گزینههای رأی دادن برای همه افراد
پرسشهای متداول مربوط به رأی دادن از طریق پست ()VBM
ظاهر برگه رأی جدید  VBMچگونه است؟
برگه های رأی  VBMبه 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  VBMمی 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
 VBMبه زبان درخواست شده خود دریافت خواهید کرد.

ظاهر پاکت جدید  VBMچگونه است؟
پاکت های  VBMکه از طرف دفتر متصدی ثبت شهرستان  Los Angelesصادر
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  VBMلطفا ً با شماره  ،1-800-815-2666گزینه  2تماس
بگیرید.

چگونه می توانم یک برگه رأی  VBMبه زبانی غیر از انگلیسی تقاضا کنم؟
برای تقاضای مطالب انتخاباتی به زبانی دیگر ،با بخش خدمات چند زبانه متصدی ثبت شهرستان  Los Angelesبه شماره
 ،)800( 815-2666گزینه  3تماس بگیرید.

چگونه می توانم یک برگه رأی  VBMتقاضا کنم؟
می توانید ﯾﮏ برگه رأی  VBMرا از طرﯾق آﻧﻼﯾن در وب ﺳﺎﯾت  LAvote.netﯾﺎ ﺑﺎ پر کردن و ارﺳﺎل جلد پشتی کتابچه نمونه برگه
انتخاباتی به دفتر متصدی ثبت شهرﺳﺗﺎن  Los Angelesﺗﻘﺎﺿﺎ کنید.

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

اگر کارت های برگه رأی  VBMخود را خراب یا گم کنم چه کاری باید انجام دهم؟
اگر یک یا چند تا از کارت های برگه رأی خود را خراب یا گم کنید می توانید تا  7روز قبل از روز انتخابات تقاضای مطالب جایگزین را بنمایید.
در صورتی که تقاضای جایگزینی آنها را نمایید ،ما یک بسته کامالً جدید  VBMرا برای شما ارسال خواهیم کرد .اگر کمتر از  7روز به روز
انتخابات مانده باشد ،لطفا ً با دفتر ما به شماره ،(800) 815-2666گزینه  2تماس بگیرید.

جهت کسب اطالعات بیشتر از وبسایت  VSAP.lavote.netبازدید کنید

گزینههای رأی دادن برای همه افراد
پرسشهای متداول مربوط به رأی دادن از طریق پست ()VBM
در صورت تقاضای یک مجموعه جدید ،با مجموعه اول مطالب  VBMخود چه کاری باید انجام دهم؟
روی تمامی مطالب سابق بنویسید "باطل شده" و آنرا دور بیاندازید.

در صورتی که روی پاکت برگشتی امضاء نشده باشد یا با امضاء موجود در پرونده مطابقت نداشته باشد چه می شود؟
دفتر متصدی ثبت شهرستان  Los Angelesیک فرم امضاء نشده سوگند برگه رأی را جهت تکمیل و امضاء به شما ارسال خواهد کرد.
برای اینکه برگه رأی شما شمارش شود ،تا  8روز پس از روز انتخابات فرصت خواهید داشت تا فرم مربوطه را به دفتر ما ارسال نمایید.

آیا ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑرﮔﮫ رأی  VBMﺧود را ردﮔﯾری ﮐﻧم ؟
ﺑﻠﮫ ،درست ماﻧﻧد روﻧد ﮐﻧوﻧﯽ  VBMﻣﺎ ،رأی دھﻧدﮔﺎن می ﺗواﻧﻧد از طرﯾق آﻧﻼﯾن دروب ﺳﺎﯾت LAvote.netﺑرﮔﮫ ھﺎی رأی خود را ردگیری کنند.

چگونه می توانم برگه رأی  VBMخود را ارسال کنم؟
با الصاق تمبر مورد نیاز می توانید برگه رأی  VBMخود را از طریق خدمات پست آمریکا ( )USPSبه ما ارسال کنید .اگر مایل باشید آنرا
مستقیما ً 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.

ارسال برگه های رأی  VBMاز چه موقع شروع می شود؟
 29روز قبل از روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ما شروع می کنیم به ارسال ﺑرﮔﮫ ھﺎی رأی  .VBMرأی دهندگانی که ﺑﮫ ﻋﻧوان  VBMدائمی 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.

برای تکمیل برگه رأی  VBMبه چه چیزی نیاز دارم؟
برگه های رأی  VBMباید با جوهر سیاه یا آبی پر شوند.

برای ارسال برگه رأی از طریق پست  USPSبه الصاق چه مقدار تمبر نیاز دارم؟
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  VBMدرج خواهیم کرد.

در کجا می توانم در ارتباط با تجربه جدید  VBMاطالعات کسب کنم؟
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد پژوهش و طراحی که در ارتباط با تجربه جدید  VBMبه انجام رسیده است ،به VSAP.lavote.net
مراجعه نمایید.
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