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မိတဆ်က ်

မဲေပးသူ၏ ေရွးချယ်ခွင့ ်အက်ဥပေဒ (VCA) ကုိ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာငရွ်က်ေသာ ေကာငတီ်များအတွက် 

ေရွးေကာက်ပဲွ စီမံခန ့ခ်ွဲေရး အစီအစဉ် (EAP) ၏ ရညရွ်ယ်ချက်မှာ ေကာငတီ်အတွငး် မဲေပးြခငး်လုပ်ငနး်စဉ်တွင ်

ေြပာငး်လဲမ�များ၊ ထိေုြပာငး်လဲမ�များက မဲေပးသမူျားအေပါ် မညသ်ိုသ့က်ေရာက်�ိငုပုံ်�ငှ့ ်ေရွးေကာက်ပဲွတစ်ခုလုံးကုိ 

မညသ်ိုစီ့မံခန ့ခ်ွဲမညကုိ် သ�ိှိေစရနြ်ဖစ်သည။်  

 

Alameda ေကာငတီ် မဲေပးသမူျားဆိုငရ်ာ မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိ (ROV) သည ်က��်ပ်ုတုိ၏့ ေကာငတီ်တွင ်မဲဆ���ှင၏် 

ေရွးချယ်ခွင့ ်အက်ဥပေဒကုိ ေအာငြ်မငစွ်ာ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရနအ်တွက် က��်ပ်ုတုိ၏့ အသိုငး်အဝုိငး် 

မိတ်ဖက်များထမှံ ပ့ံပုိးမ��ငှ့ ်တုံ ့ြပနအ်�ကံြပုချက်များကုိ ရ�ှိြခငး်၏ အေရးပါပုံကုိ နားလညပ်ါသည။် မိတ်ဖက်များထမှံ 

ပ့ံပုိးမ��ငှ့ ်တုံ ့ြပနအ်�ကံြပုချက်များကုိ ရ�ှိြခငး်၏ အေရးပါပုံကုိ နားလညပ်ါသည။် အစီအစဉ်ကုိ 

ေဖာ်ေဆာငေ်နစဉ်ကာလအတွငး် ROV မဲေပးသ ူအသပိညာေပးြခငး်�ငှ့ ်ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ� အဖဲွ�ဝငမ်ျားသည ်၎ငး်တုိ ့ 

ပ့ံပုိးေပးေသာ အသိငုး်အဝုိငး်များထ ံအချက်အလက်များကုိ မညသ်ို ့ ပ့ံပုိးရမည�်ငှ့ ်ပတ်သက်သည့ ်အ�ကံြပုချက်များ 

ရယူရနအ်တွက် က��်ပ်ုတုိ၏့ ဘာသာစကား နားလည်�ိငုမ်�ဆိငုရ်ာ အ�ကံေပးေကာ်မတီ (LAAC) �ငှ့ ်

မဲေပး�ိငုမ်�ဆိငုရ်ာေကာ်မတီ (VAAC) တုိ�့ငှ့အ်တူ ပူးတဲွလုပ်ေဆာငပ်ါမည။်  

 

EAP ကုိ အပုိငး် �စ်ှ (2) ပုိငး်ခွဲထားသည-် 

 

အစီအစဉ်၏ အပုိငး် 1 သည ်ေရွးေကာက်ပဲွ စီမံခန ့ခ်ွဲေရး က��ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး စာတုိက်မှ မဲေပးြခငး်လုပ်ငနး်စဉ်၊ 

မဲေပးရနဌ်ာနများ (မဲေပးသည့ ်ေနရာများ) �ငှ့ ်ဆ��မဲထည့�်ိငုသ်ည့ေ်နရာ အေရအတွက်၊ မဲေပးရနဌ်ာန 

သတ်မှတ်ချက်များ�ငှ့ ်လူထပုါဝငမ်��ငှ့ ်အသေိပးချက်ဆိငုရ်ာ ထည့်သငွး်စဉ်းစားြခငး်များ ပါဝငသ်ည။်  

 

အစီအစဉ်၏ အပုိငး် 2 သည ်အသပိညာေပးြခငး်�ငှ့ ်ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ� အေ�ကာငး်ြဖစ်�ပီး California 

ေရွးေကာက်ပဲွများ ကျင့ထ်ံးုဥပေဒ ပုဒမ် 4005(a)(10)(I)(i) �ငှ့အ်ညီြဖစ်၍ ေယဘုယျအားြဖင့ ်ဘာသာစကားအရ 

လူနညး်စု အသိငုး်အဝုိငး်များ�ငှ့ ်မသနစွ်မ်းေသာ မဲေပးသမူျားအတွက် မဲဆ���ှင ်ဆက်သယ်ွမ�၊ မဲေပးရနဌ်ာန�ငှ့ ်

ဆ��မဲထည့�်ိငုသ်ည့ ်တညေ်နရာဆိငုရ်ာ အချက်အလက်၊ မဲေပးရနဌ်ာန ဆ��မဲ လုံြခံုေရး�ငှ့ ်ကုိယ်ေရးလုံြခံုမ� 

အစီအစဉ်များ�ငှ့ ်အသံးုစရိတ်က�တုိ ့ ပါဝငသ်ည။်  

ေနာကခ်ံအေ�ကာငး် 

California မဲေပးသ၏ူ ေရွးချယ်ခွင့ ်အက်ဥပေဒ (VCA) သိုမ့ဟုတ် အထက်လ�တ်ေတာ် ဥပေဒမူ�ကမ်း (SB) 450 (Allen, 

D-26) ကုိ 2016 ခု�စ်ှ၊ စက်တငဘ်ာလ 29 ရက်တွင ်ဥပေဒအြဖစ် လက်မှတ်ေရးထိးုခဲ�့ပီး ကယ်လီဖုိးနးီယား 

ေရွးေကာက်ပဲွများ ကျင့ထ်ံးုဥပေဒတွင ်ပုဒမ် 4005 ကုိ ေပါငး်ထည့ခ်ဲ့ကာ ၎ငး်တုိ၏့ �ကီး�ကပ်ေရးမ�းများ ဘုတ်အဖဲွ�၏ 

အတညြ်ပုချက် ရ�ှိအ�ပီးတွင ်တရားဝငခ်ွင့ြ်ပုထားေသာ ေကာငတီ်များအား သတ်မှတ်ချက်အချို�ထား�ှိ၍ 
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ေရွးေကာက်ပဲွတုိငး်ကုိ စာတုိက်မှ ေဆာငရွ်က်ခွင့ြ်ပုပါသည။် VCA အရ မဲေပးသအူားလုံးထ ံေရွးေကာက်ပဲွမတုိငမီ် 29 

ရက်အလုိမှ စတင၍် မဲစာရွက်ကုိ စာတုိက်မှ ေပးပုိ ့�ပီး ေကာငတီ်တစ်ခုစီသည ်လူထပုါဝငေ်ဆာငရွ်က်မ��ငှ့အ်တူ 

ေကာငတီ်အ�ှံတွ့င ်ေကာငတီ်မဲဆ���ှငမ်ျားက ၎ငး်တုိ၏့ မဲစာရွက်ကုိ ထည့�်ိငုမ်ည့ ်မဲေပးရမည် ့ေနရာများ�ငှ့ ်

မဲေပးရနဌ်ာနများစွာကုိ ထား�ှိေပးထားသည။် VCA ဆ��မဲေပးမ� ပုံစံအရ ေဒသဆိုငရ်ာ မဲေပးရနဌ်ာနများအေနြဖင့ ်

ေရွးေကာက်ပဲွေနမ့တုိငမီ် 10 ရက်အလုိမှစ၍ ေရွးေကာက်ပဲွေနအ့ေရာက်တွင ်မဲေပးရနဌ်ာန ပိတ်လုိက်သညအ်ထ ိ

ဖွင့ထ်ားရမည်။   

 

2020 ြပည့�်စ်ှ၊ ေမလ 8 ရက်�ငှ့ ်2020 ြပည့�်စ်ှ၊ ဇွနလ် 3 ရက်တွင ်ကုိဗစ် 19 ကျနး်မာေရး 

အေရးေပါ်အေြခအေနများေ�ကာင့ ်California ြပညန်ယ်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းသည ်�ိငုင်ေံတာ် အုပ်ချုပ်မ� အမိန ့မ်ျားြဖစ်သည့ ်

N-64-20 �ငှ့ ်N-67-20 တုိကုိ့ ထတ်ုြပနခ်ဲ့�ပီး သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီေသာ မဲေပးသူတုိငး် စာတုိက်မှတစ်ဆင့ ်မဲစာရွက်ကုိ 

လက်ခံရ�ှိ�ိငုသ်ည့ ်လ�တ်ေတာ် ဥပေဒမူ�ကမ်း (AB) 860 ကုိ လက်မှတ်ေရးထိးုခဲက့ာ 2020 ြပည့�်စ်ှ၊ �ိဝုငဘ်ာလ 3 

ရက်ေနတွ့င ်ကျငး်ပမည့ ်အေထေွထ ွေရွးေကာက်ပဲွအတွက် လူကုိယ်တုိင ်လာေရာက်မဲေပး�ိငုေ်သာ 

မဲေပးရနဌ်ာနများကုိ စီစဉ်ထားေပးသည့အ်တွက် VCA ေကာငတီ်မဟုတ်ေသာ ေကာငတီ်များကုိ VCA ကဲသ့ို ့ မဲေပးမ�ပုံစံ 

ေရွးေကာက်ပဲွကုိ ကျငး်ပ�ိငုေ်စသည။် ေရွးေကာက်ပဲွကျင့ထ်ံးုဥပေဒ ပုဒမ် 1602 (a) (b) �ငှ့ ်(c) တွင ်

သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထားသည့်အတုိငး် VCA ပုံစံ ေရွးေကာက်ပဲွတွင ်မဲေပးသ ူအေယာက် 10,000 လ�င ်လူကုိယ်တုိင ်

မဲေပးရသည့ေ်နရာ တစ် (1) ခု�ငှ့ ်မဲေပးသ ူအေယာက် 15,000 လ�င ်မဲထည့ရ်န ်မဲစာအတ်ိပုံး တစ် (1) ခု �ှိရသည။် 

�ိငုင်ေံတာ ်အုပ်ချုပ်ေရး အမိန ့မ်ျားကုိ ထတ်ုြပန�်ပီးချိနမှ်စ၍ Alameda ေကာငတီ် မဲေပးသမူျားဆိုငရ်ာ 

မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိသည ်VCA ပုံစံ ေရွးေကာက်ပဲွ�စ်ှခုြဖစ်သည့ ်2020 ြပည့�်စ်ှ၊ �ိဝုငဘ်ာလ 3 ရက်ေနတွ့င ်ကျငး်ပသည့ ်

အေထေွထေွရွးေကာက်ပဲွ�ငှ့ ်2021 ခု�စ်ှ၊ စက်တငဘ်ာလ 14 ရက်ေနတွ့င ်ကျငး်ပသည့ ်California 

ြပညန်ယ်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းရာထးူ ြပနလ်ည်ေရွးေကာက်ပဲွတုိကုိ့ ေအာငြ်မငစွ်ာ ေဆာငရွ်က်ခဲသ့ည။် 

 

2021 ခု�စ်ှ၊ စက်တငဘ်ာလ 27 ရက်တွင ်California အုပ်ချုပ်ေရးမ�းသည ်ေဒသဆိုငရ်ာ 

ေရွးေကာက်ပဲွအရာ�ှိအားလုံးအေနြဖင့ ်မှတ်ပုံတငထ်ားေသာ မဲေပးသူတုိငး်သို ့ စာတုိက်မှ မဲေပးရန ်မဲစာရွက်ကုိ 

စာတုိက်မှတစ်ဆင့ ်ပုိေ့ပးရန ်တုိးချဲ�သတ်မှတ်လုိက်သည့် လ�တ်ေတာ ်ဥပေဒ�ကမ်း (AB) 37 ကုိ 

လက်မှတ်ေရးထိးုခဲသ့ည။် ဥပေဒမူ�ကမ်းတွင ်ေကာငတီ်ေရွးေကာက်ပဲွ အရာ�ှိများအေနြဖင့ ်မဲေပးသတုိူငး်အား 

ေရွးေကာက်ပဲွတုိငး်အတွက် တရားဝင ်အေဝးမှ အသံးုြပု�ိငုေ်သာ စာတုိက်မှမဲေပးြခငး် (RAVBM) စနစ်ကုိ အသံးုြပု�ပီး 

မဲေပးခွင့ြ်ပုရန ်သတ်မှတ်ြပ�ာနး်ထားသည။် AB37 တွင ်စာတုိက်မှမဲေပးြခငး် ေြခရာခံစနစ်ကုိ မသနစွ်မ်းေသာ 

မဲေပးသူများ အသံးုြပု�ိငုေ်အာင ်ေဆာငရွ်က်ေပးရန ်သတ်မှတ်ြပ�ာနး်ထားသည။် 
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Alameda ေကာငတ် ီမဲဆ���ှငမ်ျားအတကွ ်မဲဆ���ှင၏် ေရွးချယခ်ွင့ ်အကဥ်ပေဒ 

 

Alameda ေကာငတီ်အတွက် မဲဆ���ှင၏် ေရွးချယ်ခွင့ ်အက်ဥပေဒကုိ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်�ပီးေနာက် 

ေကာငတီ်မဲဆ���ှငမ်ျားအတွက် မဲေပးြခငး် ပုံစံအသစ်ေအာက်တွင ်ေရွးေကာက်ပဲွများကုိ ေဆာငရွ်က်ပါမည။် မဲေပးသ၏ူ 

ေရွးချယ်ခွင့ ်အက်ဥပေဒ (VCA) သည ်မဲဆ���ှငမ်ျားက ၎ငး်တုိ၏့ မဲများထည့�်ိငုသ်ည့ ်နညး်လမ်း၊ အချိန�်ငှ့ ်

ေနရာတုိအ့တွက် ေရွးချယ်�ိငုသ်ည့ ်မဲေပးရန ်နညး်လမ်းများကုိ ပုိ၍များြပားေစသည။် မဲေပးသမူျားသည ်၎ငး်တုိ၏့ 

စာတုိက်မှ မဲေပးြခငး် (VBM) မဲစာရွက်ကုိ ေရွးေကာက်ပဲွမတုိငမီ် ဆယ် (10) ရက်အလုိတွင ်စာပုိခ့ေပးစရာမလုိဘ ဲ

ပုံမှနစ်ာတုိက်မှတစ်ဆင့ ်ြပနပုိ်�့ိငုသ်ည၊် တရားဝင ်24-နာရီ မဲထည့�်ိငုေ်သာ မဲစာအတ်ိပုံးတစ်ခုတွင ်လာထည့်�ိငုသ်ည ်

သိုမ့ဟုတ် ေကာငတီ်အ�ှံတွ့င ်တည�်ှိေသာ မဲ�ုံ 100 အနက် �စ်ှသက်ရာတစ်ခုတွင ်၎ငး်တုိ ့ မဲေပးထားေသာ VBM 

မဲစာရွက်ကုိ လာထည့�်ိငုသ်ည။် 
 

မဲေပးရနဌ်ာနတစ်ခုတွင ်မဲေပးသမူျားသည ်ေရွးေကာက်ပဲွေနမ့တုိငမီ် ဆယ် (10) ရက် အလုိတွင ်ေကာငတီ်အတွငး်�ှိ 

�စ်ှသက်ရာ မဲေပးရနဌ်ာနတွင ်လူကုိယ်တုိင ်လာေရာက် မဲေပး�ိငုသ်လုိ ေရွးေကာက်ပဲွေနအ့ထ ိေနတွ့ငး်ချငး် 

မှတ်ပုံတင�်ပီးလညး် မဲေပး�ိငုသ်ည။် မသနစွ်မ်းေသာ မဲဆ���ှငမ်ျားသည် အကူအညရီယူ�ိငု၍် ၎ငး်တုိအ့သံးုြပု�ိငုေ်သာ 

မဲစာရွက် အမှတ်အသားြပု ကိရိယာကုိ သံးု�ပီး မဲေပး�ိငုသ်ည။် အဓိကဘာသာစကားမှာ အဂင်္လိပ်ဘာသာစကား 

မဟုတ်ေသာ မဲဆ���ှငမ်ျားအတွက် ဘာသာစကား အကူအည�ီငှ့ ်မဲေပးြခငး်ဆိငုရ်ာ အချက်အလက်များကုိ 

ဘာသာစကားမျိုးစုံြဖင့ ်ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် VCA အရ ေဆာငရွ်က်ေသာ ြပညန်ယ်အ�ှံ ့ ေရွးေကာက်ပဲွတစ်ခုစီအတွငး် 

ေကာငတီ်အ�ှံ ့ အသိငုး်အဝုိငး်အားလုံးတွင ်မဲေပးရနဌ်ာန 100 ခု�ငှ့ ်တရားဝင ်24 နာရီ မဲထည့�်ိငုေ်သာ မဲစာအတ်ိပုံး 66 

ခု �ှိပါမည။် 
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အပုိငး် 1- ေရွးေကာကပဲွ် စမံီခန ့်ခွဲမ� 

စာတိကုမှ် မဲေပးြခငး် (VBM) လပ်ုငန်းစဉ် 

မဲ�ုံပုံစံ ေရွးေကာက်ပဲွတွင ်သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီေသာ မဲေပးသအူားလုံးထ ံစာြဖင့မဲ်ေပးြခငး် တရားဝင ်မဲလက်မှတ်ကုိ 

စာြဖင် ့အလုိအေလျာက်ပုိေ့ဆာငသ်ည။် 

 

မဲေပးသူ၏ စာတုိက်မှ မဲေပးရန ်မဲစာရွက် ပက်ေကခ့ျ်တွင ်ေအာက်ပါတုိ ့ ပါဝငသ်ည်- 

 

• စာပုိခ့ ေပးေချ�ပီးသား ြပနပုိ်ရ့မည့ ်စာအတ်ိ 

• တရားဝင ်မဲလက်မှတ်  

o ဝငေ်ရာက်ယှဉ်�ပိုငသ် ူအေရအတွက်ေပါ် မူတည၍် မဲလက်မှတ်ကတ် အမျိုးမျိုး ပါဝင�်ိငုသ်ည် 

o သတ်မှတ်ေဖာ်ြပပါက မဲေပးသ၏ူ ဦးစားေပးဘာသာစကားြဖင့ ်

• မဲစာရွက် အချက်အလက် (မဲစာရွက် ြဖည့န်ညး်�ငှ့ ်ြပနပုိ်န့ညး်ဆိငုရ်ာ လမ်း��နခ်ျက်များ) 

• အချက်အလက် စာေစာင ်(VCA ဖွင့ခ်ျိန�်ငှ့ ်တညေ်နရာ၊ 24 နာရီ မဲထည့�်ိငုေ်သာ မဲစာအတ်ိပုံးများ�ငှ့ ်

မဲစာရွက် ေြခရာခြံခငး်အတွက်) 

• "က��်ပ်ု မဲေပး�ပီး�ပီ" စတစ်ကာတစ်ခု�ငှ့ ်

• သက်ဆိငုပ်ါက ထပ်ေဆာငး် အချက်အလက် စာေစာင ်

 

တရားဝင ်မဲစာရွက်အားလုံးကုိ ေရွးေကာက်ပဲွေနမ့တုိငမီ် 29 ရက်အလုိမှ စတင၍် United States 

စာတုိက်ဝနေ်ဆာငမ်�မှတစ်ဆင့ ်အြမနေ်ချာပုိစ့နစ်ြဖင့ ်ပုိေ့ပးသည။်  တရားဝင ်မဲစာရွက်များကုိ 

ေရွးေကာက်ပဲွေနမ့တုိငမီ် 45 ရက်အလုိမှ စတင၍် စစ်တပ်�ငှ့ ်�ိငုင်ြံခား�ှိ မဲဆ���ှငမ်ျားထသံိုလ့ညး် စာတုိက်မှ 

ပုိေ့ပးသည။် 

 

မဲေပးသူများသည ်၎ငး်တုိမဲ့ေပးထားေသာ မဲစာရွက်ကုိ ေအာက်ပါနည်းလမ်းများြဖင့ ်ြပနပုိ်�့ိငုသ်ည်- 

• စာတုိက် (ေပးထားေသာ စာပုိခ့အခမ့ဲ အြမနဆ်ံးုေချာပုိစ့နစ်သံးု ြပနပုိ်စ့ာအတ်ိကုိ အသံးုြပု�ပီး) 

• �စ်ှသက်ရာ မဲေပးရနဌ်ာနတွင ်မဲစာရွက်ကုိ ြပနေ်ပးြခငး် 

• ၎ငး်တုိ၏့ မဲစာရွက်ကုိ �စ်ှသက်ရာ 24-နာရီ မဲထည့�်ိငုေ်သာ မဲစာအတ်ိပုံးတွင ်ထည့ြ်ခငး် 

• ၎ငး်တုိ၏့ မဲလက်မှတ်ကုိ မဲလက်မှတ်ထည့ြ်ခငး် ခရီးစဉ် ေရွ�လျားေနရာတစ်ခုတွင ်ထည့ြ်ခငး် 

• မဲစာရွက်ကုိ သာွးရငး်လာရငး် ACVOTE (ACVOTE On The Go) အဖဲွ� (မဲေပးသူများအတွက် ၎ငး်တုိ၏့ 

မဲစာရွက်များ ြပနပုိ်�့ိငုသ်ည့ ်ေရွ�လျားဝနေ်ဆာငမ်�) သို ့ ေပးြခငး် 

• အကျဉ်းသားများအစီအစဉ်ြဖင့ ်ြပနပုိ် ့ြခငး် 
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မဲေပးသူသည ်၎ငး်၏မဲလက်မှတ်ကုိ အချိနမီ်မရ�ှိပါက၊ မဲလက်မှတ် ပျက်စီးေနပါက၊ မဲလက်မှတ် ေပျာက်ဆံးုခဲ့ပါက၊ 

သိုမ့ဟုတ် ၎ငး်၏မဲလက်မှတ်တွင ်အမှားအယွငး်ြပုလုပ်မိပါက အစားထိးုမဲလက်မှတ် ေတာငး်ခံ�ိငုသ်ည။် 

စာြဖင့မဲ်ေပးြခငး် မဲလက်မှတ်ကုိ မဲေပးသထူ ံစာြဖင့ ်ပုိေ့ပးမည ်သိုမ့ဟုတ် �ုံးဖွင့ခ်ျိနအ်တွငး် မဲေပးသမူျားဆိုငရ်ာ 

မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိ�ုံးတွင ်သာွးယူ�ိငုသ်ည။်  မဲေပးသူများသည ်ROV ဝဘဆ်ိက်ုသိုသ့ာွး�ပီး “မဲလက်မှတ်က 

ေခါ်ဆိုပါမည်” ဝနေ်ဆာငမ်�ကုိ အသံးုြပု၍ ၎ငး်တုိ၏့ စာြဖင့မဲ်ေပးြခငး် မဲလက်မှတ်ကုိ 24 နာရီအ�ကာတွင ်သာွးယူရန ်

စီစဉ်�ိငုသ်ည။်     

 

အဓိကဘာသာစကားမှာ အဂင်္လိပ်ဘာသာစကား မဟုတ်ေသာ မှတ်ပုံတငထ်ားသည့် မဲေပးသမူျားအတွက် 

ဘာသာစကား�စ်ှမျိုးြဖင့ ်မဲစာရွက်များကုိ- တ�ုတ်၊ စပိန၊် တဂါေလာ�့ငှ့ ်ဗီယက်နမ် ဘာသာစကား ေလး (4) မျိုးြဖင့ ်

ရ�ှိ�ိငုသ်ည။် မဲေပးသူများသည ်၎ငး်တုိ ့ မဲေပးရန ်မှတ်ပုံတငသ်ည့အ်ခါ မှတ်ပုံတငေ်ဖာငတွ်င ်၎ငး်တုိ၏့ �စ်ှသက်သည့ ်

ဘာသာစကားကုိ သတ်မှတ်ေဖာ်ြပ�ိငုသ်ည။် မဲစာရွက်များ၊ စာတုိက်မှ မဲေပးြခငး် အချက်အလက် စာရွက်များ�ငှ့ ်

မဲေပးသူ အချက်အလက် လမ်း��နမ်ျားကုိ မဲေပးသူများထ ံ၎ငး်တုိ ့ �စ်ှသက်သည့ ်ဘာသာစကားြဖင့ ်ပုိေ့ပးမည။် 

ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒ ပုဒမ် 14201 �ငှ့အ်ည ီမဲစငတ်ာအားလံုးတွင ်ရညရွ်ယ်ထားေသာ မဲဆ��နယ်များအတွငး် 

ပုံတူမဲလက်မှတ်များ ေတာငး်ခံပါက ဗမာ၊ ခမာ၊ ဟိ��ူ ၊ ကုိရီးယား၊ လာအို၊ မင၊် မွနဂုိ်လီးယား၊ ပနခ်ျာပီ�ငှ့ ်

တီလူဂူဘာသာစကားများြဖင့လ်ညး် ရ�ိှ�ိငုသ်ည။် မဲေပးသမူျားသည ်ဖုနး်နပံါတ် (510) 272-6973 သိုမ့ဟုတ် 

ဖက်စ် (510) 272-6982 မှတစ်ဆင့ ်ROV �ုံးသို ့ ဆက်သယ်ွြခငး်ြဖင့၊် registration@acgov.org သို ့ 

အးီေမးလ်ပုိ ့ြခငး်ြဖင့၊် လူကုိယ်တုိင ်လာေရာက်၍ြဖစ်ေစ၊ အွနလုိ်ငး်မှြဖစ်ေစ My Voter Profile အပလီေကး�ှငး် 

www.acvote.org/mvp မှတစ်ဆင့ ်၎ငး်တုိ၏့ စိတ်�ကိုက်ဘာသာစကားကုိ ေြပာငး်လဲရနလ်ညး် ေတာငး်ဆိ�ုိငုသ်ည။်    

 

စာတုိက်မှ မဲစာရွက်သမ်ိးြခငး်ြဖင့ ်လုံြခံုစွာ မဲေပးြခငး်  

မဲေပးသူများဆိငုရ်ာ မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိတွင ်ဝနထ်မ်း �စ်ှ (2) ဦးပါသည့် အဖဲွ�များ�ှိ�ပီး ၎ငး်တုိသ့ည ်ေကာငတီ်အ�ှံ ့ 

မဲစာအတ်ိပုံး အသးီသးီမှ မဲစာရွက်များကုိ ြပနသ်မ်ိးယူသည့အ်ခါ ထနိး်သမ်ိးေစာင့ေ်�ှာက်မ� အဆင့ဆ်င့ကုိ် 

လုိက်နာရသည။် မဲစာအတ်ိပုံးမှ မဲစာရွက် သမ်ိးယူမ�များကုိ က��်ပ်ုတုိ၏့ ပုိငဆ်ိငုမ်� ေြခရာခံစနစ်ထသဲို ့ 

မှတ်တမ်းသငွး်ရာ၌ သံးုသည့ ်စမတ်ဖုနး်တစ်လုံးကုိ အဖဲွ�တစ်ဖဲွ�စီအား ေပးထားသည။် ပုိငဆ်ိငုမ်� ေြခရာခံစနစ်ကုိ ROV 

မဲပုံး ချိတ်ဆက်ည��ိ�ငိး်ေရးမ�းများက ေစာင့�်ကည့်�ပီး မဲစာအတ်ိပုံး အားလုံး�ှိ မဲစာရွက်များကုိ 

အကုနသ်မ်ိး�ပီးသာွးေ�ကာငး် အတညြ်ပုသည။် မဲစာရွက်များကုိ အလုံပိတ်အတ်ိတစ်လုံးထ ဲထည့်ပိတ်�ပီး ROV �ုံးသို ့ 

တုိက်�ုိက်ြပနပုိ်ေ့ပးရသည။် အဖဲွ�ေရာက်�ှိသည့အ်ခါ အတ်ိများကုိ အြခားဝနထ်မ်းများက ယူသာွး�ပီး မဲစာရွက်များကုိ 

ေဒသ��ရအပ်ုချုပ်ေရး�ုံးသို ့ ပုိေ့ဆာငေ်နစဉ် ပုိငဆ်ိငုမ်� ေြခရာခစံနစ်ထသဲို ့ မှတ်တမ်းသငွး်သည။်  

 

 

 

  

mailto:registration@acgov.org
http://www.acvote.org/mvp
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စာတိကုမှ် မဲေပး�ိငုြ်ခငး်  

 

အေဝးမှ အသံးုြပု�ိငုသ်ည့ ်စာတုိက်မှ မဲေပးြခငး် 

သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီေသာ မှတ်ပုံတငထ်ားသည့ ်မဲေပးသအူားလုံးက အကျိုး�ှိ�ှိအသံးုြပု�ိငုသ်ည့ ်နညး်လမ်းတစ်ခုမှာ 

စာြဖင့ ်အေဝးမှထည့်ဝင�်ိငုေ်သာ မဲေပးြခငး် (RAVBM) စနစ်ြဖစ်�ပီး ယငး်စနစ်ြဖင့ ်မဲေပးသူများသည ်မဲလက်မှတ်ကုိ 

မိမိတုိေ့နအမ်ိတွင ်အမီှအခိုကငး်စွာ�ငှ့ ်သးီသန ့ြ်ဖစ်စွာ အမှတ်အသားြပု�ိငုသ်ည။် မဲေပးသမူျားအား 

မဲေပးသူအချက်အလက် လမ်း��န၊် ROV ဝဘဆ်ိက်ု�ငှ့ ်တုိက်�ုိက်စာပုိ ့ြခငး်မှတစ်ဆင့ ်RAVBM အေ�ကာငး် 

အသေိပးသည။် RAVBM စနစ်၏ ရညရွ်ယ်ချက်မှာ အစပုိငး်က စစ်ဘက်�ငှ့ ်ြပည်ပေရာက် မဲေပးသမူျား၊ မသနစွ်မ်း 

မဲေပးသူများအတွက် ြဖစ်�ပီး ထိစုနစ်မ�ှိပါက မိမိတုိ၏့မဲလက်မှတ်ကုိ ဖတ်��မှတ်သားရာတွင ်အြခားသ၏ူ အကူအည ီ

ယူေနရသမူျားသည ်ယခအုခါ ၎ငး်တုိ၏့ မဲလက်မှတ်ကုိ ၎ငး်တုိကုိ့ယ်တုိင ်အမ်ိတွင ်အေထာက်အကူနညး်ပညာကုိသံးု၍ 

သးီသန် ့ြဖစ်စွာ�ငှ့ ်အမီှအခိုကငး်စွာ အမှတ်အသားြပု�ိငု�်က�ပီြဖစ်သည။် RAVBM သည ်အငတ်ာနက်မဲထည့ြ်ခငး် 

သိုမ့ဟုတ် သင၏်မဲေပးလ�ာကုိ အွနလုိ်ငး်မှေပးပုိ�့ိငုသ်ည့ ်နညး်လမ်း မဟုတ်ေ�ကာငး် သတိြပုပါ။  မဲေပးသူများသည ်

RAVBM စနစ်ကုိ ဝငေ်ရာက်အသံးုြပုခွင့ ်ေတာငး်ခံရန ်မလုိပါ။ ယငး်အစား မဲေပးသူများသည ်ROV 

ဝဘဆ်ိက်ုတွင�်ှိေသာ ၎ငး်တုိ၏့ My Voter Profile သို ့ ဝငေ်ရာက်�ပီး ၎ငး်တုိ၏့ တရားဝငမဲ်လက်မှတ်�ငှ့တ်ကွ ၎ငး်ကုိ 

ေဒါငး်လုဒလု်ပ်ရန၊် ပုံ�ှပ်ိထတ်ုရန၊် ြဖည်သ့ငွး်ရန�်ငှ့ ်မဲေပး�ပီးေသာ မဲလက်မှတ်ကုိ ROV သို ့ ေရွးေကာက်ပဲွေနအ့မီ 

ြပနပုိ်ရ့နန်ညး်လမ်းများအေ�ကာငး် ��န�်ကားချက်များကုိ ဝငေ်ရာက်အသံးုြပု�ိငုသ်ည။် မဲေပးသမူျားသည ်

မဲလက်မှတ်ကုိ ကုိယ်ေရးသးီသန ့ြ်ပုလုပ်ထားေသာ အသံးုလွယ်မ� လုပ်ေဆာငခ်ျက်များြဖင့ ်ဖတ်���ပီး 

အမှတ်အသားြပုလုပ်�ိငုရ်န ်ထိမဲုလက်မှတ်ကုိ မိမိတုိ၏့စက်ကိရိယာများတွင ်ေဒါငး်လုဒလု်ပ်ရပါမည်။ RAVBM 

ကုိအသံးုြပုသည့ ်မဲဆ���ှငမ်ျားသည ်၎ငး်တုိမဲ့ေပးထားသည့ ်မဲစာရွက်ကုိ နညး်လမ်းသံးုမျိုးထမှဲ တစ်မျိုးြဖင့ ်

ြပနလ်ညေ်ပးပုိရ့မည-် ပုံမှနစ်ာပုိစ့နစ်မှတစ်ဆင့၊် ၎ငး်တုိ၏့ မဲစာရွက်ကုိ 24-နာရီ မဲထည့�်ိငုေ်သာ 

မဲစာအတ်ိပုံးတစ်ခုတွင ်ထည့ြ်ခငး် သိုမ့ဟုတ် မဲေပးရနဌ်ာန တစ်ခုခုသို ့ ြပနလ်ညေ်ပးပုိ ့ြခငး်။ 

 

ေရွးချယ်ထားေသာ ြပနပုိ်သ့ည့ ်နညး်လမ်းက မညသ်ိုပ့ငြ်ဖစ်ေစ မဲေပးထားေသာ မဲလက်မှတ်များကုိ စာအတ်ိတွင ်

ထည့၍် ြပနပုိ်ရ့မည။် မဲေပးသမူျားအား ၎ငး်တုိ၏့ စာြဖင့မဲ်ေပးြခငး် အထတ်ုတွင ်ပါလာသည့ ်

မဲလက်မှတ်ြပနပုိ်ရ့နစ်ာအတ်ိကုိ အသံးုြပုရန ်အ�ကံြပုပါသည။် ၎ငး်တုိသ့ည ်ROV သို ့ ဖုနး် (510) 272-6973 ကုိ 

ေခါ်ဆိုြခငး်၊ သိုမ့ဟုတ် ROV �ုံး သိုမ့ဟုတ် မဲ�ုံတွင ်လာေရာက်ယူေဆာငြ်ခငး်ြဖင့ ်မဲလက်မှတ်ြပနပုိ်ရ့န ်

အစားထိးုစာအတ်ိများကုိ ေတာငး်ခံ�ိငုသ်ည။် မဲေပးသမူျားသည ်၎ငး်တုိ၏့ ကုိယ်ပုိငစ်ာအတ်ိများကုိလညး် အသံးုြပုရန ်

ေရွးချယ်�ိငုသ်ည။် မဲေပးထားေသာ မဲေပးလ�ာကုိ ပုံမှနစ်ာပုိ ့ြခငး်ြဖင့ ်ြပနပုိ်ပ့ါက ေပးထားေသာ 

မဲေပးလ�ာြပနပုိ်ရ့နစ်ာအတ်ိတွင ်တံဆပ်ိေခါငး်ကပ်ရန ်မလုိပါ။ ထိသုိုမ့ဟုတ်ဘ ဲမဲဆ���ငှမ်ျားသည် ၎ငး်တုိ၏့ 

ကုိယ်ပုိငစ်ာအတ်ိကုိ သံးု၍ မဲေပးထားေသာ မဲစာရွက်ကုိ ြပနလ်ညေ်ပးပုိသ့ည့အ်ခါ ကျသင့သ်ည့ ်စာပုိခ့များ 

ေပးရနလုိ်ပါမည။် 
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အကျဉ်းသား စာြဖင့မဲ်ေပးြခငး် အစီအစဉ် 

က��်ပ်ုတုိ၏့ ေထာငတွ်ငး်အကျဉ်းသား စာြဖင့မဲ်ေပးြခငး် အစီအစဉ်ကုိ အသံးုြပု၍ က��်ပ်ုတုိ�ုံ့းသည် အကျဉ်းသားများအား 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ ေပးေနသည။်  ၎ငး်သည် ေရွးေကာက်ပဲွအတွငး် အကျဉ်းသားများ ပါဝငမဲ်ေပးခွင့ရ်ေစရန ်

မဲေပးသူများဆိငုရ်ာ မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိ�ုံးက Alameda ေကာငတီ် �ငမ်ိဝပ်ပိြပားေရးအရာ�ှိ၏�ုံး�ငှ့ ်ပူးတဲွလုပ်ေဆာငသ်ည့ ်

လုပ်ငနး်တစ်ခုြဖစ်သည။်  ဤလုပ်ငနး်အတွငး် ROV သည ်အကျဉ်းသားများကုိ မှတ်ပုံတငြ်ခငး်၊ လက်�ှိမှတ်ပုံတငမ်�ကုိ 

စိစစ်အတညြ်ပုြခငး်�ငှ့ ်သတ်မှတ်ချက်ြပည့မီ်သည့ ်မှတ်ပုံတင�်ပီးေသာ မဲေပးသူများအား မဲလက်မှတ်ထတ်ုေပးြခငး်တုိ ့ 

လုပ်ေဆာငသ်ည။် �ငမ်ိဝပ်ပိြပားေရးအရာ�ှိ၏�ုံးသည ်ြဖည့စွ်က်�ပီးေသာ မဲေပးသူမှတ်ပုံတငေ်ဖာငမ်ျား�ငှ့ ်

အကျဉ်းသားများ၏ စာြဖင့မဲ်ေပးြခငး် ေလ�ာက်လ�ာများကုိ ROV �ုံးသို ့ ပုိေ့ဆာငသ်ည။်  ROV သည ်

မဲေပးသူမှတ်ပုံတငေ်ဖာငမ်ျား�ငှ့ ်စာြဖင့မဲ်ေပးြခငး် ေလ�ာက်လ�ာများကုိ စီမံေဆာငရွ်က်သည။် ေရွးေကာက်ပဲွမတုိငမီ် ROV 

သည ်ေရွးေကာက်ပဲွကျငး်ပမည့ရ်က်၊ မှတ်ပုံတငရ်န ်ေနာက်ဆံးုသတ်မှတ်ရက်များ၊ VBM (စာြဖင့မဲ်ေပးြခငး်) 

မဲလက်မှတ်များ ရ�ှိ�ိငုမ်� (ေရွးေကာက်ပဲွ မတုိငမီ် 29 ရက်) �ငှ့ ်မဲေပး�ပီးသည့ ်မဲလက်မှတ်များကုိ လာယူြခငး်�ငှ့ ်

ြပနပုိ် ့ြခငး်တုိ ့ ပါဝငသ်ည့ ်အစီအစဉ် သတ်မှတ်ေရးဆွထဲားမ�ကုိ ဆံးုြဖတ်ရန ်�ငမ်ိဝပ်ပိြပားေရးအရာ�ှိ�ုံး�ငှ့ ်ေတွ�ဆံသုည။်  

�ငမ်ိဝပ်ပိြပားေရးအရာ�ှိ�ုံးသည ်စာြဖင့မဲ်ေပးြခငး် မဲလက်မှတ်များကုိ အကျဉ်းသားများထ ံပုိေ့ဆာငသ်ည။်  

�ငမ်ိဝပ်ပိြပားေရးအရာ�ှိ�ုံးသည ်မဲေပးထားေသာ မဲလက်မှတ်များကုိ ေရွးေကာက်ပဲွေနတွ့င ်သိုမ့ဟုတ် 

ေရွးေကာက်ပဲွေနမ့တုိငမီ်တွင ်ROV �ုံးသို ့ ြပနပုိ်သ့ည။် 

 

သာွးရငး်လာရငး် ACVOTE အစီအစဉ် 

ACVOTE လုပ်စရာများြပားြခငး် (ACVOTE On The Go) အစီအစဉ်သည ်မဲေပးသမူျားက မဲလက်မှတ် လက်ခံြခငး်၊ 

အမှတ်အသားြပုြခငး်�ငှ့ ်ေဆး�ုံတက်ေနရေသာ၊ မသနစွ်မ်းြဖစ်ေသာ၊ သိုမ့ဟုတ် ကျနး်မာေရးအေရးေပါ် ြဖစ်ရပ်ေ�ကာင့ ်

အမ်ိတွငသ်ာ ေနထိငုရ်ေသာ မဲေပးသမူျား၏ မဲလက်မှတ်ြပနပုိ် ့ြခငး်တွင ်ကူညရီန ်ROV ဝနထ်မ်း 2 ဦးပါ အဖဲွ�ကုိ 

ပုိလ့�တ်ရာတွင ်ချိတ်ဆက်မိေစရန ်အေဆာက်အဦများ၊ အုပ်ချုပ်ေရး�ုံများ�ငှ့ ်ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်သည။် 

ဤဝနေ်ဆာငမ်�ကုိ လုိအပ်ေသာ မဲေပးသူများသည ်၎ငး်တုိ၏့ စာတုိက်မှ မဲေပးရန ်မဲစာရွက်ကုိ အချိနမီ်လက်ခံရ�ှိရန ်

ထပ်ေဆာငး် လမ်း��နခ်ျက်များအတွက် က��်ပ်ုတုိ၏့ �ုံးသို ့ ဆက်သွယ် ေမးြမနး်�ိငုပ်ါသည။် ေရွးေကာက်ပဲွမတုိငမီ် 29 

ရက်မှစ၍ မဲေပးသမူျားသည ်On the Go အစီအစဉ်အတွက် စာရငး်သငွး်ရန ်မဲေပးသမူျားဆိငုရ်ာ မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိ�ုံးဖုနး် 

(510) 272-6973 ကုိ ေခါ်ဆိြုခငး်၊ သိုမ့ဟုတ် onthego@acgov.org ကုိ အးီေမးလ်ပုိ ့ြခငး် ြပုလုပ်�ိငုသ်ည။် 

 

မဲလက်မှတ်ထည့ြ်ခငး် ခရီးစဉ်  

ROV မဲလက်မှတ်ထည့ြ်ခငး် ခရီးစဉ်တွင ်မဲေပးသူများသည ်၎ငး်တုိ၏့မဲေပးထားေသာ မဲလက်မှတ်များကုိ ထည့�်ိငု�်ပီး 

လာမည့ေ်ရွးေကာက်ပဲွများအေ�ကာငး် သတငး်အချက်အလက်များ ရ�ှိသည်အ့ြပင ်မဲေပးရန ်မှတ်ပုံတင�်ိငုသ်ည။် 

ခရီးစဉ်သည ်ေရွးေကာက်ပဲွတစ်ခုစီ မတုိငမီ် 28 ရက်အလုိတွင ်စတင�်ပီး ေရွးေကာက်ပဲွတစ်ခုစီမတုိငမီ် ေလးရက်တွင ်

စတငသ်ည။် မဲလက်မှတ်ထည့ြ်ခငး် ခရီးစဉ်များသည ်မသနစွ်မ်းသ၊ူ သက်�ကီးရွယ်အို၊ လူငယ်၊ ဘာသာစကား၊ 

ကုိးကွယ်ယုံ�ကညမ်� အေြခခံေသာ အဖဲွ�အစညး်များ၊ တိရစ�ာနေ်စာင့ေ်�ှာက်ေရး ေဂဟာများ၊ ေဈးဝယ်ေမာလ်များ၊ 

mailto:onthego@acgov.org
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ဝနေ်ဆာငမ်� မလုံေလာက်ြခငး်�ငှ့ ်အိုးအမ်ိမ့ဲသ ူအသိုငး်အဝုိငး်များအတွက် ရညရွ်ယ်သည။် ေနရာများတွင ်

စာ�ကည့်တုိက်များ၊ �မို �ေတာ်ခနး်မများ၊ သက်�ကီးေဂဟာများ�ငှ့ ်အသိုငး်အဝုိငး်အခမ်းအနားများ�ငှ့ ်ေကာငတီ်တစ်ခုလုံး�ှိ 

ပဲွေတာ်များ ပါဝငသ်ည။် မဲလက်မှတ်ထည့ြ်ခငး် ခရီးစဉ်�ငှ့ ်ထပ်မံချထားေပး�ိငုသ်ည့ ်မဲေပးရနေ်နရာများ�ငှ့ ်စပ်လျဉ်း၍ 

ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ROV ဝဘဆ်ိုက် www.acvote.org/dropstop တွင ်မဲလက်မှတ်ထည့်ြခငး် 

ခရီးစဉ် စာမျက်�ာှကုိ ဝင�်ကည့ပ်ါ။ 

မဲေပးရမည့် ေနရာများ  

 

ေရွးေကာက်ပဲွ ကျင့ထ်ံးုဥပေဒပုဒမ် 4005 

California ေရွးေကာက်ပဲွကျင့ထ်ံးုဥပေဒတွင ်ေကာငတီ်သည ်မဲဆ���ှငမ်ျားအတွက် မဲေပးရမည် ့ေနရာများကုိ 

စီစဉ်ေပးရမညဟူ်ေသာ သတ်မှတ်ချက်များ ြပ�ာနး်ထားသည။် ေရွးေကာက်ပဲွေနမ့တုိငမီ် 28 ရက်�ငှ့ ်

ေရွးေကာက်ပဲွေနအ့ပါအဝင ်စုစုေပါငး် 29 ရက်လုံးအတွက် မှတ်ပုံတငထ်ားသည့ ်မဲေပးသ ူအေယာက် 15,000 လ�င ်

အသံးုြပု�ိငုေ်သာ မဲေပးရမည် ့ေနရာ အနညး်ဆံးု တစ် (1) ခု�ှိရမည။်  

 

24-နာရီ မဲထည့�်ိငုသ်ည့ ်မဲစာအတ်ိပုံး အေရအတွက်ကုိ ေရွးေကာက်ပဲွမစတငမီ် 88 ရက်ေြမာက်ေနတွ့င ်

ေကာငတီ်၏ အမှနတ်ကယ်မှတ်ပုံတငထ်ားသည့ ်မဲေပးသအူေရအတွက်အေပါ် မူတည၍် ဆံးုြဖတ်သည။် 

ထိတွုက်ချက်မ�အေပါ် မူတည၍် ROV သည ်24-နာရီ မဲထည့�်ိငုသ်ည့ ်မဲစာအတ်ိပုံး 63 ပုံးေပးအပ်ရန ်

လိုအပ်သည။် 

 

အနမ့်ိဆံးု သတ်မှတ်ချက်များ 

မဲေပးရမည် ့ေနရာများ- 
(မှတ်ပံုတငထ်ားေသာ မဲေပးသ ူအေယာက် 15k 

တိုငး်အတွက် မဲစာအတိ်ပံုး 1 ပံုး) 

63 

 

 

24-နာရီ မဲထည့�်ိငုသ်ည့ ်မဲစာအတ်ိပုံးများ 

လက်�ှိတွင ်ROV သည ်ေကာငတီ်တစ်ဝှမ်း ေြခာက်ဆယ့်-ေြခာက်ေနရာတွင ်24-နာရီ မဲထည့�်ိငုသ်ည့ ်

မဲစာအတ်ိပုံးများကုိ အ�မဲတမ်း ထား�ှိေပးထားသည။် မဲများကုိ စာအတ်ိပုံးထသဲို ့ အေပါက်မှထည့�်ိငုပ်ါသည။် 24-နာရီ 

မဲထည့�်ိငုသ်ည့ ်မဲစာအတ်ိပုံးများကုိ မဲဆ���ှငမ်ျားက အထးူေရွးေကာက်ပဲွသံးုခု�ငှ့ ်ြပညန်ယ်လုံးဆိငုရ်ာ 

ေရွးေကာက်ပဲွ�စ်ှခုတွင ်အသံးုြပုခဲသ့ည။် 

 

http://www.acvote.org/dropstop
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24-နာရီ မဲထည့�်ိငုသ်ည့ ်မဲစာအတ်ိပုံး၏ ဒဇုိီငး်များ�ငှ့ ်၎ငး်တုိကုိ့ ထား�ှိရန ်ေနရာများကုိ ဆံးုြဖတ်ရာတွင ်ROV သည ်

ြပညန်ယ်လမ်း��နခ်ျက်�ငှ့ ်စညး်မျဉ်းအားလုံးကုိ လုိက်နာခဲပ့ါသည။်  ROV သည ်အသိငုး်အဝုိငး်အားလုံးတွင ်24 နာရီ 

မဲလက်မှတ်ထည့သ်ည့ပုံ်းများ ထား�ှိ�ိငုရ်နအ်တွက် �မို �ေတာ်�ငှ့ ်ေကာငတီ်တာဝန�်ှိသမူျား၊ ေဒသတွငး် 

တရားစီရငပုိ်ငခ်ွင့မ်ျား၊ ေရွးေကာက်ခံတာဝန�်ှိသမူျား၊ အသိငုး်အဝုိငး်အေြခြပု အဖဲွ�အစညး်များ၊ ဘာသာစကား 

အသိငုး်အဝုိငး်များ၊ မသနစွ်မ်း အသိငုး်အဝုိငး်များ�ငှ့ ်Alameda ေကာငတီ်တစ်ခွင�်ှိ �မို �များ�ငှ့ ်

ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်သည။် 24 နာရီ မဲလက်မှတ်ထည့်သည့ပုံ်းများ ထား�ှိေရးကုိ စဉ်းစားသည့်အခါ 

အထက်တွငေ်ဖာ်ြပထားသည့ ်ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒတွင ်လုိအပ်သည့စံ်သတ်မှတ်ချက်များက အကျံုးဝငသ်ည။် 

 

အဂင်္လိပ်ဘာသာစကားမဟုတ်သည့ ်အြခားဘာသာစကားကုိ အဓိကေြပာဆိုသည့ ်မဲဆ���ှငမ်ျားအေနြဖင့ ်မဲေပးခွင့ ်

လုံေလာက်စွာ ရ�ှိေစရန ်24-နာရီ မဲထည့�်ိငုသ်ည့ ်မဲစာအတ်ိပုံးများကုိ သတ်မှတ်ထားသည့ ်ဘာသာစကားများြဖင့ ်

"တရားဝင ်မဲထည့ရ်န ်မဲစာအတ်ိပုံး" ဟု အမှတ်အသားြပုထားသည။် 

မဲေပးရန်ဌာနများ  

မဲေပးသူ၏ ေရွးချယ်မ� အက်ဥပေဒ (VCA) ပုံစံ ေရွးေကာက်ပဲွေအာက်တွင ်မဲေပးရနဌ်ာနများကုိ 

သမား�ုိးကျမဲေပးသည့ေ်နရာများတွင ်ယခငက်လုပ်ေဆာငခ်ဲသ့ည်ထက် ရက်ပုိတုိး၍ ဖွင့လှ်စ်ထားရနလုိ်အပ်သည။် 

မဲေပးရနဌ်ာနအားလုံးကုိ ေရွးေကာက်ပဲွမတုိငမီ် သံးု (3) ရက်�ငှ့ ်ေရွးေကာက်ပဲွေနတ့စ်ရက်၊ စုစုေပါငး် ေလး (4) ရက် 

ဖွင့လှ်စ်ထားပါမည။် ေရွးေကာက်ပဲွေနမ့တုိငမီ် ေနရာ �စ်ှဆယ်ခုကုိ ဆယ် (10) ရက်�ငှ့ ်ေရွးေကာက်ပဲွေနတ့စ်ရက်၊ 

စုစုေပါငး် ဆယ့်တစ် (11) ရက် ဖွင့လှ်စ်ထားပါမည။်  

 

California မဲေပးသ၏ူ ေရွးချယ်မ� အက်ဥပေဒတွင ်ေကာငတီ်တစ်ခုက မဲေပးသမူျားအတွက် မဲေပးရနဌ်ာန 

တညေ်နရာများတွင ်ေပးအပ်ရမည့ ်သတ်မှတ်ချက်ေဘာငမ်ျားကုိ ေအာက်ပါအတုိငး် ြပ�ာနး်ထားသည-် 

 

• ေရွးေကာက်ပဲွေနမ့တုိငမီ် ဆယ် (10) ရက်အလုိမှစ၍၊ ေရွးေကာက်ပဲွေနမ့တုိငမီ် ေလးရက်ေြမာက်ေနအ့ထ ိ

အပါအဝင ်စုစုေပါငး် ခုနစ် (7) ရက်တွင ်ေရွးေကာက်ပဲွကျငး်ပသည့ ်တရားစီရငပုိ်ငခ်ွင့အ်တွငး် 

မှတ်ပုံတငထ်ားေသာ မဲေပးသ ူ50,000 လ�င ်မဲေပးရနဌ်ာန တစ် ခု ဖွင့လှ်စ်ထားရမည။် 

• ေရွးေကာက်ပဲွေနမ့တုိငမီ် သံုး (3) ရက်အလုိမှစ၍ေရွးေကာက်ပဲွေနအ့ထ ိစုစုေပါငး် ေလး (4) 

ရက်တွင ်ေရွးေကာက်ပဲွကျငး်ပသည့ ်တရားစီရငပုိ်ငခ်ွင့အ်တွငး် မှတ်ပုံတငထ်ားေသာ မဲေပးသ ူ10,000 လ�င ်

မဲ�ုံ တစ် �ုံ ဖွင့လှ်စ်ထားရမည။် 

မဲေပးရနဌ်ာနအားလုံးတွင ်အသံးုြပု�ိငုေ်သာ မဲေပးပစ�ညး်ပစ�ယ၊ ဘာသာစကားအကူအည ီထား�ှိ�ပီး မဲေပးသူက 

ေနတွ့ငး်ချငး် မှတ်ပုံတင�်ပီး မဲေပး�ိငုေ်သာ �ခငး်ချက်ြဖင့မဲ်ေပးသ ူမှတ်ပုံတငြ်ခငး် (CVR) ကုိ စီစဉ်ေပးသည။် ထိုအ့ြပင ်

မဲေပးသူများသည ်သတ်မှတ်ထားေသာ မဲ�ုံတစ်ခုတညး်သာ မဟုတ်ဘ ဲAlameda ေကာငတီ်တစ်ေလ�ာက်၌�ှိေသာ 

မဲ�ုံများအနက် တစ်ခုသို ့ သာွးေရာက်ခွင့�်ှိသည။် 
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မဲေပးသမူျား ပုိမုိအဆငေ်ြပေစရန ်Alameda ေကာငတီ်သည ်ေနရာ�ငှ့ဝ်နထ်မ်း လံုေလာက်စွာရ�ိှ�ိငုပ်ါက�ငှ့ ်

မဲေပးသမူျားအတွက် အကျိုးေကျးဇူးြဖစ်ေစပါက 11 ရက်ဖွင့လ်ှစ်ေသာ မဲစငတ်ာများကုိ 

အနမ့်ိဆံးုသတ်မှတ်ချက်ထက် ေနာက်ထပ်တစ်ခုထား�ိှရန၊် 4 ရက်ဖွင့လ်ှစ်ေသာ မဲစငတ်ာများကုိ 

အနမ့်ိဆံးုသတ်မှတ်ချက်ထက် ေနာက်ထပ် ေြခာက် (6) ခုထား�ိှရန ်စီစဉ်ထားသည။် မဲေပးရနဌ်ာနအားလုံး 

ဖွင့လှ်စ်ချိနမ်ျားမှာ ေရွးေကာက်ပဲွေနမ့တုိငမီ် ရက်များတွင ်မနက် 9:00 မှ ညေန 5:00 အထ ိြဖစ်သည။် ROV သည ်

တညေ်နရာများ၏လမ်း��နမ်ျားလညး် ပါဝငေ်သာ တညေ်နရာစာရငး်ကုိ က��်ပ်ုတုိ၏့ဝဘဆ်ိက်ုတွင ်ထတ်ုြပနပ်ါမည။် 

ေရွးေကာက်ပဲွေနတွ့င ်(ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒ §4005) ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒအတုိငး် မဲေပးရနဌ်ာနအားလုံးကုိ 

မဲေပးသူများအတွက် မနက် 7:00 မှ ည 8:00 အထ ိဖွင့လှ်စ်ပါမည။် မဲစငတ်ာအေရအတွက်ကုိ 

ေရွးေကာက်ပဲွမစတငမီ် 88 ရက်ေြမာက်ေနတွ့င ်ေကာငတီ်၏ အမှနတ်ကယ်မှတ်ပုံတငထ်ားသည့ ်

မဲေပးသအူေရအတွက်အေပါ် မူတည၍် ဆံးုြဖတ်သည။် ထိအုချိန၌် က��်ပ်ုတုိ ့ တွက်ချက်�ပီးစီးမ�အရ 11 ရက် 

ဖွင့ေ်သာ မဲစငတ်ာများ၏ အနမ့်ိဆံးုလိအုပ်သည့ ်အေရအတွက်မှာ 19 ခုြဖစ်�ပီး 4 ရက်ဖွင့ေ်သာ 

မဲစငတ်ာများ၏ အနမ့်ိဆံးုလိုအပ်သည့ ်အေရအတွက်မှာ 75 ခုြဖစ်ေ�ကာငး် ေအာက်ပါဇယားတွင ်

မှတ်သားထားသည။် မဲေပးသမူျားဆိငုရ်ာ မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ိှသည ်11-ရက် ဖွင့ေ်သာ မဲစငတ်ာ 20 ခု၊ 4-ရက် 

ဖွင့ေ်သာ မဲစငတ်ာ 80 ခု ထား�ိှပါမည။် 

 

ြပညန်ယ်တစ်လ�ား ေရွးေကာက်ပဲွ 

တွက်ချက်မ� 

VCA အနမ့်ိဆံုး 

သတ်မှတ်ချက် 

ROV ၏ အစီအစဉ် 

(ROV’s Plan) 

11-ရက် ဖွင့ေ်သာ မဲေပးရနဌ်ာနများ 

(မှတ်ပုံတငထ်ားေသာ မဲေပးသ ူအေယာက် 

50k တုိငး်အတွက် မဲစာအတ်ိပုံး 1 ပုံး) 

19 20 

4-ရက် ဖွင့ေ်သာ မဲေပးရနဌ်ာနများ 

(မှတ်ပုံတငထ်ားေသာ မဲေပးသ ူအေယာက် 

10k တုိငး်အတွက် မဲစာအတ်ိပုံး 1 ပုံး) 

75 80 

 
ေအာကေ်ဖာြ်ပပါအရာသည ်မဲေပးရန်ဌာနတစခ်ုအတကွ ်နမူနာအခငး်အကျငး် ပုံြပကားချပ်ြဖစ်သည။် 
ပုံြပကားချပ်တွင ်ပါဝငသ်ညမ်ျား- 

1. ဝငေ်ပါက်အနးီ�ှိ မဲေပးသ ူအချက်အလက် ဌာနများ (2) 

2. ေတာငး်ဆိုသည့အ်ခါ မဲလက်မှတ် ပုံ�ှပ်ိထတ်ုေပးေရး ဌာန အေနာက်�ှိ သယ်ယူပုိေ့ဆာငေ်ရးသံးု ေလှာငခ်ျိုင့ ်(4) 

3. သန ့�်ှငး်ေရးဌာန အေနာက်�ှိ သယ်ယူပုိေ့ဆာငေ်ရးသံးု ြခငး်များ (2) 

4. ဝငေ်ပါက်အနးီ�ှိ မဲစာအုပ် စစ်ေဆးေရးဌာန 
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5. ေတာငး်ဆိုသည့အ်ခါ မဲလက်မှတ် ပုံ�ှပ်ိထတ်ုေပးေရး ဌာန�ငှ့ ်ကပ်လျက်�ှိ မဲစာအုပ် စစ်ေဆးေရးဌာန 

6. သန ့�်ှငး်ေရးဌာန�ငှ့ ်ကပ်လျက်�ှိ ေတာငး်ဆိသုည့အ်ခါ မဲလက်မှတ် ပုံ�ှပ်ိထတ်ုေပးေရး ဌာန 

7. သန ့�်ှငး်ေရးဌာန အေ�ှ� �ှိ စာြဖင့ပုိ်သ့ည့ ်မဲလက်မှတ်ဆိုငရ်ာ အဝါေရာငတွ်နး်လှညး်  

8. သန ့�်ှငး်ေရးဌာန အေ�ှ� �ှိ �ခငး်ချက်/ယာယီမဲဆိငုရ်ာ အြပာေရာငတွ်နး်လှညး် 

9. သန ့�်ှငး်ေရးဌာန အေ�ှ� �ှိ တရားဝငမဲ်လက်မှတ်ဆိငုရ်ာ စိမ်းြပာေရာငတွ်နး်လှညး် 

10. လူတနး်�ငှ့ေ်ဝးရာ နရံံ�ငှ့က်ပ်လျက်�ှိ အသံးုလွယ်ေသာ မဲထည့ခ်နး်များ (2) 

11. အသံးုလွယ်ေသာ မဲထည့ခ်နး်များ�ငှ့ ်မဲလက်မှတ် အမှတ်အသားြပုသည့ ်ကိရိယာြဖင့ ်မဲထည့ခ်နး်များ�ငှ့ေ်ဝးရာ 

မဲထည့ခ်နး်များ (4) 

12. အသံးုလွယ်ေသာ မဲထည့ခ်နး်များ�ငှ့ ်မျက်�ာှချငး်ဆိငု�်ှိ မဲလက်မှတ် အမှတ်အသားြပုသည့ ်ကိရိယာြဖင့ ်

မဲထည့ခ်နး်များ (4) 

 

 

 
မဲေပးသ ူမှတပုံ်တငြ်ခငး် 

မဲေပးရနဌ်ာန – �ခငး်ချက်ြဖင့မဲ်ေပးသ ူမှတ်ပုံတငြ်ခငး် 

မဲေပးရနဌ်ာနများတွင ်သမား�ုိးကျမဲေပးသည့ေ်နရာ ပုံစံများ၌ ယခငက်ေပးအပ်ခဲ့သည့ဝ်နေ်ဆာငမ်�များထက် ပုိမုိေသာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ေပးအပ်ထားသည။် မဲေပးရနဌ်ာနများတွင ်ေပးအပ်ထားေသာ ထပ်တုိးဝနေ်ဆာငမ်�တစ်ခုမှာ 

မဲေပးသူမှတ်ပုံတငြ်ခငး်ြဖစ်သည။် ယခုအခါ မဲေပးသူများသည ်မညသ်ည့မဲ်ေပးရနဌ်ာနတွငမ်ဆို 

မဲေပးရနမှ်တ်ပုံတငြ်ခငး်၊ ၎ငး်တုိ၏့မဲမှတ်ပုံတငြ်ခငး်ကုိ ထပ်တုိးြပငဆ်ငြ်ခငး်�ငှ့ ်�ခငး်ချက်ြဖင့မဲ်ေပးြခငး်တုိကုိ့ 

လုပ်ေဆာင�်ိငု�်ကသည။် �ခငး်ချက်ြဖင့မဲ်ေပးသ ူမှတ်ပုံတငြ်ခငး် (CVR) ေအာက်၌ မဲေပးရနသ်တ်မှတ်ချက်ြပည့မီ်ေသာ 



   
 

14 
ြပနလ်ညြ်ပငဆ်ငခ်ျိန-် 04/18/2022 

မဲေပးသူများသည ်CVR စာအတ်ိ�ငှ့ ်မဲလက်မှတ်တစ်ေစာငကုိ် ရ�ှိပါမည။် မဲေပးသည့ေ်နရာ�ငှ့မ်တူဘ၊ဲ 

�ခငး်ချက်ြဖင့မဲ်ေပးသ ူမှတ်ပုံတငြ်ခငး်ေအာက်တွင ်မဲေပးသကူ မဲေပးသည့အ်ခါ မဲ�ုံများသည ်၎ငး်၏ မဲဆ��နယ် 

မဲလက်မှတ်အမျိုးအစားကုိ ေပးအပ်သည။် 

 

အစားထိးု မဲစာရွကမ်ျား 

မဲေပးသူတစ်ဦးသည ်၎ငး်၏ မဲစာရွက်ကုိ အချိနမီ် မရ�ှိခဲလ့�င ်သိုမ့ဟုတ် ၎ငး်၏ မဲစာရွက်တွင ်အမှားလုပ်မိလ�င ်

အစားထိးုမဲစာရွက်ကုိ ေတာငး်ဆိ�ုိငုသ်ည။် စာတုိက်မှ မဲေပးရန ်မဲစာရွက်ကုိ စာတုိက်၊ အးီေမးလ်၊ ဖက်စ် သိုမ့ဟုတ် 

ဖုနး်ြဖင့ ်ေတာငး်ဆိ�ုိငုသ်ည။် စာတုိက်မှ မဲေပးရန ်အစားထိးု မဲစာရွက်ကုိ မဲဆ���ှငထ် ံစာတုိက်မှ ပုိေ့ပးမည။်  

မဲေပးသူများသည ်ROV ဝဘဆ်ိုက်သိုလ့ညး် သာွး�ိငု�်ပီး 24-နာရီ�ကာ�ပီးေနာက် ၎ငး်တုိ၏့ စာတုိက်မှ မဲေပးရန ်

မဲစာရွက်ကုိ လူကုိယ်တုိင ်သာွးယူရန ်ချိနး်�ိငုသ်ည့ ်“မဲ ေပးမည”် ဝနေ်ဆာငမ်�ကုိ အသံးုြပု�ိငုသ်ည။်    

ယာယီ မဲေပးြခငး်  

မညသ်ည့်မဲေပးရနဌ်ာနတွငမ်ဆို မဲေပးသူသည ်ယာယီမဲေပး�ိငုသ်ည ်(ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒ §14310)။ 

မှတ်ပုံတငထ်ားေ�ကာငး် အခိုငအ်မာေြပာဆိေုသာ်လညး် ထိမှုတ်ပုံတငမ်��ငှ့ ်သတ်မှတ်ချက်ကုိက်ညမီ�ကုိ ROV 

ဝနထ်မ်းက ချက်ချငး်မဆံးုြဖတ်�ိငုေ်သာ မဲေပးသတူစ်ဦးသည ်ယာယီမဲေပးခငွ့�်ှိသည်။ မဲေပးသူအား 

မဲလက်မှတ်တစ်ေစာင၊် ယာယီမဲေပးရန ်လုပ်ငနး်�ငှ့ ်လုပ်ေဆာငရ်နအ်ဆင့ဆ်င့ကုိ် စာြဖင့ေ်ရးသားထားေသာ 

��န�်ကားချက်များပါဝငသ်ည့ ်ယာယီမဲလက်မှတ်စာအတ်ိ၊ မဲေပးသကူ လက်မှတ်ထိးုရမည့ ်မဲေပးသူ၏မှတ်ပုံတငမ်��ငှ့ ်

မဲေပးရနသ်တ်မှတ်ချက်ကုိက်ညမီ��ငှ် ့စပ်လျဉ်း၍ စာြဖင့ေ်ရးသားထားေသာ အတညြ်ပုချက်တုိကုိ့ ေပးအပ်ပါမည။် 

ယာယီမဲလက်မှတ်ြဖင့ ်မဲထည့သ်ည့ ်မဲေပးသမူျားသည ်၎ငး်တုိထ့ည့ထ်ားေသာ မဲလက်မှတ်၏အေြခအေနကုိ ROV 

ဝဘဆ်ိက်ုတွင ်လုိက်လံ�ကည့�်��ိငုရ်န ်၎ငး်တုိ၏့လက်ခံေြပစာကုိ စာအတ်ိမှြဖတ်၍ ရယူထား�ိငုသ်ည။် ထိုေ့နာက် 

မဲေပးသူသည ်ယာယီမဲလက်မှတ်စာအတ်ိအတွငး်�ှိ မဲလက်မှတ်ကုိ ချိတ်ပိတ်�ပီး ၎ငး်ကုိ ROV �ုံးချုပ်သို ့ 

ြပနပုိ်ရ့နအ်တွက် အကာအကွယ်ြပုလုပ်ထားေသာ ယာယီမဲတွနး်လှညး်အတွငး်သို ့ ထည့သ်ငွး်ရမည။် မဲေပးသမူျားသည ်

၎ငး်တုိ၏့မဲလက်မှတ်ကုိ ေရတွက်ြခငး် �ှိ၊မ�ှိ အတညြ်ပု�ိငုရ်န ်ROV သို ့ ဆက်သွယ်�ိငုသ်ည ်သိုမ့ဟုတ် ဝဘဆ်ိုက်တွင ်

�ကည့�်ိငုသ်ည်။ 

မဲစငတ်ာများတငွ ်မဲေပး�ိငုြ်ခငး်   
Alameda ေကာငတီ် မဲေပးသမူျားဆိုငရ်ာ မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိ (ROV) သည ်VCA အစီအစဉ်ဆွြဲခငး်�ငှ့ ်

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး်တစ်ေလ�ာက်၌ မဲေပးသ၏ူ အသံးုလွယ်မ�ကုိ ထည့သ်ွငး်စဉ်းစားရန ်ရညရွ်ယ်သည။် 

အသံးုလွယ်မ�သည ်မဲေပးရနဌ်ာနေရွးချယ်ြခငး်၊ မဲေရစက် လုိအပ်ချက်များ�ငှ့ ်ေရွးေကာက်ပဲွလုပ်သားများကုိ 

ေလက့ျင့ေ်ရး�ငှ့ ်ေနရာချထားေရးတုိကုိ့ ဆံးုြဖတ်ရာတွင ်ROV က ေလလ့ာသ�ိှိသည့ ်အေရးပါဆံးု 

စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခု ြဖစ်သည။် ROV သည ်မဲေပးသူတုိငး်အတွက် ေဘးကငး်၊ အသံးုလွယ်�ပီး အမီှအခိုကငး်ေသာ 

မဲေပးသည့အ်ေတွ�အ�ကံုရ�ှိေစရနအ်တွက် အသံးုလွယ်ေသာ မဲလက်မှတ် မှတ်သားစက်များ (BMD) �ငှ့အ်တူ စာြဖင့ ်
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အေဝးမှထည့်ဝင�်ိငုေ်သာ မဲ (RAVBM) ေပးြခငး်ကဲသ့ို ့ ယခငက်အေြခကျ�ပီး အစီအစဉ်များကုိပါ အသံးုြပုသည။် ROV 

သည ်မဲေပးရနဌ်ာနအားလုံးတွင ်အသံးုလွယ်ေသာ မဲစနစ်ကုိ ဆက်လက်ပ့ံပုိးသာွးပါမည။် 

 

စံချိနစံ်��နး်များ�ငှ့ ်ကုိက်ညီေသာ မဲေပးရနဌ်ာနများ၏ အဂင်္ ါရပ်များ�ငှ့ ်ြပုြပငမွ်မ်းမံရနလုိ်အပ်မည် ့မဲေပးရနဌ်ာနများကုိ 

ဆံးုြဖတ်ရန ်ROV သည ်California ေမာ်ကွနး်ထနိး်၏ အသံးုလွယ်မ�စာရငး်စစ်တမ်းကုိ အသံးုြပုသည။် 

မဲေပးရနဌ်ာနအားလုံးကုိ အသံးုြပုခွင့�်ှိပါမည။် 
 

Alameda ေကာငတီ်အတွငး်�ှိ မဲေပးရနဌ်ာနတစ်ခုစီတွင ်Dominion မဲေပးစနစ်၏ ICX အသံးုလွယ်ေသာ 

မဲအမှတ်အသားြပုေရးစက်ကိရိယာ (BMD) အနညး်ဆံးု ေြခာက် (6) လုံး တပ်ဆငထ်ားသည။် ထိစုက်များတွင ်

မဲလက်မှတ်အမျိုးအစားအားလုံး�ငှ့ ်ဘာသာစကားဗား�ငှး်များကုိ ပ�ုိဂရမ်ထည့သ်ငွး်ထား�ပီး 

မသနစွ်မ်းမဲေပးသမူျားအတွက် အမီှအခိုကငး်ေသာမဲေပးသည့ ်အေတွ�အ�ကံု ေပးအပ်သည။် 

မဲေပးရနဌ်ာနတစ်ခုစီအတွက် BMD တွင ်မသနစွ်မ်းေသာ အေမရိကနမ်ျားအတွက် အက်ဥပေဒ�ငှ့ ်ကုိက်ညီေသာ 

မဲထည့်ဝငရ်န ်နညး်လမ်းအမျိုးမျိုး�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ အသံးုအေဆာငပ်စ�ညး်များ ပါ�ှိသည။် ၎ငး်တုိတွ့င ်

မဲလက်မှတ်ကုိ �ှာေဖွ�ကည့�်� �ပီး အမှတ်အသားြပုရနအ်တွက် မဲေပးသလုိူလားသည့ ်အတဲွအစပ်များတွင ်

အသံးုြပု�ိငုေ်သာ �ုပ်ပုိငး်၊ အသပုိံငး်�ငှ့ ်အထအိေတွ� ပုိငး်ဆိငုရ်ာ �ကားခံစနစ်များ ပါဝငသ်ည။် ထိုအ့ြပင ်

ဖနသ်ားြပငေ်ပါ် �ှိ ေဖာင့၏်အရွယ်အစားကုိ ေြပာငး်လဲ�ိငု�်ပီး ဖနသ်ားြပင�်ကည်လငြ်ပတ်သားမ�ကုိ 

အမညး်ေရာငေ်နာက်ခံတွင ်ြပတ်သားမ�ြမင့ေ်သာ အြဖူအြဖစ် ေြပာငး်လဲ�ိငုသ်ည။် ဖနသ်ားြပင ်မွမ်းမံြခငး်များအြပင ်

အသအံထအိေတွ� �ကားခံစနစ် (ATI) ကီးပက်ြဖင့ ်မဲေပးသမူျားသည ်၎ငး်တုိမဲ့လက်မှတ်ကုိ နားေထာင၍် (လုိအပ်ပါက) 

စကားသအံတုိးအကျယ်�ငှ့ ်ြမန�်�နး်ကုိ ချိနည်��ိိငု�်ပီး ၎ငး်တုိ၏့ေရွးချယ်မ�များကုိ ြပုလုပ်�ိငုသ်ည။် ATI တွင ်သက်ဆိုငရ်ာ 

မျက်မြမငဘ်ာသာစကား�ှငး်လငး်ချက်များြဖင့ ်�ှာေဖွ�ကည့�်��ိငုရ်န ်�ကီးမားေသာခလုတ်များ�ငှ့ ်"အသက်�ှူသငွး် 

�ှူထတ်ု" ထည့သ်ငွး်မ�များ သိုမ့ဟုတ် ခလုတ်ြပားြဖင့ေ်ရွးချယ်သည့်စက်များလညး် အြပည့်အစုံပါ�ှိသည။် 

မဲေပးသူများသည ်မဲေပးသည့လု်ပ်ငနး်တွင ်၎ငး်တုိကုိ့ ကူညရီနအ်တွက် ေရွးေကာက်ပဲွလုပ်သားတစ်ဦးအပါအဝင ်လူ 

တစ် (1) ဦး သိုမ့ဟုတ် �စ်ှ (2) ဦး ေခါ်ေဆာငလ်ာ�ိငုသ်ည။် 
 

BMD တစ်ခု သိုမ့ဟုတ် အထက်တွင ်ြပဿနာ�ှိေ�ကာငး် ေတွ�ရသည့်ြဖစ်ရပ်၌ ROV သည ်စက်များကုိ လုိအပ်သလုိ 

အစားထိးုရန ်လုပ်ငနး်စဉ်များကုိ မဆိငုး်မတွ ေဆာငရွ်က်ပါမည။် ဤအစားထိးုမ�လုပ်ငနး်ကုိ အဆိုပါေနရာတွင ်

ရ�ှိ�ိငုေ်သာ လုပ်ငနး်လုပ်ေဆာငေ်ရးယူနစ်များ၊ လုပ်�ိငုစွ်မ်း လုိအပ်ချက်များ�ငှ် ့ြပဿနာ၏ 

�ကီးမားမ�အတုိငး်အတာေပါ် မူတည၍် ဦးစားေပးလုပ်ေဆာငသ်ည။်  

 

မဲေပးရနဌ်ာနတစ်ခုစီတွင ်ရ�ိငုေ်သာ အသံုးလွယ်မ�ဆိငုရ်ာ ထပ်ေဆာငး်ဝနေ်ဆာငမ်�များတွင ်ယာဉ်အတွငး်မှ 

မဲေပးြခငး်�ငှ့ ်မဲေပးရနဌ်ာန လုပ်ငနး်တစ်ေလ�ာက် မဲေပးသအူားလုံးကုိ လမ်း��နေ်ပးရန ်ေလက့ျင့ေ်ပးထားမည့် 
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ေရွးေကာက်ပဲွလုပ်သားများ ပါဝငသ်ည။် မဲေပးရနဌ်ာနတစ်ခုစီ�ှိ ေထာက်ပ့ံပစ�ညး်များတွင ်ကုိယ်ထည�်ကီးေသာ 

ေဘာပင�်ငှ့ ်မှနဘ်လူီးပါဝငသ်ည။် 

 

ဘာသာစကား အကအူည ီ 

ROV ၏ ရည်မှနး်ချက်မှာ မဲေပးရနဌ်ာနတစ်ခုစီတွင ်လုိအပ်ေသာ ဘာသာစကားအားလုံးအတွက် ဘာသာစကားအကူ 

ထား�ှိရနြ်ဖစ်သည။် Alameda ေကာငတီ်အတွက် အဆိုပါဘာသာစကားများတွင ်ေအာက်ပါတုိ ့ ပါဝငသ်ည်- အဂင်္လိပ်၊ 

တ�ုတ်၊ စပိန၊် တာဂါေလာဂ့်၊ ဗီယက်နမ်၊ ြမနမ်ာ၊ ခမာ၊ ဟိ��ူ ၊ ကုိရီးယား၊ လာအို၊ မင၊် မွနဂုိ်လီးယား၊ ပနခ်ျာပီ�ငှ့ ်

တီလူဂူ။ တရားဝင ်မဲလက်မှတ်များ၊ ရညရွ်ယ်ထားသည့ ်မဲဆ��နယ်၏ ပုံတူမဲလက်မှတ်များ၊ CVR �ငှ့ ်

ယာယီမဲလက်မှတ် စာအတ်ိများ အပါအဝင ်မဲေပးသည့ ်ပစ�ညး်များအားလံုးကုိ ထိဘုာသာစကားများြဖင့ ်

ေဖာ်ြပထားသည။် 

 

ROV အစီအစဉ်တွင ်မညသ်ည့အ်သိငုး်အဝုိငး်၌မဆိ ုလုိအပ်သည့ ်ဘာသာစကားများကုိ ေြပာ�ိငုေ်သာ 

ဘာသာစကား�စ်ှမျိုး က�မ်းကျငသ်ည့ ်ဝနထ်မ်းများကုိ ခန ့အ်ပ်ြခငး် ပါဝငသ်ည။် ဘာသာစကား�စ်ှမျိုး က�မ်းကျငသ်ည့ ်

ဝနထ်မ်းကုိ မရ�ိငုပ်ါက မဲေပးရနဌ်ာန ဝနထ်မ်းများသည ်ROV �ုံးသို ့ ဆက်သယ်ွ�ပီး မဲေပးသကုိူ 

က��်ပ်ုတုိ၏့ဘာသာစကား အကူအညေီပးေရး ဖုနး်လုိငး်များ�ငှ့ ်ချိတ်ဆက်ေပးပါမည။်  မဲေပးသူများကုိ 

မဲေပးသူအချက်အလက်လမ်း��န၏် ဘာသာစကား အကူအညီဖုနး်လုိငး်များ၊ တုိက်�ုိက်စာပုိေ့ရးလုပ်ငနး်များ၊ 

စာြဖင့မဲ်ေပးေရး ြဖည့်စွက်ချက်များ၊ ROV ဝဘဆ်ိက်ု၊ ဘာသာစကား မီဒယီာလုပ်ငနး်များ�ငှ့ ်ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ� 

အခမ်းအနားများြဖင့ ်အသေိပးပါမည။် 

 

မဲေပးသူ ေဒတာေဘစ့်မှ ပုံေဖာ်ြခငး်�ငှ့ ်ဘာသာစကားေဒတာများ�ငှ် ့ေပါငး်စပ်၍ ROV သည ်မဲေပးသမူျားကုိ 

အေကာငး်ဆံးုဝနေ်ဆာငမ်�ေပး�ိငုမ်ည့ ်ေနရာများတွင ်ဘာသာစကား�စ်ှမျိုး က�မ်းကျငသ်ည့ ်ဝနထ်မ်းများကုိ ထား�ှိရန ်

ရညရွ်ယ်�ိငုပ်ါသည။် ေကာငတီ်တစ်ခုလုံး�ှိ မဲေပးရနဌ်ာနတစ်ခုစီတွင ်တာဝနထ်မ်းေဆာငရ်န ်

ဘာသာစကားအားလုံးအတွက် ဘာသာစကား�စ်ှမျိုး က�မ်းကျငေ်သာ ေရွးေကာက်ပဲွလုပ်သားများ မလုံေလာက်ပါက 

က��်ပ်ုတုိသ့ည ်ဘာသာစကားတစ်ခုအတွငး် အကူအညအီလုိအပ်ဆံးုဟု သ�ိှိထားသည့ ်ဧရိယာများတွငတ်ည�်ှိသည့ ်

မဲေပးရနဌ်ာနများတွင ်ဘာသာစကား�စ်ှမျိုး က�မ်းကျငသ်ည့ ်လုပ်သားများကုိ ထား�ှိရန ်ရညရွ်ယ်ပါမည။်  

ဘာသာစကား�စ်ှမျိုး က�မ်းကျငသ်ည့ ်ေရွးေကာက်ပဲွ လုပ်သားအေရအတွက်ကုိ ေရွးေကာက်ပဲွမတုိငမီ် ရက် 60 တွင ်

ဆံးုြဖတ်ပါမည။် ပျမ်းမ�အားြဖင့ ်က��်ပ်ုတုိတွ့င ်ဘာသာစကား�စ်ှမျိုးက�မ်းကျငေ်သာ ေရွးေကာက်ပဲွလုပ်သား 2 ဦးမှ 5 

ဦး �ှိသည။် ထိအုချိနတွ်င ်မညသ်ည့မဲ်�ုံများသည ်ရည်မှနး်ထားသည့် မဲဆ��နယ်�ငှ့ ်နးီကပ်မ��ှိေ�ကာငး် သ�ိှိရန ်

ေလလ့ာဆနး်စစ်မ� ြပုလုပ်သည။် ဘာသာစကား�စ်ှမျိုး က�မ်းကျငသ်ည့ ်ေရွးေကာက်ပဲွလုပ်သားများကုိ ေလျာ်ညစွီာ 

ေနရာချထားပါမည။် 
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မဲေပးရန်ဌာန ေနရာချြခငး်ဆိငုရ်ာ ထည့်သငွး်စဉ်းစားမ�  

ROV သည ်မဲေပးသ၏ူ ေရွးချယ်မ� အက်ဥပေဒက ြပ�ာနး်ထားေသာ ေအာက်တွငြ်ပထားသည့ ်စံ 14 ချက်ကုိ 

အသံးုြပုသည်။ 

 

ထိစံုများမှာ ေအာက်ပါအတုိငး် ြဖစ်သည-် 

1. အများသံးု ပုိေ့ဆာငေ်ရး၏ အနးီဝနး်ကျင၌် �ှိြခငး် 

2. စာပုိ၍့ မဲေပးြခငး်ကုိ အသံးုြပုမ�နညး်ပါးသည့ ်အသိငုး်အဝုိငး်များ၏ အနးီဝနး်ကျင၌် �ှိြခငး် 

3. လူဦးေရဗဟုိချက်များ၏ အနးီဝနး်ကျင၌် �ှိြခငး် 

4. ဘာသာစကား လူနညး်စု အသိငုး်အဝုိငး်များ၏ အနးီဝနး်ကျင၌် �ှိြခငး် 

5. မသနစွ်မ်းမဲေပးသမူျား၏ အနးီဝနး်ကျင၌် �ှိြခငး် 

6. ယာဉ်ပုိငဆ်ိုငမ်���နး် နညး်ပါးေသာ အသိငုး်အဝုိငး်များ၏ အနးီဝနး်ကျင၌် �ှိြခငး် 

7. ဝငေ်ငနွညး် အသိငုး်အဝုိငး်များ၏ အနးီဝနး်ကျင၌် �ှိြခငး် 

8. မဲေပးသ ူမှတ်ပုံတင�်�နး် နညး်ပါးသည့ ်အသိငုး်အဝုိငး်များ၏ အနးီဝနး်ကျင၌် �ှိြခငး် 

9. ဌာေနေ�ှးဦးအေမရိကနတုိ်အ့တွက် သးီသန ့ ်ဖယ်ထားသည် ့ေြမေနရာများအပါအဝင ်ပထဝီအေနအထားအရ 

ထးီတညး်တည�်ှိေသာ လူဦးေရများ၏ အနးီဝနး်ကျင၌် �ှိြခငး် 

10. အသံးုလွယ်�ပီး အခမ့ဲြဖစ်ေသာ ကားပါကင ်

11. မဲေပးရနဌ်ာန�ငှ့ ်မဲလက်မှတ်ထည့ရ်နေ်နရာများသို ့ သွားရန ်ခရီးအကွာအေဝး�ငှ့ ်အချိန ်

12. စာပုိ၍့ မဲေပးသည့ ်မဲလက်မှတ်များကုိ အသံးုြပု၍ မရသည့ ်မသနစွ်မ်းမဲေပးသမူျားအတွက် 

အြခားနညး်လမ်းများလုိအပ်မ� 

13. မဲေပးရနဌ်ာန�ငှ့ ်မဲလက်မှတ်ထည့ရ်န ်ေနရာများအနးီ�ှိ ယာဉ်အသွားအလာပုံစံများ 

14. ေရွ�လျား မဲေပးရနဌ်ာနများ လုိအပ်မ� 

 

ရ�ိငုေ်သာ ရငး်ြမစ်အမျိုးမျိုး (ဥပမာ အေမရိကနအ်သိငုး်အဝုိငး် စစ်တမ်း၊ ROV မဲေပးသ ူေဒတာေဘစ့်၊ AC 

အများသံးုဘတ်စ်ကားဂိတ်များ၊ Bart ဂိတ်များ) မှ စုေဆာငး်ရ�ှိေသာ ေဒတာများကုိ ဤစံအချို �တုိငး်တာရန ်

အသံးုြပုသည်။  

 

ROV သည် ထိအုသိငုး်အဝုိငး်များအတွက် သင့ေ်တာ်ေသာ မဲ�ုံများ ေပးအပ်�ိငုေ်ရး ေသချာေစရနအ်တွက် 

လျာထားသည့်မဲ�ုံေနရာ�ငှ် ့စံအတွငး် ရည်��နး်ထားေသာ လူအုပ်စုများ�ငှ့ ်အသိငုး်အဝုိငး်များ၏ 

ပထဝီအေနအထားတညေ်နရာ ြပေသာ ေြမပုံအလ�ာများကုိ ��ငိး်ယှဉ်သည။် 
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Alameda ေကာငတီ်သည ်မဲေပးရနဌ်ာနများအတွက် အေကာငး်ဆံးုေနရာများကုိ ဆံးုြဖတ်ရန ်အထက်ပါစံများ�ငှ်အ့တူ 

အားလုံးပါဝငေ်သာ ဒမုိီကေရစီ မဲေပးရနဌ်ာန ထား�ှိေရးစငတ်ာစနစ်ကုိ အသံးုြပုသည။် ဤစနစ်တွင ်လုိအပ်ေသာ 

စံများကုိ ချင့ခ်ျိနဆ်ံးုြဖတ်�ပီး မဲေပးရနဌ်ာနများ ထား�ှိေရးအတွက် အသင့ေ်တာ်ဆံးုဧရိယာများကုိ ခွဲြခားေဖာ်ထတ်ုသည။် 

ေအာက်ပါပုံကုိ �ကည့်ပါ။ 

 

 

ဤစနစ်အြပင ်က��်ပ်ုတုိ၏့ ပုံေဖာ်ြခငး်က�သည ်မဲေပးရနဌ်ာနတစ်ခုစီ၏ 1 မုိငပ်တ်လည�်ှိ �ကားခံဇုနမ်ျားကုိ 

ြပသေသာ အလ�ာများကုိ ဖနတီ်းေပးသည်။ ဤနညး်ြဖင့ ်မဲေပးသူအများစုသည ်မဲ�ုံသို ့ ေရာက်�ှိရန ်တစ်မုိငထ်က်ပုိ၍ 

လာစရာမလုိေစရန ်ကူညေီပးသည။်  မဲေပးသ ူ10,000 �ှိေသာ ဧရိယာများကုိ ြပသသည့ ်ထပ်တုိးအလ�ာများကုိ 

ြပသထား�ပီး ၎ငး်သည ်ထိဧုရိယာများတွင ်က��်ပ်ုတုိက့ မဲေပးရနဌ်ာန အလုံအေလာက်ထား�ှိ�ိငုေ်စရန ်

အေထာက်အကူြပုသည။် ေအာက်ပါပုံကုိ �ကည့ပ်ါ။ 
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ဤလုပ်ငနး်စဉ်အတွငး် အများြပညသ်ထူမှံ အချက်အလက်ြဖည့သ်ငွး်မ�ကုိလညး် ထည့သ်ငွး်စဉ်းစားသည။် ROV သည ်

မဲေပးသူမှတ်ပုံတငြ်ခငး်�ငှ့ ်စာြဖင့မဲ်ေပးမ�အသံးုြပုြခငး်တုိ ့ အစဉ်အလာအားြဖင့ ်နညး်ပါးသည့ ်အသိငုး်အဝုိငး်များ၏ 

အနးီဝနး်ကျင၌်�ှိမ�၏ အေရးပါပုံကုိ ထပ်ေလာငး်ြဖည်စွ့က်သည၊် အေ�ကာငး်မှာ ထိအုသိငုး်အဝုိငး်များသည ်

လူကုိယ်တုိငမဲ်ေပးရန၊် သိုမ့ဟုတ် မဲေပးရနဌ်ာန တစ်ခုစီတွင ်ရ�ှိ�ိငုေ်သာ �ခငး်ချက်ြဖင့ ်မဲေပးသူမှတ်ပုံတငြ်ခငး်ကုိ 

အသံးုချရန ်အလားအလာပုိများေသာေ�ကာင့ ်ြဖစ်သည။် မဲေပးသည့ဧ်ရိယာ၏အရွယ်အစား၊ အခမ့ဲကားပါကင ်

ရ�ှိ�ိငုမ်��ငှ့ ်ထိေုနရာကုိ မဲေပးသမူျားက အက�မ်းတဝင�်ှိမ�တုိကုိ့လညး် ထည့သ်ငွး်စဉ်းစားသည။်  

 

ROV သည် ဝနေ်ဆာငမ်�မလုံေလာက်ေသာ အသိငုး်အဝုိငး်များ�ငှ့ ်မဲေပးသသူပ်ိသညး်မ� ြမင့မ်ားေသာ ဧရိယာများတွင ်

မဲေပးရနေ်နရာများ ြဖည့စွ်က်ထား�ှိရန ်ဂ�ုြပုသည။်  

ေရွးေကာကပဲွ်အဖဲွ�ဝငမ်ျား ဖဲွ�စညး်မ� 

ROV သည ်မဲေပးရနဌ်ာနများတွင ်တာဝနထ်မ်းေဆာငရ်န ်ေရွးေကာက်ပဲွအဖဲွ�ဝငမ်ျား (ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒအရ 

ေရွးေကာက်ပဲွ ဘတ်ုအဖဲွ�များဟု ရည�်�နး်) ကုိ ခန်အ့ပ်သည။်  

 



   
 

20 
ြပနလ်ညြ်ပငဆ်ငခ်ျိန-် 04/18/2022 

ေကာငတီ်၏ ဘာသာစကားလုိအပ်ချက်များကုိ ပ့ံပုိးေပးရနအ်တွက် ဘာသာစကား�စ်ှမျိုး က�မ်းကျငေ်သာ 

ေရွးေကာက်ပဲွလုပ်သားများ အတတ်�ိငုဆ်ံုး များြပားစွာ ခန ့အ်ပ်�ိငုရ်န ်�ကိုးပမ်းလျက်�ှိသည။် �ကိုးပမ်းမ�များတွင ်

မဲေပးသူအချက်အလက် လမ်း��နအ်တွငး် ေ�ကာ်ြငာထည့ြ်ခငး်၊ ေကာငတီ်ေ�ကညာချက်များ၊ ေကာငတီ်ဝဘဆ်ိက်ု၊ 

ဘာသာစကား အသံးုလွယ်မ� အ�ကံေပးေကာ်မတီ၊ ROV ဝဘဆ်ိက်ု၊ လူမ�ဒယီာ၊ အသိငုး်အဝုိငး် အခမ်းအနားများ၊ 

မဲေပးသူများထ ံဆက်သွယ်ေြပာဆိမု�များ၊ သတငး်ထတ်ုြပနခ်ျက်များ�ငှ့ ်တုိက်�ုိက်စာပုိေ့ရးလုပ်ငနး်များ ပါဝငသ်ည။်  

ေရွးေကာက်ပဲွလုပ်သားများ ဖဲွ�စညး်မ�တွင ်ေကာငတီ်ဝနထ်မ်းများ�ငှ့ ်ေထာက်ပ့ံေ�ကးေငရွ�ှိေသာ 

ေစတနာဝ့နထ်မ်းများကုိ ေပါငး်စပ်ထားသည။် ေရွးေကာက်ပဲွလုပ်သားများကုိ ၎ငး်တုိ၏့ တာဝနေ်ပါ်မူတည၍် 

ေလက့ျင်သ့င�်ကားေပးထား�ပီး ၎ငး်တုိ၏့ အားလပ်မ�ေပါ်မူတည၍် ဆယ့်တစ် (11) ရက်အထ ိတာဝနထ်မ်းေဆာငရ်န ်

ခန ့အ်ပ်ထားသည။် အစီအစဉ်မှာ မဲေပးရနဌ်ာနတစ်ခုစီတွင ်ေရွးေကာက်ပဲွလုပ်သား ကုိး (9) ဦးအထ ိထား�ှိရနြ်ဖစ်သည။်  

 

အလီကထ်ေရာနစ ်မဲစာရငး် မှတတ်မ်းစာအပ်ုများ (အလီကထ်ေရာနစ-်မဲ မှတတ်မ်းစာအပ်ုများ) 

မဲေပးသူ၏ ေရွးချယ်မ� အက်ဥပေဒ (VCA) အရ ေြပာငး်လဲမ�များကုိ ထေိရာက်စွာ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်�ိငုရ်န ်

မဲေပးရနဌ်ာနများတွင ်အလီက်ထေရာနစ်-မဲစာအုပ်များ ထည့သ်ငွး်ထားသည ်(ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒ §2183)။ 

အလီက်ထေရာနစ်-မဲစာအုပ်ဟူသည်မှာ မဲေပးရနဌ်ာနများ�ငှ့ ်ROV ေဒတာအချက်အလက်စီမံခန ့ခ်ွဲေရးစနစ် (DIMS) 

အ�ကား လုံြခံုစိတ်ချရေသာ အလီက်ထေရာနစ် ဆက်သွယ်မ�ရ�ှိေစရန ်အသံးုြပုေသာ အလီက်ထေရာနစ် ဟတ်ဒဝဲ်�ငှ့ ်

ေဆာဖ့်ဝဲ ေပါငး်စပ်မ� ြဖစ်သည။် ထိုေ့နာက် ROV DIMS သည ်အချက်အလက်များကုိ VoteCal မှတစ်ဆင့ ်

ြပညန်ယ်ေမာ်ကွနး်ထနိး်�ုံးသို ့ အသေိပးသည။် VoteCal သည ်ဗဟုိကချုပ်ကုိငထ်ားေသာ ြပည်နယ်တစ်လ�ား 

မဲေပးသူမှတ်ပုံတငြ်ခငး်ဆိငုရ်ာ ေဒတာေဘစ့်ြဖစ်�ပီး ေကာငတီ်ေရွးေကာက်ပဲွ စီမံခန ့ခ်ွဲေရးစနစ်များ�ငှ့ ်ေဒတာ 

အြပနအ်လှနဆ်က်သယ်ွ�ပီး ဖလှယ်သည။် ဤ VCA နည်းပညာသစ်သည ်"အေ�ကာမာေသာ" တက်ဘလက်တွင ်

အလုပ်လုပ်�ပီး ဆိုလုိသည်မှာ ထိစုက်ကိရိယာတွင ်SOS က အသအိမှတ်ြပုထားသည့ ်အလီက်ထေရာနစ်-မဲစာအုပ် 

ေဆာဖ့်ဝဲတစ်မျိုးတညး်သာ အလုပ်လုပ်�ိငုသ်ည။် 

 

အလီက်ထေရာနစ်-မဲစာအုပ်များတွင ်မှတ်ပုံတငထ်ားသည့ ်မဲေပးသမူျား၏ အလီက်ထေရာနစ်စာရငး် 

(မဲေပး�ိငုသ်အူမည်စာရငး် အ��နး်) ပါ�ှိ�ပီး ၎ငး်ကုိ မဲေပးရနဌ်ာနများသို ့ သယ်ယူပုိေ့ဆာင�်ပီး အသံးုြပု�ိငုသ်ည။် 

မဲေပး�ိငုသ်အူမညစ်ာရငး် အ��နး်သည ်ေရွးေကာက်ပဲွတွင ်မဲေပးရန ်သတ်မှတ်ချက်ြပည့မီ်သည့ ်မှတ်ပုံတငထ်ားေသာ 

မဲေပးသူအားလုံး၏ တရားဝငစ်ာရငး်ြဖစ်သည။် မဲေပးသကူ မဲလက်မှတ်လက်ခံရန ်သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီြခငး် �ှိ၊ မ�ှိ 

စစ်ေဆးရန�်ငှ့ ်�စ်ှ�ကိမ်မဲေပးြခငး်ကုိ ကာကွယ်ရနအ်တွက် မဲေပးသ၏ူမှတ်တမ်းကုိ အချိန�်ငှ့တ်စ်ေြပးညနီးီပါး 

သမ်ိးဆညး်ရန ်၎ငး်ကုိ အဓိကအားြဖင့ ်အသံးုြပုသည။် 

 

အလီက်ထေရာနစ်-မဲစာအုပ်များကုိ လုံြခံုစွာ ေသာခ့တ်ထားေသာ ေရလုံေသတ� ာများတွင ်ထနိး်သမ်ိး�ပီး 

ထပ်ဆင့လုံ်ြခံုေသာ ေနရာတစ်ခုအတွငး် ထား�ှိသည။် �ုံးဖွင့ခ်ျိနမ်ျားတွင ်ဤယူနစ်များအတွငး် သမ်ိးဆညး်ထားသည့ ်

ေဒတာကုိ စဉ်ဆက်မြပတ် ြပငဆ်ငြ်ဖည့စွ်က်သည။် လုပ်ပုိငခ်ွင့�်ှိေသာသံးုစဲွသူများကုိသာ လုံြခံုေသာ ချိတ်ဆက်မ�ြဖင့ ်
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လုံြခံုေသာ ကေလာက်ဒဆ်ာဗာသို ့ ဝငေ်ရာက်ခွင့ြ်ပုရန ်အလီက်ထေရာနစ်-မဲစာအုပ်များတွင ်

ပ�ုိဂရမ်ထည့်သငွး်ထားသည။် ဤကေလာက်ဒဆ်ာဗာတွင ်မဲေပးသူေဒတာ၌ ြပငဆ်ငြ်ဖည့်စွက်မ��ှိပါက ROV ၏ 

ေဒတာအချက်အလက် စီမံခန ့ခ်ွဲေရးစနစ်သို ့ ပုိလ့�တ်ေပးရနအ်တွက် ေဒတာေဘစ့်�ငှ့ ်ချိတ်ဆက်မ�ကုိ ထား�ှိသည။်  

 

အလီက်ထေရာနစ်-မဲစာအုပ်များကုိ အမည်၊ လိပ်စာ၊ ေမွးေန ့၊ ဦးစားေပးဘာသာစကား၊ ပုိမုိလုိလားေသာ ပါတီ၊ 

မဲဆ��နယ်�ငှ့ ်စာြဖင့မဲ်ေပးြခငး် အေြခအေနအပါအဝင ်မဲေပးသ၏ူ မှတ်ပုံတငြ်ခငး်ေဒတာများကုိ စိစစ်ရန ်

အသံးုြပု�ိငုသ်ည။် ထိုအ့ြပင ်အလီက်ထေရာနစ်-မဲစာအုပ်များတွင ်ေဖာ်ြပပါ မဲေပးသူအချက်အလက်များကုိ 

မညသ်ည့အ်ခါမ� မသမ်ိးဆညး်ပါ- ယာဉ်ေမာငး်လုိငစ်င ်သိုမ့ဟုတ် လူမ�ဖူလုံေရးနပံါတ်သို ့ ရည�်�နး်ချက်တစ်စုံတစ်ရာ။ 

အလီက်ထေရာနစ်-မဲစာအုပ်များသည ်အချိန�်ငှ့တ်စ်ေြပးညနီးီပါး �ှာေဖွြခငး်�ငှ့ ်မဲေပးသအူေြခအေနဆိငုရ်ာ 

အချက်အလက်များကုိ ေပးအပ်�ပီး အထးူသြဖင့ ်မဲေပးသမူျား�ငှ့ ်ROV ေရွးေကာက်ပဲွလုပ်သားများအတွက် 

ပုိမုိေကာငး်မွနေ်သာ မဲေပးမ�အေတွ�အ�ကံုကုိ ဖနတီ်းေပးသည။် 

ကမ်းလင့ေ်ထာကက်မူ� 

အများြပညသ်ူ�ငှ့ ်တုိငပ်ငေ်ဆးွေ�းွမ�များ 

Alameda ေကာငတီ်�ှိ မဲေပးသ၏ူ ေရွးချယ်မ� အက်ဥပေဒပါ EAP အရ အများြပည်သ ူထည့သ်ငွး်မ�အတွက် 

မဲေပးသူပညာေပး�ငှ့ ်ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ� ရညမှ်နး်ချက်များတွင ်ေအာက်ပါတုိပ့ါဝငသ်ည-် 
 

• လျာထားေသာ မဲေပးရနဌ်ာန ေနရာများ 

• လျာထားေသာ မဲေပးရမည် ့ေနရာများ 

• အမျိုးမျိုးေသာ ဘာသာစကားသံးုစဲွ�ိငုမ်� လုိအပ်ချက်များ  

• မဲေပးသူ သံးုစဲွ�ိငုမ်� လုိအပ်ချက်များအတွက် အြခားနည်းလမ်းများ  

• မီဒယီာ�ငှ့ ်အခမ်းအနားများမှတစ်ဆင့ ်အသိငုး်အဝုိငး် ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ�အတွက် 

အ�ကံြပုချက်များ 

• မဲစငတ်ာများ�ှိ ေရွးချယ်ရနန်ညး်လမ်းများကုိ အသားေပးေဖာ်ြပသည့ ်အများြပညသ်ူဝနေ်ဆာငမ်� 
ေ�ကညာချက်များတွင ်ေအာက်ပါတုိ ့ ပါဝငသ်ည-် 

o ေရဒယုိီ�ငှ့ ်T.V. အသိငုး်အဝုိငး်အားလုံးကုိ ရညရွ်ယ်ေသာ ေ�ကာ်ြငာများ 

 ကုိးကွယ်ယုံ�ကညမ်� အေြခြပု၊ သက်�ကီးရွယ်အို၊ ဘာသာစကားဆိငုရ်ာ၊ 

မသနစွ်မ်းမ�ဆိုငရ်ာ၊ အိုးအမ်ိမ့ဲမ�ဆိငုရ်ာ၊ ဝနေ်ဆာငမ်�မလုံေလာက်မ�ဆိငုရ်ာ၊ 

လူငယ်ေရးရာ�ငှ့ ်ေထာက်ခံအားေပးမ�ဆိငုရ်ာ အုပ်စုများ  

o အသိငုး်အဝုိငး်အားလုံးထမှံ အေကာငး်ဆံးုအေလအ့ထများ ရ�ှိရနအ်တွက် က��်ပ်ုတုိ၏့ 

မိတ်ဖက်များကုိ အေကာငး်ဆံးု ပ့ံပုိးကူညြီခငး် 
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o သတငး်ထတ်ုြပနခ်ျက်များ၊ လူမ�မီဒယီာလုပ်ငနး်များ၊ အသိငုး်အဝုိငး် အဖဲွ�အစညး်အားလုံး၊ 

အသိငုး်အဝုိငး်အခမ်းအနားများ�ငှ့ ်ROV မဲေပးသ ူအသပိညာေပးေရး�ငှ့ ်

ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူေရးအဖဲွ� မှတစ်ဆင့ ်

• အေဝးေြပာခ ေပးရနမ်လုိေသာ အေရးေပါ်ဖုနး်လုိငး် (1-800-834-6454) ကုိ လုိအပ်ေသာ 

ဘာသာစကားအားလုံးြဖင့ ်ရ�ှိ�ိငု�်ပီး ၎ငး်�ငှ့ဆ်က်စပ်ေသာ အချက်အလက်များကုိ မဲေပးသူ 

အချက်အလက်လမ်း��န၊် တုိက်�ုိက်စာပုိေ့ရးလုပ်ငနး်များ၊ စာြဖင့မဲ်ေပးေရး ြဖည့စွ်က်ချက်များ၊ 

အသိငုး်အဝုိငး် သတငး်လ�ာများ�ငှ် ့မီဒယီာလုပ်ငနး်များတွင ်ရ�ှိ�ိငုသ်ည။် 

 

ထိုအ့ြပင ်�ိငုင်ြံခားေရးဝန�်ကီး�ုံး�ငှ့ ်ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒ ပုဒမ် 4005 �ငှ့အ်ည ီ

ပထမေရွးေကာက်ပဲွစီမံအုပ်ချုပ်ေရးအစီအစဉ်ကုိ လက်ခံကျင့သ်ံးု�ပီးေနာက် �စ်ှ (2) �စ်ှ�ငှ့ ်ေလး (4) �စ်ှြခားတစ်�ကိမ်။ 

 

ROV ေအာက်ပါအဆင့မ်ျားအတုိငး် လုပ်ေဆာငပ်ါမည-် 

အဆင့ ်1- 14 ရက်တာ မှတ်ချက်ေပးရနက်ာလအတွက် EAP မူ�ကမ်းကုိ ထတ်ုေဝြခငး် 

အဆင့ ်2- အများြပညသ်�ူကားနာမ�အတွက် 10 ရက်�ကာ အေ�ကာငး်�ကားစာ ထတ်ုြပနြ်ခငး် 

အဆင့ ်3- EAP တွင ်အများြပညသ်�ူကားနာမ� ကျငး်ပြခငး် 

အဆင့ ်4- 14 ရက်တာ မှတ်ချက်ေပးရနက်ာလအတွက် ြပငဆ်ငြ်ဖည့စွ်က်ထားေသာ EAP မူ�ကမ်းကုိ ထတ်ုေဝြခငး် 

အဆင့ ်5- အဆုံးသတ် EAP ကုိ အတည်ြပုချက်ေတာငး်ခံရန ်SOS ထံ ေပးပုိ ့ြခငး် 

အဆင့ ်6- SOS က အသိပညာေပးေရး�ငှ့ ်ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူေရး အစီအစဉ်ကုိ အတည်ြပုလုိက်သည့အ်ခါ ROV သည် 

EAP ၏ အသုံးလွယ်ေသာ ဗား�ှငး်ကုိ ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒ §14201 �ငှ့ ်1965 ြပည်ေထာငစု် မဲေပးြခငး်အခွင့အ်ေရးများ 

အက်ဥပေဒ၏ ပုဒမ် 203 ေအာက်တွင ်ေဖာ်ြပထားေသာ ဘာသာစကားတစ်ခုစီြဖင့ ်ေဖာ်ြပပါမည်။ 

 

အေ�ကာငး်�ကားစာများ 

မဲေပးသူအားလုံးသည် စာအိတ်မဲြဖင့ ်မဲကုိရ�ိှမည်ြဖစ်ေ�ကာငး် အများြပည်သူတုိထံ့ တုိက်�ုိက်စာပုိစ့နစ် �စ်ှခုမှတစ်ဆင့ ်

အေ�ကာငး်�ကားပါမည်။ အားလုံးကုိစာြဖင့ေ်ပးပုိေ့သာ မဲေရွးေကာက်ပဲွကုိ ကျငး်ပမည်ြဖစ်�ပီး မဲေပးသူများသည် 

နည်းလမ်းေလးခုအနက် တစ်နည်းြဖင့ ်၎ငး်တုိ၏့မဲကုိ ေဖာ်ြပ�ိငုေ်�ကာငး် မဲေပးသူများအား ေ�ကညာချက်များက 

အသိေပးပါမည်- စာြဖင့ ်(စာပုိခ့ေပးေချ�ပီး)၊ �စ်ှသက်ရာ မဲေပးရမည့ေ်နရာတွင၊် 24 နာရီ မဲစာအိတ်ပုံး သုိမ့ဟုတ် 

ေကာငတီ်တွငး်�ိှ �စ်ှသက်ရာ မဲေပးရနဌ်ာန။ ေ�ကညာချက်များတွင ်မဲေပးသူများက ေအာက်ပါအချက်အလက်များ 

�ကည့�်ိငုမ်ည့ ်ဝဘ်ဆုိက်လိပ်စာလည်း ပါဝငသ်ည်- အေရး�ကီးရက်စဲွများ၊ မဲေပးရနေ်နရာများ၊ မဲေပးရနဌ်ာနများ ဖွင့ခ်ျိန၊် 

24 နာရီ မဲစာအိတ်ပုံး တည်ေနရာများ၊ မဲေပးရမည့ေ်နရာများ�ငှ့ ်မဲစာအိတ်ြဖင့ ်မဲေတာငး်ခံသည့ ်ေနာက်ဆုံးရက်။ 

တုိက်�ုိက်စာပုိစ့နစ်များတွင ်ေပးထားေသာ ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များတွင ်အေရး�ကီးေသာ မဲေပးရနဌ်ာန 

အချက်အလက်�ငှ့ ်ေကာ်တီမဲေပးသူ အချက်အလက်လမ်း��န ်အေသးစိတ်များ ပါဝငသ်ည်။ ေ�ကညာချက်များသည် 
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မဲေပးသူများကုိ ROV ဝဘ်ဆုိက်သုိ ့ လင့ခ််၊ ဖုနး်နပံါတ်များ�ငှ့ ်အကူအညီေတာငး်ဆုိရန ်အေဝးေြပာခေပးရနမ်လုိေသာ 

အေရးေပါ်လုိငး် 1(800) 834-6454 ကုိလည်း ေပးပါမည်။ 
 

တုိက်�ုိက်စာပုိစ့နစ်သည ်ေရွးေကာက်ပဲွမတုိငမီ် ရက် 90 ခန ့တွ်င ်ပထမအ�ကိမ်စာပုိမ့ည်ြဖစ်�ပီး ဒတိုယအသုတ်ကုိ 

ေရွးေကာက်ပဲွမတုိငမီ် 29 ရက်ခန ့တွ်င ်စာပုိပ့ါမည။် VCA �ငှ့ ်ဆက်� �ယ်ေသာ အများြပညသ်ူဆိငုရ်ာ ေ�ကညာချက်�ငှ့ ်

အချက်အလက်အားလုံးကုိ အများသံးုစဲွ�ိငုေ်သာ ေဖာ်မက်ြဖင့ ်ROV ဝဘဆ်ိက်ုတွင ်ပုိစ့်တငပ်ါမည။် 
 

ဘာ ဘာသာစကားသံးုစဲွ�ိငုမ်�၊ မဲေပးြခငး်ဆိုငရ်ာ အသံးုလွယ်မ� အ�ကံေပးေကာမ်တီများ�ငှ့ ်မဲေပးသ ူ

အသပိညာေပးြခငး်�ငှ့ ်ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ� ေကာ်မတီ  

မဲေပးသူများဆိငုရ်ာ မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိသည ်2001 ခု�စ်ှ စက်တငဘ်ာလတွင ်မဲေပးြခငး် အသံးုလွယ်မ� 

အ�ကံေပးေကာ်မတီ (VAAC) ကုိ ထေူထာငခ်ဲ�့ပီး 2012 ခု�စ်ှ ေဖေဖာ်ဝါရီတွင ်ဘာသာစကား အသံးုလွယ်မ� 

အ�ကံေပးေကာ်မတီ (LAAC) ကုိ ထေူထာငခ်ဲသ့ည၊် ၎ငး်သည ်အမျိုးသမီးမဲေပးသမူျား အခွင့အ်ေရးအတွက် 

အဖဲွ� �ငှ့လ်ညး် �စ်ှ 30 ေကျာ်�ကာ လုပ်ငနး်သဘာဝ ဆက်ဆေံရးကုိ ထေူထာငထ်ားသည။် ROV သည ်ေဒသခံများအား 

အဖဲွ�အစညး်တွင ်ပူးေပါငး်ပါဝငေ်ရးအတွက် VCA �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများအေ�ကာငး် အသေိပးရနအ်လုိင့ာှ ၎ငး်၏ 

မဲေပးသူ အသပိညာေပးြခငး် အစီအစဉ်ကုိ တုိးချဲ�ရန ်မဲေပးသ ူအသပိညာေပးြခငး်�ငှ့ ်ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူအဖဲွ� 

(VEOC) ကုိလညး် ဖဲွ�စညး်ထေူထာငလုိ်က်ပါသည။် မဲေပးသမူျားဆိုငရ်ာ မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိသည ်မဲေပးရနဌ်ာနပုံစံ 

ေရွးေကာက်ပဲွအတွက် ေရွးေကာက်ပဲွ စီမံခန ့ခ်ွဲေရးအစီအစဉ်ကုိ မူ�ကမ်းေရးသားထားသည့အ်တွက် Alameda 

ေကာငတီ်အတွက် မဲေပးသ၏ူ ေရွးချယ်မ� အက်ဥပေဒ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန�်ငှ့ ်ဆက်စပ်ေသာ 

အ�ကံြပုချက်ရယူရန ်က��်ပ်ုတုိ၏့ အသိုငး်အဝုိငး် လက်တဲွေဖာ်များ�ငှ့။် LAAC၊ VAAC သိုမ့ဟုတ် VEOC တွင ်ပါဝငရ်န ်

မဲေပးသူများဆိငုရ်ာ မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိ�ုံး vca@acgov.org သို ့ အးီေမးလ်ပုိပ့ါ။  

 

အပုိငး် 2 – မဲေပးသ ူအသပိညာေပးြခငး်�ငှ့ ်ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ� အစီအစဉ်  
(Voter Education and Outreach Plan) 

 

မဲေပးသူ၏ ေရွးချယ်မ� အက်ဥပေဒ (VCA) သည ်ေကာငတီ်မှနသ်မ�ကုိ VCA ပုံစံေရွးေကာက်ပဲွ 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး်၊ VCA ပ့ံပုိးမ�များအေ�ကာငး် မဲေပးသူများအား အသေိပးသည့ ်မဲေပးသ ူ

ပညာေပးအစီအစဉ်�ငှ့ ်ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ� အစီအစဉ် ေဆာငရွ်က်ြခငး်တုိ ့ မြဖစ်မေနြပုလုပ်ေစပါသည။် 

ပုိမုိ�ပီးအတိအကျဆိရုလ�င ်အဂင်္လိပ်ဘာသာအြပင ်အြခားဘာသာစကား အဓိကေြပာသည့် မဲေပးသမူျားအတွက်အြပင ်

မသနစွ်မ်းသည့ ်မဲေပးသမူျားအတွက် ပစ်မှတ်ထား ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူ�ပီး ရ�ိငုေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်�များအေ�ကာငး် 

အသိငုး်အဝုိငး်အားလုံးထ ံအသေိပးြခငး်တုိကုိ့ ဥပေဒက မြဖစ်မေနြပုလုပ်ေစပါသည။် 

 

Alameda ေကာငတီ် မဲေပးသမူျားဆိုငရ်ာ မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိ (ROV) တွင ်အသိငုး်အဝုိငး်တည�်ှိမ�ကုိ ထနိး်ထားရန ်

တစ်�စ်ှပတ်လုံး အလုပ်လုပ်သည့ ်လက်�ှိကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ� အစီအစဉ်�ှိသည်။ ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ� 
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�ကိုးပမ်းချက်များတွင ်မဲေပးသ ူအသပိညာေပးေရး�ငှ့ ်မှတ်ပုံတငေ်ရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ ေပးအပ်ြခငး်၊ 

အများြပညသ်ူဝနေ်ဆာငမ်� ေ�ကညာချက်များ၊ အခမ်းအနားများ တက်ေရာက်ြခငး်၊ မဲေပးသ ူအသံးုလွယ်မ�ဆိငုရ်ာ 

အုပ်စုများ၊ ဘာသာစကားဆိုငရ်ာ အုပ်စုများ၊ အသိငုး်အဝုိငး်အေြခြပုအဖဲွ�အစညး်များ၊ ကုိးကွယ်ယုံ�ကညမ်�အေြခြပု 

အဖဲွ�အစညး်များ၊ အထက်တနး်ေကျာငး်သားများ�ငှ့ ်ေတွ�ဆံြုခငး်တုိ ့ ပါဝငသ်ည။် မဲေပးသမူျားဆိုငရ်ာ 

မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိသည ်၎ငး်၏လက်�ှိ ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ� အစီအစဉ်တွင ်Alameda ေကာငတီ်�ှိ မဲေပးသူ၏ 

ေရွးချယ်မ� အက်ဥပေဒအရ မဲေပးသူ ပညာေပးအစီအစဉ် အလုပ်�ုံေဆးွေ�းွပဲွများ ထည့သ်ငွး်ပါမည်။  အလုပ်�ုံများတွင ်

မဲေပးသူ၏ေရွးချယ်မ� အက်ဥပေဒအ�စ်ှချုပ်၊ မဲေပးသ ူအကူအညေီပးေရးဌာနများ�ငှ့ ်မဲလက်မှတ်ထည့သ်ည့ပုံ်း 

�ှိရာေနရာများ၊ မဲေပးြခငး်ပစ�ညး်ကိရိယာများကုိ လက်ေတွ�သ�ုပ်ြပမ�များ ပါဝငသ်ည။် EAP ၏ မဲေပးသူ 

ပညာေပးအစီအစဉ်�ငှ့ ်ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ� က�တွင ်ROV အေန�ငှ့ ်အများြပညသ်အူား VCA အေ�ကာငး် 

ပညာေပးရန ်အသိငုး်အဝုိငး်များထ ံကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူရာတွင ်၎ငး်တုိ၏့ လက်�ှိကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ� 

နညး်လမ်းများကုိ မညသ်ိုကု့တ်အားယူ�ပီး နညး်လမ်းသစ်များ�ငှ့ ်ေပါငး်စညး်မည်ကုိ အ�ကမ်းေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

အသိငုး်အဝုိငး် လက်တဲွလုပ်ေဆာငမ်�များ တုိးပွားေစြခငး်၊ အများြပည်သပူါဝငမ်� အခွင့အ်လမ်းများ ကျယ်ြပန ့ေ်စြခငး်�ငှ့ ်

မဲေပးရနဌ်ာန ပုံစံ ေရွးေကာက်ပဲွများြဖင့ ်မဲေပးသူအေတွ�အ�ကံု တုိးြမ�င့ေ်စြခငး် ရညမှ်နး်ချက်ြဖင့ ်ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ� 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်များကုိ ေရးဆွထဲားပါမည်။ 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်များကုိ မဲေပးသ ူပညာေပးအစီအစဉ်�ငှ့ ်မဲေပးသူ ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ� က�များတွင ်

ေအာက်ပါအတုိငး် ေဖာ်ြပထားသည။် 

 

မဲေပးသူ ပညာေပးအစီအစဉ်-  

• မဲေပးသူ၏ ေရွးချယ်မ� အက်ဥပေဒအရ လူကုိယ်တုိငမဲ်ေပးြခငး်၊ မဲေပးရန ်ေနာက်ထပ်နညး်လမ်းများ၊ 

ေနာက်ထပ်ေနရ့က်များ�ငှ့ ်ေနာက်ထပ်ေနရာများကုိ မဲေပးသည့ ်အသိငုး်အဝုိငး်အားလုံးကုိ အသပိညာေပးြခငး် 

• အဖဲွ�အစညး်အားလုံး�ငှ့ ်လုပ်ကုိငြ်ခငး် (အသိငုး်အဝုိငး် အေြခြပု၊ မသနစွ်မ်းမ�၊ ကုိးကွယ်ယုံ�ကညမ်� အေြခြပု၊ 

ဘာသာစကား၊ သက်�ကီးရွယ်အို�ငှ့ ်လူငယ်) 

• ေလက့ျင့မ်� ပ့ံပုိးြခငး်  

• VCA ပုံစံ ေရွးေကာက်ပဲွေအာက်တွင ်ကျငး်ပမည့် လာမည့ေ်ရွးေကာက်ပဲွအလှည့်များတွင ်၎ငး်တုိ၏့ပါဝငမ်�ကုိ 

အားေပးရန ်လူငယ်မဲေပးသမူျား (အထက်တနး်�ငှ့ ်ေကာလိပ်) ကုိ အသပိညာေပးြခငး် 

 

မဲေပးသူ ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ�- 

• မဲေပးသူမှတ်ပုံတငမ်� ပုိြမင့မ်ားေစရန ်အသိုငး်အဝုိငး်အားလုံးကုိ ပစ်မှတ်ထားြခငး်  

• အုပ်စုအားလုံး (VAAC၊ LAAC၊ သက်�ကီးရွယ်�ကီးများ၊ အထက်တနး်ေကျာငး်သားများ) အတွက် 

မဲေပးသည့စ်က်များ သံးု�ိငုရ်န ်ေရွးေကာက်ပဲွနမူနာများ�ငှ့ ်သ�ုပ်ြပမ�များ ြပုလုပ်ြခငး် 

• VCA အေ�ကာငး် မ�ကာခဏေမးေလ�့ှိသညမ်ျားအတွက် အေြဖများပါဝငသ်ည့ ်အချက်အလက် 

လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား ေပးအပ်ြခငး် 
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• မဲေပးရမည့ေ်နရာတွင ်ရပ်နားသည့ ်လှည့်လညေ်ရးခရီးစဉ်များ�ငှ့ ်သွားရငး်လာရငး် ACVOTE ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

ပ့ံပုိးေပးြခငး်တုိ ့ ပါဝငသ်ည့ ်ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ��ငှ့ ်ပညာေပးအစီအစဉ်များ ြပုလုပ်ြခငး် 

• လမ်းအတွငး် ပဲွေတာ်များ၊ အများသံးုဖုနး်�ုံများ၊ ေတာငသ်ေူဈး၊ ေတာငး်ဆိခုျက်အလုိက် အထးူအစီအစဉ်များ၊ 

ပတ်ဝနး်ကျငေ်စာင့�်ကည့ေ်ရး အစီအစဉ်များ၊ အသိငုး်အဝုိငး်အေြခြပု အဖဲွ�အစည်းဆိငုရ်ာ အခမ်းအနားများ�ငှ့ ်

သက်ဝငယုံ်�ကညမ်�အေြခြပု အဖဲွ�အစည်းဆိငုရ်ာ အခမ်းအနားများတွင ်�ှိေနေစြခငး်။ 

EAP (ေရွးေကာက်ပဲွ စီမံခန ့ခ်ွဲေရး အစီအစဉ်)ကုိ ေနာက်ဆံးု ထတ်ုေဝအ�ပီး မဲေပးသမူျားဆိုငရ်ာ 

မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိ�ုံးသည ်Alameda ေကာငတီ်၏ ြပညေ်ထာငစု်�ငှ့ ်ြပညန်ယ်တွငလုိ်အပ်ေသာ 

ဘာသာစကားတစ်ခုစီအတွက် မဲေပးသူပညာေပးစငတ်ာ�ငှ့ ်ေရွးေကာက်ပဲွအချက်အလက်များေပးရန ်

မဲေပးသူပညာေပး အလုပ်�ုံေဆးွေ�းွပဲွများကုိ လက်ခံကျငး်ပပါမည။် ြပညေ်ထာငစု်အားြဖင့ ်အကျံုးဝငေ်သာ 

ဘာသာစကားများတွင ်အဂင်္လိပ်၊ တ�ုတ်၊ စပိန၊် တာဂါေလာဂ့်�ငှ် ့ဗီယက်နမ်တုိ ့ ပါဝငသ်ည။် ြပည်နယ်အားြဖင့ ်

အကျံုးဝငေ်သာ ဘာသာစကားများတွင ်ြမနမ်ာ၊ ဟိ��ူ ၊ ခမာ၊ ကုိရီးယား၊ လာအို၊ မင၊် မွနဂုိ်လီးယား၊ ပနခ်ျာပီ�ငှ့ ်

တီလူဂူတုိ ့ ပါဝငသ်ည။် အလုပ်�ုံေဆးွေ�းွပဲွတစ်ခုစီတွင ်မဲ�ုံပုံစံ၊ မဲေပးသည့စ်က်ပစ�ညး်ကိရိယာ အ�စ်ှချုပ်/သ�ုပ်ြပသမ�၊ 

ဘာသာစကားအကူအည ီဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ မဲထည့ြ်ခငး် နညး်များ�ငှ့ ်ဘာသာြပနထ်ားေသာ 

ေရွးေကာက်ပဲွစာရွက်စာတမ်းများကုိ ေတာငး်ခံရန ်နညး်လမ်းများအေ�ကာငး် အချက်အလက်များ ပါဝငပ်ါမည။် 

အလုပ်�ုံေဆးွေ�းွပဲွများအေ�ကာငး် အချက်အလက်များကုိ ထိရုက်မတုိငမီ် အနညး်ဆံးု 10 ရက်�ကိုတင၍် 

ေ�ကညာမညြ်ဖစ်�ပီး LAAC၊ VAAC၊ VEOC �ငှ့ ်ဘာသာစကား အသိငုး်အဝုိငး် အဖဲွ�အစညး်များ�ငှ့ ်မ�ေဝပါမည။် 

အပုိငး် 1- မဲေပးသ ူဆကသ်ယွမ်� – ေယဘယုျ 

VCA အရ မဲေပးသ ူပညာေပးအစီအစဉ်ကုိ ပ့ံပုိးေနစဉ်တွင ်အများြပည်သဆူိငုရ်ာ�ငှ့ ်အသိငုး်အဝုိငး်အားလုံးတွင ်

မဲေပးသူများဆိငုရ်ာ မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိက ဆက်လက်�ှိေနမညြ်ဖစ်သည။် မဲေပးသမူျားဆိငုရ်ာ မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိသည ်

လာမည့ေ်ရွးေကာက်ပဲွများအေ�ကာငး် ဘာသာစကားလူနညး်စု အသိုငး်အဝုိငး်များကုိ အသေိပးရန၊် အေဝးေြပာခ 

ေပးရနမ်လုိေသာ မဲေပးသ ူအကူအညေီပးေရး အေရးေပါ်ဖုနး်လုိငး်ကုိ လူသမိျားေစရန၊် စာြဖင့ ်

အေဝးမှထည့်ဝင�်ိငုေ်သာ မဲေပးြခငး်�ငှ့ ်စာြဖင့မဲ်ေပးြခငး် မဲလက်မှတ် ေတာငး်ခံေသာ လုပ်ငနး်အေ�ကာငး် 

မဲေပးသူများကုိ အသေိပးရန ်မီဒယီာ�ငှ့ ်ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်များကုိ အသံးုြပုပါမည။် 

 

2020 ဇနန်ဝါရီ�ငှ့ ်2021 ေအာက်တုိဘာအ�ကားတွင ်မဲေပးသူများဆိငုရ်ာ မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိသည ်မဲေပးသ ူ

ပညာေပးအစီအစဉ်�ငှ့ ်ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ� ေပးအပ်ရန�်ငှ့ ်အသိငုး်အဝုိငး်တစ်ခုစီကေပးေသာ အလုပ်အေ�ကာငး် 

ေလလ့ာရန ်အသိငုး်အဝုိငး်အေြခြပု အခမ်းအနားေပါငး် 289 ခုကုိ တက်ေရာက်ခဲ့ပါသည။် ရညရွ်ယ်ချက်မှာ 

အသိငုး်အဝုိငး်အေြခြပု အဖဲွ�အစညး်များ၊ အသိငုး်အဝုိငး်အားလုံးတုိ�့ငှ့ ်အတူတကွလုပ်ကုိင�်ပီး ေအာငြ်မငသ်ည့ ်

မဲေပးသူပညာေပးအစီအစဉ် ရ�ှိေ�ကာငး် ေသချာေစရနြ်ဖစ်သည။် 

မီဒယီာ အသံးုြပုမ�  

ROV သည် ပစ်မှတ်ထားေသာ မီဒယီာလ�ံ�ေဆာ်မ�အတွငး် မဲဌာနပုံစံ ေရွးေကာက်ပဲွများ၊ စာြဖင့မဲ်ေပးြခငး် လုပ်ငနး်စဉ်၊ 
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ေစာစီးစွာ မဲေပးရနန်ညး်လမ်းများ�ငှ့ ်မဲေပးရနဌ်ာနတွင ်အလုပ်အကုိင ်အခွင့အ်လမ်းများအေ�ကာငး် 

အချက်အလက်များ ေပးအပ်ပါမည။် မီဒယီာထတ်ုလ�င့မ်�အတွက် အခွင့အ်လမ်းများတွင ်ေအာက်ပါတုိပ့ါဝငေ်သာ်လညး် 

၎ငး်တုိကုိ့သာကန ့သ်တ်ထားြခငး် မဟုတ်ပါ- 

 

�ုပ်ြမငသ်�ံကား ဘာသာစကား 

ကွနက်ာစ် အဂင်္လိပ် 

PBS / KQED အဂင်္လိပ် 

အေီပါခ့ျ်တုိငး်မ်စ်/ NTD တီဗီ တ�ုတ် 

KTSF26 တ�ုတ် /တာဂါေလာဂ့် 

စကုိငး်လင့ခ်် တီဗီ တ�ုတ် 

TVB USA တ�ုတ် 

ခေရာစ့ငး် တီဗီ တ�ုတ်၊ တာဂါေလာဂ့်၊ ဟိ��ူ  ဗီယက်နမ်/ပနခ်ျာပီ 

ယူနဗီွီး�ှငး်  စပိန ်

တယ်လီမွနဒ်ိ ု စပိန ်

အက်စ်ထရီလာ တီဗီ စပိန ်

ABS-CBN သတငး် တာဂါေလာဂ့် 

SBTN ဗီယက်နမ် 

ြ�ူအိုရီဗီရက် တီဗီ ဗီယက်နမ် 

ထ�ူရန ်ဟငး်စယ်လီ တူေဒး ဗီယက်နမ် 

နာမတ်စတိတ် တီဗီ ဟိ��ူ  

 

 

သတငး်စာ�ငှ့ ်သတငး်လ�ာများ ဘာသာစကား 

အ�ိ�ယိဝက်စ် အဂင်္လိပ် 

မာကျူရီ သတငး် အဂင်္လိပ် 

အစ်ိေဘး တုိငး်မ်စ် အဂင်္လိပ် 

အစ်ိေဘး အတ်ိစ်ပရက်စ် အဂင်္လိပ် 

Oakland ပုိစ့် အဂင်္လိပ် 

ေဒးလီးကယ်လီဖုိးနးီယနး် (UC Berkeley)  အဂင်္လိပ် 

ပုိငအ်ိုးနးီယား (CSU Hayward) အဂင်္လိပ် 

အငဒ်ပီနး်ဒန ့ ် အဂင်္လိပ် 

Alameda ဆနး် အဂင်္လိပ် 
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Oakland ထရီဗ�နး် အဂင်္လိပ် 

အယ်ဆယ်ရီတုိ ဝုိငယ်ာ အဂင်္လိပ် 

ပလီဆနတ်န ်ဝိခလီး အဂင်္လိပ် 

အတ်ိစ်ပရက်စ် (Las Positas ေကာလိပ်) အဂင်္လိပ် 

ရီပုိတာ (Alameda ေကာလိပ်) အဂင်္လိပ် 

စီတီဇင ်(Peralta အသိုငး်အဝုိငး် ေကာလိပ်ခ�ုိင)် အဂင်္လိပ် 

ကမ်ပါနးီလ် (Mills ေကာလိပ်) အဂင်္လိပ် 

ေဝါဂျာနယ် တ�ုတ် 

စငး်ေတာင ်ေနစ့ဉ် တ�ုတ် 

အေီပါခ့ျ်တုိငး်မ်စ် တ�ုတ်/အဂင်္လိပ်/ဗီယက်နမ် 

ဟာရယ်လ် လစဉ် တ�ုတ် 

အယ်ေအာဘ့ဆ်ာဗာေဒါ စပိန ်

ဗီွး�ှငး် ဟစ်ပါးနား စပိန ်

မစ်တီကုိ အငဒ်ဂီျီးနား အသိုငး်အဝုိငး် ေအာ်ဂ�ိငုး်ဇငး် 

ပေရာဂျက် (Mixteco Indigena Community 

Organizing Project) စပိန ်

Phillipine ယေန ့ သတငး် တာဂါေလာဂ့် 

အာ�ှ ဂျာနယ် တာဂါေလာဂ့် 

သနး်မုိ  ဗီယက်နမ် 

ြ�ူအိုရီဗီရက် ေနစ့ဉ်သတငး် ဗီယက်နမ် 

အ�ိ�ယိ လက်�ှိ  ဟိ��ူ  

ကုိရီးယား တုိငး်မ် SF ကုိရီးယား 

ကုိရီးယား ဟွနေ်ဒ အပတ်စဉ် ကုိရီးယား 

 

ေရဒယီိ ု ဘာသာစကား 

KBAY/KEZR အဂင်္လိပ် 

KALX (Berkeley) အဂင်္လိပ် 

KCRH (Hayward) အဂင်္လိပ် 

KQED-FM အဂင်္လိပ် 

KKSF (Oakland) အဂင်္လိပ် 

KNEW (Oakland) အဂင်္လိပ် 

KPFB (Berkeley) အဂင်္လိပ် 
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KOHL (Fremont) အဂင်္လိပ် 

KPFA (Berkeley) အဂင်္လိပ် 

KKIQ (Livermore) အဂင်္လိပ် 

KBLX-FM (Berkeley) အဂင်္လိပ် 

KALW အဂင်္လိပ် 

ေဆာငး်ေအာဖ့်ဟုပ် တ�ုတ် 

စငး်ေတာင ်တ�ုတ် / KVTO (Berkeley) တ�ုတ် 

KEST AM1450 တ�ုတ် 

ယူနဗီွီး�ှငး် စပိန ်

KSFN (Piedmont) စပိန ်

KMKY (Oakland) ဟိ��ူ ၊ ပနခ်ျာပီ 

ကုိရီးယား အေမရိကန ်ေရဒယုိီ ကုိရီးယား 

 

လမူ�မီဒယီာ 

ACVOTE Facebook www.facebook.com/acvote  
Alameda ေကာငတီ် Facebook 

ACVOTE Twitter www.twitter.com/acvote  
Alameda ေကာငတီ် Twitter 

ACVOTE Instagram 
www.instagram.com/acvote  
ေကာငတီ် သတငး်ဖိဒကုိ် စာရငး်သငွး်ရန ်စာရငး်များ 

ACVOTE YouTube www.youtube.com  
ACVOTE ကုိ �ှာရန ်

www.ACVOTE.org  ဝဘဆ်ိက်ု 

ACGOV.org ဝဘဆ်ိက်ု 

 

ROV သည ်BART ဘူတာ�ုံများ၊ AC အများသံးု ဘတ်စ်ကားများ�ငှ့ ်Alameda ေကာငတီ်တစ်ခုလုံးတွင ်ေတွ� �ှိရေသာ 

ဒစ်ဂျစ်တယ် ေ�ကာ်ြငာဘုတ်များတွငလ်ညး် အချက်အလက်များကုိ လူသမိျားေအာင ်ြမ�င့တ်ငသ်ည။် 

 

အသိငုး်အဝုိငး် မိတ်ဖက်များ၊ မသနစွ်မ်းသ ူပ့ံပုိးေရးအဖဲွ�များ၊ ေရွးေကာက်ခံအရာ�ှိများ၊ အထးူခ�ုိငမ်ျား၊ 

ခ�ုိငေ်ကျာငး်များ၊ အသိငုး်အဝုိငး်အေြခြပု အဖဲွ�အစည်းများ�ငှ့ ်ယုံ�ကညမ်�ကုိအေြခခံသည့ ်အဖဲွ�အစညး်များကဲသ့ို ့ 

ယငး်အုပ်စုများအား အချက်အလက်ပစ�ည်းများကုိ က��်ပ်ုတုိ�ုံ့းမှ ေကာငတီ်တွင ်တစ်�စ်ှပတ်လုံး 

အေလးထားမ�ေဝပါမည။် အချက်အလက်များကုိ က��်ပ်ုတုိ၏့ ဝက်ဘဆ်ိဒုအ်ြပင ်ပုံ�ှပ်ိထတ်ုေဝမ�များြဖင့လ်ညး် 

ရ�ှိ�ိငုပ်ါမည။် 

http://www.facebook.com/acvote
http://www.twitter.com/acvote
http://www.instagram.com/acvote
http://www.youtube.com/
http://www.acvote.org/
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ROV သည ်လာမည့ေ်ရွးေကာက်ပဲွများတွင ်မဲေပးသူများကုိ အသေိပးရန ်အများသံးု�ိငုေ်သာ ေဖာ်မက်များြဖင့ ်

ကျယ်ြပန ့စွ်ာြဖန ့ြ်ဖူးမည့ ်အသ�ံငှ့ ်အ�ုပ်မီဒယီာများကုိ အသံးုြပုပါမည။် ရညမှ်နး်ချက်မှာ နားေလးသ၊ူ နားမ�ကားသ၊ူ 

မျက်စိမြမငသ်�ူငှ့ ်အြမငခ်�တ်ယွငး်သ ူမဲေပးသမူျားကဲသ့ို ့ မသနစွ်မ်းသည့မဲ်ေပးသူများ အပါအဝင ်

ေကာငတီ်မဲေပးသအူားလုံးထသံို ့ ေရာက်�ှိရနြ်ဖစ်သည်။ 

အသိငုး်အဝုိငး်တည�ိှ်မ� အစီအစဉ်(Community Presence Plan)�ငှ့ ်မဲေပးသ ူပညာေပးအစီအစဉ်သံးု 

စာရွကစ်ာတမ်းများ 

ROV သည ်တစ်�စ်ှပတ်လုံး ရာေပါငး်များစွာေသာ အသိငုး်အဝုိငး် အခမ်းအနားများတွင ်ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်သည။် 

က��်ပ်ုတုိ၏့ အသိငုး်အဝုိငး်တည�်ှိမ�ကုိ ပ့ံပုိးကူညရီန ်လက်ကမ်းစာေစာင၊် ဝဘဆ်ိက်ုသို ့ လင့ခ််များ၊ VCA 

�ငှ့ပ်တ်သက်ေသာ ေ�ကာ်ြငာစာရွက်များ ပါဝငသ်ည့ ်ပညာေပးအစီအစဉ် စာရွက်စာတမ်းများ ပ့ံပုိးပါမည။် ROV သည ်

မဲေပးသူများအား သတုိူအ့တွက် မဲေပးရနန်ညး်လမ်းများကုိ အသေိပး�ပီး သံးုခွင့ရ်ေသာ မဲေပးသည့စ်က်၊ 

ေတာငး်ဆိခုျိနတွ်င ်မဲေပးြခငး်�ငှ့ ်ေတာငး်ဆိခုျိနတွ်င ်မဲေပးသအူချက်အလက် လမ်း��နတုိ်�့ငှ့ဆ်ိငုရ်ာ မဲေပးရနဌ်ာန 

သ�ုပ်ြပချက်များ ပ့ံပုိးေပးသည။် သတ်မှတ်ထားေသာ ဘာသာစကားများြဖင့ ်ဘာသာစကားဆိငုရ်ာ 

စာရွက်စာတမ်းများကုိ ပ့ံပုိးပါမည။် က��်ပ်ုတုိ၏့�ုံးသို ့ ဆက်သွယ်�ပီး (သို)့ ဝဘဆ်ိုက်သိုသ့ာွး�ပီး မဲေပးသမှူတ်ပုံတငြ်ခငး် 

သငတ်နး်များကုိ ေတာငး်ဆို�ိငုသ်ည။် လာမည့အ်ေြပာငး်အလဲများကုိ အသိငုး်အဝုိငး်များအား အသေိပးရန�်ငှ့ ်

မဲေပးသူပါဝငေ်ဆာငရွ်က်မ� တုိးြမ�င့ရ်နအ်တွက် အေကာငး်ဆံးုနညး်လမ်းများကုိ ေဆွးေ�းွဆံးုြဖတ်ရန ်ROV သည ်

ေကာငတီ်တစ်ခုလုံး�ှိ အသိငုး်အဝုိငး် လက်တဲွေဖာ်များ�ငှ့ ်ဆက်လက်ေတွ�ဆံုပါမည။် လမ်း��နမ်�စာရွက်စာတမ်းများကုိ 

ပ့ံပုိးမညြ်ဖစ်�ပီး ROV ဝနထ်မ်းများသည ်VCA အရ မဲေပးသပူညာေပးအစီအစဉ်ကုိ ေချာေမွ�ေအာငေ်ဆာငရွ်က်ပါမည။်  

 

အသိငုး်အဝုိငး်အေြခြပု လက်တဲွေဖာ်အားလုံးထသံို ့ အသိငုး်အဝုိငး် တည�်ှိမ��ငှ့ ်မဲေပးသ ူပညာေပးအစီအစဉ်ဆိငုရ်ာ 

စာရွက်စာတမ်းများကုိ ပ့ံပုိးပါသည-် 

• CIL (လွတ်လပ်ေသာေနထိငုမ်�ဆိုငရ်ာ ဌာန) 

• CRIL (လွတ်လပ်ေသာေနထိငုမ်�အတွက် အသိငုး်အဝုိငး်ရငး်ြမစ်များ)  

• မသနစွ်မ်း အသိငုး်အဝုိငး်များ 

• သက်ဝငယုံ်�ကညမ်�အေြခြပု အသိငုး်အဝုိငး်များ  

• ဘာသာစကားသံးုစဲွ�ိငုမ်� အ�ကံေပးေကာ်မတီ 

• LGBTQ+ အသိငုး်အဝုိငး်များ 

• LWV (အမျိုးသမီးမဲေပးသမူျား အသငး်) 

• အများြပညသ်ူဆိငုရ်ာ အခမ်းအနားများ/အထးူ အခမ်းအနားများ 

• သက်�ကီးရွယ်အိ ုအသိငုး်အဝုိငး်များ 

• ဝနေ်ဆာငမ်�မရ�ှိသမူျား  

• အမ်ိမ�ှိသူများ  
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• USCIS (United States �ိငုင်သံားခံယူမ��ငှ့ ်လူဝငမ်��ကီး�ကပ်ေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ) 

• မဲေပးြခငး်ဆိုငရ်ာ သံးုစဲွ�ိငုမ်� အ�ကံေပးေကာ်မတီ 

• လူငယ်အေြခြပု အသိငုး်အဝုိငး်များ (အထက်တနး်�ငှ့ ်ေကာလိပ်) 

တိကု�ုိ်ကစ်ာပုိသ့မူျား  

ROV သည ်မဲေပးသ၏ူ ေရွးချယ်မ� အက်ဥပေဒ မဲေပးြခငး်ပုံစံ၊ လာမည့ေ်ရွးေကာက်ပဲွတုိကုိ့ မဲေပးသမူျားအား 

အသေိပးရန�်ငှ့ ်အေဝးေြပာခေပးရနမ်လုိေသာ မဲေပးသူအကူအည ီအေရးေပါ်လုိငး် (800) 834-6454 ကုိ 

လူသမိျားေအာင ်ြမ�င့တ်ငရ်နတုိ်အ့တွက် Alameda ေကာငတီ်�ှိ မှတ်ပုံတငထ်ားေသာ မဲေပးသူတစ်ဦးစီကုိ သးီြခားစာ 

�စ်ှ (2) ေစာငြ်ဖင့ ်ဆက်သွယ်ပါမည။် စာများတွင ်ေရွးေကာက်ပဲွပုံစံအသစ်�ငှ့ ်လာမည့ေ်ရွးေကာက်ပဲွအတွက် 

မဲေပးရနေ်ရွးစရာများ�ငှ့ ်ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်များကုိ မဲေပးသမူျားအား ေပးပါမည။် မဲေပးသမူျားသည ်

အေြပာငး်အလဲမှနသ်မ��ငှ့ ်မဲေပးရနဌ်ာနများ၊ မဲေပးရမည် ့ေနရာများဖွင့မ်ည့ ်ရက်စဲွ၊ ေနရာ�ငှ့ ်နာရီများကုိ 

�ကည့�်ိငုသ်ည့်လင့ခ််များအေ�ကာငး် ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များကုိ �ှာ�ိငုသ်ည။် မဲေပးသမူျား၏ ဘာသာစကား 

သတ်မှတ်ချက်ေပါ် မူတည်�ပီး အဂင်္လိပ်ဘာသာအြပင ်ဘာသာစကားသတ်မှတ်ချက် ေရွးချယ်ထားေသာ 

မှတ်ပုံတငထ်ားသည့ ်မဲေပးသမူျားထသံို ့ ြဖန ့ေ်ဝရန ်စာပုိစ့နစ်တစ်ခုစီကုိ ဘာသာစကားေလး (4) မျိုး ြပနဆ်ိုပါမည။် ROV 

သည ်အဂင်္လိပ်ဘာသာစကားက�မ်းကျငမ်� အကန ့အ်သတ်�ှိေသာ မဲေပးသမူျားကုိ ၎ငး်တုိ၏့ဦးစားေပး ဘာသာစကားြဖင့ ်

အပ်ဒတ်ိလုပ်ရန ်တုိက်�ုိက်စာပုိမ့�၏ ေနာက်ေကျာ၊ မဲေပးသအူချက်အလက်လမ်း��န၊် စာြဖင့မဲ်ေပးြခငး် 

မဲလက်မှတ်အထပ်ု၊ လူမ�မီဒယီာ�ငှ့ ်My Voter Profile မှတစ်ဆင့ ်အွနလုိ်ငး်တုိတွ့င ်ဘာသာစကားေပါငး်စုံပါဝငေ်သာ 

��န�်ကားချက်များကုိ ေပးအပ်ထားသည။် 

 

California ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒ၏ §14201 �ငှ့ ်ြပညေ်ထာငစု် မဲေပးြခငး် အခွင့အ်ေရးဆိငုရ်ာ အက်ဥပေဒ၏ §203 

တုိ�့ငှ့အ်ည ီမှတ်ပုံတငထ်ားေသာ မဲေပးသူအားလုံးထ ံမဲေပးသ ူအချက်အလက်လမ်း��နအ်တွငး် 

တံဆပ်ိေခါငး်ခပါ�ှိေသာ ပုိစ့်ကတ်ကုိ စာြဖင့ပုိ်မ့ည်ြဖစ်�ပီး ၎ငး်တွင ်စာြဖင့မဲ်ေပးြခငး် မဲလက်မှတ်ကုိ အသံးုြပု�ိငုေ်သာ 

ေဖာမက်ြဖင့ ်ေတာငး်ခံ�ိငုသ်ည့အ်ြပင ်ေရွးေကာက်ပဲွ စာရွက်စာတမ်းများကုိ သးီြခားဘာသာစကားများြဖင့လ်ညး် 

ေတာငး်ခံ�ိငုသ်ည။် ပုိစ့်ကတ်ြဖည့စွ်က်ြခငး်�ငှ့ ်ြပနပုိ် ့ြခငး်အတွက် ��န�်ကားချက်များကုိ 

မဲေပးသူအချက်အလက်လမ်း��န�်ငှ့ ်ROV ဝဘဆ်ိက်ုတွင ်ေဖာ်ြပထားပါမည။် 

ROV ဝဘဆ်ိကုေ်ပါ် �ိှ မဲေပးသ ူပညာေပးအစအီစဉ် ရငး်ြမစမ်ျား 

မဲေပးသူ၏ေရွးချယ်မ� အက်ဥပေဒအချက်အလက်များ အပါအဝင ်ROV ၏ ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ�ဆိငုရ်ာ မဲေပးသ ူ

ပညာေပးအစီအစဉ် စာရွက်စာတမ်းအားလုံးကုိ ROV ၏ ဝဘဆ်ိုက်တွင ်အလီက်ထရွနး်နစ် ေဖာ်မက်ြဖင့ ်

ရ�ှိေအာငြ်ပုလုပ်ထားသည်။ ROV ဝဘဆ်ိက်ုတွင ်ေအာက်ပါအချက်အလက်များ ပါ�ှိမည-် 

 

• VCA အေ�ကာငး် ေယဘုယျအချက်အလက်များ 

• မဲေပးရနဌ်ာန ဖွင့ခ်ျိနမ်ျား�ငှ့ ်24 နာရီ မဲစာအတ်ိပုံး တည်ေနရာများ  
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• ROV အေဝးေြပာခေပးရနမ်လုိေသာ မဲေပးသ ူအကူအညီ  

• အေရးေပါ်လုိငး် 1-800-834-6454 �ငှ့ ်510-267-8683 (မဲေပးရန)် 

• ေရွးေကာက်ပဲွ စီမံခန ့ခ်ွဲေရး အစီအစဉ် (Election Administration Plan) 

• VCA လူသမိျားေစရန ်ြမ�င့တ်ငေ်ရး စာရွက်စာတမ်းများ 

• VCA ပညာေပးအစီအစဉ် ဗီဒယုိီ�ငှ့ ်တငြ်ပမ�များ 

• ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ��ငှ့ ်အလုပ်�ုံေဆးွေ�းွပဲွ အချိနဇ်ယားများ 

• မဲေပးရနဌ်ာနတစ်ခုစီတွင ်လူကုိယ်တုိင ်ဘာသာစကားအကူအည ီရ�ှိ�ိငုမ်� 

အပုိငး် 2- မဲဆ���ှင ်ဆကသ်ယွမ်� – ဘာသာစကား အသိငုး်အဝုိငး်များ  

မဲေပးသူများဆိငုရ်ာ မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိ (ROV) သည ်အဂင်္လိပ်ဘာသာအြပင ်ဘာသာစကားတစ်ခုကုိ အဓိကေြပာေသာ 

မဲေပးသူများအား မဲေပးရနဌ်ာန ပုံစံ ေရွးေကာက်ပဲွက ပုိေကာငး်မွနစွ်ာ ဝနေ်ဆာင�်ိငုသ်ည့ ်နညး်လမ်းများတွင ်

သက်ဆိငုရ်ာ ဘာသာစကား အသိငုး်အဝုိငး်များထမှံ ထည့သ်ငွး်မ�ကုိ ရ�ှိရန ်ဘာသာစကားသံးုစဲွ�ိငုမ်� 

အ�ကံေပးေကာ်မတီ (LAAC) ကုိ တညေ်ထာငခ်ဲသ့ည။် ROV သည ်ဘာသာစကားေကာ်မတီ အဖဲွ�ဝငမ်ျား�ငှ့ ်

ေတွ�ဆံုမည်ြဖစ်�ပီး ၎ငး်တုိသ့ည ်မဲေပးရနဌ်ာန တညေ်နရာ၊ အဂင်္ ါရပ်�ငှ့ ်ေပးအပ်မည့ ်(သို)့ ေပးအပ်သင့သ်ည့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�များအေပါ် အ�ကံြပုချက်ေပးပါမည။်  ဤေကာ်မတီသည် အသိငုး်အဝုိငး်ထမှံ စကားသကုိံ နားဆင�်ပီး 

အသိငုး်အဝုိငး်�ငှ့ ်အလုပ်လုပ်ရန ်နညး်လမ်းတစ်ရပ်အြဖစ် ဆက်လက်၍ သံးုလတစ်�ကိမ် ေတွ�ဆံပုါမည။် ေတွ�ဆံုပဲွ 

ရက်များ၊ တက်ေရာက်နည်း၊ ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်နညး် �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် LAAC တွင ်ပါဝငရ်န ်

ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် က��်ပ်ုတုိ၏့ ဝဘဆ်ိုက် www.acgov.org ကုိ ဝင�်ကည့်ပါ။ 

ဘာသာစကား လူနညး်စုအသိငုး်အဝုိငး်များ �ှာေဖွေဖာ်ထတ်ုြခငး်  

Alameda ေကာငတီ်�ှိ မှတ်ပုံတငထ်ားေသာ မဲေပးသူများထမှံ ဦးစားေပးဘာသာစကား ေတာငး်ဆိခုျက်များေပါ် 

အေြခခံ�ပီး ဘာသာစကား လူနညး်စုအသိငုး်အဝုိငး်များကုိ �ှာေဖွေဖာ်ထတ်ု�ိငုသ်ည။် ဤအချက်အလက်သံးု�ပီး 

အမ်ိေထာငစု်စာရငး် အချက်အလက်၊ အြခား အများသံးုရ�ိငုေ်သာ ေနာက်ခံအေြခအေန အချက်အလက်များ ေပါငး်၍ 

ROV က ဘာသာစကားလ�မ်းမုိးေသာေနရာများကုိ တွက်ချက်ထတ်ုသည။် ထို ့ြပင ်Gubernatorial ေရွးေကာက်ပဲွ 

အလှည့်တစ်ခုစီမတုိငမီ် ြပညန်ယ်အတွငး်ေရးမ�းသည ်3% (ေရွးေကာက်ပဲွကုဒ ်§14201) ေကျာ်�ှိမည်ဟု ခန ့မှ်နး်သည့ ်

ဘာသာစကားတစ်ခုတညး်သံးု လူနညး်စု၏ ေဒတာအတညြ်ပုချက်ကုိ ေကာငတီ်များအား ပ့ံပုိးသည။် ထိုေ့နာက် 

ေကာငတီ်၏မညသ်ည့ေ်နရာတွင ်ဘာသာစကားပ့ံပုိးမ� လုိအပ်ေ�ကာငး် ဆံးုြဖတ်ရန ်ဤအချက်အလက်ကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ 

တွက်ချက်ထတ်ုထားေသာအပုိငး်�ငှ့ ်ထပ်လုိက်မည။်  စီစဉ်ထားေသာ မဲေပးသ ူပညာေပးေရးအစီအစဉ်�ငှ့ ်

ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ�၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် ဤေနရာများအား ပစ်မှတ်ထား�ပီး ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ�ကုိ 

ေပးပုိသ့ည။် ROV သည ်အြခားကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ� နညး်လမ်းများ�ငှ့ ်တက်ေရာက်ရန ်အသံးုဝင�်ိငုမ်ည့ ်

အသိငုး်အဝုိငး် အခမ်းအနားများ �ှာေဖွရန ်ဘာသာစကား လူနညး်စုအသိငုး်အဝုိငး် အမျိုးမျိုးထမှံ ထည့သ်ငွး်မ�ကုိလညး် 

�ှာေဖွသည။် 
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ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးရန ်ဘာသာစကား လူနည်းစု အသိငုး်အဝုိငး်များ 

ROV သည ်ေလာေလာဆယ်တွင ်အဂင်္လိပ်အပါအဝင ်ဘာသာစကား ဆယ့်ေလး (14) မျိုးြဖင့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

ေပးပါသည။် ဘာသာစကားေလးမျိုးကုိ ြပညေ်ထာငစု်အားြဖင့ ်ြပ�ာနး်ထားသည-် အဂင်္လိပ်၊ တ�ုတ်၊ စပိန၊် 

တာဂါေလာဂ့်�ငှ့ ်ဗီယက်နမ်။ ဘာသာစကား ကုိးမျိုးကုိ ြပညန်ယ်အားြဖင့ ်ြပ�ာနး်ထားသည-်  ြမနမ်ာ၊ ဟိ��ူ ၊ ခမာ၊ 

ကုိရီးယား၊ လာအို၊ မင၊် မွနဂုိ်လီးယား၊ ပနခ်ျာပီ�ငှ့ ်တီလူဂူ။  24-နာရီ မဲစာအတ်ိပုံး လက်မှတ်ထိးုြခငး်�ငှ့ ်

ေကာငတီ်မဲေပးသ ူအချက်အလက်လမ်း��န ်(VIG များ) ကုိ သတ်မှတ်ထားေသာ ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ိငုမ်ည။် 

တွက်ချက်ထတ်ုယူြခငး်�ငှ့ ်သက်ဆိငုရ်ာ ဘာသာစကား အသိငုး်အဝုိငး်များကုိ ပစ်မှတ်ထားြခငး်ေပါ် အေြခခံ�ပီး ROV 

သည ်အသိငုး်အဝုိငး်အမျိုးမျိုးတွင ်ဘာသာစကား�စ်ှမျိုးသံးု ေရွးေကာက်ပဲွ လုပ်သားများပုံစံြဖင့ ်သင့ေ်လျာ်ရာ 

ဘာသာစကား ပ့ံပုိးမ�ထည့်သငွး်ရန ်ဦးတညပ်ါမည။် မဲေပးရနဌ်ာန ဝနထ်မ်းခန ့အ်ပ်မ� အ�ပီးသတ်ရာ၌ ROV သည ်

မဲေပးရနဌ်ာနတစ်ခုစီတွင ်လူကုိယ်တုိင ်ဘာသာစကား အကူအညရီ�ှိ�ိငုမ်��ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး ROV ဝဘဆ်ိက်ုတွင ်

အချက်အလက်များကုိ ပုိစ့်တငပ်ါမည။်  မဲေပးသူများဆိငုရ်ာ မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိသည ်က��်ပ်ုတုိ၏့ ဝဘဆ်ိုက်၊ 

က��်ပ်ုတုိ၏့ ဘာသာစကားအေြခြပု မိတ်ဖက်များ၊ ROV အလုပ်�ုံေဆးွေ�းွပဲွများ�ငှ့ ်ေဒသတွငး် 

အုပ်ချုပ်စီရငပုိ်ငခ်ငွ့မ်ျားမှတစ်ဆင့ ်အများြပညသ်၏ူ အချက်အလက်ြဖည့သ်ငွး်မ�ကုိ ေတာငး်ခံပါသည။် 

ဘာသာစကား လူနညး်စုအသိငုး်အဝုိငး်များအတွက် မဲေပးသ ူပညာေပးအစီအစဉ် အလုပ်�ုံေဆးွေ�းွပဲွ  

ROV သည ်ယခငက် ေဖာ်ြပထားေသာ ဘာသာစကားတစ်ခုစီအတွက် ဘာသာစကား�စ်ှမျိုး က�မ်းကျငသ်ည့ ်

မဲေပးသူပညာေပးအလုပ်�ုံေဆးွေ�းွပဲွ အနညး်ဆံးု တစ် (1) ခု ြပုလုပ်ပါမည။် အလုပ်�ုံေဆးွေ�းွပဲွများသည ်Alameda 

ေကာငတီ်အတွငး်�ှိ ဘာသာစကားအသိငုး်အဝုိငး်များအတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ ဘာသာစကားတစ်ခုစီတွင ်

ရ�ှိ�ိငုေ်သာ စာရွက်စာတမ်းများ�ငှ့ ်အကူအညအီြပင ်မဲ�ုံပုံစံ ေရွးေကာက်ပဲွလုပ်ငနး်စဉ်အေ�ကာငး် အချက်အလက်များ 

ရ�ှိရန ်အခွင့အ်လမ်းကုိ ေပးအပ်ပါမည။် ROV သည ်အလုပ်�ုံေနရာများ�ငှ့ရ်က်များကုိ ေရွးချယ်ရန ်ဘာသာစကား 

အသံးုလွယ်မ� အ�ကံေပးေကာ်မတီ (LAAC) အဖဲွ�ဝငမ်ျားထမှံ အချက်အလက်ြဖည့သ်ငွး်မ�များကုိ အသံးုြပုပါမည။် 

အလုပ်�ုံေဆးွေ�းွပဲွအားလုံးတွင ်တက်ေရာက်သမူျားကုိ အကူအညေီပးရန ်ဘာသာစကားသးီြခားစီ�ှိေသာ 

စကားြပနမ်ျား ထား�ှိပါမည်။ 

ဘာသာစကား လူနညး်စုအသိငုး်အဝုိငး်များကုိ ပစ်မှတ်ထားသည့ ်မီဒယီာအသံးုြပုြခငး် 

မဲေပးသူများဆိငုရ်ာ မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိသည ်ေရဒယုိီ�ငှ့�ု်ပ်သ ံအများြပညသ်ူဝနေ်ဆာငမ်� ေ�ကညာချက်များ အသံးုြပု၍ 

မဲ�ုံပုံစံေရွးေကာက်ပဲွများေအာက်တွင ်ရ�ှိ�ိငုေ်သာ မဲေပးြခငး်နညး်လမ်းများအေ�ကာငး် ဘာသာစကားလူနည်းစု 

အသိငုး်အဝုိငး်များထ ံအချက်အလက်ေပး�ိငုရ်န ်ဤစာရွက်စာတမ်း၏ အခနး် 1 (မီဒယီာ အသံးုြပုမ�) တွင ်

ရည�်�နး်ထားသည့ ်မီဒယီာလုပ်ငနး်များကုိ သံးုပါမည။် အခနး် 1 တွင ်ေဖာ်ြပထားေသာ 

မီဒယီာလုပ်ငနး်အမျိုးအစားများတွင ်�ုပ်သ၊ံ ေရဒယုိီ၊ သတငး်စာ�ငှ့ ်လူမ�မီဒယီာ ပါဝငသ်ည။် 

• မဲ�ုံများ�ှိ ဘာသာစကား အသံးုလွယ်မ�နညး်လမ်းများကုိ အသားေပးေဖာ်ြပထားေသာ ေရဒယုိီ�ငှ့ ်�ုပ်သမှံ 

အများြပညသ်ူဝနေ်ဆာငမ်� ေ�ကညာချက်များတွင ်ေအာက်ပါတုိ ့ ပါဝငသ်ည-် 

o ဘာသာစကားအသိငုး်အဝုိငး် ဆယ့်ေလးခုလုံးအတွက် ရညရွ်ယ်ေသာ တီဗီေ�ကာ်ြငာများ 
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o ဘာသာစကားအသိငုး်အဝုိငး်များထမှံ အေကာငး်ဆံးုအေလအ့ထများအတွက် က��်ပ်ုတုိ၏့ မိတ်ဖက်များကုိ 

အေကာငး်ဆံးု ပ့ံပုိးကူညီြခငး် 

o အသိငုး်အဝုိငး် သတငး်လ�ာများ၊ မီဒယီာလုပ်ငနး်များ၊ ဘာသာစကား အဖဲွ�အစညး်များ၊ အသိငုး်အဝုိငး် 

အခမ်းအနားများ၊ ဘာသာစကား အသံးုလွယ်မ� အ�ကံေပးေကာမ်တီ 

• အေဝးေြပာခ ေပးရနမ်လုိေသာ အေရးေပါ်ဖုနး်လုိငး် (1-800-834-6454) ကုိ လုိအပ်ေသာ 

ဘာသာစကားအားလုံးြဖင့ ်ရ�ှိ�ိငု�်ပီး ၎ငး်�ငှ့ဆ်က်စပ်ေသာ အချက်အလက်များကုိ မဲေပးသူ 

အချက်အလက်လမ်း��န၊် တုိက်�ုိက်စာပုိေ့ရးလုပ်ငနး်များ၊ စာြဖင့မဲ်ေပးေရး ြဖည့်စွက်ချက်များ၊ အသိငုး်အဝုိငး် 

သတငး်လ�ာများ�ငှ် ့မီဒယီာလုပ်ငနး်များတွင ်ရ�ှိ�ိငုသ်ည ်

 

ေရွးေကာက်ပဲွ အလုပ်သမားများ 

မဲေပးရနဌ်ာနဝနထ်မ်းများ ဖဲွ�စညး်မ�ကုိ ဆံးုြဖတ်ရန ်ROV သည ်ေရွးေကာက်ပဲွလုပ်သားများ 

(ေရွးေကာက်ပဲွဘုတ်များအြဖစ် ေရွးေကာက်ပဲွကုဒ ်ေရွးေကာက်ပဲွများ၊ အပုိငး်ခွဲ 12၊ အခနး် 4 ၏ စာပုိဒ ်1 တွင ်

ရည�်�နး်ထားသည)် ကုိ ငာှးရမ်းပါမည။် မဲေပးရနဌ်ာနများအတွက် ဝနထ်မ်းခန ့အ်ပ်ြခငး်သည ်ေရွးေကာက်ပဲွေန�့ငှ့ ်

မဲေပးရနဌ်ာန အရွယ်အစား �စ်ှခုစလုံးေပါ်တွင ်နးီနးီစပ်စပ်အေြခခံပါမည။် မဲဌာနတစ်ခုလ�င ်အားြဖည့ရ်န ်

ေရွးေကာက်ပဲွလုပ်သား ကုိး (9) ဦးအထ ိခန ့အ်ပ်သာွးရန ်စီစဉ်ထားပါသည။်  

 

ROV သည ်ဘာသာစကားလုိအပ်ချက်များေပါ်တွင ်မူတည၍် လုပ်သားများခန်အ့ပ်ပါမည။် 

ေရွးေကာက်ပဲွလုပ်သားများကုိ ဘာသာစကားက�မ်းကျငမ်�အတွက် အကဲြဖတ်သည။် မဲေပးရနဌ်ာန 

ေရွးေကာက်ပဲွအတွငး် ယခငအ်ေတွ�အ�ကံုအေပါ်တွင ်အကဲြဖတ်သည။် ဝနထ်မ်းေခါ်ယူေရးအဖဲွ�သည ်လုပ်သားအတွက် 

အသင့ေ်တာ်ဆံးုေနရာကုိ ယခငေ်ရွးေကာက်ပဲွ အေတွ�အ�ကံုေပါ်တွင ်မူတည၍် ဆံးုြဖတ်�ပီး လုပ်သားများကုိ 

သတ်မှတ်ထားေသာ အလုပ်တာဝနအ်လုိက် သငတ်နး်ေပးသည။် မဲေပးသသူည ်ဘာသာစကားတစ်ခကုို လုိအပ်�ပီး 

ထိေုနရာတွင ်ထိဘုာသာစကား ေြပာတတ်သည့ ်ေရွးေကာက်ပဲွလုပ်သား မ�ှိပါက လုပ်သားများသည ်မဲေပးသ ူ

အကူအညရီယူရန ်မဲေပးသမူျားဆိုငရ်ာ မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိ၏ �ုံးခနး်�ှိ ဘာသာစကား အကူအညီေပးေရး 

ဖုနး်လုိငး်များသို ့ ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါမည။်  

 

အပုိငး် 3- မဲဆ���ှင ်ဆကသ်ယွမ်� – မသန်စွမ်းေသာ မဲဆ���ှငမ်ျား  

မဲေပးသူများဆိငုရ်ာ မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိ (ROV) ထတွံင ်မသနစွ်မ်း မဲေပးသမူျားထမှံ အချက်အလက်ထည့သ်ငွး်မ� 

ေတာငး်ခံရန ်အေြခခိငု�်ပီးြဖစ်ေသာ မဲေပးြခငး်ဆိငုရ်ာ အသံးုလွယ်မ� အ�ကံေပးေကာ်မတီ (VAAC) �ှိသည။် 

ဤေကာ်မတီသည ်မဲ�ုံတညေ်နရာများတွင ်အ�ကံြပုချက်အြပင ်ေပးအပ်မည့ ်သိုမ့ဟုတ် ေပးအပ်သင့သ်ည့် 

အဂင်္ ါရပ်များ�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိလညး် ေပးအပ်ပါမည။် ဤေကာ်မတီသည ်အသိငုး်အဝုိငး်ထမှံ စကားသကုိံ 

နားဆင�်ပီး အသိငုး်အဝုိငး်�ငှ့ ်အလုပ်လုပ်ရန ်နညး်လမ်းတစ်ရပ်အြဖစ် ဆက်လက်၍ သံးုလတစ်�ကိမ် ေတွ�ဆံုပါမည။်  
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ေတွ�ဆံုပဲွ ရက်များ၊ တက်ေရာက်နညး်၊ ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်နညး် �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် VAAC တွင ်ပါဝငရ်န ်

ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် က��်ပ်ုတုိ၏့ ဝဘဆ်ိုက် www.acgov.org ကုိ ဝင�်ကည့်ပါ။ 

မသနစွ်မ်း မဲေပးသမူျား၏ လုိအပ်ချက်များကုိ သ�ိှိေဖာ်ထတ်ုရန ်အသံးုြပုေသာ နညး်လမ်းများ 

ROV သည ်ေကာငတီ်တစ်ခွင�်ှိ မသနစွ်မ်း မဲေပးသူများ၏လုိအပ်ချက်များကုိ ဆက်လက်ေြဖ�ှငး်ပါမည။် ROV သည ်

2001 ခု�စ်ှတွင ်မဲေပးြခငး် အသံးုလွယ်မ� အ�ကံေပးေကာ်မတီ (VAAC) ကုိ ထေူထာငခ်ဲ�့ပီး 

ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ��ှိေသာ ဆက်ဆေံရး ထေူထာင�်ိငုခ်ဲသ့ည။် ROV သည ်Alameda ေကာငတီ်အတွငး်�ှိ 

မဲေပးသူ၏ ေရွးချယ်မ� အက်ဥပေဒအတုိငး် မသနစွ်မ်း မဲေပးသူများ၏ လုိအပ်ချက်များကုိ ေဖာ်ထတ်ု�ိငုရ်န ်VAAC �ငှ့ ်

အလုပ်လုပ်ပါမည။် ROV သည ်မသနစွ်မ်းအသိငုး်အဝုိငး်�ှိ မဲေပးသူများထမှံ အ�ကံြပုချက်များကုိ စိစစ်သံးုသပ်ရန ်

စိတ်ပုိငး်ြဖတ်ထားပါသည။် 

မသနစွ်မ်း အသိငုး်အဝုိငး်သို ့ ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူြခငး်  

အေထေွထ ွမီဒယီာကမ်ပိနး်အြပင ်ROV သည ်အသံးုလွယ်မ� လုိအပ်ချက်များ �ှိသည့ ်မဲေပးသူများကုိ 

အချက်အလက်များ ေပးအပ်ေနသည။် ၎ငး်တုိတွ့င ်မဲ�ုံတုိငး်၌ အသံးုလွယ်ေသာ မဲေပးစက်များကုိ ရ�ှိ�ိငုေ်�ကာငး် 

အချက်အလက်အြပင ်စာြဖင့ ်အေဝးမှထည့ဝ်င�်ိငုေ်သာ မဲေပးြခငး် (RAVBM) စနစ်အား အသံးုြပုရန ်

နညး်လမ်းတုိလ့ညး် ပါဝငသ်ည။် RAVBM စနစ်ကုိ သတ်မှတ်ချက်ြပည့မီ်သည့ ်မှတ်ပုံတငထ်ားေသာ မဲေပးသူအားလုံးက 

အသံးုြပု�ိငုသ်ည။် 

 

အချက်အလက်ေပးရန ်အြခားအခွင့အ်လမ်းများ�ငှ့ ်မသနစွ်မ်းအသိငုး်အဝုိငး်သို ့ ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူြခငး်တွင ်

ေအာက်ပါတုိ ့ ပါဝငသ်ည-် 

 

• သက်�ကီးရွယ်အိုများ သိုမ့ဟုတ် မသနစွ်မ်းသမူျားအတွက် ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အကူအညီများ ေပးအပ်သည့ ်CRIL 

�ငှ့ ်The Ed Roberts Campus ကဲသ့ို ့ အဖဲွ�အစညး်များ 

• အသိငုး်အဝုိငး်မိတ်ဖက်များ၊ �မို � �ကီးများ၊ အထးူခ�ုိငမ်ျား၊ ေကျာငး်ခ�ုိငမ်ျား၊ ယုံ�ကညကုိ်းကွယ်မ� အေြခြပု 

အဖဲွ�အစညး်များ�ငှ့ ်အသိငုး်အဝုိငး်အေြခြပု အဖဲွ�အစည်းအမျိုးမျိုး၊ 

• Voting Accessibility Advisory Committee (VAAC); 

• မဲေပးသူများ�ငှ် ့ေရွးေကာက်ပဲွလုပ်သားများက အသံးုလွယ်ေသာ မဲေရစက် အသံးုြပုြခငး်ကုိ 

လက်ေတွ�သ�ုပ်ြပရာတွင ်ပါဝင�်ိငုရ်န ်တစ်�စ်ှပတ်လုံး "ဖွင့ထ်ားေသာ �ုံ" ကုိလညး် အသားေပးေဖာ်ြပထားေသာ 

အသံးုလွယ်မ�နညး်လမ်းများ၊ 

o �ုံးဖွင့ခ်ျိနမ်ျားအတွငး် မဲေပးသမူျားဆိုငရ်ာ မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိ�ုံးတွင ်

o အချက်အလက်များကုိ acvote.org၊ မဲေပးသအူချက်အလက်လမ်း��န�်ငှ့ ်ကမ်းလင်ေ့ထာက်ကူမ� 
ပဲွများအတွငး် ရ�ှိ�ိငုသ်ည ်

https://www.acvote.org/index


   
 

35 
ြပနလ်ညြ်ပငဆ်ငခ်ျိန-် 04/18/2022 

• မဲ�ုံများ�ှိ အသံးုလွယ်မ�နညး်လမ်းများကုိ အသားေပးေဖာ်ြပထားေသာ ေရဒယုိီ�ငှ့ ်�ုပ်သမှံ 

အများြပညသ်ူဝနေ်ဆာငမ်� ေ�ကညာချက်များတွင ်ေအာက်ပါတုိ ့ ပါဝငသ်ည-် 

o နားမ�ကားေသာ၊ အ�ကားအာ�ုံ အခက်အခဲ�ှိေသာ အသိငုး်အဝုိငး်များအတွက် စာတနး်ထိးုများ သိုမ့ဟုတ် 

အေမရိကန ်လက်ဟနြ်ပဘာသာစကားပါဝငေ်သာ တီဗီေ�ကာ်ြငာများ 

o မသနစွ်မ်းအသိငုး်အဝုိငး်များထမှံ အေကာငး်ဆံးုအေလအ့ထများအတွက် က��်ပ်ုတုိ၏့ မိတ်ဖက်များကုိ 

အေကာငး်ဆံးု ပ့ံပုိးကူညီြခငး် 

o အများြပညသ်ူဝနေ်ဆာငမ်� ေ�ကညာချက်များကုိ မျက်မြမင�်ငှ့ ်အြမငအ်ာ�ုံတစ်စိတ်တစ်ပုိငး် ချို �တဲေ့သာ 

အသိငုး်အဝုိငး်၌�ှိသမူျား အသံးုြပု�ိငုေ်စရန ်�ုပ်ပုံသက်သက်ကုိသာ အားထားြခငး်မဟုတ်ေသာ 

��တ်ြဖင့ေ်ဖာ်ြပသည့ ်ေ�ကညာချက်များ 

o အသိငုး်အဝုိငး် သတငး်လ�ာများ၊ မီဒယီာလုပ်ငနး်များ၊ မသနစွ်မ်းအဖဲွ�အစညး်များ၊ အသိငုး်အဝုိငး် 

အခမ်းအနားများ�ငှ့ ်မဲေပးြခငး် အသံးုလွယ်မ� အ�ကံေပးေကာမ်တီ 

• အေဝးေြပာခ ေပးရနမ်လုိေသာ အေရးေပါ်ဖုနး်လုိငး် (1-800-834-6454) ကုိ မဲေပးသ ူအချက်အလက်လမ်း��န၊် 

တုိက်�ုိက်စာပုိေ့ရးလုပ်ငနး်များ၊ စာြဖင့မဲ်ေပးေရး ြဖည့်စွက်ချက်များ၊ အသိငုး်အဝုိငး် သတငး်လ�ာများ၊ 

မီဒယီာလုပ်ငနး်များတွင ်ေတွ� �ှိ�ိငုသ်ည၊် 

• နားမ�ကားေသာ သိုမ့ဟုတ် အ�ကားအာ�ုံ အခက်အခဲ�ှိေသာ မဲေပးသူများသည ်(510) 208-4967 သို ့ 

ဖုနး်ဆက်�ိငုသ်ည ်

မသနစွ်မ်း မဲေပးသမူျားအတွက် ဝနေ်ဆာငမ်�များ  

မဲေပးရနဌ်ာန အားလုံးသည ်မသနစွ်မ်း အေမရိကနမ်ျား အက်ဥပေဒ (ADA) ကုိ လုိက်နာသည။် ထိမု�မက 

မဲေပးရနဌ်ာနများတွင ်မသနစွ်မ်း မဲေပးသူများ အမီှအခိုကငး်�ပီး သးီသန် ့ြဖစ်မ�ြဖင့ ်မဲထည့�်ိငုရ်န ်ADA �ငှ့ကုိ်က်ညေီသာ 

အဂင်္ ါရပ်များ ပါဝငသ်ည့ ်မဲစာရွက် အမှတ်အသားြပုေရးစက်များ (BMD) ကုိ တပ်ဆငထ်ားသည်။ ထိုအ့ြပင ်

ယာဉ်အတွငး်မှ မဲေပးြခငး်ကုိ မဲေပးရနဌ်ာနအားလုံးတွင ်ြပုလုပ်�ိငုသ်ည။် ၎ငး်တုိ၏့အမ်ိများမှေန၍ 

မဲေပးလုိသမူျားသညလ်ညး် RAVBM စနစ်ကုိ ဝငေ်ရာက်အသံးုြပုခွင့ ်�ှိသည။် RAVBM စနစ်အသံးုြပု၍ 

မဲေပးသူများသည ်ROV ဝဘဆ်ိုက် (www.acvote.org) တွင ်My Voter Profile သို ့ ဝငေ်ရာက်�ပီး ၎ငး်တုိ၏့ 

တရားဝငမဲ်လက်မှတ်�ငှ့တ်ကွ မဲေပး�ပီးေသာ မဲလက်မှတ်ကုိ ပုံ�ှပ်ိထတ်ုရန၊် ြဖည်သ့ငွး်ရန�်ငှ့ ်ROV သို ့ ြပနပုိ်ရ့န ်

��န�်ကားချက်များကုိ ေဒါငး်လုဒလု်ပ်�ိငုသ်ည။် မဲေပးသူဆိငုရ်ာ အေထေွထအွချက်အလက်များအတွက် မသနစွ်မ်း 

မဲေပးသူများသည ်ROV ၏ အခမ့ဲအေရးေပါ်ဖုနး်လုိငး် 1-800-834-6454 မှတစ်ဆင့လ်ညး် အကူအညရီယူ�ိငုသ်ည။်  

 

ေမးခွနး်များ ေမး�ိငုေ်စရန�်ငှ့ ်မဲေပးြခငး်�ငှ့ ်ေရွးေကာက်ပဲွဆိငုရ်ာ အချက်အလက်များ လက်ခံ�ိငုေ်စရနအ်တွက် 

မဲေပးသူများအား အသံးုလွယ်မ�လုပ်ေဆာငခ်ျက်များကုိ လမ်း��နရ်န ်အများြပညသ်ူထ ံအေဝးေြပာခ ေပးရနမ်လုိေသာ 

မဲေပးသူဖုနး်နပံါတ်တစ်ခ ုေပးအပ်ပါမည။် အေဝးေြပာခ ေပးရနမ်လုိေသာ ဖုနး်နပံါတ်ကုိ မဲေပးသမူျားဆိုငရ်ာ 

မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိ၏ ဝဘဆ်ိက်ုတွင ်ထတ်ုြပနမ်ညြ်ဖစ်�ပီး မီဒယီာေထာက်ကူမ�အတွငး် ထည့သ်ွငး်မညြ်ဖစ်�ပီး 

မဲေပးသူအချက်အလက်လမ်း��န၊် တုိက်�ုိက်စာပုိေ့ရးလုပ်ငနး်များ၊ ROV ဝဘဆ်ိုက်�ငှ့ ်

http://www.acvote.org/
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စာြဖင့မဲ်ေပးြခငး်အထတ်ုတုိအ့တွငး် မဲေပးသကူ ဆက်သွယ်ရန ်အချက်အလက်အြဖစ် လမ်း��နေ်ပးပါမည။် 

နားမ�ကားေသာ၊ အ�ကားအာ�ုံ အခက်အခဲ�ှိေသာ၊ သိုမ့ဟုတ် စကားမေြပာ�ိငုေ်သာ မဲေပးသူများသည ်

မဲေပးသူများဆိငုရ်ာ မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိ�ုံး၏ အေဝးေြပာခ ေပးရနမ်လုိေသာ မဲေပးသဖုူနး်နပံါတ်ကုိ ေခါ်ဆိရုန ်

စာပုိတ့ယ်လီဖုနး် (TTY) သိုမ့ဟုတ် အြခားစက်ကိရိယာမှတစ်ဆင့ ်ဖုနး်စနစ်ကုိ အသံးုြပုရန ်711 ကုိ �ှပ်ိြခငး်ြဖင့ ်

California ထပ်ဆင့လ်�င့ဝ်နေ်ဆာငမ်� (CRS) ကုိ အသံးုြပု�ိငုသ်ည။် CRS သည ်ေအာက်ပါ ေြပာဆိုဆက်သယ်ွေရး 

အေနအထားများကုိ ပ့ံပုိးေပးသည-် TTY၊ VCO၊ 2LVCO၊ HCO၊ STS၊ VASTS၊ ASCII သိုမ့ဟုတ် အသ။ံ 

မသနစွ်မ်းအသိငုး်အဝုိငး်အတွက် မဲေပးသအူသပိညာေပးေရး အလုပ်�ုံေဆးွေ�းွပဲွ  

ROV သည ်မသနစွ်မ်း မဲေပးသမူျား�ငှ့ ်သက်�ကီးရွယ်အိုများအား အသံးုလွယ်မ�နညး်လမ်းများ�ငှ့ ်မဲေပးရနဌ်ာန 

လုပ်ငနး်စဉ်အေ�ကာငး် အချက်အလက်များ ေပးရနအ်တွက် မဲေပးသူ အသပိညာေပးေရး အလုပ်�ုံေဆးွေ�းွပဲွကုိ 

အနညး်ဆံးု တစ် (1) �ကိမ် ြပုလုပ်ပါမည။် အလုပ်�ုံေဆးွေ�းွပဲွတွင ်မဲ�ုံပုံစံ ေရွးေကာက်ပဲွ၊ မဲေပးသည့ ်

ပစ�ညး်ကိရိယာများ၏ အသံုးလွယ်မ�၊ 24 နာရီ မဲလက်မှတ် ထည့သ်ည့်ပုံးဆိငုရ်ာအချက်အလက်၊ 

အလီက်ထေရာနစ်နညး်အရ စာြဖင့မဲ်ေပးြခငး် မဲလက်မှတ် (RAVBM) ရယူရန ်နညး်လမ်းများ ပါဝငသ်ည။် ROV သည ်

အလုပ်�ုံေနရာများ�ငှ့ ်ရက်များကုိ ေရွးချယ်ရန ်မဲေပးြခငး်ဆိငုရ်ာ အသံးုလွယ်မ� အ�ကံေပးေကာ်မတီ (VAAC) 

အဖဲွ�ဝငမ်ျားထမှံ အချက်အလက်ြဖည့သ်ွငး်မ�များကုိ အသံးုြပုပါမည။် 

မသနစွ်မ်း မဲေပးသမူျားကုိ အသပိညာေပးရာတွင ်အသံးုြပုေသာ စာရွက်စာတမ်းများ�ငှ့ ်နညး်လမ်းများ  

ROV သည ်အချက်အလက်များ ြဖန ့ြ်ဖူးရနအ်တွက် အသ၊ံ အ�ုပ်�ငှ့ ်စာြဖင့ေ်ရးထားေသာ စာရွက်စာတမ်းများ 

ြပုလုပ်မညြ်ဖစ်�ပီး VAAC ေတွ�ဆံုပဲွများမှ စုေဆာငး်ရ�ှိေသာ အချက်အလက်များကုိ မသနစွ်မ်း မဲေပးသူများအား 

အသပိညာေပးရနသ်ံးုေသာ နညး်လမ်းများေဖာ်ေဆာငေ်ရးတွင ်အသံးုြပုပါမည။် စာရွက်စာတမ်းများကုိ ROV 

ဝဘဆ်ိက်ုတွင ်ရငး်ြမစ်အြဖစ် ရယူ�ိငုရ်န ်ထား�ှိပါမည။် VCA ပ�ုိမုိး�ှငး်�ငှ့ ်အသပိညာေပးေရးအတွက် 

ြပုလုပ်ထားေသာ စာတနး်ထိးုပါဝငသ်ည့် ဗီဒယုိီများကုိ ROV ဝဘဆ်ိုက်တွင�်ငှ့ ်က��်ပ်ုတုိ၏့�ုံးခနး်သို ့ 

ဆက်သယ်ွြခငး်ြဖင့ ်ရယူ�ိငုပ်ါမည။်  

ေရွးေကာက်ပဲွ အလုပ်သမားများ 

ROV သည ်ေရွးေကာက်ပဲွလုပ်သားများအတွက် သငတ်နး်စာရွက်စာတမ်းများကုိ အထးူတလည် ြပုလုပ်ထားသည။် 

က��်ပ်ုတုိ၏့ အွနလုိ်ငး်သငတ်နး်�ှိ အချို �ေသာ သငတ်နး်စာရွက်စာတမ်းများသည ်မသနစွ်မ်း မဲေပးသမူျား�ငှ် ့

ဆက်ဆရံာတွင ်ယဉ်ေကျးမ�ပုိငး်ဆိုငရ်ာ သ�ိှိနားလညေ်ရးကုိ အဓိကထားသည။် အြခား 

သငတ်နး်စာရွက်စာတမ်းများသည ်ေရွးေကာက်ပဲွ လုပ်သားများက အသံးုလွယ်ေသာ မဲလက်မှတ်ေရစက် (BMD) 

အတွက် အသအံထအိေတွ� �ကားခံစနစ်သို ့ အမျိုးမျိုးေသာ နားေထာငစ်ရာ �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် �ုပ်ပုိငး်အေထာက်အကူြပု 

စက်ပစ�ညး်များကုိ ကုိငတွ်ယ်အသံးုြပုြခငး်�ငှ့ ်ချိတ်ဆက်ြခငး်ဆိငုရ်ာ နညး်ပညာရပ်များတွင ်အေထာက်အကူြပုသည။် 

အြခားသငတ်နး်များတွင ်မသနစွ်မ်း မဲေပးသမူျားအတွက် မဲေပးရနဌ်ာန သင့တ်င်ေ့လျာက်ပတ်စွာ ထေူထာငြ်ခငး် 

ပါဝငသ်ည။် ေရွးေကာက်ပဲွလုပ်သားအားလုံးသည ်မဲလက်မှတ် အမှတ်အသားြပုစက်ကုိ အသံးုြပု၍ 

မဲေပးသူတစ်ဦးအား ကူညရီန ်လက်ေတွ�သငတ်နး်ကုိ တက်ေရာက်�ကသည။်  
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အပုိငး် 4- မဲေပးရန်ဌာန�ငှ့ ်ဆ��မဲထည့�်ိငုေ်သာ ေနရာဆိငုရ်ာ အချကအ်လက ်

မဲေပးရန်ဌာန တညေ်နရာများ 

မဲေပးသူ၏ ေရွးချယ်မ� အက်ဥပေဒ (VCA) ပုံစံ ေရွးေကာက်ပဲွေအာက်တွင ်မဲေပးရနဌ်ာနများကုိ 

သမား�ုိးကျမဲေပးသည့ေ်နရာများတွင ်ယခငက်လုပ်ေဆာငခ်ဲသ့ည်ထက် ရက်ပုိတုိး၍ ဖွင့လှ်စ်ထားရနလုိ်အပ်သည။် 

မဲေပးရနဌ်ာနအားလုံးကုိ ေရွးေကာက်ပဲွမတုိငမီ် သံးု ရက်�ငှ့ ်ေရွးေကာက်ပဲွေနတ့စ်ရက်၊ စုစုေပါငး် ေလး ရက် 

ဖွင့လှ်စ်ထားပါမည။် ေရွးေကာက်ပဲွေနမ့တုိငမီ် ေနရာ �စ်ှဆယ်ခုကုိ ဆယ် (10) ရက်�ငှ့ ်ေရွးေကာက်ပဲွေနတ့စ်ရက်၊ 

စုစုေပါငး် 11 ရက် ဖွင့လှ်စ်ထားပါမည။်  

 

California မဲေပးသ၏ူ ေရွးချယ်မ� အက်ဥပေဒတွင ်ေကာငတီ်တစ်ခုက မဲေပးသမူျားအတွက် မဲေပးရနဌ်ာန 

တညေ်နရာများတွင ်ေပးအပ်ရမည့ ်သတ်မှတ်ချက်ေဘာငမ်ျားကုိ ေအာက်ပါအတုိငး် ြပ�ာနး်ထားသည-် 

 

• ေရွးေကာက်ပဲွေနမ့တုိငမီ် ဆယ် (10) ရက်အလုိမှစ၍၊ ေရွးေကာက်ပဲွေနမ့တုိငမီ် ေလးရက်ေြမာက်ေနအ့ထ ိ

အပါအဝင ်စုစုေပါငး် ခုနစ် (7) ရက်တွင ်ေရွးေကာက်ပဲွကျငး်ပသည့ ်တရားစီရငပုိ်ငခ်ွင့အ်တွငး် 

မှတ်ပုံတငထ်ားေသာ မဲေပးသ ူ50,000 လ�င ်မဲေပးရနဌ်ာန တစ် (1) ခု ဖွင့လှ်စ်ထားရမည။် 

•  ေရွးေကာက်ပဲွေနမ့တုိငမီ် သံးု (3) ရက်အလုိမှစ၍ ေရွးေကာက်ပဲွေနအ့ထ ိစုစုေပါငး် ေလး (4) ရက်တွင ်

ေရွးေကာက်ပဲွကျငး်ပသည့ ်တရားစီရငပုိ်ငခ်ွင့အ်တွငး် မှတ်ပုံတငထ်ားေသာ မဲေပးသ ူ10,000 လ�င ်

မဲေပးရနဌ်ာန တစ် (1) ခု ဖွင့လှ်စ်ထားရမည။် 

မဲေပးရနဌ်ာနအားလုံးတွင ်အသံးုြပု�ိငုေ်သာ မဲေပးပစ�ညး်ပစ�ယ၊ ဘာသာစကားအကူအည ီထား�ှိ�ပီး မဲေပးသူက 

ေနတွ့ငး်ချငး် မှတ်ပုံတင�်ပီး မဲေပး�ိငုေ်သာ �ခငး်ချက်ြဖင့မဲ်ေပးသ ူမှတ်ပုံတငြ်ခငး် (CVR) ကုိ စီစဉ်ေပးသည။် ထိုအ့ြပင ်

မဲေပးသူများသည ်သတ်မှတ်ထားေသာ မဲ�ုံတစ်ခုတညး်သာ မဟုတ်ဘ ဲAlameda ေကာငတီ်တစ်ေလ�ာက်၌�ှိေသာ 

မဲ�ုံများအနက် တစ်ခုသို ့ သာွးေရာက်ခွင့�်ှိသည။်  မဲေပးသသူည ်ဘာသာစကား အကူအည ီလုိအပ်�ပီး ထိေုနရာတွင ်

ထိဘုာသာစကားေြပာတတ်သည့ ်ေရွးေကာက်ပဲွလုပ်သား မ�ှိပါက လုပ်သားများသည ်မဲေပးသူအကူအညရီယူရန ်

မဲေပးသူများဆိငုရ်ာ မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိ၏ �ုံး�ှိ ဘာသာစကား အကူအညေီပးေရး ဖုနး်လုိငး်များသို ့ ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါမည။် 

ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒ ပုဒမ် § 14201 �ငှ့အ်ည ီမဲစငတ်ာအားလုံးတွင ်ရညရွ်ယ်ထားေသာ မဲဆ��နယ်များအတွငး် 

ပုံတူမဲလက်မှတ်များ ေတာငး်ခံပါက ဗမာ၊ ခမာ၊ ဟိ��ူ ၊ ကုိရီးယား၊ လာအို၊ မင၊် မွနဂုိ်လီးယား၊ ပနခ်ျာပီ�ငှ့ ်

တီလူဂူဘာသာစကားများြဖင့လ်ညး် ရ�ှိ�ိငုသ်ည။် ဘာသာစကား�စ်ှမျိုးသံးု တရားဝငမဲ်လက်မှတ်များကုိ 

ေအာက်ပါဘာသာစကားများြဖင့ ်မှာယူပုံ�ှပ်ိ�ိငုသ်ည်- အဂင်္လိပ်၊ တ�ုတ်၊ စပိန၊် တာဂါေလာဂ့်�ငှ့ ်ဗီယက်နမ်။ 

မဲ�ုံဆိငုး်ဘုတ်အားလုံးကုိ ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒ ပုဒမ် 14201 �ငှ့ ်မဲေပးြခငး်အခွင့အ်ေရးဆိငုရ်ာ အက်ဥပေဒ ပုဒမ် 203 

တွင ်သတ်မှတ်ထားေသာ ဘာသာစကားများသို ့ ဘာသာြပနဆ်ိပုါမည်။ 
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မဲေပးသူများ ပုိမုိအဆငေ်ြပေစရန ်Alameda ေကာငတီ်သည ်ေနရာ�ငှ့ဝ်နထ်မ်း လုံေလာက်စွာရ�ှိ�ိငုပ်ါက�ငှ့ ်

မဲေပးသူများအတွက် အကျိုးေကျးဇူးြဖစ်ေစပါက 11 ရက်ဖွင့လှ်စ်ေသာ မဲစငတ်ာများကုိ အနမ့်ိဆံးုသတ်မှတ်ချက်ထက် 

ေနာက်ထပ်တစ်ခထုား�ှိရန၊် 4 ရက်ဖွင့လှ်စ်ေသာ မဲစငတ်ာများကုိ အနမ့်ိဆံးုသတ်မှတ်ချက်ထက် ေနာက်ထပ် ေြခာက် 

(6) ခုထား�ှိရန ်စီစဉ်ထားသည။် မဲေပးရနဌ်ာနအားလုံး ဖွင့လှ်စ်ချိနမ်ျားမှာ ေရွးေကာက်ပဲွေနမ့တုိငမီ် ရက်များတွင ်မနက် 

9:00 မှ ညေန 5:00 အထ ိြဖစ်သည။် ROV သည ်တညေ်နရာများ၏လမ်း��နမ်ျားလညး် ပါဝငေ်သာ 

တညေ်နရာစာရငး်ကုိ က��်ပ်ုတုိ၏့ဝဘဆ်ိုက်တွင ်ထတ်ုြပနပ်ါမည။် ေရွးေကာက်ပဲွေနတွ့င ်(ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒ §4005) 

ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒအတုိငး် မဲေပးရနဌ်ာနအားလုံးကုိ မဲေပးသမူျားအတွက် မနက် 7:00 မှ ည 8:00 အထ ိ

ဖွင့လှ်စ်ပါမည်။  

မဲေပးရမည် ့ေနရာများ 

California ေရွးေကာက်ပဲွကျင့ထ်ံးုဥပေဒတွင ်ေကာငတီ်သည ်မဲဆ���ှငမ်ျားအတွက် မဲေပးရမည် ့ေနရာများကုိ 

စီစဉ်ေပးရမညဟူ်ေသာ သတ်မှတ်ချက်များ ြပ�ာနး်ထားသည။် ေရွးေကာက်ပဲွမတုိငမီ် အနညး်ဆံးု 28 ရက်မှစတင�်ပီး 

ေရွးေကာက်ပဲွေနအ့ပါအဝင၌် မှတ်ပုံတငထ်ားေသာ မဲေပးသ ူ15,000 တုိငး်အတွက် မဲထည့ရ်နေ်နရာ 

အနညး်ဆံးုတစ်ခုကုိ ပုံမှန�ုံ်းချိနအ်တွငး် ဖွင့လှ်စ်ထားရမည။် ဤစာရွက်စာတမ်း၏ ထတ်ုြပနခ်ျက်အတုိငး် 

လက်�ှိမှတ်ပုံတငမ်�ေပါ်တွင ်အေြခခံ၍ 24 နာရီဖွင့ရ်န ်လုိအပ်ေသာ မဲထည့ရ်နပုံ်းများ ခန ့မှ်နး်အေရအတွက်ကုိ 

ေအာက်ပါဇယားတွင ်မှတ်သားထားသည-် 

 

အနမ့်ိဆံးု သတ်မှတ်ချက်များ 

မဲေပးရမည် ့ေနရာများ- 
(မှတ်ပံုတငထ်ားေသာ မဲေပးသ ူအေယာက် 15k 

တိုငး်အတွက် မဲစာအတိ်ပံုး 1 ပံုး) 

63 

 

ROV သည ်ထိအုသိငုး်အဝုိငး်များအတွက် 24-နာရီ မဲထည့�်ိငုသ်ည့ ်မဲစာအတ်ိပုံး�ှိသည့ေ်နရာများ လုံေလာက်ေ�ကာငး် 

ေသချာေစရနအ်တွက် 24-နာရီ မဲထည့�်ိငုသ်ည့ ်မဲစာအတ်ိပုံး�ှိသည့ေ်နရာ�ငှ် ့(မဲဌာန ေနရာချထားေရး 

ထည့သ်ငွး်စဉ်းစားမ�များ�ှိ အပုိငး် 1 တွင ်ေတွ�ရေသာ) စံအတွငး် ရည်��နး်ထားေသာ လူအုပ်စုများ�ငှ့ ်

အသိငုး်အဝုိငး်များ၏ ပထဝီအေနအထားတညေ်နရာ ြပေသာ ေြမပုံအလ�ာများကုိ ��ငိး်ယှဉ်သည။် 

 
�ကိုတငက်ာကွယ်မ� အစီအမံများ 

ROV သည ်မဲေပးြခငး်လုပ်ငနး်တွင ်အေ�ာှင့အ်ယှက် မြဖစ်ေစရန ်ေရွးေကာက်ပဲွမတုိငမီ်�ငှ့ ်ေရွးေကာက်ပဲွအတွငး် 

ေဖာ်ြပပါ ကာကွယ်မ�ဆိငုရ်ာ လုံြခံုေရးအစီအမံများကုိ ထား�ှိပါမည-် 
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ကာကယွမ်�ဆိငုရ်ာ 

လံြုခံုေရးအစအီမံများ 

ရညရွ်ယခ်ျက ်

ပုံမှန ်လုံြခံုေရးအစီအမံများ ေရွးေကာက်ပဲွဆိငုရ်ာ စာရွက်စာတမ်းများ�ငှ့ ်

ပစ�ညး်ကိရိယာများကုိ ဝငေ်ရာက်သံးုစဲွမ�အား ကန ့သ်တ်ရန�်ငှ့ ်

အေ�ာှင့အ်ယှက်ြဖစ်�ိငုသ်ညမ်ျားကုိ ကာကွယ်ရန-် 

• ဝနထ်မ်းများသည ်ROV က ထတ်ုေပးထားေသာ ID 

တံဆပ်ိများကုိ ဝတ်ဆငရ်မည ်

• ဌာန၏ �ုံးခနး်သို ့ ဝငေ်ရာက်ေသာ ဧည့သ်ညမ်ျားသည ်

လက်မှတ်ထိးုရမညြ်ဖစ်�ပီး ဝနထ်မ်းတစ်ဦးက 

လုိက်ပါရမည ်

• ROV ၏ ကွနပ်ျူတာဆာဗာခနး်များ�ငှ့ ်

မဲလက်မှတ်ခနး်များကုိ ကန်သ့တ်ထားေသာတံဆပ်ိြဖင်သ့ာ 

ဝငေ်ရာက်�ပီး ဗီဒယုိီအေစာင့အ်�ကပ်ြဖင့ ်အ�မဲလုံြခံုေအာင ်

ထား�ှိသည ်

ဆာဗာ�ငှ့ ်ကွနရ်က် အရန ် ပငမ်ဆာဗာ သိုမ့ဟုတ် ကွနရ်က် ြပတ်ေတာက်ြခငး်ေ�ကာင့ ်

သတငး်အချက်အလက်စီးဆငး်မ� အေ�ာှင့အ်ယှက် မြဖစ်ေစရန-် 

• ROV ၏ မဲေပးစနစ်၊ မဲလက်မှတ် အြပငအ်ဆင�်ငှ့ ်ဒဇုိီငး်၊ 

ေရွးေကာက်ပဲွစီမံခန ့ခ်ွဲေရးစနစ် (EMS) ၏ 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်ကုိ လုံြခံုေသာေနရာတွင ်ထား�ှိသည ်

• ဤေဒတာအတွက် အရနသ်မ်ိးမ�များကုိ အလုိအေလျာက် 

ြပုလုပ်�ပီး ပငမ်ဆာဗာ ြပတ်ေတာက်ပါက 

အသင့ေ်နရာချေပးရန ်ြပုလုပ်ထားသည။်  

• မဲေပးသေူဒတာ၊ မဲေပးသည့်စနစ်�ငှ့ ်EMS တုိတွ့င ်

ြပုလုပ်ေသာ အေြပာငး်အလဲများကုိ ပုံမှနအ်စီအစဉ်ြဖင့ ်

အရနသ်မ်ိးသည။်  

အရနအ်ြဖစ် ထား�ှိေသာ 

မဲေပးရနဌ်ာန ပစ�ညး်ကိရိယာများ 

ပစ�ညး်ကိရိယာတစ်ခုခု အသံးုြပု၍ မရြခငး်ေ�ကာင့ ်မဲေပးသည့ ်

လုပ်ငနး်တွင ်အေ�ာှင့အ်ယှက် မြဖစ်ေစရန-်  
• မဲေပးရနဌ်ာနတွင ်လက်�ှိပစ�ညး်ကိရိယာကုိ သံးု၍မရသည့ ်

အေြခအေန�ငှ့ ်ေတွ� �ကံုရပါက မဲေပးသည့ေ်နရာ၌ 



   
 

40 
ြပနလ်ညြ်ပငဆ်ငခ်ျိန-် 04/18/2022 

ကာကယွမ်�ဆိငုရ်ာ 

လံြုခံုေရးအစအီမံများ 

ရညရွ်ယခ်ျက ်

မဲေပးသူများကုိ ဆက်လက်စီမံေဆာငရွ်က်�ိငုရ်န ်ဌာနတွင ်

အပုိပစ�ညး်ကိရိယာ ထား�ှိသည။် 

• အပုိပစ�ညး်ကိရိယာ မ�ှိပါက မဲေပးရနဌ်ာနတွင ်

မဲဆက်လက်ေပး�ိငုေ်စရန ်စွမ်းေဆာငရ်ည်�ှိသည ်

မဲေပးြခငး်ဆိုငရ်ာ အရနပ်စ�ညး်များ မဲေပးြခငး်ဆိုငရ်ာ ပစ�ညး်တစ်ခုခု အသံးုြပု၍ မရြခငး်ေ�ကာင့ ်

မဲေပးသည့ ်လုပ်ငနး်တွင ်အေ�ာှင့အ်ယှက် မြဖစ်ေစရန-်  
• မဲေပးရနဌ်ာန ဝနထ်မ်းများအတွက် ြပငဆ်ငထ်ားေသာ 

ထည့စ်ရာများ၏ မူပွားကုိ ထား�ှိပါမည် 

• ေနရာတစ်ခုသို ့ ေ���ေြပာငး်ရမည်ြ့ဖစ်ရပ်တွင ်

လုပ်သားများသည ်၎ငး်တုိ၏့ လက်�ှိပစ�ညး်များကုိ 

စုေဆာငး်�ိငုစွ်မ်းမ�ှိပါက အရနပ်စ�ညး်များကုိ 

ေနရာအသစ်သို ့ ေပးပုိပ့ါမည ်

အရနသ်င့�်ှိေသာ မဲေပးရနဌ်ာန 

ဝနထ်မ်းများ 

မဲေပးရနဌ်ာန ဝနထ်မ်းများ မ�ှိြခငး်ေ�ကာင့ ်မဲေပးသည့ ်

လုပ်ငနး်တွင ်အေ�ာှင့အ်ယှက် မြဖစ်ေစရန-် 

• မဲ�ုံမ�းသည ်မဲေပးရနဌ်ာနအတွက် အစားထိးုဝနထ်မ်းများ 

ေခါ်ယူရန ်ROV ကူညေီရးဌာန ကုိ ဆက်သယ်ွပါမည် 

• ေလက့ျင့သ်င�်ကားထားေသာ အရနဝ်နထ်မ်းများစာရငး်ကုိ 

ပငမ် ROV �ုံးက ထနိး်သမ်ိးထားပါမည် 

မသကင်္ာစရာ လူ သိုမ့ဟုတ် 

အရာဝတ� ုများဆိငုရ်ာ 

လုပ်ငနး်စဉ်များ 

မသကင်္ာစရာ လူ သိုမ့ဟုတ် အရာဝတ� ုတစ်ခ ု

ေပါ်ေပါက်လာြခငး်ေ�ကာင့ ်မဲေပးသည့ ်လုပ်ငနး်တွင ်

အေ�ာှင့အ်ယှက် မြဖစ်ေစရန-် 

• မဲ�ုံမ�းသည ်အေြခအေနေပါ်တွင ်မူတည၍် ROV 

ကူညေီရးဌာန �ငှ့ ်လုံြခံုေရးအာဏာပုိငမ်ျားကုိ 

ဆက်သယ်ွပါမည် 

လူကုိယ်တုိငစ်နစ်များကုိ 

ထား�ှိြခငး် 

အလီက်ထေရာနစ် ပစ�ညး်ကိရိယာ အသံးုြပု၍ မရြခငး်ေ�ကာင့ ်

မဲေပးသည့ ်လုပ်ငနး်တွင ်အေ�ာှင့အ်ယှက် မြဖစ်ေစရန-် 
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ကာကယွမ်�ဆိငုရ်ာ 

လံြုခံုေရးအစအီမံများ 

ရညရွ်ယခ်ျက ်

• မဲေပးသည့လု်ပ်ငနး် ဆက်လက်လုပ်ေဆာင�်ိငုရ်န ်

လုပ်ေဆာငခ်ျက်အားလုံးကုိ ေဆာငရွ်က်�ိငုသ်ည ်

အေရးေပါ်အစီအစဉ် (Contingency Plan)  

ROV သည ်မဲေပးရနဌ်ာနတွင ်အေ�ာှင်အ့ယှက်များကုိ ေြဖ�ှငး်ရန ်လုပ်ေဆာငပ်ါမည။် ေယဘုယျအားြဖင့ ်မဲေပးရနဌ်ာန 

တစ်ခုတညး်တွင ်သသိာစွာ အေ�ာှင်အ့ယှက်�ှိပါက ROV သည ်ေရွးေကာက်ပဲွလုပ်သားများကုိ 

အြခားမဲေပးရနဌ်ာနများသို ့ မဲေပးသူများအား လမ်း��နေ်စပါမည။် သင်ေ့လျာ်ပါက ROV သည ်တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ 

ြပညန်ယ်ေမာ်ကွနး်ထနိး်�ုံးသိုလ့ညး် အသေိပး�ပီး မဲေပးသမူျားကုိ အသေိပးရနအ်တွက် မီဒယီာေနာက်ဆံးုရ 

အေြခအေနများကုိ ေပးပါမည။် မဲေပးရနဌ်ာနတစ်ခု သိုမ့ဟုတ် VBM ထည့သ်ည့ေ်နရာတစ်ခု၏ �ုပ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ 

စွမ်းေဆာငရ်ည ်သိုမ့ဟုတ် အလားအလာေကာငး်မ�ကုိ သက်ေရာက်ေစသည့ ်သဘာဝေဘး သိုမ့ဟုတ် 

အြခားအေ�ာှင့အ်ယှက်�ှိပါက မဲေပးသူများကုိ အြခားေနရာသို ့ ေစလ�တ်ရန ်ထပ်တုိးအေ�ကာငး်�ကားချက်များ၊ 

ဆိငုး်ဘုတ်များ�ငှ့ ်ဝနထ်မ်းများ ထား�ှိပါမည။် မဲေပးရနဌ်ာနတစ်ခုတွင ်လုပ်ေဆာငခ်ျက်အားလုံးကုိ ရပ်ဆိငုး်ရပါက 

ေရွးေကာက်ပဲွလုပ်သားများသည ်California ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒ�ငှ့ ်မဲလက်မှတ်ထတ်ုလုပ်ြခငး်�ငှ့ ်

ြဖည့်စွက်�ပီးစီးြခငး်ဆိငုရ်ာ လမ်း��နခ်ျက်များ�ငှ့အ်ည ီမဲေပးရနဌ်ာန၏ မဲေပးသည့် ပစ�ညး်ကိရိယာများ�ငှ့ ်စာရငး်ကုိ 

ချက်ချငး်လုံြခံုေအာင ်ြပုလုပ်ပါမည။်  

 

အပုိငး် 5- မဲေပးရန်ဌာန ဆ��မဲ လံြုခံုေရး�ငှ့ ်ကိယုေ်ရးလံြုခံုမ� အစအီစဉ်များ (Vote Center Ballot Security and 

Privacy Plans) 

မဲေပးရနဌ်ာန ဒဇုိီငး်�ငှ့ ်အြပငအ်ဆင ် 

လူအဝငအ်ထက်ွအတွက် သင့ေ်တာ်ေစရန�်ငှ့ ်သတ်မှတ်ထားေသာ သးီသန ့ြ်ဖစ်သည့ ်မဲေပးေနရာများအတွက် 

ေနရာကျယ်ြပန်စွ့ာ �ှိေစရန ်က��်ပ်ုတုိ၏့ မဲေပးရနဌ်ာနများသည ်အနညး်ဆံးု 40'x 40' �ှိပါမည။် မဲေပးသသူည ်

အလီက်ထေရာနစ်-မဲစာအုပ်ြဖင့ ်လက်မှတ်ထိးုဝငရ်န ်လက်မှတ်ထိးုဝငသ်ည့ ်တက်ဘလက်ဆသီို ့ ဦးစွာ သာွးပါမည။်  

မဲေပးသူအား စက� ူမဲစာရွက် သိုမ့ဟုတ် မဲလက်မှတ် အမှတ်အသားြပုစက် �စ်ှမျိုးတွင ်မညသ်ည့်အရာြဖင့ ်

မဲေပးလုိေ�ကာငး်�ငှ့ ်ဘာသာစကားအကူအည ီလုိအပ်ြခငး် �ှိ၊ မ�ှိ ေမးြမနး်သည။် �ပီးေနာက် မဲေပးသမူျားသည ်

မှာယူမှထတ်ုေပးသည့ ်မဲလက်မှတ် ပရငတ်ာစားပဲွသို ့ ဆက်သာွး�ပီး ထိေုနရာတွင ်၎ငး်တုိ၏့ မဲဆ��နယ်အတွက် 

မဲလက်မှတ်ကုိ မဲလက်မှတ်အရာ�ှိက ပရင်ထ့တ်ုေပးသည။် ထိုေ့နာက် မဲေပးသအူား မဲလက်မှတ်ကုိ ြဖည့်စွက်ရန ်

မဲထည့ခ်နး်များသို ့ သာွးရန�်�န�်ကား�ပီး မဲေပးသူသည ်ဗဟုိေရတွက်ေရးဌာနသို ့ ြပနပုိ်ရ့နအ်တွက် ၎ငး်၏ 

မဲေပးထားေသာ မဲလက်မှတ်ကုိ စိမ်းြပာေရာင ်တရားဝင ်မဲလက်မှတ်တွနး်လှညး်သို ့ ထည့ရ်န ်��န�်ကားသည။် 

မဲေပးသူသည ်အလီက်ထေရာနစ်နညး်အရ မဲေပးလုိပါက မဲေပးသူအား သ�ုပ်ြပအရာ�ှိထ ံလမ်း��န�်ပီး 
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မဲေပးသူြဖည့်စွက်ရနအ်တွက် မဲလက်မှတ် အမှတ်အသားြပုေရး စက်ေပါ်တွင ်မဲလက်မှတ်တစ်ခုကုိ ဖွင့လုိ်က်သည။် 

မဲေပးသူအား ၎ငး်၏မဲလက်မှတ်ကုိ ပရင့ထ်တ်ုရန ်အ�ကံြပု�ပီး ပရင်ထ့တ်ုထားေသာ မဲလက်မှတ်ကုိ စိမ်းြပာေရာင ်

တရားဝင ်မဲလက်မှတ်တွနး်လှညး်သို ့ ထည့ရ်န ်��န�်ကားသည။်   

မဲေပးြခငး်ဆိုငရ်ာ လုံြခံုေရး 

မဲေပးသေူဒတာတွင ်လ�ို� ဝှက်မ�၊ �ုိးေြဖာင့မ်��ငှ့ ်လုံြခံုမ� �ှိေစရန ်လုိအပ်ေသာ အဆင့အ်ားလုံးကုိ ေဆာငရွ်က်သည။် 

ေကာငတီ် မဲေပးသေူဒတာအားလုံးကုိ အကာအကွယ်ြပုထား�ပီး တစ်ချိနတ်ညး်၌ပင ်ေကာငတီ်ဝနထ်မ်းများ 

အသံးုြပု�ိငုေ်စရန ်ဒဇုိီငး်ြပုလုပ်ထားေသာ ကာကွယ်ေရးအစီအမံများသံးုထားသည့ ်ေဒတာေဘစ့်များ�ငှ့ ်

ဆာဗာများတွင ်သမ်ိးဆညး်ထားသည။် 

 

မဲေပးသူများဆိငုရ်ာ မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိ၏ �ုံးခနး်တွင ်မဲစနစ်ကုိ ြပငပ်�ငှ့ ်အချိတ်အဆက်မ�ှိေအာင ်ထား�ှိ�ပီး၊ 

ဆိလုိုသညမှ်ာ ၎ငး်သည ်ြပငပ်ကွနပ်ျူတာ ကွနရ်က်သို ့ ဝငေ်ရာက်မ� လုံးဝမ�ှိြခငး်ြဖစ်သည။် မဲစနစ်ကုိ တံဆပ်ိြဖင့သ်ာ 

ဝငေ်ရာက်ရန ်ကန ့သ်တ်ထား�ပီး ဗီဒယုိီြဖင့ ်အ�မဲမြပတ် ေစာင့�်ကည့ေ်နေသာ ပငမ်�ုံးခနး်အတွငး်�ှိ 

လုံြခံုေသာေနရာတစ်ခုတွငလ်ညး် ထား�ှိသည။် 

 

မဲေပးရနဌ်ာနများတွင ်မဲေပးရနဌ်ာနတစ်ခုခုသို ့ လာေရာက်ေသာ မဲေပးသအူားလုံးအတွက် မှတ်ပုံတငြ်ခငး်ေဒတာ�ငှ့ ်

မဲေပးသူမှတ်တမ်းဆိငုရ်ာ အချက်အလက်များကုိ ဝနထ်မ်းများက အချိန�်ငှ့တ်စ်ေြပးညနီးီပါး အသံးုြပုခွင့ရ်�ှိသည။် 

မဲေပးရနဌ်ာနများတွင ်ရ�ှိ�ိငု�်ပီး မဲေပးရနဌ်ာနများ�ငှ့ ်ေကာငတီ်ေဒတာ ဆာဗာများအ�ကား ပုိလ့�တ်ေသာ 

မဲေပးသေူဒတာများကုိ ေနာက်ဆံးုေပါ် လ�ို� ဝှက်ကုဒေ်ြပာငး်ြခငး် နညး်ပညာများကုိ အသံးုြပု၍ 

လ�ို� ဝှက်ကုဒေ်ြပာငး်သည။် မဲေပးရနဌ်ာနများတွင ်အချို �ေသာ ေရွးေကာက်ပဲွစက်များ�ငှ့ ်ပစ�ညး်ကိရိယာများကသာ 

မဲေပးသေူဒတာကုိ အသံးုြပုခွင့�်ှိ�ပီး ထိေုဒတာကုိ ပုိလ့�တ်သည့အ်ခါ�ငှ့ ်ေရာက်�ှိသည့အ်ခါ လ�ို� ဝှက်ကုဒေ်ြပာငး်သည။် 

  

လက်ခံရ�ှိေသာ စာြဖင့မဲ်ေပးြခငး် (VBM) မဲလက်မှတ်များကုိ ROV ပငမ်�ုံးခနး်တွင ်စုစညး်�ပီး ေရတွက်�ပီးချိနအ်ထ ိ

လုံြခံုေသာအခနး်များတွင ်သမ်ိးဆညး်သည။် မဲလက်မှတ်များကုိ မေရတွက်မီ မဲလက်မှတ်တစ်ခုစီသည ်

မှတ်ပုံတငထ်ားေသာ မဲေပးသထူမှံ ြဖစ်ေ�ကာငး် ေသချာေစရန ်VBM မဲလက်မှတ်စာအတ်ိများေပါ် �ှိ လက်မှတ်များကုိ 

စစ်ေဆးအတညြ်ပုသည။် လက်မှတ်များကုိ စစ်ေဆးအတညြ်ပု�ပီးေနာက် မဲလက်မှတ်များကုိ ထတ်ုယူ�ပီး 

မဲဆ��နယ်အလုိက် စီ�ပီးေနာက် ေရတွက်ရနအ်တွက် ေပးပုိသ့ည။် ေရတွက်�ပီးေသာအခါ မဲလက်မှတ်များကုိ ROV 

ဂုိေဒါငတွ်င ်ထနိး်သမ်ိးရန ်လုံြခံုစွာ သယ်ယူပုိေ့ဆာငခ်ျိနအ်ထ ိစိတ်ချရေသာေနရာတစ်ခုတွင ်သမ်ိးဆညး်ထားသည။် 

 
အပုိငး် 6- အသံးုစရိတ ် 

မဲေပးသူများဆိငုရ်ာ မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိ (ROV) သည ်မဲေပးရနဌ်ာန ပုံစံေရွးေကာက်ပဲွများအေ�ကာငး် မဲေပးသမူျားကုိ 

အသေိပးရနအ်တွက် ကျယ်ြပန်ေ့သာကွနရ်က် ြဖစ်ေပါ်ေစရန ်လုိအပ်ေသာရငး်ြမစ်များအတွက် အသံးုစရိတ်�ငှ့ ်
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အစီအစဉ် ဖနတီ်းထားသည်။ အစီအစဉ်ဆွထဲားေသာ အသံးုစရိတ်တွင ်ဝနထ်မ်းခန ့ထ်ားြခငး်�ငှ့ ်

ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ��ငှ့ ်သက်ဆိငုေ်သာ အြခားအသံုးစရိတ်များ မပါဝငပ်ါ။ အသံးုစရိတ်ခွဲတမ်းကုိ 

ေအာက်ပါဇယားတွင ်ြပထားသည-် 

 

လုပ်ေဆာငခ်ျက် အသံးုစရိတ် 

စုစုေပါငး် ေ�ကာ်ြငာ $115,000 

သတငး်စာ ေ�ကာ်ြငာ/လူမ�မီဒယီာ/ပုံ�ှပ်ိေ�ကာ်ြငာ $100,000 

 

ေရဒယုိီမှ ေ�ကညာမ�များ $15,000 

စုစုေပါငး် ကမ်းလင်ေ့ထာကက်မူ� $1,135,000 

ပစ�ညး်များ�ငှ့ ်ြပသမ�များ ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ� $4,000 

ပဲွများတွင ်ေဝငမှ�များ ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ� $14,000 

CBO ြဖန ့ြ်ဖူးြခငး်အတွက် ေဝငမှ�များ 

ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ� 

$1,800 

 

ပစ�ညး်ကိရိယာ ကမ်းလင်ေ့ထာက်ကူမ� $8,000 

ေကာငတီ် ပုံ�ှပ်ိ စာရွက်စာတမ်းများ $6,000 

ယာဉ်ငာှးရမ်းမ�များ�ငှ့ ်ေလာငစ်ာဆ ီ $1,200 

မှတ်ပုံတငထ်ားေသာ မဲေပးသတူစ်ဦးထ ံတုိက်�ုိက် 

စာပုိ ့ြခငး် 2 �ကိမ် 

$1,100,000 
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ကုနက်ျစရိတ်များ 

VCA ကဲသ့ို ့
ေရွးေကာက်ပဲွကုနက်ျစရိတ်များ 

စက်တငဘ်ာ 14၊ 2021၊ CA 

ြပညန်ယ်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းရာထးူဆိငုရ်ာ 

ြပနလ်ည်ကျငး်ပသည့ ်ေရွးေကာက်ပဲွ 

(��ငိး်ယှဉ်�ိငုေ်သာ ေရွးေကာက်ပဲွ) 

VCA ေရွးေကာက်ပဲွ 

ကုနက်ျစရိတ်များ* 

 

 
 

ေရွးေကာက်ပဲွ လုပ်သားများ $519,720.56 $519,720.56 

မဲေပးရနဌ်ာန ငာှးရမ်းြခငး် $21,671.97 $21,671.97 

ေ�ကာ်ြငာြခငး်�ငှ့ ်

ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ� $557,500.76 $1,250,000.00 

*အဆိြုပုထားေသာ အသံးုစရိတ် 
မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိ�ုံးသည ်မဲဆ���ှင၏် ေရွးချယ်ခွင့ ်အက်ဥပေဒ၏ ဤပုံစံသစ်ေအာက်တွင ်ေရွးေကာက်ပဲွများ 
ကျငး်ပြခငး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်သည့ ်
ေရ�ှညကု်နက်ျစရိတ်�ငှ့ ်အကုနအ်ကျ သက်သာမ�များ၏ သက်ေရာက်မ�တုိကုိ့ ဆက်လက်ေလလ့ာ ဆနး်စစ်သာွးမည ်

ြဖစ်သည။် 

24-နာရီ မဲထည့�်ိငုသ်ည့ ်မဲစာအတိပုံ်းများ 

Alameda ေကာငတီ်အတွငး် 24-နာရီ မဲထည့�်ိငုသ်ည့် မဲစာအတ်ိပုံးများ တည�်ှိသည့ ်စာရငး်အြပည့အ်စုံကုိ 
ေအာက်တွင ်ြပုစုထားသည်။ 

24-နာရီ မဲထည့�်ိငုသ်ည့ ်မဲစာအတ်ိပုံးများကုိ ြပညန်ယ်အတွငး်�ငှ့ ်ေကာငတီ်ေရွးေကာက်ပဲွတစ်ခုစီ မတုိငမီ် 29 
ရက်အလုိတွင ်ဖွင့လှ်စ်သည်။ 
 

�မို �/အကျယ်အဝနး် အမည် လိပ်စာ 

Albany Albany City Hall Albany City Hall 1000 San Pablo Ave. 94706 

Ashland REACH Ashland Youth Center 16335 E 14th St. San Leandro, CA 94578 

Alameda Alameda City Hall Alameda City Hall (cross streets of Santa 

Clara Ave. and Oak St.) 2263 Santa Clara Ave. 

94501 

Alameda College of Alameda College of Alameda  

Alameda Bay Farm Island Library/ Park 3221 Mecartney  94502 
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�မို �/အကျယ်အဝနး် အမည် လိပ်စာ 

Berkeley Berkeley Civic Center Bldg. 2180 Milvia St. 94704 

Berkeley University of California 

Berkeley 

University of California Berkeley - Between 

Sather Gate and Architects & Engineers 

Building 

Berkeley Frances A. Rec. Center 2800 Park Street 94702  

Berkeley Claremont Branch Library 2940 Benvenue, Avenue, 94705 

Berkeley North Branch Library 1170 The Alameda, 94707  

Berkeley Berkeley Public Library West 

Branch 

1125 University Ave, 94702  

Cherryland Cherryland Park Grove Way, Hayward  

Castro Valley Castro Valley Library 3600 Norbridge Ave, 94546 

Castro Valley Castro Valley Community 

Center 

18988 Lake Chabot Rd, 94546 

Castro Valley Bay Trees Park 19855 Cull Canyon 94546  

Dublin Dublin City Offices Dublin City Offices 100 Civic Plaza Dublin, CA 

94568 

Dublin The Wave  4201 Central Parkway, 94568 

Emeryville Emeryville City Hall 1333 Park Ave. 94608 

Fremont Fremont City Building 3300 Capitol Ave., Building A, 94538 

Fremont Centerville Library 3801 Nicolet Ave, 94536 

Fremont Irvington Library 41825 Greenpark Dr., 94538 

Fremont Northwestern Polytechnic 

University 

47671 Westinghouse Drive, 94539 

Fremont Ohlone College Ohlone College - Building 19 

Fremont Niles Library 150 I St., 94536 

Fremont Fremont Main Library 2400 Stevenson Blvd., 94538 

Fremont East Bay Depot Cafe 37260 Fremont Blvd., 94536 

Fairview San Felipe Community Park 2058 D St., 94541 



   
 

46 
ြပနလ်ညြ်ပငဆ်ငခ်ျိန-် 04/18/2022 

�မို �/အကျယ်အဝနး် အမည် လိပ်စာ 

Hayward Hayward City Hall 777 B St., 94541 

Hayward CSUEB California State University - Between Old and 

New University Union 

Hayward Chabot College 25555 Hesperian Blvd., 94545, Near Bus Stop 

on Campus, close to the 200 Building 

Hayward Hayward Hall of Justice 24405 Amador St, 94544 

Hayward Hayward Weekes Community 

Center 

27182 Patrick Avenue, 94544 

Livermore Livermore City Hall 1052 South Livermore Ave., 94550 

Livermore Livermore Public Library – 

Rincon Branch 

725 Rincon Ave., 94551 

Livermore Summit Park 6329 Tioga Pass Ct, 94551 

Newark Newark City Hall 37101 Newark Blvd., 94560 

Newark Newark Community Center 

Park 

35501 Cedar Blvd., 94560 

Oakland Alameda County 

Administration Building 

1221 Oak St., 94612  

Oakland Rene C. Davidson Courthouse 1225 Fallon St., 94612 

Oakland Alameda County Registrar of 

Voters 

1225 Fallon St. Room G-1, 94612 

Oakland Samuel Merritt University 450 30th St., 94609 

Oakland Merritt College 12500 Campus Dr., 94619 

Oakland Highland Hospital 1411 E 31st St., 94602  

Oakland Recreation center 6300 Moraga Ave., 94611  

Oakland Temescal Walgreens 5055 Telegraph Ave., 94609 

Oakland Rainbow Recreation Center 5800 International Blvd., 94621  

Oakland Eastmont Wellness 7200 Bancroft Avenue, 94605 
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�မို �/အကျယ်အဝနး် အမည် လိပ်စာ 

Oakland Keller Market  4400 Keller Ave., 94605  

Oakland Peralta Hacienda Historical 

Park 

2496 Coolidge Avenue, 94601  

Oakland Cesar E. Chavez Library - 

Fruitvale 

3301 E 12th St #271, 94601 Library/BART 

Oakland DeFremery Park 1651 Adeline Street, 94607 

Oakland Roots Community Center 9925 International Blvd, 94603  

Oakland Goodwill- Laurel 3525 MacArthur Blvd., 94619 

Oakland Woodminster Market 5000 Woodminster Lane, 94602 

Oakland Warehouse 8000 Capwell Dr., 94621 

Piedmont Piedmont Highland Way and Mountain Avenue, 94611 

Pleasanton Pleasanton City Hall 123 Main St. 94566 

Pleasanton Dolores Bengston Aquatic 

Center 

4455 Black Avenue, 94566 

Pleasanton Pleasanton Sports Complex 5800 Parkside Dr., 94588 

San Leandro San Leandro Civic Center 835 East 14th St., 94577 

San Leandro Fairmont Hospital - Building 

Maintenance Department  

15400 Foothill Blvd., 94578 

San Leandro Manor Branch Library 1241 Manor Blvd., 94579 

San Leandro San Leandro Hospital 13855 E 14th St., 94578 

San Lorenzo San Lorenzo Library 395 Paseo Grande, 94580 

Union City Union City City Hall 34009 Alvarado-Niles Rd., 94587 

Union City Contempo Park  32300 Meteor Drive, 94587 

Union City Holly Community Center 31600 Alvarado Blvd., 94587 
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လျာထားေသာ မဲေပးရန်ဌာန ေနရာ တည်ေနရာများ 

ြပညန်ယ်အတွငး်�ငှ့ ်ေကာငတီ်အတွငး် ေရွးေကာက်ပဲွတစ်ခုစီအတွက် Alameda ေကာငတီ်တွင ်မဲေပးရနဌ်ာနစုစုေပါငး် 

100 �ှိပါမည။် ေအာက်ပါစာရငး်သည ်မဲေပးရနဌ်ာနများ၏ စာရငး်အြပည့အ်စုံကုိ ေဖာ်ြပြခငး်မဟုတ်ပါ။ မဲေပးရနဌ်ာန 

ေနရာများ၏ အဆံးုသတ်စာရငး်ကုိ မဲေပးသမူျားဆိုငရ်ာ မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိ�ုံး၏ ဝဘဆ်ိုက် www.acvote.org တွင ်

ေဖာ်ြပထားပါမည။် 

 

  

http://www.acvote.org/
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လျာထားေသာ မဲေပးရန်ဌာနများ (စာရငး်သည ်ြပည့စ်ံုမ�မ�ိှပါ - ေရွးချယြ်ခငး်လပ်ုငန်းကိ ုေဆာငရွ်ကဆ်ြဲဖစသ်ည)် 

ရက်များ�ငှ့ ်သက်ဆိငုေ်သာ ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် အပုိငး် 1- မဲေပးရနဌ်ာနေအာက်�ှိ 

ေရွးေကာက်ပဲွအုပ်ချုပ်ေရး 

 

ေနရာအမည် အခနး် 
(သက်ဆိငုမ်��ှိပါက) လိပ်စာ # ရက် 

1ST CONGREGATIONAL 
CH OF ALAMEDA 

FELLOWSHIP HALL 1912 CENTRAL AVE ALAMEDA 4 

81ST AVE BRANCH 
LIBRARY 

  1021 81ST AVE OAKLAND 4 

ALAMEDA COUNTY 
ELECTRICAL JATC 

  14600 CATALINA ST SAN 
LEANDRO 

11 

ALAMEDA COUNTY 
OFFICE BUILDING 

PUBLIC HEARING 
RM 

224 W WINTON AVE HAYWARD 4 

ALBANY  REC & COMM 
SERVICES 

COMMUNITY 
CENTER 

1249 MARIN AVE ALBANY 4 

ALLEN TEMPLE GYM 8501 INTERNATIONAL BLVD 
OAKLAND 

4 

BASERO MOBILE PARK SOCIAL HALL 4141 DEEP CREEK RD FREMONT 4 

BERKELEY ADULT 
SCHOOL 

GYM 1701 SAN PABLO AVE BERKELEY 4 

BERKELEY HIGH SCHOOL  GYM 1980 ALLSTON WAY BERKELEY 4 

BETH EDEN BAPTIST 
CHURCH 

FLC 1183 10TH ST OAKLAND 4 

BETHEL PRESBY CHURCH MPR/FIRESIDE 14235 BANCROFT AVE SAN 
LEANDRO 

4 

BOTHWELL ARTS CENTER EAST END 2466 8TH ST LIVERMORE 11 
BOYS AND GIRLS CLUB   2200 SAN LEANDRO BLVD SAN 

LEANDRO 
4 

BROOKEVALE ELEM 
SCHOOL 

  3400 NICOLET AVE FREMONT 4 

BUENA VISTA UNITED 
METHODIST CH 

SOCIAL HALL 2311 BUENA VISTA AVE 
ALAMEDA 

4 

BURCKHALTER ELEM 
SCHOOL 

  3994 BURCKHALTER AVE 
OAKLAND 

4 

CAL STATE UNIV EAST 
BAY 

  25800 CARLOS BEE BLVD 
HAYWARD 

4 

CASTRO VALLEY LIBRARY   3600 NORBRIDGE AVE CASTRO 
VALLEY 

4 

CELEBRATION CHURCH ROOM 2 1135 BLUEBELL DR LIVERMORE 4 
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ေနရာအမည် အခနး် 
(သက်ဆိငုမ်��ှိပါက) လိပ်စာ # ရက် 

CENTRAL BAPTIST 
CHURCH 

WORSHIP CENTER 2133 CENTRAL AVE ALAMEDA 11 

CHABOT COLLEGE EVENT CENTER 25555 HESPERIAN BLVD 
HAYWARD 

11 

CHURCH OF THE 
TRANSFIGURATION 

HALL 4000 E. CASTRO VALLEY BLVD 
CASTRO VALLEY 

11 

CHURCH ON THE 
CORNER 

SANCTUARY 1319 SOLANO AVE ALBANY 4 

COLLEGE OF ALAMEDA   555 RALPH APPEZZATO 
MEMORIAL PKWY ALAMEDA 

4 

COMMUNITY OF CHRIST 
FREMONT 

  34050 PASEO PADRE PKWY 
FREMONT 

4 

CORNERSTONE 
FELLOWSHIP 

FELLOWSHIP HALL 180 LEWELLING BLVD SAN 
LORENZO 

11 

DOWNTOWN HAYWARD 
PUBLIC LIBRARY 

  888 C ST HAYWARD 4 

DUBLIN CIVIC CENTER REGIONAL 
MEETING ROOM 

100 CIVIC PLAZA DUBLIN 4 

DUBLIN UNIFIED SCH 
DISTRICT 

BOARDROOM 7471 LARKDALE AVE DUBLIN 11 

EAST OAKLAND SENIOR 
CENTER 

MULTIPURPOSE 9255 EDES AVE OAKLAND 4 

EASTMONT TOWN 
CENTER ENTRANCE F 

UNIT 52 7200 BANCROFT AVE OAKLAND 11 

ED ROBERTS CAMPUS   3075 ADELINE ST BERKELEY 4 
ELMHURST MIDDLE 
SCHOOL 

GYM 1800 98TH AVE OAKLAND 11 

EMERYVILLE SENIOR 
CENTER 

  4321 SALEM ST EMERYVILLE 4 

EPWORTH UNITED 
METHODIST CHURCH 

FELLOWSHIP HALL 1953 HOPKINS ST BERKELEY 4 

FAIRVIEW ELEMENTARY 
SCHOOL 

  23515 MAUD AVE HAYWARD 4 

FAIRWAY PARK BAPTIST 
CHURCH 

  425 GRESEL ST HAYWARD 4 

FIRE STATION 6 APP BAY 4550 EAST AVE LIVERMORE 4 
FREMONT ADULT 
SCHOOL 

  4700 CALAVERAS AVE FREMONT 4 

FREMONT HIGH SCHOOL   4610 FOOTHILL BLVD OAKLAND 4 
FREMONT MAIN 
LIBRARY 

FUKUYA 2400 STEVENSON BLVD 
FREMONT 

11 

FRUITVALE ELEMENTARY 
SCHOOL 

  3200 BOSTON AVE OAKLAND 4 
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ေနရာအမည် အခနး် 
(သက်ဆိငုမ်��ှိပါက) လိပ်စာ # ရက် 

HALCYON BAPTIST 
CHURCH 

  2860 HALCYON DR SAN 
LEANDRO 

4 

HARVEST PARK MIDDLE 
SCHOOL 

GYM 4900 VALLEY AVE PLEASANTON 4 

HINDU COMMUNITY 
AND CULTURAL CENTER 

KEDARNATH 
ROOM 

1232 ARROWHEAD AVE 
LIVERMORE 

11 

HIRING HALL - 
CHERRYLAND 

  1050 MATTOX RD HAYWARD 11 

HOLY CROSS LUTHERAN 
CHURCH 

FELLOWSHIP HALL 1020 MOCHO ST LIVERMORE 4 

IRVINGTON LIBRARY LIBRARY 41825 GREENPARK DR 
FREMONT 

4 

ISLAMIC CENTER ON 
FREMONT 

LADIES GYM AREA 42412 ALBRAE ST FREMONT 4 

ITLONG VERA-CRUZ 
MIDDLE SCHOOL 

  31604 ALVARADO BLVD UNION 
CITY 

4 

JACK LONDON AQUATIC 
CENTER 

  115 EMBARCADERO OAKLAND 4 

JAMES LEITCH ELEM 
SCHOOL 

  47100 FERNALD ST FREMONT 4 

JAMES LOGAN HIGH 
SCHOOL 

GYM 1800 H ST UNION CITY 4 

JOAQUIN MILLER 
CENTER 

ASSEMBLY ROOM 3594 SANBORN DR OAKLAND 4 

LAKE MERRITT UNITED 
METH CHURCH 

  1330 LAKESHORE AVE 
OAKLAND 

4 

LAKESIDE PARK GARDEN VISTA ROOM 666 BELLEVUE AVE OAKLAND 4 
LIFE ADVENTIST CH OF 
BERKELEY 

  2236 PARKER ST BERKELEY 4 

LIFE WEST COLLEGE   25001 INDUSTRIAL BLVD 
HAYWARD 

4 

LIVERMORE VALLEY 
ACADEMY 

ROOM 16 557 OLIVINA AVE LIVERMORE 4 

LONGFELLOW SCHOOL GYM 1522 WARD ST BERKELEY 4 
MILLS COLLEGE HAAS GYM IN JUNE 

& SU IN NOV. 
5000 MACARTHUR BLVD 
OAKLAND 

4 

MONTERA MIDDLE 
SCHOOL 

MPR 5555 ASCOT DR OAKLAND 4 

MUSLIM COMMUNITY 
CENTER 

BANQUET HALL 5724 W LAS POSITAS BLVD 
PLEASANTON 

11 

NEW HAVEN ADULT 
SCHOOL 

MPR 600 G ST UNION CITY 4 

NEWARK PUBLIC 
LIBRARY 

MEETING ROOM 37055 NEWARK BLVD NEWARK 11 
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ေနရာအမည် အခနး် 
(သက်ဆိငုမ်��ှိပါက) လိပ်စာ # ရက် 

OAKLAND PUBLIC LIB 
ROCKRIDGE BRANCH 

2ND FLOOR 5366 COLLEGE AVE OAKLAND 4 

OAKLAND TECH HIGH 
SCHOOL 

GYM 4351 BROADWAY OAKLAND 11 

PALMA CEIA BAPTIST 
CHURCH 

BENNETT HALL 28605 RUUS RD HAYWARD 4 

PALOMARES HILLS REC 
CTR 

  6811 VILLAREAL DR  
CASTRO VALLEY 

4 

PIEDMONT VETERANS 
MEMORIAL BLDG 

BALLROOM 401 HIGHLAND AVE PIEDMONT 4 

PLEASANTON MIDDLE 
SCHOOL 

GYM 5001 CASE AVE PLEASANTON 4 

PRESCOTT SCHOOL MPR 920 CAMPBELL ST OAKLAND 11 
ROSA PARKS SCHOOL MULTI-USE ROOM 920 ALLSTON WAY BERKELEY 4 
SAN LORENZO COMM 
CH 

SOCIAL HALL 945 PASEO GRANDE 
SAN LORENZO 

4 

SANTA RITA PUBLIC 
WORKS 

CONFERENCE 
ROOM 

4825 GLEASON DR DUBLIN 4 

SHEPHERED OF THE 
HILLS LUTHERAN 
CHURCH 

  401 GRIZZLY PEAK BLVD 
BERKELEY 

4 

SIKH TEMPLE CANOPY 300 GURDWARA RD FREMONT 4 
SL VETERANS MEMORIAL 
BLDG 

  1105 BANCROFT AVE SAN 
LEANDRO 

4 

SOUTH SHORE CENTER   2130 OTIS DRIVE ALAMEDA 4 
ST CLEMENTS CHURCH MCCOLLUM HALL 750 CALHOUN ST HAYWARD 4 
ST COLUMBA CATHOLIC 
CHURCH 

  6401 SAN PABLO AVE OAKLAND 4 

ST JARLATH CHURCH   2620 PLEASANT ST OAKLAND 4 
ST JOHN EPISCOPAL 
CHURCH 

  1707 GOULDIN RD OAKLAND 4 

TEMPLE ISRAEL SOCIAL HALL 3183 MECARTNEY RD ALAMEDA 4 

THE SILLIMAN CENTER   6800 MOWRY AVE NEWARK 4 
THE WAVE COMMUNITY 

ROOM 
4201 CENTRAL PARKWAY 
DUBLIN 

4 

THINK COLLEGE NOW GYM 2825 INTERNATIONAL BLVD 
OAKLAND 

4 

THOMAS S HART 
MIDDLE SCHOOL 

GYM 4433 WILLOW RD PLEASANTON 4 

TROPICS MOBILE HOME 
PARK 

AUDITORIUM 33000 ALMADEN BLVD 
UNION CITY 

11 

UNITED CHURCH OF 
CHRIST FREMONT 

SOCIAL HALL 38255 BLACOW RD FREMONT 4 
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ေနရာအမည် အခနး် 
(သက်ဆိငုမ်��ှိပါက) လိပ်စာ # ရက် 

UNITED FOR SUCCESS 
ACADEMY 

GYM 2101 35TH AVE OAKLAND 4 

UNITED METHODIST 
CHURCH OF CV 

FELLOWSHIP HALL 19806 WISTERIA ST 
CASTRO VALLEY 

4 

VALLEJO MILL ELEM 
SCHOOL 

LIBRARY 38569 CANYON HEIGHTS DR 
FREMONT 

4 

VALLEY VIEW 
ELEMENTARY SCHOOL 

MPR 480 ADAMS WAY PLEASANTON 4 

WEST OAKLAND PUBLIC 
LIBRARY 

MEETING ROOM 1801 ADELINE ST OAKLAND 4 

WILLARD MIDDLE 
SCHOOL 

GYM 2425 STUART ST BERKELEY 4 

WILLIAMS CHAPEL 
BAPTIST CHURCH 

  1410 10TH AVE OAKLAND 4 

 

အသိငုး်အဝိုငး် မိတဖ်ကမ်ျား 

သင ်သိုမ့ဟုတ် သင့အ်ဖဲွ�အစညး်သည ်မဲေပးရနဌ်ာန ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ��ငှ့ ်အသပိညာေပးမ�များ�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ 

Alameda ေကာငတီ် မဲေပးသမူျားဆိုငရ်ာ မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိ�ငှ့ ်ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်လုိပါက က��်ပ်ုတုိကုိ့ 

vca@acgov.org သို ့ အးီေမးလ်ပုိပ့ါ။.  

 

ဘာသာစကား အသိငုး်အဝုိငး် မိတ်ဖက်များ 
• Asian Advisory Collaborative 

• Asian American Curriculum Project Inc. 

• Asian Civil Liberties Union (ACLU) 

• Asian Pacific Environment Network (APEN) 

• Cantonese Speaking Academy Alumni 

• Center for Empowering Refugees and Immigrants (CERI) 

• Chinese American Citizens Alliance 

• Dien Hong Senior Center 

• East Bay Asian Local Development Corporation 

• East Bay Asian Youth Center 

• East Bay Refugee Forum 

• Family Bridges 

mailto:vca@acgov.org
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• Filipino for Justice 

• Hong Lok Senior Center 

• Lao Family Community Development 

• Lincoln Square Recreation Center 

• Oakland Asian Cultural Center 

• Oakland Chinatown Chamber of Commerce 

• Oakland Community Organization (Spanish) 

• Oakland Public Asian Library 

• Oakland Vietnamese Chamber of Commerce 

• Spanish Speaking Citizens' Foundation 

• The Unity Council (Fruitvale Village) Spanish 

• U.S. Citizenship and Immigration Service 

• Van Lang Language Center (Vietnamese) 

• Vietnamese Community Development Incorporated Of The East Bay 

ဝနေ်ဆာငမ်�မလုံေလာက်ေသာ အသိငုး်အဝုိငး် မိတ်ဖက်များ  
• ACC Food Bank 

• ALCO Probation Dept 

• Alameda Point Collaborative 

• BOSS – Building Opportunities for Self Sufficiency 

• California Hotel 

• Center of Reentry Excellence (Felton Inst.) 

• Covenant House 

• East Bay Housing Organizations 

• Felton Institute 

• Impact Justice (Homecoming Project) 

• Legal Services for Prisoners with Children (LSPC) 

• Meals On Wheels 

• Oakland Housing Authority 

• Public Defender’s Client Advocates 

• Restore Oakland 

• Roots Community Health Center 
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• California State Parole Office 

• The Unity Council 

• YEAH (Youth Engagement Advocacy Housing) 

ေကျာငး်/အသိငုး်အဝုိငး် ေကာလိပ် မိတ်ဖက်များ 

• Arroyo High School 

• Berkeley High School 

• Bishop O'Dowd High School 

• California State University, East Bay 

• College Of Alameda 

• Dewey Academy 

• Dewey Academy High School 

• Dublin High School 

• Encinal High School 

• Irvington High School 

• James Logan High School 

• John F. Kennedy High School 

• Laney College 

• Livermore High School 

• Merritt College 

ေကျာငး်/အသိငုး်အဝုိငး် ေကာလိပ် မိတ်ဖက်များ (ဆက်ရန)် 

• Mills College 

• Mission San Jose High 

• Newark Memorial High School 

• Oakland High School 

• Oakland Military Institute 

• Robertson High School 

• Royal Sunset High School 

• Saint Mary’s College 

• San Leandro High School 

• San Lorenzo High School 

• Skyline High School 
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• Tennyson High School 

• UC Berkeley 

• Washington High School 

သက်ဝငယုံ်�ကညမ်�အေြခြပု အသိငုး်အဝုိငး် မိတ်ဖက်များ  

• Acts Full Gospel 

• Allen Temple Baptist Church 

• Buddhist Temple Oakland 

• Cornerstone Fellowship 

• Fremont Sikh Temple 

• Grace Church 

• Gurdwara Sahib of Fremont 

• Holy Names University 

• Olivet Oakland Church 

• Pho Tu Buddhist Center 

• Saint Anne Catholic Church 

• Shiloh Church 

• St. Andrew Kim Korean Church 

• St. Barnabas Church of Alameda City 

• St. Bernard Church 

• St. Elizabeth Catholic Church 

• Tabernacle Missionary Baptist 

• The New Parks Chapel A.M.E Church 

မသနစွ်မ်း အသိငုး်အဝုိငး် မိတ်ဖက်များ 

• Alameda County Network of Mental Health Clients (ACNMHC) 

• Berkeley Center for Independent Living 

• California Department of Rehabilitation Orientation Center for The Blind 

• Center for Independent Living (CIL) 

• Chabot College 

• Community Resources for Independent Living (CRIL) 

• CRIL Hayward 

• CURYJ (Communities United for Restorative Justice)   
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• Disability Rights California 

• East Bay Center for the Blind 

• East Oakland Community Project (EOCP)t 

• Emeryville Senior Center  

• Faith In Action Community 

• Friends of Children with Special Needs 

• Fruitvale-San Antonio Senior Center 

• Hong Lok Senior Centers 

• Immigration Clinic (Oakland) 

• Mastic Senior Center 

• North Berkeley Senior Center 

• Root and Rebound 

• San Leandro Senior Community Center 

• St. Mary's Center 

• Stepping Stones 

• Vietnamese Senior Center 

ထပ်တုိး အသိုငး်အဝုိငး် မိတ်ဖက်များ (ေထာက်ခံအားေပးမ�၊ �ိငုင်ေံရး�ငှ့ ်ပေရာ်ဖက်�ှငန်ယ်) 

• ACFANFEST 

• ACLU of N. California 

• Acta Non Verba Farm 

• Alameda County Mosquito Abatement District 

• Alameda Landing 

• Alameda Library 

• Alameda Multicultural Community Center 

• Bay Area Rapid Transit (BART) 

• Black Joy Parade 

• Boy Scout Troop (Oakland) 

• Caledonian Club of San Francisco 

• Cal Red Berets 

• Castro Valley Pride 

• Centro Legal 
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• City of Albany Recreation and Community Services 

• City Of Dublin 

• City of Hayward 

• City of Emeryville 

• City of Livermore 

• Delta Kappa Omega Women's Society 

• Dublin Library 

• East County Animal Shelter 

• Eastmont Mall 

• Friends of the Alameda Animal Shelter 

• Golden State Warriors 

• Heron Bay Homeowners Association 

• High Line Kites 

• La Familia 

• League of Women Voters 

• MLK Freedom Center 

• Montclair Library 

• Newark Library 

• Newark Rotary Club 

• NewPark Mall 

• Oakland Animal Shelter 

• Oakland Black Cowboy Association 

• Oakland LGBTQ+ Community Center 

• Oakland Pride Parade & Festival 

• Oakland Unified School District 

• Piedmont City Hall 

• Planting Justice 

• Red Cross 

• Restorative Justice for Oakland Youth (R-JOY) 

• Rockridge District Association 

• Social Security Administration 

• South Shore Center 
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• Southland Mall 

• SCI Graphics 

• SPCA 

• Stoneridge Mall 

• The Dublin Wave 

• The Unity Council (Fruitvale Village) 

• Walgreens 

• Walton Consulting 

• YMCA 

• Youth Enrichment Services 

• Youth Uprising 
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Alameda ေကာငတီ် မဲေပးသမူျားဆိုငရ်ာ မှတ်ပုံတငအ်ရာ�ှိ 

ဘာသာစကား အသံးုလွယ်မ� အ�ကံေပးေကာ်မတီ (LAAC) �ငှ့ ်မဲေပးြခငး် အသံးုလွယ်မ�  

အ�ကံေပးေကာ်မတီ အဖဲွ�ဝင ်အဖဲွ�အစညး်များ 

 
ဘာသာစကား အသံးုလွယ်မ� အ�ကံေပးေကာ်မတီ 

 
• Chinese American Citizens’ Alliance 

• Family Bridges, Inc. Hong Lok Senior Center 

• Cantonese Speaking Citizens Academey Alumni 

• Asian Law Caucus 

• Spanish Speaking Citizens’ Foundation 

• East Bay Vietnamese Association 

• East Bay Legal Aid Center 

• Vietnamese Voter League 

• Dien Hong Senior Center 

• Alameda County Refugee Forum 

• New Apostolic Church 

• Oakland Vietnamese Chamber of Commerce 

• Vietnamese Community Development  

• Pho Tu Buddhist Center 

• Filipino Advocates fro Justice 

• Mobilize the Immigrant Vote 

• Lincoln Square Recreation Center 

• J.L. Richard Terrace Senior Home & Irene Cooper 

• Asian Pacific Environment Network (APEN) 

မဲေပးြခငး် အသံးုလွယ်မ� အ�ကံေပးေကာ်မတီ 

• Disabiltiy Rights of California 

• Center for Independent Living (CIL) 

• Community Resources for Indenpendnt Living (CRIL) Hayward 

• Voters from the Disability Community 

• City of Oakland – ADA Program 




