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Honorable Alex Padilla
Secretary of State
1500 11th Street
Sacramento, CA 95814
موضوغ :برنامه تکمیلی اداره انتخابات )(EAP
وزیر محترم :Padilla
این نامه به عنوان بخشی تکمیلی برای همراهی با برنامه مدیریت انتخابات ) (EAPشهرستان  Los Angelesعمل می کند .این نامه
منعکس کننده تغییراتی است که برای تأمین الزامات نظارتی و پاسخ به همه گیری کووید 19-در رابطه با اداره انتخابات عمومی
ریاست جمهوری در  3نوامبر  2020انجام شده است.
شهرستان  Los Angelesاز زمان توسعه  EAPتصویب شده توسط وزیر امور خارجه در  17ژانویه  ، 2020تغییراتی را در اداره
انتخابات عمومی ریاست جمهوری اعمال کرده است .این تغییرات شامل موارد زیر است:
•

افزایش تعداد صندوق های تحویل رای از طریق پست ( )VBMاز ( 206مستقر در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری 3
مارس  )2020به  .402افزایش صندوق های تحویل رای پستی نشان دهنده افزایش خدمات مربوط به صدور برگه های
رای پستی به همه رای دهندگان فعال است .لیستی از مکان ها پیوست شده است.

•

تأسیس  131مرکز رای  11روزه و  653مرکز رای  5روزه .تعداد کل مراکز رای تأسیس شده  784مرکز است758 .
مرکز مجزا با برخی از مراکز رای چندگانه وجود دارد .لیستی از کلیه مراکز رای پیوست شده است.

•

اجرای "برنامه انتخابات ایمن ریاست جمهوری" در همه مراکز رای ،که با "راهنمای اداره انتخابات تحت کووید"19-
 Californiaهمسو است .این طرح برای همسویی با مقامات بهداشت عمومی ایالت و شهرستان تهیه شده است .نسخه ای
از این طرح پیوست شده است.

•

ارائه خدمات چند زبانه برای زبانهای جدیدا اضافه شده در مجموعه قوانین انتخابات بخش 14201؛ از جمله بنگالی ،برمه ای،
گجراتی ،اندونزیایی  ،مغولی و تلوگو .برای این زبانهای جدید ،خدمات به شرح زیر است:
o
o

o
o

نسخه ای از برگه های در دسترس برای رای دهندگان رای پستی که درخواست مطالب ترجمه شده را دارند.
کارکنان دو زبانه برای کمک به رای دهندگان از طریق برنامه کنفرانس ویدیویی در همه مراکز رای در دسترس
هستند .این سرویس ارتباط سه طرفه را فراهم می کند که در آن رای دهندگان از کارمندان دو زبانه و کارکنان
انتخابات کمک می گیرند.
استخدام کارکنان انتخابات دوزبانه حاضر در مراکز رای مشخص شده.
دستورالعمل های ترجمه شده ای که با راهنمایی در مورد چگونگی رای دادن و توضیح در مورد محتوا برگه
های رای به تمام مراکز رای صادر شده است.
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•

کمپین رسانه ای گسترده ای که از اهرم چاپ ،رادیو ،تلویزیون ،رسانه های اجتماعی و تبلیغات خارج از خانه استفاده می کند
تا به همه جوامع شهرستان دسترسی یابند .این کمپین تضمین می کند که رسانه های قومی بیش از حد درگیر استفاده از صدای
معتمد در جوامع ما برای ارائه پیام های ما هستند .استراتژی رسانه پیوست شده است.

اگر سوالی دارید یا به اطالعات بیشتری نیاز دارید ،با من تماس بگیرید یا کارمندان شما می توانند با  ،Monica Floresمدیر بخش
امور دولتی و قانونگذاری ،با شماره  562-462-2697تماس بگیرند.
با احترام،

DEAN C. LOGAN
دفتر متصدی ثبت-ثبت کننده منشی امور شهرستان
کپی :عضو ،هئیت مدیره ناظران
 ،Fesia Davenportجایگزین موقت سرپرست مدیر اجرایی

راه ﺣﻠﮭﺎی رای ﮔﯾری ﺑرای ھﻣﮫ ﻣردم

ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﯾﻣن رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری
"طرح اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﯾﻣن رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری" در ﺷﮭرﺳﺗﺎن  Los Angelesﺑﺎ "راھﻧﻣﺎﯾﯽ اداره اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﺣت ﮐووﯾد "19-در  Californiaھﻣﺳو اﺳت.
ھر ﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺷورت ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣرﺑوطﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﮭﺗرﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣوﺟود ،از ﺟﻣﻠﮫ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی اراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﻣرﮐز
ﮐﻧﺗرل و ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ) (CDCو ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ  Californiaﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت.

دﻓﺗر ﻣﺗﺻدی ﺛﺑت-ﺛﺑت ﮐﻧﻧده/ﻣﻧﺷﯽ اﻣور ﺷﮭرﺳﺗﺎن ):(RR/CC
• ﯾﮏ طرح ﺣﻔﺎظت وﯾژه ﺑرای ﻣﮑﺎن رأی ﮔﯾری ﺗدوﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد.
• ﮐﺎرﮔران را ﺑرای ﺗداﺑﯾر ﻣﺣدود ﮐردن ﺷﯾوع ﮐووﯾد 19-از ﺟﻣﻠﮫ ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﺧودﺷﺎن در ﺻورت داﺷﺗن ﻋﻼﺋم
و ﻣﺎﻧدن در ﺧﺎﻧﮫ در ﺻورت ﻟزوم ،آﻣوزش ﻣﯽ دھد.
• اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﺧودآزﻣﺎﯾﯽ ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد.
• دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﮭﺎی ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ را اﯾﺟﺎد و اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮐﻧد.
• ﭘروﺗﮑل ھﺎی ﺷﺳﺗن دﺳت ،ﭘوﺷش ﺻورت و ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ را اﺟرا ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﺑرای رای دھﻧدﮔﺎن
ﺑرای ھﻣﮫ رای دھﻧدﮔﺎن ﯾﮏ ﺑرﮔﮫ رای ﭘﺳﺗﯽ ارﺳﺎل ﺧواھد ﺷد.
ﺷﮭرﺳﺗﺎن  L.A.رای دھﻧدﮔﺎن را ﺑﮫ ﻣﺎﻧدن در ﺧﺎﻧﮫ و رای دادن از طرﯾﻖ ﭘﺳت ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑرﮔﮫ رای ﭘﺳﺗﯽ ﺷﺎن ﺗﺷوﯾﻖ
ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺑرﺧﯽ از اﻓراد ھﻣﭼﻧﺎن ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھد ﺑﮫ ﺻورت ﺣﺿوری رای دھﻧد  .ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ رأی ﮔﯾری
ﺣﺿوری اراﺋﮫ ﺷود ،ﻣﺎ از ﺳﻼﻣت و اﯾﻣﻧﯽ ﻋﻣوﻣﯽ اﯾﺎﻟت و ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﭘﯾروی ﺧواھﯾم ﮐرد ﺗﺎ ﻓﺿﺎی رأی ﮔﯾری اﯾﻣن ﻓراھم
ﺷود.

اطﻼﻋﺎت ﮐووﯾد 19-ﺑرای رای دادن ﺣﺿوری:
• رأی دھﻧدﮔﺎن ھﻧﮕﺎم ﺣﺿور در ﻣرﮐز رای ﯾﺎ اﻧﺗظﺎر در ﺻف ﺑﺎﯾد از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
• در ﺻورت درﺧواﺳت ،ﻣﺎﺳﮏ و دﺳﺗﮑش ﺑرای رای دھﻧدﮔﺎن در دﺳﺗرس ﺧواھد ﺑود.
• ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده دﺳت ھﻧﮕﺎم ورود و ﺧروج از ﻣرﮐز رای اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود .در طﯽ ﻣراﺣل رای ﮔﯾری
ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده دﺳت ﻧﯾز در اﯾﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﻣﮭم ﻣوﺟود ﺧواھد ﺑود.

اﯾﻤﻦ در ﺧﺎﻧﻪ رای
دﻫﯿﺪ ﺻﺪای ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﮔﻮش ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ!

• ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔذاری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھﻧﮕﺎم اﻧﺗظﺎر در ﺻف و در طول روﻧد ورود و رای ﮔﯾری اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد.
• ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑرﮔﮫ رای و دﺳﺗﮕﺎه ﺿﺑط ﺑرﮔﮫ رای ﭘس از ھر رای دھﻧده ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود.
• رأی دھﻧدﮔﺎن ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺳرﯾﻊ روﻧد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺧود ﺗداﺑﯾری اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ وﻗت ﺧود را در ﻣرﮐز رای
ﻣﺣدود ﮐﻧﻧد اﯾن ﺷﺎﻣل ﺛﺑت ﻧﺎم رای دھﻧدﮔﺎن از ﻗﺑل ﻧﯾز ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﻣوﻧﮫ ﺑرﮔﮫ رای ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ )(ISB
از ﻗﺑل اﻧﺗﺧﺎب ھﺎی ﺧود را ﻋﻼﻣت ﮔذاری ﻧﻣﺎﺋﯾد و ﻧﻣوﻧﮫ ﺑرﮔﮫ رای را ﺑرای ﺗﺳرﯾﻊ در ﭼﮏ ﮐردن رای دھﻧدﮔﺎن ﺑﺎ
ﺧود ﺑﯾﺎورﯾد.
• رأی دھﻧدﮔﺎن ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ در ﺻورت اﻣﮑﺎن از رای ﮔﯾری زودھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده و در ﻣواﻗﻊ ﻏﯾر اوج
رأی دھﻧد.
• رأی دادن در ﮐﻧﺎر ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑرای رأی دھﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ورود ﺑﮫ ﻣرﮐز رأی ﻧﯾﺳﺗﻧد ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ ﺧواھد
داﺷت.

ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر از  LAVote.netﺑﺎزدﯾد ﻧﻣﺎﺋﯾد

ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﯾﻣن رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری
طرح ﻣرﮐز رای

ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت

• ﺑرای ھر ﻣﮑﺎن ﯾﮏ طرح ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﻣرﮐز رای اﯾﺟﺎد ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﻓﯾزﯾﮑﯽ  6ﻓوت در ﺳراﺳر ﻣرﮐز رأی را ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد .

ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑرای اﺟرای رھﻧﻣودھﺎی زﯾر آﻣوزش ﺧواھﻧد دﯾد:

• ﻣﺳﯾر اﯾﺳﺗﺎدن ﯾﮏ ﺟﮭﺗﮫ.
• ﻣﺳﯾرھﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑرای ورود و ﺧروج در ﺻورت اﻣﮑﺎن.
• درھﺎ داﺋﻣﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
• ﭘﻧﺟره ھﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ در ﺻورت اﻣﮑﺎن ﮔردش ھوا را اﻓزاﯾش دھﻧد.
• اﯾﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ورود ﺑﮫ ﻣرﮐز و دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﻋﻼﻣت ﮔذاری ﺑرای اﯾﺟﺎد ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﻓﯾزﯾﮑﯽ ،ﻗرار داده ﻣﯽ ﺷوﻧد.
• ھر ﻣرﮐز رای ،اﯾﺳﺗﮕﺎھﯽ در ﻣﺣل در ورودی دارد ﮐﮫ در آن ﺑﮫ رای دھﻧدﮔﺎن
ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده دﺳت داده ﻣﯽ ﺷود .در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﻣﺎﺳﮏ و دﺳﺗﮑش ﺑرای
رای دھﻧدﮔﺎن در دﺳﺗرس ﺧواھد ﺑود .ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻧد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺳﺗﻘر ﺧواھد
ﺷد ﺗﺎ اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ وﯾژه را ﺑﮫ رای دھﻧدﮔﺎن ﯾﺎدآوری ﮐﻧد.
• در ﺻورت ھوای ﻣﻧﺎﺳب ،ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﺻﻔﮭﺎی رای دھﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﺧﺎرج از
ﻣرﮐز ،ﺗﻌداد رای دھﻧدﮔﺎن در داﺧل اﯾن ﻣرﮐز ﻣﺣدود ﺧواھد ﺷد.

• ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﮔﺳﺗرش ﮐووﯾد 19-اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾری را ھﻧﮕﺎم ﺣﺿور در
ﺧﺎﻧﮫ دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد .
• در ﺻورت داﺷﺗن ﻋﻼﺋم ﮐووﯾد ،19-ﯾﺎ اﮔر در ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎر دارای ﮐووﯾد از
14روز اﺧﯾر ﺑوده اﯾد ،ﺑﮫ ﻣرﮐز رای ﮔﯾری ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﮑﻧﯾد .
• ﺗﺄﯾﯾد ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﺧود ھر روز ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣرﮐز رای وارد ﻣﯽ ﺷوﯾد .
• ﻣرﺗﺑﺎ دﺳﺗﮭﺎی ﺧود را ﺑﺷوﯾﯾد در ﻣواردی ﮐﮫ آب و ﺻﺎﺑون در دﺳﺗرس ﻧﯾﺳت،
از ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده دﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
• از ﺗﺟﮭﯾزات ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺎﺳﮏ ،ﻣﺣﺎﻓظ ﺻورت و دﺳﺗﮑش اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
• ﻋﺎدﺗﮭﺎی ﻏﯾرﺗﻣﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕراﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻧﺎن از ﺳﻼم و اﺣواﻟﭘرﺳﯽ ﺑﺎ
ھﻣﮑﺎران و رای دھﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻣﺎس ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﭘرھﯾز ﮐﻧﻧد" :ﻓﺎﺻﻠﮫ از ﺳﻼم دادن "
ﺷروع ﻣﯽ ﺷود.
• ﻣرﺗﺑﺎ ً وﺳﺎﯾل ﮐﺎر ﻣﻌﻣول و ﺳطوح را ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد .
• ﻗﺑل از ﺷروع روز ،ﺑﻌد از ھر رأی دھﻧده ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﺎﻋﺗﯽ و در زﻣﺎن
ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن ،ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و دﺳﺗﮕﺎه ﺿﺑط ﺑرﮔﮫ رای را ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.
• اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﺎﯾل ﻣﺷﺗرک را ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺑرﺳﺎﻧﯾد .
• از ورود رای دھﻧدﮔﺎن ﻏﯾر ﺿروری در ﻣرﮐز رای ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾد .

ﻋﻼﺋم
• ﺗﺎﺑﻠوھﺎﯾﯽ ﺑرای ﯾﺎدآوری ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ،ﻣﺎﺳﮏ و اﻟﮕوھﺎی ﺟدﯾد اﯾﺳﺗﺎدن در
ﺻف ﺑﮫ رای دھﻧدﮔﺎن ،ﻧﺎظران و ﮐﺎرﮐﻧﺎن
• ﻋﻼﺋم واﺿﺢ ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن ﻓواﺻل ﻣﻧﺎﺳب اﯾﺳﺗﺎدن.
• ﻧﺻب ﺷده در ورودی ھﺎ و ﻣﮑﺎن ھﺎی ﮐﺎﻣﻼً دﯾدﻧﯽ .

• ﻗﺑل از اﺳﺗﻔﺎده رای دھﻧدﮔﺎن ﻣﻌﻠول ،ﻣراﻗﺑت وﯾژه ای داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ
ﺗﺟﮭﯾزات را ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﯾد زﯾرا آﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ طرق ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ اﯾن
ﺗﺟﮭﯾزات ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد و ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ آﺳﯾب ﭘذﯾری ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ
ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓردی دارﻧد .ﮐﻧﺗرل ﮐردن دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﺟﮭﯾزات رأی ﮔﯾری ،ﺑﮫ
ﺻورﺗﯽ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻗﺑل و ﺑﻌد از اﺳﺗﻔﺎده ﺗﻣﯾز ﺧواھﻧد ﺷد.
• روﮐش ھﺎی ﮔوش ﯾﮑﺑﺎر ﻣﺻرف ﺑرای ھدﻓون ھﺎی دﺳﺗﮕﺎه ﭘس از ھر ﺑﺎر
اﺳﺗﻔﺎده در اﺧﺗﯾﺎر رای دھﻧده ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺗﻌوﯾض ﻣﯽ ﺷوﻧد .

• ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﺻری )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﻋﻼﻣت ﮔذاری روی زﻣﯾن ،ﻧوار
رﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﻋﻼﺋم ) ﺑرای ﯾﺎدآوری ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن و رای دھﻧدﮔﺎن
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .

رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﮐﻣﭘﯾن رﺳﺎﻧﮫ ای ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر ﻣﯽ ﺷود:

• رأی دادن از طرﯾﻖ ﭘﺳت اﻧﺗﺧﺎب ﻣطﻣﺋﻧﯽ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﻣﻌرض ﮐووﯾد19-ھﻧﮕﺎم رأی دادن اﺳت .
• ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕری ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﺑرﮔﮫ رای ﯾﺎ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ رای دادن ﺑدون ورود ﺑﮫ ﻣرﮐز رای وﺟود دارد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل روﺷﮭﺎی درﺧواﺳت
ﺑرﮔﮫ رای ﺟﺎﯾﮕزﯾن ،ﺻﻧدوق ھﺎی ﺗﺣوﯾل و رأی دادن در ﺣﺎﺷﯾﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن اﺳت.
• اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑﮫ ﻣرﮐز رای وارد ﺷوﯾد ﻟطﻔﺎ:
 از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد. ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔذاری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  6ﻓوت را ﺑﺎ ﻣردم ﻧﮫ اﻓراد ﺧﺎﻧواده ﺧود را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد. ﻗﺑل از ورود ﺑﮫ ﻣﺣل ﺛﺑت ﻧﺎم و ﺑﻌد از رای دادن از ﺿدﻋﻔوﻧﯽ دﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد. ھرﮔوﻧﮫ راھﻧﻣﺎﯾﯽ اﺿﺎﻓﯽ اراﺋﮫ ﺷده در ﻣﺣل رأی ﮔﯾری را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.اﯾن طرح ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺧط ﻣﺑﻧﺎ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎ اداﻣﮫ اراﺋﮫ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎ و ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﺟدﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﯾﻣن رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری  RR/CCﺑﮫ رﺷد و ﮔﺳﺗرش ﺧود اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد.

ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر از  LAVote.netﺑﺎزدﯾد ﻧﻣﺎﺋﯾد

ﻧواﻣﺑر 2020
ﮐﻣﭘﯾن رﺳﺎﻧﮫ ای ﭘرداﺧت ﺷده
ﻣﺗﺻدی ﺛﺑت-ﺛﺑت ﮐﻧﻧده/ﻣﻧﺷﯽ اﻣور ﺷﮭرﺳﺗﺎن
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ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺟﻣﺎﻟﯽ ﮐﻣﭘﯾن رﺳﺎﻧﮫ ای ﻣﺎرس 2020
ﺑﯾش از  430ﻣﯾﻠﯾون
اﻧﺗﺷﺎر

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ارﺳﺎل ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت رادﯾوﯾﯽ
ﺑﯾﻠﺑوردھﺎ
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﭼﺎﭘﯽ
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت در وﺳﺎﯾل ﺣﻣل و ﻧﻘل
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت رﺳﺎﻧﮫ دﯾﺟﯾﺗﺎل
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
اﻋﻼن ھﺎ از طرﯾﻖ اﯾﻣﯾل
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ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎ در ﮐﻣﭘﯾن رﺳﺎﻧﮫ ای ﻧواﻣﺑر
•
•
•
•

ﺗﻣرﮐز ﺑﯾش از ﺣد ﺑر ﺟواﻣﻊ ﻣﺣﻠﯽ و ﭼﻧدزﺑﺎﻧﮫ
رد ﭘﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل ﻣﺎ را در ﻣﻧﺎطر ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل و ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺎﻣل ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ دھد
از ﻣﺷﺎرﮐت )ھﺎ( در ﺗﺣﻘﻖ ﭘﯾﺎم و ﺗوﺳﻌﮫ ﺧﻼﻗﺎﻧﮫ ﺑرای ﻣﺧﺎطﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﭼﻧدزﺑﺎﻧﮫ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد
آژاﻧس ﯾﺎ آژاﻧس ھﺎی واﺣد را ﺑرای ھداﯾت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ،ﺗوﺳﻌﮫ ﺧﻼﻗﺎﻧﮫ اﺳﺗراﺗژی و
ﮔزارش دھﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﮕﯾرﯾد
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ﭘﯾﺎم ھﺎی اﺻﻠﯽ در ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر
• ﺑﮫ ﻋﻠت ﮐووﯾد ،19 -ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﺑرای ھر رای دھﻧده ﺛﺑت ﻧﺎم ﺷده ﺑرﮔﮫ رای ﭘﺳﺗﯽ ارﺳﺎل
ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ از ﮔزﯾﻧﮫ رای دھﯽ اﻣن و ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾد
• ﻣﺎ از طرﯾﻖ ﺑﺎزﮔرداﻧدن ﺑرﮔﮫ رای ،ﻣﺷﺎرﮐت رای دھﻧدﮔﺎن را ﺗﺷوﯾﻖ ﺧواھﯾم ﮐرد
• ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی رای ﮔﯾری ﺣﺿوری ﺑﮫ ﺻورت اﻣن و ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ در ﻣراﮐز رای در
دﺳﺗرس ﺧواھد ﺑود
• زود رأی دھﯾد  -ﺧواه از طرﯾﻖ ﭘﺳت ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﺣﺿوری
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ارﺳﺎل ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧﺎﻣﮫ ،آﮔﺎھﯽ از Kickstart
ارﺳﺎل ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ھﻣﮫ رای دھﻧدﮔﺎن ﺛﺑت ﻧﺎم ﺷده
ارﺳﺎل1 #
• اﻋﻼن آﮔﺎھﯽ رای از طرﯾﻖ ﭘﺳت و ﺗﺄﯾﯾد ﻣﺣل اﻗﺎﻣت
• ارﺳﺎل ﺷﺎﻣل ﮐﺎرت ﭘرداﺧت ﺷده ﭘﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ رای دھﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﮐرده اﻧد
اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت و آدرس ﭘﺳﺗﯽ ﺧود را ﺑﮫ روز ﮐﻧﻧد
• ﺗﺣوﯾل ﺑﮫ ﺻﻧدوق ﭘﺳت :دوﺷﻧﺑﮫ 27 ،ژوﺋﯾﮫ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود
ارﺳﺎل 2 #
• اﻋﻼن آﮔﺎھﯽ رای از طرﯾﻖ ﭘﺳت و ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﮫ ﺗرﺟﯾﺢ زﺑﺎﻧﯽ
• ارﺳﺎل ﺷﺎﻣل ﮐﺎرت ﭘرداﺧت ﺷده ﭘﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ رای دھﻧدﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣطﺎﻟب اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ
ﺧودﺷﺎن را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از  18زﺑﺎن درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد
• ﺗﺣوﯾل ﺑﮫ ﺻﻧدوق ﭘﺳت :دوﺷﻧﺑﮫ 10 ،اوت ،آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود
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ﮐﺗﺎب در ﻣورد ﻣراﮐز رای
• دﻓﺗر ﻣﺎ ﮐﺗﺎﺑﯽ را ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺗﻣﺎم ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی ﻣرﮐز رای ﺑرای ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر اﺳت ﺑرای ھر
رای دھﻧده ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد
• اﯾن ﮐﺗﺎب ﺷﺎﻣل اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﯾﻣن ﻧﮕﮫ داﺷﺗن رای دھﯽ ﺑرای
رای دھﻧدﮔﺎن و ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در زﻣﺎن ﮐووﯾد 19-ﺧواھد ﺑود
• ﭘﯾﺎم ﺷﺎﻣل ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺛﺑت ﻧﺎم رای دھﻧدﮔﺎن واﺟد ﺷراﯾط ﺑرای رای ﮔﯾری ﺧواھد ﺑود
• ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺧﻣﯾﻧﯽ ارﺳﺎل اﯾن ﮐﺗﺎب  12اﮐﺗﺑر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد

LAVote.net

ﮐﻣﭘﯾن رﺳﺎﻧﮫ ای ﭘرداﺧت ﺷده
•
•
•
•

دﻓﺗر ﻣﺎ ﮔﻔﺗﮕوھﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﺳﮫ آژاﻧس ﻣﺗﺧﺻص در ﺟﻧﺑش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺑﺎزارھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای
ﮔﺳﺗرده و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻗوﻣﯽ ﻣﺣﻠﯽ آﻏﺎز ﮐرده اﺳت .اﯾن ﺳﮫ آژاﻧس ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
Fenton
رﺳﺎﻧﮫ iHeart
LA Ethnic Round Table
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Fenton
ﺑرای ھداﯾت ﮐﻣﭘﯾن رﺳﺎﻧﮫ ای ﭘوﻟﯽ در ﭘﯾﺎم رﺳﺎﻧﯽ ،آزﻣﺎﯾش ،اﺳﺗراﺗژی ،ﺗوﺳﻌﮫ ﺧﻼﻗﺎﻧﮫ و
ﻗرار دادن رﺳﺎﻧﮫ.
ردﯾﺎﺑﯽ | ﺗﺣﻠﯾل| ﺗوﻟﯾد
• ﺗﮭﯾﮫ ﻣﻧظم
ﮔزارش )روزاﻧﮫ  /ھﻔﺗﮕﯽ( در ﻣورد داراﯾﯽ
ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای ﭘرداﺧت ﺷده
• در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻌدﯾل رﺳﺎﻧﮫ،
ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎﯾﯽ را اراﺋﮫ دھﯾد
• ﮔزارش دﻗﯾﻖ ﭘرداﺧت ﺷده رﺳﺎﻧﮫ را
اﯾﺟﺎد ،اراﺋﮫ وﻧﺷﺎن دھﯾد

ﺑرﻧﺎﻣﮫ | ذﺧﯾره | اﺳﺗﻘرار
• رھﺑران و ﺗﺄﺛﯾرﮔذاران ﻣﺣﻠﯽ
• ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ
• ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
• ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﭼﺎﭘﯽ و ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﮫ
• ارﺗﺑﺎطﺎت اﯾﻣﯾل و ﭘﯾﺎﻣﮏ

اﯾﺟﺎد | ﺗﺳت | ﺗوﻟﯾد
• ﭘﯾﺎم ھﺎ
• ﺗﺳت ﮐردن ﭘﯾﺎم
• اﺛر ھﻧری
• وﺳﺎﯾل ﺧﻼﻗﺎﻧﮫ
• طراﺣﯽ ﺻﻔﺣﮫ اﺻﻠﯽ
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رﺳﺎﻧﮫ iHeart
رﺳﺎﻧﮫ  iHeartاز ﭘﯾﺎم ھﺎی ﺗﺄﯾﯾد ﺷده و داراﯾﯽ ھﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ
طور اﺳﺗراﺗژﯾﮏ در ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی زﯾر ﻗرار ﻣﯽ دھد و اﺑﺗﮑﺎر ﻋﻣل ﻣﺷﮭور و ﺗﺎﺛﯾر ﮔذار
ورزﺷﯽ را ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد
اﺗﺻﺎل | ذﺧﯾره | ﭘﯾﺎده ﺳﺎزی
• ﺗﺎﯾﯾد اﻓراد ﻣﺷﮭور و ورزﺷﮑﺎر
• اﯾﺳﺗﮕﺎه ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻓراد ﻣﺷﮭور
• ادﻏﺎم روﯾداد ﻣﺟﺎزی

ﺑرﻧﺎﻣﮫ | ذﺧﯾره | اﺳﺗﻘرار
• ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ  -ﭘﺧش و ﮐﺎﺑل
• ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت رادﯾوﯾﯽ  -داﺧل و ﺧﺎرج از ﺷﺑﮑﮫ
• ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت رادﯾوﯾﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل  -داﺧل و ﺧﺎرج از
ﺷﺑﮑﮫ
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ﻣﯾزﮔرد رﺳﺎﻧﮫ ای ﻗوﻣﯽ LA
ﺗﻼش ﺑرای رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺣﻠﯽ ﺑﯾش از ﺣد و اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷرو.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ | ذﺧﯾره |اﺳﺗﻘرار
• رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺑری ﻣﺣﻠﯽ ﻗوﻣﯽ
• ﭼﺎپ ﻗوﻣﯽ ﻣﺣﻠﯽ
• رادﯾو ﻣﺣﻠﯽ ﻗوﻣﯽ
• ارﺗﺑﺎط ﻗوﻣﯽ ﻣﺣﻠﯽ
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ﺟدول زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻠﯾدی
ﺟدول زﻣﺎﻧﯽ ﻣرﺣﻠﮫ ﭘرداﺧت ﺷده رﺳﺎﻧﮫ
• ﻣرﺣﻠﮫ  27 - Iژوﺋﯾﮫ ﺗﺎ  1ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر
• ﺗﺣﻘﯾﻖ و ﺗوﺳﻌﮫ
• ﻣرﺣﻠﮫ  1 - IIﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺗﺎ  20ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر
• آﻣوزش ﺑﮫ رای دھﻧده
• ﻣرﺣﻠﮫ  21 - IIIﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺗﺎ  18اﮐﺗﺑر
• ﺛﺑت ﻧﺎم رای دھﻧده و رای ﭘﺳﺗﯽ
• ﻣرﺣﻠﮫ  19 - IVاﮐﺗﺑر ﺗﺎ  3ﻧواﻣﺑر
• ﺑﯾرون ﺑروﯾد/در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد رای دھﯾد
• ﻣرﺣﻠﮫ  4 - Vﻧواﻣﺑر ﺗﺎ  30ﻧواﻣﺑر
• ﺗﺣﻠﯾل و ﮔزارش

ﺟدول زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
•  24ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر
• ارﺳﺎل ﻧﻣوﻧﮫ ﺑرﮔﮫ رای
•  5اﮐﺗﺑر
• ارﺳﺎل ﺑرﮔﮫ ھﺎی ﭘﺳﺗﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود
•  19اﮐﺗﺑر
• آﺧرﯾن روز ﺛﺑت ﻧﺎم ﺑرای رای دادن
•  24اﮐﺗﺑر
• رای دھﯽ ﺣﺿوری آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود
•  31اﮐﺗﺑر:
• ھﻣﮫ ﻣراﮐز رای ﺑﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد
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ﺑﺎ ﺗﺷﮑر!

ﺳواﻻت؟
 - Dean Loganﻣﺗﺻدی ﺛﺑت-ﺛﺑت ﮐﻧﻧده/ﻣﻧﺷﯽ اﻣور ﺷﮭرﺳﺗﺎن
 - Epifanio “Epi” Peinadoرﺋﯾس ﻣوﻗت ﻋﻣﻠﯾﺎت
 - Monica Floresﻣدﯾر اﻣور دوﻟﺗﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﮕذاری
 - Mike Sanchezﻣدﯾر رﺳﺎﻧﮫ و ارﺗﺑﺎطﺎت
LAVote.net

