
حقوق رأی دھی خود را بدانید
آماده شدن برای رأی دھی

آماده شدن برای رأی دھی
برای رأی دادن در یک انتخابات، اول از ھمھ باید برای رأی دادن ثبت نام 
کنید! در صورت داشتن این شرایط می توانید برای رأی دادن ثبت نام کنید:

کرده ای د؟ پیش تر ثبت نام 
اطالعات ثبت نام خود برای رأی دادن را بررسی کرده و بروزرسانی کنید. 

از نشانی voterstatus.sos.ca.gov برای انجام این موارد استفاده کنید:

اگر آخرین مھلت ثبت نام را از دست بدھم چھ؟
ھیچ مشکلی نیست! ھمچنان می توانید در ھر روز باقیمانده تا روز 
انتخابات و حتی در ھمان روز انتخابات ثبت نام کرده و رأی دھید.

گزینھ 1 

گزینھ 2

FARSI!توجھ کنید و ببینید کھ آیا این اطالعات مناسب شما است یا خیر

این گذاره برگ تنھا برای رأی دھندگان در شھرستان ھای آمادور، بیوت، کاالوراس، ال دورادو، فرسنو، لس آنجلس، مادرا، ماریپوسا، ناپا، نوادا، اورنج، 
ساکرامنتو، سان ماتئو، سانتا کالرا و توولومن است.

د، دهباشی  •  شھروند ایاالت متح
د، باشی مکالیفرنیا  •  مقی

د، رباش بیشت  •  در روز انتخابات سن شما 18 سال یا
دآزادی  •  در حال حاضر بھ دلیل ارتکاب بھ جرم در زندان یا در قی

د، و مشروط نباشی
د. •  دادگاه شما را «از لحاظ روانی فاقد صالحیت» تشخیص نداده باش

ود خ پستی  •  بروزرسانی نشانی
تاز  •  افزودن یا تأیید نشانی ایمیل خود برای دریافت بھ موقع اطالعا

ن اداره انتخابات شھرستا
یترجمھ  • قید کردن زبان انتخابی خود جھت دریافت برگھ ھا و راھنماھا

ده در صورت موجود بودن در ناحیھ خود 

می خواھید ثبت نام کنید؟
از مورخ دوشنبھ 19 اکتبر می توانید ثبت نام کنید:

، registertovote.ca.govبھ صورت آنالی ندر  • 
 •  در وزارت وسایل موتور و ماشین VMD، اداره پست، کتابخانھ یا اداره 

یا انتخابات شھرستان خود، 
 •  از طریق تماس با شماره تلفن (800) 345-8683  برای درخواست یک 

فرم ثبت نام رأی دھنده، کھ بایستی تا 19 اکتبر از طریق پست بھ دستتان برسد 
بھ تمبر نیازی نیست!

 انتخابات عمومی کالیفرنیا در سال 2020

برای ثبت نام و رأی دادن می توانید جھت 
استفاده از «ثبت نام رأی دھندگان در ھمان 
روز» بھ اداره انتخابات یا ھر مرکز اخذ 

رأی دیگری در شھرستان خود مراجعھ کنید. 
فرم ثبت نام رأی دھندگان و تعرفھ رأی جھت 

تکمیل ھمانجا بھ شما داده خواھد شد.

اگر برای رأی دادن ثبت نام نکرده اید و 
نمی توانید بھ یک محل رأی گیری بروید، جھت 

درخواست نحوه ثبت نام و رأی دھی از راه دور 
با استفاده از «رأی دھی پستی قابل دسترس از 

راه دور» با اداره انتخابات شھرستان خود تماس 
د. بگیری

از 5 اکتبر 2020  ارسال پستی تعرفھ ھای رأی بھ تمام رأی دھندگان ثبت نامی

بازگشایی صندوق ھای رأی سھ شنبھ 6 اکتبر 2020

آخرین مھلت ثبت نام دوشنبھ 19 اکتبر 2020

 شنبھ 31 اکتبر 2020 - سھ شنبھ 3 نوامبر 
2020 (ممکن است در برخی شھرستان ھا 

زودتر شروع بھ کار کنند!)

مراکز اخذ آراء حضوری

http://voterstatus.sos.ca.gov/
registertovote.ca.gov


آیا امکان رأی دادن بھ زبان ھایی غیر از انگلیسی برای من وجود خواھد داشت؟

راھنمایی زبانی بستھ بھ شھرستان متفاوت است. اگر بھ صورت پستی رأی می دھید، جھت اطالع از اینکھ چھ چیزی بھ زبان انتخابی شما در شھرستان شما 
موجود است با اداره انتخابات شھرستان خود تماس بگیرید. اگر در یک محل رأی گیری رأی می دھید، بپرسید کھ آیا برگھ ھا و راھنمایی ھای ترجمھ شده 

. موجود ھستند و آیا کسی از کارکنان بھ زبان انتخابی شما صحبت می کند یا خیر. می توانید دنبال عالمت ھایی در محل بھ زبان خودتان ھم باشید

زبان ھایی کھ ممکن است در شھرستان شما ارائھ شوند عبارتند از: عربی، ارمنی، بنگالی، برمھ ای، چینی، فارسی، گجراتی، ھندی، ھمونگ، ایلوکانو، 
. اندونزیایی، ژاپنی، خمر، کره ای، الئو، مین، مغولی، نپالی، پنجابی، اسپانیایی، سریانی، تاگالوگ، تامیل، تلوگو، تایلندی، اردو و ویتنامی

می توانید از این نشانی یک جزوه درباره دسترسی زبانی در رأی گیری پیدا کنید کھ توضیح می دھد چھ زبان ھایی در شھرستان شما ارائھ 
advancingjustice-alc.org/know-your-voting-rights: می شوند
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اگر موقع رأی دادن مشکلی برایم پیش آید چھ؟

چگونھ رأی بدھیم؟ چندین راه دارید!
رأی دادن از خانھ

در صورت ثبت نام پیش از 19 اکتبر، بھ صورت خودکار یک تعرفھ 
رأی بھ ھمراه دستورالعمل چگونگی تکمیل و بازگرداندن آن بھ صورت 

د: پستی دریافت خواھید کرد. می توانی

ت! 1. تعرفھ رأی خود را با پست بفرستید - بھ تمبر نیازی نیس
 • فراموش نکنید کھ پاکت تعرفھ رأی خود را امضا کرده و تاریخ 

د. بزنی
 •  مطمئن شوید کھ اداره پست در روز انتخابات یا پیش از آن بر روی 

تعرفھ رأی شما مھر می زند.

رأی دادن بھ صورت حضوری
د! اگر ترجیح می دھید حضوری رأی دھید، می توانید این کار را کنی

می توانید در ھر مرکز رأی گیری در شھرستان خود رأی دھید. مراکز 
رأی گیری از شنبھ 31 اکتبر 2020 تا سھ شنبھ 3 نوامبر 2020 باز 
خواھند بود، و برخی از آن ھا از 10 روز پیش از روز انتخابات باز 

خواھند بود. اطالعات مربوط بھ محل مراکز رأی گیری و ساعات 
رأی گیری را از طریق پست دریافت خواھید کرد، یا اینکھ می توانید از 

caearlyvoting.sos.ca.gov :اینجا آن ھا را ببینید

در روز انتخابات، مراکز رأی گیری از 7 صبح الی 8 شب باز خواھند 
بود. مادامی کھ پیش از 8 شب در صف رأی گیری باشید، می توانید رأی 

د. خود را بھ صندوق بیاندازی

وارد یکی از مراکز رأی گیری شده و نام و نشانی خود را جھت دریافت 
یک تعرفھ رأی اعالم کنید. اگر ترجیح می دھید بھ زبانی غیر از 

انگلیسی رأی بدھید، بپرسید کھ آیا برگھ ھا و راھنماھایی بھ آن زبان 
دارند و از بین مسئولین مرکز رأی گیری کسی بھ آن زبان صحبت 

می کند یا خیر.
د؟ آیا اقدامات محافظت از سالمت عمومی مد نظر قرار داده خواھد ش 

بلھ. کارکنان مراکز رأی گیری ماسک خواھند زد و از 
دستورالعمل ھای سالمت عمومی پیروی خواھند کرد، و مراکز 
رأی گیری را بھ گونھ ای سامان می دھند کھ امکان فاصلھ گذاری 

اجتماعی فراھم باشد. رأی دھندگان باید از الزامات سالمت عمومی 
ایالتی و محلی، من جملھ زدن ماسک صورت و حفظ فاصلھ 

د. اجتماعی، تبعیت کنن

آیا الزم است در زمان رأی گیری کارت شناسایی خود را نشان دھم؟

تقریباً در تمام موارد، خیر. تنھا ھنگامی کھ برای اولین بار رأی 
می دھید و شماره گواھینامھ، شماره شناسایی ایالتی یا شماره تأمین 

اجتماعی خود را موقع ثبت نام برای رأی دھی ارائھ نکرده بوده اید. 
اگر مسألھ این است، مدارک بسیاری کارتان را راه می اندازند. اگر 

نگران ھستید قبل از آن با اداره انتخابات خود تماس بگیرید .

آن را در یکی از «صندوق ھای اخذ رأی» رسمی متعد در سطح  .2 
شھرستان انداختھ یا بھ یکی از مراکز رأی گیری تحویل دھید-- تأکید 

! می کنیم، بھ تمبر نیازی نیست

3. «صندوق ھای اخذ رأی» و مراکز رأی گیری نزدیک خود را د
. caearlyvoting.sos.ca.gov پیدا کنید

د؟ آیا می توانم کسی را ھمراه خود بیاورم کھ در رأی گیری کمکم کن

بلھ. قانون کالیفرنیا بھ شما اجازه می دھد کھ تا دو نفر را جھت رأی 
دادن بھ صورت حضوری ھمراه خود ببرید، در صورتی کھ آن ھا 

کارفرما یا نماینده اتحادیھ شما نباشند. یک عضو خانواده یا دوست را 
ھمراه خود ببرید.

ناامید نشوید! درخواست کنید از ثبت نام رأی دھندگان در ھمان روز 
استفاده کنید و سپس دوباره ثبت نام کرده و رأی دھید. اگر بنا بھ 

دالیلی نمی توانید چنین کاری کنید، یک تعرفھ رأی موقت 
درخواست کنید، یعنی تعرفھ رأی ای کھ در صورت تأیید صالحیت 

شما توسط مقامات انتخاباتی پس از روز انتخابات شمرده خواھد 
د. ش

یا اینکھ با یکی از این خطوط ویژه پشتیبانی از رأی دھندگان در 
روز انتخابات تماس بگیرید:

. نانگلیسی زبا • 8683-687-866 برای راھنمایی بھ
،چینی •  8683-274-888 برای راھنمایی بھ زبان انگلیسی
ماندرین، کانتونی، ویتنامی، کره ای، بنگالی، اردو، ھندی و 

وگ. تاگال
انگلیسی-اسپانیایی • 8682-839-888 برای راھنمای دوزبانھ

دون ھزینھ تلفن. 
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