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ี งลงคะแนนใน
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ิ ธิ� เข ้าร่วมการออกเสย
ี งลงคะแนนในครัง� นี� และ
มิถน
ุ ายน) ผู ้ทีล
� งทะเบียนออกเสย
ี งลงคะแนนก่อนกําหนดเพื�อ ลงคะแนนเสย
ี งของท่านได ้
� อกเสย
ท่านสามารถไปได ้ทุกๆสถานที� ทีอ

อะไร

ใคร
ผู้ออกเสี ยงลงคะแนน
ั
ทีอ
� าศยอยู
่ในมณฑล
Los Angeles

ท�ไี หน

• วิทยาลั ยเมือง Long Beach
• นายทะเบียน-ผูบ
้ ันทึก/

ปล ัดเทศมณฑล Norwalk

• ศูนย์ชุมชน Jackie Robinson

• ห้องสมุด Lancaster

• ห้องสมุดภูมภ
ิ าค West Valley

• ห ้องสมุด Lawndale

• ห้องสมุด Lake View Terrace

• ศาลากลาง Boyle Heights

• ห้องสมุด West Covina

8:00 น. - 16:00 น.
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ทุก ๆ สถานที�ของการออกเสียงลงคะแนน
่ บ ัตร
ก่อนกําหนดย ังทําหน้าท�ี เป็นสถานที�สง
ทีอ
� อกเสียงลงคะแนนโดยส่งทางไปรษณีย ์
VBM ผู้ลงคะแนนท�ีออกเสียงลงคะแนนแล้ว
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นายทะเบียน-ผูบ
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การออกเสียงลงคะแนน
ั
ก่อนกําหนดในว ันหยุดสุดสปดาห์
หากต้องการเรียนรูเ้ พ�ิมเติ มเก�ียวกั บการออกเสียงลงคะแนนก่อนกําหนด และ การออกเสียงลงคะแนนก่อนกําหนดในว ันหยุดสุดสั ปดาห์
กรุณาเย�ียมชมได้ท�ี LAvote.net สถานท�ี การออกเสียงลงคะแนนก่อนกําหนดในวั นหยุดสุดสั ปดาห์ ท�ีเข้าร่วมโครงการได้แก่:

สถานทีต
� งั�

ทีจ
� อดรถ

มหาวิทยาลัย West Los Angeles
9000 Overland Ave, Culver City,
CA 90230 - ห้องศิลปกรรม เลขที�-103

ที� จ อดรถ: จอดทางทิศ ใต้ (บนชั�น 2)
สถานที� ต�ั ง อยู่ บนถนน Albert Vera Dr.
(บนถนน-A)

ห้องสมุดสาธารณะ Lancaster
601 W. Lancaster Blvd, Lancaster,
CA 93534 - ห้อง Ana Davis

ที� จ อดรถ: จอดทางด้า นหลัง ห้อ งสมุด

ห้องสมุด Lawndale
14615 Burin Ave, Lawndale,
CA 90260 - ห้องประชุม

ที�จอดรถ: จอดทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ของตัวอาคาร บนถนน Grevillea Ave.

ศาลากลาง Boyle Heights
2130 E. 1st Street, Los Angeles,
CA 90033 - ห้องชุมชน

ที�จอดรถ: จอดที�ลานจอดรถบนถนน
S. Chicago St. (ทางด้านทิศใต้ของตัวอาคาร)

วิทยาลัยเมือง Long Beach
4901 E. Carson St, Long Beach,
CA 90808 - บริเวณวิทยาเขต LAC ห้อง-T1300

ที�จอดรถ: จอดที�ลานจอดรถบนถนน
Clark Ave. (ทางทิศใต้ของ E. Carson St.)

นายทะเบียน-ผู้บันทึก/ปลัดเทศมณฑล
Registrar-Recorder/ County Clerk
� -3
12400 Imperial Hwy, Norwalk, CA 90650 ชัน

ที�จอดรถ: จอดทางด้านหน้ าของตัวอาคาร

ศูนย์ ชุมชน Jackie Robinson
1020 N. Fair Oaks Ave, Pasadena,
CA 91103 - ห้องเอนกประสงค์ เลขที�-400

ที�จอดรถ: จอดทางด้านหน ้าของตัวอาคาร

ห้องสมุดภูมิภาค West Valley
19036 Vanowen St, Reseda,
CA 91335 - ห้องประชุม

ที�จอดรถ: สามารถเข้าออกจอดได้บนถนน
Vanalden Ave.

ห้องสมุด Lake View Terrace
12002 Osborne St, Sylmar,
CA 91342 - ห้องประชุม

ที�จอดรถ: สามารถเข้าไปจอดได้ในลานจอดรถ
บนถนน Osborne St.

ห้องสมุด West Covina
1601 W. Covina Pkwy, West Covina,
CA 91790 - ห้องเอนกประสงค์

ที�จอดรถ: สามารถเข ้า ไปถึงได ้ในทีจ
� อดทาง
ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

มณฑล LOS ANGELES

นายทะเบียน-ผูบ
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