
ការបោះប ន្ោ តមុនកាលកំណត់ 

ចុងសោតា ហ៍

បោនធី LOS ANGELES
មននតាីចុះបញី្-អនោកកត់ត្រា/បសមៀនបោនធី

ទីកននលែង

• បណ្ណា ល័យ Arroyo Seco

•

អនោកណ្ អនោកបោះប ន្ោ តនែលរស់បៅ
កនោុង មណ្ឌ លសភា 34

បហតុអ្ី

សសណុកសសរួល 
និង ជបត្មើស ?

បោលបៅមួយរបស់បយើង 
គឺបែើម្ីពត្ងីកចំនួនជបត្មើសនានា 
នែលអនោកបោះប ន្ោ ត 
អាចបធ្ើការបោះប ន្ោ តរបស់ខលែួន ។ 
ទីកននលែងបោះប ន្ោ តមុនកាលកំណត់ 
ចុងសោតា ហ៍ ផតាល់ែល់អនោកបោះប ន្ោ តជាមួយ
ភាពសសណុកសសរួល ចំបោះការបត្ជើសបរ ើស 
បៅបពល និង បៅទីកននលែងនែលពួកបគអាច
បោះប ន្ោ តមុននឹងថ្ងៃបោះប ន្ោ ត ។

អី្
ផតាល់ែល់អនោកបោះប ន្ោ តនូវជបត្មើ 
សបោយសសណុកសសរួល និងបោយផ្ទា ល់ខលែួន 
ចំបោះការបោះប ន្ោ តរបស់ខលែួន មុននឹងថ្ងៃបោះប ន្ោ ត ។

ទីកននលែងទំាងបី (3) ក៏បបត្មើសត្រាប់ជាទីកននលែងទរាលែ
ក់សំបុត្តថនការបោះប ន្ោ តផងនែរ។ អនោកបោះប ន្ោ ត
នែលរានការបោះប ន្ោ តរាមរយៈសំបុត្តជាសសាច់ 

នែលអាចបោះប ន្ោ តោន មិនត្តរូវការរង់ចំាកនោុងជួរប�ើយ។

Boyle Heights

Chinatown

City Terrace

Cypress Park

Downtown Los Angeles

Eagle Rock

El Sereno

Garvanza

Glassell Park

Highland Park

Koreatown

Little Bangladesh

Little Tokyo

Lincoln Heights

Montecito Heights 
Monterey Hills

Mount Washington

Westlake

• បណ្ណា ល័យ Pio Pico

បពលបវលា នខបមសា
ទី1

បរាោ ង 8:00 ត្ពឹក-4:00 លាងៃ ច

ម�ន�ីចុះប��ី-ម�ន�ីកត�់��/េស��នេ��នធី Los Angeles កំពុងែតផ�ល់នូវ��រេ��ះេ���តមុនេពល ចុងស���ហ៍ សំ��ប់��រេ��ះេ���តែដលកំពុង
ែតចូលមកក��ងៃថ�ទី 6 ែខមិថ�ុ� ��រេ��ះេ���តទេូ��ពិេសសមណ�លស�� 34 ។  េ��ចុងស���ហ៍មុននឹង��រេ��ះេ���ត (ៃថ�ទី 3-4 ែខមិថ�ុ�)
នឹង��នទីកែន�ងស���ប់��រេ��ះេ���តមុនេពល បី(3) បែន�មេទៀត ��នជូនេ��ក��ងមណ�ល។ អ�កេ��ះេ���តែដល��នលក�ណសម�ត�ិ ��ច
េ��ទីកែន�ង��មួយក៍��ន េហើយេ��ះេ���ត។ 

LAvote.net

េសចក�ីសេង�ប

មជ្ឈមណ� លសិក្សោអបរ់ំ Puente

ែខមិថ�ុ�
ទី 4

ែខមថុិនា
ទី 3

ែខមិថ�ុ�
ទី 3



ការបោះប ន្ោ តមុនកាលកំណត់ ចុងសោតា ហ៍

បែើម្ីបរៀនបននថែមបទៀតអំពីការបោះប ន្ោ តមុនកាលកំណត់ចុងសោតា ហ៍សូមចូលបៅបគហទំព័រ LAvote.net។ ទី
កននលែងត្បតិបត្ិការបោះប ន្ោ តមុនកាលកំណត់ចុងសោតា ហ៍គឺ ៖

ទីរំាង ទីចំណតរ្យនតា ទីកននលែងបោះប ន្ោ ត

បណ្ណា ល័យ Arroyo Seco 
6145 N. Figueroa St.  
Los Angeles, CA 90042 

ចំណតឡាននឹងរានជូន កនោុងទីកននលែងចតរ្
យនតានក្របណ្ណា ល័យនែលោនបត្ជើសទុកជា
មុន សថែិតបៅ Piedmont Ave. ។ 

ការបោះប ន្ោ តនឹងបធ្ើប�ើងកនោុងបណ្ណា
ល័យ “បនទាប់ត្បជំុ” ។ 
ត្ចកចូលបៅបនទាប់ត្បជំុ 
សថែិតបៅជិតទ្ារចូល/បចញ 
ថនបណ្ណា ល័យ ។ 

បណ្ណា ល័យ Pio Pico 
694 S. Oxford Ave.,  
Los Angeles, CA 90005 

• ចំណតឡាននឹងរានជូន កនោុងទីកននលែ
ងចតរ្យនតានក្របណ្ណា ល័យសថែិតបៅ
Oxford Ave. ។
(នីតិវធីិការចតនានា សត្រាប់ថ្ងៃខុស ៗោនោ  
បែើម្ីចតរ្យនតាបោយមិនអស់លុយ 
កនោុងទីចំណតថនបណ្ណា ល័យ)

• ថ្ងៃបៅរ ៍– បលាកអនោកនឹងទទួ
លផ្លែ កចតពីបុគ្ិលចំណត
បៅត្ចកចូលថនកននលែងចតរ្យនតា ។ បលា
កអនោកត្តរូវនតទទួលត្រាបញ្្ក់បលើផ្លែ ក
ចតរបស់បលាកអនោក បៅកនោុងបណ្ណា ល័យ
បៅឯតុចុះហតថែបលោបចញ បៅោងមុខ ។

• ថ្ងៃអាទិត្យ – ោម នផ្លែ កចត ឬត្រាបញ្្ក់ត
ត្មរូវបអាយសត្រាប់ការចតមិនអស់លុយ
បនាះប�ើយ ។

ការបោះប ន្ោ តនឹងបធ្ើប�ើងបៅកនោុង
“បនទាប់ត្បជំុបណ្ណា ល័យ” ។
ត្ចកចូលបៅកនោុងបនទាប់បោះប ន្ោ ត 
សថែិតសសបរាមត្ចកបែើរ 
រវាងផលែូវប ម្ ះ Serrano Ave.
និង Oxford Ave, សថែិតបៅោងបជើង 
ថនបណ្ណា ល័យ ។ នឹងរានសញ្ញា ោ
ក់រំាងបែើម្ីនឹងនំាអនោកបៅកាន់្នោល់
ទំាងពីរ ។ 

ចំណតរថយន�នឹងអចេ្របើ្របាស់បានេន
ចំណតែក្បរផ�ូវ S Boyle ។  ចំណតែដលចត
បានគឺស�ិតេនខងត្ូបងៃនអគារ។

   ករេបាះេឆា� តនឹង្រប្រពឹត�េទេនបន�ប់
ពហុេគាលបំណង។ 
ទ� រចូលេទបន�បព់ហុេគាលបំណង គឺ
ស�ិតេនក�ុងបន�បរ់ងច់ធំំរបស់អគារ។

បោនធី LOS ANGELES
មននតាីចុះបញី្-អនោកកត់ត្រា/បសមៀនបោនធី LAvote.net

មជ្ឈមណ� លសិក្សោអបរ់ ំ PUENTE
501 S. Boyle Avenue
Los Angeles, CA 90033




