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دفتر منشی شهرداری

Holly L. Wolcott منشی شهرداری

Petty Santos مدیر اجرایی 

Jinny Pak رئیس بخش انتخابات

خدمات دفتر منشی شهرداری
(BIDs) نواحی بهبود کسب و کار

بایگانی و مرکز اسناد شهرداری

جلسات و دستورکار های شورای شهر

انتخابات شهرداری

شورا و خدمات عمومی

دفتر منشی شهرداری
بخش انتخابات

555 Ramirez Street, Space 300
Los Angeles, CA 90012

(2 13 ) 978-0444  |  (888) 873-1000
 تلفن خدمات چندزبانه
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Clerk.LACity.org/Elections

 درسال            دفتر منشی مسئول ثبت کانتی

 برای تغییر سیستم رأی گیری پیر، و به طور

 فزاینده بزرگ و پیچیده انتخابات، یک سیستم

 نوگرا و رأی دهنده-محور

 جدیدرا، راه اندازی کرد. این

 سیستم با نام، راه حل  رأی

 دهی برای همه برای رأی

    دادن در دسترس ساکنین

LA کانتی قرار میگیرد.

 سیستم رأی گیری جدید

 ما را از اتکا به فهرست

 های از پیش چاپ شده  دور

 می کند و در مقابل امکان

 دسترسی آنی به پایگاه داده

 های کامل رأی دهندگان در

 همه شعبه های اخذ رأی را

 می دهد. این باعث می شود

ثبت نام رأی دهنده در لحظه

آسانتر انجام شود.

VOTING SOLUTIONS FOR ALL PEOPLE

رأی دادن.
. نوین تصوری 

 در هر شعبه اخذ رأی در

سراسر کانتی      رأی دهید

 تسهیالت کامل زبان

 گسترش دسترسی و

 خدمات

فرصت رأی دادن

 در بیشتر شعبه های اخذ 

رأی

 فهرست های الکترونیکی

 امکان دسترسی آنی به

 پایگاه داده های کامل رأی

 دهندگان را فراهم نموده

 است انجام ثبت نام آسان

رأی دهنده در همان روز

 رأی پستی/ غیابی آسانتر

150 مکان تحویل رأی

رویکردی مبتکرانه و رأی دهنده-محور
 LOS ANGELES برای رأی دادن در

برای اطالعات بیشتر به سامانه VSAP.lavote.net مراجعه کنید

2020

ساده. امن. در دسترس.

 صفحه نمایش
 لمسی

قابل تنظیم

 صندوق برگه

 رأی

یکپارچه

 صفحه کلید

 لمسی

گویا

راهنمایرأی دهندگان
2020

دفتر منشی شهرداری

LOS ANGELES شهرداری

2009LA

 هر رأی دهنده دسترسی کامل به این

سیستم را دارد

روز فرصت رأی دادن در

LA شعبه های اخذ رأی کانتی

رأی دهی غیابی و آسان از طریق پست

LOS ANGELES دستگاه جدید رأی دهی برای کانتی

  (800) 994-8683 

(ایمیل)
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(VOTE CENTERS) شعب  اخذ رأی 

   (Los Angeles) در 2020، کانتی لس آنجلس

  از سیستم شعب اخذ رأی

 به سیستم محل انتخابات تغییر می کنند.

این سیستم جدید به رأی دهندگان آزادی رأی دهی در شعبه

انتخابی خود در طی 11 روز را اهدا می کند.

اکثر این شعبه ها 11 روز پذیرای عموم میباشند

 تمام شعبه ها برای 4 روز، شامل روز

انتخابات پذیرای عموم میباشند

،LA شعبه در کل کانتی    

موجود میباشد

شهروندان کانتی      می توانند در هر کدام از این

شعبه ها رأی بدهند 

 دسترسی تمام مدت به اطالعات از طریق فهرست های

الکترونیکی اجازه  ثبت نام در همان روز را می دهد

محل تحویل برگه رأی پستی

ساعات روز انتخابات
صبح الی           شب      

 (برای ساعات کاری شعبه های اخذ رأی مورد نظر به سامانه مراجعه
فرمایید.)

  برای پیدا کردن نزدیک ترین شعبه اخذ رأی در سامانه

LAVote.net

رأی پستی/ غیابی
رأی دهنده دائمی رأی از طریق پست

به عنوان یک رأی دهنده ثبت شده با استفاده از رأی پستی

دیگر الزم نیست برای شرکت در انتخابات 

پای صندوق های رأی بروید.

برای درخواست برگه رأی پستی:
تقاضانامه موجود در پشت نمونه برگه رأی را پر کنید.

رأی دهنده دائمی رأی از طریق پست بشوید:

 برای تکمیل فرم آنالین به                    بروید.

برای سوال شماره      جعبه        را عالمتگذاری کنید.

برگه های رأی       روز قبل از انتخابات برای شما

ارسال می شوند.

پس فرستادن برگه رأی پستی

  برگه رأی پستی را

داخل پاکت نامه بدون تمبر

در صندوق پست قرار دهید

برگه رأی پستی را

در شعب اخذ رأی تحویل دهید

                   و یا در  صندوق

بیاندازید.

  جهت پیدا کردن نزدیک ترین شعبه و یا صندوق
اخذ رأی به سایت                      مراجعه کنید

تسهیالت توانمند سازی
 هدف            توانمندسازی و ارائه

خدمات ارتباط بصری برای

 تمام کاربران میباشد. رأی دهندگان یک تجربه رأی دهی -

فرای سن، پیشینه، توانمندی جسمی، توانایی و قدرت  

زبان - راحت، خصوصی و مستقل را خواهند داشت.

     برای اطالعات بیشتر با

و                                      تماس بگیرید.

تسهیالت زبان

  مطالب مربوط به انتخابات به زبانهای زیر در دسترس

می باشد:

(امکان ارائه تسهیالت صوتی نیز برای این زبانها موجود میباشد.)

ترتیب برگه رأی
درانتخابات 2020، داوطلبان صندلی انتخابات  شهری و

 رأی گیری برای شهرداری در ابتدای لیست خواهند بود.

داوطلبان صندلی شورای منطقه

منطقه اعداد زوج

LAUSDداوطلبان هیئت مدیره ناحیه مدارس متحد  

منطقه اعداد فرد
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 آخرین فرصت ثبت نام برای رأی دهی

فوریه،
*به دلیل تعطیالت     فوریه

  

آخرین فرصت ثبت نام از طریق پست، تقاضا

   برای دسترسی به برگه رأی دهی پستی از کانتی

فوریه،

  اولین روز بازگشایی شعب اخذ رأی

  فوریه،

مقدماتی انتخابات 
کاندیداها

آخرین فرصت ثبت نام برای رأی دهی

  اکتبر،   

 آخرین فرصت ثبت نام از طریق پست

برای دسترسی به برگه رأی دهی پستی از کانتی

 اکتبر،   

 اولین روز بازگشایی شعب اخذ رأی

اکتبر،   

 نوامبر،

انتخابات
عمومی

در سایت RegisterToVote.ca.gov برای رأی دهی ثبت نام کنید

ثبت نام برای رأی دهی
اگر شرایط زیر را داشته باشید می توانید برای رأی دهی

در کالیفرنیا ثبت نام کنید:

سیتیزن آمریکا باشید

 در زمان انتخابات پیش رو حداقل     سال سن

داشته باشید

 به خاطر ارتکاب جرم در زندان یا در قید آزادی

مشروط نباشید

می توانید برای رأی دهی  در کالیفرنیا پیش  ثبت نام کنید:

  یا     ساله باشید

سیتیزن آمریکا باشید 

جوانان واجد شرایط                    که برای رأی دادن

پیش ثبت نام کنند

به طور خودکار از روز تولد     سالگی خود

واجد شرایط رأی دادن خواهند شد.

چگونه برای رأی دهی ثبت نام کنیم
   برای پر کردن فرم آنالین از

بازدید کنید.

با                                                  تماس بگیرید

پر کردن فرم موجود

   در سراسر شهر 

در بیشتر ساختمان های محلی  ،

ایالتی و فدرال، و دفاتر دولتی.

چه روزی ثبت نام کنیم
آخرین فرصت ثبت نام

برای رأی دهی     روز قبل از 

  انتخابات است.

  امکان ثبت نام مشروط رأی دهندگان

 تا روز انتخابات در دفتر ثبت نام متصدی

  ثبت

 امکان پذیرمیباشد.

(منوط به تغییرات مقررات ایالتی.)

اگر مشمول شرایط زیر باشید می توانید برای رأی دهی
مجدداً ثبت نام کنید:

به نشانی جدید نقل مکان کنید

 نام خود را عوض کنید

وابستگی حزب سیاسی خود را تغییر دهید

 حکم مجرمیت را تمام نمودید و در آزادی مشروط

نیستید

 عالقه مند به دریافت اطالعات رسمی مربوط به

انتخابات به زبان دیگری هستید
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