
 راهھای بیشتر برای رای دادن در کشور شما در سال 2020!

 

 

 کند؟دھی من چه تغییری میروش رای

دھی تصویب شد، تغییرات زیادی در روش رای 2016) که در سال Voter’s Choice Actدھنده (انتخاب رایحق قانون 
کنند: آمادور، بوت، کاالوراس، ال میاین تغییرات جدید را اعمال  کانتی 15، 2020در سال ھای کالیفرنیا ایجاد کرد. کانتی

، مادرا، ماریپوسا، ناپا، نودا، اورنج، ساکرامنتو، سان ماتئو، سانتا کالرا و تولومن. اطالعات 1آنجلسدورادو، فرسنو، لس
 ببینید.  voterschoice.orgتر را در تارنمای بیش

 
 روش کار آن چگونه است؟

کنند و سه روش برای رای پستی دریافت می برگهدھندگان ثبت شده بصورت خودکار یک ھمه رای •
 رای دادن دارند:

 برگه رای خود را از طریق پست برگردانید (نیاز به پرداخت ھزینه پستی نیست). )1
 ھای امن سراسر کشور قرار دھید. برگه رای خود را در یکی از صندوق )2
 بصورت حضوری رای داده یا برگه رای را در یک مرکز رای گیری بیندازید.  )3

 

 گیری کدامند و چه مزایایی دارند؟مراکز رای

توانید به موارد زیر دسترسی داشته شوند. شما در یک مرکز رای، میمی گیریھای رایحوزهگیری جایگزین مراکز رای
 باشید:
ت باز ھستند و ھمه مراکز از سه روز قبل اروز قبل از روز انتخاب 10گیری از بعضی مراکز رای -دھی زودھنگامرای •

 از روز انتخابات باز ھستند. 
ترین به محل گیری کشور رای دھید و نیاز نیست به نزدیکاز مراکز رای ھر یکتوانید در می -انعطاف در مکان •

 زندگی خود مراجعه کنید. 
توانید در ھمان روز ثبت نام کرده و رای بدھید، گیری میدر ھمه مراکز رای -دھندگان در ھمان روزنام رایثبت •

 حتی وقتی که مھلت ثبت نام سپری شده باشد. 
 گیری متعددی دارند. ھای رایم خدمات ترجمه و ماشیننامراکز ثبت -پشتیبانی •

 
 توانم انجام دھم؟من برای کمک به انتشار موضوع، چکاری می

جوامع ما در ل کنید که ھمه صبه منظور جلوگیری از ایجاد سردرگمی، کمک کنید تا این تغییرات منتشر شوند و اطمینان حا
 شود:دسترسی داشته باشند. در اینجا به چند روش برای مشارکت اشاره می گیریبه رایتوانند می

 . اشتراک بگذاریدرا در محله خود به  گیریھای رایمربوط به روش اطالعاتو  رویدادھایی را میزبانی کرده •
و به دفتر انتخابات درباره روش دسترسی  خود پیوسته کانتی)  LAACبه کمیته مشاوره دسترسی زبانی ( •

 دھید. مشاوره دھندگانی که دانش زبان انگلیسی محدود دارند، و تماس با رای
و به مقامات انتخابات درباره روش  ) خود بپیوندیدVAACدھندگان (به کمیته مشورتی دسترسی رای •

 دھندگان معلول مشاوره بدھید. دسترسی و تماس با رای

 

 تری کسب کنم؟توانم اطالعات بیشچگونه می

 Asian Americans Advancingگیری و آمار در حامی محله در زمینه حقوق رای)، Nicole Wongنیکول وانگ (با 
Justice-  :کمیته پارلمانی قوانین آسیایی تماس بگیریدnicolew@advancingjustice-alc.org ،7715-848-415  

                                                           
 کنند. ) در�افت �VMB�سی� باشند �ا درخواست رای �سی� کردە باشند،  �ک ورقه رای از ط��ق �ست ( رایروش آنجلس، ا�ر قبال عضو ی� لساندهندگان در کرای 1 

http://voterschoice.org/
mailto:nicolew@advancingjustice-alc.org

