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 LOS ANGELES شھرستان
متصدی ثبت-ثبت کننده/منشی امور

چھ موارد جدید در انتخابات  مقدماتی 2022 وجود دارد ؟

تأثیر کمیسیون سرشماری و تقسیم  بندی مجدد شھروندان

،  •  پس از سرشماری ملی (کھ در سال2020 انجام شد)
کمیسیون  تقسیم مجدد شھروندان California مرزھای 

منطقھ را در سراسر ایالت بھ روز کرد .

کنگره، جدید  • برخی ازرای دھندگان ممکن است در نواحی
 . مجلس ایالتی، سنای ایالتی، و ھیئت تساوی ایالتی باشند 

با  • بررسی کنید کھ در کدام ناحیھ زندگی می کنید
 LAVOTE.GOV/MYDISTRICTمراجعھ بھ

دو انتخابات ھمزمان برای کرسی سنای ایاالت متحده

دارد  • دو رقابت سنای ایاالت متحده در این رای گیری وجود 
، ژانویھ  • یکی برای دوره 6 سالھ منظم کھ در  3

2029 بھ پایان میرسد.
بھ  • یکی برای باقیمانده دوره جاری منتھی

3 ژانویھ ،2023
. دھند • رای دھندگان می توانند برای ھر دو رقابت رای

را رای دھندگان رقابت ھا و نامزدھای ناحیھ جدید خود  • 
خواھند دید.
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چھ موارد جدید در انتخابات مقدماتی 2022 وجود دارد ؟
انتخابات  عمومی ویژه ناحیھ مجلس 62

. شد • انتخابات ویژه ای در 5 آوریل 2022 برای پرکردن جای خالی ناحیھ مجلس 62 برگزار

مدت  • دو نامزد برتری کھ بیشترین آرا را در انتخابات ویژه بھ دست آوردند در دور دوم انتخابات برای باقیمانده مدت کوتاه
(منتھی بھ5  دسامبر2022) حضور دارند. 

• انتخابات دور دوم در برگھ رای اولیھ انتخابات7  ژوئن 2022 گنجانده شده است .

ھستند  • با توجھ بھ کمیسیون تقسیم مجدد شھروندان، بسیاری از رای دھندگانی کھ واجد شرایط رای دادن در دور دوم انتخابات
اکنون در ناحیھ مجلس 61  زندگی می کنند.

دید: خواھند • این رأی دھندگان دو رقابت را در برگھ رأی خود 

دھند. • رای دھندگان می توانند برای ھر دو مسابقھ رای

. • اعضای مجلس ایالتی، ناحیھ مجلس  - 62 کوتاه مدت کھ در 5 دسامبر 2022 بھ پایان میرسد
• اعضای مجلس ایالتی، ناحیھ مجلس 61 - دوره  کامل   




