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មូលដ្ឋ្ន  កំណត់ ែបង ែចក មណ្ឌល 
េបោះ េ្ន្ត រដ្ឋ កាលី ហ្វ័រ ញ្ េឡើង វិញ 
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សូមរំឭក—
ពុំមនធាតុចូល ពី សាធារណជននឹង តូវ
 ទទួល យក េទេនៅ ៃថថ្ងៃេនះ

េយោង េទៅតាម កិត ច្បាប់ រដ្ឋ្ភិបោលកាលីហ្វ័រញ្ កថាខណ្ឌ េលខ  
8253(a)(3)--
សមជិកគណៈកម្ម ការ និង បុគ្គលិក  អាច និង មិន ទំនាក់ ទំនង
 ឬ ទទួល ការ ទំនាក់ ទំនង អំ ពី បញ្ហ្  កំណត់ ែបង ែចក មណ្ឌ
ល េបោះ េ្ន្ត  េឡើង វិញ មក ពី នរណា ម្ន្ក់ េនៅ ខាង េក្រៅ សវ
នការជា សាធារណៈេទ ។  ដូេចះ 
គណៈកម្មការ នឹង មិន ទទួល យក ធាតុ ចូលពី  សាធារណជន
ណាម្ន្ក់ េឡើយេនៅ   កុង អំឡុង   បទបង្ហ្ញ  អប់ រំេនះ ។ 

េដើម្បី ផ្តល់ ធាតុ ចូល ជា សាធារណៈ 
សូម អេ្ជើញចូល េទៅកាន់ េគហទំព័រ របស់ គណៈកម្ម ការ៖ 
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េតើអ្វី េទៅជាការ  កំណត់ែបង ែច
ក  មណ្ឌល េបោះ េ្ន្ត េឡើង វិញ?

ការ គូរ េឡើង វិញ នូវ ពំ ប ទល់ ថ្មី  
ែដល កំណត់ ថាេតើ ពលរដ្ឋ កាលី
ហ្វ័រញ្ ណា ខ្លះ តូវ បោន តំណាង

 េដយ  មណ្ឌល េបោះ េ្ន្ត នីមួ
យៗ។ 
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មូលេហតុ ែដល  េយើង គូរ  ែផន ទីមណ្ឌ
ល េបោះ េ្ន្ត  េឡើង វិញ

► សហគមន៍មន ការ  ែប បួល  

► មុស្ស េកើត សា្ល្ប់ 
និង ប្តូរទីលំេនៅ ចុះ េឡើង  ។

► សហគមន៍  ររើក ធំ និង រួម តូច ។
► តំបន់ ទាំង ឡាយ ែដល ធា្ល្ប់ មន 

 ចំនួន មនុស្ស  ប ហាក់ ប ែហល 
គ្រា្ន្  ែប េទៅ ជា ែលង េស្មើ គ្រា្ន្វិញ ។
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សេម្លង របស់ អក 
► េហតុ អ្វីបោន ជា  ការកំណត់ែបង ែចក  មណ្ឌល េបោះ េ្ន្

ត  េឡើង វិញ មន សារសំខាន់? 

► េហតុ អ្វីបោន ជា  អក គួរ  ចូល រួម? 

► តួនាទី របស់ អក េនៅ កុង ដំេណើរ ការ  
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ការ កំណត់ែបង ែចក មណ្ឌល េបោះ េ្ន្ត េឡើងវិញេពល ខ្លះ 
តូវ បោន េបើ េដើម្បី  ផ្ច់ សហគមន៍ េចញ ពី អំណាច នេយោបោយ។ 
េដយ ការ ចូល រួម េពញេលញ និង ការ តាមដន ដំេណើរការកំ
ណត់ែបង ែចក  មណ្ឌល េបោះ េ្ន្ត  េឡើងវិញ ែដលនឹងមកដ
ល់ នា  េពល ប់ៗ េនាះ 
សហគមន៍ ជា េចើន អាច នឹង  មន ឱកាស ប េសើរ ជា ង មុន  
េដើម្បី េជើសេររើស  េបកង្ខេជន តាម ការ ចង់ បោន របស់ពួក  េគ 
ែដល ជា អក ការ ព្រោរ  ពី តមូវការ និង ផល ប េយោជន៍ របស់ ពួក េគ។



េតើ ការ កំណត់ែបង ែចក  មណ្ឌល េបោះ េ្ន្ត 
េឡើង វិញ ប៉ះ ព្រោល់ដល់ អក យោ្ង ដូច េម្តច
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អំណាច េទៅ ដល់ ប ជា ជន េជើងឯកការ ព្រោរ  បញ្ហ្ របស់ អក 

អាទិភាព ែផក មូលនិធិ ពំប ទល់ សហគមន៍ 



មរគ្រា េ្ះេទៅ កាន់ ភាព តំណាង េដ
យ យុត្តិធម៌► ជំ េរឿន —េនៅ េរៀង រាល់ដប់ ្ន្ំ  ចំនួន  ពល រដ្ឋ អាេមរិកាំង តូវ បោន រាប់ េហើយ  ទិនន័យ េនាះ  

តូវ បោន េបើ បោស់ េដើម្បី គូរ ែផន ទី ថ្មី េដើម្បី កត់ តា ការ ែប  បួល ចំនួន ប ជា ជន 
េនៅ ទូទាំង រដ្ឋ និង មណ្ឌល េបោះ េ្ន្ត ទាំង ឡាយ។ 

► ការែបង ែចក េឡើង វិញ —
ការ ែបង ែចក េឡើង វិញ នូវ អសន តំណាង រាស្ត សហព័ន្ធ េនៅ តាម រដ្ឋទាំង ឡាយ  
តូវ បោន េធ្វើ េឡើង េកាយ ពី ការ េធ្វើ ជំ េរឿន ថា្ន្ក់ ជាតិ ម្តងៗ 
េដើម្បី ឲ្យ បោកដ ថា អសនៈទាំង ឡាយ  ែដល មន េនៅ តាម រដ្ឋ សមមត េទៅ នឹង ទំហំ 
ៃន ចំនួន ប ជា ជន របស់ េគ។ 

► ការ កំណត់ែបង ែចក  មណ្ឌល េបោះ េ្ន្ត  េឡើងវិញ —
ការ គូរ ពំ ប ទល់ ថ្មី ែដល កំណត់  ថាេតើ ពលរដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ្ទាំង ឡាយ ណា ែដល តូវ
 បោន តំណាង េដយមណ្ឌល  េបោះ េ្ន្ត នីមួយៗ េនាះ។ 

► ភាព តំណាង េដយ យុត្តិធម៌—ជា ប វត្តិសាស្ត  
អក េធ្វើ ច្បាប់ បោន គូរ ែផន ទី ែដល អនុញ្ញ្ត ដល់ ពួក េគ ឲ្យ េររើស នូវ សមជិក កុង មណ្ឌ
ល េបោះ េ្ន្ត របស់ េគ  
ជាជាង ការ ផ្តល់ លទ្ធភាព ដល់ សមជិក កុង មណ្ឌល េបោះ េ្ន្ត ឲ្យ េជើស  េររើស នូវ តំ 
ណាង របស់ ខ្លួន។  បព័ន្ធ ខាង េដើម េនះ 
បោន េធ្វើ ឲ្យ ប៉ះ ព្រោល់ ដល់ ទស្សនៈ ៃន ភាព តំណាង េដយ យុត្តិធម៌ 
ែដល  តូវ ផ្តល់ ដល់ ពលរដ្ឋ នូវ អំ ណាច េដើម្បី េជើស េររើស នូវ តំ ណាង របស់ខ្លួន។ 
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មូល ហតុែដល  ការ កំណត់ែបង ែចក មណ្ឌល េបោះ េ្ន្
ត  េឡើង វិញ េដយឯករាជ្យ  មន សារ សំខាន់
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ការ គូរ ែខ្ស លកង្ខេ ខណ្ឌ កំណត់ ចំនួន 6 
េទៅ   តាម លំដប់ លំេដយ 
គណៈកម្មការ   តូវ ែត អនុវត្ត េទៅ តាម លកង្ខេខណ្ឌ តមូវែដល មន ទមថ្ងៃន់  ទាំង េនះ  
តាមលំដប់លំេដយ េនះ  េនៅ េពល គូរ ែផនទីមណ្ឌល េបោះ េ្ន្ត ៖ 
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បែន្ថម េលើ េនះ ទីកែន្លង សា្ន្ក់ េនៅ  របស់ អក កំពុង កាន់ តំែណង  ឬ េបកង្ខេជន នេយោបោយ  
អាច នឹង មិន តូវ បោន គិត  ចូល េនៅ កុង ការ បេង្កើត ែផន ទី េនាះ េទ 
េហើយ មណ្ឌល  េបោះ េ្ន្តអាច មិន តូវ  បោន េគ គូរជា ែផន ទី សមប ់េគ្រាលបំណង  
ៃន ការអនុេគ្រាះ  ឬ ការ េររើស េអើង េលើ អក កំពុង  កាន់ តំែណង  េបកង្ខេជន នេយោបោយ  
ឬ គណបក្ស នេយោបោយ េឡើយ ។ 



កិចញ្ចេ ខិត ខំ បឹង ែបង កុង ការ កំណត់ ែប
ង ែចក មណ្ឌល េបោះ េ្ន្ត េឡើង វិញ ខុ
សៗ គ្រា្ន្ រដ្ឋ—សភា  សហព័ន្ធ, ពឹទ្ធសភាប ចាំ រដ្ឋ, 

សភា ប ចាំ រដ្ឋ , និង កុម បឹក្សា សមភាព។
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េខានធី—58 េខានធី, 
េដយកុង េនាះ  មន េខាន ធី មួយ ចំនួន មន ដំ
េណើរ ការ ផ្ទ្ល់ ខ្លួន។
កុង—482 កុង, 
េដយ កុង េនាះ មន កុង  មួយ ចំនួន មន ដំេណើរ
 ការ ផ្ទ្ល់ ខ្លួន។
មណ្ឌល សិក្សា ធិការ—1037 មណ្ឌល សិក្សា ធិការ, 
េដយកុង េនាះ  មន មណ្ឌល សិក្សា ធិការ  មួយ ចំ
នួន មន ដំេណើរ ការ ផ្ទ្ល់ ខ្លួន។
កិចញ្ចេ ខិត ខំ បឹង ែបង កុង ការ   កំណត់ែបង ែចក  
មណ្ឌល េបោះ េ្ន្ត េឡើង វិញ —
មណ្ឌល គប់ គង ទឹក , 
មណ្ឌល មហាវិទ្យាល័យ សហគមន៍ ។ល។



ប វត្តិ 
► មុន្ន្ំ 2010—អក េធ្វើ ច្បាប់ បោន គូរ ែខ្ស បនា្ទ្ត់ ទាំង ឡាយ ឬ 

ក៏ តុលាការ គូរវា 
ប សិន េបើ និតិ ប្ញតិ្ត  បោន បរាជ័យ កុង ការ អនុវត្ត  កាតព្វកិចញ្ចេ េនះ  ឲ្យ 
បោន តឹម តូវ េនាះ

► េសចក្តី េសើ ច្បាប់  11 (2008)—
ច្បាប់ ផ្តល់ អាទិភាពដល់  អក េបោះ េ្ន្ត មុន េគ 
/េយើង បោន គូរ ែខ្ស បនា្ទ្ត់ សមប់ ពឹទ្ធ សភា ប ចា ំរដ្ឋ សភា ប ចា ំរដ្ឋ 
និង កុម បឹក្សា សមភាព 

► េសចក្តី េសើ ច្បាប់  20 (2010)—
បោន បែន្ថម មណ្ឌល េបោះ េ្ន្ត សភា សហព័ន្ធ 

► គណៈកម្មការកំណត់ ែបងែចកមណ្ឌល េបោះេ្ន្តេឡើង វិញ ្ន្2ំ010

► គណៈកម្មការកំណត់ ែបងែចកមណ្ឌល េបោះេ្ន្តេឡើង វិញ ្ន្2ំ020

► រដ្ឋ េផ្សង េទៀត  េដយ មន គណៈកម្ម ការ ឯករាជ្យ —Arizona, Colorado, 
Idaho, Michigan, Montana និង Washington 
េបើ គណៈ កម្ម ការ ឯក រាជ្យ េដើម្បី គូរ ែខ្ស បនា្ទ្ត់។ 
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ការ េជើស េររើស សង ការ 
► ការ ដក់ ព្រោក្យ   េសើសុំេធ្វើ សង ការ  (ជាង 20,000 េបកង្ខេជន)

► ការ ដក់ ព្រោក្យ េសើសុំេធ្វើ ជំនួយ ការ (2,000)

► ការ សម្ភ្សន/៍ដំេណើរការ ជមុះ (120 េបកង្ខេជន)

► សំណុ ំព្រោក្យ េសើ សុ ំប្ជូន េទៅ កាន់ អង្គ និតិ ប្ញត្តិ (60 េបកង្ខេ ជន)

► ច្បាប់ កូដកម្ម (12 កូដកម្មកុង មួយ គណបក្ស)
► ប ព័ន្ធ េ្ន្ត៖ 8 ដំបូង 

► ការ េជើស េររើស 6 ចុង េកាយ
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េតើ េយើង ជា នរណា
► សង ការ ្ន្ំ 2020៖ សមជិក 14 នាក់ 

•Isra Ahmad, San Jose, ពុំមនទំេនាេលើ គណ បក្ស ណា មួយ •Sara Sadhwani, La Cañada Flintridge, 
បក្ស ប ជា ធិបេតយ្យ 

•Linda Akutagawa, Huntington Beach, 
ពុំមនទំេនាេលើ គណ បក្ស ណា មួយ •Patricia S. Sinay, Encinitas, បក្ស ប ជា ធិបេតយ្យ 

•Jane Andersen, Berkeley, បក្ស សាធារណ រដ្ឋ •Derric Taylor, Los Angeles, បក្ស សាធារណរដ្ឋ

•Alicia Fernández, Clarksburg, បក្ស សាធារណរដ្ឋ •Pedro Toledo, Petaluma, 
ពុំមនទំេនាេលើ គណ បក្ស ណា មួយ 

•Neal Fornaciari, Tracy, បក្ស សាធារណ រដ្ឋ •Trena Turner, Stockton, បក្ស ប ជា ធិប េតយ្យ 

•J. Ray Kennedy, Morongo Valley, បក្ស ប ជា ធិបេតយ្យ •Angela Vázquez, Los Angeles, បក្ស ប ជា ធិប េតយ្យ 

•Antonio Le Mons, Studio City, ពុំមនទំេនាេលើ គណ បក្ស ណា មួយ •Russell Yee, Oakland, បក្ស សាធារណរដ្ឋ 
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កាតព្វកិចញ្ចេ  សង ការ 
► ពងីក  ទំនាក់ ទំនង សហគម ន៍ /កិចញ្ចេ ប ជុំ ប មូល  ធាតុ ចូល ពី សាធារណ ជន 

• ភា្ជ្ប់ ទំនាក់ ទំនង សាធារណៈ
• ប មូល ធាតុ ចូល ពី សហគមន៍ 
• សា្ប់ ការ ផ្តល់ សកង្ខេី កម្ម ជាធារណៈ

► គូរែផន ទី --ែផនទី ពងង និង ែផន ទី ចុង េកាយ សមប់ សភា សហព័ន្ធ  (52), 
ពឹទ្ធសភាប ចា ំរដ្ឋ (40), សភា ប ចា ំរដ្ឋ (80), និង កុម បឹក្សា សមភាព  (4) 
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ឧទាហរណ៍៖ SACRAMENTO

   សភាហព័ន្ធ          ពឹទ្ធសភាប ចា ំរដ្ឋ           សភា ប ចា ំរដ្ឋ             
កុម បឹក្សា សមភាព 
    (700,000 នាក់)     (931,000 នាក់ )               (466,000 នាក់)                   (9 លាន នាក់ )



តំបន់ ពងីក ទំនាក់ ទំនង 
តំ បន់ េខាន ធី សង ការ 

A Del Norte, Humboldt County, Mendocino, 
Lake, Napa, Sonoma, Trinity

សង ការ Toledo
សង ការ  Taylor

B
Butte, Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, 

Plumas, Shasta, Siskiyou, Tehama 
សង ការ Sinay
សង ការ  Yee

C
Alameda, Contra Costa, Marin, San 
Francisco, San Mateo, Santa Clara, 

Solano

សង ការ  Yee
សង ការ  Toledo

D
El Dorado, Nevada, Placer, Sacramento, 

Sierra, Sutter, Yolo, Yuba 
សង ការ  Fernandez
សង ការ  LeMons

E
Monterey, San Benito, San Luis, Obispo, 

Santa Barbara, Santa Cruz, Ventura
សង ការ  Fornaciari
សង ការ  Kennedy 

F
Fresno, Kern, Kings, Madera, Merced, San 

Joaquin, Stanislaus, Tulare
សង ការ  Turner
សង ការ  Vazquez

G
Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, 

Mariposa, Mono, Tuolumne
សង ការ  Andersen
សង ការ  Akutagawa

H Los Angeles សង ការ  Taylor
សង ការ  Ahmad

I Riverside, San Bernardino សង ការ  Kennedy
សង ការ  LeMons

J Orange សង ការ  Akutagawa
សង ការ  Sadhwani

K Imperial, San Diego សង ការ  Sinay
សង ការ Ahmad
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សហគមន៍ែដល មន ប េយោជន៍  (COI)

► សហគមន៍ែដល មន ប េយោជន៍ (Communities of Interest, COI)--
សហគមន៍ែដល មន ប េយោជន៍ តូវ បោន េផ្ត េទៅ េលើ ចំនួន ប ជា ជន 
ែដល  មន ប េយោជន៍សង្គម និង េសដ្ឋកិចញ្ចេ រួម 
ែដល គ្បី តូវ រួម   បញ្ចេូល េទៅ ជា មណ្ឌល េបោះ េ្ន្ត ែត មួយ  កុង េគ្រាល 
បំណង  ឲ្យ មន នូវ ភាព តំ ណាង េដយ ប សិទ្ធិភាព និង យុត្តិធម៌ របស់ ខ្លួន។  

► ឧទាហរណ៍ រួម មន វប្បធម៌ 
តាម តំបន់ ទាំង ឡាយ ែដល ប ជា ពលរដ្ឋ មន  ជីវភាព  រស់ េនៅ រួម ប 
ហាក់ ប ែហល គ្រា្ន្ េបើ បោស់  មេធ្យាបោយ េធ្វើ ដំេណើរ ដូច គ្រា្ន្ 
មន ឱកាស ការងរ  ប ហាក់ ប ែហល គ្រា្ន្ 
ឬ  ទទួល បោន ព័ត៌ មន ពី ប ព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយ ដូច គ្រា្ន្។  

► ពលរដ្ឋ អាច  ស្ថិត េកាមសហគមន៍ែដល មន ប េយោជន៍ េចើន។ 

► សហគមន៍ែដល មន ប េយោជន៍ មិន ដូច គ្រា្ន្ េទៅ នឹង មណ្ឌល េបោះ េ្ន្ត េទ 
ប៉ុែន្ត ជា ចំែណក ដ៏ សំខាន់ មិនអាច  ខ្វះ បោន របស់ មណ្ឌល េបោះេ្ន្ត។ 

16



ការ កំណត់ និយម ន័យ  សហគមន៍ រប
ស់ អក ► សហគមន៍ែដល មន ប េយោជន៍ អាច តូវ បោន ពិពណ៌ នា បោន េដយ ការ 

បេង្កើត េឡើង នូវ ែផន ទី និង ការ បោប់ ដល់ ពួក េយើង អំ ពី សហគមន៍ របស់ អក។  

► ការផ្តល់ សកង្ខេីកម្មផ្ទ្ល់ មត់ —
េរឿង ផ្ទ្ល់ ខ្លួន ទាំង ឡាយ មន ឥទ្ធិពល ខា្ល្ំង ពម ទាំង  ការ ផ្តល់ នូវ បរិប
ទ ជា លកង្ខេណៈ ប វត្តិ ផង ែដរ។ 

► ការផ្តល់ សកង្ខេីកម្ម តាម សំេណ—
ការ ពិពណ៌ នា ជា សំណ អាច តូវ បោន េបើ េដើម្បី បោប់ ពី េរឿង សហគមន៍ 
របស់ អក។  

► បញ្ហ្ សហគមន៍—
សហគមន៍ ទាំង ឡាយ េចើន ែត ចូល រួម កុង ការ កំណត់ ែបង ែចក មណ្ឌល
 េបោះ េ្ន្ត េឡើង វិញ 
ពី េព្រោះ ពួក េគ យល់ ថា បញ្ហ្ របស់ ពួក េគ មិន តូវ បោន េឆ្លើយ តប ឲ្យ បោ
ន គប់ គ្រាន់ េដយ អក តំណាង ែដល តូវ បោន េជើស តាំង េឡើង របស់ េគ។  
េតើ មន បញ្ហ្ែដលសហគមន៍ែដល មន ប េយោជន៍របស់ អក តូវ េផ្ត កា
រ យក ចិត្ត ទុក ដក់ េទ? 

► ពំ ប ទល់  ែផន ទី —បេង្កើត ែផន ទី ពី  តំបន់ ជិតខាងអក ឬ តំ បន់ របស់ អក។ 
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ការ ចូល រួម េនៅ កុង ដំេណើរការ 

ផ្តល់ ធាតុ ចូល របស់ អក កុង ៃថថ្ងៃេនះតាម៖
DrawMyCACommunity.org
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ពណ៌នា  
សហគមន៍ របស់ អក 

គូរ  
សហគមន៍ របស់ អក េនៅ េលើ 

ែផន ទី 

ប្ជូន 
សកង្ខេីកម្ម របស់ អក េដយ ផ្ទ្ល់

 េទៅ កាន់ គណៈ កម្ម ការ 



រេបៀប ផ្តល់ ធាតុចូលពី សាធារណជន 
► ឧបករណ៍ គូរែផនទី  សហគមន៍ែដល មន ប េយោជន៍  (COI)៖ DrawMyCACommunity.org

► នឹង មន ផ្តល់ ជូន ជា ទមង់ ក ដស េដយ បិទែតមស្តិ៍ បង់ ៃថ្ល រួច ជា សច។ 

► េនៅេលើ គហទំព័រ របស់ េយើង ៖ www.WeDrawTheLinesCA.org, និង សូម ចុច េលើ  
“អាយខន់ គូរសហគមន៍ កាលីហ្វ័រញ ្របស់ ខ្ញុំ“ (Draw My Community)

► តាម អ៊ីែម៉ល៖ VotersFirstAct@crc.ca.gov

► តាម ទូរសព្ទ៖ (916) 323-0323

► តាម សំបុត៖ California Citizens Redistricting Commission
721 Capitol Mall, Suite 260 
Sacramento, CA 95814

ឧបករណ៍  COI អនឡាញ ក៏ មន ផ្តល់ ជូន ជា ភាសា អង់ េគ្លស, េអស្បា្ញ, ចិនសម័យទំេនើប, 
ចិន បុរាណ, េវៀត ណាម, តាហា្គ្ឡក, កូេររ៉េ, អាេម៉នី , ហា្វ្សុ,ី អារា៉្ប់ , រុស្សី, ជប៉ុន, ប៉ុនចាប៊ី, 
និង ែខ្មរ។ កម្ម វិធី  បេងៀន  ក៏ មន ផ្តល់ ជូន ផង ែដរ ជា ភាសាទាំង េនាះ។
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ភាសាផ្តល់ ជូន 
► ឯកសារ បក ែប៖ សន្លឹកទិនន័យ សេងង្ខេប ប័ណ្ណ ព័ត៌ មន សំណួរ ចេម្លើយ 

បទបង្ហ្ញ ពី មូលដ្ឋ្នការកំណត់ ែបង ែចក មណ្ឌល េបោះ េ្ន្ត រដ្ឋកាល ីហ្វ័រញ ្
េឡើង វិញ 

• ភាសា—េអស្បា្ញ, ចិនសម័យទំេនើប, ចិន បុរាណ, េវៀត ណាម, តាហា្គ្ឡក, 
កូេររ៉េ, អាេម៉នី , ហា្វ្សុ,ី អារា៉្ប់ , រុស្សី, ជប៉ុន, ប៉ុនចាប៊ី, និង ែខ្មរ។

► ការ បក ែប ផ្ទ្ល ់មត់ ៃន មតិេយោបល់ សាធារជន េនៅ ឯកិចញ្ចេប ជុំ ការងរ CRC 
អាច នឹង ផ្តល់ ជូន េដយ មន ការ ជូន ដំណឹង ចំនួន បោ ំៃថថ្ងៃ មុន។ 

► ធាតុចូល ពី សាធារណ ជន  អាច តូវ បោន ប្ជូន េទៅ កាន់ CRC 
តាម ទមង់ ណា មួយ ក៏ បោន េហើយ នឹង តូវ បក ែប េទៅ ជា ភាសា អង់ េគ្លស។ 

► គណៈ កម្ម ការ នឹង បក ែប  ធាតុ ចូល ទាំង ឡាយ ែដល មិន ែមន ជា ភាសា អង់ 
េគ្លស ពី ឧបករណ៍ COI េទៅ ជា ភាសាអង់ េគ្លស។

► ប សិន េបើ អក តូវការ អក បក ែប ផ្ទ្ល ់មត់ 
េដើម្បី ផ្តល់ ធាតុ ចូល កុង អំ ឡុង កិចញ្ចេ ប ជុំ 
េយើង សុ ំឲ្យ អក ជូន ដំណឹង មក គណៈ កម្ម ការ  កុង រយៈ េពល  បោ ំៃថថ្ងៃ មុន កិចញ្ចេ ប ជុំ 
េដើម្បី េសើ សុ ំេសវា អកបក  ែប ផ្ទ្ល ់មត់។  
គណៈ កម្ម ការ នឹង   ព្យា យោម ចុះ កិចញ្ចេ សន្យា ជា មួយ អក បក ែប ផ្ទ្ល ់មត់ តា
ម ភាសា ែដល បោន េសើសុំ។
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ការ សេមច របស់ តុលាការ កំពូ
ល រដ្ឋ កាលី ហ្វ័រញ្

និតិប្ញត្តិ ៃន រដ្ឋ កាលី ហ្វ័រញ្ v Alex 
Padilla S

262530 ៃថថ្ងៃ17 កក្កដ 2020
តុលាការកំពូល របស់  រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ្ បោន េចញ សាលកម

 េនៅ ៃថថ្ងៃទី17 ែខ កក្កដ ្ន្ំ2020 ថា  គណៈកម្មការេនះ  
គប្បី តូវ មន េពល រហូត ដល់ ៃថថ្ងៃ 15 ែខធូ ្ន្ំ 2021 

េដើម្បី បគល់ ែផន ទី របស់ខ្លួន  ជូន េលខា  រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ្ 
េដយ សារ ែត  មន ការ  ពន្យារ េពល   កុង ការ បេញ្ចេញ ល

ទ្ធផល ជំេរឿន ។  
ប សិន េបើ លទ្ធផល ជំ េរឿន តូវ ទទួល បោន េកាយ ៃថថ្ងៃ31 កក្កដ 

្ន្ំ2021 
កាលបរិេច្ឆទ ផុត កំណត់ របស់ គណៈ កម្ម ការ នឹង តូវ ែក 

សមួល េទៅ តាម េនាះ ែដរ។  
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បនា្ទ្ត់ េពល
► កុម្ភៈ-ឧសភា ្ន្2ំ021៖ បទបង្ហ្ញ អប់ រំ 

(មូលដ្ឋ្ន  កំណត់ែបង ែចក  មណ្ឌល េបោះ េ្ន្ត រដ្ឋ កាល ីហ្វរ ញ ្េឡើង វិញ )
► មិថុនា-សីហា ្ន្2ំ021៖ កិចញ្ចេ ប ជុំ ប មូល ធាតុចូល ពី សាធារណ ជន (COI)
► 15-30 សីហា ្ន្2ំ021៖ ទិនន័យ ជំ េរឿន នឹង តូវ បគល់ ជូន រដ្ឋ 
► 30 កញ្ញ្-31 តុលា ្ន្2ំ021៖ ទិនន័យ ជំ េរឿន នឹង តូវ បគល់ ជូន គណៈកម្ម ការ  
► តុលា-ធូ ្ន្2ំ021៖ 

កិចញ្ចេ ប ជុំ ប មូល ធាតុ ចូល ពី សាធារណជន/េម្ង គូរ ែខ្ស បនា្ទ្ត់ ែផន ទី 
(ែផន ទី មុន កំណត់ មណ្ឌល េបោះ េ្ន្ត) 

► វិច្ឆិកា-ធូ ្ន្2ំ021៖ ពងង ែផន ទី មណ្ឌល េបោះ េ្ន្ត តូវ បេញ្ចេញ 
► ធូ 2021-មករា 2022៖ 

កិចញ្ចេ ប ជុំ ប មូល ធាតុ ចូល ពី សាធារណជន/េម្ង គូរ ែខ្ស បនា្ទ្ត់ ែផន ទី   
► ធូ 2021-កុម្ភៈ 2022៖  ែផន ទី មណ្ឌល េបោះ េ្ន្ត តូវ បេញ្ចេញ 
► ធូ 2021-កុម្ភៈ 2022៖ 

ែផន ទី មណ្ឌល េបោះ ចុង េកាយ តូវ បោន ប គល់េទៅ ដល់ េលខារដ្ឋ 
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សូមរំឭក—
ពុំមនធាតុចូល ពី សាធារជននឹង តូវ ទ
ទួល យក េទេនៅ ៃថថ្ងៃេនះ

េយោង េទៅតាម កិត ច្បាប់ រដ្ឋ្ភិបោលកាលីហ្វ័រញ្ កថាខណ្ឌ េលខ  
8253(a)(3)--
សមជិកគណៈកម្ម ការ និង បុគ្គលិក  អាច នឹង មិនទាក់ ទង ឬ 
ទទួល ការ ទំនាក់ ទំនង អំ ពី បញ្ហ្ការ កំណត់ែបង ែចក  មណ្ឌ
ល េបោះ េ្ន្ត  េឡើង វិញ មក ពី នរណា ម្ន្ក់ េនៅ ខាង េក្រៅ សវ
នការសាធារណៈេឡើយ ។  ដូេចះ 
គណៈកម្មការ នឹង មិន ទទួល យក ធាតុ ចូលពី  សាធារណជន
ណា មួយេឡើយេនៅ   កុង អំឡុង   បទបង្ហ្ញ  អប់ រំេនះ ។ 

េដើម្បី ផ្តល់ ធាតុ ចូលពី សាធារណជន 
សូម ចូល េទៅកាន់ េគហទំព័រ របស់ គណៈកម្ម ការ៖ 
WeDrawTheLinesCA.org   
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សូម ទាក់ ទងមក េយើងខ្ញុំ  
េដើម្បី េសើសុំ េម្ង ផ្តល់ ព័ត៌ មន 
សូម ទាក់ ទង េទៅ កាន់ គណៈ កម្ម ការ។ 

California Citizens Redistricting Commission
721 Capitol Mall, Suite 260

Sacramento, CA 95814
(916) 323-0323

 Marcy.Kaplan@crc.ca.gov 

សមប់ ព័ត៌ មន បែន្ថម អំពី គណៈ កម្ម ការ សូម ចូល េទៅ កាន់ ៖ 
WeDrawTheLinesCA.org   

សម្គ្ល ់បព័ន្ថ ផ្សព្វផ្សាយ សង្គម៖ @WeDrawTheLinesCA
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