
Vote
အ ိုငအ် ိုဝ ါးပြညန်ယမ်ပဲြါးခငွ့််အခငွ့််အပ ါးမ  ါး- 

 

 အသက ်(၁၈) နစှပ်ြည့််ပြ ါး မပဲြါးခငွ့််ၡ သတူ ိုငါ်းနငှ့်် အ ိုငအ် ိုဝ ါးပြညန်ယမ် ှမပဲြါး န ်

စ  ငါ်းသငွါ်းထ ါးသတူ ိုငါ်း၊ အ ိုငအ် ိုဝ ါးပြညန်ယ ်ဲ ့်ပ ွါးပက ကြ်ွဲမ  ါးမ ှ 

မပဲြါးန ိုငသ်ည။် 

 မပဲြါးသမူ  ါး ဲ ့် ID အ ိုငအ် ိုဝ ါးပြညန်ယ ်ပနထ ိုငသ်ကူဒပ်ြ ါးသည် 

မပဲြါး နလ် ိုအြ်ခ က ်မပြစပ်သ ်ပင ါး၊ မပဲြါးမည့်ပ်န ့် ကမ် ှ ID အ ိုငအ် ိုဝ ါးပြညန်ယ် 

      ပနထ ိုငသ်ကူဒပ်ြ ါးက ိုပြသ န ်ပမါးပမနါ်းန ိုငသ်ည။် မပဲြါးမည့်် ပန ့် ကမ် ှ 

မပဲြါး န ်မစဲ  ငါ်းပြါးသမူ  ါးအပနပြင့််၊ မ မ ဟ မညသ်မူညဝ် ပြစြ် ပ က ငါ်းနငှ့််  

မ မ သည ်မ မ မပဲြါးမည့်် မဆဲနဒနယပ်ပမမ ှ ပနထ ိုငပ်နပ က ငါ်း၊ မစဲ  ငါ်းပြါးသငွါ်း 

သည့််ပန  မ ှအပထ ကအ်ထ ါးပြ မညပ်ြစသ်ည။် 

 မပဲြါးသမူ  ါးဟ  မ မ တ ို ့် ဲ ့်မပဲြါးန ိုငခ်ွင့်် အ ညအ်ခ ငါ်းသတမ်တှခ် ကမ်  ါးပြည့််မှ မှူ၊ 

မပြည့််မှ မှူမ  ါးနငှ့််ြတ်သကလ် ို ့် အပငငါ်းြ ွါးြွယပ်ြစခ်ဲ့် င၊် မပဲြါးသမူ  ါးအပနပြင့််  

ယ ယ မပဲြါးန ိုငခ်ငွ့်် အခငွ့််အပ ါးၡ သည။် 

 မဆဲနဒနယပ်ပမနငှ့််မရဲ ိုမ ှါးပြ ါး မပဲြါး နသ် ွါးပသ  မဆဲနဒၡငမ်  ါးက ို၊ သကဆ် ိုင ်  

အလိုြ်သမ ါးမ  ါးက၊ မနှက်နတ်ဲ့်မဲဆနဒနယပ်ပမနငှ့််မရဲ ိုက ိုလမါ်းညွှနပ်ြါး မည။် 

 မဆဲနဒၡငမ်  ါးအပနပြင့်် မ မ က ိုယတ် ိုငြ်ငပ်ြစပ်စ၊ အပခ ါးသမူ  ါး ဲ ့် အကအူည နဲ ့် 

ပြစပ်စ မပဲြါးခငွ့််ၡ သည။် မဆဲနဒၡငမ်  ါးအပနပြင့်် မ မ က ို ကညူ မည့််သကူ ို ပ ွါးခ ယန် ိုငသ်ည။် 

 သ ို ့်ပသ ် မ မ  ဲ ့် အလိုြ်ၡင၊် မ မ အြွဲွဲ့ဝငပ်ြစတ်ဲ့် သမဂ္ဂ၊ အြွဲွဲ့အစညါ်း ဲ ့် အ  ၡ မပြစပ်စ ။ 

 တ  ါးသကူက ါး ဲ ့် တ  ါးရ ို ါးဆ ိုါးပြတခ် ကန်ဲ ့်အိုြ်ထ နါ်းသ၊ူ ပစ င့််ပၡ ကသ်ၡူ တဲ့်မဆဲနဒၡငက် ို 

မပဲြါးခငွ့််မၡ ဟို၊ မဆ ိုါးပြတပ်ခငါ်း။ အိုြ်ထ နါ်းသ၊ူပစ င့််ပၡ ကသ်နူဲ ့်အတၡူ ပနသမူဆဲနဒၡငမ်  ါးသည၊် 

မပဲြါးခငွ့််ၡ သည။် 

 မဆဲနဒၡငမ်  ါးသည ်မ မ တ ို ့်ပ ွါးခ ယ်ပသ နညါ်းလမါ်းအတ ိုငါ်း မပဲြါးခငွ့်် အခငွါ်းအပ ါးၡ သည။် 

 မဆဲနဒၡငမ်  ါးအ ါး မမဲပြါးန ိုင ်နလ်ိုြ်ပဆ ငတ် ါးပမစသ်ၡူ ြ က၊ပြ ်ပြထ ါးပသ ြိုနါ်းန ြ တ် 

အ ါး၊ ြိုနါ်းပခေါ်၍အကအူည ပတ ငါ်းခငွ့််ၡ သည။် 

 မဆဲနဒၡငမ်  ါးအပနနဲ ့်မ မ တ ို ့် မပဲြါးမှူအတကွ ်ဘယလ် ိုပ ွါးခ ယဆ် ိုါးပြတမ်ှူပတပွြြုလိုြ်ခဲ့်လ ဲ

ဆ ိုတ က ို ပြ ်ပြခငွ့်် အခငွါ်းအပ ါးၡ သည။် 

 မပဲြါး နပ်စ င့််ဆ ိုငါ်းပနစဥ်အတငွါ်း မရဲ ိုြ တသ် ွါးခဲ့် ငလ်ညါ်း ဆကလ်ကမ်ပဲြါးန ိုင ်န ်ခငွ့််ပြြု မည။် 

 

 

 

 

 

 

အ ိုငအ် ိုဝ ါးပြညန်ယမ်ပဲြါးခငွ့််အခငွ့််အပ ါးမ  ါး- 

 

 အသက ်(၁၈) နစှပ်ြည့််ပြ ါး မပဲြါးခငွ့််ၡ သတူ ိုငါ်းနငှ့်် အ ိုငအ် ိုဝ ါးပြညန်ယမ် ှမပဲြါး န ်

စ  ငါ်းသငွါ်းထ ါးသတူ ိုငါ်း၊ အ ိုငအ် ိုဝ ါးပြညန်ယ ်ဲ ့်ပ ွါးပက ကြ်ွဲမ  ါးမ ှ 

မပဲြါးန ိုငသ်ည။် 

 မပဲြါးသမူ  ါး ဲ ့် ID အ ိုငအ် ိုဝ ါးပြညန်ယ ်ပနထ ိုငသ်ကူဒပ်ြ ါးသည် 

မပဲြါး နလ် ိုအြ်ခ က ်မပြစပ်သ ်ပင ါး၊ မပဲြါးမည့်ပ်န ့် ကမ် ှ ID အ ိုငအ် ိုဝ ါးပြညန်ယ် 

      ပနထ ိုငသ်ကူဒပ်ြ ါးက ိုပြသ န ်ပမါးပမနါ်းန ိုငသ်ည။် မပဲြါးမည့်် ပန ့် ကမ် ှ 

မပဲြါး န ်မစဲ  ငါ်းပြါးသမူ  ါးအပနပြင့််၊ မ မ ဟ မညသ်မူညဝ် ပြစြ် ပ က ငါ်းနငှ့််  

မ မ သည ်မ မ မပဲြါးမည့်် မဆဲနဒနယပ်ပမမ ှ ပနထ ိုငပ်နပ က ငါ်း၊ မစဲ  ငါ်းပြါးသငွါ်း 

သည့််ပန  မ ှအပထ ကအ်ထ ါးပြ မညပ်ြစသ်ည။် 

 မပဲြါးသမူ  ါးဟ  မ မ တ ို ့် ဲ ့်မပဲြါးန ိုငခ်ွင့်် အ ညအ်ခ ငါ်းသတမ်တှခ် ကမ်  ါးပြည့််မှ မှူ၊ 

မပြည့််မှ မှူမ  ါးနငှ့််ြတ်သကလ် ို ့် အပငငါ်းြ ွါးြွယပ်ြစခ်ဲ့် င၊် မပဲြါးသမူ  ါးအပနပြင့််  

ယ ယ မပဲြါးန ိုငခ်ငွ့်် အခငွ့််အပ ါးၡ သည။် 

 မဆဲနဒနယပ်ပမနငှ့််မရဲ ိုမ ှါးပြ ါး မပဲြါး နသ် ွါးပသ  မဆဲနဒၡငမ်  ါးက ို၊ သကဆ် ိုင ်  

အလိုြ်သမ ါးမ  ါးက၊ မနှက်နတ်ဲ့်မဲဆနဒနယပ်ပမနငှ့််မရဲ ိုက ိုလမါ်းညွှနပ်ြါး မည။် 

 မဆဲနဒၡငမ်  ါးအပနပြင့်် မ မ က ိုယတ် ိုငြ်ငပ်ြစပ်စ၊ အပခ ါးသမူ  ါး ဲ ့် အကအူည နဲ ့် 

ပြစပ်စ မပဲြါးခငွ့််ၡ သည။် မဆဲနဒၡငမ်  ါးအပနပြင့်် မ မ က ို ကညူ မည့််သကူ ို ပ ွါးခ ယန် ိုငသ်ည။် 

 သ ို ့်ပသ ် မ မ  ဲ ့် အလိုြ်ၡင၊် မ မ အြွဲွဲ့ဝငပ်ြစတ်ဲ့် သမဂ္ဂ၊ အြွဲွဲ့အစညါ်း ဲ ့် အ  ၡ မပြစပ်စ ။ 

 တ  ါးသကူက ါး ဲ ့် တ  ါးရ ို ါးဆ ိုါးပြတခ် ကန်ဲ ့်အိုြ်ထ နါ်းသ၊ူ ပစ င့််ပၡ ကသ်ၡူ တဲ့်မဆဲနဒၡငက် ို 

မပဲြါးခငွ့််မၡ ဟို၊ မဆ ိုါးပြတပ်ခငါ်း။ အိုြ်ထ နါ်းသ၊ူပစ င့််ပၡ ကသ်နူဲ ့်အတၡူ ပနသမူဆဲနဒၡငမ်  ါးသည၊် 

မပဲြါးခငွ့််ၡ သည။် 

 မဆဲနဒၡငမ်  ါးသည ်မ မ တ ို ့်ပ ွါးခ ယ်ပသ နညါ်းလမါ်းအတ ိုငါ်း မပဲြါးခငွ့်် အခငွါ်းအပ ါးၡ သည။် 

 မဆဲနဒၡငမ်  ါးအ ါး မမဲပြါးန ိုင ်နလ်ိုြ်ပဆ ငတ် ါးပမစသ်ၡူ ြ က၊ပြ ်ပြထ ါးပသ ြိုနါ်းန ြ တ် 

အ ါး၊ ြိုနါ်းပခေါ်၍အကအူည ပတ ငါ်းခငွ့််ၡ သည။် 

 မဆဲနဒၡငမ်  ါးအပနနဲ ့်မ မ တ ို ့် မပဲြါးမှူအတကွ ်ဘယလ် ိုပ ွါးခ ယဆ် ိုါးပြတမ်ှူပတပွြြုလိုြ်ခဲ့်လဲ 

ဆ ိုတ က ို ပြ ်ပြခငွ့်် အခငွါ်းအပ ါးၡ သည။် 

 မပဲြါး နပ်စ င့််ဆ ိုငါ်းပနစဥ်အတငွါ်း မရဲ ိုြ တသ် ွါးခဲ့် ငလ်ညါ်း ဆကလ်ကမ်ပဲြါးန ိုင ်န ်ခငွ့််ပြြု မည။် 

 

 

 

 

 

 

အအိုငညအအိုဝ ါးျ ပည္နည္မဲေ ါးပးငညငအပးငညငအဲေ္ါး္းမါး- 

 အသကည (၁၈) ႏွ  ညျ ပညငျ ပါး မ္ဲေ ါးပးငညင  ္အသိသအိုငညါးႏွ ငညင 
အအိုငညအအိုဝ ါးျ ပည္နည  ္မ မ္ဲေ ါး္ ည္ မ္ငညါးသးငညါးျ ပါးသိသအိုငညါးင္း၊ 
အအိုငညအအိုဝ ါးျ ပည္နည မ္ ငဲဲေ း္ါးဲေကမကည းမ္းမါး  ္မ မ္ဲေ ါးႏွအိုငညသပညသည္။ 
 မ္ဲေ ါးသိ္းမါး မ္ ငဲ ID အအိုငညအအိုဝ ါးျ ပည္နညဲဲေ္ေအိုငညသိက ညူျ မါးသပည 
မ္ဲေ ါး္ ည္္အိုအ ညပးကည္ျျ ညဲေသမညျငမါးင္း၊ မ္ဲေ ါး္ပညငဲေ င္္ကည  ္မ ID 
အအိုငညအအိုဝ ါးျ ပည္နညဲဲေ္ေအိုငညသိက ညူျ မါးကအိုဲျ သ္
ျ သ္ ည္ဲဲေ္ါးျ္ ည္ါးႏွအိုငညသပညသည္။ မ္ဲေ ါး္ပညငဲေ္ ငဲ္ကည  ္မ မ္ဲေ ါး္ ည္ 
မ္ မ္ငညါးဲေ ါးသိ္းမါးအဲေ္ျျငညငင္း၊ 
အ္ အ္ဟမ္ပညသိ္ပညဝ ျျ ည  ဲေ ကမငညါးႏွ ငညင အ္ အ္သပည အ္ အ္ မ္ဲေ ါး္ပညင 
မ္ဆႏွၵ္နညဲေျ္  ္မဲဲေ္ေအိုငညဲေ္ဲေ ကမငညါးင္း၊ 
မ္ မ္ငညါးဲေ ါးသးငညါးသပညငဲေ္္မ  ္မ 
အဲေေမကညအေမါးျ ္္ပညျျ ညသပညသည္။ 
 မ္ဲေ ါးသိ္းမါးဟမ အ္ အ္သအို ငဲ မ္ ငဲ မ္ဲေ ါးႏွအိုငညပးငညင 
အ္ပညအပးငညါးသသည  ္သညပးကည္းမါးဲျ ပညင  ္ပ္ွင္း၊ 
္ျ ပညင ပ္ ္ွ္းမါးႏွ ငညင သညသသည္အို ငဲအျငငညါး းမါးျးနညျျ ညပမင္ငညင္း၊ 
မ္ဲေ ါးသိ္းမါးအဲေ္ျျငညင နမနပ မ္ဲေ ါးႏွအိုငညပးငညင အပးငညငအဲေ္ါး  ္အသပညသည္။ 

 မ္ဆႏွၵ္နညဲေျ္ႏွ ငညင မ့္္ို  ္မါးျ ပါး မ္ဲေ ါး္ ည္သးမါးဲေသမ မ္ဆႏွၵ  ္ငည္းမါးကအိုင္း၊ 
သကညဆအိုငည္မ မ့္္ိုအ္ို ညသ္မါး္းမါးကင္း၊ 
 ္ ည္က ည္သမင မ္ဆႏွၵ္နညဲေျ္ႏွ ငညင မ့္္ိုကအို ္ ည္ါးပ ည္ဲေ ါး္္ပညသည္။ 
မ္ဆႏွၵ  ္ငည္းမါးအဲေ္ျျငညင အ္ အ္ကအိုနညသအိုငည ငညျျ ညဲေ င္း၊ 
အျပမါးသိ္းမါး မ္ ငဲအကိပပ မ္ ငဲျျ ညဲေ  မ္ဲေ ါးပးငညင  ္အသပညသည္။ 
မ္ဆႏွၵ  ္ငည္းမါးအဲေ္ျျငညင အ္ အ္ကအို ကိပပ္ပညငသိကအိုဲဲေ း္ါးပးနညႏွအိုငညသပညသည္။ 
သအို ငဲဲေသမည အ္ အ္ မ္ ငဲအ္ို ည  ္ငညင္း၊ အ္ အ္အျးမဲ ငဝငညျျ ညသမင သ္ဂၢင္း၊ 
အျးမဲ င ပညါး မ္ ငဲ အ္မ  ္အ္ျျ ညဲေ ္သည္။ 

သ္မါးသိ ကပါး မ္ ငဲသ္မါး့္ိုါးဆ့ိုါးျျသညပးကည မ္ ငဲအို ညေအ ည္ါးသိင္း၊ဲဲေ မငညငဲေ  ္မ
ဲဲေ မငညငဲေ  ္မကညသိ  ္အသမင မ္ဆႏွၵ  ္ငညကအို မ္ဲေ ါးပးငညင္  ္အဟိုင္း၊ ္ဆ့ိုါးျျသညျပငညါးင္း၊ 
အို ညေအ ည္ါးသိင္း၊ဲဲေ မငညငဲေ  ္မကညသိ မ္ ငဲအသိ  ္အဲေ္သိ မ္ဆႏွၵ  ္ငည္းမါးသပညင္း၊ 
မ္ဲေ ါး အိုငညပးငညင  ္အသပညသည္။ 

 Voters have the right to vote the way they 
choose. 

္မဆႏွၵ  ္ငည္းမါးသပည 
္အ အ္သအိုဲငဲေ း္ါးပးနညဲေသမ္ပညါး္္ညါးအသအိုငညါး 
္မဲေ ါးပးငညင အပးငညငဲေ္ါး  ္အသပညသည္။ 

 

 Voters have the right to get help by calling 
the number below if someone tries to stop 

္သ ည္္ း ည္ါး္းမါး မ္ ငဲ္သိကးမျ မါးသမင္ိ္ွအသအိုငညါးအဝ ည္ါးဲေသးက အိုျ ပါး မ္ဲေ ါး 
ပါး မ္ဲေ ါး ကဲေ္င္း၊ ကးး ည္ို ညသအို ငဲ မ္ ငဲအသ့ အိုျ ပါးအမါးဲေကမငညသ ည္္မဲေ္  ္မ 

အအိုငညအအိုဝ ါးျ ပည္နညသမါး္သ ည္္ း ည္ါး္းမါးင္း၊ သအို ငဲ္ဟိုသည 
္ိ္ပညါး ို္ိ ငဲ္ွအသအိုငညါးအဝ ည္ါးကသိဲေသးကအို္ပညါးင္း၊ ၃ဲေနမကညကဲေ္င္း၊ 
၅ဲေနမကညအေအ မ္ဲေ ါး က္ ည္ အမါးဲေ ါး က   

 

ဲေ္ါးျ္ ည္ါး ္မင္း၊ သအိဲု င္ဟိုသည အ္ အ္ မဲ္ င မ္ဲေ ါးပးငညငအပးငညငဲေ္ါးဲေသးပးးအါးဲေျမကညပ့္သမကအိုင္း၊ 
အဲေ ကမငညါး ကမါးသအိုငညသ ည္ါးပးငည္အို ငဲ  ္အ္းငညင္း၊ဲဲေအမကညဲေျမညျ   ာမ္ The Iowa 
Secretary of State မ္ဲ ငျို ည္ါး့္  သည (888) 767-8683 
ကအိုဆကညသးနညအဲေ ကမငညါး ကမါးႏွအိုငညသ အ္ိုင္း၊ အငညသမ္ကညဝ ညူဆအို ညူျျ ညသမင 
www.sos.iowa.gov ကအိုသးမါးဲေ္မကညႏွအိုငည  သနည 
 အို အ္ိုသအ အ္ိုသမငအပးကည္ကည္းမါးင္း၊အဲေ ကမငညါးအ္မ္းမါး  ္အ  ကဲဲေျမညျ   အျးမဲ င ပညါး္းမ
ါးသအို ငဲဆကညသးနညႏွအိုငညသပည 

 

 

အအိုငညအအိုဝ ည္ါး္သ ည္္ း ည္ါးသကည ကး္ွ ည  ္မါးသိ္းမါးအျးမဲ ငဟမင္း၊ 
္ပညငသပညငႏွအိုငညင့ဲေ္ါး  သပအျးမဲ င ပညါးႏွ ငညင  ္  သညသကညျပငညါး
္  ္အဲေသမင္း၊ဲျ ပည္နည့္ိုါးဆအိုငည္မကးနညျ ည္ ငဲဲေသမျ ပညသိဲ ငဝ ည္ဲေဆမငည္ွႏွ ငညင 
္သ ည္္ း ည္ါး္းမါး ကမါးႏွအိုငညင့ဲေ္ါး  ္မ အို အ္ို  ဝငည  သညသကည္ မႏွအိုငညဲေ ္ ည္င္း၊ 
သႏွၷအာမ ည္ပး္ို ညဲေဆမငညဲေ္ဲေသမ အျးမဲ င ပညါး (ID Action)ဲျျ ညသပညသည္။ 

အအိုငညအအိုဝ ါးျ ပည္နည မ္ဲေ ါးပးငညငဆအိုငည္မအပးငညငဲေ္ါး္းမါးကအို အဂၤ အ္ ည္ မသမ  ဲ္
ျ္ ည္္မ္မသမသအို ငဲျ ည္ဆအိုျပငညါးကအိုင္း၊ 
အအိုငညအအိုဝ ည္ါး္သ ည္္ း ည္ါးသကည ကး္ွ ည  ္မါးသိ္းမါးအျးမ (ID Action)  
 ္ ္ကညဲေ္မ းမကိပပဲေ ါးသပညသည္။ 

 

 

အငအို အးဝအို   ္သ္း  ္းးါးသ္ိဲဲးါး  
မ္ ဲးါး ္ဟ ္ သအးျမ 

www.idaction.org/vote  
(၈၆၆)၄၃၂-၂၈၄၆ 

contactus@idaction.org 

အငအို အးဝအို   ္ိဲိငအပ ငးိငအ ဲးါး္ဲဲးါး ဥးါး  းါး ာ ္ အ ၡ မ္ိင  
  ျ သကးျ ္းးါး္္ိဲဲဲးါး ဲးါး  ္ဲဲးါး အ္ိဲု းါး  

(၅၁၅)၂၈၁-၄၂၁၉ 

  

အအိုငညအအိုဝ ါးျ ပည္နည္မဲေ ါးပးငညငအပးငညငအဲေ္ါး္းမါး- 

 အသကည (၁၈) ႏွ  ညျ ပညငျ ပါး မ္ဲေ ါးပးငညင  ္အသိသအိုငညါးႏွ ငညင 
အအိုငညအအိုဝ ါးျ ပည္နည  ္မ မ္ဲေ ါး္ ည္ မ္ငညါးသးငညါးျ ပါးသိသအိုငညါးင္း၊ 
အအိုငညအအိုဝ ါးျ ပည္နည မ္ ငဲဲေ း္ါးဲေကမကည းမ္းမါး  ္မ မ္ဲေ ါးႏွအိုငညသပညသည္။ 
 မ္ဲေ ါးသိ္းမါး မ္ ငဲ ID အအိုငညအအိုဝ ါးျ ပည္နညဲဲေ္ေအိုငညသိက ညူျ မါးသပည 
မ္ဲေ ါး္ ည္္အိုအ ညပးကည္ျျ ညဲေသမညျငမါးင္း၊ မ္ဲေ ါး္ပညငဲေ င္္ကည  ္မ ID 
အအိုငညအအိုဝ ါးျ ပည္နညဲဲေ္ေအိုငညသိက ညူျ မါးကအိုဲျ သ္
ျ သ္ ည္ဲဲေ္ါးျ္ ည္ါးႏွအိုငညသပညသည္။ မ္ဲေ ါး္ပညငဲေ္ ငဲ္ကည  ္မ မ္ဲေ ါး္ ည္ 
မ္ မ္ငညါးဲေ ါးသိ္းမါးအဲေ္ျျငညငင္း၊ 
အ္ အ္ဟမ္ပညသိ္ပညဝ ျျ ည  ဲေ ကမငညါးႏွ ငညင အ္ အ္သပည အ္ အ္ မ္ဲေ ါး္ပညင 
မ္ဆႏွၵ္နညဲေျ္  ္မဲဲေ္ေအိုငညဲေ္ဲေ ကမငညါးင္း၊ 
မ္ မ္ငညါးဲေ ါးသးငညါးသပညငဲေ္္မ  ္မ 
အဲေေမကညအေမါးျ ္္ပညျျ ညသပညသည္။ 
 မ္ဲေ ါးသိ္းမါးဟမ အ္ အ္သအို ငဲ မ္ ငဲ မ္ဲေ ါးႏွအိုငညပးငညင 
အ္ပညအပးငညါးသသည  ္သညပးကည္းမါးဲျ ပညင  ္ပ္ွင္း၊ 
္ျ ပညင ပ္ ္ွ္းမါးႏွ ငညင သညသသည္အို ငဲအျငငညါး းမါးျးနညျျ ညပမင္ငညင္း၊ 
မ္ဲေ ါးသိ္းမါးအဲေ္ျျငညင နမနပ မ္ဲေ ါးႏွအိုငညပးငညင အပးငညငအဲေ္ါး  ္အသပညသည္။ 

 မ္ဆႏွၵ္နညဲေျ္ႏွ ငညင မ့္္ို  ္မါးျ ပါး မ္ဲေ ါး္ ည္သးမါးဲေသမ မ္ဆႏွၵ  ္ငည္းမါးကအိုင္း၊ 
သကညဆအိုငည္မ မ့္္ိုအ္ို ညသ္မါး္းမါးကင္း၊ 
 ္ ည္က ည္သမင မ္ဆႏွၵ္နညဲေျ္ႏွ ငညင မ့္္ိုကအို ္ ည္ါးပ ည္ဲေ ါး္္ပညသည္။ 
မ္ဆႏွၵ  ္ငည္းမါးအဲေ္ျျငညင အ္ အ္ကအိုနညသအိုငည ငညျျ ညဲေ င္း၊ 
အျပမါးသိ္းမါး မ္ ငဲအကိပပ မ္ ငဲျျ ညဲေ  မ္ဲေ ါးပးငညင  ္အသပညသည္။ 
မ္ဆႏွၵ  ္ငည္းမါးအဲေ္ျျငညင အ္ အ္ကအို ကိပပ္ပညငသိကအိုဲဲေ း္ါးပးနညႏွအိုငညသပညသည္။ 
သအို ငဲဲေသမည အ္ အ္ မ္ ငဲအ္ို ည  ္ငညင္း၊ အ္ အ္အျးမဲ ငဝငညျျ ညသမင သ္ဂၢင္း၊ 
အျးမဲ င ပညါး မ္ ငဲ အ္မ  ္အ္ျျ ညဲေ ္သည္။ 

သ္မါးသိ ကပါး မ္ ငဲသ္မါး့္ိုါးဆ့ိုါးျျသညပးကည မ္ ငဲအို ညေအ ည္ါးသိင္း၊ဲဲေ မငညငဲေ  ္မ
ဲဲေ မငညငဲေ  ္မကညသိ  ္အသမင မ္ဆႏွၵ  ္ငညကအို မ္ဲေ ါးပးငညင္  ္အဟိုင္း၊ ္ဆ့ိုါးျျသညျပငညါးင္း၊ 
အို ညေအ ည္ါးသိင္း၊ဲဲေ မငညငဲေ  ္မကညသိ မ္ ငဲအသိ  ္အဲေ္သိ မ္ဆႏွၵ  ္ငည္းမါးသပညင္း၊ 
မ္ဲေ ါး အိုငညပးငညင  ္အသပညသည္။ 

 Voters have the right to vote the way they 
choose. 

္မဆႏွၵ  ္ငည္းမါးသပည 
္အ အ္သအိုဲငဲေ း္ါးပးနညဲေသမ္ပညါး္္ညါးအသအိုငညါး 
္မဲေ ါးပးငညင အပးငညငဲေ္ါး  ္အသပညသည္။ 

 

 Voters have the right to get help by calling 
the number below if someone tries to stop 

္သ ည္္ း ည္ါး္းမါး မ္ ငဲ္သိကးမျ မါးသမင္ိ္ွအသအိုငညါးအဝ ည္ါးဲေသးက အိုျ ပါး မ္ဲေ ါး 
ပါး မ္ဲေ ါး ကဲေ္င္း၊ ကးး ည္ို ညသအို ငဲ မ္ ငဲအသ့ အိုျ ပါးအမါးဲေကမငညသ ည္္မဲေ္  ္မ 

အအိုငညအအိုဝ ါးျ ပည္နညသမါး္သ ည္္ း ည္ါး္းမါးင္း၊ သအို ငဲ္ဟိုသည 
္ိ္ပညါး ို္ိ ငဲ္ွအသအိုငညါးအဝ ည္ါးကသိဲေသးကအို္ပညါးင္း၊ ၃ဲေနမကညကဲေ္င္း၊ 
၅ဲေနမကညအေအ မ္ဲေ ါး က္ ည္ အမါးဲေ ါး က   

 

ဲေ္ါးျ္ ည္ါး ္မင္း၊ သအိဲု င္ဟိုသည အ္ အ္ မဲ္ င မ္ဲေ ါးပးငညငအပးငညငဲေ္ါးဲေသးပးးအါးဲေျမကညပ့္သမကအိုင္း၊ 
အဲေ ကမငညါး ကမါးသအိုငညသ ည္ါးပးငည္အို ငဲ  ္အ္းငညင္း၊ဲဲေအမကညဲေျမညျ   ာမ္ The Iowa 
Secretary of State မ္ဲ ငျို ည္ါး့္  သည (888) 767-8683 
ကအိုဆကညသးနညအဲေ ကမငညါး ကမါးႏွအိုငညသ အ္ိုင္း၊ အငညသမ္ကညဝ ညူဆအို ညူျျ ညသမင 
www.sos.iowa.gov ကအိုသးမါးဲေ္မကညႏွအိုငည  သနည 
 အို အ္ိုသအ အ္ိုသမငအပးကည္ကည္းမါးင္း၊အဲေ ကမငညါးအ္မ္းမါး  ္အ  ကဲဲေျမညျ   အျးမဲ င ပညါး္းမ
ါးသအို ငဲဆကညသးနညႏွအိုငညသပည 

 

 

အအိုငညအအိုဝ ည္ါး္သ ည္္ း ည္ါးသကည ကး္ွ ည  ္မါးသိ္းမါးအျးမဲ ငဟမင္း၊ 
္ပညငသပညငႏွအိုငညင့ဲေ္ါး  သပအျးမဲ င ပညါးႏွ ငညင  ္  သညသကညျပငညါး
္  ္အဲေသမင္း၊ဲျ ပည္နည့္ိုါးဆအိုငည္မကးနညျ ည္ ငဲဲေသမျ ပညသိဲ ငဝ ည္ဲေဆမငည္ွႏွ ငညင 
္သ ည္္ း ည္ါး္းမါး ကမါးႏွအိုငညင့ဲေ္ါး  ္မ အို အ္ို  ဝငည  သညသကည္ မႏွအိုငညဲေ ္ ည္င္း၊ 
သႏွၷအာမ ည္ပး္ို ညဲေဆမငညဲေ္ဲေသမ အျးမဲ င ပညါး (ID Action)ဲျျ ညသပညသည္။ 

အအိုငညအအိုဝ ါးျ ပည္နည မ္ဲေ ါးပးငညငဆအိုငည္မအပးငညငဲေ္ါး္းမါးကအို အဂၤ အ္ ည္ မသမ  ဲ္
ျ္ ည္္မ္မသမသအို ငဲျ ည္ဆအိုျပငညါးကအိုင္း၊ 
အအိုငညအအိုဝ ည္ါး္သ ည္္ း ည္ါးသကည ကး္ွ ည  ္မါးသိ္းမါးအျးမ (ID Action)  
 ္ ္ကညဲေ္မ းမကိပပဲေ ါးသပညသည္။ 

 

 

အငအို အးဝအို   ္သ္း  ္းးါးသ္ိဲဲးါး  
မ္ ဲးါး ္ဟ ္ သအးျမ 

www.idaction.org/vote  
(၈၆၆)၄၃၂-၂၈၄၆ 

contactus@idaction.org 

အငအို အးဝအို   ္ိဲိငအပ ငးိငအ ဲးါး္ဲဲးါး ဥးါး  းါး ာ ္ အ ၡ မ္ိင  
  ျ သကးျ ္းးါး္္ိဲဲဲးါး ဲးါး  ္ဲဲးါး အ္ိဲု းါး  

(၅၁၅)၂၈၁-၄၂၁၉ 

  

အအိုငညအအိုဝ ါးျ ပည္နည္မဲေ ါးပးငညငအပးငညငအဲေ္ါး္းမါး- 

 အသကည (၁၈) ႏွ  ညျ ပညငျ ပါး မ္ဲေ ါးပးငညင  ္အသိသအိုငညါးႏွ ငညင 
အအိုငညအအိုဝ ါးျ ပည္နည  ္မ မ္ဲေ ါး္ ည္ မ္ငညါးသးငညါးျ ပါးသိသအိုငညါးင္း၊ 
အအိုငညအအိုဝ ါးျ ပည္နည မ္ ငဲဲေ း္ါးဲေကမကည းမ္းမါး  ္မ မ္ဲေ ါးႏွအိုငညသပညသည္။ 
 မ္ဲေ ါးသိ္းမါး မ္ ငဲ ID အအိုငညအအိုဝ ါးျ ပည္နညဲဲေ္ေအိုငညသိက ညူျ မါးသပည 
မ္ဲေ ါး္ ည္္အိုအ ညပးကည္ျျ ညဲေသမညျငမါးင္း၊ မ္ဲေ ါး္ပညငဲေ င္္ကည  ္မ ID 
အအိုငညအအိုဝ ါးျ ပည္နညဲဲေ္ေအိုငညသိက ညူျ မါးကအိုဲျ သ္
ျ သ္ ည္ဲဲေ္ါးျ္ ည္ါးႏွအိုငညသပညသည္။ မ္ဲေ ါး္ပညငဲေ္ ငဲ္ကည  ္မ မ္ဲေ ါး္ ည္ 
မ္ မ္ငညါးဲေ ါးသိ္းမါးအဲေ္ျျငညငင္း၊ 
အ္ အ္ဟမ္ပညသိ္ပညဝ ျျ ည  ဲေ ကမငညါးႏွ ငညင အ္ အ္သပည အ္ အ္ မ္ဲေ ါး္ပညင 
မ္ဆႏွၵ္နညဲေျ္  ္မဲဲေ္ေအိုငညဲေ္ဲေ ကမငညါးင္း၊ 
မ္ မ္ငညါးဲေ ါးသးငညါးသပညငဲေ္္မ  ္မ 
အဲေေမကညအေမါးျ ္္ပညျျ ညသပညသည္။ 
 မ္ဲေ ါးသိ္းမါးဟမ အ္ အ္သအို ငဲ မ္ ငဲ မ္ဲေ ါးႏွအိုငညပးငညင 
အ္ပညအပးငညါးသသည  ္သညပးကည္းမါးဲျ ပညင  ္ပ္ွင္း၊ 
္ျ ပညင ပ္ ္ွ္းမါးႏွ ငညင သညသသည္အို ငဲအျငငညါး းမါးျးနညျျ ညပမင္ငညင္း၊ 
မ္ဲေ ါးသိ္းမါးအဲေ္ျျငညင နမနပ မ္ဲေ ါးႏွအိုငညပးငညင အပးငညငအဲေ္ါး  ္အသပညသည္။ 

 မ္ဆႏွၵ္နညဲေျ္ႏွ ငညင မ့္္ို  ္မါးျ ပါး မ္ဲေ ါး္ ည္သးမါးဲေသမ မ္ဆႏွၵ  ္ငည္းမါးကအိုင္း၊ 
သကညဆအိုငည္မ မ့္္ိုအ္ို ညသ္မါး္းမါးကင္း၊ 
 ္ ည္က ည္သမင မ္ဆႏွၵ္နညဲေျ္ႏွ ငညင မ့္္ိုကအို ္ ည္ါးပ ည္ဲေ ါး္္ပညသည္။ 
မ္ဆႏွၵ  ္ငည္းမါးအဲေ္ျျငညင အ္ အ္ကအိုနညသအိုငည ငညျျ ညဲေ င္း၊ 
အျပမါးသိ္းမါး မ္ ငဲအကိပပ မ္ ငဲျျ ညဲေ  မ္ဲေ ါးပးငညင  ္အသပညသည္။ 
မ္ဆႏွၵ  ္ငည္းမါးအဲေ္ျျငညင အ္ အ္ကအို ကိပပ္ပညငသိကအိုဲဲေ း္ါးပးနညႏွအိုငညသပညသည္။ 
သအို ငဲဲေသမည အ္ အ္ မ္ ငဲအ္ို ည  ္ငညင္း၊ အ္ အ္အျးမဲ ငဝငညျျ ညသမင သ္ဂၢင္း၊ 
အျးမဲ င ပညါး မ္ ငဲ အ္မ  ္အ္ျျ ညဲေ ္သည္။ 

သ္မါးသိ ကပါး မ္ ငဲသ္မါး့္ိုါးဆ့ိုါးျျသညပးကည မ္ ငဲအို ညေအ ည္ါးသိင္း၊ဲဲေ မငညငဲေ  ္မ
ဲဲေ မငညငဲေ  ္မကညသိ  ္အသမင မ္ဆႏွၵ  ္ငညကအို မ္ဲေ ါးပးငညင္  ္အဟိုင္း၊ ္ဆ့ိုါးျျသညျပငညါးင္း၊ 
အို ညေအ ည္ါးသိင္း၊ဲဲေ မငညငဲေ  ္မကညသိ မ္ ငဲအသိ  ္အဲေ္သိ မ္ဆႏွၵ  ္ငည္းမါးသပညင္း၊ 
မ္ဲေ ါး အိုငညပးငညင  ္အသပညသည္။ 

 Voters have the right to vote the way they 
choose. 

္မဆႏွၵ  ္ငည္းမါးသပည 
္အ အ္သအိုဲငဲေ း္ါးပးနညဲေသမ္ပညါး္္ညါးအသအိုငညါး 
္မဲေ ါးပးငညင အပးငညငဲေ္ါး  ္အသပညသည္။ 

 

 Voters have the right to get help by calling 
the number below if someone tries to stop 

္သ ည္္ း ည္ါး္းမါး မ္ ငဲ္သိကးမျ မါးသမင္ိ္ွအသအိုငညါးအဝ ည္ါးဲေသးက အိုျ ပါး မ္ဲေ ါး 
ပါး မ္ဲေ ါး ကဲေ္င္း၊ ကးး ည္ို ညသအို ငဲ မ္ ငဲအသ့ အိုျ ပါးအမါးဲေကမငညသ ည္္မဲေ္  ္မ 

အအိုငညအအိုဝ ါးျ ပည္နညသမါး္သ ည္္ း ည္ါး္းမါးင္း၊ သအို ငဲ္ဟိုသည 
္ိ္ပညါး ို္ိ ငဲ္ွအသအိုငညါးအဝ ည္ါးကသိဲေသးကအို္ပညါးင္း၊ ၃ဲေနမကညကဲေ္င္း၊ 
၅ဲေနမကညအေအ မ္ဲေ ါး က္ ည္ အမါးဲေ ါး က   

 

ဲေ္ါးျ္ ည္ါး ္မင္း၊ သအိဲု င္ဟိုသည အ္ အ္ မဲ္ င မ္ဲေ ါးပးငညငအပးငညငဲေ္ါးဲေသးပးးအါးဲေျမကညပ့္သမကအိုင္း၊ 
အဲေ ကမငညါး ကမါးသအိုငညသ ည္ါးပးငည္အို ငဲ  ္အ္းငညင္း၊ဲဲေအမကညဲေျမညျ   ာမ္ The Iowa 
Secretary of State မ္ဲ ငျို ည္ါး့္  သည (888) 767-8683 
ကအိုဆကညသးနညအဲေ ကမငညါး ကမါးႏွအိုငညသ အ္ိုင္း၊ အငညသမ္ကညဝ ညူဆအို ညူျျ ညသမင 
www.sos.iowa.gov ကအိုသးမါးဲေ္မကညႏွအိုငည  သနည 
 အို အ္ိုသအ အ္ိုသမငအပးကည္ကည္းမါးင္း၊အဲေ ကမငညါးအ္မ္းမါး  ္အ  ကဲဲေျမညျ   အျးမဲ င ပညါး္းမ
ါးသအို ငဲဆကညသးနညႏွအိုငညသပည 

 

 

အအိုငညအအိုဝ ည္ါး္သ ည္္ း ည္ါးသကည ကး္ွ ည  ္မါးသိ္းမါးအျးမဲ ငဟမင္း၊ 
္ပညငသပညငႏွအိုငညင့ဲေ္ါး  သပအျးမဲ င ပညါးႏွ ငညင  ္  သညသကညျပငညါး
္  ္အဲေသမင္း၊ဲျ ပည္နည့္ိုါးဆအိုငည္မကးနညျ ည္ ငဲဲေသမျ ပညသိဲ ငဝ ည္ဲေဆမငည္ွႏွ ငညင 
္သ ည္္ း ည္ါး္းမါး ကမါးႏွအိုငညင့ဲေ္ါး  ္မ အို အ္ို  ဝငည  သညသကည္ မႏွအိုငညဲေ ္ ည္င္း၊ 
သႏွၷအာမ ည္ပး္ို ညဲေဆမငညဲေ္ဲေသမ အျးမဲ င ပညါး (ID Action)ဲျျ ညသပညသည္။ 

အအိုငညအအိုဝ ါးျ ပည္နည မ္ဲေ ါးပးငညငဆအိုငည္မအပးငညငဲေ္ါး္းမါးကအို အဂၤ အ္ ည္ မသမ  ဲ္
ျ္ ည္္မ္မသမသအို ငဲျ ည္ဆအိုျပငညါးကအိုင္း၊ 
အအိုငညအအိုဝ ည္ါး္သ ည္္ း ည္ါးသကည ကး္ွ ည  ္မါးသိ္းမါးအျးမ (ID Action)  
 ္ ္ကညဲေ္မ းမကိပပဲေ ါးသပညသည္။ 

 

 

အအိုငညအအိုဝ  ္သ ည္ း ည္ါးသိ္းမါးဆအိုငည္မ  
မ္ဲေ ါး ္ဟမ အ္သညအျးမ႕ 

www.idaction.org/vote  
(၈၆၆)၄၃၂-၂၈၄၆ 

contactus@idaction.org 

အအိုငညအအိုဝ  ္ိ႔အပးငညငအဲေ္ါး္းမါးဆအိုငည္မ ဥပါး ပါးာမ္ 
အမ  ္ မ္႔   အျအသညကၽး္ ညါးဆးနည္ိ္းၽအါးဲေ္ါး္မ ိ္ု့ါး 

 (၅၁၅)၂၈၁-၄၂၁၉ 

  

Burmese

အအိုငညအအိုဝ ါးျ ပည္နည္မဲေ ါးပးငညငအပးငညငအဲေ္ါး္းမါး- 

 အသကည (၁၈) ႏွ  ညျ ပညငျ ပါး မ္ဲေ ါးပးငညင  ္အသိသအိုငညါးႏွ ငညင 
အအိုငညအအိုဝ ါးျ ပည္နည  ္မ မ္ဲေ ါး္ ည္ မ္ငညါးသးငညါးျ ပါးသိသအိုငညါးင္း၊ 
အအိုငညအအိုဝ ါးျ ပည္နည မ္ ငဲဲေ း္ါးဲေကမကည းမ္းမါး  ္မ မ္ဲေ ါးႏွအိုငညသပညသည္။ 
 မ္ဲေ ါးသိ္းမါး မ္ ငဲ ID အအိုငညအအိုဝ ါးျ ပည္နညဲဲေ္ေအိုငညသိက ညူျ မါးသပည 
မ္ဲေ ါး္ ည္္အိုအ ညပးကည္ျျ ညဲေသမညျငမါးင္း၊ မ္ဲေ ါး္ပညငဲေ င္္ကည  ္မ ID 
အအိုငညအအိုဝ ါးျ ပည္နညဲဲေ္ေအိုငညသိက ညူျ မါးကအိုဲျ သ္
ျ သ္ ည္ဲဲေ္ါးျ္ ည္ါးႏွအိုငညသပညသည္။ မ္ဲေ ါး္ပညငဲေ္ ငဲ္ကည  ္မ မ္ဲေ ါး္ ည္ 
မ္ မ္ငညါးဲေ ါးသိ္းမါးအဲေ္ျျငညငင္း၊ 
အ္ အ္ဟမ္ပညသိ္ပညဝ ျျ ည  ဲေ ကမငညါးႏွ ငညင အ္ အ္သပည အ္ အ္ မ္ဲေ ါး္ပညင 
မ္ဆႏွၵ္နညဲေျ္  ္မဲဲေ္ေအိုငညဲေ္ဲေ ကမငညါးင္း၊ 
မ္ မ္ငညါးဲေ ါးသးငညါးသပညငဲေ္္မ  ္မ 
အဲေေမကညအေမါးျ ္္ပညျျ ညသပညသည္။ 
 မ္ဲေ ါးသိ္းမါးဟမ အ္ အ္သအို ငဲ မ္ ငဲ မ္ဲေ ါးႏွအိုငညပးငညင 
အ္ပညအပးငညါးသသည  ္သညပးကည္းမါးဲျ ပညင  ္ပ္ွင္း၊ 
္ျ ပညင ပ္ ္ွ္းမါးႏွ ငညင သညသသည္အို ငဲအျငငညါး းမါးျးနညျျ ညပမင္ငညင္း၊ 
မ္ဲေ ါးသိ္းမါးအဲေ္ျျငညင နမနပ မ္ဲေ ါးႏွအိုငညပးငညင အပးငညငအဲေ္ါး  ္အသပညသည္။ 

 မ္ဆႏွၵ္နညဲေျ္ႏွ ငညင မ့္္ို  ္မါးျ ပါး မ္ဲေ ါး္ ည္သးမါးဲေသမ မ္ဆႏွၵ  ္ငည္းမါးကအိုင္း၊ 
သကညဆအိုငည္မ မ့္္ိုအ္ို ညသ္မါး္းမါးကင္း၊ 
 ္ ည္က ည္သမင မ္ဆႏွၵ္နညဲေျ္ႏွ ငညင မ့္္ိုကအို ္ ည္ါးပ ည္ဲေ ါး္္ပညသည္။ 
မ္ဆႏွၵ  ္ငည္းမါးအဲေ္ျျငညင အ္ အ္ကအိုနညသအိုငည ငညျျ ညဲေ င္း၊ 
အျပမါးသိ္းမါး မ္ ငဲအကိပပ မ္ ငဲျျ ညဲေ  မ္ဲေ ါးပးငညင  ္အသပညသည္။ 
မ္ဆႏွၵ  ္ငည္းမါးအဲေ္ျျငညင အ္ အ္ကအို ကိပပ္ပညငသိကအိုဲဲေ း္ါးပးနညႏွအိုငညသပညသည္။ 
သအို ငဲဲေသမည အ္ အ္ မ္ ငဲအ္ို ည  ္ငညင္း၊ အ္ အ္အျးမဲ ငဝငညျျ ညသမင သ္ဂၢင္း၊ 
အျးမဲ င ပညါး မ္ ငဲ အ္မ  ္အ္ျျ ညဲေ ္သည္။ 

သ္မါးသိ ကပါး မ္ ငဲသ္မါး့္ိုါးဆ့ိုါးျျသညပးကည မ္ ငဲအို ညေအ ည္ါးသိင္း၊ဲဲေ မငညငဲေ  ္မ
ဲဲေ မငညငဲေ  ္မကညသိ  ္အသမင မ္ဆႏွၵ  ္ငညကအို မ္ဲေ ါးပးငညင္  ္အဟိုင္း၊ ္ဆ့ိုါးျျသညျပငညါးင္း၊ 
အို ညေအ ည္ါးသိင္း၊ဲဲေ မငညငဲေ  ္မကညသိ မ္ ငဲအသိ  ္အဲေ္သိ မ္ဆႏွၵ  ္ငည္းမါးသပညင္း၊ 
မ္ဲေ ါး အိုငညပးငညင  ္အသပညသည္။ 

 Voters have the right to vote the way they 
choose. 

္မဆႏွၵ  ္ငည္းမါးသပည 
္အ အ္သအိုဲငဲေ း္ါးပးနညဲေသမ္ပညါး္္ညါးအသအိုငညါး 
္မဲေ ါးပးငညင အပးငညငဲေ္ါး  ္အသပညသည္။ 

 

 Voters have the right to get help by calling 
the number below if someone tries to stop 

္သ ည္္ း ည္ါး္းမါး မ္ ငဲ္သိကးမျ မါးသမင္ိ္ွအသအိုငညါးအဝ ည္ါးဲေသးက အိုျ ပါး မ္ဲေ ါး 
ပါး မ္ဲေ ါး ကဲေ္င္း၊ ကးး ည္ို ညသအို ငဲ မ္ ငဲအသ့ အိုျ ပါးအမါးဲေကမငညသ ည္္မဲေ္  ္မ 

အအိုငညအအိုဝ ါးျ ပည္နညသမါး္သ ည္္ း ည္ါး္းမါးင္း၊ သအို ငဲ္ဟိုသည 
္ိ္ပညါး ို္ိ ငဲ္ွအသအိုငညါးအဝ ည္ါးကသိဲေသးကအို္ပညါးင္း၊ ၃ဲေနမကညကဲေ္င္း၊ 
၅ဲေနမကညအေအ မ္ဲေ ါး က္ ည္ အမါးဲေ ါး က   

 

ဲေ္ါးျ္ ည္ါး ္မင္း၊ သအိဲု င္ဟိုသည အ္ အ္ မဲ္ င မ္ဲေ ါးပးငညငအပးငညငဲေ္ါးဲေသးပးးအါးဲေျမကညပ့္သမကအိုင္း၊ 
အဲေ ကမငညါး ကမါးသအိုငညသ ည္ါးပးငည္အို ငဲ  ္အ္းငညင္း၊ဲဲေအမကညဲေျမညျ   ာမ္ The Iowa 
Secretary of State မ္ဲ ငျို ည္ါး့္  သည (888) 767-8683 
ကအိုဆကညသးနညအဲေ ကမငညါး ကမါးႏွအိုငညသ အ္ိုင္း၊ အငညသမ္ကညဝ ညူဆအို ညူျျ ညသမင 
www.sos.iowa.gov ကအိုသးမါးဲေ္မကညႏွအိုငည  သနည 
 အို အ္ိုသအ အ္ိုသမငအပးကည္ကည္းမါးင္း၊အဲေ ကမငညါးအ္မ္းမါး  ္အ  ကဲဲေျမညျ   အျးမဲ င ပညါး္းမ
ါးသအို ငဲဆကညသးနညႏွအိုငညသပည 

 

 

အအိုငညအအိုဝ ည္ါး္သ ည္္ း ည္ါးသကည ကး္ွ ည  ္မါးသိ္းမါးအျးမဲ ငဟမင္း၊ 
္ပညငသပညငႏွအိုငညင့ဲေ္ါး  သပအျးမဲ င ပညါးႏွ ငညင  ္  သညသကညျပငညါး
္  ္အဲေသမင္း၊ဲျ ပည္နည့္ိုါးဆအိုငည္မကးနညျ ည္ ငဲဲေသမျ ပညသိဲ ငဝ ည္ဲေဆမငည္ွႏွ ငညင 
္သ ည္္ း ည္ါး္းမါး ကမါးႏွအိုငညင့ဲေ္ါး  ္မ အို အ္ို  ဝငည  သညသကည္ မႏွအိုငညဲေ ္ ည္င္း၊ 
သႏွၷအာမ ည္ပး္ို ညဲေဆမငညဲေ္ဲေသမ အျးမဲ င ပညါး (ID Action)ဲျျ ညသပညသည္။ 

အအိုငညအအိုဝ ါးျ ပည္နည မ္ဲေ ါးပးငညငဆအိုငည္မအပးငညငဲေ္ါး္းမါးကအို အဂၤ အ္ ည္ မသမ  ဲ္
ျ္ ည္္မ္မသမသအို ငဲျ ည္ဆအိုျပငညါးကအိုင္း၊ 
အအိုငညအအိုဝ ည္ါး္သ ည္္ း ည္ါးသကည ကး္ွ ည  ္မါးသိ္းမါးအျးမ (ID Action)  
 ္ ္ကညဲေ္မ းမကိပပဲေ ါးသပညသည္။ 

 

 

အအိုငညအအိုဝ  ္သ ည္ း ည္ါးသိ္းမါးဆအိုငည္မ  
မ္ဲေ ါး ္ဟမ အ္သညအျးမ႕ 

www.idaction.org/vote  
(၈၆၆)၄၃၂-၂၈၄၆ 

contactus@idaction.org 

အအိုငညအအိုဝ  ္ိ႔အပးငညငအဲေ္ါး္းမါးဆအိုငည္မ ဥပါး ပါးာမ္ 
အမ  ္ မ္႔   အျအသညကၽး္ ညါးဆးနည္ိ္းၽအါးဲေ္ါး္မ ိ္ု့ါး 

 (၅၁၅)၂၈၁-၄၂၁၉ 

္မဲေ ါး   
 

  



အအိုင္အအိုဝ ါးမ ွာဘယ္သူေတ မမေပါး အိုင္လမ? 
မမေပါးးအို  ု့ ွာစာင္ါးသ င္ါး ွာါးထပ ါးသူမသွာါးသွာမမေပါး အိုင္သး္ိုင္သည္။ 
မမေပါးစာရ္ ွာစာင္ါးေပါးသ င္ါး အိုငသ္ူမသွာါးမ ွာ- 

1. အေမစာအကရ္ အိုငင္ သွာါးထး သ္ ူ
2. အအိုင္အအိုဝ ါးထပး္ရယမ္ ွာေရ အိုင္သ ူ
3. အရး္ါးဆ ိုါးအသက ္၁၇   ္ဝက္စာ အထပ ါးီး၊ မမေပါးးအိုု  ့အသက္၁္   ္ထပး္ ့သူထး ္စာမယ ္
4. စာွာဇဝတမ္ႉကသ ါးလ ရ္မႉေ ကွာင္ ့မအမအစာမု  ့မမေပါးပအိုင္သ င္ ့ကအိုစာိုတသ္အမါ္းသ  ွာါးစာထသငါ္းမရို

သင္ါးမရိုတသ္ူီး၊ 
5. တစာွာါးစာ ိုါးကေရ  အတ္ပအိုင္ါးဆအိုငစ္ာွာအစားအ္သသငါ္းမထပး္ ့မ  မႉေ ကွာင္ ့ 

မအမအစာမု  ့မမေပါးပအိုင္သ င္ ့ကအိုစာိုတသ္အမါ္းသ  ွာါးစာထသငါ္းမရိုတသ္ူ (တစာွာါးစာ ိုါးအမအရ္  ု့အစာ 
မအမအအွာါးေ ွာင္ ့ ကပသ္ူစာ အထသင္ါးထးင္ ့ 
မအမအစာမု  ့မမေပါးပအိုင္သ င္ ့ကအိုအလအိုအေလသွာက္မစာိုတသ္အမ္ါး အိုင္ပ ) 

မမ ွာစာင္ါးဘယ္လအိုေပါးသ င္ါးမလမ? 
အအိုင္အအိုဝ ါးထပး္ရယမ္ ွာမမ ွာစာင္ါးေပါးသ င္ါးစာရ္ရး္ါးလမါ္းမသွာါး  ွာစာ အပ သး္ 
 ွာတအိုက္ရမ  ု့ထး ္ေ ီး၊ အ ရ္လအိုင္ါးကထး ္ေ  မမ ွာစာင္ါးေပါးသ င္ါး အိုင္သး္ 
မမ ွာစာင္ါးေပါးသ င္ါးးအိုု  ့အတ ကမ္မ ွာစာင္ါးေလ သွာကလ္ွွာအွာါးထးး္ ့  က္စာပ မး္ိုင္သည္။ုထပ ါးစာငေ္းွာ
င္ပ လအပ္ ွာအတအိုငါ္းကအိုယ္ေရ အိုငတ္မ ့ေကွာငတ္ ကအို ွာတအိုကက္ေရထပရ္ပအို  ု့စာပ မး္ိုင္သည္။ 
ဒ မ မရိုတအ္ ရလ္အိုင္ါးကအိုသ ွာါးေစာွာက္ထပ ါးမမ ွာစာင္ါးေလ သွာက ္ွာါး အိုင္သးိ္ုင္သည္။ 
မမ ွာစာင္ါးေလ သွာကလ္ွွာကအိုေးွ္ာထပပ ေရစာွာမသွာါးကေရစာစာ အ အိုင္သး္- 

1. မအမအေရ အိုင္တမ ့ေကွာင္တ တစာွာါးစာ ိုါးမ ွာစာ အတမ ့ ွာစာင္ါး  စ္ာ ိုါးမ ွာစာယူ အိုင္တယ္ 
2. မမ ွာစာင္ါးေလ သွာကလ္ွွာကအို အအိုငအ္အိုဝ ါးထပး္ရယ္ဝရ္ က ါးစာ ိုါး www.sos.iowa.gov 

အငတ္ွာရက္ဝဘ္ဆအိုဒ္မ ွာစာယ ူအိုင္သး္ိုင္သည္။ 
 ွာတအိုက္ရမု  ့ေလ သွာကး္အို  ု့အတ က္ေလ သွာကလ္ွွာကအို ပစာင္ ့ ိုတယ္ူ အိုင္သလအိုီး၊ 
အ ရလ္အိုင္ါးမ ွာပမတ သ္ တး္ါးေလ သွာကလ္အို  ု့စာ အိုင္သးိ္ုင္သည္။ 

3. အအိုင္အအိုဝ ါးကွာါးေမွာငလ္အိုင္ ငစ္ာ ိုါးမ ွာစာယူ အိုင္သး ္
4. ထပး္သူု  ့အကူး ေပါးေစာါးးွာရမသွာါးီး၊ ဥပမွာုထပးသ္ူ  ု့ကသရ္ါးမွာေစာါးးွာရ 

(းို တရ္ု  ့စာ ိုါး) ီး၊ အအိုင္အအိုဝ ါးလူ  ု့အသ င္ ့ေစာါးးွာရ တအို  ု့မ ွာ စာယ ူအိုင္သး္ိုင္သည္။ 
5. မသရ္မ  မ္ါးမသွာါးကအိုဝရ္ေဆွာငမ္ႉေပါးတမ ့ထပး္ရယ္စာ ိုါးမသွာါးမ ွာစာယူ အိုင္သး္ိုင္သည္။ 

မေမ ့စာရ္ိုင္သည္။ ိုင္သည္။ မမေပါး အိုင္စာရ္အတ က ္မအမအေရစာွာေထပွာင္ါးေစာွ  ု့တအိုငါ္း 
မမေပါး ွာစာင္ါးေလ သွာကလ္ွွာအသ က္အိုအထမမထးး္ ့  က္ေလ သွာကလ္ွွာတင္စာမ ွာထး ္သးိ္ုင္သည္။ 

အအိုင္အအိုဝ ါးမ ွာဘယ္သူေတ မမေပါး အိုင္လမ? 
မမေပါးးအို  ု့ ွာစာင္ါးသ င္ါး ွာါးထပ ါးသူမသွာါးသွာမမေပါး အိုင္သး္ိုင္သည္။ 
မမေပါးစာရ္ ွာစာင္ါးေပါးသ င္ါး အိုငသ္ူမသွာါးမ ွာ- 

1. အေမစာအကရ္ အိုငင္ သွာါးထး သ္ ူ
2. အအိုင္အအိုဝ ါးထပး္ရယမ္ ွာေရ အိုင္သ ူ
3. အရး္ါးဆ ိုါးအသက ္၁၇   ္ဝက္စာ အထပ ါးီး၊ မမေပါးးအိုု  ့အသက္၁္   ္ထပး္ ့သူထး ္စာမယ ္
4. စာွာဇဝတမ္ႉကသ ါးလ ရ္မႉေ ကွာင္ ့မအမအစာမု  ့မမေပါးပအိုင္သ င္ ့ကအိုစာိုတသ္အမါ္းသ  ွာါးစာထသငါ္းမရို

သင္ါးမရိုတသ္ူီး၊ 
5. တစာွာါးစာ ိုါးကေရ  အတ္ပအိုင္ါးဆအိုငစ္ာွာအစားအ္သသငါ္းမထပး္ ့မ  မႉေ ကွာင္ ့ 

မအမအစာမု  ့မမေပါးပအိုင္သ င္ ့ကအိုစာိုတသ္အမါ္းသ  ွာါးစာထသငါ္းမရိုတသ္ူ (တစာွာါးစာ ိုါးအမအရ္  ု့အစာ 
မအမအအွာါးေ ွာင္ ့ ကပသ္ူစာ အထသင္ါးထးင္ ့ 
မအမအစာမု  ့မမေပါးပအိုင္သ င္ ့ကအိုအလအိုအေလသွာက္မစာိုတသ္အမ္ါး အိုင္ပ ) 

မမ ွာစာင္ါးဘယ္လအိုေပါးသ င္ါးမလမ? 
အအိုင္အအိုဝ ါးထပး္ရယမ္ ွာမမ ွာစာင္ါးေပါးသ င္ါးစာရ္ရး္ါးလမါ္းမသွာါး  ွာစာ အပ သး္ 
 ွာတအိုက္ရမ  ု့ထး ္ေ ီး၊ အ ရ္လအိုင္ါးကထး ္ေ  မမ ွာစာင္ါးေပါးသ င္ါး အိုင္သး္ 
မမ ွာစာင္ါးေပါးသ င္ါးးအိုု  ့အတ ကမ္မ ွာစာင္ါးေလ သွာကလ္ွွာအွာါးထးး္ ့  က္စာပ မး္ိုင္သည္။ုထပ ါးစာငေ္းွာ
င္ပ လအပ္ ွာအတအိုငါ္းကအိုယ္ေရ အိုငတ္မ ့ေကွာငတ္ ကအို ွာတအိုကက္ေရထပရ္ပအို  ု့စာပ မး္ိုင္သည္။ 
ဒ မ မရိုတအ္ ရလ္အိုင္ါးကအိုသ ွာါးေစာွာက္ထပ ါးမမ ွာစာင္ါးေလ သွာက ္ွာါး အိုင္သးိ္ုင္သည္။ 
မမ ွာစာင္ါးေလ သွာကလ္ွွာကအိုေးွ္ာထပပ ေရစာွာမသွာါးကေရစာစာ အ အိုင္သး္- 

1. မအမအေရ အိုင္တမ ့ေကွာင္တ တစာွာါးစာ ိုါးမ ွာစာ အတမ ့ ွာစာင္ါး  စ္ာ ိုါးမ ွာစာယူ အိုင္တယ္ 
2. မမ ွာစာင္ါးေလ သွာကလ္ွွာကအို အအိုငအ္အိုဝ ါးထပး္ရယ္ဝရ္ က ါးစာ ိုါး www.sos.iowa.gov 

အငတ္ွာရက္ဝဘ္ဆအိုဒ္မ ွာစာယ ူအိုင္သး္ိုင္သည္။ 
 ွာတအိုက္ရမု  ့ေလ သွာကး္အို  ု့အတ က္ေလ သွာကလ္ွွာကအို ပစာင္ ့ ိုတယ္ူ အိုင္သလအိုီး၊ 
အ ရလ္အိုင္ါးမ ွာပမတ သ္ တး္ါးေလ သွာကလ္အို  ု့စာ အိုင္သး္ိုင္သည္။ 

3. အအိုင္အအိုဝ ါးကွာါးေမွာငလ္အိုင္ ငစ္ာ ိုါးမ ွာစာယူ အိုင္သး ္
4. ထပး္သူု  ့အကူး ေပါးေစာါးးွာရမသွာါးီး၊ ဥပမွာုထပးသ္ူ  ု့ကသရ္ါးမွာေစာါးးွာရ 

(းို တရ္ု  ့စာ ိုါး) ီး၊ အအိုင္အအိုဝ ါးလူ  ု့အသ င္ ့ေစာါးးွာရ တအို  ု့မ ွာ စာယ ူအိုင္သး္ိုင္သည္။ 
5. မသရ္မ  မ္ါးမသွာါးကအိုဝရ္ေဆွာငမ္ႉေပါးတမ ့ထပး္ရယ္စာ ိုါးမသွာါးမ ွာစာယူ အိုင္သး္ိုင္သည္။ 

မေမ ့စာရ္ိုင္သည္။ ိုင္သည္။ မမေပါး အိုင္စာရ္အတ က ္မအမအေရစာွာေထပွာင္ါးေစာွ  ု့တအိုငါ္း 
မမေပါး ွာစာင္ါးေလ သွာကလ္ွွာအသ က္အိုအထမမထးး္ ့  က္ေလ သွာကလ္ွွာတင္စာမ ွာထး ္သးိ္ုင္သည္။ 

မဲေပ္းးရကမမွမဲဲွးရက္းေပ္းေပရက္း  ရက္း 
အအိုရကအအိုဝ ္း ပပက္နကမမွ န ိုုအိုးရက္၊ မဲေပ္းးဲဲေ္ေဲးရကမမလဲဘ ဲမဲးံိုမမွ  မဲဲွးရက္းေပ္းေပရက္း အိုရကပ  ပ င္ပါျပီ။ 

အ ိုလအိုမဲးံိုမမွ မဲေပ္းမနကဲးရကမမွ မဲဲွးရက္းေပ္းေပရက္း ္ရကေငမ္ွ္းအေ္ မရကဲ္၊ 
မအမအးအိုေဲးဲေဲေ္းပကလအပကဲွပ  ေရကေေ ံရကက ပွ္းရအိုေ ပေ အိုရကးမမွ  ဲကေပကင္ပါျပီ။ လရကးမအေ္နအိုရကုဲေေ္
ေ္းပကလအပကဲွ ပ းမအေပကဲ အအိုရကအအိုဝ ္းရွ္းေမွရက္းလအိုရကဲရက္၊ ေအိုေဲမမိုးက ဓွးကပံိုပ  
ေရကေေ ံရကက ပွ္း အအိုရကအအိုဝ ္း IDမွ အေရွရက္းုံို္း ေရကေေ ံရကက ပွ္း  ဲကပ ေပကင္ပါျပီ။ 
မဲေပ္းးဲဲးရကမမွ မဲဲွးရက္းေပ္းေပရက္းးွမမွ အေံို္း ပ  အိုရကမဲ ဲအ  ွ္း အိုရကလံိုးဲဲ ဓွးကပံိုပ  
ေရကေေ ံရကက ပွ္းမ္ွ္း ဲွးရက္းရအိုေ ွက ပနွ္းပ ေပကင္ပါျပီ။ ဓွးကပံိုပ ေရကေေ ံရကက ပွ္းမ္ွ္းမွ 
ရို္ကုံို္းးရကရအိုေ ွက ပနွ္းးမမွ  ဲက ပ ္း္၊ းရကလပ္ကေ္းဲဲ ရကက ပွ္းေးပမ  ဲကးပ ပင္းင္ပါျပီ။ 
 အအိုရကအအိုဝ ္း ပပက္နကရွ္းေမွရက္းလအိုရကဲရက 
 အအိုရကအအိုဝ ္း ပပက္နကေရကေေ ရံကက ပွ္း 
 အေမးအရ္က အိုရကရံေွ္းရကက္၊  း ္းေပွ္းဲွအိုပက 
 အေမးအရ္ကဲ ဲကးပကေရကေေ ရံကက 
မဲေပ္းမဲဲးရကမမွ မဲေပ္း အိုေဲမဲဲ ွးရက္းေပရက္းး္က အေံို္း ပ းဲဲ 
မဲု ၵးမရကးဲေဲဓွးကပံိုပ ေရကေေ ံရကက ပွ္းမွ လရကးမအေ္နအိုရကု ဲေေ္းပကလအပကဲွမမိုးက ဲးဲရက္၊ 
မအမအးဲေဲ္ွမပက္ဲေဲမအမအးဲေဲမဲု ၵ္နကအးပရက္းမမွ  ဲကးဲဲ လရကးမအေ္နအိုရကုဲေ္းပကလအပကဲွပ  
အ  ွ္းေရကေေ ံအေနွရကအနွ္းးဲက ို ိုရအိုေ ပေးမမွ   ဲကပ းနကင္ပါျပီ။ 
 အအမကရမွ္း္၊ အ ္က္းရမွ္းဲွ ္ ပက 
 အအမက ပ္ကေုွရက ပလရကမမးက 
  ို္က္း္၊ေး္၊မ ္း ေုွရကလရကမမးက 
 ပဏကဲွးရက္းဲွးပရက 
အရနက၍မဲု ၵးမရကမမွ္၊ မအမအလရကးမအေ္းပကလအပကဲွ္ဲေဲေရကေေ ံရကက ပွ္း ပေး္ကမးမအပ ရ္၊ 
မအမအမဲု ၵ္နကေ မမမွေ္နအိုရကေငးဲကတ ္းတ ္းရေ္္၊ 
မအမအေပကလရကးမအမဲု ၵ္နကေ မးပရကေ္နအိုရကေငးဲကတ ္း  ဲကပ ေ ရွရက္း္၊ 
မမ္ကရ္ကေ ရွရက္းေရကေေ ပနပရကုအိုေပ္း အိုရကေင းမအ အိုရကေပကင္ပါျပီ။ 
 

မအမအမဲေပွ္းေပ္းးမဲဲမဲးံိုရအိုပနကလအိုေအ အိုရကမလဲ? 
မဲဲွးရက္းေပ္းေပရက္း ပ ္းးဲဲအ   လရက ံးးမအးဲဲမဲဲွးရက္းရကက ပွ္းမမွ္၊ 
မအမအမဲေပ္းးမပကဲမဲးံို္ွမပက မရကဲလအပကဲွရအိုေ ကွ ပနွ္းမမွ  ဲကပ ေပကင္ပါျပီ။ 
မအမအေ္နအိုရကးဲဲေရွရကး းဲေဲဲွးရက္းဲဲကးံို္းရအို ိုန ်းုရက  ရက္း  ဲကေေွကလပကေရွရက္း္၊ 

အအိုရကအအိုဝ ္း ပပက္နကဝ္က ရ ္းးံို္းဝပကုအိုကက (www.sos.iowa.gov) 
ရအိုေပွ္းေးွရက  ရက္း  ရကဲေေွကလပကေရွရက္း္၊ မအမအမဲေပ္းးမပကဲ မဲးံို မရကဲေေ္းွရအိုေအးမအးမမွ  ဲကေပကင္ပါျပီ။ 

အလိုပကေမွ္းရကက 
 အအိုရကအအိုဝ ္း ပပက္နကေရ္ွရက္းေွ္းရကက 
 အ  ွ္း ပပက္နကရွ္းေမွရက္းလအိုရကဲရက 
 အ  ွ္း ပပက္နကေရကေေ ံရကက 

ေပ္း ္ရက 
 အဲအို္းးေပ္း ္ရက 
 အ  ွ္းေေွအဲအို္းးအေနွရကအနွ္း 

မဲေပ္းးရကမမွမဲဲွးရက္းေပ္းေပရက္း  ရက္း 
အအိုရကအအိုဝ ္း ပပက္နကမမွ န ိုုအိုးရက္၊ မဲေပ္းးဲဲေ္ေဲးရကမမွမွာဘ ဲမဲးံိုမမွ မဲဲွးရက္းေပ္းေပရက္း အိုရကပ  ပ င္ပါျပီ။ 
အ ိုလအိုမဲးံိုမမွ မဲေပ္းမနကဲးရကမမွ မဲဲွးရက္းေပ္းေပရက္း ္ရကေငမ္ွ္းအေ္ မရကဲ္၊ 
မအမအးအိုေဲးဲေဲေ္းပကလအပကဲွပ  ေရကေေ ံရကက ပွ္းရအိုေ ပေ အိုရကးမမွ  ဲကေပကင္ပါျပီ။ လရကးမအေ္နအိုရကုဲေေ္
ေ္းပကလအပကဲွ ပ းမအေပကဲ အအိုရကအအိုဝ ္းရွ္းေမွရက္းလအိုရကဲရက္၊ ေအိုေဲမမိုးက ဓွးကပံိုပ  
ေရကေေ ံရကက ပွ္း အအိုရကအအိုဝ ္း IDမွ အေရွရက္းုံို္း ေရကေေ ံရကက ပွ္း  ဲကပ ေပကင္ပါျပီ။ 
မဲေပ္းးဲဲးရကမမွ မဲဲွးရက္းေပ္းေပရက္းးွမမွ အေံို္း ပ  အိုရကမဲ ဲအ  ွ္း အိုရကလံိုးဲဲ ဓွးကပံိုပ  
ေရကေေ ံရကက ပွ္းမ္ွ္း ဲွးရက္းရအိုေ ွက ပနွ္းပ ေပကင္ပါျပီ။ ဓွးကပံိုပ ေရကေေ ံရကက ပွ္းမ္ွ္းမွ 
ရို္ကုံို္းးရကရအိုေ ွက ပနွ္းးမမွ  ဲက ပ ္း္၊ းရကလပ္ကေ္းဲဲ ရကက ပွ္းေးပမ  ဲကးပ မွာဘင္းင္ပါျပီ။ 
 အအိုရကအအိုဝ ္း ပပက္နကရွ္းေမွရက္းလအိုရကဲရက 
 အအိုရကအအိုဝ ္း ပပက္နကေရကေေ ရံကက ပွ္း 
 အေမးအရ္က အိုရကရံေွ္းရကက္၊  း ္းေပွ္းဲွအိုပက 
 အေမးအရ္ကဲ ဲကးပကေရကေေ ရံကက 
မဲေပ္းမဲဲးရကမမွ မဲေပ္း အိုေဲမဲဲ ွးရက္းေပရက္းး္က အေံို္း ပ းဲဲ 
မဲု ၵးမရကးဲေဲဓွးကပံိုပ ေရကေေ ံရကက ပွ္းမွ လရကးမအေ္နအိုရကု ဲေေ္းပကလအပကဲွမမိုးက ဲးဲရက္၊ 
မအမအးဲေဲ္ွမပက္ဲေဲမအမအးဲေဲမဲု ၵ္နကအးပရက္းမမွ  ဲကးဲဲ လရကးမအေ္နအိုရကုဲေ္းပကလအပကဲွပ  
အ  ွ္းေရကေေ ံအေနွရကအနွ္းးဲက ို ိုရအိုေ ပေးမမွ   ဲကပ းနကင္ပါျပီ။ 
 အအမကရမွ္း္၊ အ ္က္းရမွ္းဲွ ္ ပက 
 အအမက ပ္ကေုွရက ပလရကမမးက 
  ို္က္း္၊ေး္၊မ ္း ေုွရကလရကမမးက 
 မွာဘဏကဲွးရက္းဲွးပရက 
အရနက၍မဲု ၵးမရကမမွ္၊ မအမအလရကးမအေ္းပကလအပကဲွ္ဲေဲေရကေေ ံရကက ပွ္း ပေး္ကမးမအပ ရ္၊ 
မအမအမဲု ၵ္နကေ မမမွေ္နအိုရကေငးဲကတ ္းတ ္းရေ္္၊ 
မအမအေပကလရကးမအမဲု ၵ္နကေ မးပရကေ္နအိုရကေငးဲကတ ္း  ဲကပ ေ ရွရက္း္၊ 
မမ္ကရ္ကေ ရွရက္းေရကေေ ပနပရကုအိုေပ္း အိုရကေင းမအ အိုရကေပကင္ပါျပီ။ 
 

မအမအမဲေပွ္းေပ္းးမဲဲမဲးံိုရအိုမွာဘနကလအိုေအ အိုရကမလဲ? 
မဲဲွးရက္းေပ္းေပရက္း ပ ္းးဲဲအ   လရက ံးးမအးဲဲမဲဲွးရက္းရကက ပွ္းမမွ္၊ 
မအမအမဲေပ္းးမပကဲမဲးံို္ွမပက မရကဲလအပကဲွရအိုေ ကွ ပနွ္းမမွ  ဲကပ ေပကင္ပါျပီ။ 
မအမအေ္နအိုရကးဲဲေရွရကး းဲေဲဲွးရက္းဲဲကးံို္းရအို ိုန ်းုရက  ရက္း  ဲကေေွကလပကေရွရက္း္၊ 

အအိုရကအအိုဝ ္း ပပက္နကဝ္က ရ ္းးံို္းဝမွာဘကုအိုကက (www.sos.iowa.gov) 
ရအိုေပွ္းေးွရက  ရက္း  ရကဲေေွကလပကေရွရက္း္၊ မအမအမဲေပ္းးမပကဲ မဲးံို မရကဲေေ္းွရအိုေအးမအးမမွ  ဲကေပကင္ပါျပီ။ 

အလိုပကေမွ္းရကက 
 အအိုရကအအိုဝ ္း ပပက္နကေရ္ွရက္းေွ္းရကက 
 အ  ွ္း ပပက္နကရွ္းေမွရက္းလအိုရကဲရက 
 အ  ွ္း ပပက္နကေရကေေ ံရကက 

ေပ္း ္ရက 
 အဲအို္းးေပ္း ္ရက 
 အ  ွ္းေေွအဲအို္းးအေနွရကအနွ္း 

မဲဘယ ္လိုေပ းမ္ဲ?       မဲေပ းလို  မယ မမဲေပ ပဲို ၄ မ  လ  း လပါသည ။ 
ေး္ ေက က ပ္ေဲန မ 
မနက  ၇န းီကေန၊ ည ၉န းအီထလ၊ အေထ္ေထ္ေး္ ေက က ပ္၊ဲ 
သမၼတေ္    အတ္က ပါတီကလိုယ ္  ္ ယ ေး္ ေက က ပ္းဲ   မ 
အျခ  ေး္ ခ ယ ခဲကလိုယ ္  ္ ယ မ   အတ္က  မဲေပ းလို  သည ။ မ႐ဲဲိုကလို ပဲိုမ န အ  ျ   မ မနက  
၇န းီမ  ည ၈န းီအထလ အျခ   ေး္ ေက က ပ္မဲ   အတ္က   ္  မ္ ္ သည ။ 
အခ  လ မေ သဒလို  း ေး္ ေက က ပ္ေဲတ္အတ္က ေတ မ မဲ႐ဲို ္  မပလတ ခ လန  
ေျပ    ္ဲးလို  တ ျ ္ တဲမအတ္က  မဲသ ္ မေပ ခ   အး  ္ဲို္မ  သ  မသည ။  
အလို  အလိုဝါ ျပည နယ ဝန ္ကီ ႐ဲို  ဝဘ ဒလို  www.sos.iowa.gov မ   မဲ႐ဲို  ္  မ၊ 
ပလတ ခ လန ကလိုသ္  ေး က ္ကည မ႐ းလို  သည ။ 
္ကလ တ  မဲေပ ျခ    
ေး္ ေက က ပ္ေဲန မမတလို  မီ မဲေပ ခ   း   ္ကလ တ  မဲေပ းလို  သည ။ ေး္ ေက က ပ္ေဲန မမ   မဲ႐ဲိုကလို 
မဲသ ္ မေပ းလို  သ္ေတ္အတ္က  ္ကလ တ  မဲေပ ္ဲန္ ကလို္္ယ က္္္ ျပ ္ိုပ ထ  ေပ သည ။ 
္ကလ တ  မဲေပ ္လို္    ္ကလ တ  မဲျပ  ကလို ေက   တီ ္ း   ္္ ႐ဲို ကလို 
ဒက သ္ယ ေတ    ဒလိုးလို  သ္လို၊ ေပ ထ  တဲမ ဝဘ ဒလို  ကလိုသ္  ၿပီ   
www.sos.iowa.gov/elections/electioninfo/absenteeinfo.html.         
း    ္   ခ က မ   အတလို   ္ည  ေဒ   း္က းလို  သည ။ မဲဒးၵး   းဲ မ္ကလ တ  မဲ ေတ    ခဲမ ကလို၊ 
ညေန ၅န းီ၊ ေသ ္က ေန မ၊ ေး္ ေက က ပ္မဲတလို  မီးက မ   ေက   တီ ္ း   ္္ ႐ဲို က 
္က ခဲးး လးမ  ျ ္ သည ။ 
မဲဒးၵး   းဲ မ္ကလ တ  မဲေတ    ခမဲ ကလို္က ခဲးး လၿပီ တဲမအခါမ  ၊ ေက   တီ္ း   ္္ ႐ဲို မ  
မဲဒးၵး   ထဲသလို မ္ကလ တ  မဲျပ  အ   ္လိုက န းမည မ 
း    ္   ခ က မ   ျ   မ ေပ ပလို မ္လိုက မ  ျ ္ သည ။ 
မဲေ္ ေပ ျခ    
ေက   တီတလို   းဲ မ္ း   ္္ တလို      ေ္ ေ္ မဲေပ လ္ိုသ္မ   အတ္က  မဲေ္ ေ္ ေပ းလို  းန  
ကမ  ္ မ  သည ။ မဲေ္ ေ္ ေပ ခ   သ္မ   အေနျ   မ ေက   တီ္ း   ္္ ႐ဲို ကလို ပဲိုမ န  
႐ဲို  ္  မခ လန မ  သ္  ေး က ၿပီ  အေ္က    ္က  းလို  သည ။ 
သမၼတေ္    အတ္က ပါတီကလိုယ ္  ္ ယ ေး္ ေက က ပ္းဲ   မ  
အေထ္ေထ္ေး္ ေက က ပ္အဲတ္က ၊ ေက   တီ္ း   ္္ ႐ဲို ကလို ေး္ ေက က ပ္ေဲန မမတလို  မီ 
္ေနးက  ၂ပတ ကလို ႐ဲို  ္  မေပ မ  ျ ္ သည ။ 
ကလ တ  မဲ႐ဲိုမ  မဲေပ ျခ    
ေက   တီအမ   ္ိုးဲ မ္ း   ္္ မ      ေး္ ေက က ပ္းဲက မတလို  မီမ   မဲေပ းလို   လို မအတ္က ၊ 
မဲ႐ဲိုေ္ မ   ကလို  ္  မ္ ္ ေပ ေ္မး လပါသည ။ ဥပမ ၊ ္ ္ကည မတလိုက ္လိုေနး မ  လ မ  ျ ္ သည ။ 
ထလိုသလို မ ္  မ္ ္ ထ  ေသ ္ကလ တ  မဲ႐ဲို မ    မလမလေနထလို  တဲမအနီ အန  မ   း လ မး လကလို ေက   တ ီ
္ း   ္္ ႐ဲို ကလို ဒက သ္ယ ေမ ျမန  းလို  သည ။ 


