
ສົນໃຈໃນການລງົ
ສະໝັກເລືອກຕງັ້
ເຂົ້າໃນສຳນັກງານ
ເມືອງຊີແອັດໂທ?

 ໃຊ ້ຄູ ປ໋ອງ ເງີນບໍລີຈາກເພ່ືອ ສົ່ງເສີມປະ ຊາ ທິ ປະ ໄຕ 
(Democracy Vouchers) ເຂົ້າໃນ ການ ໂຄ ສະ 
ນາ ຫັນສຽງ ຂອງ ທ່ານ!

ຕິດ ຕໍ ່ຫາ ພວກ ເຮົາ ໃນ ມື ້ນີ້ສຳລັບການຝືກອົບຮົມຄັ້ງທີ່ໜື່ງ!

ໂທລະສັບ: (206) 727-8855ອີເມວ : democracyvoucher@seattle.gov
www.seattle.gov/democracyvoucher

ວັນທີ່  ີ03 ສິງຫາ  2021
ການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ

ວັນທີ່ 01 ກໍລະກົດ 2020
ໂຄງການເປີດຮັບສະໝັກຜູ້

ເລືອກຕັ້ງ
ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງໃຫ້ຄຳປະຕິຍານ

ວ່າຈະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂ
ອງໂຄງການ.

ວັນທີ່ 17-21 ພຶດສະພາ 2021
ອາ ທິດ ສຳ ລັບ ການ ຍື່ນ ສະ ໝັກ 

ຂອງ ຜູ້ ສະ ໝັກເລືອກຕັ້ງ

ຜູ້ສະໝັກທຸກຄົນຕ້ອງຍື່ນຄຳຖະ
ແຫຼງການລົງສະໝັກເລືອກ

ຕັ້ງນຳໜ່ວຍງານເລືອກຕັ້ງຄິງຄ
າວຕ້ີ (King County Elections). 

ວັນທີ່  04 ມິຖຸນາ  2021
ມື້ ສຸດ ທ້າຍ ສຳ ລັບ ຜູ້ ສະ ໝັກ ໃນການ
ເຂົ້າ ໂຄງ ການເລືອກຕັ້ງ

ວັນທີ່ 02 ພະຈິກ ຄ.ສ. 2021
ການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ

ວັນທີ່ 1 ມັງກອນ 2020
ເລີ່ມຮອບຂອງການເລືອກຕັ້ງ

9 ກຸມພາ 2021
ຄູ່ປອງໃບເງິນບໍລິຈາກ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ປະ
 ຊາ ທິ ປະ ໄຕ (Democracy Vouchers) 
ໃນ ຈົດ ໝາຍ ທີ່ ສົ່ງ ເຖິງ ຜູ້ ຢູ່ ອາ ໄສ ໃນ ເມືອງ
 ຊີ ແອັດ ໂທ

1 ເກັບຮວບຮວມເງິນປະກອບສ່ວນທີ່ມີ
ເງື່ອນໄຂຖືກຕ້ອງ

ກໍານົດເວລາ

ຄູ່ປອງໃບເງິນບໍລິ
ຈາກຂອງໂຄງການເພື່ອສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ

ຕົວເມືອງຊີແອັດໂທ



 ໂຄງ ການ ຈະດຳເນີນງານ ແນວ ໃດ?
The Seattle Ethics and Elections Commission (SEEC) ແຈກຢາຍ  ຄູ່ປອງໃບເງິນບໍລິຈ
າກເພື່ອສ່ົງເສີມ ປະ ຊາ ທິ ປະ ໄຕ (Democracy Vouchers) 4 ໃບທີ່ມີມູນຄ່າ $25 ຕໍ່ໃບ ໃຫ້ 
ແກ່ຜູ້ ຢູ່ ອາ ໄສທີ່ ມີ ສິດຢູ່ ໃນເມືອງຊີແອັດໂທ

ຜູ້ຢູ່ອາໄສສາມາດມອບຄູປ໋ອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມທີ່ເຂົາເຈົ້າສະໜັບສະໜູນໄດ້.

ໃນເມື່ອ SEEC ກວດ ສອບ ໃບ ຮັບ ເງິນ ບໍ ລິ ຈາກ ສົ່ງ ເສີມ  ແລ້ວ ແລະ ກໍຈະ ແຈກ ຢາຍ ເງິນ
 ທຶນ ໃຫ້ ແກ່ ການ ໂຄ ສະ ນາ ຫັນ ສຽງ
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ຄູປ໋ອງເພ່ືອປະຊາທິປະໄຕ (Democracy 
Vouchers) ໂດຍທັນທີ

ໃນປີ 2019, ໂຄງການຄູ່ປ໋ອງເພື່ອສົ່ງເສີມປະຊາທິປະ ໄຕ:

ກອງທຶນລາງວັນທີ່ໄດ້ຮັບ ເທົ່າກັບ 66% ຂອງຜູ້ສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງ

ຄູ ປ໋ອງ ທີ່ໄດ້ຮັບຈຳ ນວນ 147,128 ໄດ້ ຖືກ ສົ່ງ ຄືນ ໂດຍ ຜູ້ທີ່ ຢູ່ ອາ ໄສ ໃນ ເມືອງ ຊີ ແ
ອັດ ໂທເກືອບ 38,092 ຄົນ

ແຈກຢາຍເງິນກອງທຶນທີ່ມີມູນຄ່າ $2,454,475 ຕໍ່ 35 ຄະແນນສຽງ

 ມ ີ ການ ໃຫ້ເງິນກອງ ທຶນ ແກ່ ຜູ ້ສະ ໝັກ ຫຼາຍ ປານ ໃດ?
ມີເງິນຈຳນວນ 6.8 ລ້ານໂດລາ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງສະໝັກເພື່ອເປັນເງິນກອງທຶນແກ່ການໂຄສະນ
າຫັນສຽງສຳລັບການເລືອກຕັ້ງ City of Seattle ໃນປີ 2021.

 ໃຫ້ ຄຳ ປະ ຕິ ຍານ  ເພື່ອ ເປັນ ຜູ້ ສະ ໝັກເລືອກຕ້ັງ ໃນໃບເງິນບໍລິຈາກ 
ເພື່ອສົ່ງເສີມ ປະ ຊາ ທິ ປະ ໄຕ (Democracy Vouchers).

ມີ ເງື່ອນ ໄຂ ເໝາະ ສົມ ສຳ ລັບ ໂຄງ ການ ເພື່ອ ໄດ້ ຮັບ ເງິນ ກອງທຶນ

 ເກັບ ຮວບ ຮວມ ຄູ ປ໋ອງ ໃບເງີນເພື່ອສ່ົງເສີມ ປະ ຊາ ທິ ປະ ໄຕ (Democracy Vouchers) 
 ຈາກ ຜູ້ ທີ່ຢູ່ ອາ ໄສ ໃນ ເມືອງ ຊີ ແອັດ ໂທ.
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ມາເປັນ ຜູ ້ສະ ໝັກເລືອກຕັ້ງ!

4

$

ຕາຕະລາງເວລາການຝືກອົບຮົມຄັ້ງທີ່ໜື່ງ

ກອງທຶນການໂຄສະນາຫັນສຽງງ!

$25

ຄຳ ຖາມ ທີ່ ມັກ ຖາມຕະຫຼອດ

ມີຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ໃດທີ່ເໝາະສົມແກ່ການໃຫ້ເງິນກອງທຶນ?
ເຈົ້າເມືອງ, ໄອຍະການເມືອງ ແລະ ສະພາເມືອງ (ທົ່ວເມືອງ) ສອງ ຕຳແໜ່ງ ຈະຢູ່ໃນບັດເລືອກ
ຕັ້ງ ແລະ ມີສິດໄດ້ຮັບກອງທຶນໃບເງິນບໍລິຈາກເພື່ອສ່ົງເສີມປະຊາທິປະໄຕ (Democracy Voucher).

ຂໍ້ກຳນົດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສະໝັກໂຄງການເລືອກຕັ້ງເພື່ອໂຄສະນາຫັັນສຽງມີຫັຍງແດ?່

 ຜູ້ສະໝັກທີ່ມີເງ່ືອນໄຂເໝາະ ສົມ ສຳ ລັບ ໂຄງ ການເລືອກຕ້ັງແນວໃດແດ?
ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງເກັບກຳລຳດັບຜົນງານທີມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ການລົງນາມຈາກຕົວແທນທີ່ຢູ່ອາໄ
ສໃນເມືອງຊີແອັດໂທຢ່າງເໝາະສົມ ເພື່ອຍື່ນຮັບເງິນກອງທຶນ

ຂ້ອຍຈະເລີ່ມຕົ້ນແນວໃດ?
ຕິດຕໍ່ໂຄງການຄູ່ປ໋ອງໃບເງີນເພື່ອສົ່ງເສີມປະຊາທິປະ ໄຕເພື່ອນັດເວລາການຝືກອົບຮົມຄັ້ງທີ່ໜື່ງ!

ເຈົ້າເມືອງ ສະພາເມືອງ ໄອຍະການເມືອງ

ການເລືອກຕ້ັງຂັ້ນຕ້ົນ

ການເລືອກຕ້ັງທົ່ວໄປ

$400,000 $187,500 $187,500

$800,000 $375,000 $375,000


