گزینههای رأی دادن برای همه افراد

ایمنی

ارائه یک تجربه رأی دادن ایمن ،دقیق ،و شفاف به رأی دهندگان
شهرستان .Los Angeles

تجربه جدید رأی گیری در شهرستان  Los Angelesبه نوعی طراحی شده است که برای تمامی رأی
دهندگان ایمن و شفاف باشد .جهت محافظت از درستی انتخابات و روند رأی دادن ،عناصر مختلفی در
سیستم وجود دارد.
طراحی امن
دستگاه ضبط رأی ( )BMDیک برگه رأی کاغذی قابل تأیید توسط رأی دهنده را چاپ می کند .انتخاب
های رأی دهنده به صورت متن قابل خواندن مردم چاپ شده و رأی رسمی رکورد محسوب می شوند.
از نظر طراحی BMD ،به هیچ شبکه یا اینترنتی متصل نیست .همچنین هر گونه داده مربوط به رأی
دهنده را ذخیره نکرده یا آرا را شمارش نمی کند.

خصوصی و محرمانه
اطالعات مربوط به رأی دهنده در کتابچه الکترونیک اخذ رأی به  BMDیا سیستم شمارش رأی متصل
نیست .به منظور محافظت از اطالعات شخصی رأی دهندگان ،آنها به صورت مستقل از یکدیگر
نگهداری می شوند .برگه های رأی چاپ شده شامل هر گونه اطالعات مربوط به رأی دهنده نیست.

کنترل های دسترسی با خصوصیات چندگانه
ﻣﺗﺻدی ثﺑت-ﺛﺑت ﮐﻧﻧده /دﻓﺗر ﻣﻧﺷﯽ اﻣور ﺷﮭرﺳﺗﺎن  Los Angelesﺑرای ھر ﯾﮏ از ﮔﺎﻣﮭﺎی
روﻧد رای ﮔﯾری ﭘروﺗﮑل ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب اﯾﻣﻧﯽ را رﻋﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺟﮭت ﮐﺎھش اﻣﮑﺎن دﺳﺗرﺳﯽ
ﻏﯾر ﻣﺟﺎز ،ﭘرﺳﻧل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ از اﻋﺗﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺎرﺑران ﺧﺎص ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﺳﺗﻔﺎده از ﻗﻔل ھﺎ و آﺷﮑﺎر ﺳﺎز دﺳﺗﮑﺎری در ﻣﮭر و ﻣوم ھﺎ در ﺟﻌﺑﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﺑرﮔﮫ رای ) (IBBو
دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﺣﺳﺎس اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ از درﺳﺗﯽ ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧﻧده ﺳﻠﺳﻠﮫ
ﻣراﺗب ﻣﺣﺎﻓظت اﺳت.

شفافیت و دسترسی پذیری
با انجام ممیزی دستی  1%از برگه های رأی اخذ شده طی دوره پویش بعد از انتخابات ،قبل از
تأیید ،تجربه جدید رأی دادن در حالیکه از شفافیت و دسترسی عموم به روند انتخابات اطمینان
حاصل می کند ،دفاع الزم را در مقابل آسیب پذیری های سیستم ترکیب می کند.

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

