
گزینه های رأی دادن برای همه افراد

طراحی مردم محور که رأی دادن را آسان، کاربر پسند و برای 
همه دسترسی پذیر می کند. دسترسی پذیری

تجربه جدید رأی گیری در شهرستان Los Angeles به نوعی طراحی شده است که برای تمامی رأی 
دهندگان قابل درک و دسترسی پذیر باشد. تغییرات نوآورانه به تمامی رأی دهندگان صرفنظر از سن، 

پیشینه، معلولیت یا زبان، یک تجربه شخصی و مستقل رأی دادن ارائه می دهد که ساده و راحت است.

رأی دهندگان می توانند در هر مرکز رأی گیری در سرتاسر شهرستان، برای یک دوره انتخابات تا 11 روز رأی دهند. تمامی 
دستگاههای اخذ رأی در مراکز رأی گیری کامالً دسترسی پذیر هستند. 

BMD سفارشی کردن تجربه رأی دادن متناسب با نیازهای خود را برای رأی دهندگان آسان می کند. رأی دهندگان می توانند 
تنظیمات را به روی BMD شامل کنتراست رابط کاربری، اندازه متن، زاویه صفحه، و بلندی صدا و سرعت آن میزان کنند. 

چهار حالت رابط کاربری، رأی دادن به صورت خصوصی و مستقل را برای رأی دهندگان آسان می کند.

ISB یک گزینه راحت برای رأی دهندگانی است که می خواهند انتخاب خود را از قبل با استفاده از یک دستگاه شخصی، با ابزار 
برگزیده خود در منزل تعیین کنند. ISB یک مجوز عبور برای اخذ رأی ایجاد می کند - مانند مجوز پرواز شرکت هواپیمایی. در 

مرکز رأی گیری، رأی دهندگان می توانند برای انتقال انتخاب های خود به روی BMD، مجوز عبور اخذ رأی را اسکن کنند. 
سپس، آنها می توانند قبل از انداختن برگه رأی خود، آرا خود را بررسی کرده و تغییر دهند.

گزینه های انعطاف پذیر

)BMD( دستگاه ضبط برگه رأی

)ISB( نمونه برگه رأی تعاملی

لمس
تعامل با صفحه لمسی

لمس + صدا
تعامل با صفحه لمسی و شنیدن 

دستورالعمل های صوتی بوسیله هدفون.

کنترل کننده + صدا
تعامل با کنترل کننده لمس کردنی با برچسب 
های بریل و سیم قابل تنظیم و گوش دادن به 
دستورالعمل های صوتی از طریق هدفون.

A/B یا پورت سوئیچ دوگانه
تعامل با دستگاه شخصی خود. با استفاده از پورت 

موجود برای دستگاه های فناوری کمک کننده، 
تعامالت را به روی صفحه مشاهده نمایید و به 
 دستورالعمل های صوتی را از طریق هدفون 

گوش دهید.

جهت کسب اطالعات بیشتر از وب سایت VSAP.lavote.net بازدید کنید


