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مرور کلی

مقدمه•

قانون انتخاب رأی دهندگان•

LAدر شهرستان ( قانون انتخاب رأی دهندگان)VCAاجرای •

آموزش و پشتیبانی رأی دهندگان•

مرکز رأی و مکان های استقرار صندوق تحویل رأی پستی•

چیدمان مرکز رأی، تجهیزات و کارکنان•

برنامه امنیتی و احتیاطی•

اقدامات آتی•
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(VCA)قانون انتخاب رأی دهندگان 

VCAو چارچوبی اساسی برای شهرستان ها فراهم می کند تا با ارائه انعطاف پذیری

.   راحتی بیشتر، گزینه های بیشتری را به رأی دهندگان عرضه کنند

:عبارتند ازVCAعناصر کلیدی مدل 

گزینه های انعطاف پذیر رأی دهی حضوری•

خدمات بهتر به رأی دهندگان و ارائه مساعدت در مراکز رأی•

(VBM)خدمات تکمیلی برای رأی از طریق پست •
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آموزش و پشتیبانی رأی دهندگان

برای رأی دادن برنامه ریزی کنید
همچنان با اتخاذ رویکردی فراگیر وLAشهرستان •

همه جانبه در آموزش به رأی دهندگان و پویش 

ای رأی پشتیبانی، رأی دهندگان را تشویق می کند بر

دادن برنامه ریزی کنند

این پویش، رأی دهندگان را به زبان اصلی شان و•

ا روی پلتفورم هایی که اخبار یا سرگرمی شان ر

دریافت می کنند مخاطب قرار می دهد
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آموزش و پشتیبانی رأی دهندگان

پیام رسانی پویش
آموزش به رأی دهندگان در خصوص حقوق آن ها در رأی دهی، •

ثبت نام رأی دهندگان، گزینه های ایمن رأی دهی و محل یافتن 

منابع قابل اعتماد

آسان فهم و متناسب با سطوح مختلف سواد و تحصیالت•

زبان که به ارزش های فرهنگی، تکثر 18ترجمه پیام ها به •

زبانی و هنجارهای جوامع کلیدی، حساس هستند
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آموزش و پشتیبانی رأی دهندگان

وسایل نقلیه ارتباطی
رسانه های پخش•

رسانه های چاپ•

رسانه های دیجیتال•

رسانه های اجتماعی•

بازاریابی ایمیلی•

خارج از خانه•

اشتراک خودرو/شرکت های حمل ونقل•

اینفلوئنسرها و پیام رسان های مورد اعتماد•

پست مستقیم•

•LAVOTE.GOV



LAVOTE.GOV

آموزش و پشتیبانی رأی دهندگان

مشارکت اجتماعی و رسانه های قومی محلی
به مشارکت و بهره برداری از همکاری های اجتماعی مان، کمیته های حمایتی و نهادهای LAشهرستان •

ش دولتی محلی ادامه خواهد داد تا پیام های پویش و مطالب خالقانه را در کنار زمان بندی ها و راهبرد پوی

تقویت و منتقل کند

به شراکت با شبکه ها و کانال های مختلف رسانه های قومی محلی ادامه خواهد داد تا LAشهرستان •

اطمینان حاصل کند که آموزش و آگاهی در اختیار همه رأی دهندگانی که زبان اولشان زبانی غیر از 

انگلیسی است قرار بگیرد

در دسترس همه همکارانی خواهد ( زبان19به )مجموعه ابزارهای دیجیتال همچنان استفاده خواهد شد و •

بود که می خواهند به رأی دهندگان و اجتماعاتشان آموزش بدهند
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یمراکز رأی و مکان های استقرار صندوق تحویل رأی پست

مراکز رأی
تعیین محل مرکز رأی•

oRR/CC(منشی امور شهرستان/ضبط کننده-ثبت کننده )گام هن

معیار را در نظر 14تعیین محل ایده آل برای مرکز رأی، 

می گیرد

Los Angelesارزیابی امکانات برای شهرستان •

oRR/CC برای هر محل احتمالی نظرسنجی جامعی انجام

ب می دهد تا از دسترس پذیری، وجود برق و اتصال شبکه مناس

اطمینان حاصل کند

ساعات کاری مرکز رأی•

o ساعت9روز قبل از روز انتخابات، برای حداقل 10فعال از

o شب8:00صبح تا 7:00فعال روز انتخابات، از ساعت

شهرستان 
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یمراکز رأی و مکان های استقرار صندوق تحویل رأی پست

صندوق های تحویل رأی پستی

، صندوق های تحویل رأی پستی باید شرایطVCAطبق •

:زیر را داشته باشند
o امن، دسترس پذیر و تا حد امکان نزدیک به مسیرهای

حمل ونقل عمومی

o روز قبل 29باز در طول ساعات کاری معمول حداقل از

از انتخابات و شامل روز انتخابات

o12حداقل یک صندوق تحویل رأی پستی باید برای حداقل

ساعت در روز، شامل ساعات کاری معمول، فراهم شود

.دستکاری این صندوق رأی جرم است

(CA15800کد انتخابات )

اگر این صندوق پستی پر است یا آسیب دیده یا اگر سؤالی دارید، لطفاً با ما به شماره 

تماس بگیرید2گزینه 1-800-515-2668

شب روز انتخابات بسته 8:00این صندوق تحویل رأی پستی در ساعت 

.خواهد شد

ر شب روز انتخابات، هیچ برگه رأیی پذیرفته نخواهد شد، مگ8:00بعد از ساعت 

اینکه در زمان بسته شدن، رأی دهندگان هنوز در صف باشند یا زمان بسته شدن

.صندوق به موجب حکم دادگاه تمدید شود

:هشدار

!یا تقلب در طول روند رأی گیری ممنوع است/تبلیغات انتخاباتی و

.یا حبس می شود/تخلفات، منجر به جریمه و

در روند برای اطالعات بیشتر درباره ممنوعیت های تبلیغات انتخاباتی و آنچه تقلب

LAVOTE.GOVرأی گیری محسوب می شود، لطفاً به وب سایت ما به نشانی 

مراجعه کنید

بدون نیاز به هزینه پستی
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چیدمان مرکز رأی، تجهیزات و کارکنان

تدارکات کارکنان و خدمات چندزبانه

کارمند 27تا 5هر مرکز رأی، بسته به اندازه و تعداد روزهای فعالیت، بین •

انتخاباتی خواهد داشت

گویشور دوزبانه در مرکز رأی یا در مجاورت آن( 8)تا هشت •

وظایف مشخص شده کارمندان انتخاباتی در مرکز رأی•
oمرکز، مدیریت، مدیریت دستیاران، نظارت بر صف، منشی ایستگاه، منشی ورود به

VBM/نظارت بر محوطه رأی دهی، متخصص فنی پشتیبانی میدانی، منشی استانی

(رأی از طریق پست)
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چیدمان مرکز رأی، تجهیزات و کارکنان

دسترس پذیری مرکز رأی برای معلوالن

همه مراکز رأی دارای دستگاه های رأی دهی کامالً •

(  دستگاه ضبط برگه رأی)BMDدسترس پذیر 

هستند

همه کارمندان انتخاباتی برای کمک به •

رأی دهندگان دارای معلولیت آموزش خواهند دید

ددستگاه های دسترسی در مراکز رأی موجود هستن•
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چیدمان مرکز رأی، تجهیزات و کارکنان

چیدمان مرکز رأی

شهرستان از سه اندازه مختلف برای مراکز رأی استفاده خواهد کرد•

– 1775کوچک – 15فوت مربع3274 BMDدستگاه 20

– 3275متوسط – 25فوت مربع4499 BMDدستگاه 30

– 35فوت مربع4500بزرگتر از بزرگ BMDدستگاه 45
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برنامه امنیتی و احتیاطی

روش ها و استانداردهای امنیتی

همه رأی گیری انجام شده در مراکز رأی تابع •

استانداردهای امنیتی تعیین شده توسط ایالت،

، قانون انتخابات RR/CCرویه های امنیتی 

California و روندهای استفاده از سیستم

خواهند بودCaliforniaرأی گیری 
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برنامه امنیتی و احتیاطی

پشتیبانی مرکز رأی

ی همه کارکنان، از جمله همه افراد فعال در مرکز رأی و همه افرادی که پشتیبان•

فنی ارائه می دهند و از رعایت قوانین اطمینان حاصل می کنند، در آموزش جامع

:مربوط به موارد زیر شرکت خواهند کرد
oاستفاده از تجهیزات رأی گیری

oراه اندازی مرکز رأی

oکمک و رسیدگی به رأی دهندگان

oایمن سازی تجهیزات حساس

oاقدامات مناسب در صورت بروز وضعیت اضطراری
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برنامه امنیتی و احتیاطی

امنیت سایبری

مدیریت، »یک چارچوب RR/CCتیم فناوری اطالعات •

را استفاده می کند( GRC)« ریسک و رعایت قانون

•RR/CCن امنیت شبکه مورد استفاده را تأمین می کند و بر آ

نظارت مستمر دارد

د و کتابچه های الکترونیکی اخذ رأی در مرکز مدیریت می شون•

در لیست سفید رهیاب ها ثبت شده اند

یک مرکز عملیاتی امنیتی (SOC) مخصوص انتخابات •
راه اندازی شده است
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برنامه امنیتی و احتیاطی

برنامه احتیاطی

•RR/CC دارای یک برنامه احتیاطی منسجم برای

حل وفصل هرگونه اختالل در مرکز رأی است
oاستقرار مرکز رأی سیار

o در صورت )اطالع به پلیس و دفتر وزارت خارجه

(لزوم

oن ارائه تازه ترین اخبار رسانه ای برای مطلع نگه داشت

رأی دهندگان

o نصب عالئم و حضور کارکنان برای هدایت

رأی دهندگان به مکان های جایگزین
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اقدامات آتی

Los Angelesهیئت انتخاب کنندگان شهرستان •

همچنان به رشد و تکثر ادامه می دهد

•RR/CC همچنان سریع، پاسخگو و شفاف خواهد

بود و از اتخاذ رویکرد انسان مدار و مردم محور 

برای ارائه بهترین خدمات برای برآوردن نیازهای

رأی دهندگان این شهرستان استقبال می کند


