
 2022اوت   دھی  ریزی رأی برنامھ   Californiaھای  حقوق ناتوان نکات 
 7955-569 (888)دھی:  خط تماس مستقیم رأی 

 ریزی کنید!دھی موفق برنامھبرای رأی
 

در اینجا برخی از مسائل مھم ذکر شده تا قبل از ھر انتخابات آنھا را درنظر بگیرید تا تضمین شود کھ  
دھی خودتان را در سھ صفحھ بعدی بنویسید.  توانید طرح رأی دھی موفقی داشتھ باشید. می تجربھ رأی 

انتخاب کنید کھ طرحتان را با افراد دیگری کھ حامی شما ھستند بھ اشتراک بگذارید، ولی مجبور  توانید می
 نیستید این کار را انجام دھید.

 
ھای  دھی حقوق ناتوان خط تماس مستقیم رأی توانید با دفتر انتخابات کانتی خود یا با اگر سؤالی دارید می 

California   :569 (888)-7955تماس بگیرید . 
 

 نام کنید.: بھ منظور رأی دادن باید ثبت دھنده نام رأیثبت 
 

 ؟اید نام کردهبرای رأی دادن ثبت آیا   •
 روز است؟ بھ  دھندهنامتان برای رأی ثبت آیا نام و نشانی شما در  •
 ھستید، آیا دادگاه حکم داده کھ مجاز بھ رأی دادن نیستید؟  سرپرستی مالیاگر تحت   •

 
 شده فعال پست خواھد شد. نام ثبت دھندگان ھای رأی بھ تمام رأی : برگھ دھی با پست رأی

 
 رأی دھید؟  از طریق پست خواھید آیا می  •
 آیا قادر ھستید کھ یک برگھ رأی کاغذی را عالمت بزنید و/یا با آن کار کنید؟  •
 نیاز دارید؟  ھای دیگری دھی در قالب آیا بھ مطالب رأی  •
)  RAVBM(  دوردھی با پست با دسترسی از راه رأی خواھید از یک سیستم اگر در عوض می  •

 آوری مورد نیاز را دارید؟دستگاه با فن استفاده کنید، آیا 
 دانید؟ روی خود را میپیش   ھای گزینھ آیا قادر ھستید کھ نام خود را امضا کنید؟ اگر خیر،  •
دھی،  شده خود را بھ موقع با پست، در یک صندوق رأی گذاریی عالمت آیا قادر ھستید کھ برگھ رأ  •

 طور حضوری در محل رأی بازگشت دھید؟ یا بھ 
صورت، چھ کسی بھ شما کمک  دھی نیاز بھ کمک دارید؟ دراین آیا برای کار مربوط بھ رأی  •

 کند، چطور و چھ وقت؟ آیا طرح پشتیبانی دارید؟ می
 

 طور حضوری رأی دھید. توانید بھ توان پست کرد، اما می ای رأی را می ھ: اگرچھ برگھ دھی حضوریرأی
 

 دھید) حضوری رأی دھید؟ آیا نیاز دارید (یا ترجیح می  •
 کھ استفاده خواھید کرد چیست؟  دھیمحل رأی نشانی  •
 باز است؟   دھیمحل رأی ھایی آن چھ روز(ھا) و ساعت  •
 دھی دارید؟ آیا روشی برای رفتن بھ محل رأی  •
 دھی کھ در آنجا قابل دسترس است اطالع دارید؟ ھای رأی آیا درباره گزینھ  •
دھی نیاز بھ کمک دارید؟ اگر چنین است، یک یا دو نفر وجود دارد کھ  آیا برای کار مربوط بھ رأی  •

 دھی بیایند؟ آیا آنھا دردسترس ھستند؟ تمایل داشتھ باشید ھمراه شما بھ محل رأی 

https://www.disabilityrightsca.org/
https://registertovote.ca.gov/
https://registertovote.ca.gov/
https://www.disabilityrightsca.org/publications/your-voting-rights-when-you-are-under-conservatorship
https://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/vote-mail
https://www.disabilityrightsca.org/publications/many-voters-with-disabilities-can-vote-by-mail-privately-and-independently
https://www.disabilityrightsca.org/publications/you-can-vote-even-if-you-cant-sign-your-name
https://caearlyvoting.sos.ca.gov/
https://caearlyvoting.sos.ca.gov/
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 7955-569 (888)دھی:  خط تماس مستقیم رأی 

 روز انتخابات: ________________  دھی من طرح رأی
 

کند را عالمت بزنید. اگر از چیزی اطالع ندارید یا کار  : کادرھایی کھ برای شما صدق می ھا دستورالعمل
ھای  دھی حقوق ناتوان خط تماس رأی توانید با دفتر انتخابات کانتی خود یا دانید، می با آن را نمی 
California   رید کمک  تماس بگیرید یا از فرد دیگری کھ بھ او اعتماد دا  569 (888)-7955بھ شماره

کند تا متوجھ نقایص طرح خود شوید و قبل از روز انتخابات آنھا  بگیرید. آمادگی داشتن بھ شما کمک می 
 را برطرف کنید. 

 
 دھنده نام رأیثبت 

 
 ام. نام کرده ثبت   برای رأی دادنمن   ☐
 نام و نشانی فعلی من را دارد.  دفتر انتخابات کانتی ☐
 نام کردن چھ اقداماتی انجام دھم. دانم کھ برای ثبت ام، اما می نام نکرده من ھنوز برای رأی دادن ثبت  ☐
 ام، اما برای این کار نیاز بھ راھنمایی دارم. نام نکرده دھی ثبت أی من ھنوز برای ر ☐

 
 دھی با پست رأی

 
 رأی دھم.  کھ از طریق پست قصد دارم  ☐
 توانم برگھ رأی کھ برایم پست شده را خودم عالمت بزنم. من می  ☐
 دھی بھ یک یا چند فرمت جایگزین نیاز دارم. من بھ مطالب رأی  ☐

 درخواست کردم.  دفتر انتخابات کانتی من فرمت(ھای) زیر را از  ☐
 درخواست کردم.  Californiaمن فرمت(ھای) زیر را از وزارت امور خارجھ   ☐

 افدیپی   ☐ خط بریل  ☐ صوتی  ☐ چاپ بزرگ   ☐ فرمت(ھا): 
) کانتی با استفاده از  RAVBM(  دوردھی با پست با دسترسی از راه رأی من قصد دارم تا از سیستم  ☐

 زدن برگھ رأی استفاده کنم.  دستگاه الکترونیکی برای عالمت 
 نیاز دارم دسترسی دارم.  RAVBMھایی کھ برای استفاده از  آوری من بھ تمام فن  ☐

 کامپیوتر یا تلفن ھوشمند با دسترسی بھ اینترنت  ☐
 چاپگری کھ بھ کامپیوتر یا تلفن ھوشمند متصل است  ☐
 را بخوانم و با آن کار کنم.  RAVBMمن قادرم پس از چاپ، برگھ رأی   ☐
 کانتی استفاده کنم.  RAVBMام تا از سیستم  من حساب باز کرده  ☐
 ام. را تمرین کرده  RAVBMسایت نمایشی استفاده از  من از یک وب  ☐
 (یکی از موارد زیر).  پاکت نامھ بازگشتی برگھ رأی را امضا کنمدانم کھ چطور می  ☐

ز  من قادرم کھ نام خودم را امضا کنم و امضای من باید با امضایی کھ در دفتر انتخابات کانتی ا ☐
 من ثبت شده تطابق داشتھ باشد.

کنم و  بجای نام خودم استفاده می  Xتوانم نام خودم را امضا کنم، پس از یک عالمت مثل من نمی  ☐
 گویم پاکت را امضا بزند. بھ یک نفر شاھد می 

 ام استفاده خواھم کرد. از یک مھر امضا کھ از قبل ثبت کرده ☐
 

https://www.disabilityrightsca.org/
https://registertovote.ca.gov/
https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices
https://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/vote-mail
https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices
https://www.disabilityrightsca.org/publications/many-voters-with-disabilities-can-vote-by-mail-privately-and-independently
https://www.disabilityrightsca.org/publications/you-can-vote-even-if-you-cant-sign-your-name
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 گذاری شده خودم را مانند زیر بازگردانم: قصد دارم کھ برگھ عالمت  ☐
 از طریق پست (کھ در روز انتخابات یا قبل از آن مھر پستی خورده است) ☐
 بعدازظھر روز انتخابات نباشد)  8:00در صندوق رأی (کھ دیرتر از   ☐

 __ _____: ____________________________________محل صندوق رأی
 بعدازظھر روز انتخابات نباشد)  8:00دھی (کھ دیرتر از  در یک محل رأی  ☐

 _ ________: _____________________________________دھیمحل رأی 
 

 دھی حضوری رأی
 

 طور حضوری رأی دھم. من قصد دارم کھ بھ  ☐
 _ __ ___رأی دھم: ____________________________ محل من قصد دارم کھ در این  ☐
 (قبل از روز انتخابات) در این محل قابل دسترس است.  دھی حضوری زودھنگامرأی  ☐
 __ _____________________د دارم کھ در این روز رأی دھم: ___________من قص ☐
 __ ______________در این ساعات باز خواھد بود: _______________ دھیمحل رأی  ☐
 __ دھی عبارت است از _____________________طرح من برای رفتن بھ این محل رأی  ☐

________________________________________________________ _ 
 ام. دھی درنظر گرفتھ ھای خودم را درباره قابلیت دسترسی فیزیکی بھ محل رأی من نگرانی  ☐
 رو استفاده کنم. دھی کنار پیادهخواھم از رأی من می  ☐

 دھی من قابل دسترس است. ام کھ این امکان در محل رأی مطمئن شده  ☐
 دانم زمانی کھ برسم چطور کارمند انتخابات را بھ خودرویم فرا بخوانم. می  ☐
 کند استفاده کنم: دھی حضوری من کمک می قصد دارم از اقدامات زیر کھ بھ رأی  ☐

ویژه  شود)، بھ زن برگھ رأی نیز گفتھ می دھی قابل دسترس (کھ دستگاه عالمت دستگاه رأی  ☐
 ھای زیر را دارد: قابلیت 
 صفحھ نمایش لمسی  ☐
 د دھخواند و دستورالعمل می صوتی کھ متن روی صفحھ را می  ☐
 نمایی متن روی صفحھ بزرگ   ☐
 تغییر کنتراست رنگ روی صفحھ   ☐
 دھی تنفسی یا دستگاه سوییچ پدالی درگاه اتصال دستگاه سیگنال  ☐
 نمایی ورقھ یا شیشھ بزرگ   ☐
 گیره خودکار (تا برای در دست گرفتن خودکار بھ من کمک کند) ☐
 راھنمای امضا (تا بھ من کمک کند در محل صحیح امضا کنم)  ☐
 دھی خواھند آمد: فرد/افراد زیر ھمراه من بھ محل رأی  ☐

1.  _______________________________________________________ 
2. ________________________________ _______________________ 

 
  

https://www.disabilityrightsca.org/
https://caearlyvoting.sos.ca.gov/
https://caearlyvoting.sos.ca.gov/
https://caearlyvoting.sos.ca.gov/
https://caearlyvoting.sos.ca.gov/
https://caearlyvoting.sos.ca.gov/
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 دھیکمک برای رأی 
 

ریزی خود استفاده  ھای دیگر از روند برنامھتوانید از این صفحھ برای ثبت یادداشت : می ھا دستورالعمل
دھی از ابتدا تا انتھا  خواھید یا نیاز دارید؟ بھ روند رأی آمیز چھ چیزی می دھی موفقیت کنید. برای رأی 

دھی در  دھی، برای دانستن اینکھ در برگھ رأی چھ ھست و نیز رأی نام تا زمان رأی ثبت فکر کنید: از 
 انتخابات. 

 
 دھی نیاز بھ کمک دارم: در امور زیر برای رأی  ☐

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرد/افراد زیر موافقت کردند کھ بھ من کمک کنند:  ☐
 
 
 
 
 
 

 کنم آمده است: در اینجا جزئیات چگونگی و زمانی کھ کمک درخواست می  ☐
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 ھای فوق عمل نکند، طرح پشتیبان من بھ قرار زیر است: اگر طرح  ☐
 
 
 
 

https://www.disabilityrightsca.org/
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