
المساعدة اللغوية للناخبين يف كاليفورنيا

نصائح سريعة!

ً إذا قمت بالتصويت شخصيا

فعليك دائماً أن تسأل الموظفين يف مكان االقتراع أو مركز التصويت 

عن المواد المتاحة لديهم باللغة اليت تفضلها. أيضا، اسأل إذا كان 

أي من الموظفين يتحدث لغتك.

إذا قمت بالتصويت عن طريق البريد 

فاتصل بمكتب االنتخابات واسأل عن المواد المترجمة اليت يمكنهم 

إرسالها إليك قبل يوم االنتخابات. يجب توفير كل يشء مجاناً.

يوم االنتخاباتقبل يوم االنتخابات

قد تتمكن من العثور عىل بطاقات اقتراع مترجمة

إذا كانت لغتك المفضلة تندرج ضمن العمود “أ” أدناه لمقاطعتك

يف مكان ما يف مكان االقتراع أو يف مركز االقتراع الخاص بك، يجب أن تجد بطاقة 

اقتراع”فاكسمييل” مترجمة معروضة بشكل واضح. يجب أن تكون هناك نسخ لك لتأخذها إىل 

كشك االقتراع لمساعدتك يف التصويت عىل ورقة االقتراع اإلنجليزية. يجب أن تكون هناك أيضاً 

إشارة مترجمة تخبرك باللغات اليت تتوفر بها بطاقات اقتراع الفاكسمييل المترجمة وأي اللغات 

يتحدث بها العاملون يف صناديق االقتراع

إذا كانت لغتك المفضلة تندرج ضمن العمود ب أدناه لمقاطعتك

سيتم ترجمة جميع المواد االنتخابية يف مكان االقتراع أو يف مركز االقتراع الخاص بك، بما يف 

ذلك بطاقات االقتراع اليت يمكنك التصويت عليها بالفعل.

كل ما تحتاج إىل معرفته للتصويت يف مارس 2020 باللغة اليت تختارها

يمكنك استخدام المساعدة اللغوية عند التصويت

إذا كان هناك موظيف اقتراع ثنايئ اللغة يف مكان االقتراع أو يف مركز التصويت الخاص بكفيجب 

عليهم ارتداء شارة أو شريط أو ملصق يذكر اللغات اليت يتحدثونها.

يسمح لك بإحضار ما يصل إىل شخصين إىل مكان االقتراع الخاص بك لمساعدتك يف التصويت 

طالما أنهم ال يمثلون رب عملك أو نقابتك. أحضر أحد أفراد العائلة أو صديق!

يمكنك الحصول عىل مواد مترجمة 
لمساعدتك يف اإلعداد

اتصل بمكتب انتخابات المقاطعة الخاص 

بك لتسأل فيما إذا كان هناك بطاقة 

اقتراع مترجمة أوبطاقة اقتراع مترجمة 

“فاكسمييل” و/ و دليل معلومات 

الناخبين يف المقاطعة مترجماً. 

سيتم إرسال أي مواد متاحة لك مجاناً.

)إن بطاقة اقتراع “الفاكسمييل” 

يه عينة بطاقة اقتراع مترجمة 

ستساعدك عىل فهم بطاقة 

اقتراعك باللغة اإلنجليزية. ال يمكنك 

التصويت عليها فعلياً.(

ARABIC
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متطلبات اللغة حسب المقاطعة

العثور عىل المقاطعة اليت تقيم فيها. إذا كانت لغتك المفضلة مدرجة يف العمود أ، قد تتوفر بطاقات االقتراع “بالفاكسيمييل” مترجمة بالبريد ويف مكان االقتراع الخاص 

بك أو مركز االقتراع. إن بطاقة اقتراع “الفاكسمييل” يه عينة بطاقة اقتراع مترجمة ستساعدك عىل فهم بطاقة اقتراعك باللغة اإلنجليزية. اتصل بمكتب انتخابات المقاطعة 

الخاص بك لنسأل.

إذا كانت لغتك مدرجة يف العمود ب، كل ما هو متوفر باللغة اإلنجليزية يجب أن يكون متوفراً بلغتك أيضاً. ويتضمن ذلك بطاقات االقتراع المترجمة اليت يمكنك التصويت 

عليها.

العمود ب العمود أ المقاطعة
تتوفر نسخ مترجمة من كافة مواد التصويت “الفاكسمييل” المترجمبطاقات االقتراع المتاحة

الصينية واإلسبانية والفلبينية/التاغالوغية والفيتنامية الكمبودي/الخمير والكورية والبنجابية أالميدا 510-272-6973

--- --- البيين  530-694-2281

--- األسبانية أمادور  209-223-6465

--- همونغ واإلسبانية بووت  3400-552-530, ، خيار 

1 أو 800-894-7761

--- األسبانية كاالفيراس  209-754-6376

األسبانية --- كولوسا  530-458-0500

الصينية واالسبانية الكورية والفلبينية/التاغالوغية والفيتنامية كونترا كوستا  925-335-7800

الهندي األمرييك )يتم تحديده عىل مستوى المقاطعة( األسبانية ديل نوريت  707-464-7216

--- الصينية واالسبانية الدورادو  530-621-7480

األسبانية الصينية والهمونغ والكورية والكمبودية/الخمير والبنجابية 

والفلبينية/التاغالوغية والفيتنامية

فريسنو  559-600-8683

األسبانية --- غلين  530-934-6414

األسبانية هومبولت  707-445-7481

األسبانية --- امبيريل  442-265-1060

األسبانية إنيو  760-878-0224

األسبانية الفلبينية/التاغالوغية والبنجابية  كيرن   661-868-3590 

 أو  800-452-8683

األسبانية الفلبينية/ لتغالوغ كنغز  559-852-4401

--- األسبانية ليك  707-263-2372

--- األسبانية اسين  530-251-8217

الكمبودي/الخمير والصينية والكورية واإلسبانية والفلبينية/

التاغالوغية والفيتنامية

األرمينية والبنغالية والفارسية لوس أنجلوس  800-815-2666

األسبانية البنجابية ماديرا  559-675-7720

--- اإلسبانية والفيتنامية مارين  415-473-6456

--- اإلسبانية والفلبينية/التاغالوغية ماريبوسا  209-966-2007



--- األسبانية ميندوسينو  707-234-6819

األسبانية الصينية والهمونغ والبنجابية ميرسيد  209-385-7541

--- األسبانية مودوك  530-233-6205

--- األسبانية مونو  760-932-5537

األسبانية الكورية والفلبينية/ التاغالوغية والفيتنامية مونتيري  831-796-1499

األسبانية اإلسبانية والفلبينية/التاغالوغية نابا  707-253-4321

--- األسبانية نيفادا  530-265-1298

الصينية والكورية واإلسبانية والفيتنامية الفلبينية/ التغالوغية أورانج  714-567-7600

--- الكورية واإلسبانية والفلبينية/التاغالوغية بليسر  530-886-5650

--- األسبانية بلوماس  530-283-6256

األسبانية الصينية والكورية والفلبينية/ التاغالوغية والفيتنامية ريفرسايد  951-486-7200

الصينية واألسبانية الهمونغ والكورية والبنجابية والفلبينية/التاغالوغية 

والفيتنامية

سكرامنتو  916-875-6451

األسبانية --- سان بينيتو  831-636-4016

األسبانية الصينية والكورية والفلبينية/التاغالوغية والفيتنامية سان برناردينو  909-387-8300

الهندية األمريكية )يتم تحديدها عىل مستوى المقاطعة( 

والصينية واألسبانية والفلبينية/التاغالوغية والفيتنامية

العربية والكورية سان دييغو   5800-565-858  أو  

800-696-0136

الصينية واألسبانية الكورية والفلبينية/ التاغالوغية والفيتنامية  سان فرانسيسكو 

415-554-4375 

األسبانية الصينية والكمبودية/الخمير والبنجابية والفلبينية/

التاغالوغية والفيتنامية

سان جواكين  209-468-8683

--- اإلسبانية والفلبينية/التاغالوغية  سان لويس أوبيسبو 

805-781-5228 

الصينية واألسبانية الكورية والفلبينية/التاغالوغية سان ماتيو  650-312-5222

األسبانية الصينية والكورية والفلبينية/التاغالوغية  سانتا باربارا  805-568-2200 

أو  800-722-8683

الصينية واإلسبانية والفلبينية/التاغالوغية والفيتنامية الكورية 

والكمبودية/الخمير

---  سانتا كالرا  8683-299-408 أو 

866-430-8683 

األسبانية --- سانتا كروز  831-454-2060

--- األسبانية شاستا  530-225-5730

--- األسبانية سييرا  530-289-3295

--- األسبانية سيسكيو  530-842-8084

متطلبات اللغة حسب المقاطعة
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--- اإلسبانية والفلبينية/التاغالوغية  سوالنو  6675-784-707 أو  

888-933-8683 

--- األسبانية والكمبودية/الخمير والفلبينية/التاغالوغية 

والفيتنامية

 سونوما  6800-565-707 أو  

800-750-8683 

األسبانية الكمبودية/الخمير والبنجابية واآلشورية/السريانية ستانيسالوس  209-525-5200

--- اإلسبانية والبنجابية والفلبينية/التاغالوغية ساتر  530-822-7122

--- األسبانية تيهاما  530-527-8190

--- --- ترينييت  530-623-1220

األسبانية الفلبينية/ التغالوغية تولير  559-624-7300

--- األسبانية تثولومن  209-533-5570

األسبانية الصينية والفلبينية/التاغالوغية والفيتنامية فيتنورا  805-654-2664

--- األسبانية والصينية والكورية يولو  530-666-8133

--- الهمونغ واألسبانية يوبا  530-749-7855
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