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بگیرید. اگر مطالب ترجمھ شدهبھ روزرسانی کنید، یا با دفاتر انتخابات محل خود تماس
ارسال خواھد شد.برای ناحیھ شما در دسترس باشد، بھ صورت رایگان برایتان

اگر در اورنج کانتی زندگی می کنید:

دریافت خواھیدنسخھ برگھ رأی فارسی بھ صورت "رونوشت" از طریق پستبستھ بھ مکان زندگی شما، یکاگر از منزل رأی می دھید:
استفاده جھت رایتوجھ کنید کھ برگھ رای رونوشت فارسی قابلرأی است (یک برگھترجمھ شدهکرد. برگھ رأی رونوشت ارسالی نمونھ

خود از طریقنسخھ انگلیسی آن کمک خواھد کرد. با دفتر انتخابات شھرستان) کھ بھ شما در درک محتوای برگھ رأی و پر کردندادن نیست
وبسایتطریقازیابکنید،رأیبرگھرونوشتدرخواستوبگیریدتماس)714(567-7600شماره

https://voterstatus.sos.ca.govدھیدتغییرفارسیبھراانتخابتانموردزبان.
کرده اید.ثبت نامآنجادررأی گیریبرایکھداردمکانیبھبستھفارسیبھترجمھدرکمکوھمیاریمی دھید:رأیحضوریصورتبھاگر
داشت.خواھدوجودگیریرایحوزهدر"رونوشت"واضحعبارتوترجمھ شده رأیبرگھتابلویکباشد،حاضرفارسیمترجمکمکاگر
آنازانگلیسیرأیبرگھرویبردادنرأیجھتوبردهرأی گیریاتاقکبھخودبامی توانیدکھداردوجودشمابرایکپی ھاییآنجادر

کنیداستفاده .

اگر در شھرستان لس آنجلس زندگی می کنید:

دریافت خواھیدنسخھ برگھ رأی فارسی بھ صورت "رونوشت" از طریق پستبستھ بھ مکان زندگی شما، یکاگر از منزل رأی می دھید:
استفاده جھت رایتوجھ کنید کھ برگھ رای رونوشت فارسی قابلرأی است (یک برگھترجمھ شدهکرد. برگھ رأی رونوشت ارسالی نمونھ

خود از طریقنسخھ انگلیسی آن کمک خواھد کرد. با دفتر انتخابات شھرستان) کھ بھ شما در درک محتوای برگھ رأی و پر کردندادن نیست
وبسایتطریقازیابکنید،رأیبرگھرونوشتدرخواستوبگیریدتماس)714(567-7600شماره

https://voterstatus.sos.ca.govدھیدتغییرفارسیبھراانتخابتانموردزبان.

کرده اید.ثبت نامآنجادررأی گیریبرایکھداردمکانیبھبستھفارسیبھترجمھدرکمکوھمیاریمی دھید:رأیحضوریصورتبھاگر
داشت.خواھدوجودگیریرایحوزهدر"رونوشت"واضحعبارتوترجمھ شده رأیبرگھتابلویکباشد،حاضرفارسیمترجمکمکاگر
آنازانگلیسیرأیبرگھرویبردادنرأیجھتوبردهرأی گیریاتاقکبھخودبامی توانیدکھداردوجودشمابرایکپی ھاییآنجادر

کنیداستفاده .

کنید:می توانید در زمان رأی گیری حضوری از مترجم حضوری استفاده
کھ نشان دھنده زبانیباید یک نشان، روبان، یا برچسب بھ ھمراه داشتھ باشنداگر کارمندان پایگاه یا مرکز رأی گیری فارسی زبان باشند،
است بھ زبان فارسیوجود داشتھ باشد مبنی بر اینکھ کارمندی در آنجا قادرباشد کھ بھ آن صحبت می کنند. ھمچنین ممکن است تابلوئی

صحبت کند.
کمک شما حضور پیدالطفا توجھ کنید کھ افرادی کھ برای.بھ ھمراه خود ببریددونفر را جھت کمک در فرآیند رأی گیریمجاز ھستید تاشما

عضوی از خانواده یا از دوستان خود را بیاورید!بھتر است.میکنند نمیتوانند  نماینده کارفرما یا اتحادیھ باشند

نمی باشد.ندارد، برگھ رأی و کمک بھ زبان فارسی در آنجا موجوداگر در شھرستانی زندگی می کنید کھ در لیست باال وجود
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