
 
 

 

ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲမ ောွေးသည် ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့၏က နွ်ေးမောရ ွေးရ ောငို့ရ် ေှာက်မှုတ င ်ငွ်ေးနှ ွေးမမ ြှုပ်နှှံမှုမ ောွေးမှ 

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ရက ောငွ်ေးမ ောွေး၏ အ ည်အရသ ွေးအထ ိကျွန််ုပ်တ ်ု ို့၏ ရန ို့ ဉ်ဘဝအရပေါ် ကက ွေးမောွေးရသော 

သက်ရ ောက်မှု ှ ပါသည်။  ဤနစှ်တွင ်ကျွန််ုပ်တိ်ု ို့သည် အစိ်ုိုးရအဆငို့အ်သ ိုးသ ိုးမှ 

ရရွိုးရကောက်တငရ် မ ောက်ခံထောိုးရသူ အရောရှိမ ောိုးကိ်ု မဲရပိုးသွောိုးမည် ြစ်ပါသည်။  ကျွနရ်တေ်ာတိ်ု ို့ကိ်ု 

နိ်ုငင်တံစ်နိ်ုငင်အံ ြစ်လမ်ိုးညွှနရ်ပိုးမညို့် သမမတရလောငိ်ုးမှ ရေသခံရပ်ရွောလူထ်ုကိ်ုတိ်ုကရ်ိ်ုက်၀နရ်ဆောငမ်ှုရပိုးမညို့် 

အရောရှိမ ောိုးအောိုး မဲရပိုးရမည် ြစ်သည်။ အသ ်ုငွ်ေးအဝ ်ုငွ်ေးတ ခ််ုလှံ်ုွေး၏အရကောငွ်ေးဆှံ်ုွေးအက  ြှုွေး  ွေးပ ောွေးက ်ု 

အမှနတ်ကယ်က ်ုယ ်ောွေးမပြှု နအ်တ က် မွဲရပွေးသညို့်အခါကျွန််ုပ်တ ်ု ို့အသ အ မငရ်ှ ိမည်မြ သ်ည်။  

မ ခ  ဂန၌်ဆနဒမွဲရပွေးမခငွ်ေးသည် ယခငထ်က် ပိ်ုမိ်ုလွယ်ကူပါသည်။  လ နခ်ွဲို့ရသော ၂ န ှ်ကအဆ ်ုမပြှုလ ော (၃) 

ခ ငို့မ်ပြှုသညို့်အတ က ်သငသ်ည် ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲမတ ်ုငမ်  ၁၅  က်အထ  မွဲရပွေး နမ်ှတ်ပှံ်ုတငန် ်ုငသ်ည်။ 

မည်သညို့်အရ ကောငွ်ေးမပခ က်မြငို့မ်ဆ ်ု အ မ်၌ အလ ယ်တကူ ကက ြှုတင ်မွဲရပွေးန ်ုငသ်ညို့် 

ကက ြှုတငမ်ွဲ န ်က ်ုသင ်န ်ုငသ်ည်။ အွနလိ််ုငိ်ုး ြငို့ ်လူကိ်ုယ်တိ်ုင ်သွောိုးရနမ်လိ်ုဘ ဲကကိြိုတငမဲ်ရပိုးမှုမ ောိုးလည်ိုး 

ရတောငိ်ုးဆိ်ုနိ်ုငသ်ည်။ ဤစနစသ်ည် သငမ်ဲရပိုးသညို့အ်ခါ သငို့က် နိ်ုးမောရရိုးကောကွယ်ရန ်ြစ်ပပ ိုး လံ်ု ခံြို၍ 

တိက မှုရှိသည်။  Click here to request your absentee ballot today! (လူက ်ုယ်တ ်ုငသ် ောွေး နမ်လ ်ုဘွဲ မွဲရပွေးမှု 

ရတောငွ်ေးဆ ်ု န ်ဤရန ောက ်ု နှ ပ်ပါ။  

ဤအ ငွ်ေးအမမ ်မ ောွေးက ်ု  ်ရဆွေးပပ ွေးသငို့မ် သောွေး ်ု၊ သငူယ်ခ ငွ်ေးမ ောွေးနငှို့မ်ျှရဝပါ။  အရ ွေးအကက ွေးဆှံ်ုွေးကရတောို့န ်ုဝငဘ်ော 

၃  က်အရထ ရထ ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲမှောထ က်ပပ ွေးမွဲရပွေးပါ။ 

အထ ောကအ်ကပူ ြုမဲထ ေးပြငေ်းရငေ်းပမစ်မ ောေး - https://mvic.sos.state.mi.us/Home/Index 

Am I registered to vote?  (မွဲရပွေး န ်ကျွနရ်တော် မှတ်ပှံ်ုတငထ်ောွေးပါသလောွေး။) 

How do I register to vote? (ကျွနရ်တော် မွဲရပွေး န ်မည်သ ်ု ို့ မှတ်ပှံ်ုတင ်မည်နည်ွေး။)  

Click here to register to vote online. (အ နလ် ်ုငွ်ေးမြငို့ ်မွဲရပွေးမှု မှတ်ပှံ်ုတင ်န ်ဤရန ောသ ်ု ို့န ်ုပ်ပါ။) 



 
Where is my polling place location? (ကျွန််ုပ်မရဲံ်ုက ဘယ်မှောလဲ။) 

Who is my clerk? Where is my clerk’s office? (ကျွနပ်် ောရ ွေးကဘယ်သူလွဲ။ ကျွန််ုပ် ောရ ွေးရှံ်ုွေးက ဘယ်မှောလွဲ။)  

What’s on my ballot? Where do I find information about the candidates on my ballot?   (ကျွန််ုပ်မဲရပေါ်မှော 

ဘောပါသနည်ိုး။ ကျွန််ုပ် မဲတွင ်ဘောပါသနည်ိုး။ ကျွန််ုပ်မဲရပေါ်မှ ကိ်ုယ်စောိုးလှယ်ရလောငိ်ုးမ ောိုးနငှို့ ်ပတ်သက်ရသော 

သတငိ်ုးအခ က်အလက်မ ောိုးကိ်ု မည်သညို့်ရနရောမ ောိုးတွင ်ရှောရြွနိ်ုငသ်လဲ။ 

How do I request an absentee ballot to vote by mail?  (ရမိုးလ် ြငို့ရ်ပိုးပိ်ု ို့ရသော မဲရပိုးစနစ်ကိ်ု ရယရူန ်

မည်သိ်ု ို့ရတောငိ်ုးဆိ်ုရမည်နည်ိုး။  

 အထ ွေထ ွေထ ွေ ွေးထကောကပ်ွေွဲ အတွေက ်အထ ွေးကက ွေးထ ောထ ေ့စွေွဲမ ောွေး 

ထအောကတ် ိုဘောလ ၁၉။ အရထရွထရွရွိုးရကောက်ပွဲအတကွ် စော ြငို့ ်သိ်ု ို့မဟ်ုတ်  ပည်နယ်အတွငိ်ုးရရိုးမ ိုးရံ်ုိုးသိ်ု ို့ 

မှတ်ပံ်ုတငရ်နရ်နောက်ဆံ်ုိုးရန ို့                       

(မှတ်ခ က်။ ။ ရရွိုးရကောက်ပဲွရန ို့၌သင၏်စောရရိုးရံ်ုိုး၌စောရငိ်ုးသွငိ်ုးနိ်ုငရ်သိုးသည်။) 

ထအောကတ် ိုဘောလ ၃၀။ စောတိ်ုက်မှပ က်ကွက်မဲရတောငိ်ုးရနရ်နောက်ဆံ်ုိုးရန ို့။  ရတောငိ်ုးဆိ်ုမှုကိ်ု ညရန ၅ နောရ  တွင ်

လက်ခံရရှရိမည် ြစ်သည်။ 

န ိုဝငဘ်ောလ ၂။  ညရန ၄ နောရ တွငသ်င၏်ရေသခံစောရရိုး၏ရံ်ုိုးခနိ်ုး၌ ပ က်ကကွမ်ဲလက်မတှ်ကိ်ုရကောက်ယူရန ်

ရနောက်ဆံ်ုိုးရန ို့ 

န ိုဝငဘ်ောလ ၃။ အရထရွထရွရွိုးရကောက်ပွဲ 


