
نکات ویژه

حوزه های اخذ رای از ساعت 7:00 صبح تا 	 
8:00 شب در روز مشخص شده و چاپ شده در 
، باز هستند.    راهنمای اطالعا�ت رای دهندگان کان�ت

دستورالعمل های ویژه در مورد نحوه رأی دادن 	 
وط( از سوی عامل  )از جمله نحوه اخذ رأی م�ش
اجرا�ی انتخابات یا از طریق مطالعه اطالعا�ت که 
توسط ستاد محیل انتخابات به شما پست شده 

است، قابل دستیا�ب یم باشد.

 به عنوان رأی دهنده 	 
گ

در صور�ت که شما به تاز�
ثبت نام کرده اید، ممکن است بر اساس قانون 

فدرال اوراق شناسا�ی یا سایر اسناد مقت�ض از شما 
 توجه کنید که هر 

ً
مطالبه شود.  با این وجود لطفا

وط برخوردار است، ح�ت  شخ� از حق رأی م�ش
اگر اسناد فوق را ارائه ندهد.  

ایط رأی 	  خالف قانون است که خود را واجد �ش
ایط رأی  دادن معر�ض کنید ، مگر اینکه تمام �ش

ض فدرال و ایالت را داشته باشید. دادن طبق قوان�ی

ی نقض قانون به شمار 	  ات رأی گ�ی ض دستکاری تجه�ی
یم رود.  

گر فکر یم کنید از این حقوق محروم شده اید ، با شماره 
تلفن محرمانه و رایگان دب�ی ایال�ت مسول انتخابات تماس 
ید. . ید: VOTE (8683)-345 (800)تماس بگ�ی بگ�ی

ایط زیر هستید، یم توانید رای دهید:. 	 حق رأی دیه اگر یک رای دهنده ی ثبت نام شده یم باشید. اگر واجد �ش

 حق رأی برای زما�ن که شما به عنوان رأی دهنده ثبت شده باشید، ح�ت اگر نام شما در لیست موجود نباشد. . 	
وط رأی یم دهید. رأی شما در صور�ت شمرده خواهد شد که مراجع رسیم انتخابات  شما با استفاده از رأی م�ش

ایط رأی دادن هستید. تشخیص دهند که شما واجد �ش

ی . 3 ی به پایان رسیده است ویل شما هنوز در صف رای گ�ی اییط که وقت رای گ�ی حق رای دادن شما در �ش
منتظر نوبت هستید، محفوظ خواهد بود.

حق محفوظ بودن رای و بدون آنکه کیس مزاحم شما شود و یا بگوید که چگونه رای دهید.. 4

حق درخواست برگه رای جدید هنگایم که در برگه رای دچار اشتباه یم شوید و در صور�ت که هنوز رای نداده . 5
اید. شما یم توانید: از مسول رسیم حا�ن در شعبه اخذ رای درخواست یک برگه رای جدید کنید، برگه رای 

 پس�ت خود را با یک برگه جدید در دف�ت انتخابات و یا در شعبه اخذ رای تعویض کنید، یا
وط رای دهید. از طریق رای م�ش

حق دریافت کمک برای رأی دادن از هر کیس که شما انتخاب یم کنید، به جز کارفرما یا نماینده اتحادیه.. 6

ن رای پس�ت تکمیل شده به صندوق، در هر یک از شعبه های اخذ رای در �ا� کالیفرنیا.. 7 حق انداخ�ت

ی به آن زبان صحبت کنند.. 8 حق دریافت اسناد انتخابا�ت به زبا�ن غ�ی از انگلییس در صور�ت که افراد کا�ض در حوزه رأی گ�ی

حق پرسیدن سوال از برگزار کنندگان انتخابات در مورد رویه های انتخابا�ت و نظارت بر فرایند انتخابات.  اگر . 	
شخ� که شما از او سوال پرسیده اید، قادر به پاسخگو�ی به سواالت شما نباشد، آنها باید شما را برای دریافت 

جواب به شخص مناسب ارجاع دهند.  اگر به دنبال ایجاد مزاحمت باشید، آنها یم توانند از پاسخگو�ی به شما 
رصف نظر کنند.

	0 .. حق گزارش هرگونه فعالیت غ�ی قانو�ن یا تقلب انتخابا�ت به مسئول انتخابات یا دب�ی ستاد ایال�ت

شهروند ایاالت متحده و ساکن کالیفرنیا باشید

سن شما حداقل 8	 سال باشد

در محل سکونت فعیل خود برای رای دادن 
ثبت نام کرده باشید

از طریق تارنمای

از طریق شماره تلفن

ونییک از طریق پست الک�ت

ی کردن محکومیت  در حال حارصض مشغول س�پ
کیفری ایال�ت یا فدرال به خاطر اعمال مجرمانه 

نباشید، و

در حال حارصض از طرف دادگاه فاقد صالحیت روا�ض 
برای رای دادن تشخیص نشده باشید
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