
	 	 Burmese		
	 	 က"#်%ပ်အေနြဖင့မဲ်ေပးရန်မ2တပံ်%တင#်ိ%ငပ်ါသလား 

သင့်အေနြဖင့် မီချီဂန်ြပည်နယ်တွင်မဲေပးရန်အတွက်မ9တ်ပံ;တင်မည်ဆိ;ပါက..	
• သင်သည် အေမရိကန်@ိ;င်ငံသားြဖစ်ရမည်။	
• သင်သည် မီချီဂန်ြပည်နယ်D9ိ EမိFGတစ်EမိFG(သိ;မ့ဟ;တ်) EမိFGနယ်တစ်ခ;ခ;တွင် အနည်းဆံ;း ရက် ၃၀ 

ေနထိ;င်ခ့ဲသNြဖစ်ရမည်။ သိ;မ့ဟ;တ် ေရွးေကာက်ပဲွေနမ့တိ;င်မီ ရက်ေပါင်း ၃၀ ေနထိ;င်ခ့ဲသNြဖစ်ရမည်။	

• သင့်အေနြဖင့်  ေရွးေကာက်ပဲွကျင်းပသည့်ေနတွ့င် အသက် ၁၇ @9စ် ခဲွ (သိ;)့ ၁၈ @9စ်ြပည့်EပီးသNြဖစ်ရမည်။	
• သင်သည် လက်D9ိတွင် ေထာင်ဒဏ်(သိ;)့အကျUးချထားခံရသNမြဖစ်ရပါ။	

	
	

	 	 မ2တပံ်%တငရ်န်အတကွ ်မညသ်ည့လ်ပ်ိစာကိ%အသံ%းြပ>ရမလ ဲ
 

• သင့်အေနြဖင့် အဓိကေနထိ;င်ရာေနရာ၏ လိပ်စာကိ;အသံ;းြပFပါ။ အဓိကေနထိ;င်ရာေနရာ ဆိ;သည်မ9ာ ညစUလိ;လိ; 
အိပ်စက်သည့်ေနရာ ြဖစ်Eပီး သင်ပိ;င်ဆိ;င်ရာ အေရးXကီးပစYည်းများ သိမ်းဆည်းထားD9ိရာေနရာကိ; ဆိ;လိ;ပါသည်။	

	 	 ေကျာငး်တကေ်ရာကေ်နသ@ြဖစပ်ါက.. 
 

မီချီဂန်ြပည်နယ်မ,ြဖစ်/ပီး မီချီဂန်ြပည်နယ်တွင်5,ိေသာ 
ေကျာင်းတစ်ေကျာင်းတွင်တက်ေရာက်ေနသည့်ေကျာင်းသားများအေနြဖင့် မဲေပးရန်အတွက် 
မိမိ၏ေကျာင်းလိပ်စာ(သိB)့ မိမိ၏အိမ်လိပ်စာD,င့် မ,တ်ပံBတင်DိBင်ပါသည်။ မီချီဂန်ြပည်နယ်မ, 
ြပည်နယ်ြပင်ပ5,ိေကျာင်းတစ်ေကျာင်းသိBသွ့ားေရာက်၍ တက်ေရာက်ေသာေကျာင်းသားများအေနြဖင့် 
မဲေပးခွင့်အတွက်မ,တ်ပံBတင်ရာတွင် မီချီဂန်ြပည်နယ်တွင်5,ိေသာ မိမိ၏အိမ်လိပ်စာြဖင့်ပင် 
မ,တ်ပံBတင်DိBင်ပါသည်။ မီချီဂန်ြပည်နယ်မ,မဟBတ်ေသာ်လည်း မီချီဂန် 
ြပည်နယ်တွင်း5,ိေကျာင်းတစ်ေကျာင်းသိBလ့ာေရာက်၍ တက်ေရာက်ေနေသာ ေကျာင်းသားများအေနြဖင့် 
မဲေပးခွင့်အတွက် မီချီဂန်ြပည်နယ်5,ိ မိမိတက်ေရာက်ေနေသာေကျာင်းလိပ်စာြဖင့် 
မ,တ်ပံBတင်DိBင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အြခားြပည်နယ်များအတွက် မဲေပးခွင့်မ,တ်ပံBတင်ြခင်းဆိBင်သိ5,ိလိBသည်များကိB 
သက်ဆိBင်ရာြပည်နယ်5,ိ မဲေပးြခင်းဆိBင်ရာ သတင်းရင်းြမစ်များကိB 5,ာေဖွဖတ်KLDိBင်မည်ြဖစ်ပါသည်။  
သင့်အေနြဖင့် မီချီဂန်ြပည်နယ် ယာMေမာင်းလိBင်စင်(သိBမ့ဟBတ်) 
ြပည်နယ်မ,တ်ပံBတင်ကတ်ြပားကိBင်ေဆာင်ထားသOြဖစ်/ပီး မီချီဂန်ြပည်နယ်တွင်မဲေပးရန် 
မ,တ်ပံBတင်ထားသOြဖစ်ပါက သင်၏မဲေပးခွင့်အတွက်မ,တ်ပံBတင်ထားေသာ လိပ်စာD,င့် ယာMေမာင်းလိBင်စင်(သိB)့ 
ြပည်နယ်မ,တ်ပံBတင်ကတ်ြပားတွင် ထည့်သွင်း ေဖာ်ြပထားေသာ လိပ်စာတိB ့ တOညီရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
သင်အေနြဖင့် ၎င်းတိBအ့နက်မ, တစ်ခBခBတွင် လိပ်စာအေြပာင်းအလဲြပQလBပ်ပါက အြခားတစ်ခBတွင်လည်း 
လိပ်စာအလိBအေလျာက်ေြပာင်းလဲသွားDိBင်ပါသည်။ ထိBသိBေ့ြပာင်းလဲမLြဖစ်ေပRသည့်အခါ 
ြပည်နယ်အတွင်းေရးမSးက သင်၏ ယာMေမာင်းလိBင်စင် (သိB)့ မ,တ်ပံBတင် ကတ်ြပားေပRတွင် ကပ်ရန်အတွက် 
သင်၏လိပ်စာအသစ်ပါ5,ိေသာ Sticker တစ်ခBကိBသင့်ဆီသိB ့ စာတိBက်မ,တဆင့်ေပးပိBပ့ါလိမ့်မည်။ 
မ,တ်ပံBတင်/ပီးသည့်အခါ သင့်လိပ်စာကိB www.migov/VoterRegistration 5,ိ Michigan’s Online Voter 
Registration System မ,တဆင့် ဝင်ေရာက်ေြပာင်းလဲDိBင်ပါသည်။	
	

	 	 ေထာငက်ျေနသ@(သိ%မ့ဟ%တ)် 

ရာဇဝတမ်HကျIးလန်ွေJကာငး် 

ြပစမ်HထငK်2ားသ@ြဖစပ်ါက.. 
	
သင့်အေနြဖင့် ေထာင်(သိBမ့ဟBတ်)အကျMးစခန်းတစ်ခBခBတွင် အြပစ်ဒဏ်ကျခံေနရသည့်အချိန်တွင် မဲေပးရန် 



မ,တ်ပံBတင်ခွင့် ရ5,ိလိမ့်မည်မဟBတ်ပါ။ 
 
ေအာက်ပါအေြခအေနတစ်ခBခBD,င့်အကျံQးဝင်ပါက 
မဲေပးခွင့်အတွက်မ,တ်ပံBတင်DိBင်မည်ြဖစ်ပါသည်။	

• သင့်အေနြဖင့် အကျMးကျခံေနရေသာ်လည်း ြပစ်ဒဏ်သတ်မ,တ်ခံရြခင်းမ5,ိလpင်	
• ြပစ်ဒဏ်ကျခံေနရေသာ်လည်း အကျMးစခန်း(သိB)့ေထာင် အတွင်း၌ မဟBတ်လpင်	
• အကယ်၍သင်သည် ခံဝန်ချQပ်ြဖင့်5,ိေနလpင်(သိB)့ြပစ်ဒဏ်ကျခံသည့်ကာလမတိBင်မီ 	

လွတ်/ငိမ်းချမ်းသာခွင့်ြဖင့်လွတ်ေြမာက်လာသOြဖစ်လpင်	
• အြပစ်ဒဏ်ကျခံ/ပီး ေထာင်မ,လွတ်ခါနီးဆဲဆဲအချိန်ြဖစ်လpင်	

	
	 	 အမ်ိေြခမ့ဲတစေ်ယာကြ်ဖစပ်ါက.. 

 
သင့်အေနြဖင့် အိမ်မ5,ိပါက သင်ေနထိBင်ရာ လမ်းေထာင့်၊ ပန်းြခံ၊ 
အမိBးအကာ5,ိသည့်ယာယီေနထိBင်ရာေနရာ(Shelter) သိBမ့ဟBတ် အ/မဲတမ်းလိBလိB ေနထိBင်ေလ့5,ိသည့် 
ေနရာတစ်ခBခBကိB လိပ်စာအြဖစ်သတ်မ,တ်/ပီး မဲေပးခွင့်အတွက်မ,တ်ပံBတင်DိBင်ပါသည်။ ေနရာကိBေဖာ်ြပရာတွင် 
လမ်းသွယ်D,စ်ခBဆံBရာေနရာကိB ေရးသားေဖာ်ြပDိBင်ပါ သည်။ သင့်ဆီသိB ့ စာပိBရ့န်လိပ်စာ5,ိလpင် 
အေထာက်အကOြဖစ်ေစDိBင်ေသာ်လည်း မြဖစ်မေနမလိBအပ်ပါ။ စာပိBရ့န်လိပ်စာဆိBသည်မ,ာ သင်ေနထိBင်ရာ 
Shelter 5,ိသည့် ေနရာ၊ စည်းKံBးလLံsေဆာ်ေရးအဖဲွsအစည်း၊ နယ်လ,ည့်ေထာက်ပ့ံကOညီေရးစခန်း၊ သိBမ့ဟBတ် 
သင့်ကိBယ်စား စာလက်ခံမည့်သOတစ်ဦးဦး၏ လိပ်စာကိB ဆိBလိBပါသည်။	

	

	
	 	



VOTER	REGISTRATION(မဲဆ$%&'ငမ်'တပံ်-တငစ်ာရငး်သငွး်ြခငး်)	
	 	 မဲေပးခွင့အ်တကွ ်အချိန်မေရွး မ2တပံ်%တင#်ိ%ငပ်ါသည ်

 
သင့်အေနြဖင့် မီချီဂန်ြပည်နယ်တွင် မဲေပးခွင့်ရ5,ိေစရန်အတွက် မ,တ်ပံBတင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
ထိBသိBမ့,တ်ပံBတင်ရာ၌ ေရွးေကာက်ပဲွေန ့ည (၈) နာရီအထိ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိB 
မ,တ်ပံBတင်ြခင်းြပQလBပ်DိBင်ေသာ်လည်း တတ်DိBင်လpင် ေစာစီးစွာမ,တ်ပံBတင်ြခင်ြပQလBပ်ပါက 
သင့်အတွက်ပိB၍ေကာင်းပါသည်။ ေစာစီးစွာမ,တ်ပံBတင်မည်ဆိBပါက သင့်အေနြဖင့် 
မည်သည့်နည်းလမ်းြဖင့်မ,တ်ပံBတင်ြခင်းြပQလBပ်ရမည်ကိB ပိBမိB၍ေရွးချယ်DိBင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 	

	
	 	 မဲေပးခွင့အ်တကွမ်2တပံ်%တငN်ပီးစးီေJကာငး် 

ေသချာေစရန် 
သင်၏မဲေပးခွင့်အတွက်မ,တ်ပံBတင်/ပီးေvကာင်းအတည်ြပQDိBင်ရန် မီချီဂန်မဲဆ+,-.င်များအတွက် 
သတင်းအချက်အလက်ြပန်:ကားေရးစင်တာ ြဖစ်သည့်  www.mi.gov/vote တွင် ဝင်ေရာက်vကည့်KLပါ။ 
၎င်း မ,တ်ပံBတင်ထားြခင်းသည် သင်လက်5,ိေနထိBင်ရာေဒသတွင် မဲေပးခွင့်အတွက်ြဖစ်ေvကာင်း ဟBတ်၊ 
မဟBတ် ေသချာေစရန် vကည့်KLစစ်ေဆးပါ။ 

	
	 	 ၂၀၂၀ ခ%#2စ၊် #ိ%ဝငဘ်ာလ ၃ ရကေ်နမ့2ာကျငး်ပမယ့ ်အေထေွထေွရွးေကာကပဲွ်မ2ာ 

မဲေပးဖိ%အ့တကွ ်ဘယလ်ိ% မ2တပံ်%တငရ်မလ?ဲ 
 
၂၀၂၀ ခ@+.စ်၊ ေအာက်တိ@ဘာလ ၂၀ ရက်ေနမ့တိ@င်မီ သင့်တွင် 

မဲေပးခွင့်အတွက်မ,တ်ပံBတင်ရန်ေအာက်ပါနည်းလမ်းများ5,ိပါသည်။ 
• www.mi.gov/VoterRegistration တွင်ဝင်ေရာက်၍ Online မ, မ,တ်ပံBတင်ြခင်း	
• ြပည်နယ်အတွင်းေရးမLးဌာန၏ KံBးခဲွတစ်ခBတွင် မ,တ်ပံBတင်ြခင်း	
• သင်ေနထိBင်ရာ /မိQs(သိB)့/မိQsနယ်5,ိ ေရွးေကာက်ပဲွအမLထမ်းစာေရးKံBးခန်း(သိB)့ ခKိBင် 

ေရွးေကာက်ပဲွအမLထမ်းစာေရး၏ KံBးခန်းတွင် မ,တ်ပံBတင်ြခင်း	
• မသန်စွမ်းသOများကိB ကOညီေထာက်ပ့ံမLေပးေနေသာ မည်သည့်ြပည်နယ်5,ိ 

အဖဲွsအစည်းတစ်ခBခBတွင်မဆိB မ,တ်ပံBတင်ြခင်း	
• /ပီးြပည့်စံBစွာြဖည့်သွင်းထားေသာ	ဆDxမဲေပးခွင့်ေလpာက်လyာပံBစံကိB	၂၀၂၀	ခBD,စ်၊	

ေအာက်တိBဘာလ	၁၉	ရက်ေနရ့က်စဲွပါ5,ိသည့်	စာပိBအ့မ,တ်အသားြဖင့်	စာတိBက်မ,တဆင့်ေပးပိB ့	
မ,တ်ပံBတင်ြခင်း	

• မဲေပးခွင့်မ,တ်ပံBတင်ရန် လLံsေဆာ်ကOညီေရးအဖဲွs(Voter Registeration Drive) ၏ 
အကOအညီကိBရယO၍ မ,တ်ပံBတင်ြခင်း	
 
၂၀၂၀ ခ@+.စ် ေအာက်တိ@ဘာလ ၂၁ ရက်ေနမ့. စတင်၍ ၂၀၂၀ ခ@+.စ်၊ +ိ@ဝင်ဘာလ ၃ ရက်ေန ့ည 
(၈) နာရီအထိ ဆ+,မဲေပးခွင့အ်တွက်မ.တ်ပံ@တင်ရန် 

တစ်ခ@တည်းေသာနည်းလမ်း 
 

• သင်ေနထိBင်ရာ/မိQs(သိB)့/မိQsနယ် ေရွးေကာက်ပဲွအမLထမ်းစာေရးKံBးခန်းသိB ့ သွားေရာက်၍ 
“ေနထိBင်ေvကာင်းသက်ေသ”(Proof Of Residency) ကိB ြပသ၍ မ,တ်ပံBတင်ြခင်း	

	
	 	 “ေနထိ%ငေ်Jကာငး်သကေ်သ” 

(Proof Of Residency) ဆိ%တာဘာလ ဲ



	
“ေနထိBင်ေvကာင်းသက်ေသ”(Proof Of Residency) ဆိBသည်မ,ာ သင့်နာမည်D,င့် လက်5,ိတွင် 
သင်ေနထိBင်ရာ /မိQs(သိB)့/မိQsနယ်၏ လိပ်စာပါဝင်ေသာ စာရွက်စာတမ်း (Document)တစ်ခBခBြဖစ်သည်။ 
၎င်းမ,ာ ေအာက်ပါစာရင်းတွင်ပါဝင်ေသာ အရာများထဲမ, (စာရွက်စာတမ်း(သိB)့ အီလက်ထေရာနစ်ပံBရိပ်) 
တစ်ခBခBကိB ဆိBလိBပါသည်။  

• မီချီဂန်ြပည်နယ်မ,ထBတ်ေပးေသာ ယာMေမာင်းလိBင်စင်(သိB)့ မ,တ်ပံBတင်ကတ်ြပား 
• အေထွေထွအခွန်ေပးေဆာင်ြခင်းေြပစာ 
• ဘဏ်ြဖတ်ပိBင်း 
• လစာ ချက်လက်မ,တ် 
• အစိBးရမ,ထBတ်ေပးေသာ ချက်လက်မ,တ် 
• အြခားမည်သည့် အစိBးရD,င့်ပတ်သက်ေသာစာရွက်စာတမ်းမဆိB 

	 	 က"#်%ပ်ေနထိ%ငရ်ာ Nမိ> f(သိ%)့Nမိ> fနယမ်2 ေရွးေကာကပဲွ်အမHထမ်းစာေရး၏hံ% းသည ် 

မညသ်ည့ေ်နရာတငွတ်ညK်2ိNပီး၊ မညသ်ည့အ်ချိန်တငွဖွ်င့လ်2စပ်ါသလ?ဲ  
 
မီချီဂန်မဲဆ+,-.င်များအတွက် သတင်းအချက်အလက်ြပန်:ကားေရးစင်တာ ြဖစ်သည့်  www.mi.gov/vote 
သိBဝ့င်ေရာက်၍ My Clerk Tab ကိBD,ပ်ိပါ။ ထိBေ့နာက် သင်ေနထိBင်ရာ/မိQs(သိB)့/မိQsနယ်၏ 
ေရွးေကာက်ပဲွအမLထမ်းစာေရးD,င့်ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်များကိB5,ာေဖွရန်အတွက် 
သင်ေနထိBင်ရာလိပ်စာကိBထည့်သွင်းပါ။ သိBမ့ဟBတ် /မိQs(သိB)့/မိQsနယ်၏ 
ေရွးေကာက်ပဲွအမLထမ်းစာေရးKံBးခန်းသိB ့ ဖBန်းေခRဆိBပါ။ သက်ဆိBင်ရာ/မိQs(သိB)့/မိQsနယ် 
ေရွးေကာက်ပဲွအမLထမ်းစာေရးKံBးများကိB ေရွးေကာက်ပဲွမတိBင်မီ KံBးပိတ်ရက်(Weekend) တွင် 
ပံBမ,န်KံBးချိန်အတိBင်း အနည်းဆံBး ၈ နာရီဖွင့်လ,စ်ထားပါသည်။   

	
	 	 ဆ#iမဲေပးရန်အတကွ ်မ2တပံ်%တငရ်န် #ိ%ငင်သံားြဖစေ်Jကာငး်(သိ%)့ 

ဓါတပံ်%အေထာကအ်ထားလိ%အပ်ပါသလား 
မလိBအပ်ပါ။ သင်သည်ကိBယ်တိBင်သွားေရာက်၍ မဲဆDxေပးရန် မ,တ်ပံBတင်စာရင်းသွင်းမည်ဆိBပါက 

ဓါတ်ပံBပါသည့်အေထာက်အထားကိBေတာင်းလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ သင့်တွင်ထိBအေထာက်ထားမ5,ိပါက၊ 
သိBမ့ဟBတ် မပါလာပါက ပံBစံစာရွက်(Simple Form)တစ်ခBတွင် လက်မ,တ်ေရးထိBး/ပီး 
မဲေပးခွင့်မ,တ်ပံBတင်DိBင်သည်။ သင်သည် စာတိBက်မ,တဆင့် ဆDxမဲေပးရန်အတွက် 
မ,တ်ပံBတင်စာရင်းသွင်းမည် ဆိBပါက သင့်တွင်မီချီဂန်ယာဥ်ေမာင်းလိBင်စင် သိBမ့ဟBတ် 

ြပည်နယ်မ,တ်ပံBတင်ကဒ ် သိBမ့ဟBတ် လOမLဖOလံBေရးနံပါတ်များ5,ိလpင် ယင်းနံပါတ်များကိB 
သင်မဲေပးခွင့်မ,တ်ပံBတင်ေလpာက်လyာ5,ိ သက်ဆိBင်ရာအကွက်တွင် ြဖည့်သွင်းရမည်။ 

	
	
	 	



Voting	From	Home	(အမ်ိမ% မဲေပးြခငး်)	

	 	 ေရွးေကာက်ပဲွမတိ-ငခ်င ်မဲေပး1ိ-င ်

 
မီချီဂန်ြပည်နယ်5,ိ မ,တ်ပံBတင်ထားေသာမဲဆDx5,င်များအေနြဖင့် အခBလက်5,ိအချိန်တွင်  
OကိPတင်ဆ+,မဲ(Absentee Ballot) ဟBေခRဆိBသည့် မဲေပးြခင်းနည်းလမ်းြဖင့် မဲေပးDိBင်ပါသည်။ 

�ကိQတင်ဆDxမဲေပးြခင်းအတွက် မည်သည့်ဆင်ေြခ၊ မည်သည့်အေvကာင်းြပချက်မ, 5,ိစရာမလိBပါ။ 
ေရွးေကာက်ပဲွမတိBင်ခင် အိမ်မ,မဲေပးြခင်းြဖစ်ေစ၊ သင်ေနထိBင်ရာ /မိQs(သိB)့ /မိQsနယ်5,ိ 
ေရွးေကာက်ပဲွအမLထမ်းစာေရး၏ KံBးသိB ့ သွားေရာက်၍ �ကိQတင်မဲေပးြခင်းကိB ြပQလBပ်DိBင်ပါသည်။	

	
	 	 ေရွးေကာကပဲွ်ေနမ့တိ%ငခ်င ်အမ်ိကေန ဘယလ်ိ%မဲေပးရမလ?ဲ	

အဆင့ ်(၁) - မဲဆDxလyာကိB ေတာင်းဆိBပါ။ �ကိQတင်ဆDxမဲေပးခွင့်အတွက် ေလpာက်လyာကိBြဖည့်သွင်း၍ 
သင့်တရားဝင်လက်မ,တ်ကိB ၎င်း ေလpာက်လyာပံBစံတွင် ေရးထိBးြဖည့်သွင်း/ပီး သင်ေနထိBင်ရာ /မိQs(သိB)့ 
/မိQsနယ်5,ိ ေရွးေကာက်ပဲွအမLထမ်းစာေရးထံသိB ့ ေပးပိBတ့င်သွင်းပါ။ 
အချက်အလက်များ/ပီးြပည့်စံBစွာြဖည့်သွင်းထားေသာ ေလpာက်လyာပံBစံကိB Email မ,ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
စာတိBက်မ,ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဖက်စ်(Fax) ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သိBမ့ဟBတ် 
လOကိBယ်တိBင်ေသာ်လည်းေကာင်း ေပးပိBDိ့Bင်ပါသည်။  
 
အဆင့ ်(၂) - မဲဆDxလyာကိB ြဖည့်သွင်းပါ။ စာတိBက်သိB ့ သင့်အတွက် �ကိQတင်ဆDxမဲလyာေရာက်လာချိန်ကိB 
ေစာင့်ေမpာ်ပါ။ မဲဆDxလyာေရာက်လာလာချင်း ၎င်းကိB ြဖည့်သွင်း၍ ေပးထားေသာစာအိတ်တွင် 
ထည့်သွင်းကာ စာအိတ်ေပRတွင် သင်၏ တရားဝင်လက်မ,တ်ကိB ေရးထိBးပါ။  
 
အဆင့(်၃) - သင်၏ ဆDxမဲကိB တတ်DိBင်မpအြမန်ဆံBးေပးပိBပ့ါ။ အချက်အလက်ြပည့်စံBစွာြဖည့်သွင်းထားေသာ 

သင်၏ �ကိQတင်ဆDxမဲလyာသည် ေရွးေကာက်ပဲွေန ့၊ ည (၈) နာရီမတိBင်ခင် သင်ေနထိBင်ရာ/မိQs(သိB)့ 
/မိQsနယ်ေရွးေကာက်ပဲွအမLထမ်းစာေရးထံသိB ့ ေရာက်5,ိရမည်ြဖစ်ပါသည်။ စာတိBက်မ,ေပးပိB ့ြခင်းသည် 
အချိန်အတိBင်းအတာတစ်ခBvကာြမင့်DိBင်ေသာေvကာင့် စာတိBက်သိB ့ 
ေစာလျင်စွာသွားေရာက်ပိBေ့ဆာင်သင့်ပါသည်။ DိBဝင်ဘာ အေထွေထွေရွးေကာက်ပဲွသည် 
ေရွးေကာက်ပဲွေနမ့တိBင်ခင် တစ်ပတ်အလိB(၂၀၂၀ ခBD,စ်ေအာက်တိBဘာ ၂၇ ရက်ေနမ့, DိBဝင်ဘာ ၃ 
ရက်ေနမ့တိBင်ခင်အထိအချိန်) အတွင်း သင်၏မဲဆDxလyာကိB ေရွးေကာက်ပဲွအမLထမ်းစာေရး၏ KံBးခန်းသိB ့ 
အေရာက်ေပးပိBDိ့Bင်လpင် ပိBေကာင်းပါသည်။	

	 	 kက>ိတငဆ်#iမဲအတကွ ်ေလlာကလ်mာကိ% မညသ်ည့ေ်နရာတငွ ်ရK2ိ#ိ%ငပ်ါသလ?ဲ 
မီချီဂန်ြပည်နယ်တွင် မဲေပးခွင့်မ,တ်ပံBတင်ထားသOတိBင်းဆီသိB ့ �ကိQတင်ဆDxမဲေပးခွင့်ေလpာက်ထားလyာကိB 
စာတိBက်မ,တဆင့်ေပးပိBပ့ါသည်။ ေလpာက်လyာသည် DိBဝင်ဘာလတွင်ကျင်းပမည့် 
အေထွေထွေရွးေကာက်ပဲွအတွက် �ကိQတင်ဆDxမဲေပးလyာကိB လက်ခံရ5,ိေစရန်အတွက် 
အသံBးြပQရန်ြဖစ်ပါသည်။ သင့်အေနြဖင့် ေလpာက်လyာကိB လက်ခံမရ5,ိလpင်ြဖစ်ေစ၊ 
5,ာေဖွမေတွs 5,ိလpင်ြဖစ်ေစ မီချီဂန်မဲဆ+,-.င်များအတွက် သတင်းအချက်အလက်ြပန်:ကားေရးစင်တာ 
ြဖစ်သည့် www.mi.gov/vote	တွင် ေဒါင်းလBတ်(Download) ရယODိBင်ပါသည်။ သိBမ့ဟBတ်ပါက 
သင်ေနထိBင်ရာ /မိQs(သိB)့/မိQsနယ် ေရွးေကာက်ပဲွအမLထမ်းစာေရးဆီသိB ့ ဖBန်းေခRဆိB/ပီး 
�ကိQတင်ဆDxမဲေပးခွင့်ေလpာက်ထားလyာကိB စာတိBက်မ,ပိBေ့ပးပါရန် ေတာင်းဆိBDိBင်ပါသည်။  

	
	 	 ေရွးေကာကပဲွ်ေနမ့တိ%ငမီ် မိမိအမ်ိကေန kက>ိတငမဲ်ေပးရန် ေနာကဆ်ံ%းရကက် 

ဘယရ်ကလ်?ဲ 

 



သင်၏ အချက်အလက်ြပည့်စံ@စွာ ြဖည့်သွင်းထားေသာ OကိPတင်မဲဆ+,လSာကိ@ ေရွးေကာက်ပဲွေန ့၊ ည (၈) 
နာရီမတိ@င်မီ TမိPU(သိ@)့TမိPUနယ် ေရွးေကာက်ပဲွအမWထမ်းစာေရးက လက်ခံရ-.ိရပါမည်။ 
သင်၏ �ကိQတင်မဲေပးခွင့်အတွက် ေလpာက်ထားလyာကိB စာတိBက်မ,ေပးပိBေ့လpာက်ထားသည့် 
လBပ်ေဆာင်ချက်ကိB တတ်DိBင်သမp ေစာစီးစွာစတင်ေဆာင်ရွက်ပါ။ 
DိBဝင်ဘာ အေထွေထွေရွးေကာက်ပဲွအတွက် သင်၏မဲေပးခွင့်ေလpာက်ထားလyာကိB အခBတင်သွင်းDိBင်ပါ/ပီ။  

	
	 	 ေရွးေကာကပဲွ်ေနမ့တိ%ငမီ် လ@ကိ%ယတ်ိ%င ်မညသ်ိ% ့ kက>ိတငမဲ်ေပးရမလ?ဲ 

 
အဆင့ ်(၁)  - သင်ေနထိBင်ရာ /မိQs(သိB)့/မိQsနယ်5,ိ ေရွးေကာက်ပဲွအမLထမ်းစာေရး KံBးသိB ့ သွားပါ။ 
အဆင့ ်(၂)  - �ကိQတင်ဆDxမဲေပးခွင့်အတွက် ေလpာက်လyာပံBစံကိB ြဖည့်သွင်း/ပီး၊ ၎င်းကိB 
တာဝန်ကျဝန်ထမ်းထံ အပ်D,ပံါ။ 
အဆင့ ်(၃)  - သင်၏မဲဆDxလyာကိB ြဖည့်သွင်းပါ။ ထိBေ့နာက်ေပးထားသည့်စာအိတ်အတွင်းထည့်သွင်းပါ။ 
စာအိတ်ေပRတွင် သင်၏တရားဝင်လက်မ,တ်ကိBေရးထိBးပါ။  

  ထိBေ့နာက် ၎င်း စာအိတ်ကိB တာဝန်ကျဝန်ထမ်းထံတွင် ေပးထားခ့ဲပါ။   
 

ေရွးေကာကပဲွ်ေနမ့တိ%ငမီ် လ@ကိ%ယတ်ိ%င ်ဘယအ်ချိန်တငွ ်kက>ိတငမဲ်ေပးရမလ?ဲ 
 
DိBဝင်ဘာလတွင်ကျင်းပမည့် အေထွေထွေရွးေကာက်ပဲွအတွက် မဲေပးရန် ၂၀၂၀ ခBD,စ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၄ 
ရက်ေနမ့,စ၍ သင်ေနထိBင်ရာ /မိQs(သိB)့/မိQsနယ်5,ိ ေရွးေကာက်ပဲွအမLထမ်းစာေရး၏ KံBးခန်းသိB ့ သွားေရာက်/ပီး 
မဲေပးDိBင်ပါသည်။ သင့်အေနြဖင့် သင်ေနထိBင်ရာေနရာ၌ မဲေပးခွင့်အတွက် မ,တ်ပံBတင်/ပီးသOြဖစ်ပါက၊ 
DိBဝင်ဘာအေထွေထွေရွးေကာက်ပဲွအတွက် /မိQs(သိB)့/မိQsနယ် 
ေရွးေကာက်ပဲွအမLထမ်းစာေရး၏KံBးခန်းသိBသွ့ားေရာက်၍ မဲေပးရန် ေနာက်ဆံBးရက်/အချိန် မ,ာ ၂၀၂၀ ခBD,စ်၊ 
DိBဝင်ဘာလ ၂ ရက်(တနလ�ာေန)့၊ ညေန (၄) နာရီ အထိြဖစ်ပါသည်။ သင့်အေနြဖင့် ေနထိBင်ရာေနရာတွင် 
မဲေပးခွင့်အတွက် မ,တ်ပံBမတင်ရေသးပါက /မိQs(သိB)့/မိQsနယ် ေရွးေကာက်ပဲွအမLထမ်းစာေရး၏ KံBးခန်းတွင် 
သွားေရာက်၍ မ,တ်ပံBတင်ြခင်းD,င့် မဲေပးြခင်းတိBကိ့B ြပQလBပ်ရန် ေနာက်ဆံBးရက်/အချိန်မ,ာ ၂၀၂၀ ခBD,စ်၊ 
DိBဝင်ဘာလ ၃ ရက်ေန ့၊ ညေန (၈) နာရီြဖစ်ပါသည်။  

	
	 	 က"#်%ပ်ေနထိ%ငရ်ာ Nမိ> f(သိ%)့Nမိ> fနယမ်2 ေရွးေကာကပဲွ်အမHထမ်းစာေရး၏hံ% းသည ် 

မညသ်ည့ေ်နရာတငွတ်ညK်2ိNပီး၊ မညသ်ည့အ်ချိန်တငွဖွ်င့လ်2စပ်ါသလ?ဲ 
 
မီချီဂန်မဲဆ+,-.င်များအတွက် သတင်းအချက်အလက်ြပန်:ကားေရးစင်တာ ြဖစ်သည့် www.mi.gov/vote 
သိBဝ့င်ေရာက်၍ My Clerk Tab ကိBD,ပ်ိပါ။ ထိBေ့နာက် သင်ေနထိBင်ရာ/မိQs(သိB)့/မိQsနယ်၏ 
ေရွးေကာက်ပဲွအမLထမ်းစာေရးD,င့်ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်များကိB5,ာေဖွရန်အတွက် 
သင်ေနထိBင်ရာလိပ်စာကိBထည့်သွင်းပါ။ သိBမ့ဟBတ် /မိQs(သိB)့/မိQsနယ်၏ 
ေရွးေကာက်ပဲွအမLထမ်းစာေရးKံBးခန်းသိB ့ ဖBန်းေခRဆိBပါ။ သက်ဆိBင်ရာ/မိQs(သိB)့/မိQsနယ် 
ေရွးေကာက်ပဲွအမLထမ်းစာေရးKံBးများကိB ေရွးေကာက်ပဲွမတိBင်မီ KံBးပိတ်ရက်(Weekend) တွင် 
ပံBမ,န်KံBးချိန်အတိBင်း အနည်းဆံBး ၈ နာရီဖွင့်လ,စ်ထားပါသည်။   

	
	
	 	



Voting	On	Election	Day(ေရွးေကာကပဲွ်ေနတ့ငွ	်မဲေပးြခငး်)	
	 	 ေရွးေကာကပဲွ်ေနက့ မညသ်ည့ေ်န ့ြဖစပ်ါသလ?ဲ	

မီချီဂန်ြပည်နယ်ေရွးေကာက်ပဲွေနသ့ည် ၂၀၂၀ ခ;@9စ်၊ @ိ;ဝင်ဘာလ ၃ ရက်ေန ့ြဖစ်ပါသည်။ 

	
	 	 ဘယအ်ချိန်မ2ာ မဲhံ% ဖွင့လ်2စပ်ါသလ?ဲ 

မဲKံBများကိB ေဒသစံေတာ်ချိန် မနက် (၇) နာရီ မ, ည (၈) နာရီအထိဖွင့်လ,စ်ပါသည်။ 
သင့်အေနြဖင့် မဲKံBသိB ့ ည (၈) နာရီအတိေရာက်ပါက မဲေပးခွင့်5,ိပါသည်။	

	
	 	 မဲဆ#iလmာေပnမ2ာ ဘာေတKွ2ိလ?ဲ 

မီချီဂန်မဲဆ+,-.င်များအတွက် သတင်းအချက်အလက်ြပန်:ကားေရးစင်တာ ြဖစ်သည့်  www.mi.gov/vote တွင် 
မဲဆDxလyာနမOနာပံBစံကိB vကည့်KLDိBင်ပါသည်။	

	
	 	 ေရွးေကာကပဲွ်ေနတ့ငွ ်မညသ်ည့ေ်နရာမ2ာ မဲေပးရမ2ာလ?ဲ 

 
သင့်အေနြဖင့် လက်5,ိေနထိBင်ရာေနရာတွင် မဲေပးခွင့်အတွက်မ,တ်ပံBတင်/ပီးစီးပါက သင်သွားေရာက်မဲေပးDိBင်ရန် 
သတ်မ,တ်ထားသည့် မဲKံBတွင် မဲေပးရမည်။ သင့်အေနြဖင့် လက်5,ိေနထိBင်ရာေနရာတွင် 
မဲေပးခွင့်အတွက်မ,တ်ပံBမတင်ရေသးပါက သင်ေနထိBင်ရာ /မိQs(သိB)့/မိQsနယ်5,ိ ေရွးေကာက်ပဲွအမLထမ်းစာေရး၏ 
KံBးခန်းသိB ့ ည (၈) နာရီမတိBင်ခင် သွားေရာက်၍ ေနထိBင်ေvကာင်းအေထာက်အထားကိBြပသကာ 
မဲေပးခွင့်အတွက်မ,တ်ပံBတင်ြခင်းကိB ြပQလBပ်DိBင်ပါသည်။ မ,တ်ပံBတင်/ပီးသည်D,င့် 
ေရွးေကာက်ပဲွအမLထမ်းစာေရးKံBးခန်းတွင် �ကိQတင်ဆDxမဲအြဖစ် တခါတည်း မဲေပးDိBင်ပါသည် (သိBမ့ဟBတ်) 
အချိန်ရပါက သက်ဆိBင်ရာ မဲKံBသိBသွ့ားေရာက်၍လည်း မဲေပးDိBင်ပါသည်။ 	
	

	 	 က"#်%ပ် မဲေပးရမည့ ်မဲhံ%ကိ% ဘယလ်ိ%K2ာရမလ?ဲ 
 

• Online မ, တဆင့်၊ မီချီဂန်မဲဆ+,-.င်များအတွက် သတင်းအချက်အလက်ြပန်:ကားေရးစင်တာ 
ြဖစ်သည့် www.mi.gov/vote တွင် :ကည့်eWရန် 

• သင်၏ မဲဆDx5,င်အသိအမ,တ်ြပQကတ်ြပား(Voter Identification Card) ေပRတွင် vကည့်KLရန် 
• သင်ေနထိBင်ရာ/မိQs(သိB)့/မိQsနယ် ေရွးေကာက်ပဲွအမLထမ်းစာေရးထံသိB ့ ဖBန်းေခRဆိBေမးြမန်းရန် 
• ေရွးေကာက်ပဲွေစာင့်ေ5,ာက်ကာကွယ်ေရးအဖဲွs(Election Protection) ၏ (ဤလမ်း�ွန်ချက် 

အဆံBးတွင်ေဖာ်ြပထားေသာ)  
ဖBန်းနံပါတ်တစ်ခBခBသိB ့ ဆက်သွယ်ေမးြမန်းရန် 

	
	 	 ေနရာအေြပာငး်အေhmf ြပ>လ%ပ်ခဲလ့lင.်. 

သင့်အေနြဖင့် ေနရာအေြပာင်းအေKys ြပQလBပ်တိBင်း သင်၏ မဲဆDx5,င်မ,တ်ပံBတင်စာရင်းကိB Update 
လBပ်(ြပန်လည်ြပင်ဆင်) သင့်ပါသည်။ အကယ်၍ သင့်အေနြဖင့် ေရွးေကာက်ပဲွေနမ့တိBင်ခင် Update မြပQလBပ်ပါက 
ေရွးေကာက်ပဲွေနေ့ရာက်သည့်အခါ ည ၈ နာရီ မတိBင်ခင် သင်ေနထိBင်ရာ /မိQs(သိB)့/မိQsနယ်5,ိ 
ေရွးေကာက်ပဲွအမLထမ်းစာေရး၏ KံBးခန်းသိB ့ ေနထိBင်မLအေထာက်အထားကိB ယOေဆာင်ကာသွားေရာက်/ပီး 
မဲေပးခွင့်မ,တ်ပံBတင်စာရင်းေပးသွင်းDိBင်ပါသည်။  
သင့်အေနြဖင့် မOလ မဲKံBတွင် ေနာက်ဆံBးတစ်�ကိမ်အြဖစ်မဲေပးခွင့်ရDိBင်သည့် အချက်များမ,ာ.. 

• သင်အေနြဖင့် လက်5,ိေနထိBင်ေသာ/မိQsအတွင်း(သိB)့ /မိQsနယ်အတွင်းမ,ာပင် 
ေနရာအေြပာင်းအေရွsလBပ်ပါက	

• ေရွးေကာက်ပဲွမတိBင်ခင် ရက်ေပါင်း ၆၀ အတွင်း အြခား/မိQs(သိB)့ /မိQsနယ်သိB ့ 
အေြပာင်းအေKys ြပQလBပ်ခ့ဲပါက	



(၎င်း ရက်ေပါင်း ၆၀ ဆိBသည်မ,ာ ၂၀၂၀ ခBD,စ် စက်တင်ဘာလ (၄) ရက်ေနမ့, 
DိBဝင်ဘာအေထွေထွေရွးေကာက်ပဲွကျင်းပချိန်အထိ vကားကာလြဖစ်သည်)	

	
	 	 မဲေပးရန် အလ%ပ်မ2 ခဏထကွလ်ာလိ%ရ့#ိ%ငမ်လား? 

သင့်အလBပ်5,င်အေနြဖင့် သင့်ကိB မဲသွားေပးခွင့်အား လBပ်ခမြဖတ်ဘဲြဖစ်ေစ၊ ြဖတ်၍ြဖစ်ေစ ခွင့်ေပးဖိB ့
တာဝန်မ5,ိပါ။  
ထိBအလBပ်တွင် ယင်းသိBမဲ့သွားေပးရန် ခွင့်ေပးသည့်လBပ်ထံBးလBပ်နည်း 5,ိ၊မ5,ိကိB ေမးြမန်းစံBစမ်းထားပါ။ 
ခွင့်မရDိBင်ပါက ေရွးေကာက်ပဲွေန ့မတိBင်ခင် �ကိQတင်ဆDxမဲေပးထားပါ။ 

	
	
	
	 	



Voting	and	ID(မဲေပးြခငး်6%င့	်ID)	
	 	 မဲေပးရန်အတွက် အသိအမ.တ်ြပPဓါတ်ပံ@(Photo ID)လိ@အပ်ပါသလား? 

 
မလိBအပ်ပါ။ သိBေ့သာ် သင့်မ,ာ5,ိပါက မဲKံBသိBသွ့ားေရာက်သည့်အခါ သင်D,င့်အတOယOေဆာင်သွား/ပီး 
မဲKံBဝန်ထမ်းများကိB ေပးပါ။ မဲသွားေပးသည့်အခါ မဲKံBဝန်ထမ်းများက သင့်ကိB Photo ID ေတာင်းပါလိမ့်မည်။ 
သင့်တွင်မ5,ိပါက(သိB)့သင်D,င့်အတOပါမလာပါက မဲေပးရန်အတွက် ပံBစံစာရွက်(Simple Form) 
တစ်ခBတွင်လက်မ,တ်ထိBး/ပီး မဲေပးDိBင်ပါသည်။ 

	
	 	 မီချီဂန်ြပညန်ယတ်ငွ ်ပထမဆံ%းအkကမ်ိမဲေပးြခငး်ြဖစပ်ါက 

အသအိမ2တြ်ပ>ဓါတပံ်%(Photo ID) လိ%အပ်ပါသလား? 
 
မလိ@အပ်ပါ။ စာတိBက်မ,တဆင့် (သိB)့ မဲေပးခွင့်မ,တ်ပံBတင်ရန် လLံsေဆာ်ကOညီေရးအဖဲွs(Voter Registeration 
Drive) ထံတွင် မ,တ်ပံBတင်ထားေသာ ပထမဆံBးအ�ကိမ်မဲဆDx5,င်အနည်းအကျMးတိBအ့ေနြဖင့်သာ 
မဲေပးရန်အတွက် အချိQsေသာ အေထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများလိBအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။  
 
ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ အရာများထဲမ, တစ်ခBခB(အီလက်ထေရာနစ်ပံBရိပ်(သိB)့ စာရွက်) 
ြဖစ်လpင်ရပါသည်။ 
 
သင့ဓ်ါတ်ပံ@+.င့ ်နာမည်ပါ-.ိေသာ ဓါတ်ပံ@အေထာက်အထားတစ်ခ@ခ@(၎ငး်တွင ်လိပ်စာပါ-.ိသည်ြဖစ်ေစ၊ 
မပါ-.ိသည်ြဖစ်ေစ) 
 

• မည်သည့်ြပည်နယ်မ, မ,တ်ပံBတင်ကတ်ြပား(သိBမ့ဟBတ်) ယာMေမာင်းလိBင်စင်ကတ်ြပား 
• အထက်တန်းေကျာင်း(သိB)့ ေကာလိပ် ေကျာင်းသားကတ် 
• ပတ်စပိB ့ 
• စစ်တပ်(သိBမ့ဟBတ်) အစိBးရဌာနတစ်ခBခBမ,ထBတ်ေပးေသာ အသိအမ,တ်ြပQကတ်ြပား 
• လOမျိQးစB မ,တ်ပံBတင်ကတ်ြပား 

 

သင့ဓ်ါတပံ်%မပါK2ိဘ ဲနာမည#်2င့လ်ပ်ိစာတိ%သ့ာေဖာ်ြပထားသည့ ်

အေထာကအ်ထားတစခ်%ခ% 
 

• လတ်တေလာေပးေဆာင်ထားသည့် မီးခ၊ ေရခ၊ ဓါတ်အားခေြပစာ 
• ဘဏ်မ,ေငွစာရင်း5,င်းတမ်း 
• လစာေပးချက်လက်မ,တ် 
• အစိBးရမ,ထBတ်ေပးေသာ ချက်လက်မ,တ် 
• အြခားမည့်သည့် အစိBးရမ,ထBတ်ေပးေသာ စာရွက်စာတမ်းမဆိB 

	
	 	 က"#်%ပ်ရဲ ့ kက>ိတငဆ်#iမဲက ဘယမ်2ာလ?ဲ 

 
သင့်အေနြဖင့် သင်၏�ကိQတင်ဆDxမဲလyာD,င့် ေလpာက်လyာပံBစံကိB မီချီဂန်မဲဆ+,-.င်များအတွက် 

သတင်းအချက်အလက်ြပန်:ကားေရးစင်တာ ြဖစ်သည့် www.mi.gov/Vote  တွင် 
ဝင်ေရာက်vကည့်KLDိBင်သည်။ အကယ်၍သင့်အေနြဖင့် ေအာက်ပါအချက်များ ေသချာေစရန် အဆိBပါ Webiste 
သိBဝ့င်ေရာက်vကည့်KLစစ်ေဆးပါ။ 
 



• သင်၏ ေလpာက်ထားလyာကိB ေနထိBင်ရာ/မိQs(သိB)့ /မိQsနယ်5,ိ ေရွးေကာက်ပဲွအမLတမ်းစာေရးက 
လက်ခံေဆာင်ရွက်ထားြခင်း5,ိ၊ မ5,ိ 

• သင့်အတွက် �ကိQတင်ဆDxမဲလyာ ကိB သင့်ထံ စာတိBက်မ, ပိBေ့ဆာင်ထားြခင်း 5,ိ၊ မ5,ိ 
• သင်ေပးပိBလိ့Bက်ေသာ �ကိQတင်ဆDxမဲကိB သင်ေနထိBင်ရာ/မိQs(သိB)့ /မိQsနယ်5,ိ 

ေရွးေကာက်ပဲွအမLတမ်းစာေရးက လက်ခံရ5,ိြခင်း၊ 5,ိမ5,ိ 

	

 
 
 
 
 
  



FAQ(အ7မဲေမးေလ&့'ိေသာေမးခွန်းများ) 
	 	 က"#်%ပ်ရဲ ့ kက>ိတငဆ်#iမဲက ဘယမ်2ာလ?ဲ 

 
သင့်အေနြဖင့် သင်၏�ကိQတင်ဆDxမဲလyာD,င့် ေလpာက်လyာပံBစံကိB မီချီဂန်မဲဆ+,-.င်များအတွက် 
သတင်းအချက်အလက်ြပန်:ကားေရးစင်တာ ြဖစ်သည့် www.mi.gov/Vote  တွင် 
ဝင်ေရာက်vကည့်KLDိBင်သည်။ အကယ်၍သင့်အေနြဖင့် ေအာက်ပါအချက်များ ေသချာေစရန် အဆိBပါ 
Webiste သိBဝ့င်ေရာက်vကည့်KLစစ်ေဆးပါ။ 
 

• သင်၏ ေလpာက်ထားလyာကိB ေနထိBင်ရာ/မိQs(သိB)့ /မိQsနယ်5,ိ 
ေရွးေကာက်ပဲွအမLတမ်းစာေရးက လက်ခံေဆာင်ရွက်ထားြခင်း5,ိ၊ မ5,ိ 

• သင့်အတွက် �ကိQတင်ဆDxမဲလyာ ကိB သင့်ထံ စာတိBက်မ, ပိBေ့ဆာင်ထားြခင်း 5,ိ၊ မ5,ိ 
• သင်ေပးပိBလိ့Bက်ေသာ �ကိQတင်ဆDxမဲကိB သင်ေနထိBင်ရာ/မိQs(သိB)့ /မိQsနယ်5,ိ 

ေရွးေကာက်ပဲွအမLတမ်းစာေရးက လက်ခံရ5,ိြခင်း၊ 5,ိမ5,ိ 

	
	 	 kက>ိတငဆ်#iမဲေပးလmာရK2ိရန် ေတာငး်ဆိ%ခဲေ့သာ် လညး် 

လကခံ်ရK2ိြခငး်မK2ိခဲပ့ါက ဘယလ်ိ% လ%ပ်ရမလ?ဲ 
 
သင်ေနထိBင်ရာ /မိQs (သိB)့ /မိQsနယ်တွင်5,ိေသာ ေရွးေကာက်ပဲွအမLထမ်းစာေရး၏ KံBးသိB ့ 
တတ်DိBင်သေလာက်ေစာလpင်စွာ ဖBန်းေခRဆိB/ပီး ပထမ �ကိQတင်ဆDxမဲေတာင်းဆိBခ့ဲမLကိB ပယ်ဖျက်/ပီး၊ 
ေနာက်ထပ်တစ်�ကိမ် ထပ်မံေတာင်းဆိBပါ။ သိBမ့ဟBတ် ေရွးေကာက်ပဲွေနတွ့င် မဲKံBသိBသွ့ားေရာက်/ပီး 
ပံBစံစာရွက်(Simple Form) တွင် ြဖည့်သွင်း/ပီး မဲေပးDိBင်ပါသည်။  

	
	 	  

kက>ိတငဆ်#iမဲလmာကိ%လကခံ်ရK2ိခဲေ့ပမ့ဲ အဒဲအီေပnမ2ာ 

အမ2ားအယငွး်တစခ်%လ%ပ်မိလlင ်(သိ%မ့ဟ%တ)် ၎ငး်က ေပျာကဆ်ံ%းခဲလ့lင ်

(သိ%မ့ဟ%တ)်  ပျကစ်းီသာွးလlင ်ဘယလ်ိ%လ%ပ်ရမလ?ဲ 
 
သင်ေနထိBင်ရာ /မိQs (သိB)့ /မိQsနယ်တွင်5,ိေသာ ေရွးေကာက်ပဲွအမLထမ်းစာေရး၏ KံBးသိB ့ 
တတ်DိBင်သေလာက်ေစာလpင်စွာ ဖBန်းေခRဆိB/ပီး ပထမ �ကိQတင်ဆDxမဲေတာင်းဆိBခ့ဲမLကိB ပယ်ဖျက်/ပီး၊ 
ေနာက်ထပ်တစ်�ကိမ် ထပ်မံေတာင်းဆိBပါ။ သင့်ဆီမ,ာ �ကိQတင်ဆDxမဲလyာ5,ိေန/ပီး ၎င်းကိBသင်က 
အမ,ားအယွင်းတစ်ခBခBြပQလBပ်မိခ့ဲလpင်(သိB)့ တစ်စိတ်တစ်ပိBင်းသာ ပျက်စီးသွားခ့ဲြခင်းြဖစ်လpင် ၎င်းကိB 
သင်D,င့်အတOယOလာခ့ဲပါ။  သိBမ့ဟBတ် ေရွးေကာက်ပဲွေနတွ့င် ေရွးေကာက်ပဲွေနတွ့င် မဲKံBသိBသွ့ားေရာက်၍ 
ေဖာင်ြဖည့်/ပီး မဲေပးDိBင်ပါသည်။ သင့်ဆီမ,ာ �ကိQတင်ဆDxမဲလyာ5,ိေန/ပီး ၎င်းကိBသင်က 
အမ,ားအယွင်းတစ်ခBခBြပQလBပ်မိခ့ဲလpင်(သိB)့ တစ်စိတ်တစ်ပိBင်းသာ ပျက်စီးသွားခ့ဲြခင်းြဖစ်လpင် ၎င်းကိB 
သင်D,င့်အတOယOလာခ့ဲပါ။ 

	
	
ေရွးေကာကပဲွ် ကာကယွက်:ညေီရးအဖဲွ> ဖ?န်းနံပါတမ်ျား	
အဂ#လပ်ိဘာသာစကားြဖင့ ်အက3အညရီယ3ရန,်	866-OUR-VOTE	(866-687-8683)	သိ9 ့ ဖ9နး်ေခ<ဆိ9ပါ။	

Para	recibir	ayuda	en	español,	llama	a	888-VE-Y-VOTA	(888-839-8682);	
،ةی (5287-925-844) ؛ لصتا  ىلع  ةغللا �) : رعلا  ةدعاسملل �   ) 	



		


