
រក្សាសុវត្ថិភាពពីការឆ្លងជំងឺ! បោះឆ្ន្តពីផ្ទះ 
ត�ើខ្ញ ុំអាចតោះត ន្ោ �ពីផ្ះោនតោយរត�ៀ�ណា?

ត�ើម្ីត្នោើ្ញុំ្ន្លឹកត ន្ោ � គឺអនោកត�រូវត�ោនចញះត ម្ ះតោះត ន្ោ �រួចរាល ់។

ចញះត ម្ ះតោះត ន្ោ � – ពលរដ្ឋគ្រប់របូដដលមានសិទ្ិបោះប ន្ោ ត 
អាចចុះប ម្ ះបោះប ន្ោ តតាមអនឡាញ ឬតាមសំបុគត ។

អនោកអាចបំបពញដបបបទចុះប ម្ ះបោះប ន្ោ តតាមអនឡាញបៅឯ register. votespa. com

ពាក្យសំុសគមាប់ចុះប ម្ ះបោះប ន្ោ ត ក៏មានសគមាប់ឲ្យទាញយកោនពី 
PhiladelphiaVotes.com/voters ផងដដរ

បពលអនោកោនចុះប ម្ ះបោះប ន្ោ តរចួរាល់ប�ើយ ្ឺរអនោកអាចបសនោើសំុសន្លឹកប ន្ោ តោន ។

ត�ើម្ីត្នោើ្ញុំ្ន្លឹកត ន្ោ � តាមអនឡាញឲ្យតគ�ញ្ជូ នមកឲ្យអនោកតាមបត�្នី 
្ជូមចជូលតៅកាន ់៖

apps.PhiladelphiaVotes.com

បបើអនោកបសនោើសំុសន្លឹកប ន្ោ តតាមអនឡាញ បោយឲ្យប្របផញើមកអនោកតាមបគបសនី 
្ឺរអនោកគតរូវបង្ហា ញប័ណ្ណបបើកបរ PA ឬក៏បលខអត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ PennDot ។

បច្ុប្បននោ បៅរដ្ឋបផនសីុលដវបនៀ អនោកមានជបគមើសពីរចំបពាះសន្លឹកប ន្ោ តដដលបផញើតាមបគបស

នីយ ៖

្ន្លឹកត ន្ោ �អវ�្តមាន – បបើអនោកមានដផនការបចញពីគករុង បៅកនោុងប្ងៃបោះប ន្ោ ត 
ឬបបើអនោកមានពិការភាពជាប់ខ្ួន ឬបបើអនោកមានជំងឺ ្ឺរអនោកអាចបសនោើសំុសន្លឹកប ន្ោ តអវត្តមាន 
ដដលកនោុងស្ថា នភាពបនះ ្ឺរប្របៅដតតគមរូវឲ្យអនោក គោប់ពីមូលប�តុ កនោុងការបសនោើសំុសន្លឹកប ន្ោ

តគបបេទបនះ ។ 

្ន្លឹកត ន្ោ �តផ្ើតាមបត�្នី – បបើអនោកមិនដមនជាអនោកបោះប ន្ោ តអវត្តមានបទ ្ឺរអនោកអាចបសនោើសំុស

ន្លឹកប ន្ោ តឲ្យប្របផញើឲ្យអនោកតាមបគបសនីយ ។ អនោកអាចបសនោើសំុសន្លឹកប ន្ោ តដបបបនះោនបោយ

ង្យ ។

បៅបពលអនោកោនោក់បសនោើពាក្យសំុសន្លឹកប ន្ោ តរចួរាល់ប�ើយ ្រណៈគ្រប់គ្រងកិច្ការ

បោះប ន្ោ តគបចំាបោនធី�្ុីឡាដែលប�្្ ៀ (Philadelphia County Board of Elections) 
នលឹងបផញើសន្លឹកប ន្ោ តឲ្យអនោក គពមទំាងការដណនំាកនោុងការបោះប ន្ោ ត ។

ត�ើត�រូវត្វើ�ជូចតម្តចត�ើខ្ញ ុំមិនមាន�ណ័្ណត�ើក�ររ�្់រ
�្ឋតផន្ញីលតវតនៀ ឬក៏មិនមានអ�្ត្ញ្ញា ណ�ណ័្ណ?
ចំបពាះអនោកចុះប ម្ ះបោះប ន្ោ តដដលមិនមានប័ណ្ណបបើកប

ររបស់រដ្ឋបផនសីុលដវបនៀ ឬក៏មិនមានអត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ  
សូមទាញយក និងគពីនពាក្យបសនោើសំុសន្លឹកប ន្ោ តអវត្តមាន 
ឬសន្លឹកប ន្ោ តបផញើតាមបគបសនីយពី apps.PhiladelphiaVotes.

com រចួបំបពញព័ត៌មាន ប�ើយបផញើមកកាន់ Philadelphia 
County Board of Elections ។

បបើអនោកចង់ោនពាក្យសំុសន្លឹកប ន្ោ តបផញើឲ្យអនោកតាមបគបសនីយ 
គតរូវការជំនួយ ឬបបើអនោកមានសំណួរ សូមបៅទូរស័ព្ទមកបលខ 
1-877-VOTESPA

កាល�រតិចឆេទ្ុំខាន់ៗ

ទី 18 តខឧ្ភា ៖
ប្ងៃចញងតតកាយចញះត ម្ ះតោះត ន្ោ � 

ទី 26 តខឧ្ភា ៖
ប្ងៃចញងតតកាយត�ើម្ីោក់ពាក្យត្នោើ្ញុំ្ន្លឹកត ន្ោ �តផ្ើតាមបត�្នីយ 
ឬ្ន្លឹកត ន្ោ �អវ�្តមាន 

ទី 2 មិ្ញនា ៖
ប្ងៃតោះត ន្ោ � និងជាប្ងៃចញងតតកាយរ�្់ County Boards 
of Elections កនោញងការទទួល្ន្លឹកត ន្ោ �តាមបត�្នីយ 
និង្ន្លឹកត ន្ោ �ពលរ�្ឋអវ�្តមាន ។

តពលអនោកទទួលោន្ន្លឹកត ន្ោ �រួចត�ើយ ...

ត�ើអនោកោនោក់ពាក្យ្ញុំ្ន្លឹកត ន្ោ �រួចត�ើ
យតមនតទ?

ដែកបមើលស្ថា នភាពពាក្យសំុសន្លឹកប ន្ោ តរបស់អនោក 
តាមតំណភាជា ប់ោងបគកាម ៖ 

votespa.com/mailballotstatus

*គតរូវរង់ចំាយ៉ាងបោចណាស់ 48 បមា៉ាង បដើម្បីឲ្យោងភានោ ក់ង្រ

កិច្ការបោះប ន្ោ តបិទផសាយស្ថា នភាពពាក្យសំុរបស់អនោក ។

In order to request a ballot, you must be registered to vote.
 
REGISTER TO VOTE  - Eligible residents can  register to vote online
or by mail. 
 
Fill out an application online at register.votespa.com
 
Voter Registration Applications are also available to download at
PhiladelphiaVotes.com/voters
 
Once you are registered to vote, you can request your ballot. 
 

To apply for a mail-in ballot online visit
apps.PhiladelphiaVotes.com

 
If you are applying for a mail ballot online, you must provide a PA
Driver's License or PennDot ID number.
 
In Pennsylvania, you now have two options for mail ballots:
 
Absentee ballot – If you plan to be out of the municipality on election
day or if you have a disability or illness, you should request an
absentee ballot, which still requires you to list a reason for your ballot.
 
Mail-in ballot – If you aren’t an absentee voter, you may apply for a
mail-in ballot. You may simply request this ballot.
 
Once you successfully submit your application, the Philadelphia
County Board of Elections will mail you your ballot along with
instructions.
 

Already applied
for a ballot?

Check the status of your application
at the following link:

 votespa.com/mailballotstatus

What if I don't have a
Pennsylvania License or I.D.?

Registered voters without a Pennsylvania Drivers
License or I.D. should download and print an
absentee or mail-in ballot application from
apps.PhiladelphiaVotes.com, fill out the form,
and mail it to the Philadelphia County Board of
Elections. 
 
If you want to be mailed a paper application, need
help, or have questions, call 1-877-VOTESPA 

How can I vote from home?

Important Dates
MAY 18: 
Deadline to Register to Vote
 
MAY 26: 
Last day to apply for a mail-in or absentee
ballot
 
JUNE 2:
ELECTION DAY and Last day for County
Boards of Elections to receive voted mail-in
and civilian absentee ballots. 

Mark your ballot, following the instructions.
Place your ballot in the secrecy envelope and then put the secrecy
envelope into the official envelope. 
Be sure to sign the form, or your ballot may not count.
Return your ballot to the Philadelphia County Board of Elections
(1400 JFK Blvd. City Hall, Room 142) so it arrives on time. 

The deadline to submit voted ballots is 8:00 PM on Election Day
(Postmarks not honored).

Once you receive your ballot...

*Please allow for at least 48 hours
for status to be posted.

• សូម្ូរសសន្លឹកប ន្ោ តបនាះ បៅតាមការដណនំា ។

• បត់សន្លឹកប ន្ោ តោក់ចូលកនោុងប្ស្មសំបុគតសមាងៃ ត់ 
រចួយកប្ស្មសំបុគតសមាងៃ ត់បនាះ ោក់ចូលកនោុងប្ស្មសំបុគតផ្ូវការ ។

• សូមកំុបេ្ចចុះ�តថាបលោបលើទគមង់ដបបបទ បបើមិនដូបចានោ ះបទសន្លឹកប ន្ោ តរបស់អនោក

អាចមិនគតរូវោនរាប់បទ ។

• គតរូវបញជាូ នសន្លឹកប ន្ោ តរបស់អនោកមកកាន់ Philadelphia County Board of 
Elections (1400 JFK Blvd. City Hall, Room 142) បដើម្បីឲ្យសន្លឹកប ន្ោ តបនះអាច

មកដល់ការយិល័យបោះប ន្ោ តទាន់បពលបវលា ។

កាលបរបិចឆេទផុតកំណត់កនោុងការោក់បសនោើសន្លឹកប ន្ោ តមកកាន់ការយិល័យបោះប ន្ោ ត

្ឺរបមា៉ាង 8:00យប់ បៅកនោុងប្ងៃបោះប ន្ោ ត (មិនទទួលយកសន្លឹកប ន្ោ តណាដដលមកយឺ

តបបើបទាះបីជាមានគតាបញ្ជា ក់ពីបគបសនី) ។


