
1 
 

ຄາວຕ້ີຊາຄຮາເມັນໂຕ 

ການລົງທະບຽນເພ່ືອເລື ອກຕ້ັງ ແລະການເລື ອກຕ້ັງ  

 

 
 

ແຜນການຈັດການບໍ ລິ ຫານການເລື ອກຕ້ັງ 

ອັບເດດກ່ຽວກັບໂຄວິ ດ-19  
 

ຄາວຕີ ້ ຊາຄຮາເມັນໂຕ 

 ການລົງທະບຽນເພ່ືອເລື ອກຕ້ັງ ແລະການເລື ອກຕ້ັງ  

7000 65th Street, Suite A 

Sacramento, CA 95823 

(800) 762-8019 

voterinfo@saccounty.net  

www.elections.saccounty.net  

mailto:voterinfo@saccounty.net
http://www.elections.saccounty.net/


2 
 

ສາລະບານ 
I. ສູນເລື ອກຕ້ັງ ......................................................................................................................................... 4 

A. ບໍ ລິ ການຕ່າງໆ ................................................................................................................................... 4 

B. ມີ ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື  PPE 
ໃຫ້ທີ່ ສູນເລື ອກຕ້ັງທຸກແຫ່ງເພ່ືອແຈກໃຫ້ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເລື ອກຕ້ັງ, ຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງ 
ແລະຜູ້ສັງເກດການ. .................................................................................................................................. 5 

o ຖົງໃສ່ບັດເລື ອກຕ້ັງ ............................................................................................................................... 6 

C. ແຜນຜັງແລະການຈັດຕ້ັງ: ............................................................................................................ 6 

o ສູນເລື ອກຕ້ັງທີ່ ບໍ່ ມີ ແນວກ້ັນປະເພດຫ້ອຍລົງມາ.............................................................................. 7 

• ສູນເລື ອກຕ້ັງແຕ່ລະແຫ່ງຈະມີ ແຜນພາບຂອງການຈັດຕ້ັງ ............................................................. 7 

D. ປ້າຍ ............................................................................................................................................... 7 

E. ການປ່ຽນແປງສະຖານທີ່ /ຂ້້ັນຕອນການປິ ດ. .................................................................................... 8 

F. ສູນເລື ອກຕ້ັງ/ການນໍ າສ່ົງ .................................................................................................................. 8 

II. ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເລື ອກຕ້ັງ (ຜູ້ເຮັດວຽກທີ່ ສະຖານທີ່ ລົງຄະແນນ) ................................................................... 8 

A. ການຮັບສະໝັກພະນັກງານ. ............................................................................................................. 8 

B. ການຝຶກອົບລົມ. ............................................................................................................................... 8 

C. ຜູ້ອໍ ານວຍການການຂົນສ່ົງ. .......................................................................................................... 9 

D. ສະຖານະການທີ່ ຫຍຸ້ງຍາກ. ............................................................................................................ 9 

II. ຕູ້ປ່ອນບັດເລື ອກຕ້ັງ ແລະການລວບລວມບັດເລື ອກຕ້ັງ ................................................................... 10 

III. ການລົງທະບຽນເພ່ືອເລື ອກຕ້ັງແລະຫ້ອງການເລື ອກຕ້ັງ ................................................................ 10 

A. ແຜນການຈັດຕ້ົັງຫ້ອງການ ແລະແຜນການຂ້າເຊື ້ ອໂລກທ້ົວໄປ. ................................................... 10 

• ແຜນການຂ້າເຊື ້ ອ ........................................................................................................................... 11 

B. ການນັບບັດເລື ອກຕ້ັງ. .................................................................................................................... 11 

C. ຜູ້ສັງເກດການ/ສື່ ມວນຊົນ. ............................................................................................................. 12 

IV. ການເຜີຍແຜ່ຂໍ ້ ມູນແລະການສ່ົງຊໍ ້ ຄວາມ ....................................................................................... 12 

A. ການເລື ອກຕ້ັງທາງໄປສະນີ : ຊຸດເອກະສານເລື ອກຕ້ັງທາງໄປສະນີ ຈະລວມມີ: ................................. 12 

• ບັດເລື ອກຕ້ັງຢ່າງເປັນທາງການຂອງ .................................................................................................. 12 

C. ລະບຽບຂ້ັນຕອນຂອງສູນເລື ອກຕ້ັງ. ............................................................................................... 12 

D. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການ ............................................................................................................... 13 

E. ເຄື່ ອງມື ແລະຂໍ ້ ມູນຕ່າງໆ: ................................................................................................................. 14 

ເອກະສານຄັດຕິດ A – ຕົວຢ່າງປ້າຍ CVIG ............................................................................................... 15 



3 
 

ເອກະສານຄັດຕິດ B – ຕົວຢ່າງແຜນຜັງສູນເລື ອກຕ້ັງ ........................................................................... 16 

ເອກະສານຄັດຕິດ C – ຂ້ັນຕອນການຂ້າເຊື ້ ອສູນເລື ອກຕ້ັງ .................................................................... 17 

ເອກະສານຄັດຕິດ D – ຕັວຢ່າງປ້າຍສູນເລື ອກຕ້ັງ (ຍັງບໍ່ ແນ່ນອນ) ........................................................ 18 

ເອກະສານຄັດຕິດ E – ແຜນຜັງການອົບລົມເຈ້ັາໜ່້າທີ່ ເລື ອກຕ້ັງ .......................................................... 19 

ເອກະສານຄັດຕິດ F – ຕັວຢ່າງການອົບລົມກ່ຽວກັບໂຄວິ ດ .................................................................... 20 

ເອກະສານຄັດຕິດ G – ຄໍ າແນະນໍ າໃນການລົດຄວາມຂັດແຍ້ງ ................................................................ 21 

ເອກະສານຄັດຕິດ H – ແຜນການຂ້າເຊີຶ ອຂອງ VRE ................................................................................ 22 

ເອກະສານຄັດຕິດ I – ແຜນຜັງຂ້ັນຕອນການນັບບັດເລື ອກຕ້ັງ............................................................. 23 

 

 

ຄໍ ານໍ າ:  

ແມ່ນເປັນສິ່ ງສໍ າຄັນທີ່ ບໍ່ ມີ ຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງຄົນໃດຈໍ າເປັນຕ້ອງເລື ອກລະຫວ່າງສຸຂະພາບຂອງເຂາເຈົ ້ າແລະການ
ມີ ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງປອດໄພໃນການເລື ອກຕ້ັງທ່ົວໄປເພ່ືອເລື ອກປະທານາທິບໍ ດີ ໃນວັນທີ  3 ເດື ອນພະຈິ ກປີ  2020.  
ໃນຂະນະທີ່ ບັນດາກໍລະນີ ໂລກລະບາດໂຄໂຮນາຍັງສື ບຕ່ໍແຜ່ລາມໃນທ່ົວປະເທດ 
ທາງຄາວຕ້ີຊາຄຮາເມັນໂຕແມ່ນກໍາລັງກະກຽມການເລື ອກຕ້ັງທີ່ ຄົບຂ້ັນຕອນແລະປອດໄພສໍ າລັບທຸກຄົນຢ່າງແຂງຂັ
ນ  

ການລົງທະບຽນເພື່ ອເລື ອກຕ້ັງ ແລະການເລື ອກຕ້ັງຂອງຄາວຕ້ີຊາຄຮາເມັນໂຕ (Sacramento County Voter 
Registration & Elections ຫຼື  VRE) 
ກໍານົດໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ ມີ ຄວາມຕ້ັງໃຈໃນການທໍາໜ້າທີ່ ພົນລະເມື ອງຫຼາຍພັນຄົນຊ່ວຍເຫຼື ອໃນການບໍ ລິ ຫານຈັດການກາ
ນເລື ອກຕ້ັງ  
ເປົ ້ າໝາຍລວມຂອງຄາວຕ້ີຊາຄຮາເມັນໂຕແມ່ນການດໍ າເນີ ນການເລື ອກຕ້ັງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເລື ອກຕ້ັ
ງເດີ ມ (Voter’s Choice Act) ໂດຍສະເໜີຈໍ ານວນສູນເລື ອກຕ້ັງເທ່ົາກັນເປັນເວລາ 11 ວັນ ແລະ 4 
ວັນຄື ກັນກັບທີ່ ພວກເຮົ າໄດ້ເຮັດໃນການເລື ອກຕ້ັງເພ່ືອເລື ອກປະທານາທິບໍ ດີ ຄ້ັງທໍາອິ ດໃນເດື ອນມີ ນາ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມຈໍ ານວນສະຖານທີ່ ແນ່ນອນຂອງພວກເຮົ າແມ່ນຂຶ ້ ນກັບຄວາມພ້ອມຂອງສະຖານທີ່ ແລະຄວາມພ້ອ
ມຂອງເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເລື ອກຕ້ັງ  

ຄາວຕ້ີຊາຄຮາເມັນໂຕວາງແຜນທີ່ ຈະດໍ າເນີ ນການເລື ອກຕ້ັງນີ ້ ໂດຍອິ ງຕາມຄໍ າແນະນໍ າຂອງລັດທະມົນຕີ ກະຊວງການ
ຕ່າງປະເທດພາຍໃຕ້ສະຖານະການໂຄວິ ດ-19 Secretary of State’s Election Administration Guidance under 
COVID-19.  

ເປົ ້ າໝາຍຂອງພວກເຮົ າແມ່ນເພ່ືອໃຫ້ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງຂອງເຮົ າແລະຜູ້ເຮັດວຽກທີ່ ສະຖານທີ່ ລົງຄ
ະແນນຮັກສາສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພໃນຂະນະທີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ຈໍ າເປັນນີ ້ ແກ່ຊຸມຊົນຂອງເຮົ າ  
ແຜນນີ ້ ຈະສະແດງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບວິ ທີ ການທີ່ ພວກເຮົ າວາງແຜນເພື່ ອໃຫ້ບັນລຸເປົ ້ າໝາຍດຽງກັບສູນເລື ອກຕ້ັງ, 
ການຝຶກອົບລົມເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເລື ອກຕ້ັງ (ຜູ້ເຮັດວຽກທີ່ ສະຖານທີ່ ລົງຄະແນນ), ກ່ອງປ່ອນບັດເລື ອກຕ້ັງ, 
ການນັບບັດເລື ອກຕ້ັງ, ຜູ້ສັງເກດການ/ສື່ ມວນຊົນ ແລະການເຜີຍແຜ່ແລະການສ່ງຂໍ ້ ຄວາມສື່ ສານ.  

https://elections.cdn.sos.ca.gov/ccrov/pdf/2020/july/20154jl.pdf
https://elections.cdn.sos.ca.gov/ccrov/pdf/2020/july/20154jl.pdf
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I. ສູນເລື ອກຕ້ັງ 
A. ບໍ ລິ ການຕ່າງໆ  

• ການເລື ອກຕ້ັງດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ຮັບບັດເລື ອກຕ້ັງ “ທູໂກ”.  
ການບໍ ລິ ການຈະຍັງຄົງມີ ຄື ກັນໃນທຸກສູນເລື ອກຕ້ັງ. 
ຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງຈະສາມາດສື ບຕ່ໍລງຄະແນນສຽງດ້ວຍຕົນເອງຫຼື ຮັບບັດເລື ອກຕ້ັງ
ຂອງເຂາເຈົ ້ າໄດ້ຈາກທີ່ ຕ້ັງສູນເລື ອກຕ້ັງໃດກ່ໍໄດ້. ນອກຈາກນ້ັນຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງ 
ຫຼື ຜ້ຼທີ່ ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງສາມາດປະກອບແບບຟອມອະນຸຍາ
ດໃຫ້ຮັບບັດເລື ອກຕ້ັງ Ballot Pick-up Authorization form 
ເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ອື່ ນສາມາດຮັບບັດເລື ອກຕ້ັງແທນຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງໄດ້ທີ່ ້ ຫ້ອງການຂອງເ
ຮົ າທີ່  7000 65th Street, Ste A ຫຼື ຮັບໄດ້ຈາກບ່ອນທີ່ ຕ້ັງສູນເລື ອກຕ້ັງ. 
ການເຮັດເຊົ່ ນນີ ້ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງສາມາດກາໝາຍບັດເລື ອກຕ້ັງໄດ້
ສໍ າເລັດ. ພວກເຮົ າຂໍ ແນະນໍ າໃຫ້ປ່ອນບັດເລື ອກຕ້ັງເຫ່ຼານີ ້ ທີ່ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງຕູ້ປ່ອນບັດໃດໆ 
ຫຼື ທີ່ ສູນເລື ອກຕ້ັງ. 

• ການເຂົ ້ າເຖິງ. 
ການລົງຄະແນນສຽງຈາກແຄມທາງແລະອຸປະກອນກາໝາຍບັດລົງຄະແນນຢ່າງໜ້ອຍສ
າມເຄື່ ອງ (ອຸປະກອນ Dominion’s ImageCast X ທີ່ ມີ ຊື່ ວ່າ “ICX”) 
ຈະສື ບຕ່ໍສະໜອງໃຫ້ຢູ່ທຸກສະຖານທີ່ ຕ້ັງສູນເລື ອກຕ້ັງ.  

• ການຊ່ວຍເຫຼື ອຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງ  
o ອຸປະກອນ Guide Tethers 

ຈະມີ ໃຫ້ເພື່ ອຊ່ວຍນໍ າທາງຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ຕາມບອດຫຼື ມີ ວິ ໄສທັດຕ່ໍາໄປ
ທີ່ ຕູ້ບູດ, ເຄື່ ອງ ICX, ໂຕະ ຫຼື ສະຖານທີ່ ຍື ນໃນຂະນະລໍ ຖ້າ. 

o ຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມີ ຄວາມພິການຈະໄດ້ຮັບຄໍ າແນະນໍ າໃຫ້ບອກເຈົ ້ າໜ້າທີ່
ເລື ອກຕ້ັງຊາບເມື່ ອເຂົ ້ າມາເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຂາເຈົ ້ າໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອ
ຢ່າງພຽງພໍ.  

https://elections.saccounty.net/Documents/Authorization-Form-EN.pdf
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o ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງມີ ຜູ້ຊ່ວຍເຫຼື ອເຂົ ້ າມາເພ່ືອຊ່ວຍເຫຼື ອປ່ອນບັ
ດເລື ອກຕ້ັງໄດ້ເຖິງສອງຄົນ. ຈະມີ ໜ້າກາກໃຫ້ກັບທຸກຄົນລວມທ້ັງເດັກນ້ອຍ.  

o ຖ້າຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງບໍ່ ສາມາດຫຼື ຈະບໍ່ ໃສ່ໜ້າກາກ 
ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເລື ອກຕ້ັງຈະຕ້ອງຢູ່ຫ່າງຈາກຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງ 6 
ຟຸດຕະຫຼອດເວລາ. 
ຖໍ່້າຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງບໍ່ ສາມາດຫຼື ຈະບໍ່ ໃສ່ໜ້າກາກແຕ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວ
ຍເຫຼື ອເຊິ່ ງ ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເລື ອກຕ້ັງຕ້ອງຢູ່ໃກ້ກວ່າ 6 ຟຸດ 
ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເລື ອກຕ້ັງຜູ້ນ້ັນຈະຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກພ້ອມແຜ່ນປ້ອງກັນໜ້າ 
ຫຼື ໃຊ້ອຸປະກອນກ້ັນທີ່ ສາມາດຍົກຍ້າຍໄດ້ເພ່ືອປ້ອງກັນເພ່ີມເຕີມ.  

• ຂໍ ້ ມູນທີ່ ເປັນເອກະສານ/ຂໍ ້ ມູນທີ່ ຈັບຕ້ອງໄດ້ 
o ຄໍ າແນະນໍ າສໍ າລັບຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງຂອງລັດທີ່ ເປັນເອກະສານ 

ແລະຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບມາດຕະການຈະມີ ຢູ່ໃນຕາລາງເອກະສານຂໍ ້ ມູນສະບັບແປພາ
ສາ (Language Materials Table). 
ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມພວກເຮົ າຈະມີ ປ້າຍພ້ອມລະຫັດຄິ ວອາເພື່ ອໃຫ້ຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະ
ແນນສຽງສາມາດເຂົ ້ າເຖິງປື ້ ມຄູ່ມື ຂໍ ້ ມູນສໍ າລັບຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງຂອງຄາວ
ຕີ ້  
ຫຼື ປື ້ ມຄູ່ມື ຂໍ ້ ມູນສໍ າລັບຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງຂອງລັດທາງໂທລະສັບສະມາດໂຟ
ນຂອງພວກເຂາເຈົ ້ າ. 
ພວກເຮົ າຍັງຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງນໍ າໃຊ້ບັດເລື ອກຕ້ັງຕົວຢ່າງຂອງ
ພວກເຂົ າເຊິ່ ງມີ ຢູ່ໃນປື ້ ມຄູ່ມື ຂໍ ້ ມູນສໍ າລັບຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງຂອງຄາວຕີ ້ ເພ່ື
ອກາໝາຍບັດກ່ອນທີ່ ຈະມາສູນເລື ອກຕ້ັງ 
ແລະເພື່ ອຊ່ວຍຈໍ າກັດເວລາຂອງພວກເຂົ າໃນບໍ ລິ ເວນເລື ອກຕ້ັງ. 
(ເບິ່ ງຕົວຢ່າງໃນເອກະສານຄັດຕິດ A) 

o ຈະບໍ່ ມີ ຊອງຈົດໝາຍປິ ດເປັນຄວາມລັບ (Secrecy Sleeves) ໃຫ້. 
ຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງຄົນໃດທີ່ ຕ້ອງການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວເປັນພິເສດຈະໄດ້
ຮັບການຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ພັບບັດເລື ອກຕ້ັງຂອງເຂາເຈົ ້ າເຄິ່ ງໜ່ຶງຫັຼງຈາກທີ່ ໄດ້ກາໝາຍ
ບັດເລື ອກຕ້ັງແລ້ວແທນ.  

o ຈະບໍ່ ມີ ເຈ້ຍການສໍ າຫຼວດປະສົບການໃນການໃຊ້ສູນເລື ອກຕ້ັງໃຫ້ໃນການເລື ອກຕ້ັ
ງຄ້ັງນີ ້  ແຕ່ຈະຍັງຄົງມີ ບັດໃຫ້ຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງໂທກັບຄື ນເພ່ືອສອບຖາມ, 
ແຈ້ງຂໍ ້ ກັງວົນ, ສະແດງຄວາມຄຶ ດເຫັນ 
ຫຼື ກວດສອບສະຖານະພາບຂອງບັດເລື ອກຕ້ັງຂອງເຂາເຈົ ້ າ.  

o ໃນຂະນະທີ່  VRE ຈະສະໜອງເອກະສານສໍ າເນົ າບັດເລື ອກຕ້ັງທີ່ ແປພາສາລວມ 
ເຊິ່ ງມີ ຊື່ ວ່າຄູ່ມື ບັດເລື ອກຕ້ັງສະບັບແປພາສາ 
ຈະມີ ສໍ າເນົ າໃຫ້ຕາມການຮ້ອງຂໍ ເຊິ່ ງຈະສາມາດພິມໄດ້ຈາກເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເຊັກອິ ນ.  

 
B. ມີ ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື  PPE 

ໃຫ້ທີ່ ສູນເລື ອກຕ້ັງທຸກແຫ່ງເພ່ືອແຈກໃຫ້ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເລື ອກຕ້ັງ, ຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງ 
ແລະຜູ້ສັງເກດການ. 

• ໜ້າກາກທີ່ ຫ່ໍແຍກກັນແລະມີ ຂະໜາດສໍ າລັບເດັກນ້ອຍພ້ອມນໍ າ 
o ຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງຈະໄດ້ຮັບການສໍ າໜັບສະໜູນຢ່າງສູງໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກ 

ແຕ່ຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງຈະບໍ່ ຖື ກປະຖ້ິມຖ້າບໍ່ ໃສ່ໜ້າກາກ. 
o ຈະມີ ໜ້າກາກສະເໜີໃຫ້ຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງທຸກຄົນທີ່ ບໍ່ ມີ ໜ້າກາກ. 
o ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເລື ອກຕ້ັງຈະໄດ້ຮັບບົດຂຽນກ່ຽວກັບວິ ທີ ການຈັດການກັບສະຖານະກາ

ນເຫ່ຼານີ ້  (ເບິ່ ງຂໍ ້  (II)(D) ສະຖານະການຫຍຸ້ງຍາກ) 
• ຖົງມື ປະເພດໃຊ້ໃນການຈັບອາຫານຄ້ັງດຽວຖ້ິມມີ ໃຫ້ທີ່ ສະຖານີ ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເລື ອກຕ້ັງ 

o ປ່ຽນຫັຼງຈາກໃຫ້ບໍ ລິ ການຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງທຸກຄົນ 
ຫຼື ຫັຼງການປະຕິສັມພັນທຸກຄ້ັງ 
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o ຖ້າບໍ ມີ ຖົງມື  ໃຫ້ອານາໄມມື ຫັຼງຈາກໃຫ້ບໍ ລິ ການຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງທຸກຄົນ 
• ປາກກາໃຊ້ຄ້ັງດຽວ 
• ນໍ ້ າຍາທໍາຄວາມສະອາດມື ມີ ໃຫ້ທ່ົວໄປໃນສູນເລື ອກຕ້ັງແລະສະຖານີ ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເລື ອກຕ້ັງທຸ

ກແຫ່ງເພ່ືອອານາໄມເມື່ ອເຂົ ້ າມາ  
• ມີ ແຜ່ນປ້ອງກັນໜ້າໃຫ້ຕາມການຮ້ອງຂໍ  

ແລະຈະສະເໜີໃຫ້ເປັນທາງເລື ອກສໍ າລັບຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງຜູ້ທີ່ ປະຕິເສດທີ່ ຈະໃສ່ໜ້
າກາກ 

• ແຜ່ນພັດສະຕິກປ້ອງກັນ  
• ຈະນໍ າໃຊ້ແອກໍຮໍ  MG Chemicals 70% Isopropyl ເພ່ືອຂ້າເຊື ້ ອ: 

o ເຄື່ ອງ ICX ຫັຼງການນໍ າໃຊ້ທຸກຄ້ັງ 
o ບັດເປີ ດໃຊ້ ICX  
o ຕູ້ບູດເລື ອກຕ້ັງຫັຼງການນໍ າໃຊ້ທຸກຄ້ັງ 
o ແລັບທອບ, ເຄື່ ອງພິມ, ເຄື່ ອງພິມປ້າຍ DYMO, ອຸປະກອນ USB 

ລວມເຖິງເຄື່ ອງພິມປະເພດຍົກຍ້າຍໄດ້ຂອງເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເລື ອກຕ້ັງ 
o ຖົງໃສ່ບັດເລື ອກຕ້ັງຫັຼງຈາກການສໍ າຜັດ  
o ແຜ່ນພັດສະຕິກປ້ອງກັນ: ສະເພາະທີ່ ຖື ກສໍ າຜັດແລ້ວ ຖື ກຈາມໃສ່ ຖື ກໄອໃສ່ 

ຫຼື ຫັຼງຈາກໃຫ້ບໍ ລິ ການຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ບໍ່ ໃສ່ໜ້າກາກເທ່ົານ້ັນ 
o ອຸປະກອນ Guide Tethers 
o ໂຕະແລະຕ່ັງຫັຼງການນໍ າໃຊ້ທຸກຄ້ັງ 
o ແນວກ້ັນທາງເດີ ນ 

ຈະມີ ເອກະສານຄູ່ມື ຄວາມປອດໄພສານເຄມີ  (Material Safety Data Sheets ຫຼື  MSDS) 
ໃຫ້ທຸກສູນເລື ອກຕ້ັງ 
ເຊິ່ ງສະໜອງຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບການປິ່ ນປົວພະນັກງານຖ້າພວກເຂົ າຖື ກຕິດຕ່ໍກັບສານເຄມີ ທີ່
ເຮັດໃຫ້ລະຄາຍເຄື ອງ.  
 

C. ແຜນຜັງແລະການຈັດຕ້ັງ:  
• ຈະມີ ປ້າຍຕິດຕ້ັງເພ່ືອແຈ້ງໃຫ້ຊາບເຖິງຈໍ ານວນຄົນສູງສຸດທີ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ ້ າໄປໃນບໍ ລິ ເວ

ນເລື ອກຕ້ັງໃນເວລາດຽວກັນທີ່ ທຸກສູນເລື ອກຕ້ັງ. 
ບຸກຄົນຕ່າງໆລວມເຖິງຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງ, ຜູ້ສັງເກດການ, 
ຫມູ່/ຄອບຄັວທີ່ ຊ່ວຍເຫຼື ອຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງ ແລະເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເລື ອກຕ້ັງ 
ສູດທີ່ ໃຊ້ໃນການກໍານົດຕົວເລກນີ ້ ແມ່ນຄົນໜ່ຶງຕ່ໍ 100 ຕາລາງຟຸດ. 
ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເລື ອກຕ້ັງທີ່ ຮູ້ກັນໃນນາມເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ຊ່ວຍເຫຼື ອຈະຍື ນຢູ່ນອກສູນເລື ອກຕ້ັງທຸກແ
ຫ່ງດ້ວຍໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ : 

o ຕິດຕາມກວດກາຈະນວນຄົນເຂົ ້ າໃຊ້ງານສູງສຸດ 
(ຈະມີ ອຸປະກອນວິ ທະຍຸສື່ ສານໃຫ້ນໍ າໃຊ້ໃນບັນດາສູນທີ່ ມີ ຂະນາດໃຫຍ່ກວ່າ) 

o ຮັບບັດລົງເລື ອກຕ້ັງທາງໄປສະນີ ທີ່ ຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງນໍ າມາປ່ອນ 
ຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງສາມາດປ່ອນບັດເລື ອກຕ້ັງຂອງເຂົ າເຈົ ້ າທີ່ ກາໝາຍແລ້ວ
ເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ຈະບໍ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ ້ າໄປໃນບໍ ລິ ເວນເລື ອກຕ້ັງ 
ເວ້ັນເສຍແຕ່ວ່າພວກເຂົ າຈະຮ້ອງຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອເພີ່ ມເຕີ ມ. 
ຈະມີ ກາວແທ່ງໃຫ້ທີ່ ສູນເລື ອກຕ້ັງທຸກແຫ່ງເພ່ືອປິ ດຊອງຈົດໝາຍ. 

o ສະເໜີໜ້າກາກທີ່ ຫ່ໍແຍກກັນໃຫ້ກັບຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງທຸກຄົນທີ່ ບໍ ມີ ,   
ສະເໜີໜ້າກາກໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍຫຼື ຄົນອື່ ນທີ່ ອາຈຈະກໍາລັງຊ່ວຍເຫຼື ອຜູ້ມີ ສິ ດລົງ
ຄະແນນສຽງ.  

o ຜູ້ສັງເກດການ. ຜູ້ດູແລການເລື ອກຕ້ັງ, ຜູ້ກວດກາ, 

ຕັວແທນຜູ້ຫາສຽງຈະບໍ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ ້ າໄປໃນບໍ ລິ ເວນເລື ອກຕ້ັງໂດຍບໍ່ ໃສ່

ໜ້າກາກ. ບໍ່ ມີ ຂໍ ້ ຍົກເວ້ັນ.  
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o ສູນເລື ອກຕ້ັງທີ່ ບໍ່ ມີ ແນວກ້ັນປະເພດຫ້ອຍລົງມາທາງນອກຈະໄດ້ຮັບເຕ້ັນປະເພດ
ກັນນໍ ້ າ.  

• ສໍ າລັບສູນເລື ອກຕ້ັງທີ່ ມີ ປະຕູຫາຍກວ່າໜ່ຶງທາງຈະມີ ປ້າຍລະບຸ “ທາງເຂົ ້ າ” ແລະ 
“ທາງອອກ” ຕິດໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ. 
ສໍ າລັບສູນເລື ອກຕ້ັງທີ່ ມີ ປະຕູທາງເຂົ ້ າ/ທາງອອກທາງດຽວເທົ່ ານ້ັນ 
ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ຊ່ວຍເຫຼື ອຈະກວດກາເບິ່ ງຄວາມແອອັດທີ່ ປະຕູ.  

• ສູນເລື ອກຕ້ັງແຕ່ລະແຫ່ງຈະມີ ແຜນພາບຂອງການຈັດຕ້ັງທີ່ ລວມເຖິງຈໍ ານວນຄົນສູງສຸດ
ແລະບໍ ລິ ເວນສໍ າລັບໃຫ້ຄົນຍື ນເພ່ືອຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ. 
(ເບິ່ ງຕົວຢ່າງໃນເອກະສານຄັດຕິດ B) 

• ເທບສີ ຟ້າຈະລະບຸບໍ ລິ ເວນທີ່ ຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງຕ້ອງຍື ນຂະນະລໍ ຖ້າເພ່ືອເຊັກອິ ນ, 
ລໍ ຖ້າເອົ າບັດເລື ອກຕ້ັງຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ຫຼື ບັດເປີ ດໃຊ້ ICX, ລໍ ຖ້າຕູ້ບູດເລື ອກຕ້ັງ ຫຼື ລໍ ຖ້າ 
ອຸປະກອນ ICX. 
ຈະມີ ການຈັດທໍາເຄື່ ອງໝາຍເຫ່ຼານີ ້ ກ່ອນການເລື ອກຕ້ັງໂດຍທ້ັງເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເລື ອກຕ້ັງ 
(ພາຍນອກ) ແລະທີ ມຈັດຫາເຄື່ ອງຂອງເຮົ າທີ່ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ສ່ົງມອບອຸປະກອນ 
(ພາຍໃນ).  

• ຈະມີ ແນວກ້ັນທາງເດີ ນສະໜອງໃຫ້ໃນສູນເລື ອກຕ້ັງທີ່ ໃຫຍ່ກວ່າເພ່ືອຊ່ວຍໃນການຈັດຄິ ວ
ດ້ານໃນຫຼື ດ້ານນອກຊອງສູນເລື ອກຕ້ັງ.  

• ຈະມີ ການຕິດຕ້ັງແຜ່ນພັດສະຕິກປ້ອງກັນທີ່ ສະຖານີ ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເຊັກອິ ນ, 
ສະຖານີ ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ດູແລບັດເລື ອກຕ້ັງ ແລະສະຖານີ ເຈົ ້ າໜ້າທີ່  CVR. 
ຈະຈັດແຜ່ນປ້ອງກັນເພ່ີມເຕີ ມໃຫ້ 
ກັບແຕ່ລະສະຖານທີ່ ເພ່ືອຈັດວາງຫຼື ນໍ າໃຊ້ຕາມຈໍ າເປັນ.  

• ສະຖານທີ່ ເລື ອກຕ້ັງຈະຮ້ອງຂໍ ເອາຕ່ັງເພີ່ ມເຕີ ມເພື່ ອນໍ າໃຊ້ ຫຼື ທາງ VRE 
ຈະແຈກໃຫ້ຖ້າສະຖານທີ່ ນ້ັນບໍ່ ສາມາດສະໜອງຕ່ັງເພ່ີມເຕີມໄດ້ 20 ຕັວ. 
ຕ່ັງເຫ່ຼານີ ້ ຈະຖື ກສະຫງວນໄວ້ສໍ າລັບຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ເຂົ ້ າຄິ ວລໍ ຖ້າ.  

• ຈະມີ ການຕິດຕ້ັງບໍ ລິ ເວນທີ່ ຖື ກໍານົດໃຫ້ເປັນ “ສະຖານີ ອະນາໄມ” (ລະບຸໄວ້ເປັນ “S” 
ໃນເອກະສານຄັດຕິດ A) ພ້ອມນໍ ້ າຍາທໍາຄວາມສະອາດມື ແລະເຈີ ຍເຊັດມື .  

• ແຕ່ລະສະຖານີ ຈະສະໜອງຖົງໃສ່ຂີ ້ ເຫຍື່ ອທີ່ ແຍກປະເພດຂີ ້ ເຫຍື່ ອ, ໜ້າກາກທີ່ ໃຊ້ແລ້ວ, 
ຖົງມື ທີ່ ໃຊ້ແລ້ວ, ປາກກາທີ່ ໃຊ້ແລ້ວ ແລະອື່ ນໆ.  

• ຈະແຈກປາກກາໃຊ້ຄ້ັງດຽວເທ່ົານ້ັນໃຫ້ກັບຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ສະຖານີ ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ດູ
ແລບັດເລື ອກຕ້ັງ ຫຼື ສະຖານີ ເຈົ ້ າໜ້າທີ່  CVR. 
ຈະມີ ປາກກາໃຫ້ທີ່ ສະຖານີ ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເຊັກອິ ນພ້ອມກັບເຈີ ້ ຍລອງຂຽນເພ່ືອຊ່ວຍແຫ້ບັນຫາ
ອຸປະສັກດ້ານການສື່ ສານ.  

• ຈະມີ ລະບຽບຂ້ັນຕອນການຂ້າເຊື ້ ອໃຫ້ກັບສູນເລື ອກຕ້ັງທຸກແຫ່ງໃນປື ້ ມຄູ່ມື ສູນເລື ອກຕ້ັງ 
(ເບິ່ ງຕົວຢ່າງໃນເອກະສານຄັດຕິດ C). 
ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເລື ອກຕ້ັງຈະຕ້ອງໄດ້ຂ້າເຊື ້ ອທີ່ ສະຖານີ ຂອງຕົນເອງທຸກໆເຊົ ້ າ 
ແລະໃນຕອນກາງຄື ນຖ້າບໍ ກັບຄື ນສະຖານີ ແຫ່ງນ້ັນໃນມື ້ ຕ່ໍມາ. 
ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ຊ່ວຍເຫຼື ອຈະຮັບຜິດຊອບໃນການຂ້າເຊື ້ ອແລະກວດກາຕູ້ບູດແລະເຄື່ ອງ ICX.  

• ຈະມີ ການສະເໜອໃຫ້ການບໍ ລິ ການເຮັດຄວາມສະອາດແບບເລິ ກເຊິ່ ງລວມທັງການເຮັດຄ
ວາມສະອາດພື ້ ນຜິວແຂັງ, ພ້ືນ, ຈຸດສໍ າຜັດ ແລະຕົວກອງ HEPA 
ກັບສູນເລື ອກຕ້ັງທຸກແຫ່ງ.  
 

D. ປ້າຍ – ຕົວຢ່າງໃນເອກະສານຄັດຕິດ D  
• “ເຮົ າຂໍ ໃຫ້ທ່ານໃສ່ຫນ້າກາກ” 

ເປັນສາມພາສາພາຍໃນແລະພາຍນອກສູນເລື ອກຕ້ັງທຸກແຫ່ງ  
• ປ້າຍທາງອອກ/ທາງເຂົ ້ າເປັນສາມພາສາ 
• ປ້າຍຜູ້ສັງເກດການ/ຜູ້ດູສັງເກດການເລື ອກຕ້ັງເປັນພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ  
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• ປ້າຍລະບຸຈໍ ານວນຄົນໃຊ້ບໍ ລິ ການສູງສຸດຂອງຄາວຕີ ້ ຊາຄຮາເມັນໂຕທີ່ ທຸລະກິດໃນຄາວຕີ ້ ຊ
າຄຮາເມັນໂຕນໍ າໃຊ້ແລ້ວເປັນສາມພາສາ  

• ປ້າຍ “ເຂົ ້ າຄິ ວທີ່ ນີ ້ ”  
• ປ້າຍຕັວເລກຈະຖີ ກຕິດເທີ ງຕູ້ບູດເລື ອກຕ້ັງ 
• ປ້າຍສະຖານີ ອະນາໄມ  

 
E. ການປ່ຽນແປງສະຖານທີ່ /ຂ້້ັນຕອນການປິ ດ. 

ມີ ໂອກາດເປັນໄປໄດ້ວ່າຫັຼງຈາກການປະກາດເຜີ ຍແຜ່ສະຖານທີ່ ໃນປື ້ ມຄູ່ມື ຂໍ ້ ມູນສໍ າລັບຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄ
ະແນນສຽງຂອງຄາວຕີ ້ ຂອງເຮົ າແລ້ວນ້ັນ 
ສູນເລື ອກຕ້ັງອາດຈະບໍ່ ສາມາດເປິ ດໃຊ້ງານໄດ້ເນື່ ອງຈາກສະຖານທີ່ ຫຼື ຂາດເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເລື ອກຕ້ັງ. 
ຖ້າສິ່ ງນີ ້ ເກິດຂຶ ້ ນຄາວຕ້ີຊາຄຮາເມັນໂຕຈະເຮັດສິ່ ງຕ່ໍໄປນີ ້ : 

• ແຈກກະດານຕ້ັງພ້ອມປ້າຍລະບຸການປິ ດໃຫ້ສູນເລື ອກຕ້ັງທີ່ ປິ ດພ້ອມລາຍຊື່ ແລະແຜນທີ່
ຂອງທີ່ ຕ້ັງສູນເລື ອກຕ້ັງທີ່ ຢູ່ໃກ້ທີ່ ສຸດ 

• ມອບໝາຍໃຫ້ທີ ມງານທີ ມລະສອງຄນໄປຍື ນທາງນອກສູນເລື ອກຕ້ັງທີ່ ປິ ດພ້ອມກັບຖົງສີ
ບັວໃສ່ບັດເລື ອກຕ້ັງທາງໄປສະນີ ເພ່ືອເກັບລວບລວມບັດເລື ອກຕ້ັງຈາກປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ ພຽງ
ແຕ່ອອກໄປປ່ອນບັດເລື ອກຕ້ັງ 

• ອັບເດດເວັບໄຊຂອງເຮົ າ, ເຄື່ ອງມື ຂອກຫາຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງ, ແອັບ SacVote 
ແລະເຮັດຂ່າວເພື່ ອແຈກໃຫ້ສື່ ມວນຊົນ 

• ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພະນັກງານຕັວແທນທີ່ ເຮັດໜ້າທີ່ ຮັບໂທລະສັບຂອງ VRE 
ຊາບເຖິງການປ່ຽນແປງນີ ້  
 

F. ສູນເລື ອກຕ້ັງ/ການນໍ າສ່ົງບັດເລື ອກຕ້ັງ. 
ພະນັກງານສູນເລື ອກຕ້ັງແລະພະນັກງານຂົນສ່ົງບັດເລື ອກຕ້ັງທີ່ ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຕ້ອງໃສ່ຖົງມື ໃນ
ເວລາຂົນສ່ົງເອກະສານ. ພະນັກງານທີ່  VRE 
ຈະໃສ່ຖົງມື ເພື່ ອຮັບເອກະສານຫຼື ບັດເລື ອກຕ້ັງຈາກສະຖານທີ່ ແຕ່ລະແຫ່ງ 
ຫຼື ຈາກພະນັກງານຂົນສ່ົງບັດເລື ອກຕ້ັງ. 
ພະນັກງານຂົນສ່ົງບັດເລື ອກຕ້ັງທີ່ ນໍ າໃຊ້ລົດຂອງຄາວຕີ ້ ຫຼື ລົດເຊົ່ າຈະຕ້ອງຂ້າເຊື ້ ອທີ່ ລົດກ່ອນທີ່ ຈະຍຸ
ດເຊົ າວຽກການຂອງພວກເຂົ າ.  

 

II. ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເລື ອກຕ້ັງ (ຜູ້ເຮັດວຽກທີ່ ສະຖານທີ່ ລົງຄະແນນ) 
A. ການຮັບສະໝັກພະນັກງານ. ໃນເດື ອນກໍລະກົດ ປີ  2020 

ບັດທີ່ ມີ ໄດ້ຖື ກສ່ົງໄປໃຫ້ກັບເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເລື ອກຕ້ັງຫຼາຍກວ່າ 10,000 
ຄົນທີ່ ຄາວຕ້ີຊາຄຮາເມັນໂຕມີ ໃນບັນທຶກ. 
ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເລື ອກຕ້ັງສາມາດປະກອບບັດແລະນໍ າສ່ົງຄື ນບັດນ້ັນທີ່ ເສຍຄ່າສ່ົງທາງໄປສະນີ ແລ້ວເພື່ ອ
ຍື ນຍັນ ຫຼື ຍື ນຍັນທາງອອນລາຍແລ້ວວ່າພວກເຂົ າເຈົ ້ າວ່າງສໍ າລັບການເລື ອກຕ້ັງໃນວິ ນທີ່  3 
ເດື ອນພະຈຶ ກປີີ  2020. 
ນອກຈາກນ້ັນຍັງມີ ພື ້ ນທີ່ ເພ່ືອໃຫ້ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເລື ອກຕ້ັງໃຫ້ຄໍ າເຫັນສະແດງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບກາ
ນເລື ອກຕ້ັງນີ ້  ໂດຍມີ ຄໍ າເຫັນສ່ວນຫຼາຍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ PPE ທີ່ ຈະມີ ໃຫ້. 
ພວກເຮົ າຈະເຮັດຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດທີ່ ຈະໃຫ້ມີ ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເລື ອກຕ້ັງປະເພດ “ສະແຕນບາຍ” 
ທີ່ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບລົມແລ້ວທີ່ ສາມາດປະຕິບັດງານແທນໄດ້ເພື່ ອຊ່ວຍເຫຼື ອໃນສູນເລື ອກຕ້ັງທີ່ ຫ
ຍຸ້ງຍາກ ຫຼື ພວກເຂົ າສາມາດເຂົ ້ າມາປະຕິບັດງານແທນໄດ້ເລີ ຍ.  
 

B. ການຝຶກອົບລົມ. ເນື ້ ອໃນຂອງການຝຶກອົບລົມສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈະມີ ໃຫ້ຜ່ານພໍທັນ Election 
Officer EasyVote ຂອງເຮົ າເຊິ່ ງຈະປະກອບດ້ວຍແຜ່ນສະໄລ້ PowerPoint  ພ້ອມສຽງແລະວີ ດີ ໂອ. 
ຈໍ າເປັນຕ້ອງມີ ຈໍ ານວນຂ້ັນຕ່ໍາຂອງເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເລື ອກຕ້ັງທີ່ ຮັບການຝຶກອົບລົມດ້ວຍຕົນເອງເພື່ ອໃ
ຫ້ສາມາດຈັດໄດ້ທີ່ ສໍ ານັກງານໃຫຍ່ VRE ທີ່ ຢູ່ເລກທີ່  7000 65th Street. ການຝຶກອົບລົມນີ ້ ຈະເປັນ 
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ການຝຶກອົບລົມປະເພດ “ພ້ອມປະຕິບັດງານ” ພ້ອມແລັບທອບເພ່ືອເຊັກອິ ນ, 
ເຄື່ ອງພິມບັດເລື ອກຕ້ັງປະເພດຍົກຍ້າຍໄດ້ ແລະເຄື່ ອງ ICX 
ຜູ້ເຂົ ້ າຮັບການອົບລົມແຕ່ລະຄົນຈະໄດ້ຮັບຂຸດອຸປະກອນຂອງຕົນເອງພ້ອມຈໍ ານວນເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເລື ອ
ກຕ້ັງຂ້ັນຕ່ໍາທີ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ ້ າອົບລົມໄດ້ໃນແຕ່ລະຊ້ັນຮຽນ. ເອກະສານຄັດຕິດ E 
ສະແດງຂໍ ້ ມູນແຜນຜັງສໍ າລັບການຝຶກອົບລົມປະເພດ “ພ້ອມປະຕິບັດງານ”  
ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເລື ອກຕ້ັງທຸກຄົນຈະຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກຕະຫຼອດການຝຶກອົບລົມແລະທີ່ ສູນເລື ອກຕ້ັງ.  
 
ນອກຈາກນ້ັນເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເລື ອກຕ້ັງຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບລົມກ່ຽວກັບໂຄວິ ດ-19 
ທີ່ ພະແນກບໍ ລິ ການງານບຸກຄະລາກອນຂອງຄາວຕ້ີຊາຄີ າເມັນໂຕສ່້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນ (ເອກະສານຄັດຕິດ 
F). 
ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ກວດກາຍັງຈະຕ້ອງຜ່ານຂ້ັນຕອນການຝຶກອົບລົມກ່ຽວກັບການຂ້າເຊື ້ ອແລະຄໍ າແນະນໍ າ
ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງສະຖານທີ່ ໂດຍສະເພາະກັບເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເລື ອກຕ້ັງທີ່ ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຂ
ອງພວກເຂົ າ. 
ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເລື ອກຕ້ັງຈະເຊັນຊື່ ໃສ່ແບບຟອມເບີ ກຈ່າຍເງິ ນເດື ອນເພື່ ອຮັບຮອງວ່າພວກເຂົ າໄດ້ຮັບກ
ານຝຶກອົບລົມແລ້ວ.  

 
C. ຜູ້ອໍ ານວຍການການຂົນສ່ົງ.  

ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ຊ່ວຍເຫຼື ອເພີ່ ມເຕີ ມຈະໄປປະຕິບັດງານທີ່ ສູນເລື ອກຕ້ັງທຸກແຫ່ງ. 
ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ຊ່ວຍເຫຼື ອເຫ່ຼານີ ້ ຈະປະຈໍ າຢູ່ພາຍນອກສູນເລື ອກຕ້ັງພ້ອມຖົງສີ ບັວໃສ່ບັດເລື ອກຕ້ັງເພ່ືອ
ຮັບເອົ າບັດເລື ອກຕ້ັງຈາກຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ມາພຽງເພື່ ອຈະປ່ອນບັດເລື ອກຕ້ັງຂອງພວກເ
ຂົ າ.  
ນອກຈາກນ້ັນເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ຊ່ວຍເຫຼື ອເຫ່ຼານີ ້ ຈະກວດກາຈໍ ານວນຄົນທີ່ ຢູ່ພາຍໃນບໍ ລິ ເວນເລື ອກຕ້ັງໃນເ
ວລາດຽວກັນໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນວິ ທະຍຸສື່ ສານຕາມຄວາມຈໍ າເປັນແລະແຈກໜ້າກາກແລະແຜ່ນປ້ອ
ງກັນໜ້າໃຫ້ຜູ້ທີ່ ຍັງບໍ່ ມີ  
ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ຊ່ວຍເຫຼື ອເຫ່ຼານີ ້ ໃນໃສ່ສາຍຫ້ອຍຄອສີ ບັວພ້ອມກັບປ້າຍພັດສະຕິກທີ່ ລະບຸວ່າພວກເຂົ າເ
ຈົ ້ າເປັນເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເລື ອກຕ້ັງ  
ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ຊ່ວຍເຫຼື ອຈະສື ບຕ່ໍເຂົ ້ າຮັບການຝຶກອົບລົມກ່ຽວກັບການກວດສອບລາຍເຊັນເທິງຊອງຈົ
ດໝາຍສໍ າລັບສ່ົງກັບຄື ນແລະຈະມີ ແທ່ງກາວໃຫ້ສໍ າລັບຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງນໍ າໃຊ້.  
ຈະມີ ຖົງມື ແລະນໍ ້ າຍາທໍາຄວາມສະອາດມື ໃຫ້ສໍ າລັບທຸກຄົນ 
ແລະເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ຊ່ວຍເຫຼື ອຈະຕ້ອງໃສ່ຖົງມື ເມື່ ອຈັບບັດເລື ອກຕ້ັງຫຼື ແລກປ່ຽນເອກະສານຂໍ ້ ມູນ.  
 

D. ສະຖານະການທີ່ ຫຍຸ້ງຍາກ. 
ການເລື ອກຕ້ັງທ່ົວໄປເພ່ືອເລື ອກປະທານາທິບໍ ດີ ແມ່ນມີ ຄວາມທ້າທາຍແລະຮ້ອນແຮງຕະຫຼອດ.  
ໃນລະຫວ່າງການແຜ່ລະບາດນີ ້ ເຮັດໃຫ້ມີ ບັນຫາເພ່ີມເຕີມ 
ແລະມີ ການໂຕ້ຖຽງກ່ຽວກັບການໃຊ້ໜ້າກາກ, ຄວາມປອດໄພໃນການເລື ອກຕ້ັງ 
ແລະສາມາດຄາດໝາຍໄດ້ວ່າຄິ ວຈະຍາວ 
ນອກຈາກການສ່ົງຂໍ ້ ຄວາມໃຫ້ຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງແລະການຕ້ັງຄວາມຄາດໝາຍວ່າຄິ ວຈະຍາ
ວໃນວັນເລື ອກຕ້ັງແລ້ວ 
ພວກເຮົ າຍັງກໍາລັງເຮັດວຽກເພື່ ອໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າແກ່ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເລື ອກຕ້ັງຂອງພວກເຮົ າກ່ຽວກັບກາ
ນຮັກສາຄວາມປອດໄພແລະການລົດຄວາມຮຸນແຮງຂອງສະຖານະການໃດໆ. 
ຄາວຕ້ີຊາຄີ າເມັນໂຕຈະລວມເອົ າຄໍ າແນະນໍ າຂອງເລຂາທິ ການຂອງລັດເຂົ ້ າໃນຊ້ັນຕອນຕ່າງໆທີ່ ຢູ່ໃ
ນປື ້ ມຄູ່ມື ສູນເລື ອກຕ້ັງກ່ຽວກັບວິ ທີ ການການລົດຄວາມຮຸນແຮງຂອງສະຖານະການ 
(ເອກະສານຄັດຕິດ G). 

 
ນອກຈາກນ້ັນສໍ ານັກງານຕໍາຫຼວດຂອງຄາວຕີ ້ ແລະພະແນກຕໍາຮວຈຂອງເມື ອງຈະໄດ້ຮັບຂໍ ້ ມູນທີ່ ຕ້ັ
ງສູນເລື ອກຕ້ັງທຸກແຫ່ງ ເຜ່ືອມີ ເຫດດັງກ່າວເກີ ດຂຶ ້ ນ. 
ຈະມີ ການສ່ົງຕໍາຫຼວດຫຼື ສາລະວັດໄປທີ່ ເກີດເຫດຖ້າມີ ການຂ່ົມຂູ່ຫຼື ການໂຕ້ຖຽງກັນທີ່ ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເລື ອ
ກຕ້ັງບໍ ສາມາດຈັດການໄດ້. 
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II. ຕູ້ປ່ອນບັດເລື ອກຕ້ັງ ແລະການລວບລວມບັດເລື ອກຕ້ັງ. 

ຄາວຕ້ີຊາຄຮາເມັນໂຕໄດ້ຕິດຕ່ໍຫາຮ້ານຂາຍເຄື່ ອງຫຼາຍປະເພດແລະເຄື ອຂ່າຍຮ້ານຄ້າຍ່ອຍເພື່ ອຈະເ
ອົ າຕູ້ປ່ອນບັດລົງຄະແນນໄປຕ້ັງພາຍໃນຄາວຕີ ້ . ຮ້ານ Raley’s/Bel-Air 
ເຫັນດີ ນໍ າທີ່ ຈະໃຫ້ເອົ າຕູ້ປ່ອນບັດເລື ອກຕ້ັງຢ່າງເປັນທາງການໄປຕ້ັງແລະທາງ VRE 
ຈະນໍ າໃຊ້ຮ້ານນີ ້ ທຸກສະຖານທີ່ ໃນຄາວຕີ ້ ຊາຄາເມັນໂຕ. VRE 
ຈະສື ບຕ່ໍເພື່ ອເຮັດວຽກກັບຫ້ອງສະມຸດປະຊາຊົນຊາຄາເມັນໂຕເພື່ ອເອົ າຕູ້ປ່ອນບັດເລື ອກຕ້ັງໄປຕ້ັງ 
ແລະຫ້ອງການຂອງເມື ອງເຮົ າ. 
ເປົ ້ າໝາຍຂອງເຮົ າແມ່ນມີ ຕູ້ປ່ອນບັດເລື ອກຕ້ັງເປິ ດຮັບບັດເລື ອກຕ້ັງຢູ່ 58 
ບ່ອນເລີ່ ມເປີ ດໃນວັນອາທິດທີ  5 ຕຸລານີ ້ . ຈະມີ ຕູ້ປ່ອນບັດເລື ອກຕ້ັງເປິ ດຮັບບັດເລື ອກຕ້ັງ 24 
ຊ່ົວໂມງຕ້ັງຢູ່ພາຍນອກທີ່ ຫ້ອງການ VRE ແລະທີ່ ສາລາກາງເມື ອງທີ່  Citrus Heights.  

 
ຈະມີ ການປະກາດເຜີ ຍແຜ່ທີ່ ຕ້ັງທີ່ ໄດ້ຮັບການຍື ນຍັນໃນເວັບໄຊຂອງ VRE ກາງເດື ອນກັນຍາ 
ແລະຈະຖື ກລວມເຂົ ້ າໃນປື ້ ມຄູ່ມື ຂໍ ້ ມູນສໍ າລັບຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງຂອງຄາວຕີ ້  
ແລະຊຸດເອກະສານສໍ າລັບຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງທາງຈົດໝາຍ.  

ໃນຂະນະທີ່ ມີ ການໂຕ້ຖຽງກັນກ່ຽວກັບບໍ ລິ ການໄປສະນີ ສະຫະລັດນ້ັນ VRE 
ສື ບຕ່ໍພັວພັນກັບຜູ້ຕ່າງໜ້າໄປສະນີ ທ້ອງຖ່ິນຂອງພວກເຮົ າ. 
ຢ່າງໃດກ່ໍຕາມຄວາມກັງວົນກ່ໍໄດ້ເກີດຂຶ ້ ນໃນທ່ົວປະເທດແລ້ວກ່ຽວກັບສະຖານະການນີ ້ ໃນຂະນະທີ່ ເດື
ອນພະຈີ ກໃກ້ຈະມາເຖິງ. VRE 
ກໍາລັງກະກຽມເພ່ືອຮັບມື ກັບຈໍ ານວນບັດເລື ອກຕ້ັງທີ່ ຈະຖື ກປ່ອນເພີ່ ມຂຶ ້ ນໂດຍການແຈກກ່ອງປ່ອ
ນບັດເລື ອກຕ້ັງເພື່ ມເຕີ ມໃຫ້ທຸກສະຖານທີ່ ເລື ອກຕ້ັງທ້ັງໝົດຂອງເຮໍ າາອີ ກ. 
ບັນດາທີ ມງານຈະສ້າງຕ້ັງປະຕິບັດເພ່ືອກວດກາກ່ອງປ່ອນບັດເລື ອກຕ້ັງແລະການໄປຮັບບັດເລື ອກ
ຕ້ັງຢ່າງເປັນປົກກະຕິຕາມມາດຕະຖານການການໄປຮັບບັດເລື ອກຕ້ັງແບບສຸກເສີ ນ Emergency 
Ballot Pick-up standards. 

ພວກເຮົ າເຊີ ນບັນດາພັນທະມິດໃນຊຸມຊົນເພ່ືອຊ່ວຍເຫຼື ອ VRE 
ໃນການເກັບລວບລວມບັດເລື ອກຕ້ັງ, ໂດຍສະເພາະຖ້າມີ ຄວາມຈໍ າເປັນເພ່ີມຂຶ ້ ນ ແລະ VRE 
ບໍ່ ສາມາດຮັບມື ກັບປະລິ ມານທີ່ ເພ່ີມຂຶ ້ ນໄດ້. 
ພັນທະມິດໃນຊຸມຊົນຈະໄດ້ຮັບມອບໝາຍອໍ ານາດໃຫ້ຮັບບັດເລື ອກຕ້ັງແທນ VRE, 
ເຊົ່ ນດຽວກັບຕູ້ປ່ອນບັດເລື ອກຕ້ັງທີ່ ໄດ້ຮັບມອບໝາຍອໍ ານາດ. 
ຈະນໍ າໃຊ້ຮູບແບບແລະຂ້ັນຕອນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການດູແລບັດເລື ອກຕ້ັງກັບອາສາສະໝັກຂອງຊຸມຊົ
ນເພ່ືອຊ່ວຍໃນສະຖານະການການເລື ອກຕ້ັງໃດໆ. 
ການອະນຸມັດການລວບລວມບັດເລື ອກຕ້ັງແມ່ນຂ້ນຢູ່ກັບການຕັດສິ ນໃຈຂອງນາຍທະບຽນຂອງຜູ້
ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງ ແລະຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍແລະຂ້ັນຕອນຂອງເຮົ າ.   

III. ການລົງທະບຽນເພ່ືອເລື ອກຕ້ັງແລະຫ້ອງການເລື ອກຕ້ັງ 
A. ແຜນການຈັດຕ້ົັງຫ້ອງການ ແລະແຜນການຂ້າເຊື ້ ອໂລກທ້ົວໄປ. 

ຕະຫຼອດເດື ອນເມສາແລະເດື ອນພຶດສະພາ ທາງ VRE 
ໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ ປອດໄພທີ່ ເລກທີ່  7000 65th Street. 
ການຈັດຕ້ັງນີ ້ ປະກອບມີ : 

• ແຜ່ນພັດສະຕິກປ້ອງກັນທີ່ ເຄື ອນຍ້າຍໄດ້ທີ່ ບ່ອນຄາວເຕີ ທາງໜ້າໃນຂະນະທີ່ ລໍ ຖ້າກາ
ນຕີ ດຕ້ັງແຜ່ນກະຈົກປ້ອງກັນຖາວອນ 

• ແຜ່ນພັດສະຕິກປ້ອງກັນລະຫວ່າງບ່ອນເຮ້ດວຽກມີ ແນວກ້ັນ, 
ລວມທັງແຜ່ນປ້ອງກັນປັບຂະໜາດຕາມຄວາມຕ້ອງການສໍ າລັບສູນໂທລະສັບ 

https://www.sos.ca.gov/administration/regulations/current-regulations/elections/emergency-vbm-ballot-drop-boxes-and-vbm-drop-locations/
https://www.sos.ca.gov/administration/regulations/current-regulations/elections/emergency-vbm-ballot-drop-boxes-and-vbm-drop-locations/
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• ເຄື່ ອງໝາຍຂີ ດຕາມພື ້ ນບໍ ລິ ເວນທີ່ ລູກຄ່້າຄວນຈະຍື ນເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມີ ການນໍ າໃຊ້ໄ
ລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ 

• ທາງເຂົ ້ າແລະທາອອກທີ່ ໄດ້ຮັບການກໍານົດ 
• ແນວກ້ັນທາງເດີ ນເພ່ືອຊ່ວຍຊີ ້ ນໍ າການເຂົ ້ າຄິ ວຂອງລູກຄ້າ  
• ໜ້າກາກທີ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງໃສ່ທີ່ ແມ່ນນະໂຍບາຍສໍ າລັບພະນັກງານ. 

ມີ ຂໍ ້ ຍົກເວ້ັນແມ່ນສໍ າລັບພະນັກງານທີ່ ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ ໂຕະເທົ່ ານ້ັນ 
ແລະຢູ່ຫ່າງຈາກຄົນອື ນຫຼາຍກວ່າ 6 ຟຸດ. 
ພະນັກງານຈະໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຍຸດເຊົ າໄປພັກທຸກໆໜ່ຶງຊ່ົວໂມງເພື່ ອຮັບເອົ າອາກາ
ດບໍ ລິ ສຸດ.  

• ປ້າຍລະບຸຈໍ ານວນຄົນໃຊ້ບໍ ລິ ການສູງສຸດໃນແຕ່ລະຫ້ອງ/ພື ້ ນທີ່  (1 ຄົນຕ່ໍທຸກ 100 
ຕາລາງຟຸດ) 

• ປ້າຍລະບຸວ່າມີ ໜ້າກາກສໍ າລັບລູກຄ້າ ແລະຈະສື ບຕ່ໍແຈກໜ້າກາກໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ ບໍ ມີ   
ໜ້າກາກ. 

1. ສໍ າລັບລູກຄ້າທີ່ ບໍ ມີ ໜ້າກາກ 
ເຂົ າເຈົ ້ າຕ້ອງຢູ່ດ້ານຫັຼງແຜ່ນພັດສະຕິກປ້ອງກັນ ຢູ່ຫ່າງອອກໄປ 6 ຟຸດ 
ຫຼື ໃສ່ແຜ່ນປ້ອງກັນໜ້າ  

• ໂປສເຕີ  CDC COVID  
• ນໍ າໃຊ້ລະບົບບັດຄິ ວທີ່ ມີ ໃຫ້ຢູ່ລອບບີ ້  
• ສະຖານີ ນໍ ້ າຍາລ້າງມື ທີ່ ມີ ຢູ່ທ່ົວຫ້ອງການ 
• ແຜນການຂ້າເຊື ້ ອ (ເອກະສານຄັດຕິດ H) 

1. ເອກະສານຂໍ ້ ມູນຄວາມປອດໄພສານເຄມີ  ຫຼື  MSDS 
ແມ່ນຈໍ າເປັນພາຍໄຕ້ມາດຕະຖານການສື່ ສານກ່ຽວກັບວັດຖຸອັນຕະລາຍຂອ
ງໂອຊາສະຫະລັດອາເມລິ ກາ (US OSHA Hazard Communication 
Standard) 
ແລະສານເຄມີ ໃຫມ່ທັງໝົດທີ່ ຖື ກນໍ າເຂົ ້ າມາໃນພະແນກຈະໄດ້ຮັບການປະເມີ
ນແລະບັນທຶ ກໃສ່ໃນ MSDS. 

ນອກຈາກນ້ັນພະນັກງານຈະໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຢູ່ເຮື ອນຖ້າພວກເຂົ າຮູ້ສຶ ກບໍ່ ສະບາຍ. 
ຂ້ັນຕອນການກວດກາອຸນຫະພູມກໍາລັງໄດ້ຮັບການປະເມີ ນຢູ່ໃນຂະນະນີ ້ . 
ນາຍທະບຽນຂອງຜູ້ມີ ສີ ດລົງຄະແນນສຽງກໍາລັງເຮັດວຽກກັບຜູ້ອໍ ານວຍການຫ້ອງການສາທາ
ລະນະສຸກຂອງຄາວຕ້ີຊາຄີ າເມັນໂຕຢ່າງຈິ ງຈັງສໍ າລັບກິດຈະກໍາທຸກຢ່າງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເລື
ອກຕ້ັງ.  

 
B. ການນັບບັດເລື ອກຕ້ັງ. ບັດນີ ້ ສາມາດເລີ່ ມຕ້ົນນັບບັດເລື ອກຕ້ັງໄດ້ 29 ວັນກ່ອນວັນເລື ອກຕ້ັງ, 

VRE 
ຈະປະເມີ ນປະລິ ມານການໄດ້ຮັບບັດເລື ອກຕ້ັງເພື່ ອກໍານົດເວລາທີ່ ເໝາະສົມໃນການເລີ່ ມຕ້ົນນັ
ບບັດເລື ອກຕ້ັງທີ່ ໄດ້ຮັບຄື ນມາ. ເອກະສານຄັດຕິດ I 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນແຜນຜັງສໍ າລັບການນັບດໍ າເນີ ນການຕ່ໍໄປຢ່າງປອດໄພ. 
ຈະມີ ການກວດກາຈໍ ານວນຄົນໃຊ້ບໍ ລິ ການສູງສຸດແລະບັງຄັບໃຊ້ກົດຕະຫຼອດເວລາ, 
ລວມເຖິງຫ້ອງນັບບັດເລື ອກຕ້ັງ. 
ກໍາລັງມີ ການກວດກາຄື ນກ່ຽວກັບທາງເລື ອກໃນການກວດກາການຖ່າຍທອດສົດແລະສະເໝືອ
ນຈິ ງຂອງກິດຈະກໍາການເລື ອກຕ້ັງ. ຈະມີ ແຜ່ນພັດສະຕິກປ້ອງກັນທີ່ ຍົກຍ້າຍໄດ້ໃຫ້ ພ້ອມກັບ 
PPE ສໍ າລັບລູກຄ້າແລະພະນັກງານທຸກຄົນ. 
ກິດຈະກໍາການຫາສຽງກໍາລັງຢູ່ພາຍໄຕ້ການພິຈາລະນາ.  
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C. ຜູ້ສັງເກດການ/ສື່ ມວນຊົນ. ທີ່ ສູນເລື ອກຕ້ັງທັງໝົດ, 
ຜູ້ສັງເກດການແລະສື່ ມວນຊົນຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກຕະຫຼອດເວລາ. ທີ່  VRE 
ຜູ້ສັງເກດການທີ່ ວາງແຜນຈະຢູ່ບໍ ລິ ເວນໃດເກີນກວ່າ 15 
ນາທີ ຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກແລະແຜ່ນປ້ອງກັນໜ້າ. 
ຈະມີ ການບັງຄັບໃຊ້ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ. ປະຈຸບັນ VRE 
ກໍາລັງປະເມີ ນວິ ທີ ຕ່າງໆເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມີ ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມໃນຂະນະທີ່ ຍັງຮັກ
ສາຄວາມໂປ່ງໃສໄດ້ ເຊົ່ ນການທ່ອງທ່ຽວມະເໝືອນຈິ ງ, 
ການຖ່າຍທອດສົດການນັບແລະການລວບລວມບັດເລື ອກຕ້ັງທີ່ ສ່ົງຄື ນມາໃນຄື ນວັນເລື ອກຕ້ັງ 
ແລະຂ້ັນຕອນການສາຍຮູບເງົ າຂ້ັນຕອນເທິງຝາຫຼື ທາງໜ້າຈໍ ໃຫຍ່  
ນອກຈາກນ້ັນຜູ້ສັງເກດການແລະສື່ ມວນຊົນຈະຕ້ອງມາຕາມນັດໝາຍທີ່ ເຮັດລ່ວງໜ້າ, 
ບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ ້ າມາໂດຍບໍ່ ໄດ້ນັດໝາຍ. 
ຈະມີ ການກໍານົດບໍ ລິ ເວນຕະຫຼອດທ່ົວຫ້ອງການບ່ອນທີ່ ຜູ້ສັງເກດການ/ສື່ ມວນຊົນຈະຖື ກຂໍ ຮ້ອງ
ໃຫ້ຍື ນ.  

IV. ການເຜີຍແຜ່ຂໍ ້ ມູນແລະການສ່ົງຊໍ ້ ຄວາມ   
A. ການເລື ອກຕ້ັງທາງໄປສະນີ : ຊຸດເອກະສານເລື ອກຕ້ັງທາງໄປສະນີ ຈະລວມມີ : 

• ບັດເລື ອກຕ້ັງຢ່າງເປັນທາງການຂອງຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງ  
• ຊອງຈົດໝາຍສ່ງຄື ນສີ ບັວ  
• ໃບແຊກສະຕິກເກີ  “ຂ້ອຍເລື ອກຕ້ັງແລ້ວ”  
•  ໃບແຊກເລື ອກຕ້ັງຢ່າງປອດໄພ (ໃໝ່) ເອກະສານຄັດຕິດ J 

ຈະສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງສ່ົງບັດເລື ອກຕ້ັງຄື ນລ່ວງໜ້າທາງໄປສະນີ  
ຫຼື ໂດຍການປ່ອນບັດທີ່ ຕູ້ປ່ອນບັດເລື ອກຕ້ັງກ່ໍໄດ້. ທາງ VRE 
ຈະສື ບຕ່ໍກວດກາສະຖານະການກັບຫ້ອງການບໍ ລິ ການໄປສະນີ ສະຫະລັດອາເມລິ ກາ. 
ຊໍ ້ ມູນຂ່າວສານທີ່ ບໍ່ ຖື ກຕ້ອງກ່ຽວກັບລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ  
ແລະການກວດສອບແລະການດຸ່ມດ່ຽງອໍ ານາດທີ່ ມີ ຢູ່ໃນການລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ຈະສື
ບຕ່ໍເປັນຫົວຂໍ ້ ສົນທະນາດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມທີ່ ທາງ VRE ຈະ 
ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ.  

 
B. ການລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ທີ່ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ (AVBM). 

ທາງເລື ອກນີ ້ ຈະມີ ໃຫ້ສໍ າລັບຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງທຸກຄົນ ເລີ່ ມຕ້ົນ 29 
ວັນກ່ອນວັນເລື ອກຕ້ັງ. 
ຈະບໍ່ ມີ ການລົນນະລົງຢ່າງແຂງຂັນຫຼື ການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ກັບປະຊາຊົນກ່ຽວກັບເລື່ ອງນີ ້  
ແຕ່ພະນັກງານຈະໃຫ້ທາງເລື ອກນີ ້ ກັບຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງທາງໂທລະສັບຫຼື ທາງອີ ເມວ 
ເຖິງແມ້ວ່າພວກເຂົ າເຈົ ້ າຈະບໍ່ ແມ່ນທະຫານ/ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຫຼື ມີ ຄວາມພິການ. VRE 
ວາງແຜນທີ່ ຈະນໍ າໃຊ້ທາງເລື ອກນີ ້ ໃນຂະນະທີ່ ການເລື ອກຕ້ັງໃກ້ເຂົ ້ າມາແລ້ວ, ຫັຼງຈາກວັນທີ  27 
ຕຸລາເມື່ ອມັນຊ້າເກີນໄປທີ່ ຈະສ່ົງບັດເລື ອກຕ້ັງທາງໄປສະນີ ໃຫ້ຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງ. 
ສະຖານະການຂອງໄປສະນີ ສະຫະລັດອາເມລິ ກາອາດຈະປ່ຽນແປລຂໍ ້ ຄວາມກ່ຽວກັບເລື່ ອງນີ ້ .  

 
ມີ ການເພ່ີມເຕີມຖ້ອຍຄໍ າໃນລະບົບ AVBM ທີ່ ຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງສາມາດເລື ອກເອົ າໂຄວິ ດ 
-19 ເປັນຕົວເລື ອກກ່ຽວກັບເຫດຜົນທີ່ ພວກເຂົ ານໍ າໃຊ້ລະບົບດ່ັງກ່າວ. ກະລຸນາເບິ່ ງທີ່ ເວັບໄຊ 
demo site ສໍ າລັບຖ້ອຍຄໍ າທີ່ ແນ່ນອນ.  

 
C. ລະບຽບຂ້ັນຕອນຂອງສູນເລື ອກຕ້ັງ. 

ຈະມີ ການສ່ົງແຈ້ງການຕ່າງໆທາງໄປສະນີ ໃຫ້ກັບຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງທຸກຄົນ 
ແລະລົງແຈ້ງການໃນເວັບໄຊຂອງ VRE 

https://sites.omniballot.us/06067/demo/app/home?pid=2


13 
 

ເພ່ືອແຈ້ງການໃຫ້ຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງຊາບກ່ຽວກັບຄວາມຄາດໝາຍໃນການລົງຄະແນນສ
ຽງດ້ວຍຕົນເອງ. ຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງຈະໄດ້ຮັບການຂຸກຍູ້ໃຫ້: 

• ໃສ່ອຸປະກອນປິ ດໜ້າທີ່ ສະອາດ 
• ເອົ າເກີບທີ່ ໃສ່ສະບາຍສໍ າລັບໃສ່ຂະນະລໍ ຖ້າ 
• ເອົ າປື ້ ມຄູ່ມື ຂໍ ້ ມູນສໍ າລັບຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງຂອງຄາວຕີ ້ ເພ່ືອຊ່ວຍໃນການສື່ ສານໃ

ນເວລາເຊັກອິ ນແລະກາໝາຍບັດເລື ອກຕ້ັງຕົວຢ່າງເພ່ືອຈໍ າກັດເວລາທີ່ ຈະໃຊ້ໃນ 
ບໍ ລິ ເວນເລື ອກຕ້ັງ 

• ແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານສູນເລື ອກຕ້ັງຊາບຖ້າທ່ານມີ ຄວາມພິການແລະຕ້ອງການຄວາມຊ່
ວຍເຫຼື ອເພີ່ ມເຕີມ  

ທາງ VRE ກໍາລັງເຮັດວຽກກັບທີ ມບານບ່ວງຊາຄຮາເມັນໂຕຄິ ງ 
ແລະພັນທະມິດຊຸມຂົນອື່ ນໆເພື່ ອເນ້ັນໜັກເຖິງຄວາມສໍ າຄັນໃນການລົງຄະແນນສຽງລ່ວງໜ້
າແລະການຫຼີ ກລ້ຽງການລໍ ຄິ ວໃນວັນເລື ອກຕ້ັງ. 
ຄາດວ່າຈະມີ ຄິ ວຍາວເພາະວ່າມີ ການໃຊ້ໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມທີ່ ກໍານົດແລະການຈໍ າກັດຈໍ ານວ
ນຜູ້ມີ ສິ ດລົງຄະແນນສຽງໃນບໍ ລິ ເວນເລື ອກຕ້ັງ.  

 
 

D. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການເຜີ ຍແຜ່ຄວາມຮູ້ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ. 
ໃນຂະນະທີ່ ຫຼາຍເຫດການຕ້ອງຖີ ກຍົກເລີ ກຍ້ອນສະຖານະການໂຄວິ ດ -19 
ເຊົ່ ນວ່າການທົດລອງເລື ອກຕ້ັງໃນໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມຕອນປາຍຂອງພວກເຮົ າ, 
ທາງທີ ມເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນຂອງ VRE 
ຍັງສື ບຕ່ໍຊອກຫາວິ ທີ ທີ່ ສ້າງສັນໃນການກະຈາຍຊໍ ້ ຄວາມກ່ຽວກັບການເລື ອກຕ້ັງໄປທ່ົວຊຸມຊົນ. 
ຄວາມພະຍາຍາມຕ່າງໆລວມເຖິງ: 

• ການແຈກຍາຍເອກະສານໃຫ້ກັບຮ້ານຂາຍເຄື່ ອງຍ່ອຍ 
ລວມເຖິງຮ້ານຂາຍເຄື່ ອງໃຫ້ຄົນກຸ່ມຊົນເຜ່າໃນພ້ືນທີ່ ທີ່ ການເລື ອກຕ້ັງຕ່ໍາຕາມປະວັດ
ທີ່ ພວກເຮົ າມີ  

• ການແຈກຍາຍເອກະສານໃຫ້ກັບສະຖານທີ່ ແຈກຍາຍອາຫານ 
ແລະສະຖານທີ່ ທົດສອບໂລກໂຄວີ ດ 

• ການແຈກຍາຍເອກະສານໃຫ້ກັບໂຮງຮຽນ 
• ການແຈກຍາຍເອກະສານໃຫ້ກັບອົງກອນຕ່າງໆ ທີ່ ຍັງໃຫ້ບໍ ລິ ການກັບລູກຄ້າ  
• ການຊອກຫາງານອີ ເວັນຊຸມຊົນສະເໝືອນຈິ ງບ່ອນທີ່ ພວກເຮົ າສາມາດເວົ ້ າກ່ຽວກັບກ

ານເລື ອກຕ້ັງທີ່ ຈະມາເຖີ ງ ແມ່ນວ່າຈະມີ ເວລາສອງນາທີ ກ່ໍຕາມ 
• ການສະເໜີຂ່າວສານເລື່ ອງລາວສໍ າລັບໜັງສື ພິມທ້ອງຖ່ິນແລະຈົດໝາຍຂ່າວອອນລາ

ຍ  
• ການປະຊຸມຜ່ານເວັບແລະການແຈກຍາຍເອກະສານໃຫ້ກັບຄຸກ, ໂຮງໝໍ, 

ສະຖານບໍ ລິ ການດູແລ ແລະສະຖານບໍ ລິ ການລູກຄ້າທີ່ ຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼື ອດູແລ 
• ການປະສານງານການເຜີ ຍແຜ່ຮ່ວມກັນຂອງຄາວຕີ ້ ລະຫວ່າງບັນດາສື່ ມວນຊົນຮ່ວມ

ຂອງເຮົ າກັບຄາວຕ້ີເອລໂດຮາໂດ, ເນວາດາ, ເພລເຊີ , ຊານໂຮຄິ ນ, ສະຕານິ ເລາ, 
ຊັດເຕີ, ໂຍໂລ ແລະຍູບາ. ກໍາລັງມີ ການວາງແຜນເຜີ ຍແຜ່ຂໍ ້ ຄວາມທາງວິ ທະຍຸ 30 
ວິ ນາທີ , ໂຄສະນາດິ ຈິ ຕອນ 
ແລະກິດຈະກໍາສະເໜີຂ່າວຂອງສື່ ສໍ າລັບເດື ອນກັນຍາແລະເດື ອນຕຸລາ. ກິດຈະກໍາ 
“ເລີ່ ມຕ້ົນ” ຈະຖື ກຈັດຂຶ ້ ນໃນວັນທີ  17 ກັນຍາທີ່ ຫ້ອງການໄປສະນີ ເວສຊາຕຮາເມັນໂຕ. 
ລາຍລະອຽດຕ່າງໆຈະມີ ໃຫ້ໃນຕ່ໍໜ້າ.  

• ຊາຕຮາເມັນໂຕຈະສື ນຕ່ໍນໍ າໃຊ້ພັນທະມິດສື່ ມວນຊົນດຽວກັນທີ່ ມີ ລາຍຊື່ ຢູ່ໃນເອກະສາ
ນຊ້ອນທ້າຍ Appendix C ຂອງແຜນຈິ ດການບໍ ລິ ຫານການເລື ອກຕ້ັງເດີ ມ, 
ພ້ອມດ້ວຍການຮ່ວມມື ກັບສະພາການຄ້າສະລາວິ ກ (Slavic Chamber of 

https://elections.saccounty.net/Documents/EAP%20-%202019/Appendix%20C--Media%20Partners%20Draft.pdf
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Commerce) ເພ່ືອຊ່ວຍໃນການແຈກຍາຍເອກະສານສ່ົງພິມ, 
ການແລກປ່ຽນຂໍ ້ ມູນໃນສື່ ສັງຄົມ 
ແລະການສ້າງພັນທະມິດກັບຊຸມຊົນແລະຜູ້ນໍ າທາງຄວາມເຊື່ ອສັດທາ. 

• ທີ ມບານບ່ວງຊາຄຮາເມັນໂຕຄິ ງ (Sacramento Kings) 
ຈະເຮັດໂຄສະນາກັບການຄົມມະນາຄົມສ່ວນພູມິພາກ (Regional Transit) 
ແລະສະເໜີໃຫ້ຂີ່ ລົດໂດຍບໍ່ ເສຍຄ່າໃນວັນເລື ອກຕ້ັງ  
 

E. ເຄື່ ອງມື ແລະຂໍ ້ ມູນຕ່າງໆ: 
• Voter Registration & Elections November General ToolkitVoting by Mail in 

Sacramento County 

https://elections.saccounty.net/VoteCenters/Pages/Vote-Center-Resources.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=1KY7YbdZozA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1KY7YbdZozA&feature=youtu.be
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ເອກະສານຄັດຕິດ A – ຕົວຢ່າງປ້າຍ CVIG  
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ເອກະສານຄັດຕິດ B – ຕົວຢ່າງແຜນຜັງສູນເລື ອກຕ້ັງ 
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ເອກະສານຄັດຕິດ C – ຂ້ັນຕອນການຂ້າເຊື ້ ອສູນເລື ອກຕ້ັງ 
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ເອກະສານຄັດຕິດ D – ຕັວຢ່າງປ້າຍສູນເລື ອກຕ້ັງ (ຍັງບໍ່ ແນ່ນອນ) 
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ເອກະສານຄັດຕິດ E – ແຜນຜັງການອົບລົມເຈ້ັາໜ່້າທີ່ ເລື ອກຕ້ັງ 
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ເອກະສານຄັດຕິດ F – ຕັວຢ່າງການອົບລົມກ່ຽວກັບໂຄວິ ດ 
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ເອກະສານຄັດຕິດ G – ຄໍ າແນະນໍ າໃນການລົດຄວາມຂັດແຍ້ງ 

 



22 
 

ເອກະສານຄັດຕິດ H – ແຜນການຂ້າເຊີຶ ອຂອງ VRE  
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ເອກະສານຄັດຕິດ I – ແຜນຜັງຂ້ັນຕອນການນັບບັດເລື ອກຕ້ັງ 
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