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 LOS ANGELES شھرستان
متصدی ثبت-ثبت کننده/منشی امور

سواالت متداول انتخابات مقدماتی نوامبر 2022
ثبت نام رای دھندگان 

چگونھ می توانم برای رای دادن ثبت نام کنم؟
بھ صورت انالین است. LAVOTE.GOV ساده ترین روش ثبت نام برای رأی از طریق

درخواست ھای ثبت نام رأی ھمچنین در اکثر ساختمان ھای دولتی مانند کتابخانھ، دفتر DMV، ومراکز پست  دفتر مرکزی ثبت 
است. در Norwalk موجود 

رأی دھندگان باید تا 24اکتبر برای رأی دادن ثبت نام کنند تا برگھ رأی را از طریق پست برای این انتخابات دریافت کنند.

ام ،یا وضعیت ثبت نام من چگونھ است؟  چگونھ می توانم بررسی کنم کھ آیا برای رای دادن ثبت نام کرده 
   رأی دھندگان می توانند وضعیت ثبت نام و اطالعات خود را بھ صورت آنالین درLAVOTE.GOV/VRSTATUS  بررسی کنند.یا با شماره2666-815-800 گزینھ2تماس بگیرید  

اگر مھلت ثبت نام را از دست دادم، باز ھم می توانم رای بدھم؟

بلی. ھر رأی دھنده واجد شرایطی کھ مھلت ثبت نام 24اکتبر را از دست بدھد، ھمچنان می تواند شخصاً در ھر مرکز رأی گیری در شھرستان 
Los Angeles از طریق ثبت  نام رأی دھی مشروط (ثبت  نام در ھمان روز) رأی دھد.

چھ زمانی باید اطالعات ثبت نام رای دھی خود را بھ روز کنم؟
اگررای دھنده نقل مکان کرده است، نام خود را تغییر داده اید، یا می خواھد حزب سیاسی خود را تغییر دھد. LAVOTE.GOV آنھا میتوانند ثبت نام خود را در LAVOTE.GOV بھ روز نمایند .برای رای 

دھندگانی کھ بھ خارج از ایالت نقل مکان کرده اند  لطفآ با دفتر ثبت 8999-201-800 گزینھ2 تماس بگیرند تا ثبت نام خود را ملغی نمایند یا با مراجعھ بھ سایت فرم ابطال ثبت نام را ذخیره نمایند             

رأی از طریق پست

را دریافت خواھم کرد؟ چھ زمانی برگھ رأی پستی 
از تاریخ 6اکتبر، برگھ ھای رای از طریق پست برای ھمھ رای دھندگان ثبت نام شده پست می شود.

چگونھ می توانم رأی پستی خود را ردیابی کنم؟

رای دھندگان می توانند با عضویت در رأی من کجاست در california.ballottrax.net، برگھ رای خود را پیگیری کنند. این یک اشتراک 
رایگان است کھ اعالن ھای خودکار را از طریق متن، ایمیل یا پست صوتی در مورد وضعیت برگھ رای شما ارسال می کند.

از کجا می توانم لیستی از مکان ھای صندوق ھای رأی را پیدا کنم؟

.LAVOTE.GOVانالین در
فھرستی از مکان ھای مناسب صندوق رأی در نزدیکی محل سکونت رأی دھنده در بستھ رأی از طریق پست گنجانده شده است.

چرا باید پاکت برگشتی را امضا کنم؟
 اداره ثبت برای تایید صالحیت، امضای روی پاکت برگشت را با امضای روی سابقھ ثبت نام رأی دھنده تأیید می کند.

آیا روز تولد خودم را روی پاکت برگشت می گذارم یا تاریخ بازگشت؟

تاریخ برگشت برگھ رأی را وارد کنید. اگر رأی دھنده ای تاریخ تولد خود را بھ جای آن وارد کند، برگھ رأی ھمچنان پردازش می شود و 
پس از تأیید، در شب انتخابات شمارش می شود.

چھ زمانی باید برگھ رای خود را ارسال کنم؟
رأی دھندگان می توانند رأی خود را بھ محض دریافت آن برگردانند.

تمام برگھ ھای رای باید مھر پست خورده شوند و تا روز انتخابات برگردانده شود.
دفتر ما برگھ ھای رای گیری را کھ در روز انتخابات مھر پست می شود و ظرف 7 روز پس از روز انتخابات دریافت می شود، می پذیرد.
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رأی از طریق پست

اگر برگھ رأی دریافت نکنم یا آسیب ببیند چھ؟
رای دھندگان می توانند در LAVOTE.GOV/REPLACEBALLOT یک برگھ رای جایگزین درخواست کنند. آخرین روز 

درخواست تعویض 1 نوامبر میباشد.

د.ایمیل کنید.  votebymail@rrcc.lacounty.govبا شماره 2666-815 (800)، گزینھ 2 تماس بگیرید، یا نام کامل، تاریخ تولد و آدرس خود را بھ                                    ایمیل کنی 

چگونھ می توانم رأی پستی خود را  بھ زبان ھای مختلف درخواست  بدھم؟

فرم درخواست زبان در پشت نمونھ دفترچھ رأی را پر کرده و برگردانید.
با بخش خدمات چندزبانھ بھ شماره 2666-815 (800)، گزینھ 3 تماس بگیرید.

زبان ھایی کھ پشتیبانی می کنیم : ارمنی، چینی، خمری، فارسی، کره ای، اسپانیایی، تاگالوگ، ویتنامی، ھندی،ژاپنی، تایلندی، روسی، برمھ ای، 
تلوگو، گجراتی، اندونزیایی، مغولی و بنگالی.

رای گیری حضوری

آیا میتوانم حضوری رای بدھم؟
در ھر مرکز رأی گیری رأی دھند. بلی. رای دھندگان از 29 اکتبر می توانند شخصاً 

مراکز رای دھی ھمھ روزه از ساعت 10 صبح تا 7 بعد از ظھر و از ساعت 7 صبح تا 8 شب در روز انتخابات باز خواھند بود.

چگونھ می توانم یک مرکز رای پیدا کنم؟
تماس بگیرید.  برای مشاھده برنامھ مرکز رأی بھ LOCATOR.LAVOTE.GOVمراجعھ کنید..یا با شماره815-2666-008 گزینھ1

این برنامھ تمام مکان ھای مرکز رأی در شھرستان Los Angeles  و زمان انتظار تخمینی را نشان می دھد.
در اواسط ماه اکتبر بھ ھر رای دھنده ای کھ ثبت نام کرده است، نامھ ای جداگانھ ارسال می شود کھ نزدیک ترین مکان ھای مرکز رأی را 

بھ خانھ آنھا فھرست می کند.

چگونھ مراکز رای را از COVID-19 ایمن نگھ می دارید؟

آیا برای رای دادن در یک مرکز رای نیاز بھ ارائھ کارت شناسایی  دارم؟

چھ زمانی می توانم حضوری رای بدھم؟
بھ ھر مرکز رأی گیری مراجعھ کنند. رأی دھندگان می توانند از 29 اکتبر

از فرصت ھای رای گیری زودھنگام استفاده کنید و زودتر رأی دھید.

ھمھ مراکز رأی گیری از دستورالعمل ھای بھداشت عمومی و ایمنی فعلی پیروی می کنند.

کارمندان انتخاباتی ماسک صورت می پوشند و سطوح را بھ طور منظم پاک می کنند.
رای دھندگان بھ شدت تشویق بھ پوشیدن ماسک صورت می شوند.

قانون California رای دھندگان ثبت نام شده را ملزم نمی کند کھ ھویت خود را ھنگام رای دادن نشان دھند.
با این حال، اگر رای دھنده ای برای اولین بار ثبت نام می کند، باید کارت شناسایی معتبر دولتی عکس دار یا چھار رقم آخر شماره تامین اجتماعی 

را ارائھ دھد.


	•	Voters can request a replacement ballot at LAVOTE.GOV/REPLACEBALLOT. The last day to request a replacement is May 31.



