
 

 

 
မီခ ဂီန်ပြည်နယ ်မဲပြေးခွင မှ်တြ် ုံတငပ်လ ျှောကထ်ျှောေးလ ျှော 

နငှ  ်

မီခ ီဂန်ပြည်နယ ်ယျှောဉ်ပမျှောငေ်းလ ုံငစ်င/်ပြည်နယမှ်တြ် ုံတငက်တ ် လ ြ်စျှောပပြျှောငေ်းလဲပခငေ်းဆ ုံငရ်ျှော ည န်ကကျှောေးခ ကမ် ျှောေး 

 

သင ရဲ်   မဲပြေးခွင မ်ှတြ် ုံတငပ်ခငေ်းအပပခအပနက ုံ ပလ လျှောစ ုံစမ်ေးြါ။ သင်  မမ  ြို့/မမ  ြို့နယ် ပရွေးပကျှောက်ြွဲအမှုထမ်ေးစျှောပရေးက ုံရှျှောပ ြွါ။ သငမဲ်ပြေးရမည ် မဲရ ုံ၏တည်ပနရျှောက ုံ Michigan.gov/Vote တငွ ်ကကည ်ြါ။  

လ ုံအြ်ခ က်မ ျှောေး 

မီခ ီဂနပ်ြည်နယ်တငွ ်မဲပြေးရန်အတကွ် ပအျှောကြ်ါအခ က်မ ျှောေးနငှ က် ုံက်ညီမှုရှ ရမည် 

 

• မီခ ဂီနပ်ြည်နယ်တွငန်နထ ိုငသ်ူ(မဲနြေးရနမ်တ်ှြ ိုတငသ်ည ်အခ  နတွ်င)်ပြစပ်ြီေး 

မီခ ဂီနပ်ြည်နယ်ရှ  ပမ  ြို့(သ ို  ) ပမ  ြို့နယ်တွင ်အနည်ေးဆ ိုေး ရက်နြေါငေ်း ၃၀ 

နနထ ိုငပ်ြီေးသူ(မဲနြေးခ  နတွ်င)် ပြစ်ရမည်။ 

• အနမရ ကနန် ိုငင် သ ေးပြစ်ရမည်။ 

• အနည်ေးဆ ိုေး ၁၈ နစှ်ပြည ပ်ြီေးသပူြစရ်မည်။(မနဲြေးခ  နတွ်င)် 

• အက ဉေးနထ င(်သ ို  )အက ဉေးစခနေ်းတငွ ်လက်ရှ  

ပြစ်ဒဏက် ခ နနရသမူပြစန်စရ။ 

စျှောြ ုံ  ရန်အတက်ွ အ မ်လ ြ်စျှော 

မဲနြေးခငွ အ်တွက် တစန်နရ တည်ေးတွငသ်  မှတ်ြ ိုတငပ်ခငေ်း ပြ လိုြ်န ိုငမ်ည် 

ပြစြ်ေါသည်။ အကယ်၍ သင အ်နနပြင  ်နနထ ိုငသ်ည န်နရ  တစ်နနရ ထက် ြ ို၍ရှ ြေါက 

လက်ရှ နနထ ိုငရ် နနရ  သ ို  မဟိုတ် ပြနရ်နရ်ည်ရွယ်သည ်နနရ  တွင ်မဲနြေးခငွ အ်တွက် 

မှတ်ြ ိုတငပ်ခငေ်းက ိုပြ လိုြ်န ိုငြ်ေါသည်။ ဥြမ အ ေးပြင  ်နက လ ြ် တက်နရ က်နနသည  ်

နက  ငေ်းသ ေးမ  ေးအနနပြင  ်မ မ တ ို  နနထ ိုငရ်  ဇ တ ပမ  ြို့ (သ ို  ) နက  ငေ်းခွရဲှ သည န်နရ ၏ 

လ ြ်စ ပြင  ်မတ်ှြ ိုတငန် ိုငမ်ည် ပြစြ်ေါသည်။ ၎ငေ်းအပြင ်ယ ယီနဆေးကိုသမှု 

ခ ယူနနရသည ် ဘ ိုေးဘွ ေးရ ြသ် တွင ်နနထ ိုငသူ်မ  ေးအနနပြင  ်မ မ တ ို  ၏အ မလ် ြစ်  

သ ို  မဟိုတ် နဆေးရ ို၏ လ ြစ် ပြင  ်မှတ်ြ ိုတငပ်ခငေ်းပြ လိုြ်န ိုငမ်ည်ပြစ်ြေါသည်။ 
 

သင အ်နနပြင  ်မနဲြေးခငွ မ်တ်ှြ ိုတငပ်ခငေ်းနငှ ြ်တ်သက်၍ ြ ို  စ လက်ခ ရ တွင ်သင၏် 

ယ ဉနမ ငေ်းလ ိုငစ်င/်ပြည်နယ်မှတ်ြ ိုတငက်တ်ပြ ေးနြေါ်တွင ်နြ ်ပြထ ေး နသ  

အ မ်လ ြစ် မဟိုတ်ဘဲ အပခ ေးလ ြ်စ တစခ်ိုခို(ဥြမ  ။ စ တ ိုက်နသတတ  ) ပြင  ်

လက်ခ လ ိုြေါက နလ  က်လ  ြ ိုစ တွင ်လ ြစ် နရေးရန ်သတ်မှတ်ထ ေးသည ် နနရ တွင ်

၎ငေ်းအပခ ေးလ ြစ် က ို နြ ်ပြန ိုငသ်ည်။ ၎ငေ်းအပခ ေးလ ြ်စ သည် သင၏် 

မဲဆနဒရငှ၏်အခ က်အလက်ကတ်ပြ ေး(သ ို  ) ယ ဉနမ ငေ်းလ ိုငစ်င ်/ပြည်နယ် 

မှတ်ြ ိုတငက်တ်ပြ ေးနြေါ်တွင ်နြ ်ပြခ ရမည်မဟိုတ်ြေါ။ 

ပြစ်မှုထငရှ်ျှောေးပခငေ်းနငှ  ်မဲပြေးခွင မှ်တြ် ုံတငပ်ခငေ်း 

သင အ်နနပြင  ်ယခငက် ပြစမ်ှုဆ ိုငရ်  ပြစ်ဒဏစ်ီရငခ် ရခဲ ပြေီး အက ဉေးစခနေ်း 

(သ ို  )အက ဉေးနထ ငမ်ှ လွတ်ခေါနေီးဆဆဲဲအခ  နပ်ြစြ်ေါက မဲနြေးခငွ အ်တွက် 

မှတ်ြ ိုတငပ်ခငေ်းပြ လိုြ်န ိုငမ်ည်ပြစြ်ေါသည်။ အက ဉေးစခနေ်းတွငရ်ှ နနပြီေး ပြစဒ်ဏ ်

စီရငမ်ှုက ို နစ င ဆ် ိုငေ်းနနဆဲပြစ်ြေါကလည်ေး သင အ်နနပြင  ်မနဲြေးခငွ  ်မတ်ှြ ိုတင ်

န ိုငမ်ည်ပြစ်ြေါသည်။ သင အ်နနပြင  ်လက်ရှ တွင ်အက ဉေးစခနေ်း(သ ို  ) အက ဉေးနထ ငတွ်င ်

ပြစ်ဒဏက် ခ နနရသပူြစ်ြေါက မနဲြေးခငွ အ်တွက် မှတ်ြ ိုတငန် ိုငမ်ည်မဟိုတ်သလ ို၊ 

မဲနြေးခငွ လ်ည်ေးရရှ န ိုငမ်ည်မဟိုတ်ြေါ။  

 
သငပ်နထ ုံငရ်ျှော မမ  ြို့ (သ ုံ  ) မမ  ြို့နယ ်ပရွေးပကျှောက်ြဲွအမှုထမ်ေးစျှောပရေးထ သ ုံ   

ပြေးြ ုံ  ပခငေ်း 

ပြည စ် ိုစွ ပြည ်သငွေ်းထ ေးသည ် ဤနလ  က်လ  က ို သငန်နထ ိုငရ်  ပမ  ြို့ (သ ို  ) ပမ  ြို့နယ် 

နရွေးနက က်ြွဲအမှုထမ်ေးစ နရေးထ သ ို   လူက ိုယ်တ ိုငပ်ြစ်နစ၊ စ တ ိုက်မှ ပြစ်နစ 

တ ိုက်ရ ိုက်နြေးြ ို  ြေါ။ သငန်နထ ိုငရ်  ပမ  ြို့ (သ ို  ) ပမ  ြို့နယ် နရွေးနက က်ြွအဲမှုထမ်ေး စ နရေး၏ 

လ ြ်စ က ို Michigan.gov/Vote တွင ်ရှ နြွန ိုငြ်ေါသည်။ 

 
 

စျှောြ ုံ  ၍ မှတြ် ုံတငပ်ခငေ်း - ြထမဆ ုံေးအကက မ်မဲပြေးသမူ ျှောေးအတက်ွအပရေးကကီေးလ ုံအြ်ခ က်မ ျှောေး 

 
သငက် မီခ ဂီန်ပြည်နယမှ်ျှော ြထမဆ ုံေးအကက မ်မဲပြေးမယ သ်လူျှောေး? 

သငသ်ည် မခီ ဂီနပ်ြည်နယ်တွင ်ယခငက်တခေါမှမမဲနြေးခဲ ြူေးသူပြစပ်ြေီး ဤ ြ ိုစ စ ရွက်က ို  

စ တ ိုက်မှနသ ်လည်ေးနက ငေ်း မဲနြေးခွင မ်တ်ှြ ိုတငရ်နလ်ှု ြို့နဆ ်ကူညီနြေးသည ်အြဲွြို့ မ ှ

တဆင လ်ည်နက ငေ်း နြေးြ ို  တငသွ်ငေ်းြေါက သင အ်နနပြင  ်နအ က်ြေါနြ ်ပြထ ေးနသ  ပြည်နထ ငစ်ို 

သက်နသခ အနထ က်အထ ေး လ ိုအြခ် က်မ  ေးနငှ  ်က ိုက်ညီမှုရှ ရမည် ပြစ်ြေါသည်။ 

 

 

ပြည်ပထျှောငစ်ုံ လ ုံအြ်ခ က် - ထုံတပ်ြေးထျှောေးပသျှော သက်ပသခ အပထျှောက်အထျှောေးမ ျှောေး 

ပြည်ပထျှောငစ်ုံ လ ုံအြ်ခ က် - သက်ပသခ အပထျှောကအ်ထျှောေး ပြသပခငေ်း 

မှတ်ြ ိုတငပ်ခငေ်းဆ ိုငရ် လ ိုအြခ် က်မ  ေးနငှ က် ိုက်ညီမှုရှ နစရန ်

သင အ်နနပြင .်. 

(၁) မခီ ဂီနပ်ြည်နယ်မထှိုတ်နြေးထ ေးနသ  ယ ဉနမ ငေ်းလ ိုငစ်ငန် ြေါတ်(သ ို  )  

မီခ ဂီနပ်ြည်နယ်မထှိုတ်နြေးထ ေးနသ  မှတ်ြ ိုတငက်တ်ပြ ေးန ြေါတ် က ို  

ဤ ြ ိုစ စ ရွက်တွငထ်ည သ်ွငေ်းရနန်ြ ်ပြထ ေးနသ နနရ ၌ ထည ်သငွေ်းြေါ။ 

 

(သ ို  ) 

 

(၂) အကယ်၍ သင တွ်င ်မီခ ီဂနပ်ြည်နယ်မထှိုတ်နြေးထ ေးနသ  ယ ဉနမ ငေ်းလ ိုငစ်ငန် ြေါတ်(သ ို  )  

မီခ ဂီနပ်ြည်နယ်မထှိုတ်နြေးထ ေးနသ  မှတ်ြ ိုတငက်တ်ပြ ေးမရှ ြေါက သင  ်လူမှုြူလ ိုနရေးကတ်၏ 

နန က်ဆ ိုေးန ြေါတ် ၄ လ ိုေးက ို ထည သ်ငွေ်းြေါ။  

 

(သ ို  ) 

 

(၃) ဤ နလ  က်လ  ြ ိုစ က ို သငန်နထ ိုငရ်  ခရ ိုင၊် ပမ  ြို့ (သ ို  ) ပမ  ြို့နယ် နရွေးနက က်ြွအဲမှုထမေ်းစ နရေးထ   

စ တ ိုက်မှနြေးြ ို  သည အ်ခေါ နအ က်နြ ်ပြြေါ သက်နသခ အနထ က်အထ ေးမ  ေးထမဲတှစ်ခိုက ိုြေါ 

ြူေးတဲွနြေးြ ို  ြေါရန။် 

- မကက နသေးခငက် ရ ိုက်ကူေးထ ေးသည ထ်ငရ်ှ ေးသည ် ဓေါတ်ြ ိုြေါသက်နသခ အနထ က်အထ ေးတစ်ခိုခို  

(ယ ဉနမ ငေ်းလ ိုငစ်င(်သ ို  ) ပြည်နယ်မှတ်ြ ိုတငက်တ်ပြ ေး မ တတ ူ(မည်သည ်ပြည်နယ်မမှဆ ို)၊ သ ို  မဟိုတ်  

လစ နြေးစ ရငေ်းစ ရွက်၊ နရခွန၊် လစဉအသ ိုေးစရ တ်နက က်ခ မှုပြတ်ြ ိုငေ်း(နရခ၊ မေီးခ၊ ဓေါတ်နငွြို့အသ ိုေးပြ ခ)၊  

ဘဏစ် ရငေ်းရငှေ်းတမ်ေးစ ရွက်၊ သ ို  မဟိုတ် သင အ်မည်နငှ လ် ြစ် နြ ်ပြြေါရှ နသ  

အစ ိုေးရစ ရွက်စ တမ်ေးတစခ်ိုခို။ 

***စျှောတ ုံက်မှပြေးြ ုံ  ရျှောတငွ ်မူရငေ်းသကပ်သခ အပထျှောကအ်ထျှောေးစျှောရွကစ်ျှောတမ်ေးမ ျှောေးက ုံ မြ ုံ  ြါနငှ *်** 

အကယ်၍ ဤလ ိုအြ်ခ က်သည် သငန်ငှ သ်က်ဆ ိုငပ်ြီေး၊ သင အ်နနပြင  ်အထက်တွငန်ြ ်ပြထ ေးသည  ်

သက်နသခ အနထ က်အထ ေးအခ က်အလက်မ  ေး ထည သွ်ငေ်းမနြေးြ ို  ြေါက၊ ြထမဦေးဆ ိုေးအကက မ်အပြစ် 

သငြ်ေါဝငမ်နဲြေးလ ိုသည ် နရွေးနက က်ြွဲမတ ိုငခ်ငအ်ခ  နတွ်င ်လက်ခ န ိုငြ်ယ်ွရှ နသ  သက်နသခ  အနထ က် 

အထ ေးြ ိုစ တစ်ခိုခိုက ို နြေးရမည်ပြစ်သည်။ 

 

မှတ်ခ က် ။ အကယ်၍သငသ်ည်.. 

(၁) ဤနလ  က်လ  ြ ိုစ က ို သငန်နထ ိုငရ်  ခရ ိုင၊် ပမ  ြို့ (သ ို  ) ပမ  ြို့နယ် နရွေးနက က်ြွအဲမှုထမေ်းစ နရေးရ ိုေးသ ို    

စ တ ိုက်မှတဆင မ်ဟိုတ်ဘဲ လူက ိုယ်တ ိုငလ်က်ဝယ်သွ ေးနရ က်နြေးြ ို  လ ငပ်ြစ်နစ (သ ို  မဟိုတ်) မနဲြေးခငွ  ် 

မှတ်ြ ို တငရ်နလ်ှု ြို့နဆ ်ကူညီနရေးအြဲွြို့ မှတဆင  ်နြေးြ ို  လ ငပ်ြစ်နစ။ (၂) သငသ်ည် မသနစ်ွမ်ေးတစဦ်ေးပြစန်နလ င ်

ပြစန်စ။ (၃) သငသ်ည် အနမရ ကနပ်ြည်နထ ငစ်ို၏ Uniformed and Overseas Citizens Absentee 

Voting Act နငှ  ်က ိုက်ညီနသ  အရည်အခ ငေ်းပြည ဝ်သပူြစ်လ င ်သက်နသခ အနထ က်အထ ေး လ ိုအြခ် က် 

မ  ေးနငှ  ်သက်ဆ ိုငပ်ခငေ်းမရှ ြေါ။ 

 
questions? 

Contact your city or township clerk if you have any questions. 



 

မီခ ီဂန်ပြည်နယ ်မဲပြေးခွင မှ်တြ် ုံတငပ်လ ျှောကထ်ျှောေးလ ျှော နငှ  ်

မီခ ဂီနပ်ြည်နယ် ယ ဉနမ ငေ်းလ ိုငစ်င/်ပြည်နယ်မှတ်ြ ိုတငက်တ်  လ ြ်စ နပြ ငေ်းလပဲခငေ်းြ ိုစ  

  

 

 
 

      

 

လ ုံအြ်ခ ကမ် ျှောေး 

 yes    no   ကျွန်ိုြ်သည်အနမရ ကနန် ိုငင် သ ေးပြစ်ြေါသည်။ 

 yes    no   ကျွန်ိုြ်သည် အနည်ေးဆ ိုေး ၁၇ နစ်ှခွဲပြည ်ပြီေး၊ ၁၈ နစ်ှပြည ်ပြီေးနန ကတ်ွင ်မဲနြေးြေါမည်။ 

မီခ ီဂန်ပြည်နယမှ်ထုံတပ်ြေးပသျှော ယျှောဉ်ပမျှောငေ်းလ ုံငစ်င/်မီခ ီဂန်ပြည်နယမှ်ထုံတပ်ြေးပသျှော မှတြ် ုံတငက်တ ်
 

 
 

 
 

XXX — XX —  

   

က ုံယပ်ရေးအခ ကအ်လက ်     *လ ုံအြ်ပသျှောအခ ကအ်လကမ် ျှောေး 

 
 

 
last name* first* 

 
 

 
  
date of birth* 

 
 

 
 

သငန်နထ ိုငသ်ည လ် ြ်စ  - အ မ်န ြေါတ် နငှ  ်လမ်ေးအမည်* 
 

    city* 

 

(    ) 
phone 

 
 
 

စ ြ ို  ရနလ် ြ်စ  (သငန်နထ ိုငသ်ည ်နနရ နငှ က်ွလဲွဲမှုရှ လ င)် 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

male 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
city 

 
 

 
middle 

 
 

 
 female 

 

 

apt/lot no. 

          MI 
 

 
 

email 
 
 

 
state 

 
 

 
suffix 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
zip 
 
 
 
 
 
 

 
 

zip 

အပမဲတမ်ေးကက  တငမ်ဲဆနဒရှငန်လ  က်လ   

စ ရငေ်းတွင်ြေါဝငရ်နပ်ြည ်ြေါ။ 

 အနျှောဂတပ်ရွေးပကျှောက်ြွဲမ ျှောေးအျှောေးလ ုံေးတငွ ်ကက  တငမဲ်ပြေးခ ငြ်ါသည်။ 

 ပရွေးပကျှောက်ြွဲတ ုံငေ်းအတွက် ပလ ျှောက်လ ျှောြ ုံစ က ုံ အလ ုံအပလ ျှောက်ြ ုံ  ပြေးြါ။ 

လကမှ်တ ်

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The information I have provided is true to the best of my knowledge under penalty of perjury. If I have provid- 
ed false information, I may be subject to a fine or imprisonment or both under federal or state laws. 

 

X  
signature date 

သင  ်ပမ  ြို့/ပမ  ြို့နယ်ရှ  နရွေးနက က်ြွအဲမှုထမ်ေး 

စ နရေးက ို ရှ နြွရနန်ငှ  ်ြ ိုမ ိုသ ရှ လ ိုနသ  

သတငေ်းအခ က် အလက်မ  ေးအတွက် 

Michigan.gov/Vote တွင ်ရှ နြွကကည ်ရှုြေါ။  

 
 နြေးထ ေးနသ  ြိုနေ်းန ြေါတ်/အီေးနမေးလ် မ  ေးက ို 

နရွေးနက က်ြွဲရည်ရွက်ခ က်မ  ေးအတွက်သ  

အသ ိုေးပြ မည်ပြစ်သည်။ 

 

၁ နျှောမည်အပပြျှောငေ်းအလဲမ ျှောေးက ုံ  

SOS ရ ုံ ေးခွဲတငွ ်အမြီေးအစီေးပြ လုံြ်ရမည်။ 

 
အကယ်၍ သငသ်ည ်ဤြ ိုစ က ို မဲနြေးခွင  ်

မှတ်ြ ိုတငရ်နလ်ှု ြို့နဆ ်ကူညီသည ်အြွဲြို့ မှတဆင  ်

ြ ို  နဆ ငပ်ခငေ်း(သ ို  ) ခရ ိုငစ် နရေးထ (သ ို  ) န ိုငင် ပခ ေးနရေး 

ဝနက်ကီေးဌ နရ ိုေးသ ို   က ိုယ်တ ိုငြ် ို  နဆ ငြ်ေါက 

နရွေးနက က်ြွဲနန  မတ ိုငခ်င ်၁၅ ရက် ကက  တင၍် 

နြေးြ ို  ရမည်။ စ တ ိုက်မှတဆင န်ြေးြ ို  ြေါက  

နရွေးနက က်ြွဲမတ ိုငခ်င ်အနည်ေးဆ ိုေး ၁၅ ရက်ကက  တင ်

၍ စ ြ ို  အမှတ်အသ ေးပြင  ်နြေးြ ို  ရမည်။ 

 
သင အ်ပနပ င မ်ည်သည ်အခ  န်တငွမ်ဆ ုံ 

ပရွေးပကျှောက်ြွဲပန  အထ  

ပနထ ုံငပ်ကကျှောငေ်းအတည်ပြ ခ က်နငှ အ်တ ူသင  ်

မမ  ြို့(သ ုံ  )မမ  ြို့နယ်ပရွေးပကျှောက်ြွဲအမှုထမ်ေးစျှောပရေးရ ုံ ေးသ ုံ  

သျွှောေးပရျှောက်၍ မှတြ် ုံတငန် ုံငသ်ည်။ 

 

သင တ်ွင ်မီခ ီဂနပ်ြည်နယ် ယ ဉနမ ငေ်းလ ိုငစ်င(်DL) 

သ ို  မဟိုတ် ပြည်နယ်မှတ်ြ ိုတငက်တ်(ID) 

တစ်ခိုခိုရှ ြေါက သင အ်နနပြင  ်

မဲနြေးခွင မ်ှတ်ြ ိုတငရ်နအ်တွက် DL/ID တစ်ခိုခိုမှ 

လ ြ်စ တစ်ခိုတည်ေးသ အသ ိုေးပြ ရမည်။ 

 

ဤြ ိုစ တွငပ်ြည ်စွက်သည ်လ ြ်စ အတ ိုငေ်း သင  ်DL/ID 

၏ လ ြ်စ က ိုလည်ေးနပြ ငေ်းလဲလ မ ်မည်ပြစ်သည်။ သင  ်

DL/ID နြေါ်တွငက်ြ်ရန ်လ ြ်စ အသစ်ြေါနသ  

စတစ်က က ို သင ထ်  စ တ ိုက်မှနြေးြ ို  လ မ ်မည်။ 

 

သင အ်နနပြင  ်မီခ ီဂနပ်ြည်နယ်တွင ်လူက ိုယ်တ ိုင ်

တခေါမှမဲမနြေးြူေးြေါက ဤြ ိုစ က ို စ တ ိုက်မှတဆင  ်

ပြစ်နစ မဲနြေးခွင မ်ှတ်ြ ိုတငရ်န ်လှု ြို့နဆ ်ကူညီနရေး အြွဲြို့ 

မှတဆင  ်နြေးြ ို  ြေါ။ ည နက်က ေးခ က်မ  ေးက ို စ မ က်န ှ ၁ 

တွင ်ကကည ်ရှုြေါ။ သင အ်နနပြင  ်နန က်ထြ် သက်နသခ  

အနထ က်အထ ေးပြရနလ် ိုအြ်ြေါသည်။  

အပချှောေးည န်ကကျှောေးခ က်မ ျှောေးက ုံ စျှောမ က်နျှှော ၁ တငွ ်

ပတွြို့ န ုံငြ်ါသည်။ 

ြ ိုစ က ိုလက်မှတ်ထ ိုေးြေါ။ 
 

ြ ိုစ က ို သင ပ်မ  ြို့(သ ို  )ပမ  ြို့နယ် 

နရွေးနက က်ြွဲ အမှုထမ်ေးစ နရေးထ  

စ တ ိုက်မှ(သ ို  ) လူက ိုယ်တ ိုငြ် ို  ြေါ။ 

အခ က်အလက်မ  ေးက ို မငအ်ပြ (သ ို  ) 

အနက်သ ိုေးပြီေး ရှငေ်းလငေ်းစွ  ပြည ်စွက် ြေါ။ 
1 

2 

3 

သင တ်ွင ်မီခ ီဂနပ်ြည်နယ်မှ 

ယ ဉနမ ငေ်းလ ိုငစ်ငရ်ှ ြေါက (သ ို  မဟိုတ)် 

ပြည်နယ်မှတ်ြ ိုတငက်တ်ရှ ြေါက၊ သင အ်နနပြင  ်

မဲနြေးခွင မ်ှတ်ြ ိုတငပ်ခငေ်းက ို Online မှ 

ပြ လိုြ်န ိုငြ်ေါသည်။ Michigan.gov/Vote တွင ်

လိုြ်နဆ ငခ် က်က ို စတငြ်ေါ။ 

 

မဲနြေးခွင မ်ှတ်ြ ိုတငရ်န(်သ ို  ) 

မှတ်ြ ိုတငအ်ခ က်အလက်မ  ေးက ို Update 

ပြ လိုြ်ရန ်ဤ ြ ိုစ က ို ပြည ်စ ိုနအ င်ပြည ်သွင်ေးြေါ။၁ 

 

ည န်ကကျှောေးခ ကမ် ျှောေး 

သငသ်ည်အပမရ ကန်န ုံငင် သျှောေးမဟုံတလ် င ်ဤြ ုံစ က ုံပ ည ်စွက်ရန်မလ ုံြါ။ 

သင တ်ငွ ်မီခ ီဂနပ်ြည်နယမ်ှထုံတပ်ြေးထျှောေးပသျှော ယျှောဉ်ပမျှောငေ်းလ ုံငစ်ငန် ြါတ(်သ ုံ  )  

မှတြ် ုံတငက်တပ်ြျှောေးမရှ ြါက သင  ်လူမှု လူ ုံပရေးကတ၏်ပနျှောကဆ် ုံေးန ြါတ ်၄ လ ုံေးက ုံ ထည သ်ငွေ်းြါ။  

 

 

ကျွန်ုံြ်တငွ ်မီခ ီဂနပ်ြည်နယ် တရျှောေးဝငယ်ျှောဉ်ပမျှောငေ်းလ ုံငစ်င(်သ ုံ  )မီခ ီဂနပ်ြည်နယ်မထှုံတပ်ြေးပသျှော 

မှတြ် ုံတငက်တမ်ရှ ြါ။ ထ ုံ  အပြင ်လမူှု လူ ုံပရေးကတန် ြါတလ်ည်ေးမရှ ြါ။ 

 

ကျွန်ုံြ်အတည်ပြ ြါသည်။ 

 

• ကျွန်ိုြသ်ည်အနမရ ကနန် ိုငင် သ ေးပြစြ်ေါသည်။ 

• ကျွန်ိုြသ်ည် မခီ ဂီနပ်ြည်နယ်တွင ်နနထ ိုငသ်ူပြစ်ပြီေး 

ကျွန်ိုြန်နထ ိုငရ်  ပမ  ြို့(သ ို  )ပမ  ြို့နယ်တွင ်အနည်ေးဆ ိုေး 

ရက်နြေါငေ်း ၃၀ နနထ ိုငပ်ြီေးနန က် မနဲြေးြေါမည်။ 

 

• ကျွန်ိုြသ်ည် အနည်ေးဆ ိုေး ၁၇ နစှ်ခွဲ 

ပြည ပ်ြေီးသတူစန်ယ က်ပြစ်က ၊ 

အသက ်၁၈ နစှ်ပြည ်ပြီေးမှသ  မဲနြေးြေါမည်။ 

• ယခငမ်ှတ်ြ ိုတငပ်ခငေ်းမ  ေးက ို ြ က်သ မ်ေးရန ်

ကျွန်ိုြအ်နနပြင ခ်ငွ ပ်ြ ြေါသည်။ 

 


