راهھﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮای رای دادن در ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ در ﺳﺎل !2020

روش رایدھﯽ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب رایدھﻨﺪه ) (Voter’s Choice Actﮐﻪ در ﺳﺎل  2016ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی در روش رایدھﯽ
ﮐﺎﻧﺘﯽھﺎی ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .در ﺳﺎل  15 ،2020ﮐﺎﻧﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪﯾﺪ را اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :آﻣﺎدور ،ﺑﻮت ،ﮐﺎﻻوراس ،ال
دورادو ،ﻓﺮﺳﻨﻮ ،ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ  ،1ﻣﺎدرا ،ﻣﺎرﯾﭙﻮﺳﺎ ،ﻧﺎﭘﺎ ،ﻧﻮدا ،اورﻧﺞ ،ﺳﺎﮐﺮاﻣﻨﺘﻮ ،ﺳﺎن ﻣﺎﺗﺌﻮ ،ﺳﺎﻧﺘﺎ ﮐﻼرا و ﺗﻮﻟﻮﻣﻦ .اطﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺶﺗﺮ را در ﺗﺎرﻧﻤﺎی  voterschoice.orgﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
روش ﮐﺎر آن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
• ھﻤﻪ رایدھﻨﺪﮔﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﯾﮏ ﺑﺮﮔﻪ رای ﭘﺴﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻪ روش ﺑﺮای
رای دادن دارﻧﺪ:
 (1ﺑﺮﮔﻪ رای ﺧﻮد را از طﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ )ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ﭘﺴﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ(.
 (2ﺑﺮﮔﻪ رای ﺧﻮد را در ﯾﮑﯽ از ﺻﻨﺪوقھﺎی اﻣﻦ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دھﯿﺪ.
 (3ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮری رای داده ﯾﺎ ﺑﺮﮔﻪ رای را در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ رای ﮔﯿﺮی ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ.

ﻣﺮاﮐﺰ رایﮔﯿﺮی ﮐﺪاﻣﻨﺪ و ﭼﻪ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ دارﻧﺪ؟
ﻣﺮاﮐﺰ رایﮔﯿﺮی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﻮزهھﺎی رایﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ رای ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ:
• رایدھﯽ زودھﻨﮕﺎم -ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮاﮐﺰ رایﮔﯿﺮی از  10روز ﻗﺒﻞ از روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎز ھﺴﺘﻨﺪ و ھﻤﻪ ﻣﺮاﮐﺰ از ﺳﻪ روز ﻗﺒﻞ
از روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎز ھﺴﺘﻨﺪ.
• اﻧﻌﻄﺎف در ﻣﮑﺎن -ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﮐﺰ رایﮔﯿﺮی ﮐﺸﻮر رای دھﯿﺪ و ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
• ﺛﺒﺖﻧﺎم رایدھﻨﺪﮔﺎن در ھﻤﺎن روز -در ھﻤﻪ ﻣﺮاﮐﺰ رایﮔﯿﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ھﻤﺎن روز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده و رای ﺑﺪھﯿﺪ،
ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﮭﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﭙﺮی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
• ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ -ﻣﺮاﮐﺰ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎی رایﮔﯿﺮی ﻣﺘﻌﺪدی دارﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮﺿﻮع ،ﭼﮑﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دھﻢ؟
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ و اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ رایﮔﯿﺮی دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ روش ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
•
•
•

روﯾﺪادھﺎﯾﯽ را ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮده و اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روشھﺎی رایﮔﯿﺮی را در ﻣﺤﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺎوره دﺳﺘﺮﺳﯽ زﺑﺎﻧﯽ ) (LAACﮐﺎﻧﺘﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت درﺑﺎره روش دﺳﺘﺮﺳﯽ
و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ رایدھﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺤﺪود دارﻧﺪ ،ﻣﺸﺎوره دھﯿﺪ.
ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ رایدھﻨﺪﮔﺎن ) (VAACﺧﻮد ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت درﺑﺎره روش
دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ رایدھﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﻠﻮل ﻣﺸﺎوره ﺑﺪھﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻢ؟
ﺑﺎ ﻧﯿﮑﻮل واﻧﮓ ) ،(Nicole Wongﺣﺎﻣﯽ ﻣﺤﻠﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق رایﮔﯿﺮی و آﻣﺎر در Asian Americans Advancing
 -Justiceﮐﻤﯿﺘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ415-848-7715 ،nicolew@advancingjustice-alc.org :

�ﺴی بﺎﺷﻨﺪ �ﺎ درﺧﻮاﺳﺖ رای �
 1رایدهﻨﺪگﺎن در کﺎﻧ �ی ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ ،ا�ﺮ ﻗبﻼ ﻋﻀﻮ روش رای �
�ﺴی ﮐﺮدە بﺎﺷﻨﺪ� ،ﮏ ورﻗﻪ رای از ﻃ��ﻖ �ﺴﺖ ) (VMBدر�ﺎﻓﺖ �ﮐﻨﻨﺪ.

