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 مقدمھ 
دھنده ثبت  میلیون رأی  5.7گیری محلی در کشور با بیش از (شھرستان) بزرگترین حوزه رأی Los Angelesشھرستان 

ثبت کننده/منشی امور شھرستان  -کنند. متصدی ثبت مایل مربع زندگی می 4,100شده است کھ در مساحتی بالغ بر 

)RR/CCدھندگان ) مسئول اجرای انتخابات محلی، ایالتی و فردال در این حوزه و تضمین این امر است کھ تمامی رأی

ضمن رفع موانع یا مشکالت احتمالی  RR/CCدانش، دسترسی و فرصت شرکت در این پروسھ دموکراتیک ما را دارند. 

دھی را از طریق سامانھ  کند تجربھ رأیتمر تالش میشود، بھ طور مداوم و مسدھندگان در انتخاب میکھ مانع شرکت رأی

) بھبود دھد. راھکار VSAPدھی برای ھمھ مردم (دھی عمومی با طراحی عمومی، موسوم بھ راھکارھای رأیرأی 

VSAP  دھد با ارائھ  دھندگان در این شھرستان اطمینان میدھی مدر، قابل دسترسی و مطمئنی است کھ بھ رأی تجربھ رأی

دھی خواھند داشت؛ کھ این امر نیز با ھای متنوع بھ شکلی راحت، قابل دسترسی و ایمن، فرصت بیشتری برای رأیگزینھ

 ھمراستا است. Californiaدھی در سراسر ھای رأیھای افزایش گزینھتالش

ریف نحوه، زمان و  دھی با تغییر تعسابقھ برای افزایش دسترسی و مدرن سازی رأی نیز اقداماتی بی Californiaایالت 

) برای تسھیل این دسترسی California )VCAدھنده ، قانون انتخاب رأی 450دھی انجام داده است. الیحھ سنا مکان رأی

 مصوب شده است.

ھای دھندگان درباره حقوق و گزینھبرای آموزش رأی  RR/CCریزی در این سند، اطالعاتی جامع درباره نحوه برنامھ 

ھای صندوق اخذ رأی؛ جزئیاتی مربوط بھ آرایش گیری و محلوه توزیع، مکان یابی و حفظ مراکز رأی دھی خود؛ نحرأی 

ھای امنیتی و احتیاطی؛ و مراحل بعدی ارائھ شده  ھای جذب کارکنان؛ طرحدھی و طرحگیری، تجھیزات رأیمرکز رأی

 است.

 دھنده قانون انتخاب رأی 
VCA پذیری و راحتی ای را با انعطافھای گستردهدھد تا گزینھھا قرار میچارچوب اساسی را در اختیار شھرستان

 عبارتند از:  VCAدھندگان فراھم کند. عناصر اصلی مدل بیشتر، برای رأی

  یروز برگھ رأ  11کھ ظرف مدت  دھدیدھندگان اجازه م یبھ رأ ریانعطاف پذ یحضور یدھ یرأ یھانھیگز •

 .اندازدیمستقر در شھرستان محل اقامت خود ب یاز مراکز رأ کیخود را در ھر 

 شود. دھنده، ارائھ مینام مشروط رأیگیری شامل ثبتدھندگان در مراکز رأی خدمات و کمک بھتر بھ رأی •
کھ از   یریگ یرأ ی ھاو محل یرأ لی)، از جملھ صندوق تحوVBMپست ( قیدادن از طر یخدمات گسترده رأ •

 ). دینیرا بب B-2روز قبل از روز انتخابات در دسترس ھستند (بخش  29

ھا با دقت شرایط و روندھای جاری خود شامل فناوری  ملزم این امر است کھ شھرستان VCAدھی اجرای موفق مدل رأی 

 گیری و مشارکت جامعھ محلی را بررسی کنند. ھای رأی گیری، ظرفیت مالی، مکانرأی 
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 LOS ANGELESدر شھرستان  VCAاجرای 
کرد کھ   جادیموجود خود ا نی تحول آفر VSAPاصول  ھیرا بر پا یرساختیز RR/CCدر شھرستان،  VCA ی اجرأ یبرأ

 ت،یامن ،یدسترس ،یمتخصصان صنعت در طراح یمشورت یھاتھی کم دییدھندگان تمرکز داشتھ و با تأ یرأ یازھایبر ن

بر جامعھ  یمبتن یسھامداران، سازمان ھا  از یعموم یو ورود ک،یآکادم یھاانتخابات، آموزه تیریمد ،یفناور

)CBOsاند.جامعھ متوازن شده یعموم ی )، و اعضا RR/CC ھای مشورتی، نظرسنجی،  با استفاده از تلفیقی از گروه

دھی  ھ روند پیچیده ایجاد تجربھ رأی ھای کاربری، روندی را مقرر کرده است کھای کانونی، تحلیل فنی و آزمایشگروه

کند و از استانداردھای امنیتی سامانھ دھندگان را فراھم می کند و الزامات ایالتی و محلی و نیازھای رأیجدید را مدیریت می

 رود.گیری ملی نیز فراتر میرأی 

ای  را اجرا کرد کھ تجربھ VSAPطرح ابتکاری  شھرستان، این  2020 ،مارس 3در انتخابات مقدماتی ریاست جمھوری  

، نمونھ برگھ رأی  (ePollbook)) ایمن، دفترچھ رأی الکترونیکی BMDبا دسترسی کامل و دستگاه ضبط برگھ رأی (

دھی  ) مدرن، دوره رأی Tally System، سامانھ آمار ((RAVBM)پذیر ، رأی از طریق پست دسترس(ISB)تعاملی 

مرحلھ   نیدر اول پذیر را معرفی کرد.گیری سیار/انعطافگیری و برنامھ رأیی روزه، مراکز رأ  10حضوری زودھنگام 

خود را ثبت کردند و  یرأ VBM ی دھنده با استفاده از برگھ رأ یرأ ونیلیم 1.14بالغ بر  VSAPو   VCA یاز اجرأ 

  یدرصد 75حدوداً  یشیمشارکت نشان از افزا  نیدادن کردند. ا  یاقدام بھ رأ یدر مرکز رأ گریدھنده د یرأ ونی لیم کی

داشت،   2018در سطح شھرستان در ژون  ینسبت بھ انتخابات مقدمات تدر کل مشارک یدرصد  42 شیو افزا VBMدر 

 کیخود را ثبت کردند. در  یپست رأ قیدادن از طر  یرأ نھیدھنده با استفاده از گز ی رأ 665000کھ در آن حدوداً 

 است. ودهمثبت ب  ای یآنھا خنث ییداشتند کھ تجربھ نھا انیدھندگان ب  ی% رأ 70انجام شد،  RR/CCکھ توسط  ینظرسنج

خواست  RR/CC، ھیئت ناظران شھرستان (ھیئت) از 2020 ،مارس 3فوراً پس از انتخابات مقدماتی ریاست جمھوری 

اتخاذ کند و شھرستان را ملزم کرد کھ یک برگھ رأی   (c)4007و  4500را طبق شرح قانون انتخابات  VCAمفاد 

VBM دھندگان این فرصت را  نام شده پُست کند. اتخاذ زودھنگام مفاد این قانون بھ رأیدھندگان ثبترا برای تمامی رأی

، رأی  COVID-19ود یا خانواده و در دوران پاندمی دھد تا بھ طور ایمن در خانھ بدون بھ خطر انداختن سالمتی خمی

در مقایسھ با   2020  ،نوامبر 3بیشتر در انتخابات عمومی  VBMمیلیون برگھ رأی  2.5بدھند. این امر یعنی تقریباً 

دھنده از    یرأ ونیلیم 3.4انتخابات، بالغ بر  ن یدر ا پُست شده است. 2020 ،مارس 3انتخابات مقدماتی ریاست جمھوری 

نشان دھنده   نیدادند. ا یرأ  ینفر بھ صورت حضور  913000پست استفاده کردند و حدوداً  قیدادن از طر یرأ نھیگز

  یدر انتخابات قبل ی% نسبت بھ مشارکت کل76% بھ 58مشارکت از  شیو افزا ینفر ونیلیم 4.3 یخیمشارکت تار 

دھندگان    یرأ تیانجام شد نشان داد کھ رضا RR/CCکھ توسط  ینظرسنج کی. در باشدی م 2018شھرستان در نوامبر 

 مثبت داشتند. ای یخنث ی دھ ی% از پاسخ دھندگان تجربھ رأ94 کھیداشتھ است، بھ طور شیافزا
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 دھندگانکلیات برنامھ آموزش و راھنمایی رای – 1بخش 
RR/ CC اما ثبت نام نشده در   طیدھندگان واجد شرأ یدھندگان ثبت نام شده و رأ  یرأ یآگاھ شیبھ آموزش و افزا

بھ   یو نحوه دسترس ،یدھ  ی، تجربھ رأVCA ،VSAP ، یدھ  یرأ یھانھیدھنده، گز یخصوص حقوق آنھا بھ عنوان رأ

  ادامھ خواھد داد. یارتباط  یھانیکمپو  یعموم کیاستراتژ یھااز آموزش یامجموعھ  قیاز طر یدھ یمنابع رأ

RR/CC  از زمان اجرا و اتخاذVSAP  وVCA دھندگان را  ، سھ پویش بزرگ چند زبانی و چند فرھنگی آموزش رأی

ھا از طیف متنوعی از دھنده در سراسر شھرستان در آن مشارکت کردند. این پویشھا رأی برگزار کرده است کھ میلیون

دھندگان ارسال کرد و  ھایی حیاتی را بھ بیش از چندین زبان برای رأی یامھا و راھبردھا استفاده کرد کھ پتاکتیک

بھ ایجاد   RR/CCسایت و خط مستقیم رایگان ما ھدایت کرد. دھندگان را بھ اطالعات و منابع موجود عمومی در وبرأی 

ھای ارتباطی موجود در بازار ادامھ  ھا با استفاده از بھترین اقدامات مبتنی بر داده، رویکردھا و پلتفرمو اجرای پویش

 خواھد داد. 

ھای رسانھ خبری محلی و چند زبانی ادامھ خواھد داد تا  وری از روابط خود با شبکھبھ استفاده و بھره RR/CCبعالوه، 

ھای خبری دیجیتال بھ دست آورد. این  ھای چاپی و درگاهرسانھ اعم از تلویزیون، رادیو، رسانھھایی را در فرصت

ھای مطبوعاتی و دعوت از رسانھ برای  ای، کنفرانسھا شامل، اما نھ محدود بھ، انجام مصاحبھ، میزگردھای رسانھفرصت

ھا با رسانھ شود. این مشارکتو انتخابات میگیری حضور در رویدادھای عمومی برای کسب اطالعات درباره روند رأی 

ھای حیاتی، محلی باعث ایجاد و ارائھ اطالعات موثق بھ مردم درباره رویدادھای انتخاباتی پیش رو، ضرب االجل

 شود. دھی و خدمات بسیار دیگری میھای رأی دھندگان، گزینھھای ثبت نام رأیفرصت

ھای جامعھ محلی، ذینفعان شھرستان، ین از جملھ، اما نھ محدود بھ، سازمان بھ ھمکاری با شرکای دیر  RR/CCبعالوه،  

از طریق این   RR/CCھا ادامھ خواھد داد. ھای جامعھ محلی و دانشگاهھا، کالجھا، دبیرستانھای حمایتی، شھرداریکمیتھ

ی و آموزش جوامع گسترده چند  ھا، ھمکاری خواھد کرد و مطالب آموزشی را بھ چندین زبان برای ارتقاء آگاھمشارکت

دھندگان دھی زودھنگام، ارتقاء مشارکت مدنی و مشارکت رأیھای رأی مندی از فرصت فرھنگی خود در رابطھ با بھره

 ارائھ خواھد داد. 
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1-A  بودجھ رسانھ و آموزش 
ژوئن تا  شھرستان از  یسال مال است. 6,300,000$، بالغ بر 22-21برای سال مالی   RR/CCبودجھ رسانھ و آموزش 

مربوط  ھیاول یھانھیھز یو برخ 2022 ژوئن 7 یسراسر  میمستق یبودجھ انتخابات مقدمات  نیا ن،یادامھ دارد. بنابرأ ژوئیھ
 یھانیکمپ ی اجرأ یبودجھ برأ  نی. از ادھدیرا پوشش م  2020نوامبر  3 یبھ آموزش و ارتباطات انتخابات عموم

و منابع  ،ی دھ یرأ یھانھیدھندگان، گز یرأ یجھت آموزش حقوق قانون یفرھنگ  بزرگ، چندزبانھ و چند یآموزش
 شھرستان استفاده خواھد شد. نیدھندگان و ساکن یانتخابات بھ رأ

 ھای مالی: مقایسھ مخارج سال 1جدول 

 آموزش  رسانھ  
 اختالف ھزینھ بودجھ اختالف ھزینھ بودجھ سال مالی 
سال مالی  

17-18 $850,000 $488,656 $361,344 $25,000 $29,773 $(4,773) 

سال مالی  
18-19 $1,500,000 $587,216 $912,784 $25,000 $62,216 $(37,216) 

سال مالی  
19-20 $7,467,000 $360,269 $7,106,731 $25,000 $1,001 $23,999 

سال مالی  
20-21 $725,000 $290,338 $434,662 $16,376,000 $12,804,721 $3,571,279 

سال مالی  
21-22 $1,700,000 $970,101 $729,899 $4,600,000 - $4,600,000 

سال مالی  
22-23 $700,000 - $700,000 $2,000,000 - $2,000,000 
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1-B  آموزش رسانھ 
RR/CC ھای عمومی دھندگان پیشین، نظرسنجیھای آموزش رأی از منابع اطالعاتی مختلفی از جملھ گزارش ھای پویش

ھا بھ منظور ارتباط و مکاتبھ با جمعیت متنوع دھندگان و منابع اطالعاتی معتبر ملی برای تعیین بھترین روشرأی 
تنی بر اطالعات استفاده خواھد کرد تا ضمن ارجاع آنھا بھ استفاده از رویکردھای مب RR/CCکند. شھرستان استفاده می

بھ منابع معتبر در دسترس بھ صورت آنالین و از طریق خط مستقیم رایگان خود، بھ بھترین شکل نحوه آموزش عموم  
 دھی را تعیین کند. ھا و حقوق رأیمردم در رابطھ با گزینھ

بھ جوامع متنوع   یاز دسترس نانیاجرا خواھند شد. جھت اطم یبھ صورت چند زبانھ و چند فرھنگ  یارسانھ یھانیکمپ 
جامع  کردیرو ن یخواھد کرد. ا یکوچک ھمکار یمحل یھارسانھ نیو ھمچن یبزرگ مل یھابا پلتفرم RR/CCشھرستان، 

را  RR/CC یھاامیپ  کنند،یکھ معموالً از اخبار و اطالعات استفاده م یدھندگان بھ ھر روش یکھ رأ کندیم نیتضم
 خواھند کرد. افتیدر

 رسانھ رادیویی و تلویزیونی  

 RR/CC ھای  مختلف در رادیو و تلویزیون برای تھیھ اطالعیھ یس یرانگلیو غ یسیپخش انگلھای ھا و ایستگاهبا شبکھ
حیاتی درباره انتخابات پیش    ھایھای باحقوق در رابطھ با ارسال پیامرسانی و مشارکتھای اطالععمومی، انجام مصاحبھ

در مورد   یمھم یھا امی پ ی، حاوRR/CC یاطالع رسان یتالش ھا ریھمراه با سا ،یعموم  یھا ھیبا اعالم است .رو
تالش ھا بھ طور   نیا  دھی ھمکاری خواھد کرد.ھای رأی ، اطالعات ثبت نام، دسترسی زبانی و گزینھنده،ی انتخابات آ

  ریشامل اما نھ محدود بھ موارد ز یقبل یشرکا زبان خدمت خواھد کرد. یسیانگل ریو غ یسیبھ شھروندان انگل میمستق 
 : باشندیم

• ABC 

• CBS 

• KTLA 

• FOX 

• NBC 

• Telemundo 

• Univision 

• iHeart Media 

• POWER 106 

• Entercom 

• Entravision 

• Liberman 

Broadcasting 

• KNX 

• KPCC 

• NPR 

• K-ABC 

• KFI 

• KJLH 
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 رسانھ چاپی  

 RR/CC نام ای برای ارتقاء میزان مشارکت مدنی و آموزش خوانندگان درباره نحوه ثبتبا رسانھ چاپی محلی و منطقھ

یابی منابع انتخاباتی و ترویج مشارکت زودھنگام در دھی آنھا، مکانھای رأیدھی، بازبینی حقوق گزینھجھت رأی

رسانھ چاپی بھ عنوان ابزاری مورد   .شودیھا مھا، مجالت و خبرنامھشامل روزنامھ  نیا گیری ھمکاری خواھد کرد. رأی 

اعتماد برای دسترسی بھ جوامع دورافتاده و کم برخوردار و نیز ساکنانی کھ زبان اصلی گفتاری یا خواندن آنھا  

 :باشندیم ریشامل اما نھ محدود بھ موارد ز یقبل یشرکا کند.رسانی میغیرانگلیسی است، خدمت

• Los Angeles Times 

• LA Daily News 

• Daily Breeze 

• Pasadena Star News 

• Long Beach Press-Telegram 

• Whittier Daily News 

• San Gabriel Valley Tribune 

• LA Sentinel 

• La Opinion 

• World Journal 

• The Korea Times 

 

 رسانھ دیجیتال  

RR/CC ھای چندزبانی مختلف، ھای ثابت و ویدئویی در پلتفرمھای دیجیتال بھ منظور ارائھ آگھیبھ استفاده از پلتفرم

ھای دسترسی آنھا بھ اخبار یا دھندگان در درگاهھای پخش آنالین بھ منظور کمک بھ ارتباط با رأیھا و درگاهسایتوب

کند زیرا ساکنان بھ ی کلیدی در طرح رسانھ و راھنمایی کارآمد ایفا میھا ادامھ خواھد داد. رسانھ دیجیتال نقشسرگرمی

ای بھ تلفن ھمراه یا لوازم دیجیتال خود برای دریافت اطالعات و دسترسی بھ منابع یا اطالعات آنالین وابستھ طور گسترده

 ھستند.

 ھای اجتماعی رسانھ 

 RR/CC نام برای رأی  ھای رسانھ اجتماعی برای مشارکت دادن ساکنان این شھرستان در نحوه ثبتبھ استفاده از پلتفرم

ھای مقرون بھ صرفھ  دھندگان ادامھ خواھد داد. رسانھ اجتماعی ھمچنان یکی از بھترین روشدھی و ارتقاء مشارکت رأی

ام و نیز انتشار اطالعات در حجم وسیع است، بنابراین با برای ارتباط با مخاطبین خاص مورد نظر برای ارسال پی

ماند. بعالوه، رسانھ  گیری و انتخابات در اولویت اذھان عمومی باقی میگیری از آن اطالعات حیاتی مربوط بھ رأیبھره

 RR/CCبھ کند، ضمن اینکھ ھای مختلف فراھم می اجتماعی فرصتی منحصر بھ فرد برای مشارکت نفر بھ نفر در پلتفرم

ھا یا رفع شایعات یا اطالعات غلط تعامل داشتھ  ھا، نگرانیدھندگان برای پاسخ بھ پرسش دھد تا با رأینیز این امکان را می

 باشد.
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 را الیک، فالو و یا سابسکرأیب کنید:  RR/CCھای زیر توانید در رسانھشما می 

 facebook.com/LACountyRRCCفیسبوک:  •

 lacountyrrcc@اینستاگرام:  •

 lacountyrrccیوتیوب:  •

 LACountyRRCC@توئیتر:  •

 بازاریابی ایمیلی 

 RR/CC دھندگان ادامھ خواھد داد تا  ھای ایمیل مربوط بھ پایگاه داده ثبت نام رأیبھ استفاده از فھرست بزرگ آدرس

دھی و نحوه دسترسی بھ ابزارھای آنالین دھندگان در رابطھ با مھلت، فرصت رأی ھای بھ موقع و موثقی را بھ رأی پیام

 آنھا ارسال کند.دھی تر کردن رأی تر و راحتقابل دسترسی برای آسان 

 خارج از خانھ  

 RR/CC در گذشتھ از    دھد.ھای مختلف خارج از خانھ برای ارسال پیام بھ ساکنان ادامھ میبھ ارزیابی و تعیین فرصت

از   نانیاطم یو کماکان ما برأ شد،یاستفاده م یاجاده  یلبوردھایاتوبوس و ب یھاستگاهیدر ا غیشامل تبل یلبوردیب غاتیتبل

 کرد.  میاستفاده خواھ ھانھیگز نیاز ا یدیاجتماعات متنوع داخل شھرستان بھ اطالعات کل یدسترس

 سفری/حمل و نقلھای تاکسی ھمشرکت 

 RR/CC شھر، اداره امور عمومی شھرستان و سایر  سفری، سازمان حمل و نقل کالنھای ھمبھ ھمکاری با شرکت

دھندگان و اطالعات با ھدف ارائھ خدمات حمل و نقل نھادھای حمل و نقل در سراسر شھرستان برای گسترش ثبت نام رأی 

 گیری ادامھ خواھد داد. بھ مراکز رأی 

 ھای معتمدرسانانفلوئنسرھا و پیام 

 RR/CC رسانی  ھای معتمد در جوامع محلی برای آموزش و نشر گسترده پیامرسانبھ ھمکاری با انفلوئنسرھا و پیام

 و شرکای آن، ادامھ خواھد داد.     RR/CCکلیدی تھیھ شده توسط 

  

https://facebook.com/LACountyRRCC
https://www.instagram.com/lacountyrrcc/
https://www.instagram.com/lacountyrrcc/
https://www.instagram.com/lacountyrrcc/
https://www.youtube.com/channel/UCx2Y8ypc1xHxAsBrWtyxMdQ
https://twitter.com/LACountyRRCC
https://twitter.com/LACountyRRCC
https://twitter.com/LACountyRRCC
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 پُست مستقیم

ً یمستق  RR/CCدر انتخابات شھرستان،  کمک  یکند. برا یدھندگان ثبت نام شده ارسال م یرأ یبرا میدو پست مستق  ما

پست ارائھ   قیاز طر یری گی را در بستھ رأ یریگی صندوق را یھامکان نیترکینزد RR/CC دھندگان،ی بھ رأ میمستق 

نامھ   کیدھد،  یخود نشان م ترا بھ محل سکون یمراکز را نیتر کیکھ نزد یدھنده ثبت نام شده ا یھر را ی. براکندیم

 ،یرساناز اطالع  یعنوان شکلبھ میمستق یھابھ استفاده از پست RR/CCشود.  یصادر م یجداگانھ در مرکز را یپست

در   اتیو ارائھ جزئ یانتخابات آت دھندگانی آموزش رأ یپست، برا قیاز طر یریگی و رأ  یریگی عالوه بر بستھ نمونھ رأ

  یقابل دسترس، مکان ھا یریگ یرا یھا نھیانتخابات ادامھ خواھد داد. ، گز یو پست یحضور یریگی رأ یبندمورد زمان

خط تلفن   قیمورد اعتماد و امن را از طر یتوانند اطالعات انتخابات یدھندگان م یکھ را  ییو جا ، یحضور یمراکز را

 .ابندیب RR/CC تیوب سا ای گانیرا

تواند شامل یک فرم پستی از پیش پرداخت شده باشد کھ بھ رأی دھندگان اجازه  میھا براساس دوره انتخابات، این نامھ

دھد کھ درخواست دھند مطالب انتخاباتی بھ زبانی بھ غیر از زبان انگلیسی برأیشان ارسال شود و یا بتوانند از طریق می

 آن آدرس محل سکونت خود را بھ روز کنند.

1-C  مشارکت اجتماعی 
RR/CC ی مؤثر بھ عموم مردم و ارائھ اطالعات درباره برای دسترسVSAPھای ھمکار در  ، بھ ھمکاری با سازمان

جلسات معرفی،  RR/CCادامھ خواھد داد.  CBOsھای شھرداری و ھای دولتی، منشیشھرستان، سایر سازمان

خواھد کرد کھ پیامی رویدادھای ویژه کارکنان را برگزار خواھد کرد، آموزش و مطالب ارائھ خواھد داد و تضمین  

رسانی  ھا، بروشورھا و پوسترھای اطالعبرای حمایت از این فعالیت RR/CCیکپارچھ بھ عموم مردم ارائھ خواھد شد. 

تھیھ کرده است. تمامی مطالب   VCAو  VSAPرسانی بیشتر جوامع محلی درباره متعددی را برای آموزش و اطالع

شود کھ اطالعات مرتبط، دقیق و ھستند و بھ عموم مردم این تضمین داده می VSAPھا مبتنی بر ارائھ شده بھ این سازمان 

 شود.از منابع موثق دریافت می

 ھمکاری در سراسر شھرستان/ذینفعان  

 یھا)، آژانسیانتخاب ر ی(انتخاب شده و غ یمشارکت جامع مقامات دولت ازمندیبھ عموم مردم ن یارتباط و اطالع رسان

این نھادھا باھم برای آموزش و  است. یاجتماع نفعانیذ گریو د ،یبازرگان یھاادارات شھرستان، شھرھا، اتاق ،یدولت

 کنند. دھی و اطالعات کلیدی انتخابات ھمکاری میھای رأی ارتقاء آگاھی درباره گزینھ

کند. نھادھای برای راھنمای و آموزش عموم مردم را تقویت می RR/CCھمکاری با سایر ادارات شھرستان توانایی 

ھای مربوط بھ  ای از نھادھایی ھستند کھ در فعالیتاند و نمونھدر گذشتھ کمک کرده RR/CCالذکر شھرستان بھ ذیل

 کنند:دھندگان کمک میآموزش و راھنمایی رأی

 سواحل و بندرگاھھا  • ارزیاب  •
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 ھیئت ناظران   •

 اداره ارشد اجرایی  •

 امور مصرف کننده و تجارت   •

 شرکت مخابران شھرستان   •

 پارکھا و تفریحات   •

 کتابخانھ عمومی   •

 خدمات اجتماعی عمومی  •

 کارھای عمومی  •

 دار و تحصیلدار مالیاتی خزانھ   •

توسعھ نیروی کار، خدمات سالمندان و خدمات   •

 اجتماعی 

 رویدادھای اجتماعی  

RR/CC ای باحقوق، فرصت میزبانی و حمایت مالی مشترک رویدادھای در سراسر  از طریق روابط و ھمکاری رسانھ

دارای   RR/CCکند. ری ایجاد میگیشھرستان، مسیری ارزشمند برای ھمکاری با عموم مردم در رابطھ با مدل جدید رأی 

کنندگان رویدادھاست و بسیاری از روزھای آخر ھفتھ را صرف  ھا و ھماھنگروابط دیرین متعددی با بسیاری از سازمان 

گلچینی از رویدادھای بزرگی را نشان   2کند. جدول برگزاری نشست و ارائھ مطالب مربوط بھ انتخابات بھ عموم مردم می 

در آنھا مشارکت کند. عالوه بر این  2022امسال در آنھا شرکت داشتھ است و قصد دارد در سال   RR/CCدھد کھ می

 در صدھا رویداد اجتماعی دیگر شرکت کرده است. RR/CCرویدادھا، 

 .  رویدادھای اجتماعی بزرگ2جدول 
 شھر  رویداد   تاریخ 

 Bell 5K Resource Fair  Bell 2022 ،فوریھ 13 
  Care Harbor Resource Event Los Angeles 2022 ،مارس 4
  Care Harbor Resource Event  Los Angeles 2022 ،مارس 5

  Latina History Day  Los Angeles 2022  ،مارس 11
 Townhall Voter Registration  Dominguez Hills 2022  ،مارس 15
  East LA Job and Resource Fair  Los Angeles 2022  ،مارس 16
 Gabrielino HS College and 2022  ،مارس 16

Career Fair 
 San Gabriel 

 SOS Event Domingue Hills 2022  ،مارس 24
 Pomona FairPlex Pomona 2022  ،مھ  5-31
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1-D سایت اطالعات وب 
LAVOTE.GOV 

گیری و تمامی اطالعات مربوط بھ رأی، منبع و محل اصلی LAVOTE.GOVبھ آدرس  RR/CCسایت رسمی وب

سایت بھ طور مستمر با ارائھ اطالعات حیاتی درباره انتخابات پیش رو، اطالعات انتخابات در شھرستان است. این وب

 شود.روز میدھی، بھ دھی و منابع آنالین برای ارتقاء تجربھ رأیھای رأی دھندگان، گزینھثبت نام رأی

1-E  کمک زبانی 
ترین آنھاست. تنوع  نھ تنھا بزرگترین حوزه انتخاباتی پرجمعیت کشور بلکھ یکی از متنوع Los Angelesشھرستان 

  RR/CCکند. ھای متمایز این شھرستان است کھ حوزه انتخابیھ آن را سرزنده و پویا میفرھنگی و زبانی یکی از ویژگی

جوامع اقلیت زبانی، مطالب ترجمھ شده و کمک زبانی باصالبتی  بھ منظور حمایت و تقویت روند آزاد و ھمھ شمول برای 

ھای زیر، عالوه بر انگلیسی، ارائھ  دھندگان کمک زبانی را بھ زبانکند. این شھرستان در حال حاضر بھ رأی را ارائھ می

 کند: می

 ارمنی •
 چینی  •
 کامبوجی/خمر  •
 فارسی •
 ایکره •
 اسپانیایی  •
 تاگالوگ/فیلیپینی  •
 می ویتنا  •
 ھندی •

 ی ژاپن  •
 تایلندی •
 روسی •
 بنگالی*  •
 ای*برمھ •
 گجراتی* •
 اندونزیایی*  •
 مغولی* •
 تلوگو*  •

یابد. شامل ، ارتقا می2022 ،ژوئن 7مستقیم ایالتی مورخ  یمقدمات ھا با شروع انتخابات *خدمات بھ این زبان
 ھای ضبط برگھ رأی. ھای بھ دستگاهو افزودن این زبان VBMھای رأی ارسال پُستی برگھ
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این شھرستان خود را بھ ادامھ اجرای رویکرد جامع خود در رعایت الزامات زبانی فدرال و ایالتی و تحقق اھداف خود در  

 داند.دھندگان متعھد میانتخابات شفافت برای تمامی رأیارائھ خدمات منصفانھ و قاب دسترسی و 

 ) LEPدھندگان با تسلط محدود بھ انگلیسی (رسانی بھ رأیشناسایی و خدمت

توانند برای دریافت مطالب ترجمھ شده انتخاباتی بھ زبانی دیگر  کند، مینام میدھی ثبتزمانی کھ شخصی برای رأی 

ھ این درخواست را ثبت کند بھ طور خودکار نمونھ برگھ رأی ترجمھ شده و تمامی ای کدھندهدرخواست دھند. ھر رأی 

ھمچنین دارای خط مستقیم کمک چندزبانی ویژه   RR/CCمطالب انتخاباتی را بھ زبان دلخواه خود دریافت خواھد کرد. 

نام دوزبانھ ھای ثبتدھندگانی است کھ مطالب انتخاباتی ترجمھ شده یا اطالعاتی را درباره مراکز اخذ رأی، کارترأی 

 کنند.ھای نمونھ برگھ رأی درخواست میو کتابچھ VBMھای ترجمھ شده دھندگان، درخواسترأی 

RR/CC ھای کمک تی جامع و ھدفمندی را ایجاد کرده است کھ اطالعات جمعیت شناسی و درخواستیک سامانھ اطالعا

نام  ھای ثبتزبانی از منابع مختلف شامل اطالعات سرشماری ایاالت متحده، نظرسنجی جامعھ آمریکایی، درخواست

اطالعات، گزارشی تھیھ  کند. از اینھای جامعھ محلی را ادغام می ھای کمک زبانی گروهدھندگان و درخواسترأی 

دھد. بر  گیری را بر اساس نیازھای کمک زبانی در اولویت قرار میشود کھ جذب کارکنان چندزبانھ در مراکز رأی می

 شوند.گیری مستقر میھای موجود، کارکنان اسپانیایی زبان انتخابات در تمامی مراکز رأیاساس داده 

 گیری کز رأیدرباره مرا LEPآموزش و ارتباط با جوامع 

درباره  LEP، نقشی مھم در آموزش جامعھ 2017، تأسیس سال RR/CC (LAAC)کمیتھ مشورتی دسترسی زبانی  

با برگزاری رویدادھای اجتماعی و توزیع  LAACکند. اعضاء دھی آنھا ایفاء میھای رأی انتخابات پیش رو و گزینھ

 عبارتند از: LAACھای کنند. برخی از سازمان خود بھ این امر کمک می جوامعمطالب ترجمھ شده در 

• Asian Americans Advancing Justice  (عدالت آسیایی آمریکایی) 

• California Common Cause  بنیاد آرمان مشترک)California( 

• Center for Asian Americans United for Self Empowerment (CAUSE)  مرکز اتحاد)

 یی آمریکایی خود توانمندسازی)آسیا

• Korean American Coalition ای آمریکایی)(ائتالف کره 

• League Of Women Voters (LWV) )زن)،   دھندگان یرأ گیلLos Angeles 

• NALEO Educational Fund  (بنیاد آموزشی نالئو) 

• National Iranian American Council  (شورای ملی ایرانیان آمریکا) 

• Pars Equality Center  (مرکز برابری پارس) 

• South Asian Network (SAN)  (شبکھ آسیای جنوبی) 

• United Cerebral Palsy of Los Angeles (اتحادیھ فلج مغزی لس آنجلس) 
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RR/ CC  بار با  کیھر سھ ماهLAAC یخدمات زبان یدر مورد مسائل، گسترش و ارتقا یتا بھ ھمکار کندی مالقات م 

  دیتوانیرا م تھیبھ جلسات کم وستنیپ ایمانند نحوه حضور، شرکت و/ شتر،یاطالعات بادامھ دھد.  LEPو تعامل با جوامع 

 ..دیابیب LAVOTE.GOVدر 

1-F  حمایت دسترسی 
RR/CC کوشد تا دسترسی کامل بھ انتخابات برای افراد دارای معلولیت تضمین شود و ھمچنان بھ انجام  سخت می

 دھد. گیری قابل دسترسی ادامھ میاقدامات قابل توجھ در بررسی، بھ کارگیری، اصالح و حفظ مراکز رأی 

شود  نیتضم کھیکنند، بھ طور دایپ یدھندگان بتوانند بھ آن دسترس یشده است کھ ھمھ رأ  ی طراح یطور یمدل مرکز رأ

گیری، مراکزی در ارزیابی مراکز رأی   قرار دارند. تیمعلول یدھندگان دارأ یرأ یک یقابل دسترس در نزد یکھ مراکز رأ

ر معیارھا را داشتھ شوند باید الزامات پارکینگ قابل دسترس بعالوه سایگیری در نظر گرفتھ میکھ بھ عنوان مرکز رأی 

دھندگان ) و کمیتھ مشورتی دسترسی رأی CVOCدھندگان (از طریق کمیتھ اجتماعی راھنمایی رأی  RR/CCباشند. 

(VAAC) .این جامعھ را در انتخابات مشارکت داده است ،VAAC  برای کمک بھ   2006این شھرستان در سال

RR/CC دھد. و مشارکت را بھبود می در اجرای راھبردھای نوینی تأسیس شد کھ دسترسیVAAC  نقشی مھم در کمک

 ھای قبل و نیز بعد از انتخابات ایفاء کرده است.در فعالیت RR/CCبھ 

 RR/CC  با ھمکاریVAAC  یک ویدئوی آگاھی کارکنان انتخابات درباره معلولیت تھیھ کرده است تا بھ کارکنان

ھای مختلف آموزش دھند. این ویدئو در برنامھ آموزشی  ای معلولیتدھندگان دارانتخابات درباره نحوه تعامل با رأی 

رسانی بھ اعضاء خود درباره  توانند از آن برای اطالعھای اجتماعی نیز میکارکنان انتخابات گنجانده شده است و گروه

 دھندگان دارای معلولیت استفاده کنند.خدمات در دسترس رأی 

 دسترسی پذیری ھای حامی  ھمکاری با سازمان

تأسیس شد، نقش مھمی در اطالع رسانی  2006کھ در سال   RR/CC (VAAC)کمیتھ مشورتی دسترسی بھ رأی گیری 

کند. ھا، فرآیندھا، خدمات و ابزارھای موجود برأی افزایش دسترسی رأی دھندگان ایفا می رأی دھندگان در مورد برنامھ

در ارتباط با رأی دھندگان دارأی معلولیت و  RR/CCھمکاری با  با میزبانی رویدادھای اجتماعی،  VAACاعضای 

مشارکت دارند شامل موارد   VAACھایی کھ در کنند. برخی سازمانتوزیع مطالب ترجمھ شده در جوامع خود کمک می

 زیر ھستند:

 اول توانایی •

 CAشورأی نابینایان  •

 CALIFمراکز زندگی مستقل  •

 Californiaحقوق معلولین  •

 ایمراکز منطقھ •

 Los Angelesمرکز متحد فلج مغزی  •
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 USCمرکز مطالعات معلولین و مشارکت اجتماعی  •

RR/CC  با ھمکاریVAAC  ھای دسترسی پذیری موجود در پروسھ رأی گیری بھ اجتماع ادامھ  بھ اطالع رسانی حمایت

در مورد مسائل، گسترش و ارتقای کند تا بھ ھمکاری مالقات می VAACھر سھ ماه یک بار با  RR/CCخواھد داد. 

مانند نحوه حضور، شرکت   شتر،یطالعات با خدمات دسترسی پذیری و تعامل با رأی دھندگان دارأی معلولیت ادامھ دھد.  

 . دیابیب LAVOTE.GOVدر  دیتوانیرا م تھیبھ جلسات کم وستنیپ ایو/
 BMDو  ISB ،RAVBM ،VBM –خدمات در دسترس 

دھندگان شھرستان ابزاری ھستند کھ دسترسی و راحتی بیشتری را برای رأی  BMDو  ISB ،RAVBM ،VBMخدمات 

 کند.دچار معلولیت فراھم می

اند. این ابزارھا با استفاده از یک فرآیند طراحی و اجرا شده  VSAPتمامی این ابزارھا بھ عنوان اجزای اساسی راھکار  

ھای اجتماعی کارکنان انتخابات، مقامات  را شدند کھ رأی دھندگان، سازمانطراحی مشترک و انسان محور طراحی و اج

ھایی مانند فناوری، دسترسی پذیری و امنیت را درگیر کرده است. بھ عنوان بخشی از  محلی انتخابات، و کارشناسان حوزه

اند. برأی و دسترسی تست شده این فرآیند، ابزارھا از طریق آزمایش گسترده روی کاربر جھت اطمینان از سھولت استفاده

 اند. این اصول از این قرارند:  اصل اساسی مد نظر قرار گرفتھ  14طراحی این ابزارھا 
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 شفافیت  .1

 ھای رأی دھیتوانایی ارائھ گزینھ .2

 حریم خصوصی  .3

 سھولت استفاده و دسترسی  .4

 اعتماد  .5

 یکپارچگی .6

 امنیت  .7

 بھ صرفھ بودن  .8

 مقیاس پذیر بودن .9

 انعطاف پذیر بودن .10

 سھولت راه اندازی  .11

 قدرت حداقلی  .12

 برنامھ نویسی حداقلی .13

 قابل حمل بودن  .14

زبان در   19بھ  ISBداشت.   یدسترس ISBبھ  RR/CC تیبر وب در وب سا یبرنامھ مبتن کی قیاز طر توانیم

شده است کھ استفاده و   یطراح  یداشت و طور یبھ آن دسترس یکمک  یھای با استفاده از فناور توانیدسترس است، و م

مجوز عبور  کیو  اندازدیخود را بھ صندوق ب  ینتخاباتنمونھ برگھ ا دھدیبھ کاربر اجازه م ISBآن آسان باشد.  یریادگی

با فراھم آوردن امکان انتقال سریع نمونھ  Poll Passاست.  لیدستگاه موبا کی یدانلود بر رو ایکند کھ قابل چاپ و  جادیا

دھی را در  دھی، تجربھ رأی ھای او و تکمیل روند رأی، تأیید یا اصالح انتخابBMDدھنده بھ ھای رأی انتخابی رأی برگھ

 کند.گیری تسریع میمرکز رأی

دھند این تجربھ را مطابق با ن میدھندگان امکاکنند کھ بھ رأی امکانات دسترسی پذیری مختلفی را ارائھ می BMDsتمامی 

دھندگان دارای ویلچر یا واکر است. دارای فضای کافی برای حضور رأی  BMDھای خود سفارشی کنند. ھر توانایی

دھندگانی تنظیم کرد کھ در حالت نشستھ یا ایستاده ھستند. برای آن دستھ از  توان برای رأی صفحھ نمایش لمسی را می

یک صفحھ کلید لمسی با   BMDستفاده از صفحھ نمایش لمسی نیستند یا در این زمینھ مشکل دارند، افرادی کھ قادر بھ ا

 فونتتواند اندازه دھنده نیز میھای رأی و انتخاب موارد دلخواه در نظر گرفتھ است. رأی دکمھ برای پیمایش در برگھ

دارای یک ھدست صوتی   BMDکند. ھر را برای راحتی مشاھده مطالب تنظیم  BMDرنگ و کنتراست صفحھ نمایش 

تواند سرعت و دھنده میھای برگھ رأی گوش دھد. رأی ھا و انتخابدھد بھ رقابتدھنده امکان میداخلی است کھ بھ رأی 

زبان ارائھ   20رابط صوتی و صفحھ نمایش لمسی را بھ  BMD،  2022بلندی صدا را تنظیم کند. بعالوه، از سال 

 دھد.می

را   RAVBMھمچنین  RR/CCشھرستان برای راحتی استفاده طراحی شده اند،  VBM رأی و پاکت گھبرضمن اینکھ 

برای مشاھده برگھ  RR/CCسایت تواند بھ اپلیکیشن مبتنی بر وب موجود در وبدھد. رأی دھنده با این ابزار میارائھ می 

ھای کمکی برای توانند از فناوری/دستگاهدھندگان میرأی خود بھ شکل قابل خواندن در صفحھ دسترسی پیدا کند. رأی

 RR/CCدھنده باید برگھ رأی خود را چاپ کرده و آن را بھ نند. سپس رأیھای خود استفاده کخواندن و ضبط انتخاب

 گیری تحویل دھد یا در صندوق اخذ رأی بیندازد. پست کند یا اینکھ آن را در مرکز رأی 
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دھندگان فراھم  دھی را برای تمامی رأیامکان تجربھ مستقل، خصوصی و ایمن رأی  VBMھر دو گزینھ حضوری و  

 کند. می

 ھای استقرار صندوق رأیگیری و مکانمرکز رای – 2بخش 
VCA کند. حداقل   جادیو قابل دسترس ا منیساده، ا یرأ لیتحو یھاو صندوق  یاست کھ شھرستان مراکز رأ نیمستلزم ا

 نیبھتر ییشناسا ی. شھرستان برأکندیم نییھا تعمکان نی ا یانتخاب مکان، تعداد روزھا و ساعات کار یرا برأ ارھایمع
  نکھیا یو برأ دھدیانجام م یاگسترده یھالیو تحل قاتیحقت Los Angelesدھندگان شھرستان  یرأ یھا برأمکان

. قبل از شروع ھر  کندیجامع را آغاز م یارتباط نیکمپ کیدھندگان قرار دھد  یرأ  اریاطالعات مکان را در اخت
در دسترس خواھد بود.   LAVOTE.GOV. . تیدر وب سا یرأ لیتحو یھاو صندوق یمرکز رأ یھاانتخابات، محل

 .شودی دھندگان بھ اشتراک گذاشتھ م یبا رأ زیمختلف ن یھالیمیا قیاز طر اناطالعات مک 

2-A  گیریمراکز رأی 
 گیری جایابی مرکز رأی

گیری بھ روندی باصالبت و مبتنی بر داده نیاز دارد کھ الزامات ایالتی و محلی را  ھای مرکز رأی ترین مکانتعیین مناسبت

از   RR/CCاقتصادی محلی، ضمن تمرکز بر رفتارھا و الگوھای انسانی، ادغام کند. -با شرایط فضایی و اجتماعی

گیرد کھ از حداقل معیارھای گیری برای جوامع خود بھره میز رأی آل مرکھای ایدهراھبردی جامع برای شناسایی مکان

VCA  رود.فراتر می 

RR/CC گیرد:معیار زیر را در نظر می  14گیری، آل مرکز رأی ھنگام تعیین محل ایده 

 جوامع دورافتاده از نظر جغرافیایی .1
 جوامع کم درآمد .2
 جوامع با تسلط محدود بھ انگلیسی و اقلیت زبانی .3
   مالکیت اندک خودرو جوامع با .4
 دھندگان مقیممراکز جمعیتی رأی .5
 نزدیکی بھ مراکز اشتغال  .6
 دھندگان دچار معلولیت رای  .7
 نام نشده واجد شرایطدھندگان ثبترأی  .8
 VBMکاربری کم  .9

 دھندگان ثبت نام شده با تمایل باالرأی  .10
 ھارأی اولی  .11
 دسترسی بھ خدمات حمل و نقل .12
 تراکم و الگوھای ترافیکی .13
 بھ پارکینگ عمومی دسترسی  .14
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 Los Angelesارزیابی مرکز ویژه شھرستان  

VCA  7روز قبل از روز انتخابات مقدماتی اولیھ ایالتی مورخ  10گیری طی مرکز رأی  114دارد کھ تقریباً ملزم می  

است. بعالوه، سھ روز قبل از انتخابات و   120رساندن این عدد بھ  RR/CCباز باشند، با این حال ھدف  2022 ،ژوئن

  RR/CCگیری در شھرستان باز باشد، اما ھدف ز رأی مرک  568دارد کھ حداقل  ملزم می VCAشامل روز انتخابات، 

 است.  640رساندن این عدد بھ  

RR/CC  کند تا میزان گیری، ھر مرکز احتمالی را بھ طور جامع بررسی میبرای تأیید و نھایی کردن مراکز رأی

ریق توافقنامھ ھا، از طپس از تکمیل بررسی RR/CCدسترسی و اتصال برق و اینترنت مناسب آن را تضمین کند. 

گیری مشخص شده است،  ھای مربوط بھ ھر مرکز رأیھا، ساعات و اتاق امضاء شده استفاده از مرکز کھ در آن تاریخ

 کند.اقدام بھ نھایی کردن آنھا می

 گیری ساعات کار مراکز رأی

دھندگان برای ھ را بھ رأی روز بیشتر قبل از روز انتخابات باز خواھند بود و دو آخر ھفت 10گیری بھ مدت مراکز رأی 

  10ساعت در روز طی   9گیری حداقل  دھد. مراکز رأی گیری، فرصت میاندختن رأی در صندوق در ھر مرکز رأی

 عصر در روز انتخابات باز خواھند بود.  8:00صبح تا  7:00گیری و از روز اول دوره رأی 
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2-B  ھای اخذ رأی صندوق 
دھندگان بھ ویژه افراد ساکن در مناطق روستایی کھ بھ ھای اخذ رأی برای افزایش میزان دسترسی رأی ھای صندوقمکان

ھای اخذ  ، صندوق VCAکنند، امری حیاتی است. بر اساس  کنند و در خارج از مرزھای شھرستان کار میکرات سفر می

ھای اخذ رأی  اصلھ بھ مسیرھای حمل و نقل عمومی باشند. صندوقرأی باید ایمن، قابل دسترسی و قفل و در نزدیکترین ف

روز قبل و نیز روز انتخابات باز باشند. بعالوه، باید حداقل یک صندوق    29باید در طول ساعات کاری معمول، حداقل از  

د داشتھ ساعت در روز شامل ساعات کاری معمول وجو 12اخذ رأی قابل دسترس، مطمئن و در دسترسی بھ مدت حداقل  

 باشد.

شوند. بر و توزیع جغرافیایی تعیین می VCAھای اخذ رأی بر اساس معیارھای ھای صندوقھای مربوط بھ مکانتوصیھ

 ،ژوئن 7صندوق اخذ رأی برای انتخابات مقدماتی مستقیم ایالتی مورخ  379، شھرستان ملزم است حداقل  VCAاساس 

ساعتھ را در سراسر شھرستان مستقر کرده   24صندوق اخذ رأی   380در حال حاضر  RR/CCداشتھ باشد.  2022

،  2022 ،ژوئن 7ھای قبلی شھرستان، قبل از انتخابات مقدماتی مستقیم ایالتی مورخ است. بھ منظور ھمخوانی با انتخابات

ذ رأی  ھای اخھای صندوقصندوق اخذ رأی برسد. مکان   400شود تا عدد آن بھ  صندوق اخذ رأی دیگر مستقر می 20

گیرند. بعالوه، تمامی مراکز قرار می   B-2گیری مقرر در بخش اضافھ شده تحت ارزیابی بیشتر مشابھ روند مراکز رأی

 کنند. ھای اخذ رأی نیز عمل می گیری بھ عنوان مکانرأی 

 گیریآرایش، تجھیزات و کارکنان مرکز رأی – 3بخش 

3-A  تدارکات کارکنان و خدمات چندزبانی 
ای طراحی شده است تا میزان مشارکت مختلفی را در سراسر  بھ گونھ  Los Angelesگیری شھرستان مدل مرکز رأی 

کند: کوچک، متوسط گیری را معین میشھرستان فراھم کند. شھرستان با استفاده از سھ اندازه تقریبی مختلف، مراکز رأی 

تا  5گیری، بین ھ بھ اندازه و تعداد روزھای کاری طی دوره رأی گیری با توجرا ببینید). ھر مرکز رأی  3و بزرگ (جدول 

) گویشور دو زبانھ در ھر حوزه یا نزدیک بھ ھر مرکز 8کارمند انتخابات خواھد داشت. ممکن است تا ھشت ( 27

 گیری در نظر گرفتھ شود تا الزامات زبانی فراھم شود. رأی 
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 گیری . آستانھ اندازه مرکز رأی3جدول 

 BMDsبا حمایت  مساحت الزامی گیری اندازه مرکز رأی

 20 -  15 3,274 –  1,775 کوچک

 30-25 4,499 –  3,275 متوسط

 45-35 4,500> بزرگ
 

 گیری است:در مرکز رأی  RR/CCھای معین کارکنان انتخابات موارد زیر نقش

• Lead (مدیر) – گیری، رسیدگی بھ  گیری شامل باز و بستھ کردن مرکز رأی ھا در مرکز رأیبر تمامی فعالیت

 ) نظارت دارد. CICھای رأی بھ مراکز پذیرش (ھا/مشکالت و تحویل روزانھ برگھ پرسش

• Assistant Lead (معاون) –  کمک در تمامی وظایف مدیر و برعھده گرفتن وظایف مدیر در زمان غیبت

 او.    

• Line Monitor  (ناظر صف) –  دھد و آنھا  ھای عمومی پاسخ میکند، بھ پرسشدھندگان احوالپرسی میبا رأی

کند.  با کمک و ھدایت و غیره) ھدایت می VBMرا بھ باجھ مربوطھ (مثل متصدی پذیرش، متصدی 

کند ، اطمینان حاصل میBMDو ارائھ دستورالعمل درباره نحوه استفاده از  ISBدھندگان در رابطھ با روند رأی 

گیری نزدیک در دسترس شود. یک برگھ اطالعاتی حاوی فھرست مراکز رأیکھ صف با طور مطلوبی حفظ می

 ھای طوالنی یا زمان انتظار طوالنی، از آن استفاده کنند.دھندگان خواھد بود تا در صورت تشکیل صفرأی 

• Stop Station Clerk (متصدی ایستگاه ورودی) – ھای مربوط بھ رالعملدستوCOVID-19   را بھ

 گیری رعایت کنند. کند کھ آنھا را قبل از ورود بھ مرکز رأی دھد و اطیمنان حاصل می دھندگان میرأی 

• Check-In-Clerk (متصدی پذیرش) –  دھد و آنھا را  کند و برگھ رأی بھ آنھا میدھندگان را پذیرش میرأی

 کند.گیری ھدایت میبھ محل رأی 

•  Voting Area Monitor  دھندگان را بھ رأی  – گیری)(ناظر محل رأیBMD کند، بھ موجود ھدایت می

 کند.دھد و بھ ناظر صف در صورت نیاز کمک میپاسخ می BMDھا/مسائل پایھ درباره پرسش
• Field Support Technician (تکنیسین میدانی) – گیری رفع مشکالت تجھیزات را در مرکز رأی

و غیره). بھ زنجیره حفاظت از تمامی تجھیزات انتخابات   BMDs ،ePollBooks ،Routersمثل کند (می

 کند.   را ثبت می RR/CCھای کمک کرده و زمان انتظار، موجودی برگھ رأی و حوادث سامانھ
• Provisional/VBM Clerk )/متصدی موقتVBM( –  دھندگان موقت و بھ رأیCVR کند، کمک می

(در محل دلخواه) را صادر   "من رأی دادم"کند و برچسب دھندگان دریافت میرا از رأی  VBMھای پاکت

 کند. می
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3-B  گیریکمک در مرکز رأی 
دھی با دسترسی کامل ھستند و بھ تمامی  ھای رأیاست کھ دستگاه BMDsگیری در شھرستان دارای ھر مرکز رأی 

ھای رأی خود را ضبط کنند. ھمچنین تمامی کارکنان  ھند کھ بھ طور مستقل و محرمانھ برگھددھندگان امکان میرأی 

اند. این شامل  گیری آموزش دیدهدھندگان دارای معلولیت در ھر مرحلھ از روند رأی انتخابات در رابطھ با کمک بھ رأی 

سیار مفید است. سایر لوازم کمک دھندگان دارای معلولیت باست کھ برای رای  BMDآموزش متمرکز بر امکانات 

  20/ 20، راھنمای امضاء، گیره خودکار، خودکارھای نییذره بگیری وجود است شامل دسترسی کھ در تمامی مراکز رأی

 شود.گیری در کنار خیابان میو خدمات رأی

پردازند. این سرویس مخصوص رأی دھندگانی دھی در حاشیھ خیابان نیز میمراکز رأی ھمچنین بھ ارائھ خدمات رأی

دھی در حاشیھ خیابان این امکان را بھ رأی  توانند بھ مرکز رأی مراجعھ کنند. رأیاست کھ احتماالً وقت ندارند و نمی

خود با شماره تلفنی کھ در یک منطقھ مشخص شده در خارج از مرکز  دھد تا بھ راحتی از داخل وسیلھ نقلیھدھندگان می

رأی نصب شده است، تماس بگیرند و از یک کارمند انتخاباتی بخواد کھ ملزومات رأی گیری را بھ وسیلھ نقلیھ رأی دھنده  

در اختیار رأی   ھایی کھببرد تا او بتوانند بھ طور مستقل و خصوصی برگھ رأی خود را بھ صندوق بیاندازد. گزینھ

 یا برگھ رأی کاغذی است.  ISBگیرد شامل ثبت برگھ رأی با استفاده از دھندگان قرار می 

3-C گیری آرایش مراکز رأی 
گیری مختلف است. با این حال، با توجھ بھ آرایش اتاق و ذکر شد، اندازه مراکز رأی  A-3ھمانطور کھ در بخش  

گیری ممکن است در ھر مرکز رأی  BMDsی منحصر بھ فرد است، تعداد گیرمشخصات مختلف کھ برای ھر مرکز رأی

بھ شکلی مستقر شده باشند کھ   BMDsگیری دارای یک طرح آرایش است تا تضمین شود کھ متفاوت باشد. ھر مرکز رأی

باید با توجھ   گیری نیزدھنده بتواند بھ طور محرمانھ و مستقل رأی خود را در صندوق بیندازد. آرایش مرکز رایھر رأی 

ھای مختلف ھر مکان سازگار باشد. در  دھندگان تعیین و طوری تنظیم شود کھ با شکل و اندازهبھ نیازھای دسترسی رای 

 دھد. گیری کوچک را نشان میزیر طرحی است کھ یک نمونھ از آرایش یک مرکز رأی 
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گیری نمونھ آرایش مرکز رای

 

 طرح امنیتی و احتیاطی –  4بخش 

4-A  ھای و استانداردھای امنیتی روش 
شود مطابق با استانداردھای امنیتی ایالتی، روال امنیتی گیری شھرستان انجام میھایی کھ در مراکز رأی گیریتمامی رأی

RR/CC قانون انتخابات ،California گیری ، و روال استفاده از سامانھ رأی California .این امر شامل، اما نھ  است

گیری مطابق با این مقررات پملب، تحویل، نگھداری شود کھ تضمین گردد تمامی تجھیزات در مرکز رأی محدود بھ این می 

شود. بعالوه، این روال گیری مستند میشوند و زنجیره حفاظت برای تمامی تجھیزات و امور مربوط بھ رأیو استفاده می

 داقل دو کارمند انتخابات در زمان باز بودن مرکز، حضور داشتھ باشند. دارد کھ حکار ملزم می

4-B  گیریپشتیبانی در مرکز رأی 
کنند،  کنند و کسانی کھ پشتیبانی فنی و قانونی ارائھ میگیری کار میتمامی کارکنان، شامل کسانی کھ در مراکز رأی 

دھندگان،  گیری، کمک و راھنمایی رأیاندازی مرکز رأی هگیری، راآموزش جامعی را در رابطھ با کارکرد تجھیزات رأی

 اند.حفاظت از تجھیزات حساس و روال مطلوب در زمان بروز شرایط اورژانسی، دریافت کرده 
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گیرد تا در زمان نیاز با ) مراکز رأی قرار میFSTھای پشتیبانی (یک تلفن ھوشمند در اختیار تمامی مدیران و تکنیسین

ھا پلمب، مطمئن و عمالً نشکن بوده و برای شرایط آب و ھوایی شدید طراحی  ابات تماس بگیرند. این تلفن کارکنان انتخ

دھد تا امکان می RR/CCدھند تا سریع ارتباط برقرار کنند و بھ امکان می FSTsھا بھ مدیران و شده اند. این دستگاه

شوند تا گیری ارسال کند. اقدامات امنیتی دیگری نیز اجرا میھا را ھمزمان بھ تمامی مراکز رأیآخرین اطالعات و پیام

ھا را تغییر داده یا آنھا را در  ھا را از راه دور خاموش کند، پیکربندی تلفنبتواند دستگاه RR/CCتضمین شود کھ 

 صورت مفقود یا سرقت شدن، قفل کند.

RR/CC گیرندگان در حل مشکالت  سترس است کھ بھ تماسدارای یک مرکز تماس آموزش دیده با کارکنانی آماده و در د

کنند برای اقدام در شرایط اورژانسی  کنند. تمامی کارکنان انتخابات و افرادی کھ پشتیبانی فنی و حقوقی ارائھ میکمک می

دھندگان در زمان شرایط  گیری و کمک بھ رأیاندازی مرکز رأیاند و یک دفترچھ آموزشی برای راه آموزش دیده

 ژانسی بھ آنھا داده خواھد شد.اور

4-C  ای امنیت رایانھ 
یک چھارچوب  RR/CCاست. تیم فناوری اطالعات  RR/CCای و حفظ صحت انتخابات، اولویت حیاتی امنیت رایانھ 

) را برای ھمراستا سازی استانداردھای صنعتی و بھترین اقدامات، عالوه بر بھبود  GRC(انطباق نظارتی، ریسک و 

دارای امنیت شبکھ ویژه است و بھ طور مستمر بر آن نظارت دارد  RR/CC، اتخاذ کرده است. RR/CCمیزان تکامل 

در مرکز   ePollbooksتا در صورت بروز حوادث مشکوک یا مخرب، واکنش مطلوبی نشان دھد. عالوه بر این، 

شوند تا در زمان ذخیره،  شوند، اتصاالت رمزگذاری میشوند و در روترھا در فھرست سفید قرار داده می مدیریت می

کنند. در نھایت، حرکت یا انتقال اطالعات بھ رمزنگاری آنھا کمک شود و کلیدھای مشترک برای ھر انتخابات تغییر می

خابات برقرار شده است تا بھ طور مستمر بر آن نظارت داشتھ باشد و در  ) ویژه انتSOCیک مرکز عملیات امنیتی (

 صورت بروز حوادث مشکوک یا مخرب، واکنش مطلوبی نشان دھد. 

4-D  طرح احتیاطی 
RR/CC  گیری را حل کند. بھ طور کلی، اگر  دارای یک طرح احتیاطی باصالبت است تا ھر گونھ اخالل در مرکز رأی

گیری جایگزین را مستقر فوراً یک مرکز رأی RR/CCور قابل توجھی دچار اخالل شود، گیری بھ طیک مرکز رأی

  BMDsو  ePollbooksاندازی  گیری جایگزین دارای کارکنان و تمامی تجھیزات الزم برای راهکند. این مرکز رأیمی

دھندگان را بھ سایر مراکز  بات رأیشود، کارکنان انتخااندازی میگیری جایگزین مستقر و راهاست. زمانی کھ مرکز رأی 

 کنند.گیری نزدیک ھدایت میرأی 
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ای را ارائھ  دھد و آخرین اطالعات رسانھ بھ مراجع انتظامی و دفتر وزارت خارجھ اطالع می  RR/CCدر صورت نیاز،  

ر اختالالت بر عملکرد مرکز  ای طبیعی یا سیادھندگان از آخرین اخبار مطلع ھستند. اگر حادثھ دھد تا اطمینان یابد رأیمی

دھندگان بھ مکان  ھا، عالئم و کارکنان دیگری برای ھدایت رأیگیری یا صندوق اخذ رأی اثر بگذارد، اطالعیھ رأی 

 جایگزین حضور خواھند داشت.

گیری گیری متوقف شود، کارکنان انتخابات فوراً تجھیزات رأیگیری در بازه رأیھا در یک مرکز رأی اگر تمامی فعالیت 

و   Californiaگیری را مطابق با قانون انتخابات دھند و تمامی تجھیزات رأیآن مرکز را در محلی ایمن قرار می

گیری کنند. برای باز کردن یک مرکز رأیصندوق رأی، ثبت می کنندهھای سازنده و پرداختھای شرکتدستورالعمل

 رسانی خواھد کرد. ای درباره این تغییرات بھ عموم مردم اطالعکنند و بھ طور گستردهجایگزین اقدام می 

 حرکت رو بھ جلو  – 5بخش 
کنند کھ در آنھا کار می شوند. جوامع محلیتر میکنند و متنوعھمچنان رشد می  Los Angelesدھندگان شھرستان رأی 

ھمچنان با چابکی،   RR/CCکنند. دھند، بیشتر بھ فناوری و اولویت قراردادن راحتی اعتماد مینیز بھ تغییر ادامھ می

دھندگان شھرستان  کند تا بھترین خدمات را بھ رأی پذیری و مسئولیت پذیری این طرح را بر حسب نیاز تعدیل میانعطاف

 ارائھ دھد. 
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