
ممکن است بتوانید ترجمه برگه رای را بگیرید

اگر زبان موردنظر شما در کانیت شما در ستون 
A است

شما در جایی از حوزه نظرسنجی یا مرکز رای گیری 
یک »رونوشت« برگه رای پیدا یم کنید که نصب 

شده است. نسخه هایی هم هست که یم توانید به 
غرفه رای گیری ببرید تا به شما در رای گیری به زبان 

انگلییس کمک کند. عالوه بر آن، باید یک عالمت 
ترجمه شده نیز باشد که نشان دهد برگه رونوشت 

رای به چه زبان هایی ترجمه شده است و کارکنان 
حوزه به چه زبان هایی صحبت یم کنند.

اگر زبان موردنظر شما در کانیت شما در ستون 
B است

همه مطالب انتخابات در حوزه رای گیری یا مرکز 
رای گیری ترجمه شده اند که شامل برگه های رای نیز 

یم شود که یم توانید واقعا روی آن ها رای بدهید.

شما یم توانید موقع رای گیری از کمک شفاهی 
استفاده کنید

اگر کارکنان حوزه رای گیری در حوزه رای گیری یا مرکز 
رای گیری شما دو زبانه هستند، آن ها یک نشان، روبان 

یا استیکر دارند که روی آن به زبان هایی که قادر به 
تکلم هستند، اشاره شده است. 

شما یم توانید تا دو نفر را با خود بیاورید تا به شما در 
رای گیری کمک کنند، مشروط به آن که آن ها نماینده 

کارفرما یا اتحادیه شما نباشند. ییک از اعضای خانواده 
یا یک دوست را بیاورید!

کمک  زباین به 
رای دهندگان کالیفرنیایی

نکات فوری!

اگر بصورت حضوری رای یم دهید
همیشه از کارکنان محل رای گیری یا مرکز رای گیری 
درباره مطالب موجود به زبان موردنظر خود سوال 
کنید. به عالوه، سوال کنید آیا کارمندی به زبان شما 

صحبت یم کند.

اگر بصورت پسیت رای یم دهید
با دفتر انتخابات خود تماس گرفته و سوال کنید که 

ترجمه چه مطالیب را یم توانند قبل از روز انتخابات برای 
شما ارسال کنند. همه چیز باید بدون هزینه ارایه شود. 

در روز رای گیریقبل از روز انتخابات

همه چیزهایی که باید درباره رای گیری در ماه مارس 2020 بدانید به زبان انتخایب شما

شما یم توانید مطالب ترجمه 
شده دریافت کرده و آمادیگ 

کسب کنید

با دفتر انتخابات کانتی خود تماس گرفته و 

سوال کنید آیا ترجمه برگه رای، »رونوشت« 

ترجمه برگه رای و یا ترجمه راهنمای 

رای گیری کانتی موجود هست. 

 همه مطالب موجود رایگان برای شما 

ارسال می شوند.

برگه »رونوشت« یک نمونه برگه رای 

ترجمه شده است که به شما در فهم 

برگه انگلیسی کمک می کند. شما 

نمی توانید از آن در رای گیری واقعی 

استفاده کنید.

FARSI
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الزامات زباین در کانیت
کانیت محل اقامت خود را پیدا کنید. اگر زبان موردنظر شما در ستون الف است، ممکن است »رونوشت« برگه رای ترجمه شده 
از طریق پست یا در حوزه رای گیری یا مرکز رای گیری موجود باشد. »رونوشت« برگه رای یک نمونه برگه ترجمه شده است که 

به شما کمک یم کند مطالب برگه رای انگلییس را بفهمید. با دفتر انتخابات کانیت خود تماس گرفته و بپرسید. 

اگر زبان شما در ستون ب است، همه مطالب موجود به زبان انگلییس باید به زبان شما نیز موجود باشند. این شامل برگه 
رای گیری برای استفاده در رای گیری نیز یم شود.

ستون ب ستون الف
نسخه ترجمه شده همه مطالب کانیت

رای گیری موجود است.
رجمه برگه های رای »رونوشت« 

موجود است.

چیین، اسپانیویل، فیلیپینو/ تاگالوگ، 
ویتنایم

کامبوجی/خمر، کره ای، پنجایب آالمدا 272-6973 )510(

--- --- آلپاین 694-2281 )530(

--- اسپانیویل آمادور 223-6465 )209(

--- همونگ، اسپانیویل بات 552-3400 )530(، 
گزینه 1 یا 894-7761 

)800(

--- اسپانیویل کاالوراس 754-6376 )209(

اسپانیویل --- کلوسا 458-0500 )530(

چیین، اسپانیویل کره ای، فیلیپیین/ تاگالوگ، ویتنایم  کانترا کوستا 
)925( 335-7800

زبان سرخپوسیت آمریکایی )در سطح 
کانیت مشخص یم شود(

اسپانیویل  دل نورت 
)707( 464-7216

--- چیین، اسپانیویل  الدورادو 
)530( 621-7480

اسپانیویل چیین، همونگ، کره ای، کامبوجی/ خمر، 
پنجایب، فیلیپینو/ تاگالوگ، ویتنایم

 فرسنو 
)559( 600-8683

اسپانیویل --- گلن 934-6414 )530(

اسپانیویل  هامبولت 
)707( 445-7481

اسپانیویل ---  ایمپریال 
)442( 265-1060

اسپانیویل این یو878-0224 )760(

اسپانیویل فیلیپیین، تاگالوگ، پنجایب کرن 3590-868 )661( یا 
)800( 452-8683

اسپانیویل فیلیپیین/ تاگالوگ  کینگز 
)559( 852-4401

--- اسپانیویل لیک 263-2372 )707(

--- اسپانیویل السن 251-8217 )530(



کامبوجی/خمر، چیین، کره ای، 
اسپانیویل، فیلیپیین/تاگالوگ، ویتنایم

ارمین، بنگایل، فاریس  لس آنجلس 
)800( 815-2666

اسپانیویل پنجایب مادرا 675-7720 )559(

--- اسپانیویل، ویتنایم مارین -6456 473 )415(

--- اسپانیویل، فیلیپیین/تاگالوگ  ماریپوسا 
)209( 966-2007

--- اسپانیویل  مدوسینو 
)707( 234-6819

اسپانیویل چیین، همدونگ، پنجایب مرسد -7541 385 )209(

--- اسپانیویل مودوک 233-6205 )530(

--- اسپانیویل مونو 932-5537 )760(

اسپانیویل کره ی، فیلیپیین/تاگالوگ، ویتنایم  مونتری 
)831( 796-1499

--- اسپانیویل، فیلیپیین/ تاگالوگ  ناپا 253-4321 )707(

--- اسپانیویل وادا 265-1298 )530(

چیین، کره ای، اسپانیویل، ویتنایم فیلیپیین/تاگالوگ، فاریس اورنج 567-7600 )714(

--- کره ای، اسپانیویل، فیلیپیین/تاگالوگ  پلیسر 
)530( 886-5650

--- اسپانیویل پلوماس -6256 283 )530(

اسپانیویل چیین، کره ای/تاگالوگ، ویتنایم  ریورساید 
)951( 486-7200

چیین، اسپانیویل همدونگ، کره ای، پنجایب/تاگالوگ، 
ویتنایم

 ساکرامنتو 
)916( 875-6451

اسپانیویل ---  سان بنیتو 
)831( 636-4016

اسپانیویل چیین، کره ای،فیلیپیین/ تاگالوگ، ویتنایم  سان برناردینو 
)909( 387-8300

زبان سرخپوسیت آمریکایی )در سطح 
کانیت مشخص یم شود(، چیین، 

اسپانیویل، فیلیپیین/تاگالوگ، ویتنایم

عریب، کره ای  سن دیه گو 
 5800-565 )858( یا 

)800( 696 0136

چیین، اسپانیویل کره ای، فیلیپیین/تاگالوگ، ویتنایم  سان فرانسییکو 
)415( 554-4375

اسپانیویل چیین، کامبوجی/خمر، پنجایب، فیلیپیین/ 
تاگالوگ، ویتنایم

 سان جواکین 
)209( 468-8683

--- اسپانیویل، فیلیپیین/تاگالوگ  سان لوییز اوبیسپو 
 )805( 781-5228

متطلبات اللغة حسب المقاطعة
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ستون ب ستون الف
نسخه ترجمه شده همه مطالب کانیت

رای گیری موجود است.
رجمه برگه های رای »رونوشت« 

موجود است.



چیین، اسپانیویل کره ای، فیلیپیین/تاگالوگ  سان ماتئو 
)650( 312-5222

اسپانیویل چیین، کره ای، فیلیپینو/تاگالوگ  سانتا باربارا 
 )805( 568-2200 

یا 722-8683 )800(

اسپانیویل چیین، کره ای، فیلیپیین/تاگالوگ  سانتا کالرا 
 8683-299 )408( یا 

)866( 430-8683

اسپانیویل ---  سانتا کروز 
)831( 454-2060

--- اسپانیویل شاستا 225-5730)530(

--- اسپانیویل سیه را 289-3295 )530(

--- اسپانیویل  سیسکیو 
)530( 842-8084

--- اسپانیویل، فیلیپینو/تاگالوگ  سوالنو 
)707( 784-6675 

 یا 933-8683 )888(

اسپانیویل اسپانیویل، کامبوجی/خمر، فیلیپیین/
تاگالوگ، ویتنایم

 سونوما 
 )707( 565-6800 

یا 750-8683 )800(

اسپانیویل کامبوجی/خمر، پنجایب، آشوری/سریاین  استانیسالئوس 
)209( 525-5200

--- اسپانیویل، پنجایب، فیلیپیین/تاگالوگ ساتر 822-7122 )530(

--- اسپانیویل تاهاما 527-8190 )530(

--- ---  ترینییت 
)530( 623-1220

اسپانیویل فیلیپیین/تاگالوگ تولر 624-7300 )559(

--- اسپانیویل تولومن 533-5570)209(

اسپانیویل چیین، فیلیپیین/تاگالوگ، ویتنایم ونتورا 654-2664 )805(

--- اسپانیویل، چیین، کره ای یولو 666-8133 )530(

--- همدونگ، اسپانیویل یوبا 749-7855 )530(
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متطلبات اللغة حسب المقاطعة

ستون ب ستون الف
نسخه ترجمه شده همه مطالب کانیت

رای گیری موجود است.
رجمه برگه های رای »رونوشت« 

موجود است.


