မ ဲာ်နံးစိထ ဲာ်က ဲာ်ရ ဲာ်

တ ဲာ်ဒတဒ ပှၤဟ ဲာ်တ ဲာ်ဖံး
တ ဲာ်ဟ ဲာ်တ ဲာ်ဖံးလ ပှၤတှၤဃှၤည FAQ (တ ဲာ်သက ဲာ်လ ပှၤသက ဲာ်အါ)
ခံးယ ဲာ်လ တ ဲာ်ကဃထ

တ ဲာ်တန ဲာ်ပ ဲာ်

တ ဲာ်လ ဲာ်လ ပှၤလှၤတှၤဃှၤညတဖ ဲာ်
တ ဲာ်ဟ ဲာ်တ ဲာ်ဖံးအလ ဲာ်လ

ထံက ီၢ်ဒီး က ီၢ်စ ဖ ီၢ် အသဲစီးတ ီၢ်သ ီၢ်တ ီၢ်သတဖ ီၢ် လ ဘ
ီၢ်
ီၢ်ဝဲဒ ီၢ်လ

ပှၤလှၤတှၤဃှၤည

တ ီၢ်ဟ ီၢ်တ ီၢ်ဖီးအလ ီၢ်န ီၢ် ကဘ ီၢ်မ ီၢ်ဝဲ တ ီၢ်လ ပှၤလဲှၤတှၤဃှၤအှၤညဝဲန ီၢ်လှၤ.
လ ီၢ်ကဝှၤပဒ ီၢ်ပပ ီၢ်တဖ ဃထ ဝဲဒ ီၢ် တ ီၢ်ဟ ီၢ်တ ီၢ်ဖီးအလ ီၢ်တဖ ီၢ်
လ အတှၤထ ီၢ်ထ ီၢ်ဘီးတ ီၢ်အတှၤပတ ီၢ်တဖ ီၢ်သ, မတမ ီၢ်ဘ ီၢ်လ လ ီၢ်ကဝှၤအပှၤ
တ ီၢ်လ ီၢ်လ ပှၤလဲှၤတှၤဃှၤညတအ ီၢ်ဝဘ
ဲ
ီၢ် မတမ ီၢ် တ ီၢ်ဒီးကဲထ ီၢ်အှၤ တ ီၢ်လ ီၢ်လ
ပှၤလဲှၤတှၤဃှၤညဘ ီၢ် အဃန ီၢ်လှၤ. တ ီၢ်ဟ ီၢ်တ ီၢ်ဖီးအလ ီၢ်လ ပှၤလဲှၤတှၤဃှၤအှၤည
အတှၤပတ ီၢ်တဖ ီၢ်အဂ ီၢ် အလံ ီၢ်ကဲီးရဲ ီၢ်လ လ ပဲှၤပဲှၤန ီၢ် တ ီၢ်ထံ ီၢ်န ီၢ်အှၤသ ဖဲအံှၤလှၤ.

တ ဲာ်ဆံးန ဲာ်လှၤမှၤလ တ ဲာ်ကတိှၤ

နဆဲီးလှၤမံှၤ မ ီၢ်တသဘ ီၢ်ဒီး, နအ ီၢ်ဒီးတ ီၢ်ခဲီးတ ီၢ်ယ ီၢ်လ ကပ ီၢ်ဖ ျါထ ီၢ်သီး ခဖ လ
တ ီၢ်ကတှၤဒီး တဲဘ ီၢ်ပှၤတဂှၤဂှၤလ ကဆဲီးလှၤမံှၤလ နဂ ီၢ်န ီၢ်လှၤ.

တ ဲာ်တိစ ှၤမှၤစ ှၤလ ပှၤဂှၤအအိ ဲာ်

ပှၤဟ ီၢ်တ ီၢ်ဖီးကီးဂှၤဒဲီး အ ီၢ်ဒီးတ ီၢ်ခဲီးတ ီၢ်ယ ီၢ်လ ကဃထ ီၢ်တ ီၢ်မှၤစ ှၤလ
ပှၤတဂှၤဂှၤအအ ီၢ်န ီၢ်လှၤ, ဘ ီၢ်ဆ ီၢ်တဘ ီၢ်မ ီၢ်ပှၤခ ီၢ်စီးလ နတ ီၢ်မှၤကစ ီၢ် မတမ ီၢ်
ပှၤမှၤတ ီၢ်ဖကရ ဘ ီၢ်.
-

နဟဲကီး နဟံ ီၢ်ဖဃဖ, နတံှၤသကီး, နဟံ ီၢ်ဘီးဃတံ ီၢ် မတမ ီၢ်
ပှၤတဂှၤဂှၤလ နဃထ အှၤ လ ကမှၤစ ှၤနှၤလ
တ ီၢ်ဟ ီၢ်တ ီၢ်ဖီးအပှၤသဝဲလှၤ.

-

နဃတ ီၢ်မှၤစ ှၤလ တ ီၢ်ဟ ီၢ်တ ီၢ်ဖီးအပှၤစံ ီၢ်ည ီၢ်က ီၢ်တဂှၤအအ ီၢ်
ဖဲတ ီၢ်ဟ ီၢ်တ ီၢ်ဖီးအလ ီၢ် သဝဲစ ီၢ်ကီးလှၤ.

နပှၤခ ီၢ်စီးမှၤစ ှၤနှၤသလ တ ီၢ်ဟ ီၢ်တ ီၢ်ဖီးအက ှၤအက ဲခဲလ ီၢ်အပှၤ,
လ အပ ီၢ်ဃ ီၢ်ဒီး တ ီၢ်ဟ ီၢ်တ ီၢ်ဖီးအဒဲဖအပှၤဒ ီၢ်လဲ ီၢ်န ီၢ်လှၤ. နဒီးနဲ ီၢ်နဲ

နတ ီၢ်ဖီးအလံ ီၢ်က ဆတ ီၢ်ဟ ီၢ်တ ီၢ်ဖီးအစံ ီၢ်ည ီၢ်က ီၢ်တဂှၤအအ ီၢ် လ တ ီၢ်ခသ ီၢ်အပှၤ
ဒီၢ်သီးနကသမံသမီးက ီၢ်နဲ မ ီၢ်နမီးပန ီၢ်တ ီၢ် ဘ ီၢ်လ ီၢ်ဘ ီၢ်စီးဝဲ ကစဒဧျါန ီၢ်လှၤ.
ပှၤမှၤစ ှၤတ ီၢ်တဖ ီၢ်န ီၢ် တဘ ီၢ်လ ီၢ်ဘ ဒ ီၢ်စမ န ီၢ်ဆ ီၢ်ခံ နတ ီၢ်ဟ ီၢ်တ ီၢ်ဖီး မတမ ီၢ်
ဟီးတဲပီးပှၤဂှၤလ နဟ ီၢ်တ ီၢ်ဖီးဒီၢ်လဲ ီၢ်အဂ ီၢ်ဘ ီၢ်.
တ ဲာ်ဟ ဲာ်တ ဲာ်ဖံးအစံးဖကဟ ဲာ်လ

-

တ ီၢ်ဟ ီၢ်တ ီၢ်ဖီးတ ီၢ်လ ီၢ်အျါတှၤအပှၤ အ ီၢ်ဝဲဒ ီၢ်ဒီး
စဲီးမီးပန ီၢ်တ ီၢ်ဟ ီၢ်တ ီၢ်ဖီးလံ ီၢ်ကတချါ လ ကမီးပန ီၢ်ဝဲဒ ီၢ် တ ီၢ်ဖီးလံ ီၢ်ကလ

ပှၤန ဲာ်ပ ဲာ်အှၤညတဖ ဲာ်

နဂ ီၢ်န ီၢ်လှၤ. နစီးကျါထ ီၢ်ဒီးံ ဘမ ီၢ်တသ( မတမ ီၢ် နဃထ လ
တစီးကျါအှၤဘ ီၢ်)ဒီး စဲီးအံှၤကဟ ီၢ်နှၤ တ ီၢ်အ ီၢ်တဒ ခ ီၢ်သ ီၢ်န ီၢ်လှၤ.
စဲီးအံှၤအ ီၢ်ဒီး အမဲ ီၢ်သ ီၢ်လ အပ ီၢ်ဖ ျါဝဲဒ ီၢ် တ ီၢ်ဖီးကလ လံ ီၢ်မဲ ီၢ်ဖ

ီၢ်ဖီးဒ ီၢ်

မတမ ီၢ် တ ီၢ်ပ ီၢ်ဖ ျါလ တ ီၢ်လ ီၢ်ခံလ အလဲ -ီၢ် ကပှၤန ီၢ်လှၤ. စဲီးအံှၤဖီးပီးနှၤ
တ ီၢ်ဖီးကအဂ ီၢ် ခဖ ကန ီၢ်ဒ သဝဲစ ီၢ်ကီးလှၤ. နမှၤပဲှၤနဲ နတ ီၢ်ဖီးက
ခဖ နစီးကျါနဲ ပှၤမဲ ီၢ်တထံ ီၢ်တ ီၢ်အလံ ီၢ် စစံ ီၢ်န ီၢ်ဂံ ီၢ်ဖ

ီၢ်ဘ ီၢ်ဘ ီၢ်,

မဲ ီၢ်သ ီၢ်လ ပှၤဘ ီၢ်ထီးအှၤ မတမ ီၢ် စဲီးဖကဟ ီၢ်လ
တ ီၢ်ဆီးသဝံီးဒီးတ ီၢ်အကသံအပီးအလလ ဆ တ ီၢ်ကစ ီၢ်တဖ ီၢ်
သဝဲန ီၢ်လှၤ. နဃထ တ ီၢ်ဝံှၤအလ ီၢ်ခံ, အဝဲကစဲက ံီးဝဲဒ ီၢ်
နတ ီၢ်ဖီးကအလ အပဲှၤန ီၢ်လှၤ.
-

မတမ ီၢ်ဘ ီၢ် က ီၢ်ဆ ီၢ်-မှၤဒ ီၢ်တ ီၢ် အတ ီၢ်ဃထ လ က ီၢ်ဆ ီၢ်တဖ ီၢ်လ
ပှၤဆဲီးလှၤမံှၤလ ကဟ ီၢ်တ ီၢ်ဖီးအဂ ီၢ် စှၤန ီၢ် အဂှၤ 500ဘ ီၢ်ဒီး,
စဲီးမီးပန ီၢ်တ ီၢ်ဖီးလံ ီၢ်ကန ီၢ် ကဘ ီၢ်တ ီၢ်ဟ ီၢ်လှၤအှၤဆ ပှၤဟ ီၢ်တ ီၢ်ဖီးအလ ီၢ်
ကီးချါဒဲီးန ီၢ်လှၤ.

တ ဲာ်ဟ ဲာ်တ ဲာ်ဖံးလ က သရှၤထံး

နထီးထ ီၢ်လ နသလ ီၢ်အပှၤ မ ီၢ်တန ီၢ်ညညဘ ီၢ် မတမ ီၢ် နမ ီၢ်တသီးအ ီၢ်
ထီးထ ီၢ်ဘ ီၢ်, အဃဒီး နဃနဲဒ ီၢ် ဒီၢ်သီးပှၤကဟဲစ ီၢ်န ီၢ်နှၤ တ ီၢ်ဖီးလံ ီၢ်ကတဘ ီၢ်လ
နဂ ီၢ်သန ီၢ်လှၤ. တ ီၢ်အံှၤပှၤကီးအှၤလ ‘တ ီၢ်ဟ ီၢ်တ ီၢ်ဖီးလ က ဲသရှၤထံီး’န ီၢ်လှၤ.
တ ီၢ်ဟ ီၢ်တ ီၢ်ဖီးအပှၤစံ ီၢ်ည ီၢ်က ီၢ်ခံဂှၤလ ထံဂ ီၢ်က ီၢ်ဂှၤတ ီၢ်ကရ ကရလှၤဆ ခံချါအပှၤ
ကဟဲစ ီၢ်န ီၢ်နှၤ တ ီၢ်ဟ ီၢ်တ ီၢ်ဖီးလံ ီၢ်က ဆနအ ီၢ်န ီၢ်လှၤ. ဖဲနဟ ီၢ်နတ
ဲ ီၢ်ဖီးဝံှၤန ီၢ်,
တ ီၢ်ဟ ီၢ်တ ီၢ်ဖီးအပှၤစံ ီၢ်ည ီၢ်က ီၢ်တဖ ီၢ် ကဟဲစ ီၢ်န ီၢ် နတ ီၢ်ဖီးလံ ီၢ်ကဆ
တ ီၢ်ဟ ီၢ်တ ီၢ်ဖီးအဒဲပှၤဒီး ထ န ီၢ်အှၤဆ တ ီၢ်ဖီးအတလျါပှၤန ီၢ်လှၤ.

တ ဲာ်ဟ ဲာ်တ ဲာ်ဖံးလ ပှၤအံးက ဲာ်ထတ ဲာ်

နမ ဲာ်အိ န
ဲာ် ဒ ဲာ်လ တ ဲာ်အံးက ဲာ်ထအဖလ ဲာ်ဘ ဲာ်ဆ ဲာ် နအိ ဒ
ဲာ် ံးတ ဲာ်ခံးတ ဲာ်ယ ဲာ်လ

အတ ဲာ်ပ ဆ အဖလ ဲာ်

ကဟ ဲာ်တ ဲာ်ဖံး, မတမ ဲာ်ဘ ဲာ်လ စ ည
ဲာ်
ဲာ်က ဲာ်တဂှၤ တတ က
ဲာ် ဲာ်နတ ဲာ်ခံးတ ဲာ်ယ ဲာ်လ

တ ဲာ်ဂ ဲာ်တ ဲာ်က ိှၤအဂှၤတဖ ဲာ်https://dfl.org/voterprotection/ | https://dfl.org/ | | https://mnvotes.gov

ကဟ ဲာ်တ ဲာ်ဖံးအဂ ဲာ်ဘ န
ဲာ် ဲာ်လှၤ.
တ ဲာ်မှၤပှၤကှၤ တ ဲာ်ဖံးကတဖ ဲာ်

နအ ီၢ်ဒီးတ ီၢ်ခဲီးတ ီၢ်ယ ီၢ်လ ကမှၤပဲှၤကှၤ တ ီၢ်ဖီးက ဖဲတ ီၢ်ကမ ီၢ်အ ီၢ်ဝဲတချါချါလ
နတ ီၢ်ဖီးကှၤအပှၤ တခ ီးလ နတ ီၢ်န ီၢ်အှၤန ီၢ်လှၤ.

တ ဲာ်ဟ ဲာ်တ ဲာ်ဖံးခဖ ိ လ ပ
ဲာ် ရ

တ ီၢ်ပတံထ ီၢ် လံ ီၢ်မှၤပဲှၤလ တ ီၢ်ဟ ီၢ်ဆတ ီၢ်ဖီးအမီးအဂ ီၢ်အံှၤ တ ီၢ်ဒီးန ီၢ်အှၤသဝဲဒ ီၢ်လ
တ ီၢ်အက ီၢ်အဂှၤ အျါကလ ီၢ်န ီၢ်လှၤ.
-

တ ီၢ်ဟ ီၢ်ဆတ ီၢ်ဖီးလ အထ ီၢ်နီးဲ အပှၤ လံ ီၢ်ပတံထ ီၢ်တ ီၢ်

-

တ ီၢ်ဟ ီၢ်ဆတ ီၢ်ဖီးအမီးအဂ ီၢ် လံ ီၢ်ပတံထ ီၢ်တ ီၢ်လ တ ီၢ်ထီးဟံီးန ီၢ်အှၤသလ
အဲကလံီးက ီၢ်, စပ ီၢ်က ီၢ်, မ ီၢ်တရီးက ီၢ်ဒီး ဆ ီၢ်မ ီၢ်လံ ီၢ်က ီၢ်

လ နကဃထ ီၢ် လံ ီၢ်ပတံထ ီၢ်တ ီၢ်တဘ ီၢ်လ တ ီၢ်အက ီၢ်အဂှၤလှၤဆတမံှၤ ဒီၢ်သီးဒီး
ပှၤမဲ ီၢ်တထံ ီၢ်တ ီၢ်အလံ ီၢ်အဂ ီၢ်, ကီးလတဲစဆ 1-877-600-8683တက ီၢ်
လ တ ီၢ်အ ီၢ်သီးတနှၤအပှၤအဃန ီၢ်, နဃထ ီၢ်နဲ ပှၤခ စ
ီၢ် ီးတဂှၤလ ကဟဲဟံီးန ီၢ်ဒီး
ဆ ကှၤ တ ီၢ်ဟ ီၢ်ဆတ ီၢ်ဖီးလံ ီၢ်က လ နဂ ီၢ်န ီၢ်လှၤ. တ ီၢ်အံှၤပှၤကီးအှၤလ
‘ပှၤခ ီၢ်စီးဟံီးန ီၢ်စ ီၢ်ဆ တ ီၢ်’န ီၢ်လှၤ.
ပှၤခ ဲာ်စံးဟံးန ဲာ်စိ ဲာ်ဆ တ ဲာ်

ဒီၢ်သီးနကထ ီၢ်ဘီးလ ပှၤခ ီၢ်စီးဟံီးန ီၢ်စ ီၢ်ဆ တ ီၢ် အတ ီၢ်တစ ှၤမှၤစ ှၤအဂ ီၢ်,
နကဘ ီၢ်မ ီၢ်ပှၤလ -

အ ီၢ်ဆီးလ တ ီၢ်က ီၢ်ထဲ မံှၤတ ီၢ်ပ ီၢ်တှၤ တ ီၢ်ဆျါဟံ ီၢ်

-

အ ီၢ်ဆီးလ ပှၤက ီၢ်ထဲ ပှၤန ီၢ်ခဆီးကဒီး မံှၤတ ီၢ်ပ ီၢ်တှၤ အဟံ ီၢ်

-

အ ီၢ်ဆီးလ တ ီၢ်ကစျါယျါဘ ျါတ ီၢ် လ ီၢ်ခ ီၢ်သီး

-

အ ီၢ်ဆီးလ ဟံ ီၢ်လ ပှၤဆီးကတဖ ီၢ်အဂ ီၢ်

-

ပ ီၢ်မ ီၢ်လ အဘ ီၢ်တ ီၢ်မှၤတရတပျါတဖ ီၢ် အဂ ီၢ် တ ီၢ်အ က
ီၢ် ဒလ ီၢ်

-

ဘ ီၢ်ထ ီၢ်တ ီၢ်ဆျါဟံ ီၢ် မတမ ီၢ် လဲှၤဆတ ီၢ်ဟ ီၢ်တ ီၢ်ဖီးအလ ီၢ် တကဲဝဲ ခဖ လ
တ ီၢ်အ ီၢ်ဆ ီၢ်အ ီၢ်ခ ျ့တ ီၢ်အ ီၢ်သီးအဃ မတမ ီၢ် န ီၢ်ခကကဲ ီၢ်အဃန ီၢ်လှၤ.

-

နကဘ ီၢ်မှၤပှၤဲ နဲဒ ီၢ် တ ီၢ်ဃသကံ ီၢ်ကညီးထ ီၢ်လ
ပှၤခ ီၢ်စီးဟံီးန ီၢ်စ ီၢ်ဆ တ ီၢ်လ တ ီၢ်ဟ ီၢ်ဆတ ီၢ်ဖီးအဂ ီၢ် အလံ ီၢ်မှၤပဲှၤန ီၢ်လှၤ.
လံ ီၢ်မှၤပဲှၤအဝဲန ီၢ်ဒီး နတ ီၢ်ဟ ီၢ်ဆတ ီၢ်ဖီးလံ ီၢ်က တ ီၢ်ပတံထ ီၢ်တ ီၢ်န ီၢ်
ဟ ီၢ်အှၤဆ နပှၤခ စ
ီၢ် ီးအအ ီၢ်န ီၢ်တက ီၢ်. တဲဘ ီၢ်နပှၤခ ီၢ်စီးလ
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ကလဲှၤစ ီၢ်ဆ နလံ ီၢ်မှၤပဲှၤခံချါလ ီၢ် ဆ နလ ီၢ်ကဝှၤ
တ ီၢ်ဟ ီၢ်တ ီၢ်ဖီးအမီးဝဲှၤဒ ီးအအ ီၢ် ဒီၢ်သီးနကဒီးန ီၢ်ဘ ီၢ်
တ ီၢ်ဖီးကအဂ ီၢ်န ီၢ်တက ီၢ်.
-

နပှၤခ ဲာ်စံးန ဲာ် အစှၤကတ ဲာ် အသံးကဘ ဲာ်အ ိ ဲာ်ဝ 18န ,ဲာ်
ကဘ ဲာ်မ ဲာ်ပှၤအိ ဲာ်ဒံး တ ဲာ်ရလိ ဲာ်ဘ ဲာ်ထဒံးနှၤယ ဲာ်တ ဲာ်လ ဒံးတဘ မ
ဲာ် ဲာ်ဝ
ခ ဲာ်စံးလ ကဒိံးဃထ အသံးဘ လ
ဲာ် ှၤ. ပှၤတဂှၤန ီၢ် ကဲထ ီၢ်ဝဲပှၤခ ီၢ်စီးလ
ပှၤကဟ ီၢ်တ ီၢ်ဖီးလ တ ီၢ်ဟ ီၢ်တ ီၢ်ဖီးတဘ အဂ ီၢ် အျါန ီၢ်သ ဂှၤ တသဝဲဘ ီၢ်.
နပှၤခ ီၢ်စီး ဟဲဟံီးန ီၢ်ဝဲ နတ ီၢ်ဖီးလံ ီၢ်က စီးထ ီၢ်လ နသ
ံ အတ ီၢ်ပှၤ
တခ ီးလ တ ီၢ်ဟ ီၢ်တ ီၢ်ဖီးအမီး တှၤလ ဟျါ2န ရ
ီၢ် ံ ီၢ်
ဖဲတ ီၢ်ဟ ီၢ်တ ီၢ်ဖီးအမီးအနံှၤအသန ီၢ်လှၤ. နပှၤခ စ
ီၢ် ီး မတမ ီၢ်
ပှၤတဂှၤဂှၤလ နတ ီၢ်ပ ီၢ်ဃ ီၢ်အှၤန ီၢ် ကဘ ီၢ်ဆ ကှၤ နတ ီၢ်ဖီးလံ ီၢ်ကဆ
တ ီၢ်ဟ ီၢ်တ ီၢ်ဖီးအမီးဝဲှၤဒ ီးတချါဃအအ ီၢ် ဖဲဟျါ 3န ီၢ်ရံ ီၢ်
ဖဲတ ီၢ်ဟ ီၢ်တ ီၢ်ဖီးအမီးအနံှၤအသန ီၢ်လှၤ. နတ ီၢ်ဖီးလံ ီၢ်ကန ီၢ်
နဆ ကှၤအှၤခဖ လံ ီၢ်ပရ သဝဲစ ီၢ်ကီးလှၤ.
တ ီၢ်ဟ ီၢ်တ ီၢ်ဖီးအမီးအပှၤဘ မ
ီၢ် ဘ ီၢ်ဒျါတဖ ီၢ် ကဘ ီၢ်ဒီးန ီၢ် နတ ီၢ်ဖီးလံ ီၢ်ကဖဲ
မတမ ီၢ် တခ ီးလ တ ီၢ်ဟ ီၢ်တ ီၢ်ဖီးအမီးအနံှၤအသန ီၢ်လှၤ.
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