Сонгогчийн эрхийн тухай хуулийн төсөл

та дараах эрхтэй
1.

Хэрэв та бүртгүүлсэн сонгогч бол санал өгөх эрх. Та дараах тохиолдолд

ТУСГАЙ МЭДЭГДЭЛ

санал өгөх зохих эрхтэй:

•

Калифорни муж улсад амьдардаг
АНУ-ын иргэн
18 насанд хүрсэн
одооамьдарч байгаа газартаа
бүртгэлтэй

2.

Хүнд гэмт хэрэг үйлдсэнийхээ төлөө
мужийн эсвэл холбооны шоронд
одоогоор хорих ял эдэлж байгаа биш
бөгөөд
шүүхээс сэтгэцийн эрүүл мэндийн хувьд
санал өгөх чадваргүй гэж одоогоор
үзээгүй

Сонгогчид зориулсан мэдээллийн
гарын авлага дээр заасан өдөр
7:00 цагаас 20:00 цагийн хооронд
нээлттэй байна.
•

хайрцагт хэрхэн хийх талаарх

Таны нэр жагсаалтад байхгүй байсан ч та бүртгүүлсэн сонгогч бол

тодорхой зааварчилгааг сонгуулийн
хорооны ажилтнаас асууж эсвэл

Та саналын түр хуудас ашиглан саналаа өгөх болно. Сонгуулийн

орон нутгийн сонгуулийн хорооны

байгууллагын албан тушаалтан нар таныг санал өгөх зохих эрхтэй болохыг

ажилтны танд илгээсэн мэдээллээс

тогтоовол таны саналыг тоолох болно.
Санал хураалт дуусахад та хүлээлгийн дараалалд байгаа бол санал өгөх
эрх.
4.
5.

олж уншиж болно.
•

бол танаас зохих биеийн байцаалт
эсвэл холбооны хууль тогтоомжийн

заалгахгүйгээр саналаа нууцаар өгөх эрх.

дагуу бусад бичиг баримтыг

Та саналын хуудсаа саналын хайрцагт хийгээгүй байгаа үед хэрэв

үзүүлэхийг хүсэж болно. Гэхдээ хувь
хүн бүрт баримт бичиг байхгүй ч
гэсэн түр хугацаагаар санал өгөх

боломжтой:
Санал авах байранд байгаа сонгуулийн хорооны ажилтнаас саналын
шинэ хуудас асууж авах,Шуудангаар санал өгөх саналын хуудсаа

эрхтэй гэдгийг анхаарна уу.
•

бүх шаардлагыг хангаагүй бол

хуудсаар солих эсвэл

өөрийгөө санал өгөх эрхтэй гэж

Саналын түр хуудас ашиглан санал өгөх.

тусламж авах эрх.
Бүрэн бөглөсөн шуудангаар санал өгөх саналын хуудсаа Калифорни
муж улс дахь санал авах дурын байранд саналын хайрцагт хийх эрх.
8.

Таны санал өгөх сонгуулийн тойрогт хангалттай тооны хүн англиас өөр
тухайн хэлээр ярьдаг бол сонгуулийн материалыг тэр хэлээр авах эрх.

9.

хэрэг болно.
•

Санал тоолох төхөөрөмжийг
өөрчилж засварлах нь хууль
зөрчиж буй хэрэг болно.

Хэрэв танд эдгээр эрхийн аль нэгийг
эдлэхэд татгалзсан гэж үзэж байвал
Төрийн нарийн бичгийн даргын

Сонгуулийн хорооны ажилтнаас сонгуулийн журмын талаар асуулт

Сонгогчдод зориулсан нууцлалтай

асуух болон сонгуулийн явцыг үзэх эрх. Хэрэв таны асуусан хүн тухайн

үнэгүй тусгай дугаар болох (800) 345-

асуултад хариулж чадахгүй бол хариулж чадах зөв хүн рүү таныг илгээх
ёстой. Хэрэв та түүний ажлыг тасалдуулж байвал тэр таны асуултад
хариулахаа зогсоож болно.
10.

танилцуулах нь хууль зөрчиж буй

Саналын хуудсаа саналын хайрцагт хийхдээ ажил олгогч эсвэл
үйлдвэрчний эвлэлийн төлөөлөгчөөсөө бусад хэнээс ч хамаагүй

Хэрэв та холбооны болон муж
улсын хуулийн дагуу санал өгөх

сонгуулийн хороон дээр эсвэл санал авах байран дээрээ саналын шинэ

7.

Хэрэв та шинээр бүртгүүлсэн сонгогч

Танд саад болох хүнгүйгээр, хэрхэн санал өгөхийг хэнээр ч

алдаа гаргасан бол саналын шинэ хуудас авах эрх. Та дараахыг хийх

6.

Хэрхэн санал өгөх, түүний дотор
саналын түр хуудсыг саналын

санал өгөх эрх.

3.

Санал хураалт нь мужийн

Сонгуулийн хууль бус эсвэл залилан мэхлэх аливаа үйл ажиллагааны

VOTE (8683) дугаар луу залгаарай.
Веб сайт: www.sos.ca.gov
Утсаар залгах дугаар: (800) 345-VOTE (8683)

талаар сонгуулийн хорооны ажилтан эсвэл Төрийн нарийн бичгийн
даргын тамгын газарт мэдээлэх эрх.

Имэйл илгээх хаяг: elections@sos.ca.gov
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