
گزینه های رأی دادن برای همه افراد

 برگه های رأی VBM به صورت کارتهای جامع برگه رأی خواهند بود که دارای
  اطالعات الزم برای رأی دادن می باشند. بر مبنای اندازه انتخابات و تعداد 

 رقابت کنندگان بر روی برگه رأی، بسته VBM می تواند شامل کارت های متعددی 
باشد با درج رقابت کنندگان در جلو و پشت.

 اگر مطالب انتخابات را به زبانی غیر از انگلیسی درخواست کنید، یک برگه رأی 
VBM به زبان درخواست شده خود دریافت خواهید کرد.

پاکت های VBM که از طرف دفتر متصدی ثبت شهرستان Los Angeles صادر 
شده اند دارای مهری خواهند بود با درج: پست رسمی انتخابات با مجوز خدمات پست 
آمریکا. عالوه بر این، مهر شهرستان را به روی هر پاکت خواهید دید. برای سؤاالت 

و نگرانی های مربوط به VBM لطفاً با شماره 6 266-815-800-1، گزینه 2 تماس 
بگیرید.  

 برای تقاضای مطالب انتخاباتی به زبانی دیگر، با بخش خدمات چند زبانه متصدی ثبت شهرستان Los Angeles به شماره
2666-815 )800(، گزینه 3 تماس بگیرید.

می توانید یک برگه رأی VBM را از طریق آنالین در وب سایت LAvote.net یا با پر کردن و ارسال جلد پشتی کتابچه نمونه برگه 
انتخاباتی به دفتر متصدی ثبت شهرستان Los Angeles تقاضا کنید.

خیر، می توانید آن دسته از کارت های برگه رأی را ارسال کنید که مایل هستید در ارتباط با آنها رأی دهید. به خاطر داشته باشید، دفتر 
متصدی ثبت شهرستان Los Angeles تنها کارت های ارسال شده شما را خواهد شمرد. عدم ارسال تمامی کارت های برگه رأی هیچگونه 

تأثیری بر کارت هایی که ارسال کرده بودید نخواهد داشت.

ظاهر برگه رأی جدید VBM چگونه است؟

ظاهر پاکت جدید VBM چگونه است؟

چگونه می توانم یک برگه رأی VBM به زبانی غیر از انگلیسی تقاضا کنم؟

چگونه می توانم یک برگه رأی VBM تقاضا کنم؟

آیا برای اینکه انتخاب های من شمرده شوند باید تمام کارت های برگه رأی را ارسال نمایم؟

)VBM( پرسشهای متداول مربوط به رأی دادن از طریق پست

اگر یک یا چند تا از کارت های برگه رأی خود را خراب یا گم کنید می توانید تا 7 روز قبل از روز انتخابات تقاضای مطالب جایگزین را بنمایید. 
در صورتی که تقاضای جایگزینی آنها را نمایید، ما یک بسته کامالً جدید VBM را برای شما ارسال خواهیم کرد. اگر کمتر از 7 روز به روز 

انتخابات مانده باشد، لطفاً با دفتر ما به شماره  2666-815 )800(، گزینه 2 تماس بگیرید.

اگر کارت های برگه رأی VBM خود را خراب یا گم کنم چه کاری باید انجام دهم؟

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



گزینه های رأی دادن برای همه افراد

روی تمامی مطالب سابق بنویسید "باطل شده" و آنرا دور بیاندازید. 

دفتر متصدی ثبت شهرستان Los Angeles یک فرم امضاء نشده سوگند برگه رأی را جهت تکمیل و امضاء به شما ارسال خواهد کرد.  
برای اینکه برگه رأی شما شمارش شود، تا 8 روز پس از روز انتخابات فرصت خواهید داشت تا فرم مربوطه را به دفتر ما ارسال نمایید. 

با الصاق تمبر مورد نیاز می توانید برگه رأی VBM خود را از طریق خدمات پست آمریکا )USPS( به ما ارسال کنید. اگر مایل باشید آنرا 
مستقیماً به ما تحویل دهید، می توانید آنرا در هر محل تحویل یا در هر محل اخذ رأی تحویل دهید. صرفنظر ار اینکه چگونه آنرا ارسال می 

کنید، فراموش نکنید که پاکت بازگشتی خود را امضاء کرده و تاریخ بزنید.

در صورت تقاضای یک مجموعه جدید، با مجموعه اول مطالب VBM خود چه کاری باید انجام دهم؟

در صورتی که روی پاکت برگشتی امضاء نشده باشد یا با امضاء موجود در پرونده مطابقت نداشته باشد چه می شود؟

کنم ؟ آیا می توانم برگھ رأی VBM خود را ردگیری
بلھ، درست مانند روند کنونی VBM ما، رأی دھندگان می توانند از طریق آنالین دروب سایتLAvote.net برگھ ھای رأی خود را ردگیری کنند.

چگونه می توانم برگه رأی VBM خود را ارسال کنم؟

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

 29 روز قبل از روز انتخابات، ما شروع می کنیم به ارسال برگھ ھای رأی VBM. رأی دهندگانی که بھ عنوان VBM دائمی ثبت نام شده اند،      
برگھ ھای رأی خود را چند روز بعد از ارسال، شروع به دریافت خواهند کرد.تقاضاھای منحصر به یکبار به صورت روزانه پردازش خواهند شد   

وطی چند روز بعد از تقاضا دریافت خواهند شد. 

ارسال برگه های رأی VBM از چه موقع شروع می شود؟

برگه های رأی VBM باید با جوهر سیاه یا آبی پر شوند.

برای اکثر انتخابات، جهت ارسال برگه رأی خود به یک تمبر درجه اول نیاز خواهید داشت. در صورتی که الصاق تمبر مکمل مورد نیاز باشد، ما 
اطالعات و دستورالعمل های مکملی را در بسته VBM درج خواهیم کرد.

 VSAP.lavote.net به انجام رسیده است، به VBM برای کسب اطالعات بیشتر در مورد پژوهش و طراحی که در ارتباط با تجربه جدید
مراجعه نمایید. 

برای تکمیل برگه رأی VBM به چه چیزی نیاز دارم؟

برای ارسال برگه رأی از طریق پست USPS به الصاق چه مقدار تمبر نیاز دارم؟

در کجا می توانم در ارتباط با تجربه جدید VBM اطالعات کسب کنم؟

)VBM( پرسشهای متداول مربوط به رأی دادن از طریق پست




