မ ၢ်နံးစထ ၢ်က ၢ်ရ ၢ်

တ ၢ်ဒတဒ ပျိၤဟ ၢ်တ ၢ်ဖံး
ပျိၤခ ၢ်စံးဟံးန ၢ်စ ၢ်ဆ တ ၢ် FAQ (တ ၢ်သက ၢ်လ ပျိၤသက ၢ်အါ)
တ ၢ်သက ၢ်

တ ၢ်စံးဆ

မတျိၤတဖ ၢ်တျိၤထ ၢ်ထ ဘ
ၢ် ံးလ

ဒ်သိးနကထ ်ဘိးလၢ ပှၤခၢ ်စိးဟိးနၢ ်စ ်ဆၢတၢ ် အတၢ ်တစၢှၤမှၤစၢှၤအဂၢ ်,

ကကပျိၤခ ၢ်စံးဟံးန ၢ်စ ၢ်ဆ တ ၢ်လ ၢ်?

နကဘ ်မၢ ်ပှၤအ ်ဆိးလၢ-

တၢ ်ကၢ ်ထွဲ မှၤတ ်ပၢ ်တှၤ တၢ ်ဆါဟ ်

-

အ ်ဆိးလၢ ပှၤကၢ ်ထွဲ ပှၤန ်ခဆိးကဒိး မှၤတ ်ပၢ ်တှၤ အဟ ်

-

တၢ ်ကူစါယါဘ ါတၢ ် လၢ ်ခၢ ်သိး

-

အ ်ဆိးလၢ ဟ ်လၢ ပှၤဆိးကတဖ ်အဂၢ ်

-

ပ ်မ ်လၢ အဘ ်တၢ ်မှၤတရတပါတဖ ် အဂၢ ် တၢ ်အ က
် ဒလၢ ်

မတမၢ ်-

ဘ ်ထ ်တၢ ်ဆါဟ ်

-

လွဲှၤဆူတၢ ်ဟ ်တၢ ်ဖိးအလၢ ် တကွဲဝွဲ ခဖ လၢ
တၢ ်အ ်ဆူ ်အ ်ခ ျ့တၢ ်အ ်သိးအဃ မတမၢ ်
တၢ ်ကူစါယါဘ ါကသ ်ကသတၢ ်အ ်သိးအဃန ်လှၤ.

တ ၢ်ဖံးလ ၢ်ကတဖ ၢ်န ၢ်

နကဘ ်မှၤပှၤွဲ နွဲဒ ် တၢ ်ဃသက ်ကညိးထ ်လၢ ပှၤခၢ ်စိးဟိးနၢ ်စ ်ဆၢတၢ ်လၢ

တ ၢ်ဟဟံးန ၢ်အျိၤဒံး

တၢ ်ဟ ်ဆတၢ ်ဖိးအဂၢ ် အလ ်မှၤပွဲှၤန ်လှၤ. လ ်မှၤပွဲှၤအဝွဲန ်ဒိး

တ ၢ်စ ၢ်ဆ ကျိၤအျိၤဒၢ်လ ?
ၢ်

နတၢ ်ဟ ်ဆတၢ ်ဖိးလ ်က တၢ ်ပတထ ်တၢ ်န ် ဟ ်အှၤဆူ
နပှၤခၢ ်စိးအအ ်န ်တကၢ ်. တွဲဘ ်နပှၤခၢ စ
် ိးလၢ ကလွဲှၤစ ်ဆၢ
နလ ်မှၤပွဲှၤခခါလၢ ် ဆူ နလၢ ်ကဝှၤ တၢ ်ဟ ်တၢ ်ဖိးအမူိးဝွဲှၤဒၢိးအအ ်
ဒ်သိးနကဒိးနၢ ်ဘ ် တၢ ်ဖိးကအဂၢ ်န ်တကၢ ်.

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

နပှၤခၢ ်စိး ဟွဲဟိးနၢ ်ဝွဲ နတၢ ်ဖိးလ ်က စိးထ ်လၢ နသအတၢ ်ပူှၤ တခ ိးလၢ
တၢ ်ဟ ်တၢ ်ဖိးအမူိး တှၤလၢ ဟါ2န ်ရ ် ဖွဲတၢ ်ဟ ်တၢ ်ဖိးအမူိးအနှၤအသန ်လှၤ.
လၢ2022န ် တၢ ်ဃထၢတၢ ်ဟ ်တၢ ်ဖိးထရှၤအမူိးအဂၢ ်, နပှၤခၢ ်စိး ဟွဲဟိးနၢ ်
တၢ ်ဖိးလ ်က စိးထ ်ဖွဲ လါန ်ဝဘၢ ် 1သအနှၤ တှၤလၢ လါန ်ဝဘၢ ် 8သအနှၤ
ဟါ 2န ်ရ ် သဝွဲလှၤ.
နပှၤခၢ ်စိး မတမၢ ် ပှၤတဂှၤဂှၤလၢ နတ ်ပ ်ဃ ်အှၤန ် ကဘ ်ဆၢကှၤ
နတၢ ်ဖိးလ ်ကဆူ တၢ ်ဟ ်တၢ ်ဖိးအမူိးဝွဲှၤဒၢိးတခါဃအအ ် ဖွဲဟါ 3န ်ရ ်
ဖွဲတၢ ်ဟ ်တၢ ်ဖိးအမူိးအနှၤအသ(လါန ်ဝဘၢ ် 8သအနလါန ်ဝဘၢ ် 8သအနှၤ,
2022)န ်လှၤ. နတၢ ်ဖိးလ ်ကန ် နဆၢကှၤအှၤခဖ လ ်ပရၢသဝွဲစၢ ်ကိးလှၤ.
တၢ ်ဟ ်တၢ ်ဖိးအမူိးအပှၤဘ မ
် ူဘ ်ဒါတဖ ် ကဘ ်ဒိးနၢ ် နတၢ ်ဖိးလ ်ကဖွဲ မတမၢ ်
တခ ိးလၢ တၢ ်ဟ ်တၢ ်ဖိးအမူိးအနှၤအသန ်လှၤ.
မတျိၤတဖ ၢ်ကထ ဝ
ၢ်
ပျိၤခ ၢ်စံးသလ ?
ၢ်

နပှၤခၢ ်စိး ကဘ မ
် ၢ ်ဝွဲ-

အစှၤကတၢၢ ် အသိးကဘ ်အ ်ဝွဲ 18န ်

-

ကဘ ်မၢ ်ပှၤအ ်ဒိး တၢ ်ရလ ်ဘ ်ထွဲဒိးနှၤယ ်တၢ ်လ

နပှၤခၢ ်စိး တဘ မ
် ၢ ်ဝွဲ-

ခၢ ်စိးလၢကဒိးဃထၢအသိးဘ ်

-

ပှၤတဂှၤလၢ ကွဲထ ်ဝပ
ွဲ ှၤခၢ စ
် ိးလၢ ပှၤကဟ ်တၢ ်ဖိးလၢ
တၢ ်ဟ ်တၢ ်ဖိးတဘ အဂၢ ် အါနၢ ်သၢဂှၤဘ ်

