្រុំមតិន�ឹងកចន្ងច�ល
កតរូេចុះព ្្ម ះ/វាជាភាេស្មរុគោ្ម ញពេក

ខ្រុំមតិនចាប់អារម្មណ៍ពៅក្នរុងការពបាះពឆ្្ន ត

ការពបាះពឆ្្ន តគឺជាការខ្ះោ្យពេលពេលា
មួយ/វាមតិនបានពធ្វើឱ្យម្នភាេខុសគ្្ន ពទ

ខ្រុំរេល់ពេក

ខ្រុំម្នការកេលួយបារម្ភថាការពបាះពឆ្្ន តគឺមតិនម្នសុេតថែតិភាេ

េ័ត៌ម្នការចុះព ្្ម ះអ្នកពបាះពឆ្្ន តគឺមតិ
នម្នជាភាោច�លចង់បានរបស់ខ្រុំ

16 / កបសតិនពបើអ្នកមតិនបានពបាះពឆ្្ន តពៅក្នរុងការពបាះពឆ្្ន តកបធា្ធតិបតបីឆ្្ន ំ 2012 ពតើអ្វបីជាមូលពហតុចម្ងននការមតិនពបាះពឆ្្ន ត
ក្នរុងការពបាះពឆ្្ន តព្ះ? សូមពកជើសចពម្ើយចតមួយគត់។

14 / កបសតិនពបើអ្នកម្នសតិទ្ធតិ (េលរ�្ឋរបស់សហរ�្ឋអាពមរិកច�លម្នអាយុ 18 ឆ្្ន ំ) ប៉ាុចន្មតិនទាន់បានចុះព ្្ម ះពបាះពឆ្្ន តពៅ
ព�ើយ ពតើអ្វបីជាមូលពហតុចម្ងច�លអ្នកមតិនទាន់បានចុះព ្្ម ះពបាះពឆ្្ន ត? 
កបសតិនពបើអ្នកជាអ្នកពបាះពឆ្្ន តច�លបានចុះព ្្ម ះចូលពៅកាន់សំណួរពលខ 15 ។

15 / ពតើអ្នកបានពបាះពឆ្្ន តពៅក្នរុងការពបាះពឆ្្ន តកបធា្ធតិបតបីកាលេបីចខេិច្តិកាឆ្្ន ំ 2012 ច�រឬពទ?

19 / ពតើអ្នកធ្ាប់កតរូេបានទាក់ទងនតិងពលើកទឹកចតិត្ពៅពបាះពឆ្្ន ត ពោយពបក្ខជន គណបក្នពយាបាយឬោថែ ប័នពផ្ងពទៀតច�រពទ?

17 / ពតើវាកបាក�ជាយា៉ាង�ូចពម្ចច�លអ្នកនឹងពបាះពឆ្្ន តក្នរុ
ងការពបាះពឆ្្ន តកបធា្ធតិបតបីពៅចខេិច្តិកាឆ្្ន ំ 2016 ពនះ?

20 / ពតើកកមតិតខ្ពស់បំផុតននការអប់រំអ្វបីច�លអ្នកបានបំពេញ?

21 / ពតើអ្នកនតិងកគលួោររបស់អ្នកជាម្្ច ស់កចន្ងច�លអ្នករស់
ពៅឥ�រូេពនះ ឬពតើអ្នកជួលចមនពទ?

24 / ពតើកបាក់ចំណូលកគលួោររួមគ្្ន សរុបរបស់អ្នកមុនពេលប
ង់េន្ធពៅឆ្្ន ំ 2015 ប៉ាុ ្្ម ន?

25 / ពៅពេលច�លវាជាការពធ្វើ�ំពណើរពៅកាន់ជុំ េិញទបីកករុង ពតើការ
ច្្ងណាមួយទាំងពនះពរៀបរាប់េបីោថែ នភាេរបស់អ្នកបានល្អបំផុត?

23 / ភេទ

22 / ពតើម្នមនុស្ប៉ាុ ្្ម ន្ក់ (មនុស្ពេញេ័យនតិងកុម្រ) 
បច្ចរុប្ន្នកំេុងរស់ពៅក្នរុងកគលួោររបស់អ្នក?

18 / តើញឹកញាប់យ៉នាងណាដនាលអ្នកានបោះ

ឆ្នាតនៅក្នងុការបោះឆ្នាតរដ្ឋនិងមូលដ្ឋនាន?

ខ្រុំមតិនកតរូេបានចុះព ្្ម ះ ខ្រុំមតិនបាន�ឹងេបីទបីតាំងននកបអប់សន្ឹកពឆ្្ន ត/ខ្រុំមតិន
ម្នមពធយោបាយចូលពៅកាន់កបអប់ពឆ្្ន តខ្រុំមតិនម្នពេលពេលា/ខ្រុំបានកំេុងពធ្វើការងារ

ខ្រុំមតិនបានចាប់អារម្មណ៍ពៅក្នរុងការពបាះពឆ្្ន ត
ខ្រុំមតិនបានទទួលសន្ឹកពឆ្្ន ត

ខ្រុំបានម្នភាេអាសន្នក្នរុងកករុមកគលួ ខ្រុំបានេយោយាមពៅពបាះពឆ្្ន ត ប៉ាុចន្ខ្រុំកតរូេ
បានពគកបាប់ខ្រុំមតិនម្នសតិទ្ធតិ

ខ្រុំមតិនបានចូលចតិត្ពបក្ខជនពទ ការពបាះពឆ្្ន តរបស់ខ្រុំនឹងមតិនជាបញ្ហា
ខ្រុំបានពចញ

ខ្រុំបានធ្ាក់ខ្លួនឈឺខ្រុំបានព�្ចអំេបីការពបាះពឆ្្ន ត
ការពបាះពឆ្្ន តគឺម្នភាេស្មរុគោ្ម ញពេកខ្រុំមតិនបាន�ឹងេបីរពបៀបក្នរុងការបំពេញនតិងោក់សន្ឹកពឆ្្ន

តរបស់ខ្រុំ ឯកោរពបាះពឆ្្ន តគឺមតិនម្នជាភាោច�លខ្រុំចង់បានពទ
ខ្រុំមតិនម្នចតមព�ើម្បីពផ្ើសំបុកតសន្ឹកពឆ្្ន តរបស់ខ្រុំ

បាទឬចាស 
ចូលពៅកាន់សំណួរពលខ 17 ។

បាទឬចាស

 កបាក�ោ្ំងណាស់

គ្្ម ន

ពយើងជាម្្ច ស់ផ្ទះរបស់ពយើង
ពយើងបានជួលផ្ទះរបស់ពយើង

កសបីពយើងរស់ពៅជាមួយោច់ញាតតិឬមតិត្�ក្តិ

ជាញឹកញាប់

ពទ

ពទ

កបាក�បន្តិចបន្ដលួច

ថា្ន ក់ទបីកបាំបបីឬទាបជាង
ពរៀនពៅេិទយោល័យបានខ្ះ

បញ្ចប់ការសតិកសាេិទយោល័យឬ GED

ពរៀនពៅមោេិទយោល័យបានខ្ះ
សញ្ញា ប័កតមោេិទយោល័យ
សញ្ញា ប័កតជំ្ញេិជ្ាជបីេៈ 
ឬពកកាយឧត្មសតិកសា

ពេលខ្ះ

ខ្រុំមតិនចាំពទ

ខ្រុំមតិនចងចាំ

មតិនកបាក�ទាល់ចតពោះ កកម
ខ្រុំមតិន�ឹងពទ មតិនច�ល

ពផ្ងពទៀត:

ពផ្ងពទៀត:

ពផ្ងពទៀត:

តតិចជាង $11,880

ជាធម្មតាខ្រុំពបើករ្យន្ដច�លខ្រុំជាម្្ច ស់

$11,881 – $24,300
ជាធម្មតាខ្រុំពបើកបររ្យន្មួយពកគឿងច�លខ្រុំខ្ចបី

ជាធម្មតាខ្រុំព�ើរ
ជាធម្មតាខ្រុំពកបើការ�ឹកជញ្រូនរួមគ្្ន ំ �ូចជាការពធ្វើ�ំ
ពណើរក្នរុងឡានជាកករុម

$24,301 – $40,890
ខ្រុំជាម្្ច ស់រ្យន្មួយពកគឿង ប៉ាុចន្ជាធម្មតាខ្រុំ
ពកបើកបាស់មពធយោបាយ�ឹកជញ្រូនោធារណៈ
ខ្រុំមតិនជាម្្ច ស់រ្យន្មួយពកគឿងពទ �ូពច្នះខ្រុំ
ពកបើកបាស់មពធយោបាយ�ឹកជញ្រូនោធារណៈ

$40,891 – $64,999

$65,000 – $99,999

$100,000 – $150,000

ពលើសេបី $150,000

ខ្រុំមតិន�ឹងពទ

ពផ្ងពទៀត:

ពផ្ងពទៀត:
ពនះគឺជាចុងបញ្ចប់ននការស្ទង់មតតិ។ ព�ើម្បីោក់ពស្នើការស្ទង់មតតិច�លបានបំពេញរបស់អ្នកតាមសំបុកត សូមពផ្ើពៅកាន់: 

“OIRA - SEATTLE VOTES | PO BOX 94573 | SEATTLE, WA 98124.”

កបរុស


