
تجربه جدید رأی گیری در شهرستان Los Angeles به 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.

گزینه های رأی دادن برای همه افراد

دستگاه ضبط رأی )BMD( یک 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. 

متصدی ثبت-ثبت کننده/ دفتر منشی امور شھرستان Los Angeles برای 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 (IBB) و 
دستگاھھای حساس انتخاباتی از درستی تمامی انتخابات محافظت می کند و تضمین کننده سلسلھ 

مراتب محافظت است. 

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.

اطالعات مربوط به رأی دهنده در کتابچه الکترونیک اخذ رأی به BMD یا 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.

طراحی امن

کنترل های دسترسی با خصوصیات چندگانه 

شفافیت و دسترسی پذیری

خصوصی و محرمانه

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

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




