
ي العام 
ي مقاطعتك �ن

 ! 2020م��د من الطرق للتص��ت �ن
 

ي أصوت بها؟
  ماذا �حدث للط��قة الي�

، وهو قانون صدر عام  ن ي  2016أجرى قانون اخت�ار الناخبني
ي بعض المقاطعات �ن

ات ج��ئة ع� ط��قة عمل التص��ت �ن ، تغي�ي
ي عام  كال�فورن�ا. 

اس والدورادو  15، ستقوم 2020�ن ي وكاالف�ي
: أمادور و�وي� ات الجد�دة وهذە المقاطعات �ي مقاطعة بتنف�ذ هذە التغي�ي

اعرف أ��� ع�  وماديرا ومار�بوسا ونابا ون�فادا وأورانج وسا�رامنتو وسان ماتيو وسانتا كالرا ووتولومن.  1وف��سنو ولوس أنجل�س
erschoice.orgvot . 

 
 ما �ي الط��قة؟

�د و�كون لديه • ي ال��
�د �ن اع ع�� ال��  ع� بطاقة اق��

�
ن تلقائ�ا ن المسجلني  للتص��ت:  ثالث طرق�حصل جميع الناخبني

�د (ال �طلب طابع ب��دي).  . 1 اع الخاص بك عن ط��ق ال��  قم ب�عادة بطاقة االق��
ي جميع أنحاء المقاطعة  . 2

ي أحد الصناديق اآلمنة الموجودة �ن
اع الخاصة بك �ن  قم بوضع بطاقة االق��

 ( ال �طلب طابع ب��دي). 
ي مركز التص��ت.  . 3

اع الخاصة بك �ن  أو قم بوضع بطاقة االق��
�
 قم بالتص��ت شخص�ا

 
ي تقدمها؟

 ما �ي مرا�ز التص��ت وما �ي المزا�ا الي�

اع.  ستحل مرا�ز التص��ت محل ي مركز التص��ت، تتوفر لك إمكان�ة الوصول إ�:  أما�ن االق��
 �ن

ة أ�ام، وجميع مرا�ز التص��ت مفتوحة قبل يوم - التص��ت المبكر ● تفتح بعض مرا�ز التص��ت قبل يوم االنتخابات بع��
 أ�ام.  3االنتخابات بثالثة 

ي  - مرونة الموقع ●
ل.  أيالتص��ت �ن ن ي مقاطعتك  ول�س فقط المركز األقرب إ� الم�ن

 مركز تص��ت �ن
ي نفس اليوم ●

ن �ن ي  - �سج�ل الناخبني
ي أي مركز تص��ت حئ� بعد انقضاء الموعد النهايئ

ي نفس اليوم �ن
قم بالتسج�ل والتص��ت �ن

 . ن  لتسج�ل الناخبني
جمة اللغ��ة وآالت التص��ت المتع - الدعم ● ي �مكن الوصول إليها. تقدم مرا�ز التص��ت مساعدة ال��  ددة الئ�

 
ي فعله لن�� هذە المعلومات؟

 ما الذي �مكنين

ات لمنع االلتباس والتأ�د من أن جميع مجتمعاتنا �مكنها الوصول إ� التص��ت الخاص بها  ي ��� المعلومات حول هذە التغي�ي
ساعد �ن

 وف�ما ��ي بعض الطرق للمشاركة:  بال�امل. 
 مع مجتمعك حول الطرق المتعددة للتص��ت.  تبادل المعلوماتو  استضافة المعلومات ●
ي مقاطعتك ( ●

لتقد�م المشورة إ� مكتب االنتخابات  )LAACانضم إ� اللجنة االستشار�ة للوصول اللغوي �ن
�ة محدودة.  ن ن الذين تكون قدراتهم ع� التحدث باللغة اإلنجل�ي  �شأن توع�ة والوصول إ� الناخبني

ي المقاطعة ( ●
ن �ن ، لتقد�م المشورة لمكتب االنتخابات )VAACانضم إ� اللجنة االستشار�ة للوصول إ� الناخبني

ن ذوي اإلعاقة.   �شأن توع�ة والوصول إ� الناخبني
 

ي الحصول ع� الم��د من المعلومات؟
 ك�ف �مكنين

ي ا
�ي اآلسيوي لتع��ز العدالة تواصل مع ن�كول وونغ، و�ي محام�ة حقوق التص��ت والتعداد المجتم�ي �ن لتجمع األم�ي

ي  -
وين �د اإلل��� -848-415 هاتف رقم nicolew@advancingjustice-alc.org: تجمع القانون اآلسيوي ع� ال��

7715 . 

                                                           
�د ( 1 اع ع�� ال�� ي مقاطعة لوس أنجلوس ع� بطاقة اق��

ن VMBس�حصل الناخبون �ن اع  VMB) فقط إذا كانوا أصًال ناخبني   . VBMأو إذا كانوا قد طلبوا اق��

http://voterschoice.org/
mailto:nicolew@advancingjustice-alc.org

