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ការផ្លាា ស់់ប្តូូ�រផែ�នទី ីមណ្ឌឌ ល 

រៀរៀងរាល ់ 10ឆំ្នាំ�មូង 

តស់ូ�មត ិស់ម្រា�ប្តូ ់ស់ហគមន ៍រប្តូស់់អ្នំក! 

#WeDrawTheLinesCA
គណ្ឌៈកមមការ ក�ណ្ឌត ់ម្រា��ម្រាប្តូទីល ់មណ្ឌឌ លរៀ�ើង វិញិ ស់ម្រា�ប្តូ�់លរដ្ឋឋ កាលីហ័�រញ៉ាា (California 

Citizens Redistricting Commission)  គ ឺជា ម្រាកុម �លរដ្ឋឋ កាលីហ័�រញ៉ាា 
ផែដ្ឋល ក��ុង គ�ស់ប្តូន្ទាា ត ់ម្រា��ម្រាប្តូទីល ់មណ្ឌឌ ល  រៀ�យ�ុ� �នពាក់��នធនឹង �លម្រាប្តូរៀ�ជន ៍�ិរៀស់ស់  

នរៀ�បាយ  ឬ ឥទីធិ�ល នរៀ�បាយ អ្ន័ីរៀ�ើយ ។ រៀយើង ម្រាតូវិការ មតិចូ�លរួម រប្តូស់ ់អ្នំក ។

រៀ�កំុង ផែ� វិចិូិិកា  ឆំ្នាំ� 2008 អ្នំករៀបាះរៀឆំ្នាំត កាលីហ័�រញ៉ាា  បាន អ្ននុម�ត ចូាប្តូ ់សូ់ី� ីអាទិីភា� អំ្នក រៀបាះ រៀឆំ្នាំត  (Voters FIRST Act) 
ផែដ្ឋល អ្ននុញ្ញាា តឲ្យយ �នការប្តូរៀងើើត គណ្ឌៈកមម ការ ក�ណ្ឌត ់ម្រា��ម្រាប្តូទីល ់មណ្ឌឌ ល  រៀ�ើង វិញិស់ម្រា�ប្តូ ់�លរដ្ឋឋ កាលីហ័�រញ៉ាា  ឯករាជយ   រៀដ្ឋើមី ី
គ�ស់ប្តូន្ទាា តម់្រា��ម្រាប្តូទីលម់ណ្ឌឌ ល ថ្មីមីៗ  ស់ម្រា�ប្តូ ់មណ្ឌឌ ល រៀបាះរៀឆំ្នាំត ស់ភា   មណ្ឌឌ ល រៀបាះរៀឆំ្នាំត ម្រា�ឹទីធស់ភា ថំ្នាក់រដ្ឋឋ     មណ្ឌឌ ល រៀបាះរៀឆំ្នាំត ស់ភា 
ថំ្នាក ់រដ្ឋឋ  និងមណ្ឌឌ លរៀបាះរៀឆំ្នាំត ម្រាកុមម្រាបឹ្តូកា ស់មភា� ថំ្នាក់រដ្ឋឋ  (State Board of Equalization) រៀ�យ ដ្ឋក ហ�ត ការងារ រៀចូញ 
�ីអ្ន�ណាចូ រដ្ឋឋ ធមមនុញ្ញារប្តូស់់រដ្ឋឋ កាលីហ័�រញ៉ាា  រៀហើយរៀ�ារ វា រៀ�ឲ្យយ �លរដ្ឋឋ ។ រៀ�កំុង ឆំ្នាំ� 2010 ចូាប្តូស់់ូី�ី អាទីិភា�អំ្នករៀបាះរៀឆំ្នាំត ស់ម្រា�ប្តូ ់
ស់ភា  បាន ប្តូផែនែម ការទីទីួល�ុស់ម្រាតូវិ នៃន ការ គ�ស់ ម្រា��ម្រាប្តូទីល ់មណ្ឌឌ លរៀបាះរៀឆំ្នាំត ស់ភា រៀ�ដ្ឋល ់គណ្ឌៈក�ម ការ រៀនះ ។ 

www.WeDrawTheLinesCA.org



ការ ក�ណ្ឌតម់្រា��ម្រាប្តូទីលម់ណ្ឌឌ ល រៀ�ើង វិញិ អាចូ �ូល ់អ្ន�ណាចូ ដ្ឋលស់់ហគមន ៍

អ្ន�ណាចូមួយកំុងចូ�រៀណាម អ្ន�ណាចូ ធ�ប្តូ��ុត ផែដ្ឋល ម្រាប្តូជា�លរដ្ឋឋ កាលីហ័�រញ៉ាា �ន  គ ឺការរៀម្រាជើស់រៀរ ើស់ អ្នំក ត�ណាង ផ្លាា ល�់ាួនរប្តូស់់�ួករៀគ ឲ្យយ 
រៀធ័ើកិចូចការ រប្តូស់ ់រ�ឋ ភិិបាល រប្តូស់់�ួករៀគ ។ ររៀប្តូៀប្តូ ផែដ្ឋល ម្រា��ម្រាប្តូទីលម់ណ្ឌឌ ល ម្រាតូវិ បាន គ�ស់  អាចូ រៀធ័ើ ឲ្យយ�នភា��ុស់គំ្នា រវាង ការ �ូល ់ស់ិទីធ ិ
អ្ន�ណាចូ  និង ការ ប្តូរៀងើើន ស់�រៀ�ង រប្តូស់់អ្នំក  ឬ ការ កាតប់្តូនែយ និង ប្តូ�បាត ់ស់�រៀ�ង រប្តូស់់អំ្នក ។   គណ្ឌៈកមមការ ក�ណ្ឌត ់ម្រា��ម្រាប្តូទីល ់មណ្ឌឌ ល

រៀ�ើងវិញិ ស់ម្រា�ប្តូ�់លរដ្ឋឋ កាលីហ័�រញ៉ាាឯករាជយ  រៀប្តូូជាា  ចូិត ូគ�ស់ ម្រា��ម្រាប្តូទីល ់មណ្ឌឌ ល រៀ�យយុតូិធម ៌ផែដ្ឋលឆ្លុះាុះ ប្តូញ្ញាច �ង ន�វិឧតមូម្រាប្តូរៀ� ជ ន ៍
រប្តូស់់ម្រាប្តូជា �លរដ្ឋឋ  មិនផែមន អ្នំក នរៀ�បាយ ក��ុងកាន ់ត�ផែណ្ឌងរៀទី ។

ការនិ�យ អ្ន��សី់ហគមន ៍រប្តូស់អំ់្នកគ�ឺនសារៈស់�ខាន ់កុំងការធាន្ទា ថ្នា ប្តូន្ទាា តម់្រា��ម្រាប្តូទីល ់មណ្ឌឌ ល ម្រាតវូិ បាន គ�ស់  រៀដ្ឋើមី ីរកា ស់ហគ មន ៍
ទាំ�ងម�ល កំុងកម្រាមិត មួយ ផែដ្ឋលអាចូរៀធ័ើបាន  និង�ំុ � ប្តូញ្ញច� លគំ្នា ជាមួយ ស់ហគមន ៍ជិតខាង ផែដ្ឋល�ន �លម្រាប្តូរៀ�ជន ៍ដ្ឋ�ចូគំ្នា ។     រៀនះ ធាន្ទា  
ថ្នា  ស់�រៀ�ង រប្តូស់់អ្នំក ម្រាតូវិបាន សូាប្តូឮ់រៀ�យអ្នំកដ្ឋឹកន្ទា� ផែដ្ឋលបាន រៀបាះរៀឆំ្នាំតរៀម្រាជើស់រៀរ ើស់  រៀ� រៀ�ល ក��ុងរៀធ័ើការ ស់រៀម្រាមចូចូិត ូដ្ឋ�ចូជា   
គុណ្ឌភា� និង ការ�ូលថ់្មីវិកិារៀលើការអ្នប្តូរ់ � រប្តូស់់ក�នអំ្នក ឬ ការ ក�ណ្ឌត ់អ្នម្រា� �នធ រប្តូស់់អ្នំក ។

ម្រាបាប្តូរ់ៀយើង អ្ន�� ីស់ហគមន ៍ផែដ្ឋល�ន ចូ�ណាប្តូអ់ារមមណ៍្ឌ រួម រប្តូស់់អ្នំក 

• រៀតើ ស់ហគមន ៍រប្តូស់់អ្នំក �នទីី��ង រៀ�កផែនាង ណា  (ទីីម្រាកុង /រៀខានធ)ី? ស់�មប្តូញ្ញាា ក់ ឲ្យយបាន

ចូាស់ ់�មផែដ្ឋលអាចូ រៀធ័ើបាន អ្ន��ី ម្រា��ម្រាប្តូទីល ់នៃន ស់ហគមន ៍រប្តូស់អ់្នកំ �ន ទី�ី�ង រៀ� កផែនាង ណា ។ 
• រៀហតុអ្ន័ីបានជា ស់ហគមន ៍រប្តូស់់អ្នំក គួរស់ែិតរៀ�រួមគំ្នា  ស់ម្រា�ប្តូក់ាររៀធ័ើជា ត�ណាង រៀ�យ

យុតូធិម ៌និង �ន ម្រាប្តូសិ់ទីធ ភា� ?
• រៀតើត�ប្តូនជ់ិតខាង ណា�ាះ ផែដ្ឋល ស់ហគមន ៍រប្តូស់់អំ្នក ចូង ់ ឬ មិនចូងឲ់្យយ�នការ ប្តូញ្ញច� លគំ្នាជា

ម្រាកុម  ?  

ការពិិពិណ៌៌នា អំំពីិ សហគមន៍៍ ដែ�លមាន៍ចំំណាប់់អារមមណ៍៌ រមួ រប់ស់អំនក  គឺជាជំំហាន៍ទីីមួយនៅ�កន�ង ការ 
កំណ៌ត់់ ពីិ ទីីកដែន៍ែង ដែ�ល អំនក ចំង់ ឲ្យយ ព្រំពំិព្រំប់ទីល់ មណ៌ឌ ល ចាប់់ នៅ�ើ�ម និ៍ង ប់ញ្ចច ប់់ ។

ស់�មរៀមើលអ្ន័ីផែដ្ឋល �លរដ្ឋឋកាលីហ័�រញ៉ាា រួមរស់ ់ជាមួយ អ្នំក  
ក��ុងនិ�យ រៀ�ទីីរៀនះ ៖    

https://www.wedrawthelinesca.org/
public_input_comment
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រៀម្រាតៀម�ាួន  

ម្រាបាប្តូ ់រៀយើង អ្ន��ី ស់ហគមន៍
រប្តូស់់អ្នំក រៀហើយឬរៀ�?

គ�ស់ផែ�នទី ី�មអ្ននឡាញ  �មរយៈ៖ 
www.DrawMyCACommunity.org

និ�យ រៀ�កិចូចម្រាប្តូជុ�៖
www.WeDrawTheLinesCA.org/meetings

រៀ�ាើ អ្នុីផែមាល មករៀយើង ៖
VotersFirstAct@crc.ca.gov

រៀ�ាើ �មនៃម្រាប្តូ ស់ណី្ឌយ ៍រៀ�កំុង ៖
721 Capitol Mall, Suite 260
Sacramento, CA 95814

រៀម្រាតៀម�ាួន ចូ�លរួម រៀហើយឬរៀ�?

ភាា ប្តូ ់ចូ�ល រៀ�កាន ់�រាងលិ�ិត� ម នៃម្រាប្តូស់ណី្ឌយ ៍រប្តូស់ ់រៀយើង   
និងឯកសារ ប្តូណូាញ សារ��ត�៌ន ស់ងំម

ការទីទួីល សារ អំ�ីដែមែល ដែចំកចាយ  និ៍ង ឯកសារ ប់ណាើ ញ

សារព័ិត៌់មាន៍ សងគម ព្រំប់ចំាសប្តាើ ហ៍ រប់ស់ គណ៌ៈកមម ការ   
នៅ��មីី ជួំយ នៅយ�ង ឲ្យយ �សពិវ�ាយ ពាកយសមើីនៅន៍ះ ។

https://www.wedrawthelinesca.org/sign_up

ឡាយក ៍ (LIKE) ហ័��� (FOLLOW) �ួករៀយើង  ចូុចូ ភាា ប្តូរ់ៀស់វា 

ហវ�ឡូ� ពួិកនៅយ�ង នៅ�នៅល� ប់ណាើ ញព័ិត៌់មាន៍ សងគម  

(Facebook/Twitter/Instagram/Linkedin/YouTube)។

@WeDrawThe LinesCA

រៀរៀប្តូចូ� ម្រាកុម ទីស់សន្ទា

ព្រំប់ម�លសមាជិំក មាច ស់នៅ�ន ត់  និ៍ង សហគមន៍៍  នៅ��មីី ទីសសនា កិចំច 

ព្រំប់ជំ�ំ គណ៌ៈកមមកា រ   វីនីៅ�អំ� សើីពីិ ម�លដ្ឋាា ន៍  កំណ៌ត់់មណ៌ឌ ល នៅឡូ�ង វីញិ   

(Redistricting Basics) ឬ វីនីៅ�អំ�  ប់ណ៌ើ� ះ ប់ណាើ ល សើីពីិ ឧប់ករណ៍៌ រប់ស់ 

មណ៌ឌ លដែ�ល មាន៍ចំំណាប់់អារមមណ៍៌ រមួ  
https://www.youtube.com/channel/

UCMKfuZnixpNCxte_Qh-Me4Q
https://www.youtube.com/channel/

UCfTVZHU73Ore3jfIIfCfcPg

ជួយ �ស�័�ាយប្តូន ូ
ដែចំករដំែលកឯកសារ រប់ស់គណ៌ៈកមម ការ   ជា 14ភាសា ។  

ជួំយ នៅយ�ង ឲ្យយ ទីទួីល ប្តាន៍មតិ់ចំ�លរមួ ពីិ ពិលរ�ា កាលីហវ័រញ៉ាែ  ដែ�ល 

និ៍យាយ ភាសា ណាមួយ  រាប់់ចាប់់ ពីិ  អារាែប់់ និ៍ង អានៅមនី៍  

រហ�ត់�ល់ ភាសា តាហាគ ឡូ�ក និ៍ង នៅវីៀត់ណាម ។  

https://www.wedrawthelinesca.org/outreach_materials

www.WeDrawTheLinesCA.org



គ�រ� នៃន ការប្តូរៀងាះ ះរៀ�កំុង ប្តូណូាញ សារ��ត�៌ន ស់ងំម 

INSTAGRAM
នៅ�នៅពិលគ�សដែ�ន៍ទីីនៅយ�ងព្រំតូ់វីយកចិំត់ើទី�កដ្ឋាក់នៅល�សហគមន៍៍ដែ�លមាន៍ចំំណាប់់

អារមមណ៍៌រមួរប់ស់នៅយ�ង។នៅយ�ងអាចំទីទួីលប្តាន៍ព័ិត៌់មាន៍រប់ស់ទីីព្រំកុងនិ៍ងនៅ�ន៍ធីីប់ែ�ដែន៍ើ

នៅយ�ងព្រំត់ូវីការព័ិត៌់មាន៍សហគមន៍៍ដែ�លមាន៍ចំំណាប់់អារមមណ៍៌រមួពីិពិលរ�ា

កាលីហវ័រញ៉ាែ ។សហគមន៍៍ដែ�លមាន៍ចំំណាប់់រមមណ៍៌រមួព្រំតូ់វីប្តាន៍កំណ៌ត់់ថាជា

ព្រំប់ជាជំន៍នៅ�លនៅ�ដែ�លមាន៍ចំំណាប់់អារមមណ៍៌រមួដែ�នកសងគមនិ៍ងនៅស�ាកិចំចដែ�ល

គួរដែត់ព្រំត់ូវីប្តាន៍រមួប់ញ្ចច� លកន�ងមណ៌ឌ លដែត់មួយសព្រំមាប់់នៅ�លបំ់ណ៌ងនៃន៍ការនៅធីវ�ជា

តំ់ណាងរប់ស់ខ្លួែួន៍នៅដ្ឋាយយ�ត់ើិធីម៌និ៍ងព្រំប់សិទីធភាពិ។ចំ�លនៅ�កាន់៍ពួិកនៅយ�ងតាមរយៈ៖

www.WeDrawTheLinesCA.orgឬ�ើល់មតិ់ចំ�លរមួនៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់នៅ�៖

www.DrawMyCACommunity.org.#wedrawthelines

TWITTER
អំំឡូ�ងនៅពិលកិចំចព្រំប់ជំ�ំសាធារណ៌ៈ។អំនកអាចំទីសសនាកិចំចព្រំប់ជំ�ំ�ាយផ្ទាា ល់នៅ�

ទីីនៅន៍ះ៖http://videossc.com/CRC/

តាមព្រំប់ព័ិន៍ធនៅអំឡិូចំព្រំត់ូនិ៍ក៖អំ�ីដែមែល៖VotersFirstAct@crc.ca.govឬនៅដ្ឋាយចំ�ល

នៅ�កាន់៍៖DrawMyCACommunity.org.

តាមសំប់�ព្រំត់នៃព្រំប់សណី៌យ៍៖721CapitolMall,Suite260,Sacramento,95814

LINKEDIN
ភាា ប់់នៅ�កាន់៍#គណ៌ៈកមមការកំណ៌ត់់មណ៌ឌ លនៅឡូ�ងវីញិសព្រំមាប់់#ពិលរ�ាកាលីហវ័រញ៉ាែ 

(CRC)�ន ំ2020នៅ�នៅល�ប់ណាើ ញព័ិត៌់មាន៍សងគម!ចំ�ចំឡាយក៍ពួិកនៅគនៅ�នៅល�

ប់ណាើ ញសងគមFacebookហវ�ឡូ�នៅ�នៅល�ប់ណាើ ញសងគមTwitter,Instagram@

wedrawthelines,Linkedinនិ៍ងចំ�ចំភាា ប់់នៅសវានៅ�កាន់៍ប់ណាើ ញYouTube។

ចំ�លនៅ�កាន់៍ពួិកនៅយ�ងតាមរយៈ៖www.WeDrawTheLinesCA.orgឬ�ើល់មតិ់

ចំ�លរមួនៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់នៅ�៖www.DrawMyCACommunity.org

#wedrawthelines#California#Citizens#Redistricting

#WeDrawTheLinesCA

FACEBOOK
អំំណាចំមួយកន�ងចំំនៅណាមអំំណាចំធំីបំ់��ត់ដែ�លព្រំប់ជាពិលរ�ាកាលីហវ័រញ៉ាែ មាន៍គឺ

ការនៅព្រំជំ�សនៅរ �សអំនកតំ់ណាងផ្ទាា ល់ខ្លួែួន៍រប់ស់ពួិកនៅគឲ្យយនៅធីវ�កិចំចការរប់ស់

រដ្ឋាា ភិិប្តាលរប់ស់ពួិកនៅគ។រនៅប់ៀប់ដែ�លព្រំពំិព្រំប់ទីល់មណ៌ឌ លព្រំតូ់វីប្តាន៍គ�សជារ�ប់

សណាា ន៍អាចំនៅធីវ�ឲ្យយមាន៍ភាពិខ្លួ�ស�ន រវាងការ�ើល់សិទីធិអំំណាចំនិ៍ងការប់នៅងើ�ន៍

សំនៅឡូងរប់ស់អំនកនៅប្តាះនៅ�ន ត់ឬកាត់់ប់ន៍ថយនិ៍ងបំ់ប្តាត់់សំនៅឡូងរប់ស់អំនកទំាំងនៅនាះ។

ដែសវងយល់ប់ដែន៍ថមនៅ�៖www.WeDrawTheLinesCA.orgឬ�ើល់មតិ់ចំ�លរមួនៅដ្ឋាយ

ផ្ទាា ល់នៅ�៖www.DrawMyCACommunity.org



គំរ� អំត់ថប់ទីព្រំពឹិត់ើិប័់ព្រំត់ ព័ិត៌់មាន៍ 

អំនក នៅប្តាះនៅ�ន ត់ ពិលរ�ា កាលីហវ័រញ៉ាែ   ប្តាន៍អំន៍�ញ្ញាា ត់ ឲ្យយប់នៅងើ�ត់ គណ៌ៈកមមការ នៅន៍ះ នៅឡូ�ង នៅ�នៅពិល អំន៍�ម័ត់ ចំាប់់ សើីពីិអាទិីភាពិ អំនកនៅប្តាះនៅ�ន ត់  (VOTERS FIRST Act) 

(នៅ�កាត់់ថា “ចំាប់់ ”) នៅ�កន�ង �ន ំ 2008។ ចំាប់់នៅន៍ះ ប្តាន៍អំន៍�ញ្ញាា ត់ ឲ្យយ គណ៌ៈកមមការ គ�ស ប់នាា ត់់ ព្រំពំិព្រំប់ទីល់ មណ៌ឌ លថ្មីមី ។ នៅ�កន�ង �ន ំ 2010 ចំាប់់សើីពីិ អាទិីភា ពិ

អំនកនៅប្តាះនៅ�ន ត់ សព្រំមាប់់ សភា  ប្តាន៍ ប់ដែន៍ថម ការទីទួីលខ្លួ�សព្រំត់ូវី នៅល� ការ គ�ស ព្រំពំិព្រំប់ទីល់ មណ៌ឌ លនៅប្តាះនៅ�ន ត់ សភា នៅ��ល់ គណ៌ៈកមមការ នៅន៍ះ ។

នៅរៀងរាល់  10�ន ំមើង  នៅព្រំកាយនៅពិល រដ្ឋាា ភិិប្តាល សហព័ិន៍ធ ប្តាន៍នៅធីវ�ប់ចំច�ប់ីន៍នភាពិ ព័ិត៌់មាន៍ជំំនៅរឿន៍  រ�ា កាលី ហវ័រញ៉ាែ   ព្រំត់ូវីដែត់ គ�ស នៅឡូ�ង វីញិ ន៍�វី ព្រំពំិព្រំប់ទីល់ មណ៌ឌ លនៅប្តាះ

នៅ�ន  ត់ សភា មណ៌ឌ ល នៅប្តាះនៅ�ន ត់ព្រំពឹិទីធសភា ថាន ក់ ជាតិ់  មណ៌ឌ លនៅប្តាះនៅ�ន ត់ សភាថាន ក់រ�ា  និ៍ង មណ៌ឌ លនៅប្តាះនៅ�ន ត់ព្រំកុមព្រំបឹ់កា សមភាពិ ថាន ក់រ�ា (State Board of 

Equalization) នៅ��មីី ឲ្យយ មណ៌ឌ ល ទំាំងនៅន៍ះ ឆ្លុះែ�ះ ប់ញ្ញាច ំង ប្តាន៍ព្រំតឹ់មព្រំត់ូវី អំំពីិ ព្រំប់ជាជំន៍ រប់ស់រ�ា ។

អំំណាចំមួយកន�ងចំំនៅណាម អំំណាចំ ធំីបំ់��ត់ ដែ�ល ព្រំប់ជាពិលរ�ា កាលីហវ័រញ៉ាែ  មាន៍  គឺ ការនៅព្រំជំ�សនៅរ �ស អំនក តំ់ណាង ផ្ទាា ល់ខ្លួែួន៍រប់ស់ពួិកនៅគ ឲ្យយ នៅធីវ�កិចំចការ រប់ស់  

រដ្ឋាា ភិិប្តា ល រប់ស់ពួិកនៅគ ។ រនៅប់ៀប់ ដែ�ល ព្រំពំិព្រំប់ទីល់មណ៌ឌ ល ព្រំត់ូវី ប្តាន៍ គ�ស ជា រ�ប់ សណាា ន៍   អាចំ នៅធីវ� ឲ្យយមាន៍ខ្លួ�ស�ន  រវាង ការ �ើល់ សិទីធិ អំំណាចំ  និ៍ង ការ ប់នៅងើ�ន៍ 

សំនៅឡូង រប់ស់អំនកនៅប្តាះនៅ�ន ត់   ឬ កាត់់ប់ន៍ថយ និ៍ង បំ់ប្តាត់់ សំនៅឡូង រប់ស់អំនក ទំាំងនៅនាះ ។ 

ការកំណ៌ត់់ មណ៌ឌ លនៅឡូ�ងវីញិ  ធាែ ប់់ប្តាន៍នៅព្រំប់�ព្រំប្តាស់ នៅ�នៅពិលដែ�ល ផ្ទាត់់នៅចាលសហគមន៍៍ នានានៅចំញពីិ អំំណាចំ ន៍នៅយាប្តាយ ។ តាមរយៈការចំ�លរមួ នៅពិញនៅល ញ  

និ៍ង ការព្រំត់ួត់ពិិនិ៍ត់យ កិចំច �ំនៅណ៌� រការ កំណ៌ត់់ព្រំពំិព្រំប់ទីល់នៅឡូ�ងវីញិ នា នៅពិល �ងម�ខ្លួ  សហហគមន៍៍ កាន់៍ដែត់នៅព្រំចំ�ន៍នៅឡូ�ង  អាចំ នឹ៍ង មាន៍ ឱកាសនៅប្តាះនៅ�ន ត់ នៅព្រំជំ�សនៅរ �ស 

នៅប់កខជំន៍ តាម ជំនៅព្រំម�ស រប់ស់ពួិកនៅគ ។ ការនិ៍យាយ អំំពីិសហគមន៍៍ រប់ស់អំនក គឺមាន៍សារៈសំ�ន់៍ កន�ងការដែថ្មី រកា សហគមន៍៍ ទំាំងម�ល រប់ស់ អំនក   កន�ងកព្រំមិត់ 

មួយដែ�លអាចំនៅធីវ�ប្តាន៍ ។ នៅន៍ះ ធានា ថា  សំនៅឡូង រប់ស់អំនក ព្រំត់ូវីប្តាន៍ សាើ ប់់ឮនៅដ្ឋាយអំនក�ឹកនំា ដែ�លប្តាន៍ នៅប្តាះនៅ�ន ត់នៅព្រំជំ�សនៅរ �ស  នៅ� នៅពិល កំពិ�ងនៅធីវ�ការ សនៅព្រំមចំចិំត់ើ 

��ចំជាប់ញ្ញាា   គ�ណ៌ភាពិ និ៍ង ការ�ើល់ថ្មីវីកិានៅល�ការអំប់់រ ំរប់ស់ក�ន៍អំនក  ឬ ការ កំណ៌ត់់អំព្រំតា ពិន៍ធ រប់ស់អំនកជានៅ��ម ។
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តាម រយៈ៖ www.WeDrawTheLinesCA.org. នៅ��មីី�ើល់ មតិ់ចំ�លរមួ នៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់ នៅ�កាន់៍គណ៌ៈកមមការ  ស�មចំ�លនៅ�កាន់៍៖  

www.DrawMyCACommunity.org.



ឯកសារឯកសារ

លកខណ្ឌៈវិនិិចូិ �យស់ម្រា�ប្តូ ់ 
ការគ�ស់ ប្តូន្ទាា តម់្រា��ម្រាប្តូទីល ់ ត�ប្តូន�់ស�័�ាយ �ិតូប្តូ�ណ្ឌណ  CRC

ជ�ហានម្រាតូវិចូ�លរួម 

វិរីៀដ្ឋអ្ន�ស់ូី�ីម�ល�ឋ ន ក�ណ្ឌត ់ មណ្ឌឌ លរៀ�ើង វិញិ 

កិចូចម្រាប្តូជុ� �ូលម់តិចូ�លរួម  COI

វិរីៀដ្ឋអ្ន�ស់ូី�ីម�ល�ឋ ន ក�ណ្ឌត ់មណ្ឌឌ លរៀ�ើងវិញិ ជាភាសារៀអ្នស់ាាញ 

ស់�ណួ្ឌរ ផែដ្ឋល សាក ស់ួរ  
ញឹកញ៉ាប្តូ ់រប្តូស់ ់CRC


