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 مقدمه 

ثبت نام  دهندهمیلیون رأی 5.4گیری کشور با بیش از ترین حوزۀ رأی )شهرستان( پرجمعیت  Los Angelesشهرستان 

شهرستان )سازمان( در حال   اسناد  ثبت مسئول - Los Angeles شهرستان ثبت اداره رئیس، 2009است. از سال  شده

( بهبود بخشد. بسته به  VSAP) «همه مردمگیری برای رأی یراه حلها»گیری را از طریق فعالیت است تا تجربه رأی 

از میان برداشتن موانع اجرایی دپارتمان  های اصلی  شناختی شهرستان، یکی از اولویتهای جمعیت اندازه، پیچیدگی و ویژگی 

از این   حصول اطمینانبه دنبال  VSAPگیری دشوار شود. دهندگان در فرایند رأیشارکت رأیشد مبود که باعث می

های بهتری برای مشارکت داشته باشند و این کار را از طریق ارائه دهندگان شهرستان فرصتاست که رأی  موضوع

کامالً مطابق با اقدامات جهت گسترش    گیری به روشی آسان، قابل دسترسی و ایمن انجام دهد کههای بیشتر برای رأی گزینه 

 ایالت باشد.  سراسرهای رأی دادن در گزینه 

 

نظیری جهت تغییر نحوه گیری در کالیفرنیا، این ایالت همچنین اقدامات بی سازی رأیبه منظور گسترش دسترسی و مدرن

نیازهای جمعیت متنوع و پیچیده از حیث جغرافیایی  گیری انجام داده است. به منظور پاسخگویی به تعریف افراد از رأی 

یشتری از نظر های بتر را تشخیص داده است که انتخاب پذیر و مدرنای انعطافکالیفرنیا، این ایالت نیاز به ارائه تجربه 

 دهنده«ی رأمجلس سنا، »قانون انتخاب    450  یطرح قانوندهندگان قرار دهد.  در اختیار رأیگیری  رأی  نحوه، زمان و مکان

(VCAکال )در این سند رویکرد اصلی شهرستان جهت اجرای    شد.  جاد یا  ر ییتغ  نیا  لیبه منظور تسه  ایفرن یVSAP    وVCA 

دهندگان از رأی دادن شده و با انتخابات اولیه ریاست جمهوری  توجه تجربه رأی توصیف شده است، امری که باعث بهبود قابل

 شود.شروع می  2020مارس 

 

 دهنده قانون انتخاب رأی

VCA های بیشتری پذیری و راحتی بیشتر، گزینهدهد تا به وسیلۀ ارائۀ انعطافها ارائه می چارچوب اصلی برای شهرستان

 شامل این موارد است:  VCAدهندگان قرار گیرد. اجزای اصلی مدل در اختیار رأی 

روزه در   11ر طول دوره  دهد رأی خود را د دهندگان اجازه میپذیر که به رأیگیری فردی انعطافهای رأی گزینه  •

 بیندازند.شهرستان محل سکونت خود   مرکز رأی هر 
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( CVR)  «دهندهیأنام شرطی رثبت»شود و شامل ارائه می  مراکز رأیدهنده که در  خدمات و کمک پیشرفته رأی  •

 است.

گیری در  روز پیش از روز رأی 29که  VBM تحویل راحت  ایه، شامل محل(VBM) «ی از طریق پستأر» •

 را ببینید(.  C-2)بخش  تدسترس اس

 

سازد شرایط و فرایندهای موجود خود را، کننده را ملزم می های استفادهشهرستان،  VCAگیری  آمیز مدل رأی اجرای موفقیت 

 کنند. گیری و مشارکت مردم، به دقت بررسی های رأی گیری، ظرفیت بودجه، مکانشامل فناوری رأی

 

 همه مردم گیری برای رأی  ی راه حلها

دهندگان انتقالی موجود بنا شد. این اقدام رأی  VSAPبر اساس طرح ابتکاری  دپارتمان  در این شهرستان،    VCAجهت اجرای  

 دهد که آسان، در دسترس و ایمن است. گیری جدیدی قرار میشهرستان را در مرکز توسعه تجربه رأی 

 

توسط فهرستی جامع از پژوهشگران، طراحان، متخصصین قابلیت استفاده و امنیت، نخبگان فناوری   VSAPطرح ابتکاری   

های طرفداری و ها(، گروهCBO) «جامعه محور های سازمان»و آکادمیک و طیف وسیعی از سهامداران جامعه، شامل 

های  های کانونی، تحلیلمشاوره، بررسی، گروه  های با به کار بردن ترکیبی از گروهدپارتمان  افراد عادی پیشنهاد شده است.  

دار، ایجاد کرد که دارای الزامات ایالتی و محلی فنی و آزمایش توسط کاربر، فرایند توسعه تجربه رأی دادن جدید اولویت

 یاصل  یاجزا  نیاگیری ملی است.  دهندگان است و فراتر از استانداردهای امنیتی سیستم رأی است و پاسخگوی نیازهای رأی 

VSAP ی شامل برگه رأ VBM ی»دستگاه ضبط برگه رأ کی  د،یجد  یطراح یدارا » (BMDامن و دارا )ی دسترس  ی  

  ستم ی»س کی (، ISB) «یتعامل ی»نمونه برگه را کی(، ePollbook) «یاخذ را یکی»کتابچه الکترون کیکامل، 

تلفن  یبرا یریگی برنامه را کی به همراه  افته،ی شیاافز یریگی و بازه را یرا ذ خ(، مراکز اTallyشمارشگر مدرن« )

 همراه است.

 

 دارای طراحی جدید  VBM برگه رأی

دارای   برگه رأیمعرفی شد.  شهرستاندهندگان به رأی  2018سال نوامبر جدید در انتخابات عمومی  VBM برگه رأی 

تر است که مطالعه، تکمیل و برگرداندن های واضحتر و دستورالعملهایی نظیر اندازه قلم بزرگ قابلیت  VBMظاهر جدید 

کند. عالوه بر این، هزینه پست از پیش پرداخت شده است و دیگر نیاز نخواهد بود تمبر به آن بچسبانید.  آن را آسان می 

توانند رأی خود را در هریک از  ت حضوری تحویل دهند، می خود را به صور برگه رأی دهند دهندگانی که ترجیح می رأی

 شهرستان تحویل دهند. مرکز رأی یا  VBMهای تحویل مکان
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 برگه رأی  ضبطدستگاه 

BMD   جایگزین سیستمInkaVote  .قدیمی شهرستان شده استBMD تجربه خود را   دهد ی اجازه م دهندگانی به تمام رأ

  یریپذ ی دسترس ی ها ت یساخته و قابل ی( سفارشد ین یرا بب E-1زبان )بخش  زدهیبه از س یو بصر ی سمع یدسترس ه  لیبه وس

ها BMDبه منظور شنوایی و امنیت،   .شود ی ناتوان م دهندگانیدادن رأ  یو استقالل رأ  ی که باعث برابر دهد ی ارائه م

 گیری ملی است. اند که امنیت آنها بیشتر از استانداردهای امنیتی سیستم رأی کاغذی قابل خواندنی تولید کرده های رأیبرگه 

 یاخذ را یکیکتابچه الکترون

ePollbook  نیاوجود داشت.  مراکز رأی دهندگان در نام رأی شده است که قبالً جهت ثبت جایگزین فهرست چاپ 

ePollbook التیا طیواجد شرا دهندگانیداده رأ گاهیامن به پا  یشبکه خصوص کی لهیبه وس California  4)بخش-C  

خود را در هر کدام از مراکز    ی نام خود را ثبت کرده و رأ  دهد ی اجازه م  دهندگانی امکان به رأ  نی( متصل است.  اد ینیرا بب

 دهندهیرأ ایآ دهد ینشان م شود ی م  یروزرسانبه  یکه به صورت آن ePollbook نی.  اندازند یشهرستان به صندوق ب یرأ

واجد   دهندگانیرأ  ePollbook  نیکند. به عالوه، ا  یم   د ییرا تأ  ی ریگی سالمت رأ  قیطر  نیو بد   ر یخ  ا یداده است    ی قبال رأ

 کنند.  یروزرسان هثبت نام خود را ب ایثبت نام کنند  یدر هر کدام از مراکز رأ سازد ی را قادر م طیشرا

 

 تعاملی   رای برگه نمونه

 دهندهی به رأ ISBگیری شخصی است. ( یک گزینه راحت جدید جهت تسریع تجربه رأی ISB« )تعاملی رای برگه  نمونه»

نمونه خود را به    ی ( برگه رأد ی نیرا بب   F-1دپارتمان )بخش    ت یبرنامه تحت وب موجود در وبسا  ک ی  قیاز طر  دهد ی اجازه م

( تولید شده و یک مجوز  QR)  «پاسخ سریع»شده، یک کد  پس از تکمیل موارد انتخاب کند.  یگذارعالمت  تال یجیصورت د 

برد، سپس آن را با استفاده از   مرکز رأی توان آن را چاپ یا در دستگاه همراه ذخیره کرد و به  کند که میعبور را ایجاد می 

دهد مجدداً دهنده اجازه می شده و به رأی   BMDدهنده وارد  های رأیاستفاده کرد. انتخاب   BMDدر    QRدستگاه خواننده کد  

 د را پیش از رأی دادن اعمال کند.آنها را بررسی کرده و تغییرات موردنظر خو
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 سیستم شمارشگر مدرن 

کاغذی است که به منظور تسهیل کار شهرستان    برگه رأیبندی  خالقانه برای اسکن و جدول  یراهکار  سیستم شمارشگر مدرن

های باکیفیت از این سیستم از اسکنرهای پرسرعت جهت ثبت عکس  طراحی شده است. برگه رأیها در پردازش میلیون

برگه از   برد.و معماری واسطه پیام جهت پردازش سریع و دقیق تعداد بسیار باالی تصاویر دیجیتال بهره می   های رأیبرگه 

های مربوط به خواندن و پردازش هر داده مدرن شمارشگر سیستم اغذی تا تصویر دیجیتال و ثبت رأی دادن نهایی، ک رأی

رهگیری و حسابرسی شده و بدین طریق صحت و دقت   های رأیبرگه تک دهد تککند و اجازه می را ثبت می  برگه رأی 

 نتایج انتخابات تأیید شود.

 

 مراکز اخذ رای 

مراکز اخذ رای در سرتاسر شهرستان مستقر خواهند شد. بررسی ها و ارزیابی های جامعی در مورد این مراکز انجام  

( و  ADAهای دارای معلولیت )ه آمریکایی پذیری قانون مربوط بخواهد شد تا اطمینان حاصل شود آنها از شرایط دسترسی

های احراز صالحیت نظیر فضای پارکینگ مجاور، دسترسی راحت به حمل و نقل عمومی، و ساعات کاری  سایر مالک

 ببینید( برخوردار هستند. A-2ها را در بخش )فهرست کامل مالک

 

 سیار  مرکز رأیبرنامه 

ها رأی دادن بیشتر به عموم اجرا کرده ( را جهت ارائه فرصت MVCP)  «سیار  مرکز رأیبرنامه  »همچنین یک  دپارتمان  

گیری را به جوامعی ارائه فعلی است که ممکن است بسیار شلوغ باشند و خدمات رأی مراکز رأیمکمل  MVCPاست. 

اسبی به آنها ارائه استاندارد نتواند خدمات من مرکز رأی کند که ممکن است از نظر جغرافیایی دور افتاده بوده یا می 

گیری بهتری ارائه داده و شوند تا خدمات رأی گیری سیار طبق برنامه به کل مناطق شهرستان اعزام میواحدهای رأی دهد.

 گیری افزایش دهند.دهنده را در طول دوره رأیآگاهی رأی 

 

 دهنده رأی   رسیآموزش و دست طرح -  1بخش  

یک  دپارتمان جدید،  VSAPگیری در تجربه رأی  Los Angelesدهندگان شهرستان به منظور افزایش آگاهی بین رأی

سایت و کمپین بازاریابی و دسترسی جامع و چندزبانه اجرا کرده است که شامل پخش تلویزیونی، رادیویی، بنر در وب

ستقیم، اطالعیه از طریق پست، تماس خودکار ربات و مشارکت  های اجتماعی، پست مهای دیجیتال، پست در رسانه اپلیکیشن

های خاصی راجع به نحوه ثبت رأی، نحوه درخواست شود و پیام باشد. این کمپین به چندین گام تقسیم می در دسترسی می

 به همراه دارد. VCAو  VSAP، نحوه تماس با سازمان، و نحوه تغییر تجربه رأی دادن در طول VBM برگه رأی 
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شده جهت ای مختلف است و هدف آن استفاده از این منابع شناختههای رسانه با شبکه مستمری دارای رابطه کاری دپارتمان 

های خبری محلی تلویزیونی، همچنین از شبکهدپارتمان دهندگان فعلی و آتی شهرستان است. های خود به رأیگسترش پیام 

 ا استفاده خواهد کرد.های آنهچاپی و دیجیتال جهت ارائه اطالعات حساس مربوط به انتخابات در پلتفرم 

 

ای و های منطقه ها، مدارس راهنمایی، کالج CBOبه همکاری خود با شرکای سابق خود، شامل دپارتمان گذشته از این،  

دهد گیری جدید ارائه می آگاهی بیشتری نسبت به تجربه رأیدپارتمان ها، ها ادامه خواهد داد. از طریق این همکاری دانشگاه

ها کمک ارزشمند موردنیاز جهت دسترسی  CBO. دهد افزایش می دهندگان را مشارکت رأی افراد و  همکاریو همچنین 

های  هایی نظیر ارائه اطالعات در مورد نیازهای زبانی، مکاندهند، کمک ارائه می دپارتمان جوامع خود را به  درمؤثر 

. آنها همچنین دسترسی به تسهیالت عمومی و  رد هایی که بر افراد جوامع تأثیر داتجمع افراد جامعه و مشکالت/نگرانی 

 دهند.را در طول شهرستان ارائه می  خصوصی

 

A-1  به رسانهدسترسی 

مؤثر به جوامع  ی دسترس یالزم برا یارتباط ی هاکانال نییخود جهت تع یو خارج  ی درون سازمان یهادپارتمان از داده

دهنده و نام رأیرو، ثبت اخبار و اطالعات ضروری مربوط به انتخابات پیش دپارتمان  متنوع شهرستان استفاده کرده است.

دهنده و لینک شده را ارسال خواهد کرد. تمام اخبار شامل اطالعات تماسی نظیر خط رایگان کمک به رأیخدمات ارائه

 سایت ما خواهد بود.وب

 

 های انتشار اخبار رسانه 

کند تا اطالعات مربوط هایی عمومی پخش میای همکاری خواهد کرد و مصاحبههای خبری محلی و منطقهبا رسانهدپارتمان  

های انتشار اخبار با شرکای رسانه دپارتمان ارتقا پیدا کند. عالوه بر این، دپارتمان به انتخابات پخش شده و رویدادهای 

رو و خدمات زبانی افزایش پیدا کند.  های خبری اجرا کند تا آگاهی و اطالع مردم از انتخابات پیش تا بخش کند همکاری می 

 شود:های اصلی خواهد بود، اما فقط به آنها محدود نمی با این شبکه دپارتمان همکاری 
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•  ABC 

• CBS 

• KTLA 

• FOX 

• NBC 

• Telemundo  )زبان اسپانیایی( 

• Univision  )زبان اسپانیایی( 

 

 رادیو

ای و محلی،  های رادیویی منطقهها و ایستگاه های خبری با شبکههای عمومی و مصاحبه جهت تولید و پخش اطالعیهدپارتمان  

های رادیویی خواهد بود، اما فقط به آنها محدود با این شبکهدپارتمان کند. همکاری شامل رادیوهای چندزبانه، همکاری می 

 شود:نمی 

• iHeart Media 

• POWER 106 

• Entercom 

• Entravision )اسپانیایی زبان( 

• Liberman Broadcasting )اسپانیایی زبان( 

• KNX 

• KPCC 

• NPR 

•  K-ABC 

• KFI 

• KJLH 
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 های چاپیرسانه 

را پوشش دهند، در تهیه دپارتمان کند تا رویدادهای ای همکاری می با خبرنگاران و گزارشگران محلی و منطقهدپارتمان 

های آنها منتشر شود، پخش کنند. همکاری  تواند در خروجیها همکاری کنند و اطالعات مربوط به انتخابات را که میمصاحبه

 شود:فقط به آنها محدود نمیهای چاپی خواهد بود، اما با این رسانهدپارتمان 

• Los Angeles Times 

• LA Daily News 

• Daily Breeze 

• Pasadena Star News 

•  Long Beach Press-Telegram 

• Whittier Daily News 

• San Gabriel Valley Tribune 

• LA Sentinel 

• La Opinion )زبان اسپانیایی( 

• World Journal  )زبان چینی( 

• The Korea Times (یا)زبان کره 

 

 های اجتماعیرسانه 

ین همکاری  کند. اهای اجتماعی جهت مشارکت ساکنین شهرستان در انتخابات استفاده می های رسانههمچنان از پلتفرم دپارتمان  

شده و ساکنین واجد شرایط نام دهندگان ثبتشده است که رأی های سازماندهیدار و پستشامل تبلیغات پولی هدف هابا رسانه 

دپارتمان ها است. در تمام پلتفرم دپارتمان @ آدرس lacountyrrccکند. رو تشویق میرا به مشارکت در انتخابات پیش

 ها نیست: کند، اما استفاده آن فقط محدود به این پلتفرم ده می های اجتماعی زیر استفاهای رسانه همچنان از پلتفرم

• Facebook :facebook.com/LACountyRRCC  

• Instagram  :@lacountyrrcc 

• YouTube :lacountyrrcc 

• Twitter :@LACountyRRCC 
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 های حمل و نقل/سفر مشارکتیشرکت

 Los امور عمومی شهرستاندپارتمان ، (Metro) کالن شهر، شرکت حمل و نقل Lyft  ، Uberبه همکاری خود بادپارتمان 

Angeles دهنده تسهیل شود و خدمات حمل و نقل نام و اطالعات رأیدهد تا ثبت و سایر نهادهای حمل و نقل در شهرستان ادامه می

 ارائه شود. مراکز رأیرایگان/همراه با تخفیف به 

 

 سینماها

کند تا همکاری می  Screen Vision Mediaو  National CineMediaهای تبلیغات سینما مانند با شرکت دپارتمان 

 تبلیغاتی در سینماهای شهرستان نمایش داده شود.

 

 بیلبوردها/ترانزیت 

رو، از تبلیغات بیلبوردها/ترانزیت مانند تبلیغات محل  رسانی به ساکنین در مورد انتخابات پیش ور اطالعظبه من دپارتمان 

 کند. توقف اتوبوس و نمایشگرهای بازارها استفاده می

 

 های تلفن همراه اپلیکیشن

های تلفن همراه به رساندن پیام های بازی دستگاههای خبری و حتی اپلیکیشنهای تلفن همراه، اپلیکیشنتبلیغات در اپلیکیشن

 های تلفن همراه است. و دیگر اپلیکیشن Pandoraما به گوش افراد جوان کمک خواهد کرد. بعضی از اینها شامل 

 

 بازاریابی ایمیلی 

های  های مربوط به انتخابات، مطالب خبری و لینک روزرسانی های بازاریابی ایمیلی نیز به منظور ارسال به از کمپین 

 دهندگان خاص در شهرستان استفاده خواهد شد.سایت به رأیوب

 

 اعالم پشتیبانی

هت حمایت از پیام ما و تبلیغ تجربه رأی دادن جدید شهرستان  های خود جکنندگان زیاد از پلتفرم افراد تأثیرگذار دارای دنبال

 این موارد است:  ،اما نه محدود به ،استفاده خواهند کرد. عملکردهای کلیدی افراد پشتیبان شامل

 وکارهای اجتماعی کسبهای شخصی و رسانه پست گذاشتن در پلتفرم  •

 های اعالم پشتیبانی تبلیغات و اطالعیه •
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 ویدئو و مطالب آموزشیایجاد  •

 حضور و تبلیغ رویدادهای دسترسی •

 

 پست مستقیم

های  کند. گذشته از این، کمپیندهندگان استفاده می به رأی   VCAو    VSAPاز پست مستقیم برای اطالع و آموزش  دپارتمان  

 ه فرد ایجاد و هدفمند خواهد شد.گیری متقاطع( برای مخاطبین منحصر بمختلف )مانند رأی  هدفمند  یپست

 

 برندسازی 

استفاده خواهد کرد.   VSAP« و سر نام همه مردم گیری برای رأی  ی راه حلها شده » همچنان از برندسازی تشویق دپارتمان 

موفق به کسب نشان تجاری شد. کسب نشان تجاری برای لوگو باعث افزایش اعتماد و اعتبار    2018در سال    VSAPلوگوی  

 دهیم. ادامه می   VSAPبرند شد؛ این در حالی بود که ما به بازاریابی و رشد اقدامات خود جهت تقویت تجربه رأی دادن  
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 VSAP های فصلیهای هیئت/خبرنامه گزارش 

گذاران خارجی و داخلی مانند هیئت ناظران شهرستان به سرمایه   VSAPهای فصلی  ها و گزارشبه پخش خبرنامه دپارتمان  

Los Angeles شهر شهرستان و شرکای  88، هرCBO های عمده مربوط ها ادامه خواهد داد. تمام اخبار جدید موفقیت

 :به صورت آنالین در آدرس زیر در دسترس است  VSAPصلی  های فدر این خبرنامه ذکر خواهد شد. خبرنامه   VSAPبه  

https://vsap.lavote.net/reports/ 

 

 از راه دور  ی پست یریگیرا

  ی هارسانه  یاعالم اخبار و انتشار محتوا  قیرا، از طر (RAVBM) از راه دور  یدر دسترس پست  یریگیسازمان، امکان را

خواهد کرد. به عالوه، اطالعات درباره وجود  یرسانبه عموم مردم اطالع ،یو مل یامنطقه  ، یمحل یهادر رسانه یاجتماع

 دهندگانیهمه را نیب یرا یهابرگه  یپست عیخواهد شد: موقع توز رائها ریز  یهابه روش RAVBM و امکان استفاده از

 ما به آدرس  تی و انتشار در وب سا  ؛یلیمیهدفمند ا  نیکمپ  قی؛ از طر(VBM) یپست  یریگیرا  یثبت نام شده؛ بسته اطالعات

lavote.net. 

 

1-B توسعه رأی دادن از طریق پست 

دهد. برای این را گسترش و ارتقا می VBMهای گزینه همچنین  Los Angeles، شهرستان VCAطبق رهنمودهای 

 کند:دهندگان ارسال می را پیش از هر انتخابات برای تمام رأی VBM برگه رأییک  دپارتمان دهندگان، های رأی گروه

 شدهنام دهنده ثبترأی  500های مشخص دارای کمتر از دهندگان در بخشرأی •

قرار دارد و  Los Angelesای که بخشی از آن در شهرستان دهندگان ساکن در منطقه قانونی یا کنگرهرأی •

های  کند )نقشهبرای آنها ارسال می  VCAرا تحت مفاد  VBM برگه رأیمرزی است که  همچنین در شهرستان هم 

A ، B  وC  )را مشاهده کنید 

گیری قبلی در  فاصله دارد یا ساکن بخشی که مکان رأی رکز رأیم دقیقه با  30دهندگان ساکن بخشی که یا رأی •

 قرار دارد مرکز رأیترین  مایلی نزدیک  15ایالت در  در سراسرانتخابات عمومی 

 

  

https://vsap.lavote.net/reports/
https://vsap.lavote.net/reports/
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 A نقشه

 

  

 55 یالتیمنطقه مجلس ا
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 B نقشه

 
 

 C نقشه

 

 34و  ،32 ،29 یالتیا یسنا مناطق

 47و  ،39  ،38 کا یآمر یا کنگره مناطق
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های اطالعاتی، سؤاالت متداول در برگه  VBMو ارائه مطالب آموزشی در مورد  VBMهمچنان به تبلیغ دپارتمان 

(FAQs) دهندگان تواند به اشتراک گذاشته شده و در بین تمام رأی های اجتماعی که می های رسانه، ویدئوهای آموزشی و پست

های  دهندگان در مورد گزینه ها به منظور آگاه کردن رأیاز رسانهدپارتمان شهرستان دست به دست شود، ادامه خواهد داد. 

VBMرسانی در مورد استفاده از، شامل اطالع VBM برگه رأی، نحوه درخواست VBMهای مربوط به  ، دستورالعمل

استفاده خواهد کرد. عالوه بر این، تمام  VBM برگه رأیو نحوه بررسی وضعیت  VBM برگه رأینحوه استفاده از 

 کنند.نام ( ثبت PVBMدائم )  VBMدهنده دهنده، به عنوان رأیتوانند پس از تکمیل فرم ثبت نام رأی دهندگان میرأی

 

1-C  مشارکت جامعه 

  های همکارهمکاری خود با سازمان  بهدپارتمان  ،  VSAPبه منظور دسترسی مفید به عموم مردم و ارائه اطالعات در مورد  

بروشورها و پوسترهای دپارتمان  ها ادامه خواهد داد.  CBOو    یکارمندان شهردارهای دولتی،  در شهرستان، سایر سازمان

های  به وجود آورد )مثال VCAو  VSAPرسانی و آگاهی بیشتری در جامعه در مورد بسیار زیادی تهیه کرده تا اطالع

اجرا خواهد کرد و مطالب  راها و رویدادهای مخصوص کارکنان  ارائهدپارتمان    شده به این الحاقیه را مشاهده کنید(.پیوست

ها  شده به این سازمانشود. تمام مطالب ارائها اطمینان حاصل شود پیامی یکسان به عموم ارائه میکند تآموزشی ارائه می 

 خواهد بود تا به عموم اطمینان داده شود که این اطالعات مطابق و دقیق است.  VSAPدارای برند 

 

 سهامداران/همکاری در شهرستان

های  دستیابی و آموزش تعداد زیادی از افزار مستلزم همکاری جمعی تمام مقامات عمومی )انتخابی و غیرانتخابی(، سازمان 

کنند تا  های تجارت و سایر سهامداران جامعه است. این نهادها با هم همکاری می دولتی، نهادهای شهرستان، شهرها، اتاق 

را افزایش داده و در این مورد به   VCAو  VSAPجربه رأی دادن از طریق رو در تآگاهی مردم در مورد تغییرات پیش

 مردم آموزش دهند.

 

شود. این  جهت دسترسی و آموزش دادن عموم می دپارتمان های شهرستان باعث افزایش توانایی همکاری با دیگر سازمان 

رسانی  هستند که در اقدامات برندسازی و پیام  ای از نهادهاییاند و نمونهکمک کردهدپارتمان نهادهای شهرستان قبالً به 

VSAP .کمک خواهند کرد 
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• Assessor 

• Beaches and Harbors 

• Board of Supervisors 

•  Chief Executive Office 

• Consumer and Business Affairs 

• Countywide Communications 

• Parks and Recreation 

• Public Library 

• Public Social Services 

• Public Works 

• Treasurer and Tax Collector 

• Workforce Development, Aging and Community Services 

 

 رویدادهای اجتماعی

ای، فرصت میزبانی و حامی مالی شدن برای رویدادهای شهرستان باعث  و شراکت پولی رسانه CBOاز طریق روابط 

دپارتمان گیری جدید ارتباط برقرار کند.  شود تا با افراد زیادی در رابطه با مدل رأی می دپارتمان  ایجاد مسیری ارزشمند برای  

های زیادی را صرف  های رویدادهاست، و آخر هفته کنندهها و هماهنگ دارای روابط زیاد و طوالنی با بسیاری از سازمان

 یاصل  یدادهای از رو  یامجموعه  انگریب  1ول  جد سازی میزها و ارائه مطالب مربوط به انتخابات به عموم کرده است.  مرتب 

عالوه بر این رویدادها،  شرکت کند. 2020در آنها شرکت داشته و برنامه دارد در سال  یاست که دپارتمان در سال جار 

 در چند صد رویداد اجتماعی دیگر نیز شرکت داشته است. دپارتمان 
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 رویدادهای اجتماعی اصلی  .1جدول 

 شهر  رویداد تاریخ
 Firecracker Festival Los Angeles 2019فوریه  17

 La Feria De Salud Los Angeles 2019مارس  17

 Cherry Blossom Cultural Festival 2019 Monterey Park 2019مارس  31

 Cambodia Town Culture Festival Long Beach 2019آوریل  7

 Los Angeles Times Festival of Books USC – Los Angeles 2019آوریل  14و  13

 LA Zoo Spring Fling Los Angeles 2019آوریل  20

 VegFest 2019 Encino 2019مه  5

 RuPaul’s DragCon Los Angeles 2019مه  25و  24

 Equity Summit Los Angeles 2019مه  30

 BET Experience Los Angeles 2019ژوئن  22و  21

 Continuous Improvement Summit Montebello 2019 2019 جوالی 25

 LA Veterans Resource Expo Pomona 2019 2019 جوالی 26

 I Heart Wilmington’s Community Wellness 2019اوت  24
Festival 

Wilmington 

 LA County Fair Pomona 2019سپتامبر   22اوت تا  29

 Festival De Jalisco Lynwood 2019سپتامبر  8

 Mexican Independence Parade East Los Angeles 2019سپتامبر  8

 های مختلف در شهرستانمکان VSAP Mock Election 2019سپتامبر  29و  28

 Taste of Soul Crenshaw 2019اکتبر  19

 Dia de Los Muertos East Los Angeles 2019نوامبر  3
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 VSAPهای ارائه

  هاCBOهای دولتی، را در شوراهای شهر، مقامات انتخابی، سازمان VSAPهای حضوری همچنان ارائهدپارتمان 

 ها شامل این موارد است:دهد. طیف این ارائههای سیاسی و سایر سهامداران در شهرستان انجام می سازمان

 VCAو  VSAPمرور اجمالی   •

 VSAPو اجزای  BMDتوضیح  •

 مرکز رأیبررسی فرایند انتخاب  •

 های مشارکت دسترسی و سایر فرصت  •

 ارائه به افرادمطالب آموزشی قابل  •

 

به استفاده از دپارتمان ها انجام داده است. CBOارائه در  179های دولتی و ارائه در سازمان  85دپارتمان تا به امروز، 

 جهت ارتباط مستقیم با ساکنین شهرستان و سایر سهامداران مهم ادامه خواهد داد. VSAPهای ارائه

 

 انتخابات آزمایشی

واقع در سرتاسر شهرستان برگزار   مرکز رأی  50در  2019سپتامبر  29و  28یک انتخابات آزمایشی را در دپارتمان 

بود. این رویداد جذاب و عمومی بود و  VSAPکرد. هدف از این رویداد افزایش آگاهی عمومی و افزایش آشنایی با 

به دست آوردند )مطالب تبلیغاتی در الحاقیه پیوست    BMDآشنا شدند و تجربه عملی از کار با    مرکز رأی کنندگان با  مراجعه

کنند.  تجربه را کاملی  VSAPآزمایشی به صندوق بیندازند و  برگه رأی شده است(. افرادی که شرکت کردند توانستند یک 

چندین سلبریتی و افراد ایستگاه رادیویی محلی در آنجا حضور داشتند و جایزه و تغذیه ارائه شد تا مشارکت افراد افزایش 

 عضو و رأی دادن آنها، استقبال خوبی از این رویداد به عمل آمد. 5,800پیدا کند. با حضور بیش از 

 

ها از از بازخورد عمومی و فرصتی برای امتحان فرایندها و رویهدپارتمان ای این رویداد نیز مثبت بود و پوشش رسانه 

بهره برد. ظرفیت رویداد بسیار بیشتر از  2020پذیری و بازدهی پیش از انتخابات کامل شهرستان در سال منظر مقیاس

ارتباط  دپارتمان توجه بود و های اجتماعی قابلهای رسانه بازدید کردند. تماسهای انتخابات آزمایشی افرادی بود که از محل

 ای و سایر اقدامات دسترسی  ، مشارکت رسانههای ایمیلیدهنده از طریق تماسیمیلیون رأ 1.5مستقیمی با بیش از 

 کرد. ایجاد 
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 مراکز نمایش 

( در سرتاسر شهرستان Demoمیزبان مراکز نمایش )   2020ه  تا ژانوی  2019از اکتبر  دپارتمان  پس از انتخابات آزمایشی،  

را  مرکز رأیدهد را ادامه دهد. مراکز نمایش به عموم اجازه می  VSAPاست تا مشارکت عمومی خود و کمپین آموزشی 

را به دست آورند. حداقل ده مرکز نمایش  VSAPو سایر اجزای  BMDتجربه کنند و قادر باشند فرصت یادگیری عملی 

هایی در هر یک از پنج منطقه سرپرستی در هر زمان خواهند شود که مکان به صورت استراتژیک در کل شهرستان دایر می

 . (د یشده مشاهده کن وستیپ هیرا که به الحاق ش یمراکز نما  یآگه ش،یمراکز نما  ت یموقع ی)برا داشت

 

 ی مرکز رأپروژه قرار دادن 

در انتقال تجربه   VSAPشروع شد تا مکمل طرح ابتکاری دپارتمان ( توسط VCPP) «مرکز رأی پروژه قرار دادن »

با استفاده از   VCAاقدام شهرستان جهت اجرای    VCPPشود. به طور کلی،    مراکز رأیدهنده، به ویژه در قرار دادن  رأی

 احتمالی را همگام با پیشرفت وسیع جامعه ایجاد کند. مراکز رأی ای از پارامترهای قانونگذاری بود تا پایگاه داده

 

های اولیه محل شامل تحلیل جغرافیای فضایی، فهرست مراکز، ارزیابی مراکز رأی در این پروژه جامع شناسایی دپارتمان  

های کانونی نیز به منظور درک ها و گروهشریک شد. بررسی PlaceWorksو مشارکت قوی جامعه و سهامداران با 

دو نوبت  مان دپارتدهنده انجام و تشکیل شدند. به منظور حصول اطمینان از مشارکت و ارائه نظرات عموم، ترجیحات رأی 

. گذشته از این، یک پورتال آنالین  ( د ینیرا بب 3و  2جدول  شتر، یب ات یجزئ ی )برا جلسات اجتماعی مردمی برگزار کرد 

های مورد استفاده در این فرآیند را ارائه کند و روشی آسان در اختیار جامعه  تعاملی ایجاد شد تا اطالعاتی در مورد داده

 ارائه دهند.  VBMهای تحویل و مکان  مراکز رأیزخوردهای خود را در مورد قرار دهد تا پیشنهادات و با
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جلسات اجتماعی مردمی شامل جلساتی بود که مشخصاً برای افراد ناتوان و جوامع زبانی اقلیت برگزار شده بود. هدف از 

پذیری  مدل جدید چگونه باعث افزایش انعطاف این بود کهو توضیح  VSAPو  VCAبرگزاری این جلسات توضیح 

 شود.روزه می 11 ایشهرستان طی دوره مرکز رأیدهنده در رأی دادن در هر  رأی

 

  

 برگزار شد  Long Beach, CAدر  2018دسامبر  5در تاریخ  SBCC Thrive LAنخستین دوره جلسات اجتماعی مردمی به میزبانی  

 

جدید و  مرکز رأی و مدل  VCAشد. تمرکز اولین دوره توضیح هدف مشخصی در هر دوره از جلسات عمومی دنبال می 

هایی بود که از نظر عموم  بود. هدف آن شناسایی مکان مرکز رأیهای دریافت نظرات عمومی معنادار در مورد مکان

کنندگان اطمینان  های جامعه آنها و شهرستان هستند. تمرکز دومین دوره جلسات این بود که به مشارکت ترین مکانمناسب 

های  ن جدید درک شده و فهرستی )بر اساس نخستین دوره جلسات( از مکا VSAPداده شود که تمام تغییرات همراه تجربه 

های هایی به صورت بصری با استفاده از نمودارها و نقشهارائه شود. داده VBMهای تحویل پیشنهادی و مکان  مراکز رأی 

 VCPPکنندگان بار دیگر قادر بودند بازخورد خود را با استفاده از پورتال آنالین کنندگان ارائه شد. شرکت ساده به شرکت 

   ارائه کنند.دپارتمان شنهادات به  های نظرات و پییا از طریق کارت
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 برگزار شد  La Verne, CAدر  NALEO Education Fundبه میزبانی  2019مه  22دوره جلسات اجتماعی مردمی در تاریخ  

 

ها  همکاری کرد. این سازمان   CBO  30به منظور تسهیل جلسات عمومی با  دپارتمان  به منظور افزایش همکاری با جامعه،  

های فرهنگی نسبت به شرایط و دهندگان جامعه و نیز دیدگاهشده در جامعه، ارتباطاتی با رهبران و سازمان حضوری تأیید 

و نیز راهبردهای دسترسی جهت    VSAPو    VCAهایی در رابطه با محتوای  ها آموزشهای جامعه دارند. تمام گروهنگرانی 

ه شود تا د های محلی قدرت داCBOمشارکت این بود که به سازی برای جلسات دریافت کردند. هدف از طراحی این آماده

های شده در مدل رأی دادن و تنوع گزینه ها را کنترل کرده و به وسیله گسترش آگاهی نسبت به بهبودهای اعمالبتوانند بحث 

 دهندگان شهرستان را تقویت کنند.دهندگان، مشارکت رأی جدید در دسترس رأی

 

مطالب دسترسی مخصوصی تهیه کرد تا در هر دور  دپارتمان به منظور افزایش جلسات اجتماعی مردمی در شهرستان، 

های  ها، سازمان CBOشده ترجمه شده بود، با  های پشتیبانی جلسات بر آنها تمرکز شود. این مطالب دسترسی، که به تمام زبان

در  افراد حضور تا دولتی و سهامداران جامعه به اشتراک گذاشته شد های شهرستان، کارمندان شهرداری و سایر سازمان 

 جلسات مختلف تقویت شود. 
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کنندگان متنوع از نظر جغرافیایی  ها به صورت مستمر با هم همکاری کردند تا جلسات را برگزار و شرکت CBOو  دپارتمان  

این جلسات  های ارتباطاتی مختلف دیگری جهت افزایش شرکت افراد در همچنین از کانالدپارتمان در آن شرکت کنند. 

نفر تماس گرفته شد و  108,639شد؛ با  ط برقرارارتبامیلیون نفر  1.5، از طریق ایمیل با استفاده کرد. در مجموع

)اپلیکیشنی که   Nextdoorنفر در  797,704 به در تبلیغات رویداد فیسبوک به کار رفت؛ و رسانیاطالع 348,950

  67نفر به صورت حضوری در  2,300بیش از رسانی شد. اطالع کند(به جوامع شهرستان ارسال می های مستقیم را پیام 

رسانی در شده در طول جلسات جامعه به منظور اطالعهای پیشنهاد دریافت از کارتدپارتمان  اع شرکت کردند و  جلسه اجتم

 استفاده کرد.  مرکز رأیمکان احتمالی  2,000مورد فرایند ایجاد پایگاه داده 

  

 برگزار شد  Long Beach, CAدر  2019مه  3در تاریخ  Disabled Resource Paperنخستین دوره جلسات اجتماعی مردمی به میزبانی  
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 نمونه بروشور دسترسی دور نخست

 

 

 

 نمونه پست رسانه اجتماعی دور نخست
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 نمونه بروشور دسترسی دور دوم
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 امور شهرستان یمنش  / ثبت کننده-ثبت  یمتصد - Los Angeles رئیس اداره ثبت شهرستان  :2جدول 

 (VCPP) مرکز رأیپروژه قرار دادن  

 اولین دور جلسات اجتماعی مردمی 

 جلسه

 تاریخ و زمان  
 موقعیت جلسه 

ترجمه شفاهی  
همزمان و یا کمک  

 زبانی 
 منطقه مورد نظر  سازمان مدیریتی 

نوامبر،   16جمعه، 
2018 

 -عصر 6:30
 شب 8:30

Salvation Army 736 
East Compton Blvd 
Compton, CA 90221 

 اسپانیولی 

 

SBCC 
Thrive LA 

 ,Carson, Compton, Gardena :شهرها
Long Beach, Paramount 

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Athens Village, East Gardena, 

 East Rancho Dominguez,  
Rancho Dominguez, Rosewood,  

West Carson, West Rancho 
Dominguez, Willowbrook 

 Los Angeles: Century محله های
Palms, Cove, Harbor Gateway 

نوامبر،  17شنبه، 
2018 

 4:30- بعدازظهر 2:30
 بعدازظهر 

Petit Park Granada 
Hills Recreation 
Center 16730 
Chatsworth Street 
Granada Hills, CA 
91344 

 نامعلوم

 

California Common 
Cause/Empower 
LA 

 Santa Claritaشهرها: 

 به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Oat Mountain, Stevenson Ranch, 

Twin Lakes 

 ,Los Angeles: Chatsworth محله های
Granada Hills, North Hills, 
Northridge, Porter Ranch 

 28، چهار شنبه
 2018نوامبر، 

 -عصر 6:00
 شب 8:00

Pacoima City Hall 
Media Room 13520 
Van Nuys Blvd 
Pacoima, CA 91331 

 اسپانیولی 

 

Pacoima Beautiful  :شهرهاSan Fernando 

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Kagel, Lopez Canyons 

 ,Los Angeles :Arleta محله های
Granada Hills, Lake View Terrace, 
Mission Hills, North Hills, Pacoima, 
Panorama City, Sun Valley, Sylmar 
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 امور شهرستان یمنش  / ثبت کننده-ثبت  یمتصد - Los Angeles رئیس اداره ثبت شهرستان  :2جدول 

 (VCPP) مرکز رأیپروژه قرار دادن  

 اولین دور جلسات اجتماعی مردمی 

 جلسه

 تاریخ و زمان  
 موقعیت جلسه 

ترجمه شفاهی  
همزمان و یا کمک  

 زبانی 
 منطقه مورد نظر  سازمان مدیریتی 

نوامبر،   29پنجشنبه، 
2018 

 -عصر 6:00
 شب 8:00

Mt. San Antonio 
College Feddersen 
Recital Hall 1100 
North Grand Ave 
Walnut, CA 91789 

مرکز خودتوانمندسازی   اسپانیولی 
متحدان آسیایی آمریکایی 

(CAUSE ) 

  ,Azusa, Covinaشهرها: 
City of Industry, Diamond Bar, 

Glendora, La Puente San Dimas, 
Walnut, West Covina 

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Avocado Heights, Azusa, 

 Charter Oak, Hacienda Heights, 
North Whittier, Rowland Heights,  
San Jose Hills, Valinda, Walnut,  

 West Puente Valley 

 Los Angeles :Highland Park محله های

نوامبر،   29پنجشنبه، 
2018 

 -عصر 6:00
 شب 8:00

Los Angeles Fire 
Station 7063 Laurel 
Canyon North 
Hollywood, CA 
91605 

 اسپانیولی 

 

California Common 
Cause/Empower 
LA 

 Burbankشهرها: 

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Universal City 

  :Los Angeles محله های
Hollywood Hills, North Hollywood, 

Shadow Hills, Sherman Oaks,  
Studio City, Sun Valley, Toluca Lake, 

Toluca Terrance, Toluca Woods, 
Valley Village  

دسامبر،  1 ،شنبه  
2018 

- صبح 10:00
 ظهر 12:00

Westwood 
Recreation Center 
1350 South 
Sepulveda Blvd Los 
Angeles, CA 90025 

 نامعلوم

 

California Common 
Cause/Empower 
LA 

  Malibu, Santa Monicaشهرها: 

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Santa Monica Mountains, 

 West Los Angeles 

 ,Los Angeles: Bel Air محله های
Beverly Crest, Brentwood, Century 

City, Mandeville Canyon, Mar Vista, 
Pacific Palisades, Palisades 

Highlands, Palms, Rancho Park, 
Venice 

دسامبر،   3دوشنبه، 
2018 

 -عصر 6:00
 شب 8:00

Sherman Oaks East 
Valley Adult Center 
Building A 5056 Van 
Nuys Blvd Sherman 
Oaks, CA 91403 

 اسپانیولی 

 

 California 
Common Cause 

 ,Los Angeles: Arleta محله های
Encino, Lake Balboa, North Hills, 
North Hollywood, Panorama City, 

Sherman Oaks, Sun Valley,  
Valley Glen, Van Nuys 
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 امور شهرستان یمنش  / ثبت کننده-ثبت  یمتصد - Los Angeles رئیس اداره ثبت شهرستان  :2جدول 

 (VCPP) مرکز رأیپروژه قرار دادن  

 اولین دور جلسات اجتماعی مردمی 

 جلسه

 تاریخ و زمان  
 موقعیت جلسه 

ترجمه شفاهی  
همزمان و یا کمک  

 زبانی 
 منطقه مورد نظر  سازمان مدیریتی 

دسامبر،   4سه شنبه، 
2018 

 -عصر 6:00
 شب 8:00

Albert O. Little 
Community Center 
18750 Clarkdale 
Ave Artesia, CA 
90701 

 اسپانیولی 

 هندی 

مرکز خودتوانمندسازی  
متحدان آسیایی آمریکایی 

(CAUSE ) 

 ,Bellflower, Cerritos, Downeyشهرها: 
Hawaiian Gardens, Lakewood, Long 

Beach, Norwalk, Paramount 

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Cerritos, Long Beach, Lakewood 

دسامبر،   5، چهار شنبه
2018 

 -عصر 4:00
 عصر 6:00

Long Beach 
Polytechnic High 
School 1600 Atlantic 
Ave Long Beach, CA 
90813 

 ی خمر

 اسپانیولی 

SBCC, Thrive LA  :شهرهاLakewood, Long Beach, Signal 
Hill 

 Los Angeles: Wilmington محله های

دسامبر،   6پنجشنبه، 
2018 

 -عصر 6:00
 شب 8:00

Redondo Beach 
Public Library 303 
North Pacific Coast 
Highway Redondo 
Beach, CA 90277 

 اسپانیولی 

 ژاپنی 

California Common 
Cause 

 ,El Segundo, Gardenaشهرها: 
Hawthorne, Hermosa Beach, 

Inglewood, Lawndale, Manhattan 
Beach Palos Verdes Estates, 

Redondo Beach, Torrance 

 به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Del Aire, El Camino Village, Harbor 

Gateway, Lennox, Hawthorne, 
Wiseburn 

 :Los Angeles محله های
 Harbor Gateway 

دسامبر،   8شنبه، 
2018 

 12:00- صبح 10:00
 ظهر 

Weingarten East Los 
Angeles YMCA 2900 
Whittier Blvd Los 
Angeles, CA 90023 

 اسپانیولی 

 

صندوق مالی آموزشی  
NALEO 

 ,Alhambra, Commerceشهرها: 
Monterey Park, South Pasadena 

 Cityبه ثبت نرسیده:  Los Angelesشهرستان 
Terrace, East Los Angeles 

  :Los Angeles محله های
Boyle Heights, El Sereno, 

 Highland Park, Lincoln Heights, 
 Mt. Washington, Wholesale District, 

University Hills 
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 امور شهرستان یمنش  / ثبت کننده-ثبت  یمتصد - Los Angeles رئیس اداره ثبت شهرستان  :2جدول 

 (VCPP) مرکز رأیپروژه قرار دادن  

 اولین دور جلسات اجتماعی مردمی 

 جلسه

 تاریخ و زمان  
 موقعیت جلسه 

ترجمه شفاهی  
همزمان و یا کمک  

 زبانی 
 منطقه مورد نظر  سازمان مدیریتی 

دسامبر،   10دوشنبه، 
2018 

 -عصر 5:00
 عصر 7:00

South Baylo 
University 2727 
West 6th St Los 
Angeles, CA 90057 

 ایکره

 اسپانیولی 

Korean American 
Coalition 

*جلسه بیشتر در منطقه  
 4مطالعاتی 

  :Los Angeles محله های
Adams-Normandie, Angelino 

Heights, Chinatown, City Central, 
County Club Park, Downtown, East 

Hollywood, Echo Park, Elysian Park, 
Hancock Park, Harvard Heights, 
Historic Filipinotown, Hollywood, 
Hollywood Hills, Jefferson Park, 

Koreatown, Little Bangladesh, Little 
Tokyo, Los Feliz, Melrose, Pico-

Union, Silverlake, Temple-Beaudry, 
Thai Town, University Park, Victoria 

Park, Westlake, Wilshire Center 

دسامبر،   11سه شنبه، 
2018 

 -عصر 6:00
 شب 8:00

Inglewood City Hall 
Community Room A 
1 West Manchester 
Blvd Inglewood, CA 
90302 

 California Common اسپانیولی 
Cause 

 ,Culver City, El Segundoشهرها: 
Hawthorne, Inglewood 

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Ladera Heights, Lennox, 

 Marina del Rey  

 ,Los Angeles: Baldwin Hills محله های
Del Rey, Hyde Park, Marina 

Peninsula, Palms, Playa Del Rey, 
Playa Vista, Venice, View Heights, 

Westchester, Windsor Hills 

 12، چهار شنبه
 2018دسامبر، 

 7:30- بعدازظهر 5:30
 شب

University Center of 
Lancaster 45356 
Division St 
Lancaster, CA 
93535 

ائتالف حقوق بشر مهاجران   نامعلوم
Los Angeles 

(CHIRLA) 

 Lancaster, Palmdaleشهرها: 

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Acton, Agua Dulce, Anaverde, 

Bouquet Canyon, Del Sur, Desert 
View Highlands, Elizabeth Lake, 
Leona Valley, North Lancaster, 

Palmdale, Quartz Hill, 
 White Fence Farms 
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 امور شهرستان یمنش  / ثبت کننده-ثبت  یمتصد - Los Angeles رئیس اداره ثبت شهرستان  :2جدول 

 (VCPP) مرکز رأیپروژه قرار دادن  

 اولین دور جلسات اجتماعی مردمی 

 جلسه

 تاریخ و زمان  
 موقعیت جلسه 

ترجمه شفاهی  
همزمان و یا کمک  

 زبانی 
 منطقه مورد نظر  سازمان مدیریتی 

دسامبر،   13پنجشنبه، 
2018 

 -عصر 7:00
 شب 9:00

H&H Jivalagian 
Youth Center 2242 
East Foothill Blvd 
Pasadena, CA 
91107 

کمیته ملی ارمنیان آمریکا،   ارمنی 
Pasadena Chapter 

*جلسه بیشتر در منطقه  
 8مطالعاتی 

 ,Alhambra, Arcadia, Pasadenaشهرها: 
San Gabriel, San Marino, South 

Pasadena, San Marino, Sierra Madre, 
Temple City 

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Altadena, Angeles National Forest, 

Northeast San Gabriel, San Pascual 

 Los Angeles :Highland Park محله های

دسامبر،   14جمعه، 
2018 

 -عصر 6:00
 شب 8:00

Glendale Youth 
Center 211 West 
Chestnut St 
Glendale, CA 91204 

 اسپانیولی 

 ارمنی 

کمیته ملی ارمنیان آمریکا،  
Western Region 

Chapter 

 Glendale, La Cañadaشهرها: 
Flintridge,  

  :Los Angeles محله های
Atwater Village, Eagle Rock, Echo 
Park, Elysian Park, Elysian Valley, 
Glassell Park, Highland Park, Los 
Feliz, Mt. Washington, Silverlake 

ژانویه،   5شنبه، 
2019 

 -ظهر 12:00
 بعدازظهر  2:00

 

Legacy Auditorium 
at Legacy 
Commons for 
Active Seniors  

930 East Avenue 
Q-9  

Palmdale, CA 93550  

 اسپانیولی 

 

Black Women for 
Wellness 

 Lancaster, Palmdaleشهرها: 

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Angeles National Forest, East 
Lancaster, Hi Vista, Lake Los 

Angeles, Littlerock/Juniper Hills, 
Littlerock, Llano, Pearblossom, 
Roosevelt, Southeast Antelope 

Valley, South Edwards, Sun Village 

ژانویه،   5شنبه، 
2019 

- صبح 10:00
 ظهر 12:00

 

SBCC, Thrive LA  

540 North Marine 
Avenue Wilmington, 
CA 90744  

 SBCC اسپانیولی 

Thrive LA 

 Avalon, Carson, Lomita, Palosشهرها: 
Verdes, Rancho Palos Verdes, Rolling 

Hills, Rolling Hills Estates, Torrance  

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Academy Estates, La Rambla,  

West Carson, Westfield 

 ,Los Angeles: Harbor City محله های
Harbor Gateway, Harbor Pines, 

 San Pedro, Wilmington 
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 امور شهرستان یمنش  / ثبت کننده-ثبت  یمتصد - Los Angeles رئیس اداره ثبت شهرستان  :2جدول 

 (VCPP) مرکز رأیپروژه قرار دادن  

 اولین دور جلسات اجتماعی مردمی 

 جلسه

 تاریخ و زمان  
 موقعیت جلسه 

ترجمه شفاهی  
همزمان و یا کمک  

 زبانی 
 منطقه مورد نظر  سازمان مدیریتی 

ژانویه،   6یکشنبه، 
2019 

 -ظهر 12:00
 بعدازظهر  2:00

Newhall 
Community Center  

22421 Market St  

Newhall, CA 91321  

 نامعلوم

 

Black Women for 
Wellness 

 Santa Claritaشهرها: 

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Agua Dulce, Bouquet Canyon, 

Canyon Country, Castaic, 
 Lake Hughes, Newhall,  

Placentia Canyon, Sand Canyon, 
San Francisquito Canyon, Saugus, 

Stevenson Ranch, Valencia, 
 Val Verde, West Antelope Valley 

ژانویه،    7دوشنبه، 
2019 

 -عصر 7:00
 شب 9:00

Malibu City Hall  

Multipurpose Room  

23825 Stuart 
Ranch Rd  

Malibu, CA 90265 

 -لیگ زنان رأی دهنده نامعلوم
Los Angeles 

 ,Agoura Hills, Calabasasشهرها: 
Malibu, Westlake Village 

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Santa Monica Mountains 

ژانویه،   9، چهار شنبه
2019 

- بعدازظهر 5:30
 شب 7:30

Los Angeles 
Department of 
Water and Power  

Auditorium  

4030 Crenshaw 
Blvd  

Los Angeles, CA 
90008  

 اسپانیولی 

 

Black Women for 
Wellness 

 ,Hawthorne, Huntington Parkشهرها: 
Inglewood, Vernon 

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Athens-Westmont, Florence-

Firestone, View Park, Windsor Hills 

  :Los Angeles محله های
Century Palms, City Central, Cove, 

Exposition Park, Figueroa Park 
Square, Gramercy Place, Green 

Meadows, Harbor Gateway, Harvard 
Park, Hyde Park, Leimert Park, 

Manchester Square, South Park, 
Vermont Knolls, Vermont Square, 

Vermont Vista, Watts, West Vernon 

ژانویه،   9، چهار شنبه
2019 

 -عصر 6:00
 شب 8:00

Alexander Hughes 
Community Center  

Padua Room  

1700 Danbury Rd 
Claremont CA 91711  

صندوق مالی آموزشی   اسپانیولی 
NALEO 

  ,Azusa, Claremontشهرها: 
Diamond Bar, Glendora, La Verne, 

Pomona, San Dimas, Walnut   

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Angeles National Forest, Claremont, 

Covina, East Covina, Glendora, La 
Verne, Padua Hills, Pomona 



 LOS ANGELESطرح اجرای انتخابات شهرستان 

 
 

31 

 

 امور شهرستان یمنش  / ثبت کننده-ثبت  یمتصد - Los Angeles رئیس اداره ثبت شهرستان  :2جدول 

 (VCPP) مرکز رأیپروژه قرار دادن  

 اولین دور جلسات اجتماعی مردمی 

 جلسه

 تاریخ و زمان  
 موقعیت جلسه 

ترجمه شفاهی  
همزمان و یا کمک  

 زبانی 
 منطقه مورد نظر  سازمان مدیریتی 

ژانویه،   9، چهار شنبه
2019 

 -عصر 7:00
 شب 9:00

La Crescenta 
County Library  

2809 Foothill Blvd  

La Crescenta, CA 
91214  

کمیته ملی ارمنیان آمریکا،   ارمنی 
Cresenta Valley 

Chapter 

 Burbank, Glendale, La Cañadaشهرها: 
Flintridge Pasadena, Santa Clarita  

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Angeles National Forest, Altadena, 

Kagel, La Cresenta, Lopez Canyons 

  :Los Angeles محله های
Lakeview Terrace, Sunland, 

 Sun Valley, Tujunga 

ژانویه،   9، چهار شنبه
2019 

 -عصر 7:00
 شب 9:00

Rose Goldwater 
Community Center  

21710 Vanowen St  

Canoga Park, CA 
91303  

 -لیگ زنان رأی دهنده اسپانیولی 
Los Angeles 

 Calabasas, Hidden Hillsشهرها: 

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Lake Manor, Santa Monica 

Mountains, West Chatsworth, 
 West Hills 

 ,Los Angeles: Canoga Park محله های
Chatsworth, Winnetka,  

Woodland Hills 

ژانویه،    10پنجشنبه، 
2019 

 -عصر 6:00
 شب 8:00

Jackie Robinson 
Community Center  

1020 North Fair 
Oaks Avenue 
Pasadena, CA 
91103  

 نامعلوم

 

California Common 
Cause 

 ,Alhambra, Arcadia, Pasadenaشهرها: 
San Gabriel, San Marino, 

 South Pasadena, San Marino, 
 Sierra Madre, Temple City 

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Altadena, Angeles National Forest, 

Northeast San Gabriel, San Pascual 

 Los Angeles :Highland Park محله های

ژانویه،    10پنجشنبه، 
2019 

 -عصر 6:00
 شب 8:00

Arcadia Public 
Library  

20 West Duarte Rd  

Arcadia, CA 91006  

 اسپانیولی 

 چینی 

 

مرکز خودتوانمندسازی  
آسیایی آمریکایی متحدان 

(CAUSE ) 

 ,Arcadia, Baldwin Parkشهرها: 
Bradbury, Duarte, City of Industry, 

 El Monte, Irwindale, Monrovia, 
Rosemead, South El Monte, 

 Temple City, West Covina 

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Avocado Heights, Bassett, Bradbury, 
Duarte, Hacienda Heights, Monrovia, 

North Whittier, Pellissier Village, 
Whittier Narrows 
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 امور شهرستان یمنش  / ثبت کننده-ثبت  یمتصد - Los Angeles رئیس اداره ثبت شهرستان  :2جدول 

 (VCPP) مرکز رأیپروژه قرار دادن  

 اولین دور جلسات اجتماعی مردمی 

 جلسه

 تاریخ و زمان  
 موقعیت جلسه 

ترجمه شفاهی  
همزمان و یا کمک  

 زبانی 
 منطقه مورد نظر  سازمان مدیریتی 

ژانویه،    11جمعه، 
2019 

 3:30- بعدازظهر 1:30
 بعدازظهر 

United Cerebral 
Palsy of Los 
Angeles  

6110 Washington 
Blvd  

Culver City, CA 
90232  

 نامعلوم

 

United Cerebral 
Palsy of Los 

Angeles, Ventura 
and Santa Barbara 

Counties and 
Disability Rights 

California 

*جلسه بیشتر در منطقه  
برای   21مطالعاتی 

دارای   دهندگانرأی 
   معلولیت

  ,Beverly Hills, Culver Cityشهرها: 
West Hollywood 

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Franklin Canyon, Miracle Mile 

 ,Los Angeles: Alsace محله های
Baldwin Hills, Beverly Crest, 

Beverlywood, Brookside, Cadillac-
Coming, Carthay, Century City, 

Cheviot Hills, Cloverdale, Cochran, 
Country Club Park, Crenshaw 
District, Crestview, Exposition, 
Faircrest Heights, Hollywood, 

Hollywood Hills, Lafayette Square, 
Longwood, Miracle Mile, Melrose, 

Park La Brea, South Carthay, 
Sycamore Square, Regent Square, 

Reynier Village, St. Elmo Village, 
Victoria Park, Wellington Square 

ژانویه،  12شنبه، 
2019 

 12:00- صبح 10:00
 ظهر 

The Music Center’s 
Dorothy Chandler 
Pavilion  

Stern Grand Hall 
(2nd Floor)  

135 North Grand 
Ave  

Los Angeles, CA 
90012  

 اسپانیولی 

 تایلندی 

 تاگالوگ

 :Los Angeles هایمحله  LAهنر برای 
 Adams-Normandie, Angelino 

Heights, Chinatown, City Central, 
County Club Park, Downtown, East 

Hollywood, Echo Park, Elysian Park, 
Hancock Park, Harvard Heights, 
Historic Filipinotown, Hollywood, 
Hollywood Hills, Jefferson Park, 

Koreatown, Little Bangladesh, Little 
Tokyo, Los Feliz, Melrose, Pico-

Union, Silverlake, Temple-Beaudry, 
Thai Town, University Park, Victoria 
Park, Westlake, Wholesale District, 

Wilshire Center 
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 امور شهرستان یمنش  / ثبت کننده-ثبت  یمتصد - Los Angeles رئیس اداره ثبت شهرستان  :2جدول 

 (VCPP) مرکز رأیپروژه قرار دادن  

 اولین دور جلسات اجتماعی مردمی 

 جلسه

 تاریخ و زمان  
 موقعیت جلسه 

ترجمه شفاهی  
همزمان و یا کمک  

 زبانی 
 منطقه مورد نظر  سازمان مدیریتی 

ژانویه،  12شنبه، 
2019 

 12:00- صبح 10:00
 ظهر 

Liberty Community 
Plaza  

14181 Telegraph 
Rd  

Whittier, CA 90604  

-لیگ زنان رأی دهنده اسپانیولی 
Whittier 

  ,Cerritos, La Habra Heightsشهرها: 
La Mirada, Norwalk, Santa Fe 
Springs, Pico Rivera, Whittier  

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
East La Mirada, East Whittier, 
Hacienda Heights, Los Nietos, 

Rowland Heights, South Whittier, 
West Whittier  

ژانویه،   12شنبه،  
2019 

 12:00- صبح 10:00
 ظهر 

Mexican American 
Opportunity 
Foundation  

401 North Garfield 
Ave  

Montebello, CA 
90640  

 اسپانیولی 

 چینی 

 ویتنامى 

صندوق مالی آموزشی  
NALEO 

 ,Alhambra, Commerceشهرها: 
 El Monte, Montebello, Monterey Park, 
Pico Rivera, Rosemead, San Gabriel, 
South El Monte, Temple City, Whittier 

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
East Los Angeles, El Monte, 

Northeast San Gabriel, Sunrise 
Village, Whittier Narrows 

ژانویه،  12شنبه، 
2019 

 3:30- بعدازظهر 1:30
 بعدازظهر 

Beverly Hills Public 
Library  

Auditorium  

444 North Rexford 
Dr  

Beverly Hills, CA 
90210  

 ,Beverly Hills, Culver Cityشهرها:  آمریکا  ایرانیان ملی  شورای روسی 
 West Hollywood 

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Franklin Canyon, Miracle Mile 

 ,Los Angeles: Alsace محله های
Baldwin Hills, Beverly Crest, 

Beverlywood, Brookside, Cadillac-
Coming, Carthay, Century City, 

Cheviot Hills, Cloverdale, Cochran, 
Country Club Park, Crenshaw 
District, Crestview, Exposition, 
Faircrest Heights, Hollywood, 

Hollywood Hills, Lafayette Square, 
Longwood, Miracle Mile, Melrose, 

Park La Brea, South Carthay, 
Sycamore Square, Regent Square, 

Reynier Village, St. Elmo Village, 
Victoria Park, Wellington Square 



 LOS ANGELESطرح اجرای انتخابات شهرستان 

 
 

34 

 

 امور شهرستان یمنش  / ثبت کننده-ثبت  یمتصد - Los Angeles رئیس اداره ثبت شهرستان  :2جدول 

 (VCPP) مرکز رأیپروژه قرار دادن  

 اولین دور جلسات اجتماعی مردمی 

 جلسه

 تاریخ و زمان  
 موقعیت جلسه 

ترجمه شفاهی  
همزمان و یا کمک  

 زبانی 
 منطقه مورد نظر  سازمان مدیریتی 

ژانویه،   14دوشنبه، 
2019 

  -عصر 6:00
 شب 8:00

NewStart Housing 
Corporation  

3355 East Gage 
Ave  

Huntington Park, CA 
90255  

 اسپانیولی 

 

ائتالف حقوق بشر مهاجران  
Los Angeles 

(CHIRLA) 

 ,Bell, Bell Gardens, Comptonشهرها: 
Cudahy, Downey, Huntington Park, 

Lynwood, Maywood, Paramount, 
South Gate, Vernon  

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Bandini Islands, East Rancho 

Dominguez, Florence-Firestone, 
Lynwood, Walnut Park, Willowbrook 

 Los Angeles :Watts محله های

ژانویه،  19شنبه، 
2019 

 4:00- بعدازظهر 2:00
 بعدازظهر 

Reseda 
Recreational 
Center  

18411 Victory Blvd  

Reseda, CA 91335  

 فارسی 

 اسپانیولی 

 ,Los Angeles: Encino محله های آمریکا  ایرانیان ملی  شورای
 Lake Balboa, Northridge, Reseda, 

Reseda Ranch, Tarzana, Van Nuys, 
Winnetka, Woodland Hills 

 شخصی در لحظه محتویات جلسه را بصورت کالمی ترجمه می کند. - ترجمه شفاهی همزمان

 هدست برای استفاده فردی ارائه شده بود. 

 کارمند)انی( برای ارائه کمک زبانی به همراه مطالب ترجمه شده جلسه در دسترس بوده اند. -کمک زبانی
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 امور شهرستان یمنش  / ثبت کننده-ثبت  یمتصد - Los Angeles رئیس اداره ثبت شهرستان  :3جدول 

 (VCPP) مرکز رأیپروژه قرار دادن  

 دور دوم جلسات اجتماعی مردمی 

 جلسه

 تاریخ و زمان  
 موقعیت جلسه 

ترجمه شفاهی  
همزمان و یا کمک  

 زبانی 
 منطقه مورد نظر  سازمان مدیریتی 

می،   2پنجشنبه، 
2019 

 -عصر 6:30
 شب 8:30

Shephard Church  

19700 Rinaldi St  

Porter Ranch, CA 
91326  

لیگ زنان رأی دهنده،  اسپانیولی 
Los Angeles 

 Calabasas, Hidden Hillsشهرها: 

 به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Lake Manor, Santa Monica Mountains, 

West Chatsworth, West Hills 

 :Los Angeles محله های
 Canoga Park, Chatsworth, Winnetka, 

Woodland Hills 

می،   3جمعه، 
2019 

- صبح 10:00
 ظهر 12:00

McBride Park  

1550 Martin Luther 
King Ave  

Long Beach, CA 
90813  

زبان اشاره آمریکایی  
(ASL) 

 ی خمر

 اسپانیولی 

Disabled 
Resource Center 

  ,Lakewood, Long Beachشهرها: 
Signal Hill 

 Los Angeles: Wilmington محله های

 2019می،  4شنبه، 

 -ظهر 12:00
 بعدازظهر  2:00

Long Beach Senior 
Center  

1150 East 4th St  

Long Beach, CA 
90802  

 ی خمر

 اسپانیولی 

Long Beach Gray 
Panthers 

 ,Lakewood, Long Beachشهرها: 
 Signal Hill 

 Los Angeles: Wilmington محله های

می،   7، سه شنبه
2019 

 -عصر 6:00
 شب 8:00

Virginia Avenue 
Park  

Thelma Terry 
Building  

2200 Virginia Ave  

Santa Monica, CA 
90404  

لیگ زنان رأی دهنده،  نامعلوم
Los Angeles 

  Malibu, Santa Monicaشهرها: 

 به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Santa Monica Mountains, 

 West Los Angeles 

  ,Los Angeles: Bel Air محله های
Beverly Crest, Brentwood, 

 Century City, Mandeville Canyon,  
Mar Vista, Pacific Palisades, Palisades 

Highlands, Palms, Rancho Park, Venice 

می،   9پنجشنبه، 
2019 

 -عصر 7:00
 شب 9:00

Glassell Park 
Community & 
Senior Center  

3750 Verdugo Rd  

Los Angeles, CA 
90065  

 ارمنی 

 اسپانیولی 

انجمن بهبودی  
Glassell Park 

  ,Glendale, La Cañada Flintridgeشهرها: 

 :Los Angeles محله های
 Atwater Village, Eagle Rock, Echo Park, 

Elysian Park, Elysian Valley, Glassell 
Park, Highland Park, Los Feliz, Mt. 

Washington, Silverlake 
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 امور شهرستان یمنش  / ثبت کننده-ثبت  یمتصد - Los Angeles رئیس اداره ثبت شهرستان  :3جدول 

 (VCPP) مرکز رأیپروژه قرار دادن  

 دور دوم جلسات اجتماعی مردمی 

 جلسه

 تاریخ و زمان  
 موقعیت جلسه 

ترجمه شفاهی  
همزمان و یا کمک  

 زبانی 
 منطقه مورد نظر  سازمان مدیریتی 

می،   10جمعه، 
2019 

 -عصر 6:00
 شب 8:00

Community 
Coalition  

8101 South 
Vermont Ave  

Los Angeles, CA 
90037  

 Black Women for اسپانیولی 
Wellness 

 ,Hawthorne, Huntington Parkشهرها: 
Inglewood, Vernon 

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Athens-Westmont, Florence-Firestone, 

View Park, Windsor Hills 

 :Los Angeles محله های
 Century Palms, City Central, Cove, 

Exposition Park, Figueroa Park Square, 
Gramercy Place, Green Meadows, 

Harbor Gateway, Harvard Park, Hyde 
Park, Leimert Park, Manchester 

Square, South Park, Vermont Knolls, 
Vermont Square, Vermont Vista, Watts, 

 West Vernon 

می،  16پنجشنبه، 
2019 

 -عصر 6:30
 شب 8:30

Carson Civic 
Center  

801 East Carson St  

Carson, CA 90745  

 Black Women for اسپانیولی 
Wellness 

 ,Carson, Compton, Gardenaشهرها: 
 Long Beach, Paramount  

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Athens Village, East Gardena, 

 East Rancho Dominguez, Rancho 
Dominguez, Rosewood, West Carson, 

West Rancho Dominguez, Willowbrook 

 ,Los Angeles: Century Palms محله های
Cove, Harbor Gateway 

می،  16پنجشنبه، 
2019 

 -عصر 7:00
 شب 9:00

 

Torrance Cultural 
Arts Center Toyota 
Meeting Hall  

3330 Civic Center 
Dr  

Torrance, CA 90503  

لیگ زنان رأی دهنده،  ژاپنی 
Torrance Area 

 ,El Segundo, Gardenaشهرها: 
Hawthorne, Hermosa Beach, Inglewood, 

Lawndale, Manhattan Beach, Palos 
Verdes Estates, Redondo Beach, 

Torrance 

 به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Del Aire, El Camino Village, 

 Harbor Gateway, Lennox, Hawthorne, 
Wiseburn 

 :Los Angeles محله های
 Harbor Gateway 
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 امور شهرستان یمنش  / ثبت کننده-ثبت  یمتصد - Los Angeles رئیس اداره ثبت شهرستان  :3جدول 

 (VCPP) مرکز رأیپروژه قرار دادن  

 دور دوم جلسات اجتماعی مردمی 

 جلسه

 تاریخ و زمان  
 موقعیت جلسه 

ترجمه شفاهی  
همزمان و یا کمک  

 زبانی 
 منطقه مورد نظر  سازمان مدیریتی 

می،   17جمعه، 
2019 

- بعدازظهر 1:30
 بعدازظهر  3:30

UCPLA Culver City  

6110 Washington 
Blvd  

Culver City, CA 
90232  

زبان اشاره آمریکایی  
(ASL) 

 اسپانیولی 

United Cerebral 
Palsy of Los 
Angeles (UCPLA) 
& Disability 
Rights California 

دهندگان معلول در سرتاسر خاص رأی  نفعانیذجلسه 
 Los Angeles شهرستان

می،   18شنبه، 
2019 

 -صبح 9:00
 صبح 11:00

C. Robert Lee 
Activity Center 
Room B  

21815 Pioneer Blvd  

Hawaiian Gardens, 
CA 90716  

 هندی 

 اسپانیولی 

Southern 
California 
Resource 
Services for 
Independent 
Living 

 ,Bellflower, Cerritos, Downeyشهرها: 
Hawaiian Gardens, Lakewood, Long 

Beach, Norwalk, Paramount 

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Cerritos, Long Beach, Lakewood 

 2019می،  18شنبه، 

- صبح 10:00
 ظهر 12:00

Armenian Cultural 
Foundation Center  

11719 Moorpark St  

Studio City, CA 
91604  

 تایلندی 

 اسپانیولی 

کمیته ملی ارمنیان 
 Crescentaآمریکا، 

Valley Chapter 

 Burbankشهرها: 

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Universal City 

 :Los Angeles محله های
 Hollywood Hills, North Hollywood, 

Shadow Hills, Sherman Oaks, Studio 
City, Sun Valley, Toluca Lake, Toluca 

Terrance, Toluca Woods, Valley Village 

می،   21سه شنبه، 
2019 

 -عصر 6:00
 شب 8:00

Cal State Los 
Angeles Downtown, 
6th Floor- Room 624  

801 South Grand 
Ave  

Los Angeles, CA 
90017  

 تاگالوگ

 اسپانیولی 

 تایلندی 

 Pat Brownمؤسسه  
در امور عمومی در  

Cal State LA 

 :Los Angeles هایمحله 
 Adams-Normandie, Angelino Heights, 
Chinatown, City Central, County Club 

Park, Downtown, East Hollywood, Echo 
Park, Elysian Park, Hancock Park, 

Harvard Heights, Historic Filipinotown, 
Hollywood, Hollywood Hills, Jefferson 

Park, Koreatown, Little Bangladesh, 
Little Tokyo, Los Feliz, Melrose, Pico-

Union, Silverlake, Temple-Beaudry, Thai 
Town, University Park, Victoria Park, 

Westlake, Wholesale District,  
Wilshire Center 
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 امور شهرستان یمنش  / ثبت کننده-ثبت  یمتصد - Los Angeles رئیس اداره ثبت شهرستان  :3جدول 

 (VCPP) مرکز رأیپروژه قرار دادن  

 دور دوم جلسات اجتماعی مردمی 

 جلسه

 تاریخ و زمان  
 موقعیت جلسه 

ترجمه شفاهی  
همزمان و یا کمک  

 زبانی 
 منطقه مورد نظر  سازمان مدیریتی 

می،   22، چهار شنبه
2019 

 -عصر 6:00
 شب 8:00

University of La 
Verne  

Executive Dining 
Room  

1950 Third St  

La Verne, CA 91750  

زبان اشاره آمریکایی  
(ASL) 

 اسپانیولی 

صندوق مالی آموزشی  
NALEO 

 ,Azusa, Claremont, Diamond Barشهرها: 
Glendora, La Verne, Pomona, San 

Dimas, Walnut   

رسیده:  به ثبت ن  Los Angelesشهرستان 
Angeles National Forest, Claremont, 

Covina, East Covina, Glendora, La 
Verne, Padua Hills, Pomona 

می،   28سه شنبه، 
2019 

- بعدازظهر 5:30
 شب 7:30

Covina Public 
Library  

234 North Second 
Ave  

Covina, CA 91723  

انجمن گسترش عدالت  اسپانیولی 
آمریکایی  آسیایی 

(AAAJ ) 

 ,Azusa, Covina, City of Industryشهرها: 
Diamond Bar, Glendora, La Puente, 

 San Dimas, Walnut, West Covina 

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Avocado Heights, Azusa, Charter Oak, 

Hacienda Heights, North Whittier, 
Rowland Heights, San Jose Hills, 

Valinda, Walnut, West Puente Valley 

 Los Angeles :Highland Park محله های

می،   28سه شنبه، 
2019 

 -عصر 6:00
 شب 8:00

Norwalk Arts and 
Sports Complex  

13000 Clarkdale 
Ave  

Norwalk, CA 90650  

 Southern اسپانیولی 
California 
Resource 
Services for 
Independent 
Living 

  ,Cerritos, La Habra Heightsشهرها: 
La Mirada, Norwalk, Santa Fe Springs, 

Pico Rivera, Whittier  

 به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
East La Mirada, East Whittier, Hacienda 

Heights, Los Nietos, Rowland Heights, 
South Whittier, West Whittier 

می،   29، چهار شنبه
2019 

 -عصر 6:00
 شب 8:00

San Gabriel Adult 
Recreation Center, 
Grapevine Room  

324 South Mission 
Dr  

San Gabriel, CA 
91776  

 California چینی 
Common Cause 

 ,Alhambra, Arcadia, Pasadenaشهرها: 
San Gabriel, San Marino, South 

Pasadena, San Marino, Sierra Madre, 
Temple City 

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Altadena, Angeles National Forest, 

Northeast San Gabriel, San Pascual 
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 امور شهرستان یمنش  / ثبت کننده-ثبت  یمتصد - Los Angeles رئیس اداره ثبت شهرستان  :3جدول 

 (VCPP) مرکز رأیپروژه قرار دادن  

 دور دوم جلسات اجتماعی مردمی 

 جلسه

 تاریخ و زمان  
 موقعیت جلسه 

ترجمه شفاهی  
همزمان و یا کمک  

 زبانی 
 منطقه مورد نظر  سازمان مدیریتی 

می،   29، چهار شنبه
2019 

 -عصر 7:00
 شب 9:00

Burbank Central 
Library  

110 North Glenoaks 
Blvd  

Burbank, CA 91502  

 ارمنی 

 اسپانیولی 

کمیته ملی ارمنیان 
 Westernآمریکا، 

Chapter 

 Burbank, Glendale, La Cañadaشهرها: 
Flintridge, Pasadena, Santa Clarita  

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Angeles National Forest, Altadena, 

Kagel, La Cresenta, Lopez Canyons 

 Los Angeles: Lakeview محله های
Terrace, Sunland, Sun Valley, Tujunga 

 2019ژوئن  4

 -عصر 6:00
 شب 8:00

Pasadena 
Convention Center  

Ballroom F-G  

300 East Green St  

Pasadena, CA 
91101  

 اسپانیولی 

 چینی 

کمیته ملی ارمنیان 
 Pasadenaآمریکا، 

Chapter 

 ,Alhambra, Arcadia, Pasadenaشهرها: 
San Gabriel, San Marino, South 

Pasadena, Sierra Madre, Temple City 

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Altadena, Angeles National Forest, 

Northeast San Gabriel, San Pascual 

 Los Angeles :Highland Park های محله 

  5، چهار شنبه
 2019ژوئن، 

 -عصر 6:00
 شب 8:00

West Hollywood 
City Council 
Chambers  

625 North San 
Vicente Blvd  

West Hollywood, 
90069  

 روسی 

 فارسی 

California 
Common Cause 

  ,Beverly Hills, Culver Cityشهرها: 
West Hollywood 

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Franklin Canyon, Miracle Mile 

 Los Angeles: Alsace, Baldwin محله های
Hills, Beverly Crest, Beverlywood, 

Brookside, Cadillac-Coming, Carthay, 
Century City, Cheviot Hills, Cloverdale, 

Cochran, Country Club Park, Crenshaw 
District, Crestview, Exposition, Faircrest 

Heights, Hollywood, Hollywood Hills, 
Lafayette Square, Longwood, 

 Miracle Mile, Melrose, Park La Brea, 
 South Carthay, Sycamore Square, 

 Regent Square, Reynier Village, 
 St. Elmo Village, Victoria Park, 

 Wellington Square 
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 امور شهرستان یمنش  / ثبت کننده-ثبت  یمتصد - Los Angeles رئیس اداره ثبت شهرستان  :3جدول 

 (VCPP) مرکز رأیپروژه قرار دادن  

 دور دوم جلسات اجتماعی مردمی 

 جلسه

 تاریخ و زمان  
 موقعیت جلسه 

ترجمه شفاهی  
همزمان و یا کمک  

 زبانی 
 منطقه مورد نظر  سازمان مدیریتی 

ژوئن،   6پنجشنبه، 
2019 

 -عصر 6:00
 شب 8:00

Centro Maravilla 
Service Center  

4716 East Cesar 
Chavez Ave  

Los Angeles, CA 
90022  

 چینی 

 ویتنامى 

 اسپانیولی 

 

صندوق مالی آموزشی  
NALEO 

 ,Alhambra, Commerce, El Monteشهرها: 
Montebello, Monterey Park, Pico Rivera, 

Rosemead, San Gabriel, South El 
Monte, Temple City, Whittier 

 Eastبه ثبت نرسیده:  Los Angelesشهرستان 
Los Angeles, El Monte, Northeast San 

Gabriel, Sunrise Village, Whittier 
Narrows 

ژوئن،   6پنجشنبه، 
2019 

 -عصر 6:00
 شب 8:00

Second Baptist 
Church  

925 South Shamrock 
Ave Monrovia, CA 
91016  

 اسپانیولی 

 چینی 

برنامه مشارکت  
(MAP  منطقه )

Monrovia 

 ,Arcadia, Baldwin Park, Bradburyشهرها: 
Duarte, City of Industry, El Monte, 

Irwindale, Monrovia, Rosemead, South 
El Monte, Temple City, West Covina 

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Avocado Heights, Bassett, Bradbury, 
Duarte, Hacienda Heights, Monrovia, 

North Whittier, Pellissier Village, Whittier 
Narrows 

ژوئن،    7جمعه، 
2019 

 -عصر 6:00
 شب 8:00

Chimbole Cultural 
Center, Manzanita 
Ballroom  

38350 Sierra 
Highway  

Palmdale, CA 93550  

 اسپانیولی 

 

Black Women for 
Wellness 

 Lancaster, Palmdaleشهرها: 

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Acton, Agua Dulce, Anaverde, 

 Bouquet Canyon, Del Sur, Desert View 
Highlands, Elizabeth Lake, Leona 

Valley, North Lancaster, Palmdale, 
Quartz Hill, White Fence Farms 

ژوئن،   8شنبه، 
2019 

- صبح 10:00
 ظهر 12:00

First AME Church  

Plaza Level  

2270 South 
Harvard Blvd  

Los Angeles, CA 
90018  

 کره ای 

 اسپانیولی 

 تایلندی 

اولین کلیسای اسقفی 
آفریقایی متدیست  

(FAME و آلفا کاپا آلفا )
(AKA) 

 :Los Angeles محله های
 Adams-Normandie, Angelino Heights, 
Chinatown, City Central, County Club 

Park, Downtown, East Hollywood, Echo 
Park, Elysian Park, Hancock Park, 

Harvard Heights, Historic Filipinotown, 
Hollywood, Hollywood Hills, Jefferson 

Park, Koreatown, Little Bangladesh, 
Little Tokyo, Los Feliz, Melrose, Pico-

Union, Silverlake, Temple-Beaudry, 
Thai Town, University Park, Victoria 
Park, Westlake, Wholesale District, 

Wilshire Center 
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 امور شهرستان یمنش  / ثبت کننده-ثبت  یمتصد - Los Angeles رئیس اداره ثبت شهرستان  :3جدول 

 (VCPP) مرکز رأیپروژه قرار دادن  

 دور دوم جلسات اجتماعی مردمی 

 جلسه

 تاریخ و زمان  
 موقعیت جلسه 

ترجمه شفاهی  
همزمان و یا کمک  

 زبانی 
 منطقه مورد نظر  سازمان مدیریتی 

ژوئن،   11سه شنبه، 
2019 

 -عصر 6:00
 شب 8:00

Agoura 
Hills/Calabasas 
Community Center  

27040 Malibu Hills 
Rd  

Calabasas, CA 
91301  

 نامعلوم

 

لیگ زنان رأی دهنده، 
Los Angeles 

 ,Agoura Hills, Calabasas, Malibuشهرها: 
Westlake Village 

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Santa Monica Mountains 

 12، چهار شنبه
 2019ژوئن، 

 -صبح 9:00
 صبح 11:00

Harbor City 
Recreational 
Center, Community 
Room  

24901 Frampton 
Ave  

Harbor City, CA 
90710  

 Southمرکز مشاوره   اسپانیولی 
Bay  یا(SBCC) 

Thrive LA 

 ,Avalon, Carson, Lomitaشهرها: 
 Palos Verdes, Rancho Palos Verdes, 

Rolling Hills, Rolling Hills Estates, 
Torrance  

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Academy Estates, La Rambla, West 

Carson, Westfield 

 ,Los Angeles: Harbor City محله های
Harbor Gateway, Harbor Pines, San 

Pedro, Wilmington 

ژوئن،    13پنجشنبه، 
2019 

- بعدازظهر 5:30
 شب 7:30

South Gate Girls 
Club House  

4940 Southern Ave  

South Gate, CA 
90280  

 اسپانیولی 

 

Southeast Los 
Angeles (SELA) 
Collaborative 

 ,Bell, Bell Gardens, Comptonشهرها: 
Cudahy, Downey, Huntington Park, 

Lynwood, Maywood, Paramount, 
 South Gate, Vernon  

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Bandini Islands, East Rancho 

Dominguez, Florence-Firestone, 
Lynwood, Walnut Park, Willowbrook 

 Los Angeles :Watts محله های

ژوئن،   15شنبه، 
2019 

 - صبح 11:30
 بعدازظهر  1:30

Old Town Newhall 
Public Library  

24500 Main St  

Santa Clarita, CA 
91321  

 نامعلوم

 

Black Women for 
Wellness 

 Santa Claritaشهرها: 

 به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Agua Dulce, Bouquet Canyon, Canyon 

Country, Castaic, Lake Hughes, 
Newhall, Placerita Canyon, Sand 

Canyon, San Francisquito Canyon, 
Saugus, Stevenson Ranch, Valencia, 

Val Verde, West Antelope Valley 
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 امور شهرستان یمنش  / ثبت کننده-ثبت  یمتصد - Los Angeles رئیس اداره ثبت شهرستان  :3جدول 

 (VCPP) مرکز رأیپروژه قرار دادن  

 دور دوم جلسات اجتماعی مردمی 

 جلسه

 تاریخ و زمان  
 موقعیت جلسه 

ترجمه شفاهی  
همزمان و یا کمک  

 زبانی 
 منطقه مورد نظر  سازمان مدیریتی 

ژوئن،   18سه شنبه، 
2019 

- بعدازظهر 5:30
 شب 7:30

Encino-Tarzana 
Branch Library  

18231 West 
Ventura Blvd  

Tarzana, CA 91356  

 فارسی 

 اسپانیولی 

  ,Los Angeles: Encino محله های رأی دهنده فارسی 
Lake Balboa, Northridge, Reseda, 

Reseda Ranch, Tarzana, Van Nuys, 
Winnetka, Woodland Hills 

ژوئن،   18سه شنبه، 
2019 

 -عصر 6:00
 شب 8:00

Hawthorne 
Memorial Center 
Polaris Room  

3901 West El 
Segundo Blvd  

Hawthorne, CA 
90250  

 Southمرکز مشاوره   اسپانیولی 
Bay  یا(SBCC) 

Thrive LA 

 ,Culver City, El Segundoشهرها: 
Hawthorne, Inglewood 

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Ladera Heights, Lennox, 

 Marina del Rey  

 ,Los Angeles: Baldwin Hills محله های
Del Rey, Hyde Park, Marina Peninsula, 

Palms, Playa Del Rey, Playa Vista, 
Venice, View Heights, Westchester, 

Windsor Hills 

 19، چهار شنبه
 2019ژوئن، 

 -عصر 6:00
 شب 8:00

North Hills United 
Methodist Church, 
Fireside Room  

15435 Rayen St  

North Hills, CA 
91343  

 Southمرکز مشاوره   اسپانیولی 
Bay  یا(SBCC) 

Thrive LA 

 ,Los Angeles: Arleta, Encino محله های
Lake Balboa, North Hills, North 

Hollywood, Panorama City, Sherman 
Oaks, Sun Valley, Valley Glen, Van 

Nuys 

ژوئن،   22شنبه، 
2019 

- بعدازظهر 3:00
 بعدازظهر  5:00

Northridge 
Recreation Center  

Gymnasium  

18300 Lemarsh St  

Northridge, CA 
91234  

 Black Women for نامعلوم
Wellness 

 Santa Claritaشهرها: 

 Oatبه ثبت نرسیده:  Los Angelesشهرستان 
Mountain, Stevenson Ranch, Twin Lakes 

 ,Los Angeles: Chatsworth محله های
Granada Hills, North Hills, Northridge, 

Porter Ranch 
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 امور شهرستان یمنش  / ثبت کننده-ثبت  یمتصد - Los Angeles رئیس اداره ثبت شهرستان  :3جدول 

 (VCPP) مرکز رأیپروژه قرار دادن  

 دور دوم جلسات اجتماعی مردمی 

 جلسه

 تاریخ و زمان  
 موقعیت جلسه 

ترجمه شفاهی  
همزمان و یا کمک  

 زبانی 
 منطقه مورد نظر  سازمان مدیریتی 

ژوئن،   22شنبه، 
2019 

 -عصر 6:00
 شب 8:00

Jackie Robinson 
Park  

8773 East Avenue 
R  

Littlerock, CA 93543  

 Lake Los Angeles اسپانیولی 
Park Association 

 Lancaster, Palmdaleشهرها: 

به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Angeles National Forest, East 

Lancaster, Hi Vista, Lake Los Angeles, 
Littlerock/Juniper Hills, Littlerock, Llano, 

Pearblossom, Roosevelt, Southeast 
Antelope Valley, South Edwards, Sun 

Village 

ژوئن،    27پنجشنبه، 
2019 

 -عصر 6:00
 شب 8:00

Pacoima City Hall  

13520 Van Nuys 
Blvd  

Pacoima, CA 91331  

 اسپانیولی 

 

Pacoima 
Beautiful 

 San Fernandoشهرها: 

 به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
Kagel, Lopez Canyons 

  ,Los Angeles: Arleta محله های
Granada Hills, Lake View Terrace, 
Mission Hills, North Hills, Pacoima, 
Panorama City, Sun Valley, Sylmar 

ژوئن،   29شنبه، 
2019 

- صبح 10:00
 ظهر 12:00

InnerCity Struggle  

3467 Whittier Blvd  

Los Angeles, CA 
90023  

 اسپانیولی 

 

InnerCity Struggle  :شهرهاAlhambra, Commerce,  
Monterey Park, South Pasadena 

 به ثبت نرسیده:   Los Angelesشهرستان 
City Terrace, East Los Angeles 

 ,Los Angeles: Boyle Heights محله های
El Sereno, Highland Park, Lincoln 

Heights, Mt. Washington, Wholesale 
District, University Hills 

 شخصی در لحظه محتویات جلسه را بصورت کالمی ترجمه می کند. - ترجمه شفاهی همزمان

 هدست برای استفاده فردی ارائه شده بود. 

 کارمند)انی( برای ارائه کمک زبانی به همراه مطالب ترجمه شده جلسه در دسترس بوده اند. -کمک زبانی
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D-1  سایتاطالعات وب 

 

LAvote.net 

  ی زبان )برا  13به    توانی درباره انتخابات است و م  ی اد یز  اری اطالعات بس  ی، حاو www.lavote.netدپارتمان،    تیوبسا

شود و اطالعات مهم  روز می سایت به طور مرتبط بهاین وب داشت. ی( به آن دسترسد ینیرا بب E-1ها، بخش فهرست زبان 

های تاریخی رأی، اطالعات کمکی اجتماعی  های رأی، دادهدهندگان، گزینه نام رأیدر رابطه با انتخاب فعلی، اطالعات ثبت 

، 2020ر مارس دهد. تا پیش از انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری د دهندگان قرار می و موارد دیگر را در دسترس رأی

ها تغییر کند و اطالعات مربوط به  بندیرعایت شود، رنگ   VSAP  برند سایت این دپارتمان مجدداً طراحی خواهد شد تا  وب

 روز شوند.به VCAو  VSAPمنابع آموزشی  

 

 VSAP سایتوب

اختصاص  VSAPسایت دیگر هم وجود دارد که به تمام اطالعات مربوط به سایت اصلی دپارتمان، یک وبعالوه بر وب 

ای گسترده از اطالعات درباره تجربه جدید رأی دادن و این سایت حاوی مجموعه .https://vsap.lavote.net دارد،

های مشاوره فنی و مشاوره اجتماعی پروژه،  ست، از جمله اطالعات مربوط به محل آغاز پروژه، کمیتهتوسعه پروژه ا

هم دارد که دپارتمان از آن   وبالگسایت یک های خبری. این وب های دقیق پروژه، ویدیوهای آموزشی و داستانگزارش

کند و مردم های صورت گرفته برای ارتقای بیشتر پروژه استفاده می ویدادهای خاص، دستاوردها، یا پیشرفت برای اعالم ر

 VSAPبیشتر اطالعات مهمی که در حال حاضر روی  2020دهد. تا سال قرار می  VSAPهای را در جریان پیشرفت 

 سایت اصلی این دپارتمان هم قرار خواهند گرفت. قرار دارند بر روی وب 

 

1-E  کمک زبانی 

ترین نیز هست. تنوع فرهنگی و  ترین حوزه انتخاباتی کشور نیست، بلکه متنوعفقط پرجمعیت  Los Angelesشهرستان 

شود فضایی پویا و پر انرژی داشته باشد. برای حمایت و است که باعث می   شهرستانهای معرف این  زبانی یکی از ویژگی 

ند، این دپارتمان مطالب را به صورت ترجمه های زبانی هم در آن حضور دارتقویت یک فرآیند باز و جامع که تمام اقلیت 

شده و دهد. با استناد به مفاد قانون زبان ایاالتی و فدرال، این دپارتمان مطالب ترجمه شده و با کمک زبانی قوی ارائه می 

 کند: های زیر ارائه می خدمات خود را به زبان 

  

https://vsap.lavote.net/
http://vsap.lavote.net/blog-vsap/
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 ارمنی  •

 چینی  •

 کامبوجی/خمر  •

 فارسی  •

 هندی •

 ژاپنی  •

 ایکره •

 روسی •

 ولیاسپانی •

 تاگالوگ/فیلیپینی  •

 تایلندی •

 ویتنامى  •

توانند با مراجعه به کارکنان انتخاباتی  ( اکنون میLEPزبان انگلیسی دارند ) بهدهندگانی که تسلط محدودی به عالوه، رأی

برآورده های اضافه باعث  چند زبانه در مراکز اخذ رأی، از حق خود برای رأی دادن استفاده کنند. اگرچه کمک به این زبان

های  ه زبان د، اما این شهرستان پا را از اجرای صرف وظایف خود فراتر گذاشته و بشوالزامات قانونی شهرستان می  شدن

   کند.بنگالی، گوجراتی و اردو هم کمک زبانی ارائه می 

 

تی و فدرال را ادامه دهد و با ارائه خدمات ود در عمل به الزامات زبانی ایالهد است رویکرد فراگیر خعاین شهرستان مت

زیر، لینک خدمات چندزبانی  دهندگان، به هدف خود برسد. در قسمت انتخاباتی عادالنه، در دسترس و شفاف به تمام رأی 

 کنید: دپارتمان را مشاهده می

-services-education/multilingual-elections/voter-https://lavote.net/home/voting

.program-services-program/multilingual 

  

https://lavote.net/home/voting-elections/voter-education/multilingual-services-program/multilingual-services-program
https://lavote.net/home/voting-elections/voter-education/multilingual-services-program/multilingual-services-program
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 (LEPزبان انگلیسی )   بهدهندگان با تسلط محدود شناسایی و خدمات رسانی به رأی

شده درخواست بدهد. افت مطالب انتخاباتی ترجمه کند، ممکن است برای درینام می زمانی که یک فرد برای رأی دادن ثبت

رأی  برگهای که این درخواست را ارائه بدهد به صورت خودکار تمام مطالب انتخاباتی به عالوه یک نمونه دهندههر رأی

 کند. این دپارتمان یک خط تماس کمک چند زبانه هم دارد: شده را به زبان انتخابی خود دریافت می ترجمه 

های ، کارت های مرکز رایان مطالب و اطالعات مربوط به محلدهندگ( برای اینکه رأی3)گزینه  1-800-815-2666

 را درخواست کنند.  ی کتابچه نمونه برگه راترجمه شده و  VBMهای نام دوزبانه، درخواستثبت 

 

های کمک زبانی از منابع  جمعیتی و درخواستهای  دار و جامع ایجاد کرده که در آن دادهاین دپارتمان یک سیستم داده هدف

های دهندگان و درخواستنام رأیجمله سرشماری ایاالت متحده، نظرسنجی اجتماعی آمریکا، درخواست ثبت ازمختلف 

شود تا کارکنان چندزبانه  ها یک گزارش تهیه می شوند. از این دادههای اجتماعی گردآوری و تجمیع می کمک زبانی از گروه

های موجود، کارکنان انتخاباتی که به زبان  شوند. با توجه به داده  با توجه به نیازهای کمک زبانی در مراکز اخذ رأی مستقر 

  مستقر خواهند بود.  مراکز رای کنند در تمام صحبت می  یولیاسپان

 

 در مراکز رأی  LEPآموزش و برقراری ارتباط با اعضای 

به فرایند مشارکت اجتماعی دسترسی دارند، این دپارتمان در طول دو دور جلسه   LEPدهندگان  برای اطمینان از اینکه رأی 

ها اشاره شد، کار تحلیل دسترسی به زبان و خدمات ترجمه شفاهی همزمان را انجام داده است. به آن C-1تر در که پیش 

که شامل خدمات ترجمه    ییهااز کارگاه   یستیمشاهده ل  ی براشوند.  شده ارائه می ها با مطالب زبانی ترجمه تمام جلسات/کارگاه

 . د یفوق مراجعه کن C-1موجود در بخش  3و  2شماره   یهابودند، به جدول  یکمک زبان ا یو/ یشفاه

 

ها درباره  تأسیس شد، در آموزش اقلیت  2017( دپارتمان، که در سال  LAACعالوه بر این، کمیته مشاوره دسترسی زبانی )

VSAP  کند. می نقش بسیار مهمی ایفاLAAC  کند و میزبانی جلسات  مطالب ترجمه شده را در میان اجتماعات توزیع می

   عبارتند از:  LAACهای اجتماعی را به عهده دارد. بعضی از سازمان 

• Asian Americans Advancing Justice 

•  California Common Cause 
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• CAUSE 

• FarsiVote 

• Korean American Coalition 

• NALEO Education Found 

 شورای ملی ایرانیان آمریکا  •

 

دهندگان را حداقل در یک جلسه  های دوزبانه آموزش رایهای جامعه محلی، کارگاهو سازمان LAACسازمان با همکاری 

را آموزش دهد و درباره آنها   VSAPو  VCAهای زیر، برگزار خواهد کرد تا تغییرات مربوط به به هر یک از زبان

ای، روسی، اسپانیایی، تاگالوگ، تایلندی و ویتنامی. انی کند: ارمنی، چینی، فارسی، هندی، ژاپنی، خمر، کرهرساطالع

کند که رسانی هستند. سازمان اطمینان حاصل میمترجمان شفاهی متخصص هر زبان برای کمک به حضار، آماده خدمات

هایی که به ها و رسانهمناسبی قرار دارند و برای گروهها در از نظر مکان استقرار و حضور پرسنل در وضعیت کارگاه

 برگزار خواهند شد. 2020ها، در فوریه شوند. این کارگاه طور مستقیم با هر گروه زبانی سر و کار دارند، ترویج می 

 

1-F  پشتیبانی در زمینۀ دسترسی 

گیرد تا معلولین به مراکز انتخاباتی دسترسی داشته باشند. در طول یک دهه گذشته  این دپارتمان تمام تالش خود را به کار می 

های قابل توجهی برداشته  های قابل دسترس، قدم این دپارتمان در زمینه برگزاری نظرسنجی، جذب نیرو، اصالح و حفظ مکان

مطابقت داشتند، اما   یکیز یف یدسترس یشهرستان با استانداردها یاخذ رأ یها  % از مکان70فقط  1986در سال است. 

 برخوردار بودند. ی کیزیف  یدسترس یاز استانداردها ی% مراکز اخذ رأ90به   کینزد  2018در سال 

 

( را تأسیس کرد تا به عنوان مکانی برای همکاری بین  CVOCدهندگان و جامعه )این دپارتمان کمیته ارتباط با رأی 

های حامی فعالیت کند. از طریق این کمیته، شهروندان در کار با دپارتمان نقشی  دپارتمان و شهروندان، جامعه و سازمان

دهندگان به صورتی عادالنه، در دسترس و شفاف اجرا نتخابات برای تمام رأی کنند تا مطمئن شوند افعال و مشارکتی ایفا می 

هایی برای آموزش و مشارکت  شود. مأموریت این کمیته تسهیل ارتباط و همکاری بین جامعه و دپارتمان است تا روش می 

های مختلفی  با بخش  CVOC.  دهندگان اطمینان حاصل شود یافت شود و خدمات با کیفیت ارائه گردد و از دسترسی تمام رأی

دهندگان دارای نیازهای زبانی ارائه گردد دهندگان دارای نیازهای ویژه و رأیکند تا خدمات بهتری به رأی از جامعه کار می

کمک  VSAPو به انتشار اطالعات مربوط به مسائل مهم انتخاباتی، از جمله آرای موقت، مطالب انتخاباتی ترجمه شده و 

شوند. عضویت دارند و هر سه ماه یک بار در جلسات حاضر می  CVOCنماینده در  200سازمان و  120 شود. بیش از

 های عالقمند آزاد است. حضور در این جلسات برای عموم مردم و تمام سازمان 
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تی و فدرال را ادامه دهد و با ارائه خدمات  د در عمل به الزامات دسترسی ایالاست رویکرد فراگیر خو متعهد این شهرستان 

 جدید به نحوی طراحی شده  مرکز رای دهندگان، به هدف خود برسد. انتخاباتی عادالنه، در دسترس و شفاف به تمام رأی

دسترسی داشته باشند و از این مسئله اطمینان حاصل شده است که مراکز رأی با امکان   دهندگان به آنکه تمام رأی است

، امکانات در نظر گرفته شده برای رای  مراکزدهندگان معلول قرار دارند. در ارزیابی  های نزدیک به رأیرسی در محلدست

د. ایر معیارهای ضروری برخوردار باشباید به نحوی باشند که از الزامات پارکینگ قابل دسترس و س مرکز رایفعالیت 

( جامعه را VAACدهندگان )ن با کمک کمیته مشورتی دسترسی رأیبلکه همچنی ،CVOCاین دپارتمان نه تنها از طریق 

ای های خالقانه تأسیس شد تا به دپارتمان در پیاده کردن استراتژی  2006شهرستان در سال  VAACمشارکت داده است. 

در  های پیش از انتخابات و چه چه در فعالیت  VAACدهند، کمک کند. که دسترسی و مشارکت مردم را افزایش می 

المنفعه )با زبان  دو اعالم خدمات عام  VAAC ی دپارتمان با همکار نیا های پس از آن، نقش مهمی ایفا کرده است.فعالیت 

موجود  ی ها نه یدادن در شهرستان و گز  یرأ  د یکرده است که در آنها تجربه جد  د یثابت( تول سیرنویو ز یی کایاشاره آمر

  ی به عالوه، شش جلسه جامعه محل .دهد ی قرار م تیدچار معلول دهندگانیرأ اریدر اخت VCA قیدادن را از طر یرأ یبرا

به جامعه معلوالن برگزار   یو مراکز را  VCA ،VSAPدرباره  یرسانبر اطالع یبا تمرکز اختصاص 2019در سال 

بوده   BMD  ستمیکارکرد س  یعمل  شیشامل نما  زیاند نشده  یزیربرنامه   2020در سال    یبرگزار  یکه برا  ندهیشد. جلسات آ

 :د انذکر شده ریو در جدول ز

 

 تاریخ پذیرش مکان سازمان میزبان

United Cerebral Palsy Center of Los Angeles Culver City ASL 01/11/2019 

Disabled Resource Center Long Beach ASL 5/03/2019 

United Cerebral Palsy of Los Angeles and 
Disability Rights California 

Culver City ASL 5/17/2019 

Southern California Resource Services for 
Independent Living 

Hawaiian 
Gardens 

 5/18/2019 نامشخص

Southern California Resource Services 
Norwalk for Independent Living CA 90650 

Norwalk 5/28/2019 نامشخص 

East LA Regional Center Alhambra 11/11/2019 بزرگ حروف با چاپ 

Eye-DAS: Eye Diseases are Serious West Covina 01/02/2020 بزرگ حروف با چاپ و بریل 

California Council of the Blind Burbank 01/04/2020 بزرگ حروف با چاپ و بریل 

California Council of the Blind Greater LA 
Chapter 

Los Angeles 01/18/2020 بزرگ حروف با چاپ و بریل 

California Council of the Blind Long Beach Long Beach 02/08/2020 بزرگ حروف با چاپ و بریل 

 

  BMDو  ISB ،RAVBM ،VBM -خدمات در دسترس 

دپارتمان هستند که   د یجد  نهی( دو گزRAVBMقابل دسترس از راه دور) یپست  ی( و راISB)  ی تعامل ینمونه برگه رأ 

 .دهند ی معلول قرار م دهندگانی رأ  اریرا در اخت  یشتریب یو راحت یدسترس
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ISB نمونه  دهد ی است، که به کاربر امکان م یدپارتمان قابل دسترس تیبرنامه تحت وب موجود در وبسا کی قیاز طر

دستگاه   یرو ا یگرفت  نت یآن را پر توانی کند که م جاد ی( اPoll Pass) یمجوز را ک یخود را عالمت بزند و  یبرگه را

منتقل    BMDرأی خود را به سرعت به    برگههای  دهد انتخابدهنده اجازه میبه رأی   مجوز عبور این    تلفن همراه دانلود کرد.

   تر به اتمام برسد.سریع  مرکز رای کند و فرآیند رأی دادن را به پایان برساند تا تجربه رأی دادن در 

 

RAVBM  با مشابه روندی طبق که است دیگر  مناسب و راحت  گزینه یک ISB،  ً  دچار دهندگانرای  برای اختصاصا

 و شود  وارد  سازمان سایت وب در وب تحت ایبرنامه به تواند می دهندهرای آن، طبق که است شده گرفته نظر در معلولیت

 و خواندن برای توانند می  دهندگانرای . باشد  داشته دسترسی نمایش،  صفحه در خواندن قابل فرمتی با خود  رای  برگ به

  از ،VBM پاکت بازگرداندن امضای سپس و پاکت در آن دادن قرار خود، رای  برگه چاپ خود، هایانتخاب زدن عالمت

 دهندگانرای   از  بسیاری   برای  را   ایمنی   و  خصوصی  مستقل،   دهیرای   تجربه   گزینه،   دو  هر.  کنند   استفاده  خود   کمکی   ابزارهای

 روپیاده لبه در گیریرای  هایشعبه عالوه، به. دهند  رای پستی روش به بتوانند  تا داشت خواهد همراه به معلولیت دچار

  .داشت خواهند وجود رای مراکز همه در و هستند  استفاده قابل همچنان

 

 کنند:  VBMرأی   برگه های زیر درخواست توانند به یکی از روشدهندگان معلول مییرأ

 www.lavote.netدرخواست آنالین در آدرس  •

 نمونه یموجود در برگه رأ VBMجدا کردن و ارسال درخواست  •

 VBM ی برگه رأ کینامه امضا شده و درخواست  کیارسال  •

 .2  نهی، گز2666-815 (800)تماس با شماره   •

 

 توان مشاهده کرد:ها تغییرات زیر را می جدید دپارتمان و پاکت آن VBMهای رأی در کارت 

 تر، یک رو کاملرأی بزرگ برگه •

 ترخواندن آسان •

 ترپر کردن آسان •

 تردرک آسان •

 رأی چندزبانه ی برگه ها •

 عدم نیاز به پرداخت هزینه پستی و تمبر  •

 29گیری آن را به یکی از مراکز رأی ببرد یا در فاصله حداقل روزه رأی 11تواند در طول دوره دهنده میرأی •

 بدهد. VBMهای تحویل آسان تا انتخابات آن را به یکی از محل  روز

 

http://www.lavote.net/
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یافت مطالب  روز قبل از انتخابات برای در 7تواند تا خود را خراب یا گم کند، می  VBMدهنده برگه رأی اگر یک رأی 

جدید ارسال خواهد کرد. اگر کمتر  VBMجایگزین درخواست بدهد. در صورت درخواست جایگزین، دپارتمان یک پاکت 

تواند با دپارتمان تماس بگیرید تا سایر راه های دریافت یک  دهنده میروز تا انتخابات فرصت باقی مانده است، رأی  7از 

 از جمله دریافت جایگزین به صورت حضوری در ستاد فرماندهی دپارتمان جایگزین را امتحان کند، VBMبرگه رأی 

  .Norwalkدر  

 

ها  BMDهمه    .دهند ی معلول ارائه م  دهندگانیرأ  رشیپذ   یمختلف برا  ینوع امکان دسترس  نی ها چند BMDتمام    ت،یو در نها

توان به  کنند، فضای کافی دارند. نمایشگر لمسی را می دار یا واکر استفاده می دهندگانی که از صندلی چرخ برای پذیرش رأی

توانند دهندگان بتوانند چه در حالت نشسته و چه در حالت ایستاده رأی بدهند. برای کسانی که نمی ای تنظیم کرد که رأی گونه

توانند با استفاده از آن انتخاب ، یک کنترل صفحه کلید رسمی مجهز به دکمه وجود دارند که میاز صفحه لمسی استفاده کنند 

تر صفحه نمایش، اندازه، رنگ، کنتراست و زاویه تواند برای مشاهده راحتدهنده میخود را انجام بدهند. عالوه بر این رأی

متن و میزان صدای   خواندندهد سرعت  دهنده اجازه می أی ها یک هدست داخلی دارند که به رBMDآن را تغییر دهند. تمام  

زبان    13رأی، از میان    برگههای  تواند هم برای شنیدن و هم برای خواندن انتخابدهنده میآن را کنترل کنند. به عالوه، رأی

توانند روی همان  می های جداگانه نیاز ندارند ودهندگان معلول دیگر برای رأی دادن به دستگاه مختلف انتخاب کند. رأی 

   دهندگان دیگر، رأی بدهند. ، مثل تمام رأیمرکز رایها و در همان دستگاه

 

دهندگان دچار معلولیت  پذیری ارائه شده در قسمت فوق، شامل هرگونه خدمات اضافی موجود برای رای دسترسکلیه اطالعات

توانید در رو( را می گیری در لبه پیادههای رای گیری در دسترس، شعبه)مانند کمک درمراکز رای، مطالب مربوط به رای

 بیابید. www.lavote.netوب سایت ما به آدرس 

 

1-G بودجه ارتباطات و رسانه 

دالر    775,000دالر است که شامل    7,492,000برابر با    19-20  ی سال مال  یدپارتمان برا  ن یبودجه ارتباطات و رسانه ا

 VCAو  VSAP رامونیهدفمند پ ی آموزش و ارتباط رسانه ا ی دالر برا 6,717,000انتخابات و  یعموم غاتیتبل یبرا

 .آمده است 4در جدول  2019-2020تا  2015-2016  یصورت گرفته از آغاز سال مال یهانه یهز سه ی. مقاشود ی م
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 یمال  یهاسال یصورت گرفته برا یهانه یهز سهی: مقا4جدول 

 ارتباطات هارسانه سال مالی

 اختالف هزینه  بودجه اختالف هزینه  بودجه

 $(4,479)  28,479$ 24,000$ )$276,978) 376,978$ 100,000$ 16- 15سال مالی 

 21,096$ 20,907$ 42,000$ $(293,587)  1,043,587$ 750,000$ 17- 16سال مالی 

 $(4,773) 29,773$ 25,000$ 361,344$ 488,656$ 850,000$ 18- 17سال مالی 

 $(37,216) 62,216$ 25,000$ 912,784$ 587,216$ 1,500,000$ 19- 18سال مالی 

 23,999$ 1,001$ 25,000$ 7,106,731$ 360,269$ 7,467,000$ 20- 19سال مالی 

 

1-H هابینی شده در هزینه های پیشجوییصرفه 

الگوی با بهره گیری از یک  2020، این شهرستان انتخابات اولیه ریاست جمهوری را در ماه مارس VCAبنا به تصویب  

های برگزاری انتخابات  رود با گذشت زمان هزینه برگزار خواهد کرد. در حالی که انتظار می   VSAPبا همکاری    مرکز رای

بسیار قابل توجه است.  VCAو  VSAPاجرای های عملیاتی برای کاهش بیابد، سرمایه اولیه و هزینه  VCAتحت نظر 

گیری در یک حوزه انتخاباتی تا این اندازه بزرگ و پیچیده اصالً این مسئله با توجه به چنین تغییر اساسی در تجربه رأی 

توان به کاهش وظایف فشرده نیروی کار و تقلیل  انداز طوالنی مدت و مورد انتظار را می غیرمنتظره نیست. هرگونه پس 

عالوه بر این، با کاهش شمار کلی کارگران   نابع صرف شده جهت تکمیل این وظایف در مقایسه با سیستم قبلی نسبت داد.م

ها حاصل خواهد شد. این دپارتمان همچون گذشته به نمایندگی  جویی بیشتر در هزینه گیری صرفه های رأی و همچنین مکان

هایی که انتخابات خود لیت اداره انتخابات را به عهده خواهد داشت. حوزه های انتخاباتی حاضر در شهرستان، مسئواز حوزه

به تازگی   های مجاز بر اساس قانون در صورتحساب ذکر خواهند شد.را با این شهرستان ادغام کنند همچنان در تمام هزینه 

ی قضایی ارسال  هاکلیه حوزهبندی کلی، یک روش جدید تهیه صورتحساب به ریزی بودجه با در نظر گرفتن اهداف برنامه

شوند، دپارتمان درک  و با هر انتخاباتی که پس از آن برگزار می   2020شده است. با پشت گذاشتن انتخابات مقدماتی مارس  

 ها پیدا خواهد کرد. های مورد انتظار در هزینهجوییبهتری از صرفه

 

، می توان یک بار دیگر بهبود قبل توجه  2024همچنین الزم به ذکر است با توجه به تغییر بالقوه در مدل انتخاباتی در سال  

، شهرستان در حال انتقال و تبدیل به یک سیستم  VCAبینی شده را مدنظر داشت. بر اساس های پیش جویی در هزینه صرفه 

اصالح شود. این  2024تا قبل از سال  VCAاست، مگر اینکه  4005باتی ، تحت نظارت کد انتخاVBMاخذ رای کامالً 
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بینی  های پیش جویی در هزینه تغییر خود نیاز به یک انتقال دیگر از دپارتمان داشته و هرگونه تحلیل بیشتر در مورد صرفه 

 شده را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

 

1-I های خدمات عمومیاطالعیه 

 

 یینایب ای ییمشکل شنوا ی فراد داراافراد چندزبانه و ا

شهرستان اجرا خواهد  دهندگانی رأ یرا برا PSA نیچند  یچاپ  یو رسانه ها ونیزیتلو و،یدپارتمان با استفاده از راد  نیا

آنها    یسیانگل  ایهستند    زبانیسی رانگلیکه غ  یشهروندان  ای  ف،یضع   یینایب  یدارا  ای  نایشنوا، نابکم   ایناشنوا    دهندگانی کرد تا رأ

 یدپارتمان شامل اطالعات یهاPSA. رند یقرار بگ ان ی( در جریشده اجبار یی شناسا یهازبان یاست هم )به تمام فیضع

  گانیشماره تلفن را  قیو اطالعات تماس است که از طر  یخدمات دسترس  ،یر یگی را  یهانهیرو، گز   شیدر مورد انتخابات پ

و آدرس  2666-815 (800) یار.  شماره تلفن خط اضطرشودی ما ارائه م  تیو وبسا دهندهی کمک به رأ یخط اضطرار

 است.  LAvote.net تیوبسا

 

 های فعلی دپارتمان در زیر آمده است:PSAهای لینک

 https://www.youtube.com/watch?v=H63nyzOoRHYگیری:   سامانه رای 

 https://www.youtube.com/watch?v=n6CYNdJMCXYگیری:  گزینه های رای 

 

 

1-J های مستقیمتماس 

دهندگان ، دپارتمان از طریق چند راه دیگر به صورت مستقیم با رأی VBM ی برگه ها و  یرا  ی نمونه برگه هار عالوه ب

)حداقل  میمستق  یهاتماس خودکار.  robocallهای ایمیل و از جمله مکاتبه مستقیم، اعالن -شده تماس خواهد گرفت نامثبت 

اطالعات مهم در مورد انتخابات و اطالعات   ،یدهی رأ یها نه ی،گز VSAPو  VCAدر مورد  یدو بار( شامل اطالعات

 ما هستند. تیو وبسا 2666-815 (800) دهندهی کمک به رأ یخط اضطرار  گانیشماره تلفن را ریتماس نظ

 

  حاوی  اعالن( 2) دو حداقل باشد، داده ارائه را خود تلفن شماره یا/و ایمیل که شده نامثبت  دهندگانرای  از یک هر همچنین،

  رای  مرکز   یک  یافتن  روش  آن،  بازگرداندن  و  خود   پستی   رای  برگ   به   یافتن  دست   روش:  کرد   خواهند   دریافت   اطالعات  این

 . شهرستان در گیری رای جدید  تجربه  درباره اطالعاتی نیز و پستی  گیری رای  تحویل محل یا

  

https://www.youtube.com/watch?v=H63nyzOoRHY
https://www.youtube.com/watch?v=n6CYNdJMCXY
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 یپست یرا  لیهای تحومراکز رأی و مکان – 2بخش 

  

2-A  مرکز رأی تعیین پروژه 

نیاز به فرایندی محکم و مبتنی بر داده دارد که نیازهای ایالتی و محلی را    مرکز رایترین مکان برای استقرار  تعیین مناسب 

همراه با شرایط موقعیت مکانی و شرایط اقتصادی اجتماعی در نظر بگیرد و در عین حال بتواند رفتارها و الگوهای انسانی  

شرکت    کیکه    PlaceWorks( با  VCPP)   یریگیپروژه استقرار مراکز را  یاجرا  یدپارتمان برابینی کند.  را نیز پیش 

  عیاز توز نانیاست قرارداد بست. به منظور حصول اطم ی ستیز طیمح لیپژوهش و تحل ، ی زیربرنامه  نهی با سابقه در زم

بر  یمبتن یتقاضا لیتحل رحول محو VCPPدر سرتاسر شهرستان،  VBM یرا لیتحو یهاو محل یبرابر مراکز رأ 

 (. د ین یبب یراهبرد مراکز را –  هیرا در الحاق VCPPمتمرکز شد )گزارش کامل   تیموقع

 

  10مایل مربع وسعت دارد. اکثریت بیش از  4100شهر را در خود گنجانده و بیش از  Los Angeles 88شهرستان 

کنند. برای  های ثبت نشده زندگی می های ثبت شده و حدود یک میلیون نفر در محدودهمیلیون نفر از ساکنان آن در محدوده

شوند گذاری مراکز اخذ رأی نمایندگی می اطمینان از اینکه جوامع مستقر در سرتاسر شهرستان به شکلی منصفانه در جای 

تر، شهرستان به دو منطقه مطالعاتی جامعه محور تقسیم شد، که بعداً به نواحی  شدهو برای بررسی شرایط در سطح غربال 

ع  های فنی در سطح منطقه مورد مطالعه انجام شد؛ مناطق تمرکز تنها برای توزیتحلیلبندی شدند. تمام  ای خوشهتمرکز منطقه 

که مرز    GISی اجتماعی مورد استفاده قرار گرفتند. این مرزهای جغرافیایی طی یک فرایند مبتنی بر  هامنصفانه گردهمایی 

های موجود مانند مناطق نظارتی، مرزهای بین شهری، و نواحی برنامه ریزی شهرستانی همچنین تراکم و توزیع  حوزه

 جمعیت را در نظر گرفته بود، توسعه یافتند. 

 

های بعدی روش مورد استفاده برای هر الیه به کار گرفته شده در تعیین مناطقی که مراکز رأی باید در آنها قرار  در بخش  

دهندگان را در جوامع مختلف  ها به صورت ترکیبی شرایط و موانعی که رفتار رأیبگیرند، توضیح داده می شود. این الیه

 واهند داد.دهد، توضیح خشهرستان تحت تأثیر قرار می 
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 جغرافیایی  نظر از دورافتاده جوامع

از فرصت برابری برای رأی دادن برخوردار هستند، نزدیکی مراکز رأی به جوامع    دهندگانرأیبرای اطمینان از اینکه همه  

واجد  دهندگانرأیواجد شرایط، از جمله  دهندگانرأیدورافتاده جغرافیایی به دقت مورد بررسی قرار گرفت. تراکم کلیه 

دورافتاده تا مناطق پرجمعیت  برداری شد. مناطق شهری و فاصله از جوامع شرایط ثبت نشده، در سطح شهرستان نقشه 

های مربوط به بخش  شهرستان نشان داده شد و در تحلیل نیازسنجی برای اطمینان از دسترسی مورد استفاده قرار گرفتند. داده

دهندگان واجد صالحیت استفاده شد تا به این شکل بتوان مناطق دورافتاده را خیابان از دپارتمان در ترکیب با جمعیت رأی 

 و نشانی یابی کرد. تعریف 

 

 درآمد جوامع کم

بخصوص آن دسته  ،های مختلف در سرتاسر شهرستان را برآورده سازد این دپارتمان متعهد شده است که نیازهای جمعیت

ها در هنگام اند. شناخت هر چه بهتر این جمعیت دموکراتیک مورد توجه قرار نگرفته که به لحاظ تاریخی در فرایندهای 

ط با بیشترین دسترسی به مناطق  گذاری مراکز رأی بسیار مهم است. برای تعیین نقاترین مکان برای جای سترستعیین قابل د 

های که متعلق به خانواده شهرستان تیجمعهای سرشماری مرور شده و به منظور به دست آوردن درصد درآمد، گروهکم 

 درآمد هستند، نقشه برداری انجام شد. کم 

 

 جوامع با محدودیت تسلط به زبان انگلیسی و جوامع اقلیت زبانی 

هایی که به عنوان اقلیت زبانی طبقه بندی شده اند به صورت جوامع برجسته و پررنگ با درصد باالتری از  جمعیت  

های داده برداری شدند. در محاسبه درصد و تراکم جوامع اقلیت زبانی در هر جریب اززبانان غیرمسلط نقشهانگلیسی

کنند هایی به جز زبان انگلیسی صحبت می ساله و بزرگتری بودند که به زبان  5دهنده جمعیت  سرشماری استفاده شد که نشان

 تر از سطح بسیار خوب تسلط دارند.و روی زبان انگلیسی در حدی پایین 

 

 جوامع با میزان مالکیت کم وسایل نقلیه

برانگیز در دسترسی به مراکز رأی، نزدیکی به جوامعی با مالکیت کمتر وسایل نقلیه به منظور شناخت موانع احتمالی چالش 

شده در هر گروه بلوک سرشماری در  تقاضا، درصد واحدهای مسکونی اشغال تحلیلمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

شهرستان که به وسیله نقلیه دسترسی ندارد مورد مطالعه قرار داده و جوامع دارای بیشترین تعداد افراد بدون دسترسی به  

های سرشماری بیان گر این درصد برای محاسبه درصد و تراکم در هر جریب از گروه وسیله نقلیه را برجسته کرد. داده

 برداری نشدند.ن واحدهای مسکونی اشغال شده نقشههای بلوکی بدوکه گروه  استفاده قرار گرفت، در حالی بلوکی مورد 
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 دهنده مراکز جمعیت مسکونی رأی

نظر از شرایط اقتصادی اجتماعی آنها، نزدیکی مراکز رأی به مراکز جمعیتی در  حضور مردم در جایی که هستند، صرف 

های سرشماری جمعیت تراکم دقیق جمعیت در مناطق شهری را د بررسی قرار گرفت. دادهصدر تجزیه و تحلیل تقاضا مور

اند. وارد نشده تحلیل جمعیت به طور دقیق در دهد، اما مناطق روستایی با مرزهای وسیع جغرافیایی و مناطق کم نشان می 

دهندگان خاص مشخص شد های رایاستفاده از دادهدهندگان واجد شرایط با بنابراین مراکز جمعیت با استفاده از تراکم رای

دهندگان واجد شرایط و توزیع جمعیت با استفاده از مناطق جغرافیایی اختصاص داده شده به سرشماری نشان داده شد. رای

دهد ن مینشده را نشاشده و ثبتدهندگان قانونی ثبت محاسبه شدند که رأی  دپارتمانهای  هر بلوک سرشماری از داده  گروهدر  

 تا بتواند از الگوی اخذ رأی فعلی و الگوی اخذ رأی آینده پشتیبانی کند. 

 

 اشتغال مراکز به نزدیکی 

شده از سوی  های اشتغال ارائه، جمعیت روز را با استفاده از دادهPlaceWorksاین دپارتمان در همکاری با همتای خود،  

برداری نقشه  ی شغل ( مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. محققان از تراکمSCAGکالیفرنیای جنوبی ) یدولتهاانجمن 

 را نشان دهند. شهرستان کردند تا نواحی با تراکم پایین و باالی مراکز شغلی در

 

 تیدچار معلول دهندگانیرأ 

سال و یا بیشتر و درصد   16آمریکایی، شمار افراد یا معلولیت با سن  سرشماری جوامع    2016های سال  با استفاده از داده 

تراکم افراد معلول در هر محدوده سرشماری محاسبه گردید. درصد جمعیت معلولین شهرستان در هر محدوده سرشماری به  

ور فعال به دنبال مراکز  برداری شد تا محققان بتوانند به طمنظور شناسایی جوامعی با درصد باالتری از افراد معلول نقشه

 دهندگان باشند.رأی در نزدیکی این دسته از رأی
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 نشده نامثبت  شرایط  واجد دهندگانرأی  

دهندگان واجد ند، تراکم این رأی اهنشد نام برای پی بردن به نحوه توزیع افراد واجد شرایط برای رأی دادن که تا کنون ثبت 

نشده در سطح خیابان  نامدهندگان ثبت از رأی  دپارتمانهای  نشده در هر گروه بلوک سرشماری با استفاده از دادهنام شرایط ثبت

های خیابان با یک یا تعداد بیشتری از  های بلوکی که در فاصله یک چهارم مایل در اطراف بخش برداری شد. تنها گروهنقشه

دهنده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. این روش به حذف مناطق بدون رأی بودند، ثبت نام نشدهدهندگان واجد شرایط رأی

دهندگان کمک کرد، در عین حال رأی شهرستانهای شمالی و غربی های بلوکی بزرگ در بخشنشده در گروهنامثبت 

 نشده در این نواحی کم جمعیت هم در نظر گرفته شدند. نامثبت 

 

 رأی کم با استفاده از پست 

 برآورد شده در انتخابات قبل استفاده شد.  VBMدهندگان، از میزان استفاده از برای تحلیل این معیار تقاضای مهم رأی 

 

 باال گرایش با شده نامثبت دهندگانرأی  

دهند، تراکم  با تمایل باال برای شرکت در انتخابات، مشارکت خود را ادامه می  دهندگانرأی محققان برای اطمینان از اینکه 

های بلوکی که در فاصله یک چهارم مایلی  یابی و نقشه برداری کردند. فقط گروهدر هر گروه بلوک را مکان دهندگانرأی

نقشه برداری به نمایش در آمدند.  تحلیلهای خیابان با یک یا چند رأی دهنده با تمایل باال حضور داشتند در پیرامون بخش

به کار    شهرستانی شمالی و غربی  های بلوکی وسیع در بخشهاطق بدون رأی دهنده در گروهاین روش به منظور حذف منا

 این مناطق کم جمعیت باز هم در نظر گرفته شدند. دهندگانرأی گرفته شد، در عین حال 

 

 اولی دهندگان رأی

شد که   تحلیل سال( با استفاده از ناحیه اختصاص یافته به گروه بلوک سرشماری  17تا  15)بین  اولی دهندگان تراکم رأی 

گرفتند.  دهنده در هر بلوک سرشماری قرار می های خیابانی با یک یا چند رأی در فاصله یک چهارم مایلی پیرامون بخش

شماری استفاده شد. این روش به ما کمک کرد های سرگروه بلوکی از داده سال در 17تا  15برای محاسبه شمار افراد 

های شمالی و غربی شهرستان را حذف کنیم و در عین حال باز  های بزرگ بلوکی در بخشنواحی بدون رأی دهنده در گروه

 این مناطق بسیار پراکنده نیز در نظر گرفته شدند. دهندگانرأی هم 
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 دسترسی به حمل و نقل عمومی

تا  VBM لیتحوهای موجود و احتمالی و مراکز رأی بالقوه و مکان دهندگانرأی نزدیکی  PlaceWorksدپارتمان و 

های حمل و نقل عمومی محلی را مورد تجزیه تحلیل قرار دادند تا جابجایی رأی دهنده و موانعی که برای دستیابی به  شبکه

های مربوط به کلیه نقاط توقف حمل و نقل مسیر ثابت از اداره حمل و نقل های بالقوه وجود دارد بهتر درک شود. دادهمکان

های  دقیقه، توقف  15یافت شد. بر اساس فواصل ارائه سرویس کمتر از یا بیشتر از )مترو( در Los Angelesکالن شهر 

از   شهرستانبندی شد. سپس دسترسی ترانزیت در سرتاسر کیفیت باال یا کیفیت پایین طبقه  حمل و نقل عمومی به ترتیب

قی اشاره دارد که در فاصله یک  بندی شد. نمرات عالی به مناطحمل و نقل عمومی دسته دسترسی عالی تا عدم دسترسی به

 های حمل و نقل عمومی با کیفیت باال قرار دارند.روی از ایستگاهچهارم مایل پیاده

 

 تراکم ترافیکی و الگوهای آن 

برداری تعداد مایل جاده در هر منطقه تحلیل حمل و نقل، میزان تراکم و ترافیک را تجزیه  با نقشه  PlaceWorksهمچنین   

های خیابان شهرستان استفاده شد. ( از دادهTAZو تحلیل کرد. برای محاسبه کل مایل جاده در هر منطقه تحلیل ترافیکی )

ارائه داده است.  TAZای محاسبه تعداد کل ترافیک در هایی را بر( دادهESRIهای محیط زیست )موسسه تحقیقات سیستم 

تقسیم شده است. این تجزیه و تحلیل به محققان کمک   TAZتعداد کل ثبت شده در ترافیک بر اساس مایل کل جاده در هر 

 ، از مناطق بسیار متراکم دوری کنند. مرکز رایکند تا هنگام تعیین می 

 

 پارکینگ در دسترس عموم  

منتخب خود دسترسی پیدا کنند بدون   مرکز رای ، مهم است که همه بتوانند به راحتی به دهندگانرأی کت برای جلب مشار

اینکه به دلیل نبود پارکینگ از این کار باز داشته شوند، به ویژه برای افرادی که به پارکینگ قابل دسترس نیاز دارند.  

PlaceWorks دهد.مناسب اولویت بیشتری می  مرکز رای نیاز یک  در دسترس به عنوان حداقل  به پارکینگ آزاد و 

 

 ارزیابی تسهیالت

های سنتی اخذ های اخیر و حوزههای گسترده ای در مورد رأی گیری ، بررسی مرکز رایبرای شناسایی امکانات احتمالی  

آل خواهد بود. همچنین امکانات غیرسنتی که هرگز  ایده مرکز رایرأی انجام شد تا مشاهده شود، در صورت وجود، کدام 

ص شده، امکانات اضافی که هرگز به  های داده مشخبرای رأی دادن استفاده نشده بودند نیز شناسایی شدند. با استفاده از الیه 

های رای گیری استفاده نشده بودند، برای مناسب بودن شناسایی و از نظر تناسب مورد ارزیابی قرار گرفتند.  عنوان مکان

ماه تحقیق در اینترنت، تجزیه و تحلیل موقعیت مکانی، مصاحبه تلفنی، ارزیابی میدانی    8روند بررسی این امکانات تقریباً به  

 شود.بالقوه می  مرکز رای 10,000ذینفعان نیاز دارد که منجر به ایجاد یک بانک اطالعاتی با بیش از  مشارکتو 
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 مشارکت ذینفعان

با صاحبان تسهیالت، اپراتورها و  PlaceWorksبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد وضعیت و امکانات یک مرکز، 

د بهتر با شرایط موجود آشنا هستند، همکاری کرد. مشارکت ذینفعان برای  گیرنکاربرانی که بیشتر از امکانات بهره می 

ها به اشکال مختلفی صورت گرفت، اما همه به  ها و در دسترس بودن صورت گرفت. همکاری شناسایی، اصالح اولویت

عمومی، اندازه اتاق دنبال تأیید شرایط تسهیالت از قبیل ساعت کاری، تماس با مرکز، امکان دسترسی، پارکینگ و دسترسی  

 های امنیتی، اتصال به برق و شبکه و نکات عمومی مرکز بودند.مرکز، ویژگی 

 

 کارمندان شهری

کارمندان شهری هم در تأیید وضعیت مراکز، ایجاد ارتباط بین محققین و مسئولین مراکز و مشارکت دادن عموم مردم و 

کنند. محققین پروژه در جلسه کارمدان شهری دپارتمان ها به شرکت کردن و اظهارنظر کردن، نقش مهمی ایفا می تشویق آن

های ابزاری که حاوی یک فهرست از مراکز بالقوه بود، همراه با کیت  های مورد تمرکز به کارمندان ملحق شدند و قسمت 

های مربوطه ارائه کردند. پس از این جلسه، کارمندان وقت خودشان را صرف بررسی و ارائه بازخورد درباره صفحات  نقشه

ین کارمندان شهری از  ای کردند که توسط محققین برای تعیین تناسب اولیه سایت، به کار گرفته شده بود. همچنگسترده

خود برای ایجاد ارتباط بین محققین و مدیران مراکز، صاحبان کسب و کار و سایر مخاطبین سازمان استفاده    یمحلهای  شبکه

 کردند تا نظرات بیشتری درباره وضعیت محل کسب کنند. 

 

 های عمومیسازمان  

ها، د چرا که بسیاری از مراکز در دسترس، مثل کتابخانه کننهای عمومی در تأیید وضعیت مراکز نقض مهمی ایفا می سازمان

شوند. برای بررسی صفحات گسترده اختصاصی های عمومی محسوب می مراکز اجتماعی و تاالرهای شهری جزو دارایی

تند ها با محققین همکاری کردند. در بعضی موارد، رهبران سازمان توانسبرای تمام مراکز در حوزه مربوط به خود، سازمان

اطالعات مربوط به تمام مراکز را تأیید کنند؛ در بعضی موارد دیگر، محققین با مدیران مراکز ارتباط پیدا کردند تا نظرات 

 ریزی برای مراجعه به محل، کمک کنند.دست اول دریافت کرده و در برنامه 
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 مرکز رای ابزار سنجش تناسب محل  

، ابزار سنجش مرکز رایهای و سایر الزامات محلی در حین توسعه آخرین توصیه VCA یها  ی خط مشبرای پشتیبانی از 

 2,300ایجاد شد. این ابزار به محققان اجازه داد    PlaceWorksبه طور مشترک توسط دپارتمان و    مرکز رای تناسب محل  

معرفی کنند. هدف   2020خابات  مرکز برتر را برای استفاده در طول انت  1,000مرکز مورد پذیرش را بیشتر تحلیل کنند و  

های تقاضا و سایر معیارها  این بود که در طول فرایند ارزیابی مراکز اخذ رأی، مراکز بیشتری پذیرفته شوند تا بتوان از الیه 

به محققان   مرکز رایها و امتیاز دادن به مراکز مورد پذیرش استفاده کرد. ابزار سنجش تناسب محل بندی آنبرای رتبه 

 های اخذ رأی مختلف سناریوهای متفاوت را بررسی کنند. داد با تأکید روی الیه  اجازه

 

 ی صفحه نمونه ابزار سنجش تناسب محل مرکز را
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 های داستاننقشه  

،  مرکز رایاجرا در درک تحلیل پیچیده فرایند جایگذاری شتر و داشتن یک روش مشترک و قابلبرای ارائه شفافیت بی 

های داده مورد استفاده برای تحلیل شرایط شهرستان  های داستان آنالینی توسعه دادند که هر کدام از الیه مشاوران فنی نقشه

بع داده و سایر دهند. این پلتفرم آنالین با استفاده آسان یک خالصه از روش کار، منارا به صورت تصویری نمایش می 

 کند.را هم ارائه می  VCPPدر نظر گرفته شده در طول  مالحظات

 

تر نشان  های تیره رنگ   .دهد یداده را نشان م  ه یمورد استفاده در هر ال  یارهای قرار گرفته در مع  یتقاضا  ریز  6و    5  ریتصاو

مربوطه است   ار یاندک مع اریتمرکز بس  ا یدهنده عدم تمرکز ها نشانرنگ  نیتر روشناز تمرکز باالتر معیار مربوطه دارد. 

 (. د ینیشده است بب وستیپ یراهبرد مراکز را  – هیرا که به الحاق VCPPتر، گزارش کامل  ی اطالعات جزئ ی)برا
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 5تصویر 

 

 

جوامع دورافتاده از نظر 
ییایجغراف  

درآمدجوامع کم  یزبان  تیجوامع اقل   

وسایل جوامع عدم برخوردار از 
 نقلیه

 رأی مسکونی جمعیت مراکز
 دهنده 

به مراکز اشتغال یکینزد  
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 6تصویر 

 

2-B  مراکز رأی 

 

 احتمالی  مراکز رأیفهرست  

  مرکز رأی دهنده( معیارها و استانداردهای بیشتری برای )قانون انتخاب رأی VCAشهرستان در اقدامی فراتر از الزامات 

مرکز  180سازد را ملزم می  Los Angelesشهرستان  VCAافزایش پیدا کند.  مراکز رأیمشخص کرد تا کیفیت این 

است. عالوه بر   أیمرکز ر  250برخوردار بودن از  دپارتمان  گیری باز باشد، اما هدف  روز پیش از روز رأی  10در    رأی

 Losدر شهرستان  مرکز رأی  754کند را ملزم می دپارتمان  VCAگیری، گیری و روز رأی روز پیش از رأی  3این، 

Angeles  مرکز است. 1,000دپارتمان باز باشد، اما هدف 

تیدچار معلول دهندگانیرأ  طیواجد شرا دهندگانیرأ 
نشدهنام ثبت  

کم با استفاده از پست یرأ  
شده با نامثبت  دهندگانیرأ

باال شیگرا  

 اولی دهندگان رأی
  نقل و حمل به دسترسی

 عمومی
آن الگوهای و ترافیکی تراکم عموم دسترس در پارکینگ   
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  مرکز رأیتوصیه برای  2,000آوری نظرات عموم، تعداد های کامل، انجام تحلیل میدانی، و جمع آوری دادهپس از جمع 

احتمالی بیشتر است که در صورت    مرکز رأی  1,000شده عالوه بر  توصیه  مرکز رأی  1,000احتمالی ارائه شد. که شامل  

 آنها را در نظر گرفت. شده بتوان توصیه  مراکز رأیعدم امکان استفاده از 

 

در حال انجام تحقیقات جامعی در مورد هر مکان دپارتمان  ،  2020برای انتخابات اولیه مارس    مراکز رأی جهت تأیید نهایی  

دپارتمان ها، است تا از دسترسی آسان و اتصال به شبکه اینترنت و برق مناسب اطمینان حاصل شود. پس از اتمام بررسی

شده، زمان و  های تعیین دهد که تاریخ نامه امضا شده استفاده از مرکز انجام می را از طریق موافقت سازی عملیات نهایی 

 مشخص شده است.  رایمرکز تخصیص اتاق در هر  

 

ها محل این بررسی   1,242ها،  بررسی محل را انجام داده است. در این بررسی   1,745دپارتمان  در زمان انتشار این سند،  

نامه استفاده از مرکز است. فهرست نهایی  در حال حاضر در حال پیگیری موافقتدپارتمان  ت سر گذاشته و  را با موفقیت پش 

احتمالی در الحاقیه    مراکز رأیشود. فهرست  قرار داده می   netwww.lavote.به آدرس  دپارتمان  سایت  در وب  یمراکز را

 ذکر شده است.

 

 مراکز رأی ساعات كارى 

دهندگان دو هفته برای رأی دادن در محل گیری باز خواهند بود تا رأیروز بیشتر پیش از روز رأی   10به مدت    مراکز رأی 

گیری و از روز نخست دوره رأی  10ساعت در روز در طول   8به مدت حداقل    مراکز رأیزمان داشته باشند.    مرکز رأی

 گیری باز هستند.روز رأی شب  8صبح تا  7ساعت 

http://www.lavote/
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 شده گیری احتمالی توصیهمرکز رأی   1,000نقشه  
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2-C  مکانهای تحویل رای پستی 

 

دهندگان، به ویژه افرادی که در  گیری از طریق پست( از نظر دسترسی بیشتر برای رأی )رأی  VBMهای تحویل مکان

کنند، کسانی که به صورت مداوم در سفر هستند و افرادی که خارج از مرزهای شهرستان  مناطق روستایی زندگی می 

های رأی ایمن، قابل مل صندوقباید شا VBM، مکان تحویل VCAسکونت دارند، از اهمیت زیادی برخوردار است. طبق 

باید در طول   VBMهای تحویل  ونقل عمومی باشد. مکانترین محل به مسیرهای حملدسترس و مهر و موم شده در نزدیک

گیری باز باشد. عالوه بر این، باید یک مکان تحویل گیری و روز رأیروز پیش از رأی  28ساعات کاری عادی حداقل 

VBM    ساعت در روز،    12داشته باشد، یعنی مکانی قابل دسترسی، ایمن و در دسترس به مدت حداقل  خارج ساختمان وجود

 شامل ساعات کاری عادی. 

 

ارائه شده  VCPPو نیز فرایند دپارتمان فعلی  VBMهای از طریق مکان VBMهای تحویل های مربوط به مکانتوصیه 

که    یمرکز رأ  ند یمشابه فرآ  یلیتکم   یهای ابیده است و ارز را مشخص کر  یاحتمال  VBM  لی محل تحو  250دپارتمان  است.  

آمده  هیدر الحاق یاحتمال VBM لیتحو یهااز مکان یذکر شده، در مورد آنها در حال انجام است. فهرست B-2در بخش 

 خواهند کرد. تیفعال VBM لیحوبه عنوان محل ت  زین  یمراکز را  یتمام ن،یاست.  عالوه بر ا
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 احتمالی VBMهای تحویل نقشه مکان

 

 

 

 

 ، تجهیزات و کارکنان مرکز رأی یطرح بند – 3بخش 

 

3-A  لجستیک کارکنان و خدمات چند زبانه 

شهرستان طراحی شده  سراسرجهت پذیرایی از سطوح مختلف مشارکت در  Los Angelesشهرستان  مرکز رأی مدل 

را  5کند: کوچک، متوسط و بزرگ )جدول را با استفاده از سه متغیر اندازه تقریبی عملی می مراکز رأیاست. شهرستان 

به صورت آزمایشی   مرکز رأیگیری، هر مشاهده کنید(. بسته به اندازه و تعداد روزهای فعالیت مرکز در طول دوره رأی

 مراکز جمعیت
دهنده فشردگی رأی  

کم اری بس  

 کم

 متوسط

ادی ز  

ادی ز اری بس  

برتر مرکز رأی 1,000  
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ها یا نزدیک  ( فرد دوزبانه جهت انجام الزامات زبانی برای حوزه8کارمند خواهد بود. ممکن است تا هشت )  27تا    5دارای  

 تخصیص داده شود. مرکز رأی

 

 مرکز رأیاندازه  یآستانه ها. 5جدول 

 هاBMDپشتیبانی از  فوت مربع مورد نیاز مرکز رأیاندازه 

 10 2,449-2,000 کوچک

 30 3,849-2,450 متوسط

 50 3,850< بزرگ 

 

 : است ذکر شدهدپارتمان از طرف در مرکز رای شده مشخص  انتخاباتدر زیر وظایف کارمند 

، بررسی و پاسخ به  مرکز رأیشامل باز کردن و بستن  مرکز رأیهای بر تمام فعالیت  – کارمند ارشد  •

 ( CICبه مراکز بررسی ) های رأیبرگه سؤاالت/مشکالت، و تحویل روزانه 

 گیری به آنها و هدایت آنها به محل رأی  های رأیبرگهدهندگان، ارائه پذیرش رأی  –  کارمند پذیرش  •

اه مناسب )به عنوان دهندگان، پاسخگویی به سؤاالت عمومی و هدایت آنها به ایستگخوشامدگویی به رأی  – ناظر خط   •

 ارائه و ISB روند  در دهندگانرای هدایت و کمک طریق از .و غیره( VBMمثال کارمند پذیرش، کارمند 

  صورت   در.  شود می  حفظ  خوبی  به  صف  که  کند می   حاصل  اطمینان  ،BMD  از  استفاده  روش  زمینه  در  دستورالعمل

 موجود  توزیع برای نزدیک  رای مراکز حاوی ایدفترچه  زیاد، انتظار زمان ایجاد  یا طوالنی هایصف تشکیل

 بود خواهد 

گیری( موجود، حل و فصل سؤاالت/مشکالت  )دستگاه رأی BMDدهندگان به هدایت رأی –گیری ناظر محل رأی •

 و کمک به ناظر خط در هنگام لزوم BMDپایه 

دهندگان از رأی  VBMهای ، دریافت پاکت CVRدهندگان مشروط و کمک به رأی  – VBM/یشرط یرا کارمند •

 های »رأی دادم« )سمت صالحیتی( و صدور برچسب

 

3-B  مرکز رأیکمک در 

دهندگان اجازه  گیری کامالً قابل دسترسی که به رأی های رأی خواهد بود، دستگاه BMDدر شهرستان دارای   مرکز رأی هر 

های ضروری را جهت کمک  تقل و محرمانه رأی دهند. عالوه بر این، تمام کارمندان انتخابات آموزشدهد به صورت مسمی 

  مراکز همه در که بیشتر  دسترسی ابزارهای گذارند.گیری پشت سر می دهندگان معلول در تمام مراحل فرایند رأیبه رأی 

 .20/20 خودکارهای و  خودکار گریپ امضا، راهنمای بین،ذره از، عبارتند  بود، خواهند  موجود  رای
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3-C مرکز رأی  یطرح بند 

اتاق و مشخصات  یطرح بند با وجود این، بسته به  متفاوت است. یذکر شد، اندازه مراکز را A-3همانطور که در بخش 

در   یطرح بند تواند متفاوت باشد. یک نقشه می مرکز رأیها در هر BMD، تعداد دقیق مرکز رأیمختلف منحصر به هر 

دهنده بتواند به ها به صورتی چیده شوند که رأی BMDگیرد تا اطمینان حاصل شود که قرار می مرکز رأیاختیار هر 

دهندگان حساس باشد و طوری چیده شود پذیری رأیها باید به نیازهای دسترسیصورت مستقل و محرمانه رأی دهد. چینش 

  یک از مثالی  دهندهنشان  که کنید می  مشاهده را تصویری ادامه در های مختلف هر مکان باشد. ها و شکلکه مطابق با اندازه

 .است بزرگ رای  مرکز

 

 ی مرکز را یبندطرح کینمونه 

 

 

  

لوازم /یگار  

یشرط   یراکارمند  /VBM 

 ناظر صف 

 ناظر 

رأ
رو 

ز
ر
ن 
رکنا

کا
گی

ی
ر

 ی
رون
کت
ال

ی
ک

ی
 

رأ
طقه 

ن من
را
ظ
نا

گی
ی
ر

ی
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 طرح احتیاطی و امنیت – 4بخش 

  

4-A های امنیتاستانداردها و روش 

های امنیت  شهرستان از استانداردهای امنیتی ایجاد شده توسط ایالت، رویه مراکز رأیهای انجام شده در گیری تمام رأی 

کنند. این شامل، اما نه محدود گیری کالیفرنیا تبعیت می های استفاده از سیستم رأی سازمان، قانون انتخابات کالیفرنیا و رویه

، تحویل، نگهداری و استفاده از آنها بر اساس این مقررات است  مرکز رأیتمام تجهیزات  به، اطمینان از مهر و موم بودن

ها باید حداقل دو کارمند  ثبت شود. عالوه بر این، طبق رویه های رأیبرگه و زنجیره مالکیت برای تمام تجهیزات و حمل 

 انتخابات در زمان باز بودن مرکز در آن حضور داشته باشد.

 

4-B  مرکز رأیپشتیبانی 

دهند، کنند و کسانی که پشتیبانی فنی و تبعیت از قوانین ارائه می کار می  مراکز رأیتمام کارمندان، شامل کسانی که در 

دهندگان، ، کمک و پردازش رأیمرکز رأی اندازی گیری، راههای وسیعی در رابطه با کار کردن با تجهیزات رأی آموزش

   اند.های مناسب در زمان رخ دادن موارد اورژانسی پشت سر گذاشتهو اجرای رویه  ایمن کردن تجهیزات حساس

 

دارای یک تلفن هوشمند خواهند بود تا در هنگام لزوم بتوانند مرکز رای  (  FSTهای پشتیبانی میدانی و هدایت )تکنسین تمام  

یباً غیر قابل شکستن هستند و برای شرایط بد طراحی  ها محکم، قابل اعتماد و تقربا کارکنان انتخابات تماس بگیرند. این تلفن

ها روزرسانی سازد به سرعت با دیگران ارتباط برقرار کرده و بهها را قادر می  FSTها کارمندان ارشد واند. این دستگاهشده

تا اطمینان حاصل  ارسال کنند. اقدامات امنیتی نیز در محل وجود دارد  مراکز رأی ها را به صورت همزمان به تمام و پیام 

ها را در صورت گم  ها را تغییر داده و تلفن ها را خاموش کند، پیکربندی تلفنتواند از راه دور دستگاهمی دپارتمان شود که 

 یا دزدیده شدن قفل کند. 
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ها و حل مشکالت آنها آماده و در دسترس گیرندهها است که جهت کمک به تماس ای از تکنسین دارای مجموعهدپارتمان 

اندرکاران انتخابات و افرادی که پشتیبانی فنی و تبعیت از قانون ارائه های اضطراری به تمام دست هستند. آموزش رویه 

دهندگان در طول شرایط اضطراری در  و مدیریت رأی  رأیمرکز شود و یک راهنمای عملیات دهند آموزش داده میمی 

 گیرد. اختیارشان قرار می 

 

4-C امنیت سایبری 

  یاطالعات دپارتمان به عنوان بخش  یفناور  میدپارتمان هستند. ت  نیمهم ا  یهاتیانتخابات اولو  حیو انجام صح  یبر یسا  تیامن

  ک ی سطح بلوغ سازمان،  یروش ها در کنار ارتقا نیصنعت و بهتر یتراز شدن با استانداردهابه منظور هم  VSAPاز 

  ی کرده است و برا ی اتیشبکه را عمل ت یکرده است.    دپارتمان امن ذ ( اتخاGRC)  یو قانونمند  سک یر ، ییچهارچوب اجرا 

ها به طور متمرکز  ePollbookل خواهد کرد. به عالوه،  مشکوک، نظارت مستمر اعما  ایمخرب    عیبا وقا  رانه یشگیمقابله پ

در حرکت و    سکون،در  یتا به اعمال رمزگذار شود ی م  یها رمزگذاراتصال شوند،ی م د یسف  ست یو ل تیریروترها مد  یرو

(  SOC)  یتیامن   اتیمرکز عمل  کی   ت، ی.  در نهاشوند ی هر انتخابات عوض م   ی برا  یاشتراک  یدهایدر انتقال کمک شود و کل

 مشکوک، نظارت مستمر اعمال کند. ا یمخرب   عیبا وقا رانهیشگیمقابله پ یشده است تا برا سیمختص انتخابات تاس

 

خود را عالمت   یهاخود را جستجو کند، انتخاب  یدهنده بتواند نمونه برگه را ی است که را ن یا ISB ت یامن یکارکرد اصل

  یتمام کرد، افت یمربوط خود را در یدهنده نمونه برگه را ی را نکهیکند. پس از ا جاد یخود را ا یبزند، و مجوز را

 نیدهنده و در سمت کاربر انجام خواهد شد )تضم یرا یمحل مرورگر یرو ی مجوز را دیو تول یگذارعالمت یعملکردها

است   QRکد   ک ی یمجوز را  نشود.(  رهیذخ ایمنتقل  ISBبک اند   یها هرگز به سرورهاکدام از انتخاب  چ یکند که ه یم

   QR کدهرگز در  ییشناساقابل یتیگونه اطالعات هو چی)ه شده است ی آن رمزگذار یرو دهندهیرا یهاکه انتخاب 

 (. شودی درج نم

 

4-D  طرح احتیاطی 

را حل و فصل کند. به طور کلی، در صورت اختالل عظیم در   مرکز رأی تالش خواهد کرد هرگونه اختالل در دپارتمان  

هدایت کنند. در هنگام    مراکز رأیدهندگان را به سایر  کند رأیاز کارکنان انتخابات درخواست میدپارتمان  ،  مرکز رأی یک  

رسانی  ها اطالعدهد و از طریق رسانهنیز اطالع می   امور خارجه  ریبه دفتر وزهای مجری قانون،  به سازمان دپارتمان  لزوم،  

شوند. در صورت وجود فاجعه طبیعی یا سایر اختالالت  لع می دهندگان از این تغییر مطکند تا اطمینان حاصل شود رأیمی 

 های بیشتری  ها و عالمتتأثیر داشته باشد، اطالعیه VBMیا محل تحویل  مرکز رأیکه بر ادامه فعالیت یا ظرفیت فیزیکی 
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مرکز  ها در  ام فعالیتدهندگان را به مکانی جایگزین هدایت خواهند کرد. در صورت توقف تمشود و کارمندان رأی صادر می 

و  Californiaگیری کنند و طبق قانون رأیرا قفل می  مرکز رأیگیری ، کارمندان انتخابات فوراً تجهیزات رأی رأی

جایگزینی   مرکز رأیسعی خواهد کرد دپارتمان گیری هستند. ، مسئول تمام وسایل رأی برگه رأیرهنمودهای تولید و اتمام 

 رسانی کند.به طور گسترده به عموم اطالعباز کند و این تغییر را 
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 یطرح اجرا
اتانتخاب  

 الحاقیه

امور شهرستان یمنش/ثبت کننده-ثبت یمتصد  

 LOS ANGELES شهرستان
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مرکز رأی های احتمالی فهرست مکان   

شهر  آدرس اتاق نام کد پستی    

Mt. San Antonio College Building 6-160    

Acton Agua Dulce 
Library Meeting Room  33792 Crown Valley Rd Acton 93510 

Meadowlark Elementary 
School MPR 3015 Sacramento Ave Acton 93510 

Canyon Club Dinner 
Theater Main Room 28912 Roadside Dr Agoura Hills 91301 

Agoura Hills/ Calabasas 
Community Center Las Virgines Room 27040 Malibu Hills Rd Agoura Hills 91301 

Malibu Lake Mountain Club House 29033 Lake Vista Dr Agoura Hills 91301 

Lindero Canyon Middle 
School MPR 5844 Larboard Ln Agoura Hills 91301 

Agua Dulce Women’s 
Club Club House 

33201 Agua Dulce 
Canyon Rd Agua Dulce 91390 

Le Chene French 
Cuisine  Banquet Hall 12625 Sierra Hwy Agua Dulce 91390 

Alhambra Public Library Reese Hall 101 S 1st St Alhambra 91801 

Alhambra Adventist 
Church Fellowship Hall 220 S Chapel Ave Alhambra 91801 

YMCA West San Gabriel 
Valley DO NOT USE 401 E Corto St Alhambra 91801 

Iglesia Bautista El 
Salvador Lobby 919 S Garfield Ave Alhambra 91801 

San Gabriel High School Auditorium Foyer 801 S Ramona St Alhambra 91801 

Granada Elementary 
School Cafeteria 100 S Granada Ave Alhambra 91801 

MBC Garfield Worship 
Center Lobby Area 210 N Garfield Ave Alhambra 91801 

All Souls Church Parlor Hall 29 S Electric Ave Alhambra 91801 

Sage Granada Park 
United Methodist Church Fellowship Hall 1850 W Hellman Ave Alhambra 91803 

Department of Public 
Works – HQ  Conference Room B 900 S Fremont Ave Alhambra 91803 

Emery Park Youth 
Center Gymnasium 2700 Mimosa St Alhambra 91803 

Franklin Elementary 
School Auditorium 527 W Ventura St Altadena 91001 

Farnsworth Park Building  Auditorium  568 E Mount Curve Ave Altadena 91001 

Loma Alta Park  Social Hall  3330 Lincoln Averaged  Altadena 91001 

Altadena Community 
Church Heicher Hall 943 E Altadena Dr Altadena 91001 

Jackson Elementary 
School Auditorium 593 W Woodbury Rd Altadena 91001 

Altadena Community 
Center 

Hall / Conference 
Room 730 E Altadena Dr Altadena 91001 
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مرکز رأی های احتمالی فهرست مکان   

شهر  آدرس اتاق نام کد پستی    

Arcadia Public Library Auditorium 20 W Duarte Rd Arcadia 91006 

Rio Hondo Elementary 
School Cafeteria 11425 Wildflower Rd Arcadia 91006 

Arcadia Park West Wing Room 405 S Santa Anita Ave Arcadia 91006 

Rio Hondo Preparatory 
Sch Gymnasium 5150 Farna Ave Arcadia 91006 

Our Savior Lutheran 
Church Fellowship Hall 512 W Duarte Rd Arcadia 91007 

LA County Arboretum 
Botanic Garden Ayres Hall 301 N Baldwin Ave Arcadia 91007 

Santa Anita Church Fellowship Hall 226 W Colorado Blvd Arcadia 91007 

Holy Angels Catholic 
Church Parish Hall 370 Campus Dr Arcadia 91007 

Arcadia Community 
Center Pool Room 365 Campus Dr Arcadia 91007 

Calvary Lutheran Church Fellowship Hall 8800 Woodman Ave Arleta 91331 

Sharp Elementary 
School Auditorium 13800 Pierce St Arleta 91331 

Artesia-Cerritos United 
Methodist Church Fellowship Hall 18523 Arline Ave Artesia 90701 

Artesia Des Portuguese 
Hall DES Hall 11903 Ashworth St Artesia 90701 

Valleydale Park  Auditorium 5525 N Lark Ellen Ave Azusa 91702 

Memorial Park Gymnasium 320 N Orange Ave Azusa 91702 

Azusa Woman’s Club Banquet Room 1003 N Azusa Ave Azusa 91702 

Bursch Elementary 
School  Cafeteria 4245 Merced Ave Baldwin Park 91706 

Foster Elementary 
School Cafeteria  13900 E Foster Ave Baldwin Park 91706 

Walnut Elementary 
School Cafeteria 4701 Walnut St Baldwin Park 91706 

Vineland Elementary 
School Cafeteria 3609 Vineland Ave Baldwin Park 91706 

American Legion Post 
241 The Hall 4725 Maine Ave Baldwin Park 91706 

Bell Community Center Big Hall 6250 Pine Ave Bell 90201 

Iglesia De Dios Community Room 6830 Wilcox Ave Bell 90201 

Bell Gardens High 
School Auditorium Foyer 6119 Agra St Bell Gardens 90201 

Bell Gardens Senior 
Center Dining Room 6722 Clara Street Bell Gardens 90201 

Bell Gardens Elementary 
Sch Cafeteria 5620 Quinn St Bell Gardens 90201 

Ford Park Auditorium 8000 Park Ln Bell Gardens 90201 

Bell Gardens Veteran’s 
Park Auditorium 6662 Loveland St Bell Gardens 90201 
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مرکز رأی های احتمالی فهرست مکان   

شهر  آدرس اتاق نام کد پستی    

Bellflower Lodge #463  Meeting Hall   15720 Clark Ave Bellflower 90706 

Living Way/ A 
Foursquare Church Fellowship Hall 9336 Rose St Bellflower 90706 

Calvary Baptist Family 
Center Gymnasium 14722 Clark Ave Bellflower 90706 

The Salvation Army MPR 9644 Cedar St Bellflower 90706 

Simms Park Community 
Center Auditorium 16614 Clark Ave Bellflower 90706 

Bellflower City Hall Green Room 16600 Civic Center Dr Bellflower 90706 

Treepeople Conference Center 12601 Mulholland Dr Beverly Hills 90210 

La Cienega Park Auditorium 8400 Gregory Way Beverly Hills 90211 

Beverly Vista Elementary 
Sch MPR 200 S Elm Dr Beverly Hills 90212 

Beverly Hills High School Cafeteria 241 S Moreno Dr Beverly Hills 90212 

Roxbury Park MPR 1 & 2 401 S Roxbury Dr Beverly Hills 90212 

First Presbyterian 
Church Fellowship Hall 521 E Olive Ave Burbank 91501 

Burbank Public Library Auditorium 110 N Glenoaks Blvd Burbank 91502 

Burbank Community 
YMCA Ray Sence Room  321 E Magnolia Blvd Burbank 91502 

Ovrom Park Community 
Center Assembly Room A&B 

601 S San Fernando 
Blvd Burbank 91502 

Verdigo Boulder Patio Space 266 E Magnolia Blvd Burbank 91502 

Robert Gross Park MPR 2800 W Empire Ave Burbank 91504 

McCambridge 
Recreation Center Room 4 1515 N Glenoaks Blvd Burbank 91504 

Jefferson Elementary 
School Auditorium 1900 N 6th St Burbank 91504 

Verdugo Recreation 
Center Gymnasium 3201 W Verdugo Ave Burbank 91505 

Little White Chapel Social Hall  1711 N Avon St Burbank 91505 

Buena Vista Library Meeting Room 300 N Buena Vista St Burbank 91505 

Evergreen Retirement 
Home Recreation Room 225 N Evergreen St Burbank 91505 

John Burroughs High 
School Auditorium Foyer 1920 W Clark Ave Burbank 91506 

Calabasas Senior Center MPR 300 Civic Center Way Calabasas 91302 

Calabasas City Library Founder Hall 200 Civic Center Way Calabasas 91302 

Calabasas Country Club Club House 4515 Park Entrada Calabasas 91302 

Juan Bautista De Anza 
Park MPR 3701 Lost Hills Road Calabasas 91302 

Hart St Elementary 
School Auditorium 21040 Hart St Canoga Park 91303 

Topanga Plaza Shopping 
Center 

Rose Goldman 
Building 21710 Vanowen St Canoga Park 91303 
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مرکز رأی های احتمالی فهرست مکان   

شهر  آدرس اتاق نام کد پستی    

Lanark Park Recreation 
Center Gymnasium 21816 Lanark St Canoga Park 91304 

Christopher Columbus 
Middle School Library 22250 Elkwood St Canoga Park 91304 

Christ Community 
Church Gymnasium 7911 Winnetka Ave Canoga Park 91306 

Shepherd Lutheran 
Church Fellowship Hall 23838 Kittridge St Canoga Park 91307 

West Hills Presbyterian 
Church Fellowship Hall 23350 Welby Way Canoga Park 91307 

La Mesa Jr High School MPR 26623 May Way 
Canyon 
Country 91351 

Mint Canyon Moose 
Lodge #2173 Meeting Hall   18000 Sierra Hwy 

Canyon 
Country 91351 

Skyblue Mesa 
Elementary School Activity Room  28040 Hardesty Ave 

Canyon 
Country 91351 

Cedarcreek Elementary 
School Committee Room  27792 Camp Plenty Rd 

Canyon 
Country 91351 

Sierra Vista Middle 
School MPR 19425 Stillmore St 

Canyon 
Country 91351 

Canyon Country Park West Room 
17615 Soledad Canyon 

Rd 
Canyon 
Country 91387 

Mitchell Community 
School MPR 16821 Goodvale Rd 

Canyon 
Country 91387 

Fair Oaks Ranch 
Community School MPR 26933 Silverbell Ln 

Canyon 
Country 91387 

Golden Oak Elementary 
School MPR 25201 Via Princessa  

Canyon 
Country 91387 

Pinetree Elementary 
School MPR 29156 Lotusgarden Dr 

Canyon 
Country 91387 

Carson High School  MPR 22328 S Main St Carson 90745 

Veterans Park Gymnasium 22400 Moneta Ave Carson 90745 

Dolphin Park Activity Room 21205 S Water St Carson 90745 

Samoan Cong 
Community Church Fellowship Hall 324 W Carson St Carson 90745 

Samoan Cong Christian 
Church 

Taulili Hall/ North Side 
A 1717 E Carson St Carson 90745 

Peace Apostolic Church Fellowship Hall 21224 S Figueroa St Carson 90745 

Carson Community 
Center Community Center  801 E Carson St Carson 90745 

Mission Eben-Ezer 
Family Church Heritage Hall 425 W Torrance Blvd Carson 90745 

Del Amo Elementary 
School Auditorium 21228 S Water St Carson 90745 

Carson Retirement 
Center Brunch Senior Hall 345 E Carson St Carson 90745 
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مرکز رأی های احتمالی فهرست مکان   

شهر  آدرس اتاق نام کد پستی    

United Baptist Church Fellowship Hall 435 W 220th St Carson 90745 

232nd Pl Elementary 
School Auditorium 23240 Archibald Ave Carson 90745 

Harbor Community 
Church of God Fellowship Hall 21739 Dolores St Carson 90745 

Stevenson Park Community Room 17400 Lysander Dr Carson 90746 

Hemingway Park Activity Room/ MPR 700 E Gardena Blvd Carson 90746 

First Lutheran Church of 
Carson LeBlanc Hall 19707 Central Ave Carson 90746 

Broadacres Ave 
Elementary School Auditorium 19424 Broadacres Ave Carson 90746 

Bunche Elementary 
School Cafeteria 16223 Haskins Ln Carson 90746 

Victoria Community 
Regional Park MPR 419 E 192nd St Carson 90746 

Annalee Ave Elementary 
School Auditorium 19410 Annalee Ave Carson 90746 

CSUDH / Ee-1213 / 
Auditorium 

Extended Education 
Auditorium 1000 E Victoria St Carson 90747 

Dominguez Community 
Center Social Hall  21156 Santa Fe Ave Carson 90810 

Castaic Middle School MPR 28900 Hillcrest Pkwy Castaic 91384 

Val Verde Park Building Community Room 30300 Arlington St Castaic 91384 

Castaic Sports Complex Community Room 2 31320 N Castaic Rd Castaic 91384 

Castaic Elementary 
School Library 30455 Park Vista Dr Castaic 91384 

1st Evangelical Church MPR – A 11330 166th St Cerritos 90703 

Mary E Bragg 
Elementary School MPR 11501 Bos St Cerritos 90703 

Tetzlaff Middle School Auditorium 12351 Del Amo Blvd Cerritos 90703 

Wittmann Elementary 
School MPR 16801 Yvette Ave Cerritos 90703 

Haskell Middle School  MPR 11525 Del Amo Blvd Cerritos 90703 

Whitney High School  Gymnasium 16800 Shoemaker Ave Cerritos 90703 

Gahr High School MPR 11111 Artesia Blvd Cerritos 90703 

Benito Juarez 
Elementary MPR 11939 Aclare St Cerritos 90703 

Cerritos Regional Park MPR 19700 Bloomfield Ave Cerritos 90703 

Liberty II Facility MPR 19033 Studebaker Rd Cerritos 90703 

Mason Recreation 
Center Gymnasium 10500 Mason Ave Chatsworth 91311 

Germain St Elementary 
School Auditorium 20730 Germain St Chatsworth 91311 

Rockpointe Laguna Lounge 22300 Devonshire St Chatsworth 91311 

The Garden Christian  Cedar Hall 20745 Nordhoff St Chatsworth 91311 
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مرکز رأی های احتمالی فهرست مکان   

شهر  آدرس اتاق نام کد پستی    

Champions at Our 
Community School MPR 10045 Jumilla Ave Chatsworth 91311 

Hacienda La Puente 
Unified School District 

Office Conference Room 15959 E Gale Ave 
City of 

Industry 91745 

Auction Center in City of 
Industry 

Jewelry and Auction 
Room 16610 Chestnut St 

City of 
Industry 91748 

Claremont Center 
Spiritual Living Holmes Social Hall 509 S College Ave Claremont 91711 

Taylor Reception Hall Hall 1775 N Indian Hill Blvd Claremont 91711 

Oakmont Elementary 
School  MPR 120 W Green St Claremont 91711 

Vista Del Valle 
Elementary School MPR 514 Bucknell Ave Claremont 91711 

Bristow Park Community 
Center Community Room 1466 S McDonnell Ave Commerce 90040 

Compton High School Auditorium 603 S Acacia Ave Compton 90220 

Compton Adult School Auditorium 1104 E 149th St Compton 90220 

Mc Kinley Elementary 
School MPR 14431 S Stanford Ave Compton 90220 

Walton Middle School Room B-6 900 W Greenleaf Blvd Compton 90220 

Roy Campanella Park Main Room 14812 S Stanford Ave Compton 90220 

Bursch Elementary 
School Library  2505 W 156th St Compton 90220 

Tibby Elementary School MPR 1400 W Poplar St Compton 90220 

Burrell/MacDonald Park 
Community Center 

Community Banquet 
Room 2516 W Alondra Blvd Compton 90220 

First United Methodist 
Church Fellowship Hall 

1025 S Long Beach 
Blvd Compton 90221 

Compton College Student Lounge 1111 E Artesia Blvd Compton 90221 

Roosevelt Middle School Gymnasium 1200 E Alondra Blvd Compton 90221 

E Rancho Dominguez 
Community Center Gymnasium 15116 S Atlantic Ave Compton 90221 

Dominguez High School 
Gymnasium Band Room 15301 S San Jose Ave Compton 90221 

Compton Salvation Army MPR 736 E Compton Blvd Compton 90221 

Centennial High School Room 93 2606 N Central Ave Compton 90222 

Mona Park Gymnasium 2291 E 121st St Compton 90222 

Cesar Chavez 
Continuation High 

School Cafeteria 
12501 S Wilmington 

Ave Compton 90222 

Fairvalley High School 
(Continuation) MPR 758 W Grondahl St Covina 91722 

Las Palmas Intermediate 
School Cafeteria 641 N Lark Ellen Ave Covina 91722 
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Ben Lomond Elementary 
School Cafeteria 621 E Covina Blvd Covina 91722 

Fairvalley High School 
(Continuation)  Cafeteria  231 E Stephanie Dr Covina 91722 

Neighborhood Christian 
Church Fellowship Hall 18821 E Arrow Hwy Covina 91722 

Covina United Methodist 
Church Gymnasium 

437 W San Bernardino 
Rd Covina 91723 

Sierra Vista Intermediate 
School Cafeteria 777 E Puente St Covina 91723 

Cypress Elementary 
School 

Gymnasium Center 
Court 351 W Cypress St Covina 91723 

Barranca Elementary 
School Cafeteria 727 S Barranca Ave Covina 91723 

Covina Woman’s Club Hall 128 S San Jose Ave  Covina 91723 

Covina Senior & 
Community Center California Rm 1, 2, 3 815 N Barranca Ave Covina 91723 

Elizabeth St Learning 
Center MPR 4811 Elizabeth St Cudahy 90201 

Clara Street Park MPR  4835 Clara St Cudahy 90201 

Cudahy City Hall Bedwell Hall 5220 Santa Ana St Cudahy 90201 

American Legion Post 
#46 Banquet Hall 5309 Sepulveda Blvd Culver City 90230 

Doubletree by Hilton Pacific A&B 6161 W Centinela Ave Culver City 90230 

Mar Vista Gardens 
Recreation Center Community Room 4901 Marionwood Dr Culver City 90230 

Culver Palms United 
Methodist Church Fellowship Hall 4464 Sepulveda Blvd Culver City 90230 

Stoner Avenue 
Elementary School Auditorium 11735 Braddock Dr Culver City 90230 

Lindberg Park Stone House 5041 Rhoda Way Culver City 90230 

Veterans Memorial 
Complex Auditorium 4117 Overland Ave Culver City 90230 

St Denis Catholic Church Pathoff Hall 
2151 S Diamond Bar 

Blvd Diamond Bar 91765 

Pantera Elementary 
School MPR 801 Pantera Dr Diamond Bar 91765 

Armstrong Elementary 
School MPR 22750 Beaverhead Dr Diamond Bar 91765 

Diamond Bar City Hall/ 
Library Windmill Room  21810 Copley Dr Diamond Bar 91765 

Northminster 
Presbyterian Church Fellowship Hall 400 Rancheria Rd Diamond Bar 91765 

Diamond Point 
Elementary School MPR 

24150 Sunset Crossing 
Rd Diamond Bar 91765 
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Diamond Canyon 
Christian Church Café / Lobby Area 

3338 S Diamond 
Canyon Rd Diamond Bar 91765 

Diamond Bar Golf 
Course Small Ballroom 

22751 Golden Springs 
Dr Diamond Bar 91765 

Diamond Bar Center Oak Room 1600 Grand Ave Diamond Bar 91765 

Heritage Park Community Room 2900 Brea Canyon Rd Diamond Bar 91765 

Chaparral Middle School MPR 1405 Spruce Tree Dr Diamond Bar 91765 

Diamond Bar United 
Church Of Christ Sanctuary Hall 

2335 S Diamond Bar 
Blvd Diamond Bar 91765 

New Season La Main Hall 9001 Paramount Blvd Downey 90240 

Rio Hondo Golf Club Banquet Hall B 
10627 Old River School 

Rd Downey 90241 

Williams Elementary 
School Cafeteria  7530 Arnett St Downey 90241 

Doty Middle School Cafeteria 10301 Woodruff Ave Downey 90241 

Downey Elks Lodge 
#2020 Antler Room 11233 Woodruff Ave Downey 90241 

Downey United 
Methodist Church Fellowship Hall 10801 Downey Ave Downey 90241 

Messiah Lutheran 
Church Parish Hall 10711 Paramount Blvd Downey 90241 

First Presbyterian 
Church Of Downey Cumberland Hall 10544 Downey Ave Downey 90241 

Ward Elementary School Cafeteria 8851 Adoree St Downey 90242 

Imperial Elementary 
School Cafeteria 8133 Imperial Hwy Downey 90242 

Rancho Los Amigos 
National Rehab Center MPR 7601 E Imperial Hwy Downey 90242 

Downey Community & 
Senior Center Downey Room 7810 Quill Dr Downey 90242 

St Pius X St Matthias 
Academy Large Group Room 7851 Gardendale St Downey 90242 

Maxwell Elementary 
School Cafeteria 733 Euclid Ave Duarte 91010 

Andres Duarte 
Elementary School Cafeteria 1433 Crestfield Dr Duarte 91010 

Valley View Elementary 
School Cafeteria  237 Mel Canyon Rd Duarte 91010 

Santa Teresita Hospital  Madonna Hall 819 Buena Vista St Duarte 91010 

Duarte City Hall Community Room 1600 Huntington Dr Duarte 91010 

Royal Oaks Park 
Royal Oaks Park 

Building 2627 Royal Oaks Dr Duarte 91010 

Pamela Park Building Recreation Room 2236 Goodall Ave Duarte 91010 

Nativity Catholic Church Parish Center 3801 Tyler Ave El Monte 91731 

Columbia Elementary 
School MPR Hall 123 3400 California Ave El Monte 91731 
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Rio Vista Elementary 
School MPR 4300 Esto Ave El Monte 91731 

Jeff Seymour Family 
Center (Mullhall 

Elementary) MPR 10900 Mulhall St El Monte 91731 

Immanuel Episcopal 
Church  Parish Hall 4366 Santa Anita Ave El Monte 91731 

Evangelical Formosa 
Church Worship Hall 9537 Telstar Ave El Monte 91731 

City of El Monte Parks, 
Recreation, & 

Community Services 
Department Large Auditorium 3130 Tyler Ave El Monte 91731 

Shield of Faith Christian 
School Fellowship Hall 4900 Kings Row  El Monte 91731 

Twin Lakes Elementary 
School Cafeteria 3900 Gilman Rd El Monte 91732 

Kranz Middle School Cafeteria 12460 Fineview St El Monte 91732 

La Primaria School Auditorium 4220 Gilman Rd El Monte 91732 

Baker Elementary 
School Cafeteria 12043 Exline St El Monte 91732 

Maxson Elementary 
School  Cafeteria 12380 Felipe St El Monte 91732 

El Monte Moose Family 
Center 1097 Fred Exner Hall  4249 Peck Rd El Monte 91732 

Payne Elementary 
School Auditorium 2850 Mountain View Rd El Monte 91732 

Potrero Elementary 
School Cafetorium 2611 Potrero Ave El Monte 91733 

New Lexington 
Elementary School MPH/ Cafeteria 10410 Bodger St El Monte 91733 

Cortada Elementary 
School MPR 3111 Potrero Ave El Monte 91733 

Wilkerson Elementary 
School Auditorium 2700 Doreen Ave El Monte 91733 

El Camp Lobby Area 2150 Park Pl El Segundo 90245 

New City Church Main Room 591 E Palm Ave El Segundo 90245 

El Segundo Public 
Library Community Room 1 111 W Mariposa Ave El Segundo 90245 

El Segundo United 
Methodist  Johnson Hall 540 Main St El Segundo 90245 

Moose Lodge 1780 Hall Room 514 W Imperial Ave El Segundo 90245 

Richmond St Elementary 
School Auditorium 615 Richmond St El Segundo 90245 

Center Street 
Elementary Cafeteria 700 Center St El Segundo 90245 
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El Segundo Middle 
School Library 332 Center St El Segundo 90245 

El Segundo High School North Gymnasium 640 Main St El Segundo 90245 

Encino Community 
Center Women’s Club 4935 Balboa Blvd Encino 91316 

Balboa Sports Center Room 1,2,3 17015 Burbank Blvd Encino 91316 

First Presbyterian 
Church Fellowship Hall 4963 Balboa Blvd Encino 91316 

Saint Nicholas Episcopal 
Church Parish Hall 17114 Ventura Blvd Encino 91316 

Emelita Academy 
Charter Auditorium 17931 Hatteras St Encino 91316 

Rush Gymnasium Gymnasium 1651 West 162nd St Gardena 90247 

Nakaoka Community 
Center Auditorium  1670 W 162nd St Gardena 90247 

Denker Elementary 
School Auditorium 1620 W 162nd St Gardena 90247 

Rosecrans Recreation 
Center Gymnasium 840 W 149Th St Gardena 90247 

153rd St Elementary 
School Auditorium 1605 W 153rd St Gardena 90247 

Dae Heung Korean 
Presbetaryian Church Garage Warehouse 15411 S Figueroa St Gardena 90248 

186th St Elementary 
School Auditorium 1581 W 186th St Gardena 90248 

Gardena High School Foyer 1301 W 182nd St Gardena 90248 

City of Refuge Lobby 14527 S San Pedro St Gardena 90248 

Rowley Park and Gym Gymnasium 13200 Van Ness Ave Gardena 90249 

Franklin Elementary 
School Auditorium 1610 Lake St Glendale 91201 

Brand Studios Studio 1 & 2 1601 W Mountain St Glendale 91201 

Temple Sinai of Glendale Social Hall  1212 N Pacific Ave Glendale 91202 

Incarnation Community 
Center Gymnasium 214 W Fairview Ave Glendale 91202 

Hoover High School Auditorium 651 Glenwood Rd Glendale 91202 

Impression Banquet Hall Banquet Hall 212 N Orange St Glendale 91203 

Columbus Elementary 
School Auditorium 425 Milford St Glendale 91203 

Pacific Ave Education 
Center Auditorium 440 W Lomita Ave Glendale 91204 

Saya Nova Banquet Hall 
(SAYAT) Dining Room 822 E Colorado St Glendale 91205 

Pacific Park Community 
Center Gymnasium 501 N Pacific Ave Glendale 91205 

Glendale Public Library Auditorium 222 E Harvard St Glendale 91205 

Mann Elementary School Auditorium 501 E Acacia Ave Glendale 91205 
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Glendale Adult 
Recreation Center MPR A-B 201 E Colorado St Glendale 91205 

Armenian Church of the 
Nazarene Fellowship Hall 411 E Acacia Ave Glendale 91205 

Chevy Chase Branch 
Library Main Room 3301 E Chevy Chase Dr Glendale 91206 

Glenoaks Park Community Room 2531 E Glenoaks Blvd Glendale 91206 

Brand Library & Art 
Center Recital Hall 1601 W Mountain St Glendale 91207 

Oakmont Country Club  Oak Room 3100 Country Club Dr Glendale 91208 

Glendale Civic 
Auditorium 

Upper Auditorium 
Lobby 1401 N Verdugo Rd Glendale 91208 

Glendale Community 
College 

Student Center 
Conference Room 1500 N Verdugo Rd Glendale 91208 

Bread of Life Los 
Angeles Epic Hub Hall 5027 New York Ave Glendale 91214 

Citrus Valley Association 
of Realtor Education Center 504 E Route 66  Glendora 91740 

Whitcomb Continuation 
High School Cafeteria 350 W Mauna Loa Ave Glendora 91740 

Sutherland Elementary 
School MPR 1330 N Amelia Ave Glendora 91740 

Stanton Elementary 
School Cafetorium 725 S Vecino Dr Glendora 91740 

Glendora Masonic Lodge Hall 
135 N Valley Center 

Ave Glendora 91741 

United Methodist Church Dining Room 201 E Bennett Ave Glendora 91741 

City of Glendora – 
Crowther Teen and 

Family Center Gymnasium 241 W Dawson Glendora 91741 

Citrus College CI 159 1000 W Foothill Blvd Glendora 91741 

Glendora Library Cultural 
Center Bidwell Forum 140 S Glendora Ave Glendora 91741 

Glendora High School Gymnasium 1600 E Foothill Blvd Glendora 91741 

Granada Hills Recreation 
Center (Petit Park) Gymnasium 16730 Chatsworth St Granada Hills 91344 

Rinaldi Adult Center Auditorium 17450 Rinaldi St Granada Hills 91344 

Our Savior’s First 
Lutheran Church Sanctuary 

16603 San Fernando 
Mission Blvd Granada Hills 91344 

Valley Korean United 
Church Fellowship Hall 1 & 2 10408 Balboa Blvd Granada Hills 91344 

John F Kennedy High 
School 

West Indoor Dining 
Room 11254 Gothic Ave Granada Hills 91344 

Porter Middle School Trojan Hall 15960 Kingsbury St Granada Hills 91344 

Patrick Henry Middle 
School Library 17340 San Jose St Granada Hills 91344 
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Evangelical Formosan 
Church Fellowship Hall 2245 Hacienda Blvd 

Hacienda 
Heights 91745 

Shepherd of The Valley 
Church Sanctuary 1723 Park Lawn Rd 

Hacienda 
Heights 91745 

Hacienda Heights Baptist 
Church Family Life Center 2100 S Stimson Ave 

Hacienda 
Heights 91745 

Steinmetz Park Community Room 1545 S Stimson Ave 
Hacienda 

Heights 91745 

Hacienda Heights 
Community & Recreation 

Center Auditorium 1234 Valencia Ave 
Hacienda 

Heights 91745 

Dibble Adult School MPR 1600 Pontenova Ave 
Hacienda 

Heights 91745 

Los Altos Elementary 
School Cafetorium 15565 Los Altos Dr 

Hacienda 
Heights 91745 

Harbor City Elementary 
School Auditorium 1508 254th St Harbor City 90710 

Harbor City Recreation 
Center Senior Room 24901 Frampton Ave Harbor City 90710 

Fedde International 
Studies Academy Auditorium 21409 Elaine Ave 

Hawaiian 
Gardens 90716 

Hawaiian Gardens City 
Hall MPR A&B 21815 Pioneer Blvd 

Hawaiian 
Gardens 90716 

Dana Middle School MPR 5504 W 135th St Hawthorne 90250 

Burnett Elementary 
School MPR 5403 W 138th St Hawthorne 90250 

Juan De Anza 
Elementary School MPR 12110 Hindry Ave Hawthorne 90250 

Kit Carson Elementary 
School MPR 3530 W 147th St Hawthorne 90250 

Cimarron Ave 
Elementary School Auditorium 11559 Cimarron Ave Hawthorne 90250 

Juan Cabrillo Elementary 
School MPR 5309 W 135th St Hawthorne 90250 

St Joseph Catholic 
Church Guadalupe Hall 11901 S Acacia Ave Hawthorne 90250 

Centinela Bible Church Fellowship Hall 4475 W 137th St Hawthorne 90250 

Del Aire Park Gymnasium 12601 Isis Ave Hawthorne 90250 

Hawthorne Memorial 
Center Pluto/Saturn Room 

3901 W El Segundo 
Blvd Hawthorne 90250 

South Bay Celebration 
Assembly of God Fellowship Hall 3841 W 130th St Hawthorne 90250 

Hermosa Valley School MPR 1645 Valley Drive 
Hermosa 

Beach 90254 

Hermosa Kiwanis Club Hall 2515 Valley Dr 
Hermosa 

Beach 90254 
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Hermosa Beach 
Community Ctr Gymnasium 710 Pier Ave 

Hermosa 
Beach 90254 

Clark Building Clark Room 861 Valley Drive 
Hermosa 

Beach 90254 

Hermosa Beach City Hall 
City Council 

Chambers 1315 Valley Dr 
Hermosa 

Beach 90254 

Salt Lake Park Social Hall  3401 E Florence Ave 
Huntington 

Park 90255 

Iglesia Apostolica 
Central Dining Hall 7312 State St 

Huntington 
Park 90255 

Pacific Blvd School MPR 2660 E 57th St 
Huntington 

Park 90255 

Huntington Park City Hall Court Building 6550 Miles Ave 
Huntington 

Park 90255 

Huntington Park High 
School Auditorium Foyer 6020 Miles Ave 

Huntington 
Park 90255 

Walnut Park Elementary 
School MPR 2642 Olive St 

Huntington 
Park 90255 

Chester West Nimitz 
Middle School Library 6021 Carmelita Ave 

Huntington 
Park 90255 

Industry Hills Exposition 
Center Pavilion 16200 Temple Ave Industry 91744 

Torch Middle School Wanabe Center 751 Vineland Ave Industry 91746 

The Good Shepherd 
Luth Church Narthex 902 S Maple St Inglewood 90301 

Inglewood City Hall Community Room 1 W Manchester Blvd Inglewood 90301 

Oak Street Elementary 
School MPR 633 S Oak St Inglewood 90301 

Centinela Elementary 
School MPR 701 E Hyde Park Blvd Inglewood 90302 

Highland Elementary 
School Library 430 Venice Way Inglewood 90302 

Fairview Heights Baptist 
Church Gymnasium 1215 Marlborough Ave Inglewood 90302 

True Vine Baptist Church Fellowship Hall 1437 Centinela Ave Inglewood 90302 

Morningside High School Flo Hyman 10500 Yukon Ave Inglewood 90303 

Ing’D Southside 
Christian Church Fellowship Hall 3947 W 104th St Inglewood 90303 

Crenshaw Imperial 
Shopping Center using 
Inglewood Community 

Police Center Community Room 2900 W Imperial Hwy Inglewood 90303 

Lennox Tongan United 
Methodist Church Fellowship Hall 4556 Lennox Blvd Inglewood 90304 

Lennox Park Community Rm A&B 10828 Condon Ave Inglewood 90304 
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True Friendship M B 
Church Fellowship Hall 7901 Van Ness Ave Inglewood 90305 

Warren Lane Elementary 
School Cafeteria 2602 W 79th St Inglewood 90305 

Saint Bede Catholic 
Church Parish Hall 215 Foothill Blvd 

La Canada 
Flintridge 91011 

La Canada Flintridge 
Country Club Banquet Hall 5500 Godbey Dr 

La Canada 
Flintridge 91011 

Descanso Gardens Vandicamp Hall 1418 Descanso Dr 
La Canada 

Flintridge 91011 

Crescenta La Canada 
Family YMCA MPR 1930 Foothill Blvd 

La Canada 
Flintridge 91011 

La Canada High School Auditorium 4463 Oak Grove Dr 
La Canada 

Flintridge 91011 

La Crescenta Library Meeting Room  2809 Foothill Blvd La Crescenta 91214 

Monte Vista Elementary 
School Cafetorium 2620 Orange Ave La Crescenta 91214 

Living Stones SDA 
Church Fellowship Hall 6235 Honolulu Ave La Crescenta 91214 

First Baptist Church Fellowship Hall 4441 La Crescenta Ave La Crescenta 91214 

Mountain Ave 
Elementary School Auditorium 2307 Mountain Ave La Crescenta 91214 

Rosemont Middle School Auditorium 4725 Rosemont Ave La Crescenta 91214 

Community Presbyterian 
Church Jenks Hall 13701 Hillsborough Dr La Mirada 90638 

Eastwood Elementary 
School MPR 15730 Pescados Dr La Mirada 90638 

Neff Park Barn  Boom Hall 14300 San Cristobal Dr La Mirada 90638 

La Mirada City Hall Room A & B 13700 La Mirada Blvd La Mirada 90638 

Temple Beth Ohr Social Hall  15721 Rosecrans Ave La Mirada 90638 

Granada Heights Friend 
Church Joy Hall 11818 La Mirada Blvd La Mirada 90638 

Fountain of Life 
Community Church 

Stationary Fellowship 
Hall 13518 Biola Ave La Mirada 90638 

La Puente Community 
Center MPR 22, 23, & 24 501 Glendora Avenue La Puente 91744 

Sunshine Park Community Room 515 Deepmead Ave La Puente 91744 

St Stephen Baptist 
Church Gymnasium 1718 Walnut Ave La Puente 91744 

Nogales High School MPR 401 Nogales St La Puente 91744 

La Puente Senior Center Dining Room 16001 Main St La Puente 91744 

Villacorta Elementary 
School  Cafeteria 17840 Villa Corta St La Puente 91744 

Sierra Vista Middle 
School Rm 18 EXPO 15801 Sierra Vista Ct La Puente 91744 

Allen J. Martin Park Community Room 14830 Giordano St La Puente 91744 
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Rimgrove Park  Community Room 747 Rimgrove Dr La Puente 91744 

Hudson Adult Learning 
Center Room 1 445 Glendora Ave La Puente 91744 

Nelson Elementary 
School Cafeteria 330 N California Ave La Puente 91744 

Willow Adult Education 
Center Cafeteria 14101 Nelson Ave La Puente 91746 

San Angelo Park 
Community Center MPR 245 San Angelo Ave La Puente 91746 

Edgewood Academy 
Elementary School Cafeteria 14135 Fairgrove Ave La Puente 91746 

Sunkist Elementary 
School MPR 935 Mayland Avenue La Puente 91746 

Van Wig Elementary 
School MPR 1151 Van Wig Ave La Puente 91746 

Don Julian Elementary 
School Café 13855 Don Julian Rd La Puente 91746 

Bassett Park Gymnasium 510 Vineland Ave La Puente 91746 

Sierra La Verne Country 
Club 

Banquet Room/ Sierra 
View  6300 Country Club Dr La Verne 91750 

St John’s Episcopal 
Church Vicenti Hall 4745 Wheeler Ave La Verne 91750 

La Verne Heights 
Presbyterian Church Laird Hall 1040 Base Line Rd La Verne 91750 

Lakes Community 
Center Community Room 

17520 Elizabeth Lake 
Rd Lake Hughes 93532 

Wilsona Elementary McFersion Hall 41625 170th St E 
Lake Los 
Angeles 93535 

Lake View Terrace 
Recreation Center Community Room 11075 Foothill Blvd 

Lake View 
Terrace 91342 

William Burns 
Community Center Activity Room 5510 Clark Ave Lakewood 90712 

Lakewood Country Club Avalon Ballroom 3101 Carson St Lakewood 90712 

Lakewood Center 
Shopping Center DO NOT USE 

500 Lakewood Center 
Mall Lakewood 90712 

Lakewood City Hall Maple Room 5050 Clark Ave Lakewood 90712 

Mayfair Park Activity Room 5720 Clark Ave Lakewood 90712 

St. Timothy Lutheran 
Church Parish Hall 4645 Woodruff Ave Lakewood 90713 

Lakewood High School DO NOT USE 4400 Briercrest Ave Lakewood 90713 

Palm Park Community 
Center Activity Room 12305 207th St Lakewood 90715 

Bloomfield Park Activity Room 21420 Pioneer Blvd Lakewood 90715 

Living Faith Church Community Room 418 W Avenue J  Lancaster 93534 

Grand Ballroom Center Ballroom 44073 Sierra Hwy Lancaster 93534 

Lancaster Library Meeting Room  601 W Lancaster Blvd Lancaster 93534 
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Passion Christ Church Fellowship Hall 1754 W Avenue L12  Lancaster 93534 

YMCA Antelope Valley 
(Stanley Kleiner Activity 

Center) Legacy Room  43001 10th St Lancaster 93534 

Desert View Elementary 
School Cafeteria 1555 W Avenue H10  Lancaster 93534 

Lancaster City Hall Council Chambers 44933 Fern Ave Lancaster 93534 

Lutheran Church the 
Master Fellowship Hall 725 E Avenue J  Lancaster 93535 

Piute Middle School Gymnasium 425 E Avenue H11  Lancaster 93535 

Antelope Valley Church AV Reach 3830 W Avenue L8  Lancaster 93536 

Mayflower Gardens  MPR 6570 W Avenue L12   Lancaster 93536 

High Desert Regional 
Health Center 

Conference Rooms 
11A, 11B, 11C 335 East Avenue I Lancaster 93536 

George Lane Park Community Room 5520 W Avenue L8  Lancaster 93536 

Mark Twain Elementary 
School MPR 3728 W 154th St Lawndale 90260 

Addams Middle School MPR 4535 W 153rd Pl Lawndale 90260 

Alondra Community 
Regional Park Community Room 

3850 W Manhattan 
Beach Blvd Lawndale 90260 

Harold E Hofmann 
Community Center Meeting Room 1 & 2 14700 Burin Ave Lawndale 90260 

Living Stone Cathedral of 
Worship Fellowship Hall 37721 100th St E Littlerock 93543 

Keppel Academy MPR 9330 E Avenue U  Littlerock 93543 

Alpine Elementary 
School Auditorium  8244 Pearblossom Hwy Littlerock 93543 

Calvary Assembly of 
God Gymnasium 25501 Oak St Lomita 90717 

Bixby Park Community 
Center Rm 1 130 Cherry Ave Long Beach 90802 

Covenant Manor Community Room 600 E 4th St Long Beach 90802 

Cesar E. Chavez Park Social Hall  401 Golden Ave Long Beach 90802 

Second Samoan Church Basement Hall 655 Cedar Ave Long Beach 90802 

Port of Long Beach 
Maintenance Building Meeting Room 725 Harbor Plaza Long Beach 90802 

California State 
University-Chancellors 

Office Conference Rm 1 
401 Golden Shore, 6th 

Floor Long Beach 90802 

Recreation Park Golf Banquet Hall 5001 Deukmejian Dr Long Beach 90804 

Cambodian-American 
United Methodist Church Fellowship Room 1700 Temple Ave Long Beach 90804 

St John Lutheran Church Parish Hall 6698 Orange Ave Long Beach 90805 

Light & Life Christian 
Church Community Center 5951 Downey Ave Long Beach 90805 
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Grace Samoan Church 
of the Nazarene Fellowship Hall 24 E 53rd St Long Beach 90805 

Michelle Obama Library Meeting Room 5870 Atlantic Ave Long Beach 90805 

Crossroads Church Fellowship Hall 1900 E South St Long Beach 90805 

New Philadelphia AME 
Church Fellowship Hall 6380 Orange Ave Long Beach 90805 

Lighthouse Christian 
Center Dining Room 180 E 57th St Long Beach 90805 

Carmelitos Community 
Center MPR 851 Via Carmelitos Long Beach 90805 

United with Hope Social Hall  5600 Linden Ave Long Beach 90805 

Veteran’s Park Activity Room 101 E 28th St Long Beach 90805 

Gethsemane Baptist 
Church Rm 106/108 6095 Orange Ave Long Beach 90805 

Stricklin/Snively Mortuary Library 1952 Long Beach Blvd Long Beach 90806 

Martin Luther King Jr 
Park Social Hall  1950 Lemon Ave Long Beach 90806 

Carpenters Union Hall Meeting Hall   341 Wardlow Rd Long Beach 90807 

California Heights United 
Methodist Church  Hughes Hall 3759 Orange Ave Long Beach 90807 

Christian Life Church Fellowship Hall 3400 Pacific Ave Long Beach 90807 

Faith Orthodox 
Presbyterian Church Fellowship Hall 500 E San Antonio Dr Long Beach 90807 

Bixby Knolls Shopping 
Center Retail Space 4456 4552 Atlantic Ave Long Beach 90807 

The Branch Large Meeting Room 3445 N Studebaker Rd Long Beach 90808 

Long Beach Alliance 
Church Church Lobby 3331 Palo Verde Ave Long Beach 90808 

Long Beach City College MPR 4901 E Carson St Long Beach 90808 

St Thomas Canterbury 
Church Fellowship Hall 5306 Arbor Rd Long Beach 90808 

Skylinks at Long Beach Banquet Room 4800 E Wardlow Rd Long Beach 90808 

Pan American Park Gymnasium 5157 Centralia St Long Beach 90808 

The Neighborhood 
Church Fellowship Hall 3443 San Anseline Ave Long Beach 90808 

Philadelphian SDA 
Church Fellowship Hall 2640 Santa Fe Ave Long Beach 90810 

American Gold Star 
Manor Leonard Rec Hall 3021 Gold Star Dr Long Beach 90810 

Silverado Park Gymnasium 1545 W 31st St Long Beach 90810 

Long Beach Job Corps 
Center Gymnasium 1903 Santa Fe Ave Long Beach 90810 

New Life Church of 
Nazarene Fellowship Hall 1800 E Anaheim St Long Beach 90813 

Saint Mark Baptist 
Church Fellowship Hall 1703 Lemon Ave Long Beach 90813 
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Long Beach Rescue 
Mission Large Meeting Room 1335 Pacific Ave Long Beach 90813 

Macarthur Park  Social Hall  1321 E Anaheim St Long Beach 90813 

New Hope Home Dining Rm/ Rec Rm 1150 New York St Long Beach 90813 

Drake Park  Social Hall  951 Maine Ave Long Beach 90813 

First Baptist Church  Reception Center 1000 Pine Ave Long Beach 90813 

Chua Phat to Gotama 
Temple 

Ancestor Room/ 
Buddha Hall 905 Orange Ave Long Beach 90813 

Our Saviours Lutheran 
Church Fellowship Hall 370 Junipero Ave Long Beach 90814 

Hope Community Church Fellowship Hall 1429 Clark Ave Long Beach 90815 

St Gregory’s Episcopal 
Church Fellowship Hall 6201 E Willow St Long Beach 90815 

El Dorado Park Teen Center 2800 N Studebaker Rd Long Beach 90815 

Sato Academy Cafeteria 1100 Iroquois Ave Long Beach 90815 

College Estates Park  Activity Room 810 Stevely Ave Long Beach 90815 

Isa Almasih El-Shaddai 
Church 

Fellowship Hall 
Chapel 2041 Palo Verde Ave Long Beach 90815 

Roosevelt Park Building Gymnasium 7600 Graham Ave Los Angeles 90001 

Salvation Army Siemon 
Family Community 

Center Gymnasium 7651 S Central Ave Los Angeles 90001 

Ted Watkins Park Gymnasium 1335 E 103rd St Los Angeles 90002 

Fam 1st Jordan Downs 
Recreation Center MPR 9900 Grape St Los Angeles 90002 

St Lawrence Church Fellowship Hall 10122 Compton Ave Los Angeles 90002 

Leon Washington Park Community Center 8908 Maie Ave Los Angeles 90002 

La City Council District 
15th Office Old Library 1513 E 103rd St Los Angeles 90002 

Praises of Zion Baptist 
Church MPR 8222 S San Pedro St Los Angeles 90003 

Ascot Library Meeting Room  120 W Florence Ave Los Angeles 90003 

Hiram Of Tyre Grand 
Lodge Assembly Hall 5900 S Broadway  Los Angeles 90003 

Green Meadows 
Recreation Center Gymnasium 431 E 89th St Los Angeles 90003 

Fremont High School Lobby / Foyer 7676 S San Pedro St Los Angeles 90003 

Watts Learning Center Community Room 310 W 95th St Los Angeles 90003 

The Oriental Mission 
Church Vision Center 424 N Western Ave Los Angeles 90004 

Frank Del Olmo 
Elementary  MPR 

100 N New Hampshire 
Ave Los Angeles 90004 

Third Street Elementary 
School Auditorium 201 S June St Los Angeles 90004 

Saint Kevin Catholic 
Church Parish Hall 4072 Beverly Blvd Los Angeles 90004 
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Hollywood Japanese 
Cultural Institute Annex Classroom 3929 Middlebury St Los Angeles 90004 

Harvard Blvd Elementary 
Sch MPR 330 N Harvard Blvd Los Angeles 90004 

Virgil Middle School Auditorium 152 N Vermont Ave Los Angeles 90004 

Alexandria Elementary 
Sch Auditorium 4211 Oakwood Ave Los Angeles 90004 

Cahuenga Elementary 
School MPR 220 S Hobart Blvd Los Angeles 90004 

Charles H Kim 
Elementary Sch MPR 225 S Oxford Ave Los Angeles 90004 

Central American 
Resource Center 

(CARECEN) Basement 2845 W 7th St Los Angeles 90005 

Hungarian Reformed 
Church Fellowship Hall 751 Crenshaw Blvd Los Angeles 90005 

Burroughs Middle School Auditorium 600 S McCadden Pl Los Angeles 90005 

Wilshire United 
Methodist Church Fellowship Hall 4350 Wilshire Blvd Los Angeles 90005 

Wilshire Park Elementary 
School MPR 4063 Ingraham St Los Angeles 90005 

Wilshire Christian Manor 
Lobby/ Community 

Room 616 S Normandie Ave Los Angeles 90005 

Normandie Recreation 
Center Gymnasium 1550 S Normandie Ave Los Angeles 90006 

Angelica Lutheran 
Church Auditorium 1345 S Burlington Ave Los Angeles 90006 

Hoover Recreation 
Center Gymnasium 1010 W 25th St Los Angeles 90007 

Coalition for Responsible 
Community Development 

(CRCD) Room 106 /Tom Brad 3101 S Grand Ave Los Angeles 90007 

John Adams Middle 
School Auditorium 151 W 30th St Los Angeles 90007 

Los Angeles County 
Natural History Museum Training Center 900 Exposition Blvd Los Angeles 90007 

Consolidated Board of 
Realists  Ballroom 3725 Don Felipe Dr Los Angeles 90008 

Jim Gilliam Recreational 
and Senior Center Gymnasium 4000 S La Brea Ave Los Angeles 90008 

Christ The Good 
Shepherd Church Parish Hall 3303 W Vernon Ave Los Angeles 90008 

Forty-Second St 
Elementary Auditorium 4231 4th Ave Los Angeles 90008 

Tom Bradley Magnet 
School Auditorium 3875 Dublin Ave Los Angeles 90008 
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Baldwin Hills Crenshaw 
Plaza Shopping Center Community Room 

3650 W Martin Luther 
King Jr Blvd Los Angeles 90008 

Hillcrest Dr Elementary 
School Auditorium 4041 Hillcrest Dr Los Angeles 90008 

Korean Institute of 
Southern California Auditorium 4900 Wilshire Blvd Los Angeles 90010 

Ross Snyder Recreation 
Center Gymnasium 1501 E 41st St Los Angeles 90011 

Fred Roberts Recreation 
Center Gymnasium 4700 S Honduras St Los Angeles 90011 

Central Park Recreation 
Center Gymnasium 1357 E 22nd St Los Angeles 90011 

Trinity Recreation Center Gymnasium 2415 Trinity St Los Angeles 90011 

Trinity Street Elementary 
Sch Auditorium 3736 Trinity St Los Angeles 90011 

Slauson Multipurpose 
Center Gymnasium 5306 S Compton Ave Los Angeles 90011 

Alpine Recreation Center Gymnasium/ Lobby 817 Yale St Los Angeles 90012 

Japanese American 
National Museum WFG Foyer 369 E 1st St Los Angeles 90012 

La Plaza De Cultura Y 
Artes Conference Rm 406 501 N Main St Los Angeles 90012 

Castelar Elementary 
School Auditorium 840 Yale St Los Angeles 90012 

The Music Center 1st Floor Lobby 135 N Grand Ave Los Angeles 90012 

Chinatown Library Meeting Room  639 N Hill St Los Angeles 90012 

Elysian Therapeutic Rec MPR 929 Academy Rd Los Angeles 90012 

Japanese American 
Cultural & Community 

Center Doizaki Gallery 244 S San Pedro St Los Angeles 90012 

Evans Community Adult 
School Cafeteria 717 N Figueroa St Los Angeles 90012 

County Administration Conference Rm 140 500 W Temple St Los Angeles 90012 

Solano Ave Elementary 
School  MPR/ Library 615 Solano Ave Los Angeles 90012 

Grand Central Market Basement 317 S Broadway Los Angeles 90013 

Toberman Recreation 
Center Gymnasium 1725 Toberman St Los Angeles 90015 

Abram Friedman 
Occupational Center Auditorium 1646 S Olive Street Los Angeles 90015 

LA Trade Tech College Gymnasium 400 W Washington Blvd Los Angeles 90015 

Bob Hope Patriotic Hall Dining Room 1816 S Figueroa St Los Angeles 90015 

Asian American Drug 
Abuse Program 

(AADAP) Community Room 2900 Crenshaw Blvd Los Angeles 90016 

I Club Fais Do  Ballroom  5257 W Adams Blvd Los Angeles 90016 
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West Angeles Cathedral 
(Church of God In Christ) South Lobby 3600 Crenshaw Blvd Los Angeles 90016 

Cienega Elementary 
School Auditorium 2611 S Orange Dr Los Angeles 90016 

Virginia Rd Elementary 
School Auditorium 2925 Virginia Rd Los Angeles 90016 

Smyrna 7th Day Adventist Fellowship Hall 
4394 W Washington 

Blvd Los Angeles 90016 

Baldwin Hills Library Meeting Room  2906 S La Brea Ave Los Angeles 90016 

Vineyard Recreation 
Center Gymnasium 2942 Vineyard Ave Los Angeles 90016 

Rancho Cienega Park 
Building Child Care Center 5001 Rodeo Rd Los Angeles 90016 

Los Angeles Bahi Center MPR 5755 Rodeo Rd Los Angeles 90016 

Marvin Ave Elementary 
School Auditorium 2411 Marvin Ave Los Angeles 90016 

Episcopal Church of The 
Advent Parish Hall 2614 S Longwood Ave Los Angeles 90016 

Gratts Learning 
Academy MPR 309 S Lucas Ave Los Angeles 90017 

Esperanza Elementary 
School MPR 680 Little St Los Angeles 90017 

Miguel Contreras 
Learning Center Auditorium 322 Lucas Ave Los Angeles 90017 

Washington Irving 
Library MPR 

4117 W Washington 
Blvd Los Angeles 90018 

Math and Science 
College Prep MPR 3200 W Adams Blvd Los Angeles 90018 

Betty Hill Senior Citizen 
Center Auditorium 3570 S Denker Ave Los Angeles 90018 

Birdielee Bright Elem 
School Auditorium 1771 W 36th St Los Angeles 90018 

Denker Recreation 
Center Gymnasium 1550 W 35th Pl Los Angeles 90018 

Loren Miller Recreation 
Center Gymnasium 2717 Halldale Ave Los Angeles 90018 

Western Church of Los 
Angeles Fellowship Hall 1218 S Fairfax Ave Los Angeles 90019 

Arlington Heights 
Elementary Auditorium 1717 7th Ave Los Angeles 90019 

Trinity Central Lutheran 
Church Parish Hall 987 S Gramercy Pl Los Angeles 90019 

Alta Loma Elementary 
School Library 1745 Vineyard Ave Los Angeles 90019 

Cochran Ave Baptist 
Church Fellowship Hall 1304 S Cochran Ave Los Angeles 90019 
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Los Angeles High School Memorial Hall 4650 W Olympic Blvd Los Angeles 90019 

Ethiopian Christ 
Fellowship  Fellowship Hall 3405 W Pico Blvd Los Angeles 90019 

Shatto Recreation 
Center Gymnasium 3191 W 4th St Los Angeles 90020 

Dongguk Royal 
University The Lotus Room 440 Shatto Pl Los Angeles 90020 

Islamic Center of 
Southern California Fellowship Hall 434 S Vermont Ave Los Angeles 90020 

Mi Joo Yang Kog Church Dining Hall 519 S Western Ave Los Angeles 90020 

Institute of Contemporary 
Art Lobby Learning 1717 E 7th St Los Angeles 90021 

East Los Angeles Library 
Community Meeting 

Room 4837 E 3rd St Los Angeles 90022 

East La Boys & Girls 
Club Gymnasium 324 N McDonnell Ave Los Angeles 90022 

Wenger’s Furniture 
Appliances Electronics Main Space 4552 Whittier Blvd Los Angeles 90022 

Saybrook Park Community Room 6250 E Northside Dr Los Angeles 90022 

Winter Gardens 
Elementary School Cafeteria 1277 Clela Ave Los Angeles 90022 

Garfield High School Small Gymnasium 5101 E 6th St Los Angeles 90022 

Lou Costello Recreation 
Center Senior Center 3141 E Olympic Blvd Los Angeles 90023 

Ramon Garcia 
Recreation Center Gymnasium 1016 S Fresno St Los Angeles 90023 

Weingart East LA YMCA Aerobics Studio  2900 Whittier Blvd Los Angeles 90023 

Salazar Park Gymnasium 3864 Whittier Blvd Los Angeles 90023 

Hammer Museum Nimoy Studio 10899 Wilshire Blvd Los Angeles 90024 

Warner Elementary 
School Auditorium 615 Holmby Ave Los Angeles 90024 

Stoner Recreation 
Center Gymnasium 1835 Stoner Ave Los Angeles 90025 

Nora Sterry Elementary 
School Auditorium 1730 Corinth Ave Los Angeles 90025 

Felicia Mahood Senior 
Center Auditorium 

11338 Santa Monica 
Blvd Los Angeles 90025 

Westwood Charter 
School Auditorium 2050 Selby Ave Los Angeles 90025 

Brockton Avenue 
Elementary Auditorium 1309 Armacost Ave Los Angeles 90025 

St Sebastian School Cafeteria 1430 Federal Ave Los Angeles 90025 

Echo Deep Pool Pool Deck East 1419 Colton St Los Angeles 90026 

Lake Street Community 
Center Gymnasium 227 N Lake St Los Angeles 90026 
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Bellevue Park 
Recreation Center Gymnasium 826 N Lucile Ave Los Angeles 90026 

Silver Lake Recreation 
Center Gymnasium 1850 W Silver Lake Dr Los Angeles 90026 

Echo Park Recreation 
Center Gymnasium 1632 Bellevue Ave Los Angeles 90026 

Holy Virgin Mary 
Cathedral Parish Hall 650 Micheltorena St Los Angeles 90026 

Logan Elementary 
School Auditorium 1711 Montana St Los Angeles 90026 

Rosemont Ave 
Elementary School Auditorium 421 N Rosemont Ave Los Angeles 90026 

Mayberry St Elementary 
School Library 2414 Mayberry St Los Angeles 90026 

Belmont High School Auditorium 1575 W 2nd St Los Angeles 90026 

Los Feliz United 
Methodist Church Fellowship Hall 1800 N Western Ave Los Angeles 90027 

Los Feliz Elementary 
School Auditorium 

1740 N New Hampshire 
Ave Los Angeles 90027 

St Casimir Roman 
Church Parish Hall 3855 Evans St Los Angeles 90027 

Masonic Lodge Dining Room 1900 N Vermont Ave Los Angeles 90027 

Friendship Auditorium Friendship Auditorium 3201 Riverside Dr Los Angeles 90027 

Los Angeles Zoo Room B1-B2 5333 Zoo Dr Los Angeles 90027 

Hollywood Lutheran 
Church Durkee Hall 

1733 N New Hampshire 
Ave Los Angeles 90027 

Yucca Park Comm. 
Center Community Room 6671 Yucca St Los Angeles 90028 

First Presbyterian-
Hollywood Upper Terrace 6054 Yucca St Los Angeles 90028 

Los Angeles City 
Council-Hollywood 

District Community Room 6501 Fountain Ave Los Angeles 90028 

Grant Elementary School Auditorium 1530 N Wilton Pl Los Angeles 90028 

Cheremoya Avenue 
Elementary School Auditorium 6017 Franklin Ave Los Angeles 90028 

Selma Ave Elementary 
School Auditorium 6611 Selma Ave Los Angeles 90028 

Salvation Army Corps 
Community Center – 

Hollywood Gymnasium 5941 Hollywood Blvd Los Angeles 90028 

Lockwood Avenue 
Elementary School MPR 4345 Lockwood Ave Los Angeles 90029 

Lemon Grove Recreation 
Center Auditorium 4959 Lemon Grove Ave Los Angeles 90029 
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Jewish Community 
Center Gymnasium 1110 Bates Ave Los Angeles 90029 

Los Angeles City College MPR A, B, C 855 N Vermont Ave Los Angeles 90029 

Hollywood Hotel  Ball Room 1160 N Vermont Ave Los Angeles 90029 

Kingsley Elementary 
School MPR 5200 Virginia Ave Los Angeles 90029 

Ramona Elementary 
School Auditorium 1133 N Mariposa Ave Los Angeles 90029 

Managed Career 
Solutions Inc (MCS) Bungalow 4 4311 Melrose Avenue Los Angeles 90029 

Montecito Heights 
Recreation Center Gymnasium 4545 Homer St Los Angeles 90031 

Lincoln Heights Senior 
Citizen Center Recreation Room 2323 Workman St Los Angeles 90031 

Lincoln Heights Youth 
Center 

Conference/ Meeting 
Room 2911 Altura St Los Angeles 90031 

Church of The Epiphany Parish Hall 2808 Altura St Los Angeles 90031 

Dorris Place Elementary 
School Auditorium 2225 Dorris Pl Los Angeles 90031 

El Sereno Recreation 
Center Auditorium 4721 Klamath St Los Angeles 90032 

Rose Hills Recreation 
Center Auditorium 4530 Mercury Ave Los Angeles 90032 

California State 
University, Los Angeles Library South 4048 5151 State University Dr Los Angeles 90032 

Barrio Action Youth & 
Family Center Gymnasium 4927 Huntington Dr 200  Los Angeles 90032 

Wilson High School MPR 4500 Multnomah St Los Angeles 90032 

Sierra Park Elementary 
School Auditorium 3170 Budau Ave Los Angeles 90032 

Hazard Recreation 
Center Gymnasium 2230 Norfolk St Los Angeles 90033 

Hollenbeck Park Rec 
Center Boyle Heights Room 415 S St Louis St Los Angeles 90033 

Boyle Heights Senior 
Center Senior Center Room 2839 E 3rd St Los Angeles 90033 

Wabash Recreation 
Center Gymnasium 2765 Wabash Ave Los Angeles 90033 

Pecan Recreation Center Gymnasium 127 S Pecan Los Angeles 90033 

State Street Recreation 
Center Gymnasium 716 N State St Los Angeles 90033 

Evergreen Recreation 
Center Gymnasium 2844 E 2nd St Los Angeles 90033 

St Camillus Catholic 
Church Center Hall 1911 Zonal Ave Los Angeles 90033 

Tenrikyo Mission Dining Room 117 N Saratoga St Los Angeles 90033 
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Aliso-Pico Recreation 
Center Gymnasium / MPR 370 S Clarence St Los Angeles 90033 

Assumption Church Hall 2832 Blanchard St Los Angeles 90033 

Ramona Gardens 
Clubhouse Gymnasium 2830 Lancaster Ave Los Angeles 90033 

Boyle Heights City Hall Community Room 2130 E 1St St Los Angeles 90033 

LAC+USC Health Center 
(Conference Rooms) Wellness Center 2051 Marengo St Los Angeles 90033 

Mendez High School  MPR 1200 Plaza Del Sol E Los Angeles 90033 

Palms Westminster 
Presbyterian Church Fellowship hall 2908 Robertson Pl Los Angeles 90034 

St Mary In Palms St Joseph Hall 3647 Watseka Ave Los Angeles 90034 

Alexander Hamilton High 
School Auditorium 2955 S Robertson Blvd Los Angeles 90034 

Culver Palms Church of 
Christ Fellowship Hall 9733 Venice Blvd Los Angeles 90034 

Iman Cultural Center Community Room 3384 Motor Ave Los Angeles 90034 

Palms Elementary 
School Auditorium 3520 Motor Ave Los Angeles 90034 

Charnock Rd Elementary 
School Auditorium 11133 Charnock Rd Los Angeles 90034 

B’nai David Judea Lobby 8906 W Pico Blvd Los Angeles 90035 

Claude Pepper Senior 
Center Auditorium 1762 S La Cienega Blvd Los Angeles 90035 

National Council of 
Jewish Women Auditorium 543 N Fairfax Ave Los Angeles 90036 

Pan Pacific Senior Act 
Center Gymnasium 141 S Gardner St Los Angeles 90036 

Pan Pacific Park North Gymnasium 7600 Beverly Blvd Los Angeles 90036 

Park La Brea Meeting Room 475 S Curson Ave Los Angeles 90036 

Hancock Park 
Elementary School Auditorium 408 S Fairfax Ave Los Angeles 90036 

Second AME Church Fellowship Hall 5500 S Hoover St Los Angeles 90037 

Good Shepherd 
Missionary Baptist 

Church Fellowship Hall 510 W 53rd St Los Angeles 90037 

Figueroa Church of 
Christ Hall 455 W 57th St Los Angeles 90037 

St Cecilia Catholic 
Church Parish Hall 4230 S Normandie Ave Los Angeles 90037 

Los Angeles Swimming 
Stadium Comrie Hall 3980 Bill Robertson Ln Los Angeles 90037 

Manual Arts High School Auditorium 4131 S Vermont Ave Los Angeles 90037 

Paradise Baptist Church Queens Hall 5100 S Broadway   Los Angeles 90037 

Hollywood Recreation 
Center Gymnasium 1122 Cole Ave Los Angeles 90038 
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Santa Monica Blvd 
Elementary School Auditorium 1022 N Van Ness Ave Los Angeles 90038 

Chevy Chase Park 
Center Auditorium 4165 Chevy Chase Dr Los Angeles 90039 

Elysian Valley 
Recreation Center Gymnasium 1811 Ripple St Los Angeles 90039 

Allesandro Elementary 
School Auditorium 2210 Riverside Dr Los Angeles 90039 

Atwater Elementary 
School Auditorium 3271 Silver Lake Blvd Los Angeles 90039 

Citadel Outlets Community Room 100 Citadel Dr Los Angeles 90040 

Yosemite Recreation 
Center Yosemite Room 1840 Yosemite Dr Los Angeles 90041 

Eagle Rock Recreation 
Center Gymnasium 1100 Eagle Vista Dr Los Angeles 90041 

Eagle Rock Plaza 
Shopping Center Rm 108 2700 Colorado Blvd Los Angeles 90041 

Rockdale Elementary 
School MPR 1303 Yosemite Dr Los Angeles 90041 

Highland Park Sr Citizen 
Ctr Auditorium 6152 N Figueroa St Los Angeles 90042 

The York Manor Main Room 4908 York Blvd Los Angeles 90042 

Arroyo Seco Library Community Room 6145 N Figueroa St Los Angeles 90042 

All Saints Episcopal 
Church Parish Hall 5619 Monte Vista St Los Angeles 90042 

San Pascual Steam 
Magnet Parish Hall 815 San Pascual Ave Los Angeles 90042 

Yorkdale Elementary 
School Auditorium 5657 Meridian St Los Angeles 90042 

St Ignatius Church  Fellowship Hall 6025 Monte Vista St Los Angeles 90042 

Christ Temple Cathedral Fellowship Hall 3125 W 54th St Los Angeles 90043 

Van Ness Recreation 
Center Recreation Center 5720 2nd Ave Los Angeles 90043 

54th Street Elementary 
School Auditorium 3816 W 54th St Los Angeles 90043 

Grace United Methodist 
Church Fellowship Hall 4112 W Slauson Ave Los Angeles 90043 

Bret Harte Middle School Boys Gymnasium 9301 S Hoover St Los Angeles 90044 

Algin Sutton Recreation 
Center Gymnasium 8800 S Hoover Ave Los Angeles 90044 

Mount Carmel 
Recreation Center MPR 830 W 70th St Los Angeles 90044 

West Athens Elementary 
School Auditorium 1110 W 119th St Los Angeles 90044 

Raymond Ave 
Elementary School Auditorium 7511 S Raymond Ave Los Angeles 90044 
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Four Points by Sheraton 
Hotel Diego Ballroom 9750 Airport Blvd Los Angeles 90045 

Cowan Ave Elementary 
School Classroom 7615 Cowan Ave Los Angeles 90045 

Westchester Recreation 
Center Gymnasium 

7000 W Manchester 
Ave Los Angeles 90045 

Westchester Family 
YMCA Annex Meeting Room Hall 8015 S Sepulveda Blvd Los Angeles 90045 

The Proud Bird Doolittle Room 11022 Aviation Blvd Los Angeles 90045 

Council Member 11th 
District Community Room 

7166 W Manchester 
Ave Los Angeles 90045 

Loyola Marymount 
University East Atrium Space 

1 Loyola Marymount 
University Dr Los Angeles 90045 

Poinsettia Recreation 
Center Gymnasium 7341 Willoughby Ave Los Angeles 90046 

International 
Cinematographers MPR 7755 Sunset Blvd Los Angeles 90046 

Fairfax Senior Citizen 
Center Auditorium 7929 Melrose Ave Los Angeles 90046 

Melrose Elementary 
School Auditorium 731 N Detroit St Los Angeles 90046 

Will & Ariel Durant 
Library Community Room 7140 W Sunset Blvd Los Angeles 90046 

Laurel Elementary 
School Auditorium 925 N Hayworth Ave Los Angeles 90046 

Wonderland Av Elem 
School MPR 8510 Wonderland Ave Los Angeles 90046 

Fairfax High School Rotunda Room 7850 Melrose Ave Los Angeles 90046 

Chester Washington Golf 
Course Ballroom 1930 W 120th St Los Angeles 90047 

Mt Tabor Baptist Church Gold Room 6614 S Western Ave Los Angeles 90047 

Jesse Owens Park Gymnasium 9651 S Western Ave Los Angeles 90047 

Los Angeles Southwest 
College MPR 1600 W Imperial Hwy Los Angeles 90047 

Faith United Methodist 
Church Fellowship Hall 2115 West 182nd St Los Angeles 90047 

Jackie Tatum/Harvard 
Recreation Center Gymnasium 1535 W 62nd St Los Angeles 90047 

Bethel AME Church 
AA Morgan Fellowship 

Hall 7900 S Western Ave Los Angeles 90047 

Washington High School Main Gymnasium 
10860 South Denker 

Ave Los Angeles 90047 

Carthay Center Elem 
School Auditorium 6351 W Olympic Blvd Los Angeles 90048 

Rosewood Elementary 
School Auditorium 503 N Croft Ave Los Angeles 90048 
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Brentwood Presbyterian 
Church 

Fellowship Hall/ 
Gymnasium 12000 San Vicente Blvd Los Angeles 90049 

Leo Baeck Temple Social Hall  1300 N Sepulveda Blvd Los Angeles 90049 

Village Lutheran Church Fellowship Hall 343 Church Ln Los Angeles 90049 

Barrington Recreation 
Center Gymnasium 333 S Barrington Ave Los Angeles 90049 

Ladera Park Building Community Room 6027 Ladera Park Ave Los Angeles 90056 

St Mary’s Et Orthodox 
Church Wolde Giorgis Hall 5707 Shenandoah Ave Los Angeles 90056 

La Fayette Sr Citizen 
Center Club Room A 

625 S La Fayette Park 
Pl Los Angeles 90057 

Precious Blood Church Parish Hall 435 S Occidental Blvd Los Angeles 90057 

Union Av Elementary 
School Auditorium 150 S Burlington Ave Los Angeles 90057 

Verbum Dei High School Gymnasium 11100 S Central Ave Los Angeles 90059 

Watts Labor Community 
Action Committee – 

Administration (WLCAC) Phoenix Hall 10950 S Central Ave Los Angeles 90059 

Enterprise Park Gymnasium 13055 Clovis Ave Los Angeles 90059 

G. Washington Carver 
Park Community Room 1400 E 118th St Los Angeles 90059 

Imperial Courts 
Recreation Center Gymnasium 2250 E 114th St Los Angeles 90059 

Martin Luther King Jr 
Outpatient Center Conference Room 

12012 S Compton 
Avenue Los Angeles 90059 

109th St Recreation 
Center Gymnasium 1464 E 109th St Los Angeles 90059 

Macedonia Baptist 
Church  Fellowship Hall 1751 E 114th St Los Angeles 90059 

Maxine Waters Emp 
Prep Center 

Rm 101C/ Student 
Lounge 10925 S Central Ave Los Angeles 90059 

AC Bilbrew Library Meeting Room  150 E El Segundo Blvd Los Angeles 90061 

Vanguard Learning 
Center Auditorium 13305 S San Pedro St Los Angeles 90061 

Athens Park MPR 12603 S Broadway Los Angeles 90061 

122nd St Elementary 
School Auditorium 405 E 122nd St Los Angeles 90061 

Willowbrook Senior 
Center Classroom 100 12915 Jarvis Ave Los Angeles 90061 

Estelle Van Meter 
Multipurpose Senior 

Center MPR 7600 S Avalon Blvd Los Angeles 90061 

Testimonial Cathedral 
COGIC 

Dining Room/ Social 
Hall 5701 S Western Ave Los Angeles 90062 

Exposition Park Library Meeting Room  3900 S Western Ave Los Angeles 90062 
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Martin Luther King Rec 
Center Community Room 3916 S Western Ave Los Angeles 90062 

Harrison Elementary 
School Auditorium 3529 City Terrace Dr Los Angeles 90063 

City Terrace Park  Social Hall  1126 Hazard Ave Los Angeles 90063 

Kennedy Elementary 
School MPR 4010 Ramboz Dr Los Angeles 90063 

East L A Community 
Center MPR 133 N Sunol Dr Los Angeles 90063 

The Riveter 1st Floor Open Space 2236 S Barrington Ave Los Angeles 90064 

St Andrew`s Lutheran 
Church Fellowship Hall 11555 National Blvd Los Angeles 90064 

Riddick Youth Center Recreation Hall 2634 Overland Ave Los Angeles 90064 

Palms Recreation Center Auditorium 2950 Overland Ave Los Angeles 90064 

Liberal Arts Masonic 
Lodge 677 Dining Room 2244 Westwood Blvd Los Angeles 90064 

Cypress Park Recreation 
Center Auditorium 2630 Pepper Ave Los Angeles 90065 

Glassell Park and 
Recreation Center Gymnasium 3650 Verdugo Rd Los Angeles 90065 

Loreto St School Auditorium 3408 Arroyo Seco Ave Los Angeles 90065 

Saint Bedes Episcopal 
Church Luther Hall  3590 Grand View Blvd Los Angeles 90066 

Vintage Faith 
Foursquare Church Sanctuary 12668 Washington Blvd Los Angeles 90066 

Mar Vista Recreation 
Center Auditorium 11430 Woodbine St Los Angeles 90066 

Culver Community 
Church Foyer 11312 Washington Blvd Los Angeles 90066 

Marina Del Rey Middle 
School MPR/ Library 12500 Braddock Dr Los Angeles 90066 

Westfield Community Room 
10250 Santa Monica 

Blvd Los Angeles 90067 

Junior Achievement Finance Park 6250 Forest Lawn Dr Los Angeles 90068 

Hollywood American 
Legion 43 Cabaret Room  2035 N Highland Ave Los Angeles 90068 

Roscomare Road Elem 
School Cafetorium 2425 Roscomare Rd Los Angeles 90077 

Promenade at Howard 
Hughes Center Rm 209 6080 Center Drive Los Angeles 90230 

Palisades Recreation 
Center Small Gymnasium 

851 Alma Real Dr, 
Pacific Palisades, Los Angeles 90272 

San Pedro High School Auditorium Foyer 1001 W 15th St Los Angeles 90731 

Castlebay Lane Charter 
Elementary School 

Performing Arts 
Center 19010 Castlebay Ln Los Angeles 91326 
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El Cariso County 
Regional Park MPR    13100 Hubbard St Los Angeles 91342 

Sepulveda Church of 
Christ Activity Room 8500 Haskell Ave Los Angeles 91343 

Studio City Recreation 
Center MPR 12621 Rye St Los Angeles 91604 

Los Nietos Middle 
School  Cafeteria 11425 Rivera Rd Los Nietos 90606 

Lynwood City Hall 

Bateman Hall 
(Thompson 
Auditorium) 11331 Ernestine Ave Lynwood 90262 

City of Lynwood Youth 
Center Gymnasium 11409 Birch St Lynwood 90262 

Lynwood Middle School Gymnasium 12124 Bullis Rd Lynwood 90262 

Will Rogers Elementary 
School MPR 11220 Duncan Ave Lynwood 90262 

Webster Elementary 
School MPR 3602 Winter Canyon Rd Malibu 90265 

Malibu High School Stage 30215 Morning View Dr Malibu 90265 

Fire Camp #8 Cafeteria 1960 Rambla Pacifico  Malibu 90265 

Malibu Bluffs Park Main Room 
24250 Pacific Coast 

Hwy Malibu 90265 

Journey of Faith Next Steps 1243 Artesia Blvd 
Manhattan 

Beach 90266 

Manhattan Beach Middle 
School MPR 1501 N Redondo Ave 

Manhattan 
Beach 90266 

Joslyn Community 
Center Auditorium 1601 Valley Dr 

Manhattan 
Beach 90266 

First Lutheran Church  Sanctuary 1100 N Poinsettia Ave 
Manhattan 

Beach 90266 

Robinson Elementary 
School Cafeteria 80 Morningside Dr 

Manhattan 
Beach 90266 

Pennekamp Elementary 
School MPR/ Cafeteria 110 S Rowell Ave 

Manhattan 
Beach 90266 

The Riveter Marina Del 
Rey Meeting Room  4505 Glencoe Ave 

Marina Del 
Rey 90292 

Burton Chace Park Auditorium 13650 Mindanao Way 
Marina Del 

Rey 90292 

First Baptist Church of 
Maywood Lyman Hall 3759 E 057th St Maywood 90270 

Southeast Rio Vista 
YMCA Assembly Room 4801 E 58th St Maywood 90270 

Laborers Union Local 
300 Hall west 14800 Devonshire St Mission Hills 91345 

San Jose Elementary 
School Auditorium 14928 Clymer St Mission Hills 91345 
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Calvary Grace Church Fellowship Hall 2520 Peck Rd Monrovia 91016 

Monrovia High School 
/Career Center Rm 210 845 W Colorado Blvd Monrovia 91016 

Monrovia Public Library Community Room 321 S Myrtle Ave Monrovia 91016 

Monrovia Community 
Center Kay Dalton Room 119 W Palm Ave Monrovia 91016 

Quiet Cannon Sunset Room  901 Via San Clemente Montebello 90640 

Montebello Elks Lodge 
2051 Hall 506 W Whittier Blvd Montebello 90640 

Senior Citizen Center Main Hall 115 S Taylor Ave Montebello 90640 

Cathy Hensel Youth 
Center Gymnasium 

236 S George Hensel 
Dr Montebello 90640 

Eastmont Intermediate 
School Choir Rm 51 400 Bradshawe St Montebello 90640 

Applied Technology 
Center High School MPR 1200 Mines Ave Montebello 90640 

Brightwood Elementary 
School Cafeteria  1701 Brightwood St 

Monterey 
Park 91754 

Robert Hill Lane 
Elementary Auditorium 1500 Ave Cesar Chavez  

Monterey 
Park 91754 

St. Thomas Aquinas 
Catholic Church Parish Hall 1501 S Atlantic Blvd 

Monterey 
Park 91754 

Shepherd of The Hills 
UMC  Wesley Hall 333 S Garfield Ave 

Monterey 
Park 91754 

Praise Alive Worship 
Center Extension Room 201 S New Ave 

Monterey 
Park 91755 

Sierra Vista Park Main Room 311 N Rural Dr 
Monterey 

Park 91755 

Garvey Ranch Park Community Room 781 S Orange Ave 
Monterey 

Park 91755 

Mountview Retirement 
Home   Lounge 2640 Honolulu Ave Montrose 91020 

Light on The Corner Fellowship Hall 1911 Waltonia Dr Montrose 91020 

American Legion Post 
#507 Meeting Hall   24527 Spruce St Newhall 91321 

Old Town Newhall 
Library MPR 22704 9th St Newhall 91321 

Valley View Elementary 
School MPR 19414 Sierra Estates Dr Newhall 91321 

William S. Hart Ranch 
and Museum Heart Hall 24151 Newhall Ave Newhall 91321 

Peachland Ave 
Elementary Sch MPR 24800 Peachland Ave Newhall 91321 

Our Lady Perpetual Help 
Church Conference Room 23233 Lyons Ave Newhall 91321 
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Newhall Community 
Center MPR 22421 Market Street Newhall 91321 

Pico Canyon Elementary 
School Library 25255 Pico Canyon Rd Newhall 91381 

James Monroe High 
School MPR 9229 Haskell Ave North Hills 91343 

Mayall St Elementary 
School Auditorium 16701 Mayall St North Hills 91343 

Langdon Ave Elementary 
School Auditorium 8817 Langdon Ave North Hills 91343 

Sepulveda Middle 
School Evans Hall 15330 Plummer St North Hills 91343 

Korean Church of North 
Los Angeles Fellowship Hall 8756 Woodley Ave North Hills 91343 

North Hollywood 
Recreation Center Senior Center 11430 Chandler Blvd 

North 
Hollywood 91601 

St Paul First Lutheran 
Church Gymnasium 5244 Tujunga Ave 

North 
Hollywood 91601 

Maurice Sendak 
Elementary Library 11414 Tiara St 

North 
Hollywood 91601 

Masonic Lodge Banquet Hall 5122 Tujunga Ave 
North 

Hollywood 91601 

North Weddington 
Recreation Center Gymnasium 10844 Acama St 

North 
Hollywood 91602 

Wat Thai Temple Rm 201 – 203 12909 Cantara St 
North 

Hollywood 91605 

St Paul Catholic Church Big Hall 13050 Vanowen St 
North 

Hollywood 91605 

Madison Middle School Auditorium 13000 Hart St 
North 

Hollywood 91605 

Strathern Elementary 
School Auditorium 7939 Saint Clair Ave 

North 
Hollywood 91605 

Valley Plaza Recreation 
Center Gymnasium 12240 Archwood St 

North 
Hollywood 91606 

Roy Romer Middle 
School MPR 

6501 Laurel Canyon 
Blvd 

North 
Hollywood 91606 

Victory Bl Elementary 
School Auditorium 6315 Radford Ave 

North 
Hollywood 91606 

Northridge Fashion 
Center Shopping Center 

Charming Charlie Rm 
130 9301 Tampa Ave Northridge 91324 

Nobel Middle School MPR 9950 Tampa Ave Northridge 91324 

Dearborn St Elementary 
School Auditorium 9240 Wish Ave Northridge 91325 

Northridge Academy 
High School Gymnasium 9601 Zelzah Ave Northridge 91325 
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New Life Church of the 
Nazarene Sanctuary 10650 Reseda Blvd Northridge 91326 

In Christ Community 
Church Banquet Hall 19514 Rinaldi St Northridge 91326 

Beckford Av Elementary 
School Auditorium 19130 Tulsa St Northridge 91326 

Norwalk Masonic Center Dining Room 12345 Rosecrans Ave Norwalk 90650 

Cerritos College 
Public Affairs Bldg 

Conference Rm 11110 Alondra Blvd Norwalk 90650 

Norwalk Regional Library Meeting Room  12350 Imperial Hwy Norwalk 90650 

St John of God Church Fellowship Hall 13819 Pioneer Blvd Norwalk 90650 

New River Elementary 
School MPR 13432 Halcourt Ave Norwalk 90650 

John Glenn High School Gymnasium 13520 Shoemaker Ave Norwalk 90650 

Edmondson Elementary 
School MPR 15121 Grayland Ave Norwalk 90650 

Johnston Elementary 
School MPR 13421 Fairford Ave Norwalk 90650 

American Legion Post 
359 Meeting Room  11986 Front St Norwalk 90650 

Norwalk Presbyterian 
Church Fellowship Hall 11345 Rosecrans Ave Norwalk 90650 

Doubletree Hilton Estate & Chateau 13111 Sycamore Dr Norwalk 90650 

Sanatan Dharma Temple Hall 15311 Pioneer Blvd Norwalk 90650 

Norwalk Arts & Sports 
Complex Rich Rehearsal Hall 13200 Clarkdale Ave Norwalk 90650 

Bel Air Bay Club   Dining Room 
16801 Pacific Coast 

Hwy 
Pacific 

Palisades 90272 

Palisades Charter High 
School Mercer Hall 15777 Bowdoin St 

Pacific 
Palisades 90272 

Palisades Lutheran 
Church Narthex 15905 Sunset Blvd 

Pacific 
Palisades 90272 

David M. Gonzales 
Recreation Center Gymnasium 10943 Herrick Ave Pacoima 91331 

Pacoima Library Meeting Room  13605 Van Nuys Blvd Pacoima 91331 

Telfair Avenue 
Elementary MPR 10975 Telfair Ave Pacoima 91331 

Pacoima Community 
Center Community Room 11243 Glenoaks Blvd Pacoima 91331 

Alicia Broadous-Duncan 
Senior Center MPR 11300 Glenoaks Blvd Pacoima 91331 

Masonic Lodge Dining Room 2231 E Avenue Q  Palmdale 93550 

Palmdale B P O E Lodge 
2027 Meeting Room  2705 E Avenue Q  Palmdale 93550 

St Mary’s Catholic 
Church  Parish Hall 1600 E Avenue R 4  Palmdale 93550 
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Palmdale High School 
Independent Study 

Room 2137 E Avenue R  Palmdale 93550 

Sage Intermediate Library  38060 20th St E Palmdale 93550 

Oak Tree Community 
Day School MPR 37230 037th St Palmdale 93550 

Tamarisk Elementary 
School Cafeteria 1834 E Avenue Q 5  Palmdale 93550 

Cactus Intermediate 
School Lobby 3243 E Avenue R 8  Palmdale 93550 

Palmdale Learning Plaza Library 38043 Division St Palmdale 93550 

Joshua Hills Elementary 
School Cafeteria Stage 3030 Fairfield Ave Palmdale 93550 

Palmdale City Hall 
Cultural Center 

Joshua Room 38300 Sierra Hwy Palmdale 93550 

Palmdale Court House Department A14 38256 Sierra Hwy Palmdale 93550 

Desert Willow 
Intermediate Library 36555 Sunny Ln Palmdale 93550 

Gregg Anderson 
Academy Community Center 5151 Avenue N-8 Palmdale 93551 

Golden Poppy 
Elementary School Gymnasium 37802 Rockie Ln Palmdale 93552 

Mesquite Elementary 
School Cafeteria 37622 43rd St Palmdale 93552 

Stephen Sorensen 
County Park Gymnasium 16801 E Ave P Palmdale 93591 

Stephen Sorensen 
County Park MPR 16801 E Ave P Palmdale 93591 

Lake Los Angeles 
Elementary School Cafeteria / MPR 16310 E Ave Q Palmdale 93591 

Palos Verdes 
Intermediate MPR 2161 Via Olivera  

Palos Verdes 
Estates 90274 

Palos Verdes High 
School MPR 600 Cloyden Rd 

Palos Verdes 
Peninsula 90274 

South Coast Botanic 
Gardens Frances Young Hall 26300 Crenshaw Blvd 

Palos Verdes 
Peninsula 90274 

Lunada Bay Elementary MPR 520 Paseo Lunado  
Palos Verdes 

Peninsula 90274 

Mid Valley Senior Center  Main Gymnasium 8801 Kester Ave 
Panorama 

City 91402 

Sepulveda Recreation 
Center Gymnasium 8825 Kester Ave 

Panorama 
City 91402 

Liggett Elementary 
School Auditorium 9373 Moonbeam Ave 

Panorama 
City 91402 

Goodwill Southern 
California Community Room 14565 Lanark St 

Panorama 
City 91402 
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Ranchito Ave 
Elementary School Auditorium 7940 Ranchito Ave 

Panorama 
City 91402 

Our Lady Rosary School Church Hall 14813 Paramount Blvd Paramount 90723 

Progress Park 
Recreation Center Auditorium 15500 Downey Ave Paramount 90723 

Keppel Elementary 
School Class Rm 1 & 2 6630 Mark Keppel St Paramount 90723 

Gaines Elementary 
School Cafeteria 7340 Jackson St Paramount 90723 

Paramount Park Gym Meeting Room 14400 Paramount Blvd Paramount 90723 

Pasadena City Hall Council Chambers 100 N Garfield Ave Pasadena 91101 

First United Methodist 
Church Great Hall 500 E Colorado Blvd Pasadena 91101 

Villa Parke Community 
Center Auditorium 363 E Villa St Pasadena 91101 

Red Hen Press Literary Center 1540 Lincoln Ave Pasadena 91103 

First AME Church-
Pasadena Fellowship Hall 1700 N Raymond Ave Pasadena 91103 

Cleveland Elementary 
School  Cafetorium 524 Palisade St Pasadena 91103 

Robinson Park 
Recreation Center MPR 1081 N Fair Oaks Ave Pasadena 91103 

New Revelation Baptist 
Church Youth Chapel 

855 N Orange Grove 
Blvd Pasadena 91103 

New Horizon School Auditorium 
651 N Orange Grove 

Blvd Pasadena 91103 

Imperial Venue – 
Banquet Hall Ball Room 1175 N Lake Ave Pasadena 91104 

Westminster 
Presbyterian Church Morrison Hall 1757 N Lake Ave Pasadena 91104 

Art Center College of 
Design – 870 Building Lobby Area 870 S Raymond Ave Pasadena 91105 

Holliston United 
Methodist Church Randal Scott Hall 1305 E Colorado Blvd Pasadena 91106 

Trinity Lutheran Church Gymnasium 997 E Walnut St Pasadena 91106 

Boston Center of 
Performing Arts Lobby 70 N Mentor Ave Pasadena 91106 

Pasadena City College Circadian Rm C145 1570 E Colorado Blvd Pasadena 91106 

First Church of The 
Nazarene  Rm 246 

3700 E Sierra Madre 
Blvd Pasadena 91107 

First Taiwanese 
Presbyterian Church Social Hall  2425 Seneca St Pasadena 91107 

Victory Park Gymnasium 2575 Paloma St Pasadena 91107 

Eaton Canyon Nature 
Center Auditorium 1750 N Altadena Dr Pasadena 91107 
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Pearblossom Elementary 
School Auditorium/ Cafeteria 12828 E Avenue W  Pearblossom 93553 

Pico Park Community 
Center Auditorium A, B & C  9528 Beverly Blvd Pico Rivera 90660 

Pico Rivera Library Meeting Room  9001 Mines Ave Pico Rivera 90660 

Rivera Park 
Community Rec 

Center Auditorium 9530 Shade Lane Pico Rivera 90660 

Durfee Elementary 
School 

Cafeteria and Staff 
Room 4220 Durfee Ave Pico Rivera 90660 

Birney Elementary 
School Cafeteria  8501 Orange Ave Pico Rivera 90660 

South Ranchito 
Elementary School  Cafeteria  5241 Passons Blvd Pico Rivera 90660 

City of Pico Rivera Parks 
and Recreation 

Department – Senior 
Center Rm 2 9200 Mines Ave Pico Rivera 90660 

Montebello Gardens 
Elem School Cafetorium 4700 Pine St Pico Rivera 90660 

Magee Elementary 
School Cafeteria 8200 Serapis Ave Pico Rivera 90660 

Pico Rivera City Hall Council Chambers 6615 Passons Blvd Pico Rivera 90660 

Dockweiler Youth Center 
Community Room A-

B-C 12505 Vista Del Mar Playa Del Rey 90293 

Ranch Hills Elementary 
School Cafeteria  2 Trabuco Pl Pomona 91766 

Mendoza Center Auditorium  851 S Hamilton Blvd Pomona 91766 

Simons Middle School Library  900 E Franklin Ave Pomona 91766 

Madison Elementary 
School Cafeteria  351 W Phillips Blvd Pomona 91766 

Youth and Family Club of 
Pomona Valley Gymnasium 1420 S Garey Ave Pomona 91766 

Westmont Park 
Recreation Center Community Room 1808 W 9th St Pomona 91766 

Washington Park 
Community Center Main Room 865 E Grand Ave Pomona 91766 

Philadelphia Park 
Community Center Main Room 700 E Philadelphia St Pomona 91766 

New Life Community 
Church Elevate Youth Room 275 E Foothill Blvd Pomona 91767 

From the Heart Church  Stationary West Wing 655 N Mills Ave Pomona 91767 

Kingsley Elementary 
School  Cafeteria  1170 N Washington Ave Pomona 91767 

Village @ Indian Hill Village Conference 1469 E Holt Ave Pomona 91767 

Palomares Park Senior Center 499 E Arrow Hwy Pomona 91767 
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Lincoln Ave Community 
Church Timmer Hall 1547 Lincoln Ave Pomona 91767 

Shield of Faith Christian 
Ctr Fellowship Hall 1750 W Holt Ave Pomona 91768 

La County Fairplex KOA Clubhouse 1101 W McKinley Ave Pomona 91768 

California State 
Polytechnic University – 

Pomona URSA Minor Room 3801 W Temple Ave Pomona 91768 

Ganesha Park 
Community Center Community Center 1575 N White Ave Pomona 91768 

North Valley Family 
YMCA Community Room 2 11336 Corbin Ave Porter Ranch 91326 

Dominguez Hills Estates Club House 19009 S Laurel Park Rd 
Rancho 

Dominguez 90220 

Peninsula Community 
Church Pit Room 5640 Crestridge Rd 

Rancho Palos 
Verdes 90275 

Miraleste Intermediate 
School Gymnasium 29323 Palos Verdes Dr 

Rancho Palos 
Verdes 90275 

Vista Grande Elementary 
School MPR 7032 Purpleridge Dr 

Rancho Palos 
Verdes 90275 

Cornerstone at Pedregal 
School MPR 6069 Groveoak Pl 

Rancho Palos 
Verdes 90275 

Ascension Lutheran 
Church Social Hall  26231 Silver Spur Rd 

Rancho Palos 
Verdes 90275 

Pacific Unitarian Church Fellowship Hall 5621 Montemalaga Dr 
Rancho Palos 

Verdes 90275 

Ladera Linda Community 
Center MPR 32201 Forrestal Dr 

Rancho Palos 
Verdes 90275 

Miraleste Library Main Floor 
29089 Palos Verdes Dr 

E 
Rancho Palos 

Verdes 90275 

Parras Middle School MPR 200 N Lucia Ave 
Redondo 

Beach 90277 

Beach Cities Health 
District 

Redondo Rm & Beach 
Cities Rm 514 N Prospect Ave 

Redondo 
Beach 90277 

St Andrews Presbyterian 
Church Youth Center / Foyer 301 Avenue D  

Redondo 
Beach 90277 

Redondo Beach Main 
Library Meeting Room  

303 N Pacific Coast 
Hwy 

Redondo 
Beach 90277 

Redondo Beach Center 
for Spiritual Learning Richelieu Hall 907 Knob Hill Ave 

Redondo 
Beach 90277 

El Retiro Park Activity Room 126 Vista Del Parque 
Redondo 

Beach 90277 

Tulita Elementary School Stage 1520 S Prospect Ave 
Redondo 

Beach 90277 

First United Methodist 
Church Fellowship Hall 243 S Broadway  

Redondo 
Beach 90277 
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Alta Vista Park Community Center 801 Camino Real 
Redondo 

Beach 90277 

Jefferson Elementary 
School Library 600 Harkness Ln 

Redondo 
Beach 90278 

Perry Park in North 
Redondo Beach Teen Center 2301 Grant Ave 

Redondo 
Beach 90278 

Anderson Park Senior 
Center Senior Room 3007 Vail Ave 

Redondo 
Beach 90278 

Birney (Alice M) 
Elementary School Library 1600 Green Ln 

Redondo 
Beach 90278 

Madison Elementary 
School Cafeteria 2200 Mackay Ln 

Redondo 
Beach 90278 

Lincoln Elementary 
School MPR 2223 Plant Ave 

Redondo 
Beach 90278 

Performing Arts Center Lobby Area 
1935 Manhattan Beach 

Blvd 
Redondo 

Beach 90278 

Perry Park Senior Center MPR 2308 Rockefeller Ln 
Redondo 

Beach 90278 

Aviation Park 
Gymnasium Auxiliary Gymnasium 

1935 Manhattan Beach 
Blvd 

Redondo 
Beach 90278 

Reseda Park and 
Recreation Center Recreation Room 18411 Victory Blvd Reseda 91335 

Reseda Women’s Club MPR 7901 Lindley Ave Reseda 91335 

West Valley Library Meeting Room  19036 Vanowen St Reseda 91335 

As You Are Church Community Room 7855 Lindley Ave Reseda 91335 

Reseda High School Auditorium Foyer 18230 Kittridge St Reseda 91335 

Cleveland High School Library 8140 Vanalden Ave Reseda 91335 

Magnolia Science 
Academy 1 MDF Room 18238 Sherman Way Reseda 91335 

First Baptist Church  Calhoun Hall 28 Moccasin Ln 
Rolling Hills 

Estates 90274 

Peninsula Center Library Community Room 701 Silver Spur Rd 
Rolling Hills 

Estates 90274 

Eldridge Rice 
Elementary School MPR 2150 Angelus Ave Rosemead 91770 

Rosemead High School Auditorium Foyer 9063 Mission Dr Rosemead 91770 

Mission Community 
United Methodist Church Lounge 9032 Mission Dr Rosemead 91770 

Taiwan Center Ballroom 3001 Walnut Grove Ave Rosemead 91770 

Whittier Narrows Golf 
Courses Banquet Room 8640 Rush St Rosemead 91770 

Rosemead Community 
Center  MPR 3936 Muscatel Ave Rosemead 91770 

Garvey Community 
Center Room 103 & 104 9108 Garvey Ave Rosemead 91770 

Open Bible Church Fellowship Hall 7915 Hellman Ave Rosemead 91770 
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Blandford Elementary 
School  Cafeteria 2601 Blandford Dr 

Rowland 
Heights 91748 

Carolyn Rosas County 
Park Meeting Room  18500 Farjardo St 

Rowland 
Heights 91748 

Rowland Heights 
Community Center MPR 18150 Pathfinder Rd 

Rowland 
Heights 91748 

St Elizabeth Ann Seton 
Church Michael Killeen Hall 1835 Larkvane Rd 

Rowland 
Heights 91748 

Rowland Heights Park Community Room 1500 Banida Ave 
Rowland 
Heights 91748 

San Dimas Canyon Golf 
Course Canyon View Room 2100 Terrebonne Ave San Dimas 91773 

San Dimas City Hall  Community Building 245 E Bonita Ave San Dimas 91773 

Holy Name of Mary 
Catholic Church Sacred Heart Hall 724 E Bonita Ave San Dimas 91773 

Newsong Church 
Children’s Ministry 

Center 945 W Covina Blvd San Dimas 91773 

American Legion Post 
176 Meeting Hall   602 Pico St San Fernando 91340 

Las Palmas Park Arts & Crafts Room 505 S Huntington St San Fernando 91340 

San Fernando Odd 
Fellows Banquet Hall 401 Hagar St San Fernando 91340 

Vaughn Next Century 
Learning Center Auditorium 13330 Vaughn St San Fernando 91340 

O Melveny Elementary 
School Auditorium 728 Woodworth St San Fernando 91340 

Hope Christian 
Fellowship Lobby 6116 San Gabriel Blvd San Gabriel 91775 

Church of Our Savior Cleaver Hall 535 W Roses Rd San Gabriel 91775 

Dewey Avenue 
Elementary School Library 525 Dewey Ave San Gabriel 91776 

Asian Youth Center Gymnasium 100 W Clary Ave San Gabriel 91776 

San Marino Public 
Library 

Community Meeting 
Barth Room 1890 Huntington Dr San Marino 91108 

San Marino Community 
Church Fellowship Hall 1750 Virginia Rd San Marino 91108 

Angels Gate Cultural 
Center Ballroom Bldg H 3601 S Gaffey St San Pedro 90731 

Cabrillo Ave Elementary 
School Auditorium 732 S Cabrillo Ave San Pedro 90731 

Cabrillo Marina Plaza Banquet Hall 224 Whalers Walk San Pedro 90731 

Willenberg Special 
Education Center Auditorium 308 Weymouth Ave San Pedro 90732 

L A Harbor Masonic 
Lodge Main Hall 1640 W 9th St San Pedro 90732 

Little Sisters of The Poor  Auditorium  2100 S Western Ave San Pedro 90732 
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First Presbyterian 
Church of San Pedro Fireside Room 731 Averill Ave San Pedro 90732 

Peck Park and 
Community Center Auditorium 560 N Western Ave San Pedro 90732 

Golden Valley High 
School  Small Gymnasium 

27051 Robert C. Lee 
Pkwy Santa Clarita 91321 

Faith Community Church Rm 86, 87, 88 24620 Meadowridge Dr Santa Clarita 91321 

Grace Baptist Church Jr High Room 22833 Copper Hill Dr Santa Clarita 91350 

Valencia Library MPR 
23743 West Valencia 

Blvd Santa Clarita 91350 

George A. Caravalho 
Santa Clarita Sports 

Complex Gymnasium 
20870 Centre Pointe 

Pkwy Santa Clarita 91350 

Santa Clarita Activities 
Center Cedar Hall 

20880 Centre Pointe 
Pkwy Santa Clarita 91350 

Rio Norte Junior High 
School MPR 28771 Rio Norte Dr Santa Clarita 91354 

Santa Clarita Park MPR 
27285 Seco Canyon 

Road Santa Clarita 91354 

Newhall Park MPR 24923 Newhall Avenue Santa Clarita 91355 

Rancho Santa Gertrudes 
Elementary Cafeteria/Auditorium 11233 Charlesworth Rd 

Santa Fe 
Springs 90670 

Town Center Hall Social Hall  11740 Telegraph Rd 
Santa Fe 

Springs 90670 

Betty Wilson Center Main Hall 11641 Florence Ave 
Santa Fe 

Springs 90670 

Santa Monica Civic 
Auditorium East Wing  1855 Main St Santa Monica 90401 

Santa Monica Public 
Library Lobby 601 Santa Monica Blvd Santa Monica 90401 

The Salvation Army Fellowship Hall 1533 4th Street Santa Monica 90401 

Santa Monica Place 
Shopping Center Community Room 395 Santa Monica Place Santa Monica 90401 

Rustic Canyon 
Recreation Center Gallery 601 Latimer Rd Santa Monica 90402 

First United Methodist 
Church Simkins Hall 1008 11th St Santa Monica 90403 

Roosevelt Elementary 
School Auditorium 801 Montana Ave Santa Monica 90403 

Franklin Elementary 
School Cafetorium 2400 Montana Ave  Santa Monica 90403 

Pluralistic Elementary 
School  MPR 1225 Broadway Santa Monica 90404 

Edison Language 
Academy Cafeteria 2402 Virginia Ave Santa Monica 90404 
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McKinley Elementary 
School Auditorium 2401 Santa Monica Blvd Santa Monica 90404 

Virginia Park Rm 3 Workshop 3 2200 Virginia Ave Santa Monica 90404 

Santa Monica High 
School Cafeteria 601 Pico Blvd Santa Monica 90405 

Olympic High School MPR 721 Ocean Park Blvd Santa Monica 90405 

John Muir Elementary 
School MPR 2526 6th St Santa Monica 90405 

Will Rogers Learning 
Community Cafeteria 2401 14th St Santa Monica 90405 

Grant Elementary School Auditorium 2368 Pearl St Santa Monica 90405 

Santa Monica 
Community College Computer Lab 1900 Pico Blvd Santa Monica 90405 

Marine Park Auditorium  1406 Marine St Santa Monica 90405 

Joslyn Park Rec Building 
Rec Building 

Community Room 633 Kensington Rd Santa Monica 90405 

Ocean Park Branch 
Library Community Room 2601 Main St Santa Monica 90405 

Saugus High School Art Classroom 201 21900 Centurion Way Saugus 91350 

William S Hart Union 
High School District 

Office  Boardroom 
21380 Centre Pointe 

Pkwy Saugus 91350 

Plum Canyon 
Elementary Sch MPR 28360 Alfred Way Saugus 91350 

Mountainview 
Elementary School MPR 22201 Cypress Pl Saugus 91390 

The Help Group/Autism 
Center Auditorium 13164 Burbank Blvd 

Sherman 
Oaks 91401 

First Presbyterian 
Church Fellowship Hall 4445 Noble Ave 

Sherman 
Oaks 91403 

Cathedral of St Mary’s  Conference Hall 5329 Sepulveda Blvd 
Sherman 

Oaks 91411 

Van Nuys/ Sherman 
Oaks Recreation Center Gymnasium 14201 Huston St 

Sherman 
Oaks 91423 

Millikan Middle School Gymnasium 5041 Sunnyslope Ave 
Sherman 

Oaks 91423 

El Monte Wesleyan 
Church Fellowship Hall 2400 Santa Anita Ave 

South El 
Monte 91733 

San Gabriel Valley 
Services Center MPR 1441 Santa Anita Ave 

South El 
Monte 91733 

South East High School Library 2720 Tweedy Blvd South Gate 90280 

Bryson Ave Elem School Auditorium 4470 Missouri Ave South Gate 90280 

St Helen Roman Catholic 
Church Parish Hall 8912 Madison Ave South Gate 90280 

Independence 
Elementary School MPR 8435 Victoria Ave South Gate 90280 
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Liberty Blvd Elementary 
School Auditorium 2728 Liberty Blvd South Gate 90280 

Montara Ave Elementary 
School MPR 10018 Montara Ave South Gate 90280 

South Gate Middle 
School Auditorium Lobby 4100 Firestone Blvd South Gate 90280 

South Pasadena Public 
Library Community Room 1100 Oxley St 

South 
Pasadena 91030 

S Pasadena War 
Memorial Building War Memorial Room 435 Fair Oaks Ave 

South 
Pasadena 91030 

The Church of Jesus 
Christ Of Latter-Day 

Saints Cultural Hall 1919 Huntington Dr 
South 

Pasadena 91030 

Potrero Heights Elem 
School Cafeteria 8026 Hill Dr 

South San 
Gabriel 91770 

Walter Reed Middle 
School Auditorium Foyer 4525 Irvine Ave Studio City 91602 

Bridges Academy Auditorium 
3921 Laurel Canyon 

Blvd Studio City 91604 

Fernangeles Recreation 
Center Gymnasium 

8851 Laurel Canyon 
Blvd Sun Valley 91352 

Sun Valley Park & 
Recreation Center MPR 8133 Vineland Ave Sun Valley 91352 

Stonehurst Recreation 
Center Gymnasium 9901 Dronfield St Sun Valley 91352 

Sun Valley Library Meeting Room  7935 Vineland Ave Sun Valley 91352 

Our Lady of The Holy 
Church Auditorium 7800 Vineland Ave Sun Valley 91352 

Sun Valley High School MPR 9171 Telfair Ave Sun Valley 91352 

Fernangeles Elementary 
School Auditorium 12001 Art St Sun Valley 91352 

Jackie Robinson Park Carroll Building 8773 E Avenue R Sun Village 93543 

Sunland Park & 
Recreation Center Senior MPR 8651 Foothill Blvd Sunland 91040 

Sunland Elementary 
School Auditorium 8350 Hillrose St Sunland 91040 

Sylmar Recreation 
Center Big Gymnasium 13109 Borden Ave Sylmar 91342 

Sylmar Library Meeting Room  14561 Polk St Sylmar 91342 

Olive View – UCLA 
Medical Center Conference Center 14445 Olive View Dr Sylmar 91342 

El Dorado Av Elem 
School Auditorium 12749 El Dorado Ave Sylmar 91342 

Dexter Park Gymnasium 11053 N Trail Sylmar 91342 

Veterans Memorial Park Community Building 13000 Sayre St Sylmar 91342 
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Osceola St Elementary 
School Auditorium 14940 Osceola St Sylmar 91342 

Los Angeles Mission 
College Auditorium 13356 Eldridge Ave Sylmar 91342 

Harding St Elementary 
School Auditorium 13060 Harding St Sylmar 91342 

Brainard Avenue 
Elementary Auditorium 11407 Brainard Ave Sylmar 91342 

Sylmar Towne Shopping 
Center Space 12677 12689 Glenoaks Blvd Sylmar 91342 

Olive Vista Middle 
School Auditorium 14600 Tyler St Sylmar 91342 

Temple Judea Social Hall  5429 Lindley Ave Tarzana 91356 

Seventh Day Adventist 
Church Fellowship Hall 9664 Broadway  Temple City 91780 

Casa Robles Birchard Hall 6355 Oak Ave Temple City 91780 

Live Oak Park 
Community Center                                  Live Oak 1 10144 Bogue St Temple City 91780 

First United Methodist 
Church Fellowship Hall 5957 Golden West Ave Temple City 91780 

Temple City Unified 
School District Board Room  9700 Las Tunas Drive Temple City 91780 

Torrance 1st Presbyterian 
Church Fellowship Hall 1900 Crenshaw Blvd Torrance 90501 

Normandale Recreation 
Center Gymnasium 22400 Halldale Ave Torrance 90501 

Nativity Catholic Annex Annex 1415 Engracia Ave Torrance 90501 

Adams Elementary 
School MPR 2121 W 238th St Torrance 90501 

Torrance Elementary 
School MPR / Cafeteria 2125 Lincoln Ave Torrance 90501 

Regional Occupational 
Center  Boardroom 2300 Crenshaw Blvd Torrance 90501 

Van Deene Avenue 
Elementary Auditorium 826 Javelin St Torrance 90502 

West High School  Library 20401 Victor St Torrance 90503 

Bert Lynn Middle School A Cafeteria 5038 Halison St Torrance 90503 

First Christian Church Fellowship Hall 2930 El Dorado St Torrance 90503 

First Lutheran Church Fellowship Hall 2900 W Carson St Torrance 90503 

Ken Miller Recreation 
Center Recreation Center 3330 Civic Center Dr N Torrance 90503 

George Nakano Theater Theater 3301 Torrance Blvd Torrance 90503 

Toyota Meeting Hall Toyota Hall 3330 Civic Center Dr Torrance 90503 

Jefferson Middle School MPR 21717 Talisman St Torrance 90503 

Anza Elementary School MPR 21400 Ellinwood Dr Torrance 90503 
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Katy Geissert Civic 
Center Library Meeting Room  3301 Torrance Blvd Torrance 90503 

Madrona Middle School 
MPR/ 

Cafeteria 21364 Madrona Ave Torrance 90503 

Yukon Elementary 
School  Cafetorium 17815 Yukon Ave Torrance 90504 

North High School East Cafeteria 3620 W 182nd St Torrance 90504 

Arlington Elementary 
School MPR 17800 Van Ness Ave Torrance 90504 

Hamilton Adult School Room K-1 2606 W 182nd St Torrance 90504 

Lincoln Elementary 
School MPR Room H-101 2418 W 166th St Torrance 90504 

Arnold Elementary 
School MPR 4100 W 227th St Torrance 90505 

Seaside Elementary 
School  Cafetorium 4651 Sharynne Ln Torrance 90505 

Richardson Middle 
School Room 16 23751 Nancy Lee Ln Torrance 90505 

Sea Aire Golf Club Meeting Room  22730 Lupine Dr Torrance 90505 

Levy Adult Center MPR 3420 W 229th Pl Torrance 90505 

El Camino Community 
College East Dining Room 16007 Crenshaw Blvd Torrance 90506 

Hull Middle School Gymnasium 2080 231st St Torrance 91606 

The Great Caesar  Banquet Hall 6723 Foothill Blvd Tujunga 91042 

Pinewood Elementary 
School Auditorium 10111 Silverton Ave Tujunga 91042 

Mountain View 
Elementary School Auditorium 6410 Olcott St Tujunga 91042 

Arroyo Seco Junior High 
School MPR 27171 Vista Delgado Dr Valencia 91354 

Helmers Elementary 
School Rm 44 & 45 27300 Grandview Dr Valencia 91354 

Hilton Garden Inn Pacific Room A&B 27710 The Old Rd Valencia 91355 

Valencia Hills Club  Recreation Room 24060 Oak Vale Dr Valencia 91355 

Hyatt Hotel 
Saugus/ Castaic 

Room 24500 Town Center Dr Valencia 91355 

Christ Lutheran Church Fellowship Hall 25816 Tournament Rd Valencia 91355 

College of The Canyons 
Student Center/ 

Cafeteria 26455 Rockwell Road Valencia 91355 

Valencia Valley 
Elementary MPR 23601 Carrizo Dr Valencia 91355 

Old Orchard Elementary 
School Library 25141 Avenida Rondel  Valencia 91355 

Old Orchard II 
Associates Clubhouse 

23919 Avenida Entrana 
#3166  Valencia 91355 
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Kittridge Street Elem 
School Auditorium 13619 Kittridge St Van Nuys 91401 

Van Nuys Elementary 
School Auditorium 6464 Sylmar Ave Van Nuys 91401 

Van Nuys Recreation 
Center Recreation Center 14301 Vanowen St Van Nuys 91405 

Zev Yaroslavsky Family 
Support Center Community Room 7555 Van Nuys Blvd Van Nuys 91405 

East Valley Center – LA 
Animal Shelter Community Room 14409 Vanowen St Van Nuys 91405 

PTSA 31st District Lamson Auditorium 17445 Cantlay St Van Nuys 91406 

Bassett St Elementary 
School Auditorium 15756 Bassett St Van Nuys 91406 

Van Nuys High School Auditorium 6535 Cedros Ave Van Nuys 91411 

Boys and Girls 
Club/Venice Community Room 2232 Lincoln Blvd Venice 90291 

Westminster Avenue 
Elementary School  Auditorium 1010 Abbot Kinney Blvd Venice 90291 

Venice Adult Skills 
Center Rotunda Room 611 5th Ave Venice 90291 

Penmar Recreation 
Center Gymnasium 1341 Lake St Venice 90291 

Coeur D`Alene Ave 
Elementary Auditorium 810 Coeur D Alene Ave Venice 90291 

Westminster Senior 
Center Community Room 1234 Pacific Ave Venice 90291 

Oakwood Recreation 
Center Gymnasium 767 California Ave Venice 90291 

The Rose Room Rental Space 6 Rose Ave Venice 90291 

Walnut Senior Center Club Room 2 21215 La Puente Rd Walnut 91789 

Mt San Antonio College 9c Stage 1100 N Grand Ave Walnut 91789 

St Lorenzo Ruiz Catholic 
Church Vellueei Hall 747 Meadow Pass Rd Walnut 91789 

Walnut High School MPR + Stage 400 Pierre Rd Walnut 91789 

Cyrus J. Morris 
Elementary School MPR 19875 E Calle Baja Dr Walnut 91789 

Plaza West Covina 
Shopping Center Center Court 112 Plaza Drive West Covina 91790 

West Covina Christian 
Church Room 10 1100 E Cameron Ave West Covina 91790 

San Jose Edison Charter 
Academy MPR 2021 W Alwood St West Covina 91790 

West Covina Library Meeting Room  
1601 W West Covina 

Pkwy West Covina 91790 

Monte Vista Elementary 
School MPR 1615 Eldred Ave West Covina 91790 
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West Covina Unified 
School District 

Education Resource 
Center 1717 W Merced Ave West Covina 91790 

Orangewood Elementary 
School Cafeteria/ MPR 1440 S Orange Ave West Covina 91790 

Community Presbyterian 
Church Fellowship Hall 540 E Vine Ave West Covina 91790 

Rowland Ave Elementary 
Sch Cafeteria 1355 E Rowland Ave West Covina 91790 

Mt Calvary Faith 
Lutheran Church Fellowship Hall 

2110 W Francisquito 
Ave West Covina 91790 

West Covina City Hall Community Room 1444 W Garvey Ave S West Covina 91790 

Traweek Middle School  Auditorium 1941 E Rowland Ave West Covina 91791 

Cameron Park 
Community Center MPR 1305 E Cameron Ave West Covina 91791 

Vine Elementary School Cafetorium 1901 E Vine Ave West Covina 91791 

Merced Elementary 
School Cafeteria 1545 E Merced Ave West Covina 91791 

Workman Ave 
Elementary Sch Cafeteria 1941 E Workman Ave West Covina 91791 

Cortez Park Senior 
Citizen Center North Wing 2501 E Cortez St West Covina 91791 

Hollingworth Elementary  MPR 3003 Hollingworth St West Covina 91792 

Shadow Oak Park 
Recreation Center Community Hall 2121 Shadow Oak Dr West Covina 91792 

Calvary Church Fellowship Hall 7115 Shoup Ave West Hills 91307 

Plummer Park 
Community Center Fiesta Hall 7377 Santa Monica Blvd 

West 
Hollywood 90046 

West Hollywood Library Community Room 625 N San Vicente Blvd 
West 

Hollywood 90069 

Westlake Village City 
Hall Community Room 31200 Oak Crest Dr 

Westlake 
Village 91361 

Trinity Lutheran Church  Gymnasium 11716 Floral Dr Whittier 90601 

YMCA of Greater 
Whittier Gymnasium 12510 Hadley St Whittier 90601 

First United Methodist 
Church Room 120 13222 Bailey St Whittier 90601 

Mill Elementary School MPR 4030 Workman Mill Rd Whittier 90601 

Orange Grove 
Elementary School MPR 

10626 Orange Grove 
Ave Whittier 90601 

Palm Park  Palm Room 5703 Palm Ave Whittier 90601 

Redemption Hill Church McClintock Hall 16153 Russell St Whittier 90603 

E Whittier Methodist 
Church Greer Hall 10005 Cole Rd Whittier 90603 

The Warehouse 4Square 
Church Fellowship Hall 10925 Valley Home Ave Whittier 90603 
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Murphy Ranch 
Elementary School Cafetorium 16021 Janine Dr Whittier 90603 

El Camino High School MPR 14625 Keese Dr Whittier 90604 

South Whittier Public 
Library Meeting Room  11543 Colima Rd Whittier 90604 

Liberty Community Plaza Constitution Hall 14181 Telegraph Rd Whittier 90604 

Parnell Park Community 
and Senior Center Walnut Room 15390 Lambert Rd Whittier 90604 

Southern California 
University of Health 

Sciences Gymnasium 16200 Amber Valley Dr Whittier 90604 

Orchard Dale 
Elementary School Banquet Hall 10625 Cole Rd Whittier 90604 

St Gregory The Great 
Cath Church Parish Hall 13935 Telegraph Rd Whittier 90604 

East Whittier Christian 
Church Fellowship Hall 9915 Mills Ave Whittier 90604 

Whittier Union High 
School District Boardroom 9401 Painter Ave Whittier 90605 

Amelia Mayberry Park Gymnasium 13201 Meyer Rd Whittier 90605 

Adventure Park Gymnasium 10130 Gunn Ave Whittier 90605 

Pioneer High School Large Gymnasium 10800 Benavon St Whittier 90606 

West Whittier 
Elementary School Cafetorium 6411 Norwalk Blvd Whittier 90606 

Salem Lutheran Church 
ELCA Robinson Hall 6442 Glengarry Ave Whittier 90606 

Sorensen Park MPR 11419 Rose Hedge Dr Whittier 90606 

Family Life Apostolic 
Church Fellowship Hall 7435 Norwalk Blvd Whittier 90606 

Wilmington Recreation 
Center MPR 325 N Neptune Ave Wilmington 90744 

Harbor Christian Center Ezell Hall 1551 Wilmington Blvd Wilmington 90744 

Banning’s Landing 
Community Center Gymnasium 100 E Water St Wilmington 90744 

Wilmington Park 
Elementary Auditorium 1140 Mahar Ave Wilmington 90744 

Banning Recreation 
Center  Main Gymnasium 1331 Eubank Ave Wilmington 90744 

Wilmington Senior 
Citizen Center Lobby 1371 Eubank Ave Wilmington 90744 

Gulf Avenue Elementary 
School Auditorium 828 W L St Wilmington 90744 

Winnetka Recreation 
Center Gymnasium 8401 Winnetka Ave Winnetka 91306 

Limerick Ave Elementary 
School Auditorium 8530 Limerick Ave Winnetka 91306 
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First Baptist Church Snyder Hall 20553 Sherman Way Winnetka 91306 

St Joseph Korean 
Catholic Center Social Hall  20124 Saticoy St Winnetka 91306 

Winnetka Ave 
Elementary School Auditorium 8240 Winnetka Ave Winnetka 91306 

Canoga Park 
Presbyterian Hyatt Hall 22103 Vanowen St 

Woodland 
Hills 91303 

Motion Picture & Tv 
Hospital 

Country House 
Lounge 23388 Mulholland Dr 

Woodland 
Hills 91364 

St Luke’s Lutheran 
Church Fellowship Hall 5312 Comercio Way 

Woodland 
Hills 91364 

Serrania Avenue 
Elementary School Auditorium 5014 Serrania Ave 

Woodland 
Hills 91364 

Disabled Amer Veterans 
#73 Meeting Room  6543 Corbin Ave 

Woodland 
Hills 91367 

New Life Church Fellowship Hall 6115 Fallbrook Ave 
Woodland 

Hills 91367 

Hale Charter Academy Library 23830 Califa St 
Woodland 

Hills 91367 

El Camino Real High 
School Foyer 5440 Valley Circle Blvd 

Woodland 
Hills 91367 

Owensmouth Gardens Community Room 6300 Owensmouth Ave 
Woodland 

Hills 91367 
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Alhambra City Hall City Hall 111 S 1st St Alhambra 91801 

Alhambra Place 
Shopping Center 

Shopping 
Center 100 E Main St Alhambra 91801 

Korean Pilgrim Baptist 
Church 

Place of 
Worship 2518 W Grand Ave Alhambra 91801 

Bob Lucas Memorial 
Library and Literacy 

Center City Facility 2659 Lincoln Ave Altadena 91001 

Altadena Library District City Facility 600 E Mariposa St Altadena 91001 

Arcadia City Hall City Hall 240 W Huntington Dr Arcadia 91007 

Azusa City Hall City Hall 213 E Foothill Blvd Azusa 91702 

Irwindale City Hall City Hall 5050 Irwindale Ave Baldwin Park 91706 

Bell City Hall City Hall 6330 Pine Ave Bell Gardens 90201 

Los Cerritos YMCA 
Community/Rec 
Center (YMCA) 

15530 S Woodruff 
Ave Bellflower 90706 

Bellflower Main Post 
Office Post Office 9835 Flower St Bellflower 90706 

Beverly Hills City Hall City Hall 455 N Rexford Dr Beverly Hills 90210 

Beverly Hills Main Post 
Office Post Office 325 N Maple Dr Beverly Hills 90210 

Beverly Terrace Hotel 
Private 

Business 469 N Doheny Dr Beverly Hills 90210 

Bradbury City Hall City Hall 600 Winston Ave Bradbury 91008 

Joaquin Miller Elem 
School 

Public School K-
12 

720 E Providencia 
Ave Burbank 91501 

Belmont Village Senior 
Living Senior Housing 455 E Angeleno Ave Burbank 91501 

Calvary Chapel 
Place of 
Worship 

2707 N Glenoaks 
Blvd Burbank 91504 

Fire Station #13 City Facility 2713 Thornton Ave Burbank 91504 

Le Bleu Chateau Senior Housing 1900 Grismer Ave Burbank 91504 

Northwest Branch 
Library City Library 3323 W Victory Blvd Burbank 91505 

Gary Marshall Theatre 
Private 

Business 4252 W Riverside Dr Burbank 91505 

Bret Harte Elementary 
School 

Public School K-
12 3200 W Jeffries Ave Burbank 91505 

Jordan Middle School 
Public School K-

12 420 S Mariposa St Burbank 91506 

Woodbury University 

Private 
College/Universi

ty 7500 Glenoaks Blvd Burbank 91510 

Calabasas City Hall City Facility 26135 Mureau Rd Calabasas 91302 

Santa Clarita Cleaners 
Colleges and 

Universities 
27125 Sierra Hwy, 

Ste 329 
Canyon 
Country 91351 
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Fire Station #10 
Other Public 

Facility 1860 E Del Amo Blvd Carson 90746 

Cerritos Public Library City Library 
18025 Bloomfield 

Ave Cerritos 90703 

Cerritos City Hall City Hall 
18125 Bloomfield 

Ave Cerritos 90703 

City ff Cerritos – Cerritos 
Senior Center 

Community/Rec 
Center 12340 South St Cerritos 90703 

City of Industry City Hall City Hall 15625 Stafford St 
City of 

Industry 91744 

Claremont City Hall City Hall 207 Harvard Ave Claremont 91711 

City of Commerce Public 
Library – Rosewood City Library 5655 Jillson St Commerce 90040 

Greenwood Branch – 
Veterans City Library 

6134 Greenwood 
Ave Commerce 90040 

City of Commerce City 
Hall City Hall 

2535 Commerce 
Way Commerce 90040 

St Marcellinus Church 
Place of 
Worship 2349 Strong Ave Commerce 90040 

Covina Post Office Post Office 545 N Rimsdale Ave Covina 91722 

Covina Public Library City Library 234 N 2nd Ave Covina 91723 

Covina City Hall City Hall 125 E College St Covina 91723 

Downey City Hall City Hall 
11111 Brookshire 

Ave Downey 90241 

Indust 
Prop&Tech.Workers 

Private 
Business 8706 Cleta St Downey 90241 

The Real Estate Center 
Private 

Business 
11917 Paramount 

Blvd Downey 90242 

Fire Station #1  
Other Public 

Facility 
12222 Paramount 

Blvd Downey 90242 

Duarte Church of The 
Nazarene 

Place of 
Worship 

2047 S Mountain 
Ave Duarte 91010 

El Monte City Hall City Hall 11333 Valley Blvd El Monte 91731 

El Monte SDA Church 
Place of 
Worship 

3318 Washington 
Ave El Monte 91731 

Norwood Library County Library 4550 Peck Rd El Monte 91732 

El Segundo City Hall City Hall 350 Main St El Segundo 90245 

Fleet Feet Sports 
Private 

Business 16545 Ventura Blvd Encino 91436 

Gardena City Hall City Hall 1700 W 162nd St Gardena 90247 

Gardena Buddhist 
Church 

Place of 
Worship 1517 166th St Gardena 90247 

Thornburg Park 
City Parks and 

Rec 2320 West 149th St Gardena 90249 

Grandview Branch 
Library City Library 1535 5th St Glendale 91201 
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Toll Middle School 
Public School K-

12 700 Glenwood Rd Glendale 91202 

The Salvation Army 
Community 

Organization 320 W Windsor Rd Glendale 91204 

The Salvation Army 
Community 

Organization 801 S Central Ave Glendale 91204 

Marshall Elementary 
School 

Public School K-
12 1201 E Broadway  Glendale 91205 

Library Connection City Library 
1100 E Chevy Chase 

Dr Glendale 91205 

Glendale City Hall City Hall 613 E Broadway Glendale 91206 

Scholl Canyon Estates Senior Housing 
1551 E Chevy Chase 

Dr Glendale 91206 

Verdugo Elementary 
School  

Public School K-
12 1751 N Verdugo Rd Glendale 91208 

Luther Burbank Middle 
School 

Public School K-
12 3700 Jeffries Ave, Glendale 91505 

Cypress Heating & Air 
Cond 

Private 
Business 547 S Loraine Ave Glendora 91741 

Granada Hills Library City Library 10640 Petit Ave Granada Hills 91344 

Hacienda Heights Library County Library 16010 La Monde St 
Hacienda 

Heights 91745 

Hidden Hills City Hall City Hall 
6165 Spring Valley 

Rd Hidden Hills 91302 

Crenshaw-Imperial 
Library City Library 

11141 Crenshaw 
Blvd Inglewood 90303 

Irwindale Public Library City Library 5050 Irwindale Ave Irwindale 91706 

Premiere Career College 

Private 
College/Universi

ty 12901 Ramona Blvd Irwindale 91706 

La Habra Heights City 
Hall City Hall 1245 Hacienda Rd La Habra 90631 

La Habra Christian 
Church 

Place of 
Worship 1400 Bella Vista Dr 

La Habra 
Heights 90631 

La Puente City Hall City Hall 15900 Main St La Puente 91744 

Weingart-Lakewood 
Family YMCA 

Community/Rec 
Center 5835 E Carson St Lakewood 90713 

Seasons II Senior 
Apartments Senior Housing 

21309 Bloomfield 
Ave Lakewood 90715 

Total Deliverance 
Church 

Place of 
Worship 2733 W Avenue L   Lancaster 93536 

Lawndale City Hall City Hall 14717 Burin Ave Lawndale 90260 

Crystalaire Admin 
Building 

Private 
Business 32810 165th St Llano 93544 

Lomita City Hall City Hall 24300 Narbonne Ave Lomita 90717 
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King’s Way Community 
Church 

Place of 
Worship 1748 251st St Lomita 90717 

Villa Redondo Senior Housing 237 Redondo Ave Long Beach 90803 

Brewitt Neighborhood 
Library City Library 4036 E Anaheim St Long Beach 90804 

Long Beach Lesbian and 
Gay Pride Inc 

Community/Rec 
Center  1017 Obispo Ave Long Beach 90804 

CSULB Beachside 
College Dorm 

Public 
College/Universi

ty 
4835 E Pacific Coast 

Hwy Long Beach 90804 

YMCA Fairfield Family 
Community/Rec 

Center 4949 Atlantic Ave Long Beach 90805 

Temple Corps 
Place of 
Worship 

3090 Long Beach 
Blvd Long Beach 90807 

Sohma Integrative 
Health Ctr 

Private 
Business 

4195 Viking 
Waysuite F Long Beach 90808 

Mark Twain Library City Library 1401 E Anaheim St Long Beach 90813 

Trinity Lutheran Church 
Place of 
Worship 759 Linden Ave Long Beach 90813 

Saint Mary Tower Senior Housing 1120 Atlantic Ave Long Beach 90813 

YMCA Los Altos 
Community/Rec 

Center 1720 Bellflower Blvd Long Beach 90815 

Abilityfirst – Long Beach 
Other Public 

Facility 3770 E Willow St Long Beach 90815 

Alma Reaves Woods 
Watts Library City Library 10205 Compton Ave Los Angeles 90002 

Neelys Educational 
Material  

Private 
Business 5950 S Broadway  Los Angeles 90003 

Pico Union Library City Library 1030 S Alvarado St Los Angeles 90006 

Abundant Life Christian 
Church 

Place of 
Worship 

3500 S Normandie 
Ave Los Angeles 90007 

H. Claude Hudson 
Comprehensive Health 

Center 
Healthcare 

Facility 
2829 S Grand 

Avenue Los Angeles 90007 

Kilgore Manor Apt Senior Housing 2411 S Central Ave Los Angeles 90011 

Union Station/Gateway 
Transit 

Center/Patsaouras 
Transit Plaza 

Transit 
Center/Hub 801 Vignes St Los Angeles 90012 

Fire Station #68 
Other Public 

Facility  
5023 W Washington 

Blvd Los Angeles 90016 

Village Green Owners 
Association 

Community 
Organization 5300 Village Green Los Angeles 90016 

Disability Rights 
California 

Community 
Organization 350 S Bixel St Los Angeles 90017 
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The Allen House 
Place of 
Worship 2249 S Harvard Blvd Los Angeles 90018 

St. Brendan Church 
Place of 
Worship 310 S Van Ness Ave Los Angeles 90020 

East LA Dialysis Center 
Heath Care 

Facility 5830 Whittier Blvd Los Angeles 90022 

El Camino Real Library County Library 4264 Whittier Blvd Los Angeles 90023 

West Los Angeles 
Regional Library City Library 

11360 Santa Monica 
Blvd Los Angeles 90025 

Post Office Post Office 
11420 Santa Monica 

Blvd Los Angeles 90025 

Le Conte Middle School 
Public School K-

12 LAUSD 1316 N Bronson Ave Los Angeles 90028 

King Middle School 
Public School K-

12 4201 Fountain Ave Los Angeles 90029 

Cahuenga Branch 
Library City Library 

4591 Santa Monica 
Blvd Los Angeles 90029 

Lincoln Heights Library City Library 2530 Workman St Los Angeles 90031 

Lincoln Park Recreation 
Center/Senior Citizen 

Center City Facility 3501 Valley Blvd Los Angeles 90031 

Audubon Center 
Community/Rec 

Center 4700 N Griffin Ave Los Angeles 90031 

Lincoln Park Driving 
School 

Private 
Business 3235 N Main St Los Angeles 90031 

El Sereno Library City Library 
5226 Huntington Dr 

S Los Angeles 90032 

Malabar Branch Library City Library 2801 Wabash Ave Los Angeles 90033 

Clover Avenue 
Elementary School 

Public School K-
12 11020 Clover Ave Los Angeles 90034 

Robertson Library City Library 
1719 S Robertson 

Blvd Los Angeles 90035 

Wilshire Courtyard 
Private 

Business 5700 Wilshire Blvd Los Angeles 90036 

Craft and Folk Art 
Museum 

Private 
Business 5814 Wilshire Blvd Los Angeles 90036 

Mt Moriah Baptist 
Church 

Place of 
Worship 4269 S Figueroa St Los Angeles 90037 

Silver Lake Library City Library 2411 Glendale Blvd Los Angeles 90039 

Chapel of St Francis – 
Atwater; Interfaith 

Refugee and Immigration 
Service 

Place of 
Worship 3621 Brunswick Ave Los Angeles 90039 

Eagle Rock Community 
Cultural Center 

Other Public 
Facility 2225 Colorado Blvd Los Angeles 90041 
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La Tropicana Market 
Private 

Business 5200 Monte Vista St Los Angeles 90042 

Angeles Mesa Library City Library 2700 W 52nd St Los Angeles 90043 

Hyde Park Library City Library 
2205 W Florence 

Ave Los Angeles 90043 

Angeles Mesa 
Presbyterian Church 

Place of 
Worship 3751 W 54th St Los Angeles 90043 

John Muir Library City Library 1005 W 64th St Los Angeles 90044 

Fire Station #14 County Facility 1401 W 108th St Los Angeles 90047 

South Los Angeles, 
Chesterfield Square 
Center – La Animal 

Shelter City Facility 1850 W 60th St Los Angeles 90047 

Kenter Canyon 
Elementary School 

Public School K-
12 LAUSD 645 N Kenter Ave Los Angeles 90049 

Community Magnet 
School 

Public School K-
12 LAUSD 11301 Bellagio Rd Los Angeles 90049 

Kenneth Hahn State 
Recreation Area 

Community/Rec 
Center 

4100 S La Cienega 
Blvd Los Angeles 90056 

Vernon Station Post 
Office Post Office 5121 S Hampton St Los Angeles 90058 

Gospel Tabernacle 
Church  

Place of 
Worship 11861 S Main St Los Angeles 90061 

The Rhema Church 
Place of 
Worship 11860 S Avalon Blvd Los Angeles 90061 

Stentorians  
Community/Rec 

Center  1409 W Vernon Ave Los Angeles 90062 

Rancho Park Station 
Post Office Post Office 

11270 Exposition 
Blvd Los Angeles 90064 

Richland Ave Elementary 
School 

Public School K-
12 LAUSD 11562 Richland Ave Los Angeles 90064 

Vedanta Temple 
Place of 
Worship 1946 Vedanta Place  Los Angeles 90068 

Macy’s Postal Store Post Office 750 W 7th St Los Angeles 90081 

Grace Community 
Church 

Place of 
Worship 13248 Roscoe Blvd Los Angeles 91352 

Manhattan Beach City 
Hall City Hall 1400 Highland Ave 

Manhattan 
Beach 90266 

Pacific Christian Center 
Place of 
Worship 1403 Pacific Ave 

Manhattan 
Beach 90266 

Manhattan Beach 
Chamber of 

Commerce/Post Office City Facility 425 15th St 
Manhattan 

Beach 90266 

Target 
Private 

Business 1200 N Sepulveda 
Manhattan 

Beach 90266 

Monrovia City Hall City Hall 415 S Ivy Ave Monrovia 91016 
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Chet Holifield Library County Library 
1060 S Greenwood 

Ave Montebello 90640 

Montebello City Hall City Hall 1600 W Beverly Blvd Montebello 90640 

Montebello Senior Villas  Senior Homes 2051 W Whittier Blvd Montebello 90640 

Monterey Park City Hall City Hall 320 W Newmark Ave Monterey Park 91754 

Monterey Highlands 
Elem School 

Public School K-
12 

400 Casuda Canyon 
Dr Monterey Park 91754 

Montrose Post Office Post Office 
2100 Montrose 

Avenue Montrose 91020 

First Presbyterian 
Church 

Place of 
Worship 24317 Newhall Ave Newhall 91321 

North Hollywood Amelia 
Earhart Regional Library City Library 5211 Tujunga Ave 

North 
Hollywood 91601 

YMCA East Valley 
Family 

Community/Rec 
Center (YMCA) 5142 Tujunga Ave 

North 
Hollywood 91601 

First United Methodist 
Church 

Place of 
Worship 4832 Tujunga Ave 

North 
Hollywood 91601 

East Valley High School  
Public School K-

12 LAUSD 5525 Vineland Ave 
North 

Hollywood 91601 

NOHO Senior Arts 
Colony Senior Housing 10747 Magnolia Blvd 

North 
Hollywood 91601 

Rio Vista Elementary 
School 

Public School K-
12 LAUSD 4243 Satsuma Ave 

North 
Hollywood 91602 

Valley Plaza Library City Library 12311 Vanowen St 
North 

Hollywood 91605 

Valley Storefront Jewish 
Family 

Community/Rec 
Center  12821 Victory Blvd 

North 
Hollywood 91606 

The Village Senior Housing 9222 Corbin Ave Northridge 91324 

Pathway Christian 
Fellowship 

Place of 
Worship 9950 Balboa Blvd Northridge 91325 

Norwalk City Hall City Hall 12700 Norwalk Blvd Norwalk 90650 

Calvary Community 
Church 

Place of 
Worship 14626 Pioneer Blvd Norwalk 90650 

Rolling Hills City Hall City Hall 
2 Portuguese Bend 

Rd 
Palos Verdes 

Peninsula 90274 

Pasadena Public Library 
Other Public 

Facility 285 E Walnut St Pasadena 91101 

Linda Vista Branch 
Library City Library 1281 Bryant St Pasadena 91103 

La Pintoresca Branch 
Library City Library 

1355 N Raymond 
Ave Pasadena 91103 

Roosevelt Elementary 
School 

Public School K-
12 315 N Pasadena Ave Pasadena 91103 

St. Andrews Church 
Place of 
Worship 

311 N Raymond 
Avenue Pasadena 91103 
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Shield of Faith Church 
Place of 
Worship 1127 N Lake Ave Pasadena 91104 

Allendale Branch Library City Library 1130 S Marengo Ave Pasadena 91106 

Hill Ave Branch Library City Library 55 S Hill Ave Pasadena 91106 

Regency Park Astoria  Senior Housing 925 E Villa St Pasadena 91106 

Assistance League of 
Pasadena Club 820 E California Blvd Pasadena 91106 

St Phillip’s Catholic 
Church 

Place of 
Worship 101 S Hill Ave Pasadena 91106 

Hastings Branch Library City Library 
3325 E Orange 

Grove Blvd Pasadena 91107 

Unity Church of 
Pasadena  

Place of 
Worship 3053 E Del Mar Blvd Pasadena 91107 

Pomona Public Library City Library 625 S Garey Ave Pomona 91766 

Pomona City Hall City Hall 505 S Garey Ave Pomona 91766 

Pomona Unified School 
District Adult and Career 

Education 
Public School K-

12 1515 W Mission Blvd Pomona 91766 

Barfield Elementary 
School 

Public School K-
12 

2181 N San Antonio 
Ave Pomona 91767 

Emerson Village  Senior Housing 755 N Palomares St Pomona 91767 

Church of The Open 
Bible 

Place of 
Worship 440 W La Verne Ave Pomona 91767 

Holy Missionary Baptist 
Place of 
Worship 

1013 San Bernardino 
Ave Pomona 91767 

El Retiro Branch Library City Library 126 Vista Del Parque 
Redondo 

Beach 90277 

Redondo Beach City Hall City Hall 415 Diamond St 
Redondo 

Beach 90277 

Redondo Beach Fire 
Station # 2 

Emergency 
Services 2400 Grant Ave 

Redondo 
Beach 90278 

Council District 3 Office 
Other Public 

Facility 19040 Vanowen St Reseda 91335 

Rosemead City Hall City Hall 8838 Valley Blvd Rosemead 91770 

Schabarum Regional 
Park 

Other Public 
Facility 17250 Colima Rd 

Rowland 
Heights 91748 

San Fernando Library County Library 217 N Maclay Ave San Fernando 91340 

San Fernando City Hall City Hall 117 N Macneil St San Fernando 91340 

La Rinda Shopping 
Center 

Shopping 
Center 14723 Rinaldi St San Fernando 91340 

San Gabriel City Hall City Hall 425 S Mission Dr San Gabriel 91776 

St Anthony Catholic 
Church 

Place of 
Worship 

1901 S San Gabriel 
Blvd San Gabriel 91776 

San Pedro City Hall City Facility 638 S Beacon St San Pedro 90731 

Seacrest Convalescent 
Hospital 

Healthcare 
Facility 1416 W 006th St San Pedro 90732 
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Santa Fe Springs City 
Library City Library 11700 Telegraph Rd 

Santa Fe 
Springs 90670 

Santa Fe Springs City 
Hall City Hall 11710 Telegraph Rd 

Santa Fe 
Springs 90670 

Santa Fe Springs Post 
Office Post Office 11760 Telegraph Rd 

Santa Fe 
Springs 90670 

Santa Monica City Hall City Hall 1685 Main St Santa Monica 90401 

St. Paul’s Lutheran 
Church 

Place of 
Worship 958 Lincoln Blvd Santa Monica 90403 

Lincoln Middle School  
Public School K-

12 1501 California Ave Santa Monica 90403 

Dixie Canyon Comm 
Charter School 

Public School K-
12 LAUSD 

4220 Dixie Canyon 
Ave 

Sherman 
Oaks 91423 

Westfield Fashion 
Square 

Private 
Business 14006 Riverside Dr 

Sherman 
Oaks 91423 

Sierra Madre Public 
Library City Library 

440 W Sierra Madre 
Blvd Sierra Madre 91024 

Sierra Madre City Hall City Hall 
232 W Sierra Madre 

Blvd Sierra Madre 91024 

Signal Hill City Hall City Hall 2175 Cherry Ave Signal Hill 90755 

South El Monte City Hall City Hall 
1415 Santa Anita 

Ave 
South El 

Monte 91733 

Leland R. Weaver 
Library County Library 4035 Tweedy Blvd South Gate 90280 

South Pasadena City 
Hall City Hall 1414 Mission St 

South 
Pasadena 91030 

Comfort Suites 
Private 

Business 25380 The Old Rd 
Stevenson 

Ranch 91381 

Unitarian Universalist 
Church of Studio City 

Place of 
Worship 12355 Moorpark St Studio City 91604 

Sylmar Elementary 
School 

Public School K-
12 LAUSD 13291 Phillippi Ave Sylmar 91342 

Encino-Tarzana Library City Library 18231 Ventura Blvd Tarzana 91356 

Brookdale South 
Tarzana Senior Housing 18700 Burbank Blvd Tarzana 91356 

Henderson Branch 
Library City Facility 4805 Emerald St Torrance 90503 

North Torrance Branch 
Library City Facility 3604 Artesia Blvd Torrance 90504 

Sunland – Tujunga 
Library City Library 7771 Foothill Blvd Tujunga 91042 

Mathnasium 
Private 

Business 
27740 N McBean 

Pkwy Valencia 91354 

Van Nuys Library City Library 6250 Sylmar Ave Van Nuys 91401 
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Boy Scouts of America 
Western Los Angeles 

County Council 
Community 

Organization 16525 Sherman Way Van Nuys 91406 

Mulholland Middle 
School 

Public School K-
12 LAUSD 17120 Vanowen St Van Nuys 91406 

Vernon City Hall City Hall 4305 S Santa Fe Ave Vernon 90058 

First Baptist Church of 
Walnut Valley 

Place of 
Worship 20425 La Puente Rd Walnut 91789 

Walnut City Hall City Hall 21201 La Puente Rd Walnut 91789 

Sunset Square Shopping 
Center 

Shopping 
Center 

1320 W Francisquito 
Ave West Covina 91790 

19052-19070 Shopping 
Center 

Private 
Business 19058 La Puente Rd West Covina 91792 

Fallbrook Mall Shopping 
Center 

Shopping 
Center 22950 Vanowen St West Hills 91307 

Fire Station #7 
Other Public 

Facility  
864 N San Vicente 

Blvd 
West 

Hollywood 90069 

West Hollywood City Hall City Hall 
8300 Santa Monica 

Blvd 
West 

Hollywood 90069 

Rio Hondo Community 
College District 

Public 
College/Universi

ty 
3600 Workman Mill 

Rd Whittier 90601 

Summerville Posada 
Whittier Senior Housing 8120 Painter Ave Whittier 90602 

East Whittier Friends 
Church 

Place of 
Worship 15911 Whittier Blvd Whittier 90603 

Leffingwell Manor 
Apartments Senior Homes 

11410 Santa 
Gertrudes Ave Whittier 90604 

Realty Executives 
Private 

Business 13604 Whittier Blvd Whittier 90605 

Whittier Area Community 
Church 

Place of 
Worship 8100 Colima Rd Whittier 90605 

Wilmington Y M C A Club 1127 N Avalon Blvd Wilmington 90744 
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 )"VCAدھنده کالیفرنیا (قانون "انتخاب رای 1.0

دھندگان در این ایالت، در حال انجام تالش ایالت کالیفرنیا برای افزایش مشارکت رای
دھی مردم را تغییر دھد. ایالت کالیفرنیا دریافتھ است کھ برای ای است تا روش رایسابقھبی

ین ایالت کھ جمعیتی متنوع و بھ دھی در ابرآورده کردن نیازھای جمعیت واجد شرایط رای
تر را فراھم کند کھ پذیرتر و مدرنلحاظ جغرافیایی پیچیده است، نیاز دارد تا روشی انعطاف

دھندگان دھی، در اختیار رایھای بیشتری را بھ لحاظ چگونگی، زمان و مکان رایگزینھ
) بمنظور VCAنا/ مجلس س 450دھنده کالیفرنیا" (الیحھ قرار دھد. قانون "انتخاب رای

آنجلس تسھیل ایجاد این تغییر در سراسر این ایالت تنظیم شد. این سند رویکرد نوآورانھ لس
دھندگان در دھی رایدھد کھ روش رایرا شرح می VCAکانتی برای اجرای قانون 

 را تغییر خواھد داد. 2020جمھوری در سال انتخابات اولیھ ریاست

 مرور کلی 1.1

ھای )" چارچوبی اساسی را برای توسعھ سیستمVCAدھنده کالیفرنیا (یقانون "انتخاب را
کنند، برای تمام ترمیتر و راحتپذیرگیری را انعطافگیری مدرنی کھ روش رایرای

ھای سراسر این ایالت فراھم می کند. عناصر اولیھ الزم برای اجرای روش جدید در کانتی
 :شودآنجلس کانتی شامل این موارد میلس

• . 

روز قبل از روز  29گیری پستی"، باید ھای حاوی صندوق رای ویژه "رایمکان •
 انتخابات، در دسترس باشند.

ھای اخذ گیری زودھنگام حضوری تمدید شود و برای این منظور باید مکانباید رای •
 روز دیگر ھم قبل از روز انتخابات باز باشند. 10رای بھ مدت 

گیری در کانتی کان داده شود کھ بتوانند در ھر مرکز رایدھندگان این امباید بھ رای •
 محل سکونتشان کھ بخواھند، رای بدھد.

ھای قضایی در سراسر این ایالت گیری جدید، حوزهآمیز مدل رایبھ منظور اجرای موفقیت
آوری باید شرایط و فرآیندھای موجود خود، بھ خصوص شرایط و فرآیندھای مربوط بھ فن

گیری و مشارکت اجتماعی را بھ دقت مورد ھای رایحدودیت بودجھ، مکانگیری، مرای
آنجلس کانتی در واکنش بھ این مالحظات، یک رویکرد نوآورانھ را بررسی قرار دھند. لس

ھای مدرن دھندگان ایجاد کرده کھ شامل روشبرای فراھم کردن یک تجربھ جدید برای رای
 دھد.دھی مردم را تغییر میه رایشود کھ نحوگیری میفراوانی جھت رای

 دھی برای ھمھ مردمراھکارھای رای 1.2

آنجلس، )" در لسRR/CCثبت کننده/ متصدی کانتی ( –نام کننده دپارتمانی بھ نام "ثبت
آنجلس کانتی، یک اقدام ابتکاری دھنده کالیفرنیا" در لسبرای اجرای قانون "انتخاب رای

)" را اجرا کرد. در این VSAPدھی برای ھمھ مردم (تحت عنوان برنامھ "راھکارھای رای
آنجلس کانتی جایگاه مرکزی و محوری را در یک تجربھ رای گیری دھندگان لساقدام، رای

 دسترس و ایمن داشتند.راحت، قابل

ھای غیرانتفاعی، عبارت بودند از: سازمان VSAPمشاوره دھندگان بھ تیم پروژه 
شده و واجد شرایط و مشاوران بخش خصوصی. گان ثبتدھندمتخصصان دانشگاھی، رای

ھای کانونی ھای مشاوره، نظرسنجی، گروهبا استفاده از ترکیبی از گروه RR/CCدپارتمان 
و تحلیل فنی،یک راھکار نمونھ را ایجاد کرده است کھ روند پیچیده توسعھ یک سیستم 

سازد، نیازھای لی را برآورده میکند کھ الزامات ایالتی و محگیری جدیدی را ھدایت میرای
 کند.کند و اعتماد عمومی را کسب میدھندگان را رفع میرای

 آنجلس کانتیدھندگان در لستجربھ جدید رای 1.2.1

آنجلس کانتی از زمان آغاز این پروژه، با جامعھ ھمکاری کرده است. این پروژه با یک لس
ھا و دھندگان با پیشینھرد کھ بھ رایفرآیند طراحی شده با محوریت انسان، آغاز بھ کار ک

دادکھ بازخوردھای خود را ارائھ دھند. قرار بود از این نیازھای گوناگون اجازه می
ھای بازخوردھا برای کسب اطالعات درباره عناصر ویژه طراحی تکنولوژیک" دستگاه

ه برای گذاری برگھ رای" استفاده شود. مشارکت عمومی در سراسر این پروژجدید عالمت
گیری و کمک بھ ایجاد یک ھایی با پتانسیل تبدیل شدن بھ مرکز رایکمک بھ شناسایی مکان

 دھندگان، ادامھ یافت.انگیز جدید برای رایتجربھ ھیجان

 گذاری برگھ رایدستگاه عالمت

گیری است کھ جایگزین )"،یک روش جدید رایBMDگذاری برگھ رای ("دستگاه عالمت
شود. این دستگاه شامل یک صفحھ نمایش لمسی )" میInkaVoteت (سیستم "اینکا وو

ھای رای کاغذی ساده و آسان است. امکان خواندن یا مدرن قابل تنظیم برای ارائھ برگھ
ھای تعبیھ شده در داخل این زبان وجود دارد. گوشی 13ھای رای، بھ گوش دادن بھ برگھ

ھای کند. ویژگیا برای ھمھ افراد فراھم میدھی آسان و شخصی ردستگاه، امکان تجربھ رای
آسان و راحت برای فراھم کردن یک تجربھ رای دھی مستقل، شامل توانایی تنظیم اندازه 
فونت، رنگ، کنتراست و کج کردن زاویھ صفحھ نمایش و یک صندوق رای جاسازی شده 

 شوددھندگان میدر داخل دستگاه برای حافظت از حریم خصوصی رای
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یک وسیلھ مستقل است کھ بھ اینترنت یا ھر شبکھ دیگری متصل نیست. پس  BMDگاه دست
یک برگھ رای را چاپ  BMDدھی، دستگاه ھای منتخب برای رایاز وارد کردن گرینھ

تواند قبل از انداختن رای بھ صندوق، آن را بطور فیزیکی دھنده میکند کھ شخص رایمی
ذی بھ طور ایمن در یک صندوق رای جاسازی شده در بررسی و تایید کند. برگھ رای کاغ

شود. این صندوق سبب می شود کھ دیگر نیازی نباشد کھ در پروسھ داخل دستگاه، ذخیره می
است،  BMDانداختن برگھ رای، بھ سراغ یک صندوق رای مرکزی دیگر کھ جدا از دستگاه 

 برویم.

"نمونھ برگھ رای تعاملی"  ابزار 

ینھ را دارند کھ نمونھ برگھ رای خود را بر روی یک موبایل یا کامپیوتر دھندگان این گزرای
گذاری کنند. بعد از اینکھ شخص و در ھر جایی یا ھر زمانی، مشاھده کرده و آن را عالمت

گیری )"،یک "بلیط رایISBھای خود را انجام داد، ابزار "نمونھ برگھ رای تعاملی (انتخاب
)Poll Passتوان چاپ کرد یا بر روی یک گیری"را میند.  "بلیط رایک)"را تولید می

گیری تسریع گیری در محل، در مرکز رایموبایل ذخیره کرد تا بھ این ترتیب فرآیند رای
دھد کھ دھندگان اجازه میرا دارد کھ بھ رای QR، قابلیت اسکن کدھای BMDشود. دستگاه 

وی برگھ رای را وارد دستگاه کند. سپس ھای رگیری" را اسکن کرده و انتخاب" بلیط رای
ھای خودشان را تایید توانند قبل از انداختن برگھ رای بھ صندوق، انتخابدھندگان میرای

 کرده یا تغییر دھند.

 دھندگانفھرست الکترونیکی رای

دھندگان اجازه خواھد داد تا در ھر مرکز دھندگان" بھ رای"فھرست الکترونیکی رای
آنجلس کانتی کھ خودشان بخواھند، رای بدھند. "فھرست الکترونیکی لسگیری در رای
شود کھ توسط کارکنان مرکز دھندگان میدھندگان" جایگزین فھرست چاپی نام رایرای
دھنده بھ لحاظ ثبت شدن نامش،استفاده گیری، برای تایید آنی واجد شرایط بودن یک رایرای
دھنده قبال در گان" نشان خواھد داد کھ آیا یک رایدھندشود. "فھرست الکترونیکی رایمی

دادن شخص جای دیگری در این کانتی رای داده است یا خیر تا بھ این طریق مانع از رای
دھنده" را دارد کھ بھ فرد اجازه نام مشروط رایدر چند مکان شود. این وسیلھ امکان "ثبت

 رای دھد. نام کرده وگیری، ثبتدھد تا در ھمان روز رایمی

 گیری پستی"ارتقاء کیفیت برگھ رای ویژه "رای

 2018برگھ رای با طراحی جدید و دارای ھمھ جزییات در یک صفحھ، کھ در نوامبر 
تری را دارد تا بھ این طریق فرایند ھای واضحتر و دستورالعملعرضھ شد، فونت بزرگ

توانند آنجلس کانتی میگان لسدھندشود. رایتر تر و آسان)" راحتVBMگیری پستی ("رای
دھندگان گیری پستی" را پست کنند. رای، یک برگھ رای ویژه "رایھای پستیبدون ھزینھ
ھای ھایی در سراسر این کانتی کھ برایشان راحت است، برگھتوانند در مکانھمچنین می

روز  29ھا گیری پستی" بیاندازند. این صندوق رای خود را در ھر صندوق رای ویژه "رای

گیری پستی" نیز در ھای رای ویژه "رایقبل از روز انتخابات در دسترس خواھند بود. برگھ
 گیری پذیرفتھ خواھند شد.گیری در طول زمان رایھر کدام از مراکز رای

 گیریتمدید مدت رای

 روز دیگر ھم قبل از روز انتخابات در دسترس خواھند بود و دو ھفتھ 10مراکز اخذ رای، 
آنجلس گیری در لسدھند کھ در ھر کدام از مراکز رایدھندگان این امکان را میبھ رای

ساعت در روز باز خواھند بود. در  8گیری حداقل کانتی کھ بخواھند، رای دھند. مراکز رای
دھندگان در مدت تمدید شده، امکانات دیگری مانند گیری از رایصورت لزوم برای رای

 گیری موقتی نیز فراھم خواھد شد.ز طریق موبایل و مراکز رایگیری امراکز رای

 گیریمراکز رای

شوند تا رای دھندگان دیگر الزم نباشد گیری میھای رایگیری جایگزین حوزهمراکز رای
ھایشان است، بروند. این شده برای آنھا کھ نزدیک خانھگیری تعیینھای رایکھ حتما بھ حوزه
دھد، بھ این ترتیب کھ بھ رای دھندگان پذیری را افزایش میانعطاف گیری،مدل مرکز رای

روز مانده بھ روز انتخابات، در محل زندگی، کار، تحصیل، خرید یا  10دھد کھ تا اجازه می
ھای مختلفی مانند گیری بھ راحتی در ساختمانبازی خود بتوانند رای بدھند. مراکز رای

س، مراکز ھنرھای عمومی و مراکز فرھنگی، مراکز خرید، مراکز اشتغال، مدار
 ھا مستقر خواھند شد.ھای عمومی و عبادتگاهھای تفریح و سرگرمی، ساختمانساختمان

 گیریالزامات مراکز رای 1.3

انجام یک تالش بسیار بزرگ و نوآورانھ کھ بر میزان و کیفیت تعامل مدنی در سراسر این 
رھایی جھت ایجاد استانداردھایی برای کیفیت است ایالت تاثیر بگذارد، مستلزم داشتن راھکا

دھندگان باشند. الزامات قانون ای مطلوب برای رایکننده فراھم شدن تجربھکھ بتوانند تضمین
VCA داشتن یک روش ساده و موثر در سطح ایالتی و یک روش شخصی سازی شده در ،

دھنده" انون " انتخاب رایکنند. برای رسیدن بھ این ھدف، قای را تسھیل میسطح منطقھ
ھای قضایی مختلف و بر اساس تراکم جمعیتی آنھا، ایجاد الزامات خاصی را برای حوزه
 شوند.آنجلس کانتی اعمال میکرد. الزامات قانونی زیر در لس

 آنجلس کانتیدھنده" برای لسالزامات "قانون انتخاب رای 1.3.1

 گیری پستیرای
ھای اخذ )" و مکانVBMگیری پستی (ای ویژه "رایھ، وجود برگھVCAبر اساس قانون 

دھندگان، بھ ویژه بھ افرادی کھ در مناطق رای، برای افزایش امکان دسترسی بھ رای
کنند، افرادی کھ دائم در سفر ھستند و ھمچنین افرادی کھ در کشورھای روستایی زندگی می

گیری زامات زیر، تجربھ رایبا تعیین ال VCAکنند، بسیار مھم است. قانون دیگر کار می
 بخشد:پستی را بھبود می

 یآنجلس کانتلس یریگیراھبرد مرکز را
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گیری پستی" ھای ویژه "رایشده، برگھنامدھندگان ثبتھمھ رای ، باید برای2024تا سال 
ھایی کھ فاصلھ آنھا تا دھندگان ساکن در بخشارسال شود. تا آن زمان، باید برای رای

ھا با مرکز گیری قبلی آنوزه رایدقیقھ است یا فاصلھ ح 30گیری بیش از مرکز رای
 .گیری پستی"، ارسال شودمایل است، برگھ رای ویژه "رای 15گیری، رای

دھندگانی کھ در یک حوزه انتخاباتی ھستند کھ بخشی از آن حوزه باید برای ھمھ رای •
کانتی دیگری واقع شده کھ در  دارد و بخشی از آن ھم درآنجلس کانتی قرار در لس

 گیری پستی"، ارسال شود.ری انتخابات است، یک برگھ رای ویژه "رایحال برگزا

دسترس و قفل شده است، یک مرکز اخذ رای کھ شامل یک صندوق رای امن، قابل •
 .باید تا حد ممکن بھ مسیرھای حمل و نقل عمومی دائمی نزدیک باشد

 باید حداقل دو مرکز اخذ رای در ھر حوزه قضایی وجود داشتھ باشد؛ یا •

گیری شده دائمی برای " رایدھنده ثبترای 15,000اید حداقل بھ ازای ھر ب •
 .پستی"در ھر حوزه قضایی، یک مرکز اخذ رای وجود داشتھ باشد

مراکز اخذ رای باید حداقل در ساعات کاری عادی باز باشند و کار خود را باید  •
خود روز روز شامل  28روز قبل از روز انتخابات آغاز کنند. این  28حداقل 

 شود.انتخابات ھم می

باید حداقل یکی از مراکز اخذ رای در ھر حوزه قضایی، یک صندوق رای قابل  •
ساعت در روز، از جملھ  12 داشتھ باشد و برای حداقلدسترس، امن و خارجی 

 .ساعات کاری عادی، در دسترس باشد

 گیریمراکز رایدسترسی بھ 
آنجلس، سبب شده است کھ در ی روزانھ مردم لستنوع جغرافیایی، تراکم جمعیت و جابجای

گیری بیشتر باشد. ھای کالیفرنیا، تقاضا برای مراکز رایاین کانتی نسبت بھ سایر کانتی
با ایجاد الزامات قانونی مبتنی بر جمعیت، بھ این افزایش تقاضا برای مراکز  VCAقانون 

کانتی اعمال شوند، شامل موارد زیر آنجلس دھد. الزاماتی کھ باید در لسگیری پاسخ میرای
 شود:می

شده قرار دھندگان ثبتگیری باید بھ لحاظ زمانی در فاصلھ معقولی از رایمراکز رای •
 .داشتھ باشند

گیری شده، باید حداقل یک مرکز رایدھنده ثبترای 1,000برای ھر شھر با حداقل  •
 وجود داشتھ باشد.

شده، دھنده ثبترای 7,500از آن، برای ھر  انتخابات و سھ روز قبلباید در روز  •
 گیری فراھم شود.یک مرکز رای حداقل

روز قبل از انتخابات، باید حداقل یک  10شده، از دھنده ثبترای 30,000برای ھر  •
 گیری فراھم شود.مرکز رای

گیری بصورت برابر راھنمایی ھای الزم را برای اطمینان از اینکھ مراکز رای VCAقانون 
دسترس برای افراد گیری قابلباشند و دارای تجھیزات رایر سراسر کانتی توزیع شدهد

حداقل الزاماتی کھ باید در زمان تعیین محل استقرار مراکز . کندمعلول باشند، فراھم می
 :گیری در نظر گرفتھ شوند، عبارتند ازرای

 نزدیکی بھ حمل و نقل عمومی •

 نزدیکی بھ مراکز جمعیتی •

 درآمدھ جوامع کمنزدیکی ب •

 رایگان پارکینگ نزدیک و •

دھنده باید با ماشین یا وسایل حمل و نقل عمومی فاصلھ زمانی و مکانی کھ یک رای •
 طی کند

 آنجلس کانتیالزامات عملیاتی لس 1.3.2

گیری آنجلس کانتی عالوه بر الزامات ایالتی، معیارھای دیگری را ھم برای مرکز رایلس
با اندازه ساختمان، برق مورد نیاز، اتصال بھ شبکھ، قابلیت  ایجاد کرده است کھ مرتبط
)"، دسترسی زبانی و در بر گرفتن جوامع ADAمریكا (ن امعلوالدسترسی منطبق با "قانون 

ھایی با پتانسیل تبدیل شدن بھ بندی مکاندور افتاده است. این معیارھا بھ منظور اولویت
ھ الزامات مورد نیاز را ندارند، توسط شرکت ھایی کگیری و شناسایی ساختمانمرکز رای

)" بھ کار برده شدند. بخش بعدی این گزارش، چگونگی بھ PlaceWorks"پلیس ورکس (
ھایی با پتانسیل تبدیل کار برده شدن این الزامات ایالتی و عملیاتی در ھنگام انتخاب مکان

دھد.گیری را توضیح میشدن بھ مرکز رای



 

 

 یآنجلس کانتلس یریگیراھبرد مرکز را

 گیریمرکز رای ایپروژه تعیین مکان بر 2.0

گیری گیری با مراکز رایھای رایآنجلس کانتی از طریق جایگزین کردن حوزهلس
گیری کھ در انتخابات اولیھ  دارای گزینھ ھای مختلف رایپذیر و انعطاف
دھندگان را دگرگون کنند، تجربھ رایکار خود را آغاز می 2020جمھوری ریاست

ثبت کننده/ متصدی  –نام کننده ھدف، دپارتمان "ثبتخواھدکرد. برای دستیابی بھ این 
ھای جغرافیایی، ارزیابی مکانی و تعامل اجتماعی، )" برای انجام تحلیلRR/CCکانتی (

ترین مراکز ھمکاری کرد. این ھمکاری برای انتخاب مناسب PlaceWorksبا شرکت 
سخگویی بھ نیازھای گیری برای برآورده کردن نیازھای ایالتی و محلی و ھمچین پارای

 دھندگان انجام شد.پیچیده رای

 گیری لس آنجلس کانتیھای مرکز رایویژگی 2.1

، VCAآنجلس کانتی با فراتر رفتن از الزامات و مالحظات ذکر شده در قانون لس
الزامات و استانداردھای بیشتری را وضع کرد کھ از طریق ایجاد یک تجربھ ویژه برای 

 دھد.گیری را افزایش میکانتی، کیفیت مراکز رایآنجلس دھندگان لسرای

ھای آنجلس کانتی بھ دنبال تشویق مشارکت مدنی در بین کسانی است کھ تواناییلس
گیری ھای مرکز رایدھد کھ ساختماندارند و دستور می فیزیکی یا شناختی محدودی را

تھ باشند. برای رسیدن دھندگان را داشبایست امکان سازگار شدن با نیازھای این رایمی
ھای مناسب، الزامات زیر بھ منظور شناسایی ساختمان RR/CCبھ این ھدف، دپارتمان 

 است:)" را اتخاذ کردهADAمریكا (ن امعلوالن "قانواز 

، از خیابان/محل تردد ADA دسترس و منطبق با قانونقابلوجود مسیرھای  •
 عمومی یا پارکینگ تا درب جلویی ساختمان

 گیریدر مکان رای ADAویژه و منطبق با قانون  پارکینگ •

 اینچ 32ھایی بھ پھنای درب •

 عدم وجود موانع داخلی کھ سد راه دسترسی با صندلی چرخدار شوند •

 

Figure 1 . گیرینقشھ اولیھ و نمونھ از یک مرکز بزرگ رای 

 

 اندازه و ترکیب ساختمان
ھا و انواع مختلف نیاز یی در اندازهھابستھ بھ منطقھ جغرافیایی و تراکم جمعیت، بھ ساختمان

ھا دھندگان بود، اما ھمھ این ساختمانگوی نیاز رایاست تا بتوان بھ بھترین نحو پاسخ
گیری شامل شش منطقھ ھای مشترکی با یکدیگر خواھند داشت. ھمھ مراکز رایویژگی

 متمایز خواھند بود:

 بندیدھندگان/محل صفصف رای •

 ناممحل ثبت •

 گذاری برگھ رای "یری "دستگاه عالمتمحل قرارگ •

 گیری پستیمحل رای •

ھای موجود در ھر منطقھ جغرافیایی، ممکن است براساس تقاضای جمعیت و ساختمان
ھای کوچک، متوسط یا بزرگ قرار داده شوند کھ این گیری در دستھ بندیمراکز رای

گذاری برگھ رای عالمت ھایبندی سایز بھ ظرفیت ساختمان برای قرار دادن"دستگاهدستھ
)BMDsھا دھندگان" و نیازھای فضایی مرتبط با این دستگاه)"و "فھرست الکترونیکی رای

دھد پارامترھای اندازه را نشان می 1گیری بستگی دارد. جدول در داخل ساختمان مرکز رای
کافی بزرگ کھ محققان پروژه از آنھا برای تعیین این موضوع کھ آیا یک ساختمان بھ اندازه 

 1بود کھ گنجایش جمعیت یک حوزه قضایی را داشتھ باشد یا خیر، استفاده کردند. شکل 

و  یمرکز یصندوق را
 "یپست یریگیمحل"را

 ناممحل ثبت
 

 "دھندهینام مشروط رامحل"ثبت

 یریگیمحل را
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دھد. برای کسب اطالعات گیری را نشان مینقشھ اولیھ و نمونھ از یک مرکز بزرگ رای
 مراجعھ کنید. Aکامل در مورد "روش تحلیل اندازه اتاق"، بھ ضمیمھ 

Table 1. گیریحداقل اندازه مرکز رای 

 اندازه مورد نیاز بر حسب فوت مربع گیریازه مرکز رایاند
کھ این  BMDھای تعداد دستگاه

 مرکز ظرفیت پشتیبانی از آنھا را دارد

 10> 1,999> کوچک

 10 2,449-2,000 کوچک/متوسط

 30 3,849-2,450 متوسط

 50 3,850< بزرگ

 

استفاده کرد تا تحلیل پیچیده از این الزامات و مالحظات ایالتی و عملیاتی  RR/CCدپارتمان 
اطالعات را انجام دھد، این تحلیل منجر بھ توسعھ معیارھای قابل سنجشی شد کھ امکان 

 کرد.گیری را فراھم میھا جھت مرکز رایارزیابی و انتخاب ساختمان

 تحلیل تقاضا 2.2

عات محور گیری نیازمند انجام یک فرایند دشوار و اطالھا برای رایترین مکانتعیین مناسب
بود. این فرآیند الزامات ایالتی و محلی را با شرایط مکانی و شرایط اجتماعی اقتصادی محلی 

یابی ادغام کرد و ھمزمان بھ پیش بینی رفتارھا و الگوھای انسانی پرداخت. پروژه مکان
متمرکز بود تا اطمینان حاصل -) بر تحلیل تقاضا بر اساس مکانVCPPگیری (مراکز رای

گیری پستی"، ھای حاوی صندوق رای ویژه " رایگیری و مکانھ توزیع مراکز رایشود ک
 در سراسر کانتی یکنواخت باشد.

 ھای کانونیھای مطالعاتی و حوزهحوزه 2.2.1

مایل مربع منطقھ فاقد شھرداری محلی  2600شھر و بیش از  88آنجلس کانتی شامل لس
 1شھرھای دارای شھرداری محلی و حدود میلیون نفر ساکنین این کانتی در  10است. اکثر 

کنند. جھت اطمینان از اینکھ میلیون نفر از ساکنین در مناطق فاقد شھرداری محلی زندگی می
گیری برخوردار باشند و ھمچنین تمام جوامع در سراسر کانتی از توزیع برابر مراکز رای

ھای مطالعاتی مختلفی برای بررسی جزء بھ جزء شرایط، کانتی بر اساس جوامع بھ حوزه 
ای ھای کانونی منطقھبندی شده و تبدیل بھ حوزهھا خوشھبندی شد و سپس این حوزهتقسیم

ھای کانونی ھای فنی در سطح حوزه ھای مطالعاتی انجام شدند؛ از حوزهشدند. تمام تحلیل
فقط برای تایید توزیع برابر اماکن برگزاری جلسات برای جوامع استفاده شد.

 

زھای جغرافیایی با استفاده از فرایند مبتنی بر "سیستم اطالعات جغرافیایی" توسعھ یافتھ و مر
ریزی ھای برنامھھای قضایی مانند مناطق نظارتی، مرزھای شھری و حوزهمرزھای حوزه

حوزه  189کانتی و ھمچنین تراکم و توزیع جمعیت نیز در نظر گرفتھ شد. در ابتدا مجموعا 
ف شده بود، اما بعدھا یکی از جوامع فاقد شھرداری محلی بھ دلیل عدم الحاق مطالعاتی تعری

 188) از فھرست حوزه ھا حذف شد و مجموع آن Santa Claritaبھ شھر سانتا کالریتا (
نشان داده شده است. 3ھای مطالعاتی در شکل حوزه شد. مرزھای حوزه



 

 

 یآنجلس کانتلس یریگیراھبرد مرکز را

 

 شناسیروش

اتی، برای ھر شھر دارای شھرداری محلی، یک برای آغاز فرایند تعیین حوزه ھای مطالع
نفر بود،  150,000حوزه مطالعاتی اختصاص داده شد. شھرھایی کھ جمعیت آنھا بیش از 

بندی شدند تا توزیع جمعیت در حوزه ھای مطالعاتی برابر بھ دو یا چند حوزه مطالعاتی تقسیم
اند، بر اساس جمعیت کل تری کھ در زیر عنوان شدهباشد. برای ھر یک از شھرھای بزرگ

 آنھا، چندین حوزه مطالعاتی اختصاص داده شد:

• City of Los Angeles: 43 تیطالعاموزه ح 
• City of Long Beach: 5 حوزه مطالعاتی 
• City of Glendale: 2 حوزه مطالعاتی 
• City of Santa Clarita: 2 حوزه مطالعاتی 
• City of Lancaster: 2 یطالعاتحوزه م 
• City of Palmdale: 2 حوزه مطالعاتی 
• City of Pomona: 2 حوزه مطالعاتی 
• City of Torrance: 2 حوزه مطالعاتی 
• City of Pasadena: 2 حوزه مطالعاتی 
 

ھای مطالعاتی جوامع فاقد شھرداری محلی در این کانتی، بر اساس تراکم جمعیت و حوزه
شھرداری محلی بھ شرح زیر موقعیت جغرافیایی مشخص شدند. بھ ھر یک از مناطق فاقد 

 رسیدگی شد:

 جوامع دور افتاده با جمعیت اندک، بھ حوزه مطالعاتی نزدیکترین شھر اضافھ شدند. •

جوامع متمایز و/یا جوامعی کھ بھ لحاظ جغرافیایی دور افتاده بوده و جمعیت  •
بزرگتری داشتند، ھر یک بھ تنھایی تبدیل بھ یک حوزه مطالعاتی شدند. ھر یک از 

نفر بود، مانند شھرھای بزرگ، بھ دو  150,000جوامع کھ جمعیت آن بیش از  این
 بندی شد.حوزه مطالعاتی تقسیم

جوامعی کھ بھ لحاظ جغرافیایی مجاور یکدیگر بودند و جمعیت اندکی داشتند، بر  •
 بندی شدند.اساس نام و جغرافیا، توزیع جمعیت و مناطق آماری، دستھ

ماره شناسایی منحصر بھ فرد اختصاص داده شد کھ در بھ ھر حوزه مطالعاتی یک ش •
 نشان داده شده است. 2جدول 
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Figure 2 .  طالعاتیحوزه مروش شناسی 

 

 
 یزیربرنامھ یحوزه ھا

 )35آنجلس (شھر لس

 )87شھرھا ( ریسا

شھرداری  جوامع فاقد
  محلی

(187) 

آنجلس لس یالملل نیمنطقھ فرودگاه ب
)LAXآنجلس، بھ ) و بندر لس

مجاور  یزیربرنامھ یھاحوزه
 )35( وستندیپ

بزرگتر: یشھرھا  
-150,000 (8) 

کوچکتر با  یشھرھا
 150000کمتر از  تیجمع

 )79نفر (

اندک کھ بھ لحاظ  تیجمع یجوامع دارا
 )21دور افتاده بودند ( ییایفجغرا

کھ بھ لحاظ  یجوامع ایو/ زیجوامع متما
 )17دور افتاده بودند ( ییایجغراف

 تیجمع یجوامع دارا
لحاظ  بھ کھاندک 
مجاور  ییایجغراف

 )149بودند (

بزرگ با  یزیربرنامھ یھاحوزه
نفر  150,000از  شتریب تیجمع

 یترکوچک یھاکھ بھ حوزه
 )16) تا (8شدند ( یبندمیتقس

 :ریبر اساس موارد ز ھیاول یبندمیتقس
پارک  یبرا یزیربرنامھ یھاحوزه

 خودرو
 شھر یشورا مناطق

 ھاآزادراه /یاصل یھاجاده
 ھا)(رودخانھ یعیطب یھامشخصھ

 یحوزه مطالعات کیھر شھر،  یبھ ازا

 یقد شھردارعھ فاھر جام یبھ ازا
 یحوزه مطالعات کی ،یمحل

 یھر جامعھ فاقد شھردار یبھ ازا
 150,000از  شتریب تیبا جمع یمحل

 میتقس یکوچکتر یھانفر کھ بھ حوزه
 )2) تا (1شد، ( یبند

بر  یمطالعات یاھوزهدر ح یبنددستھ
 اساس:

جامعھ. از مناطق  یاینام و جغراف
بھ  ،یکانت ئتیھ دییمورد تا یآمار

 تیجمع عیتوز یعنوان راھنما
 استفاده شد

 یحوزه مطالعات 188مجموع = 

 یبندگروه یمحل یجوامع فاقد شھردار
 27شده = 

 یجوامع فاقد شھردار یمطالعات یھاتعداد حوزه
 2شدند =  یبندمیکھ بھ چند حوزه تقس یمحل

ھر جامعھ فاقد  یازا بھ یحوزه مطالعات کی
 18=  یمحل یشھردار

 یازا بھ یحوزه مطالعات کی
 79ھر شھر = 

 ییھرھاش یاتمطالع یھاتعداد حوزه
شدند =  یبندمیکھ بھ چند حوزه تقس
19 

شھر  یمطالعات یھاحوزه
 43آنجلس = لس
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Figure 3 .  کانتی، شمال سراسر ھای مطالعاتی درحوزه 

 

 نقشھ جنوب یرو کھ یاطالعات مکان
 نشان داده شده است یآنجلس کانتلس

LOS ANGELES COUNTY VOTE CENTER STRATEGY 
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Figure 4 . جنوبسراسر کانتیھای مطالعاتی در حوزه ، 
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Table 2. وزه مطالعاتیراھنمای نقشھ ح 

 نام حوزه مطالعاتی ییشماره شناسا

1 City of Hidden Hills 

2 City of Rolling Hills 

3 City of Vernon / Uninc. Vernon 

4 Unincorporated Covina - San Dimas 

5 Unincorporated Covina Islands 

6 Unincorporated Leona Valley-Lake Hughes 

7 City of Bradbury / Uninc. Bradbury 

8 City of San Marino 

9 Unincorporated Acton/ Uninc. South Antelope Valley 

10 
Unincorporated Agua Dulce - Angeles National Forest- 

Canyon Country 

11 Unincorporated Charter Oak Islands 

12 Unincorporated Compton 

13 Unincorporated Del Aire 

14 Unincorporated La Crescenta - Montrose 

15 Unincorporated Lennox 

16 Unincorporated Malibu 

17 Unincorporated Northeast Antelope Valley 

18 Unincorporated Northwest Antelope Valley 

19 Unincorporated Quartz Hill -Lancaster 

20 Unincorporated San Jose Hills 

21 Unincorporated Walnut Park 

22 Unincorporated West Athens-Westmont 

23 Unincorporated West Carson 

24 Unincorporated West Rancho Dominguez 

25 City of Industry 

26 City of LA - Bel Air - Beverly Crest/ Uninc. Hollywood Hills 

27 City of La Puente 

 نام حوزه مطالعاتی ییشماره شناسا

28 City of Temple City 

29 Unincorporated Angeles National Forest  

30 Unincorporated East Los Angeles - Southeast 

31 Unincorporated East Rancho Dominguez 

32 Unincorporated East San Gabriel - Arcadia 

33 Unincorporated Monrovia 

34 Unincorporated Hawthorne - Alondra Park 

35 
Unincorporated Lake Los Angeles - Pearblossom - Liano -  

Valyermo 

36 Unincorporated Littlerock 

37 Unincorporated San Pasqual - East Pasadena 

38 Unincorporated Santa Monica Mountains - Triunfo Canyon 

39 Unincorporated Valinda 

40 City of Artesia 

41 City of Hawaiian Gardens 

42 City of La Habra Heights 

43 City of LA - Harbor Gateway 

44 City of LA - Van Nuys - North Sherman Oaks 

45 City of LA - Westwood / Unincorporated Sawtelle VA Center 

46 City of Palos Verdes Estates 

47 Unincorporated Altadena 

48 Unincorporated Ladera Heights / View Park - Windsor Hills 

49 Unincorporated Stevenson - Newhall Ranch 

50 Unincorporated Bassett - West Puente Valley 

51 Unincorporated Pellissier Village - Avocado Heights  

52 
Unincorporated Sunrise Village - South San Gabriel - Whittier 

Narrows 

53 City of Avalon - Channel Islands North 

54 City of Baldwin Park 

55 City of Commerce 

LOS ANGELES COUNTY VOTE CENTER STRATEGY 
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 نام حوزه مطالعاتی ییشماره شناسا

56 City of Cudahy 

57 City of Irwindale 

58 City of LA - Canoga Park - Winnetka 

59 City of LA - Central City North 

60 City of LA - Northridge 

61 City of LA - Valley Glen - North Sherman Oaks 

62 City of Lomita 

63 Unincorporated Marina del Rey 

64 Unincorporated Topanga Canyon - Topanga 

65 Unincorporated West Whittier - Los Nietos 

66 City of La Canada Flintridge 

67 
City of LA - Westchester - Playa del Rey - Los Angeles 

International Airport 

68 City of LA - Wilshire - Koreatown 

69 City of Lancaster - Eastside 

70 Unincorporated East Los Angeles - Northwest 

71 City of Bell 

72 City of Huntington Park 

73 City of LA - Granada Hills - Knollwood 

74 City of Lawndale 

75 City of Malibu 

76 City of Maywood 

77 City of Monrovia 

78 City of South El Monte/ Uninc. El Monte - Whittier Narrows 

79 City of Westlake Village 

80 Unincorporated Florence-Firestone 

81 City of Agoura Hills 

82 City of Alhambra 

83 City of LA - Baldwin Hills - Leimert - Hyde Park 

 نام حوزه مطالعاتی ییشماره شناسا

84 
City of LA - Sherman Oaks - Studio City - Toluca Lake - 

Cahuenga Pass / Uninc. Universal City 

85 City of LA - West Los Angeles 

86 City of Rolling Hills Estates / Unincorporated Westfield 

87 City of San Fernando 

88 City of South Gate 

89 City of South Pasadena 

90 City of West Hollywood 

91 Unincorporated Castaic 

92 Unincorporated Rowland Heights 

93 City of Covina 

94 City of LA - North Hollywood - Valley Village 

95 City of LA - Reseda - West Van Nuys 

96 City of LA - Sylmar 

97 City of Long Beach Central 

98 City of Rosemead 

99 Unincorporated - Hacienda Heights - Whittier 

100 City of Bellflower 

101 City of Calabasas 

102 City of Gardena 

103 City of LA - Hollywood - North 

104 City of LA - Hollywood - South 

105 City of LA - Palms - Mar Vista - Del Rey 

106 City of LA - Venice 

107 City of LA - West Adams 

108 City of LA - Wilshire - West 

109 City of Lynwood - Uninc. Lynwood 

110 City of Pico Rivera 

111 City of San Gabriel 
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 نام حوزه مطالعاتی ییشماره شناسا

112 City of Sierra Madre 

113 Unincorporated Willowbrook 

114 City of Bell Gardens 

115 City of El Monte 

116 City of Inglewood 

117 City of LA - Arleta - Pacoima 

118 City of LA - Central City 

119 City of LA - South Los Angeles 

120 City of LA - Sun Valley - La Tuna Canyon 

121 
City of LA - Wilmington - Harbor City / City of LA Port of Los 

Angeles 

122 City of Lancaster - Westside 

123 City of Long Beach North 

124 City of Palmdale - Eastside / Uninc. South Antelope Valley 

125 City of Palmdale - Westside 

126 City of Santa Fe Springs 

127 Unincorporated Azusa 

128 City of Hermosa Beach 

129 City of LA - Brentwood - Pacific Palisades 

130 City of LA - Mission Hills - Panorama City - North Hills 

131 City of Montebello 

132 City of Pasadena - Eastside / Uninc. Kinneloa Mesa 

133 City of Walnut 

134 Unincorporated South Whittier - East La Mirada 

135 City of LA - Boyle Heights 

136 City of LA - Encino - Tarzana 

137 City of La Mirada 

138 City of LA - Silver Lake - Echo Park - Elysian Valley 

139 
City of LA - Sunland - Tujunga - Lake View Terrace - Shadow 

Hills 

 نام حوزه مطالعاتی ییشماره شناسا

140 City of Paramount 

141 City of Signal Hill 

142 City of Compton 

143 City of Duarte 

144 City of Glendora / Unincorporated Glendora 

145 City of Hawthorne 

146 
City of LA - West Hills - Woodland Hills \ Uninc. Canoga Park 

- West Hills 

147 City of LA - Westlake 

148 City of Monterey Park 

149 City of Norwalk 

150 City of Pomona - Southside 

151 Santa Clarita - South 

152 
City of LA - Chatsworth - Porter Ranch / Uninc. Northridge - 

Canoga Park - Oat Mtn. 

153 City of Lakewood / Unincorporated Lakewood 

154 City of Long Beach West 

155 City of Pomona - Northside 

156 City of San Dimas / Unincorporated San Dimas 

157 City of Diamond Bar 

158 City of El Segundo 

159 City of La Verne / Unincorporated La Verne - Claremont 

160 City of West Covina 

161 City of Carson 

162 City of Downey 

163 City of LA - Southeast Los Angeles 

164 
City of LA - Exposition Park - University Park - Vermont 

Square 

165 City of Long Beach East / Unincorporated Long Beach 

166 City of Arcadia 

167 City of Beverly Hills 
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 نام حوزه مطالعاتی ییشماره شناسا

168 City of Glendale - Southside 

169 City of LA - Southeast Los Angeles - North 

170 City of Rancho Palos Verdes 

171 City of Claremont / Unincorporated Claremont 

172 City of Culver City 

173 City of Pasadena - Westside 

174 City of Torrance - North 

175 City of Azusa 

176 City of Burbank 

177 City of LA - Northeast Los Angeles - South 

178 City of Manhattan Beach 

179 Santa Clarita - North 

180 City of Glendale - Northside 

181 City of Torrance - South 

182 City of Santa Monica 

183 City of LA - Northeast Los Angeles - North 

184 City of Cerritos \ Unincorporated Cerritos 

185 
City of LA - San Pedro - LA Port of Los Angeles - Uninc. La 

Rambla 

186 City of Redondo Beach 

187 City of Whittier 

188 City of Long Beach South 
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 ھای اطالعاتالیھ 2.2.2

و  VCAھای قانون ھای مطالعاتی، با پیروی از دستورالعملپس از مشخص شدن حوزه
ھای مھم اطالعات برای سایر الزامات مشخص شده توسط کارکنان انتخابات کانتی، از الیھ

استفاده شد. با توجھ بھ  2020در انتخابات  گیریقرارگیری مراکز رایتعیین محل 
ھای اطالعات مورد نیاز در سطح ایالتی و محلی، بسیار مھم بود کھ در ھر دگی الیھگستر

ھای ترین و بھ روزترین اطالعات موجود استفاده شود. منبع اطالعات، دادهتحلیل از دقیق
بود کھ دسترسی بھ طیف  VSAPورودی از سوی کمیتھ مشاوره فنی و کمیتھ مشاوره 

 موجود را فراھم کرد. ھای اطالعاتیوسیعی ازپایگاه

ھر الیھ اطالعات نیازمند منبع اطالعات متفاوت و رویکرد تحلیلی مختص خودش بود. این 
 طھ بین عوامل اجتماعی اقتصادی، زندگی/کار،تحلیل بھ محققان کمک کرد تا بھ بررسی راب

ات، ھای اطالعھای حمل و نقل بپردازند. ھدف از بررسی این الیھرای دھندگان و فاکتور
و  VCAاطمینان از تطبیق و توزیع جغرافیایی مناسب شرایط مشخص شده در قانون 

نشان داده شده است.  4و  3الزامات محلی بود. مالحظات مربوط بھ اطالعات در جدول 
 مشاھده کنید. Bتوانید در ضمیمھ شرح مفصل روش کار را می

Table 3. مورد نیاز بر اساس قانون  ھای اطالعاتالیھVCA 

 VCAگیری صندوق رای، بر اساس قانون گیری و تعیین محل قرارت مربوط بھ حداقل الزامات مراکز رایمالحظا

• 0Bعمومی نزدیکی بھ حمل و نقل 

• 1Bگیری با استفاده از خودرو/ حمل و نقل عمومیفاصلھ و زمان رسیدن بھ صندوق مرکز رای 

• 2Bگیری و صندوق رایالگوھای ترافیکی در نزدیکی مرکز رای 

• 3Bکی بھ مراکز جمعیتینزدی 

• 4Bنزدیکی بھ جوامعی کھ بھ لحاظ جغرافیایی دور افتاده ھستند 

• 5Bنزدیکی بھ جوامع کم درآمد 

• 6Bنزدیکی بھ رای دھندگانی کھ دچار معلولیت ھستند 

• 7Bنزدیکی بھ جوامع اقلیت زبانی 

• 8Bنزدیکی بھ جوامعی کھ میزان مالکیت وسایل نقلیھ در آنھا کم است 

• 9Bاندنام نشدهگان واجد شرایط کھ ثبتنزدیکی بھ رای دھند 

• 10Bاندنزدیکی بھ جوامعی کھ در گذشتھ کمتر از روش رای دھی پستی استفاده کرده 

Table 4. آنجلس کانتیسایر مالحظات مربوط بھ اطالعات در لس 

 سایر مالحظات مربوط بھ اطالعات

• 11Bنزدیکی بھ مراکز اشتغال 

• 12Bا باال استنزدیکی بھ مناطقی کھ تراکم رای دھندگان در آنھ 

• 13Bکنندهنزدیکی بھ مناطق فعالیت مصرف 

• 14Bنزدیکی بھ مناطق فعالیت تاکسی اشتراکی 

• 15B سال) 24تا  18نزدیکی بھ مناطق دارای جمعیت جوان (بین 

• 16Bھایی کھ بتوان مسیر را بھ صورت پیاده طی نمودنزدیکی بھ محلھ 

• 17Bھای رایگان/با تخفیف و در دسترسنزدیکی بھ پارکینگ 

• 18Bھ موانع شناختھ شده (نقاط پرخطر برخورد فیزیکی، دوچرخھ و عابر پیاده)نزدیکی ب 

• 19Bفعالیت در ناحیھ مبدا/ مقصد 

ھای اطالعات، کھ برای مشخص کردن بخش زیر، روش مورد استفاده برای ھر یک از الیھ
دھد. ھمچنین، گزارش اند را توضیح میگیری استفاده شدهمنطقھ قرارگیری مراکز رای

ی مختلف اطالعات در رابطھ با شرایط و موانعی کھ بر رفتار رای دھندگان در ھاالیھ
 گذارد، ارائھ شده است.آنجلس تاثیر میجوامع مختلف لس

 معیارھای اجتماعی اقتصادی

 جوامعی کھ بھ لحاظ جغرافیایی دور افتاده ھستند

رای دادن، یکی  ھای برابر برایدھندگان از فرصتبرای اطمینان از برخورداری ھمھ رای
ھای گیری بھ جمعیتاز مواردی کھ بھ دقت مورد توجھ قرار داده شد، نزدیکی مراکز رای

دھندگان واجد شرایط در دورافتاده از نظر جغرافیایی بود. نقشھ تراکم جمعیت ھمھ رای
یھ نام نشده، در سراسر این کانتی تھدھندگان واجد شرایط ثبتجوامع دورافتاده، از جملھ رای

تر این ھای پر جمعیتشد. در این نقشھ، مناطق شھری و فاصلھ بین جوامع دورافتاده با بخش
ھای کانتی نشان داده شد و از آن برای تحلیل تقاضا و فراھم کردن دسترسی استفاده شد. داده

، بھ ھمراه اطالعات مربوط بھ جمعیت RR/CCمربوط بھ "بخش خیابان" از دپارتمان 
واجد شرایط، بمنظور تعریف و رسیدگی کردن بھ جوامع دورافتاده بھ کار برده دھندگان رای
 شد.
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 :شوند کھ شرایط زیر را داشتھ باشندجوامع دورافتاده بھ عنوان "بخش ھای خیابانی" تعریف می

 دھنده واجد شرایط باشندنفر یا تعداد بیشتری رای 1شامل  •

 باشند مایل از ھر بزرگراھی فاصلھ داشتھ 2بیش از  •

برای عبارت "منطقھ شھری"،  2010مطابق با تعریف ارائھ شده در سرشماری سال  •
 مایل از یک "منطقھ شھری" فاصلھ داشتھ باشند 2بیش از 

خیابان" کھ این معیار را داشتند، مشخص شد و ھای مایلی در اطراف "بخش 0.25یک محدوده 
دھندگان واجد شرایط و تراکم کل رای چندین منطقھ متمایز ایجاد شد. توزیعبھ این ترتیب 

دھندگان برای ھر کدام از این مناطق محاسبھ شد. میزان فاصلھ از جوامع دورافتاده، در رای
بندی شد. از این مایل دستھ 10مایل و بیش از  10تا  5مایل،  5تا  1مایل،  1تا  0.25ھای دستھ

با دسترسی یافتن بھ  فواصل برای کسب اطالعات در مورد موضوعات خاص مرتبط
 دھندگانی استفاده شد کھ با موانع جغرافیایی برای رای دادن مواجھ بودند.رای

 درآمدجوامع کم

آنجلس کانتی و بھ ھای مختلف در سراسر لسمتعھد شد تا نیازھای جمعیت RR/CCدپارتمان 
رانده شده و در  حاشیھ فرآیندھای دموکراتیک بھھایی را کھ بھ لحاظ تاریخی در ویژه جمعیت

ترین محل برای ھا، در تعیین مناسباقلیت بودند، برآورده کند. کسب شناخت بھتر از این جمعیت
 گیری، بسیار اھمیت داشت.استقرار مراکز رای

درآمد دسترسی ھای کمای کھ جمعیتگیری، بھ گونھبرای تعیین مکان استقرار مراکز رای
برداری قرار داده ھای بلوک سرشماری مورد بررسی و نقشھهبیشتری بھ آنھا داشتھ باشند، گرو

درآمد این کانتی مشخص شود. بر اساس تعریف ارائھ شده ھای کمشد تا درصد جمعیت خانواده
ھایی رآمد عبارتند از خانوادهدھای کم)"، خانوادهHUDتوسط "وزارت مسکن و توسعھ شھری (

ھای متوسط در ھای متوسط باشد. درآمد خانوادهخانوادهدرصد درآمد  80ھا کمتر از کھ درآمد آن
درآمد برای دالر است. برای محاسبھ درصد جمعیت گروه کم 64,300آنجلس کانتی برابر با لس

درآمد کھ توسط وزارت ھای مربوط بھ جمعیت کل افراد کمھر گروه بلوک سرشماری، از داده
HUD بوط بھ سرشماری کل، استفاده شد. دانستن اینکھ ھای مرارائھ شده بود و ھمچنین از داده

ھای کنند، بھ محققان کمک کرد تا دریابند کھ در چھ مکاندرآمد کجا زندگی میھای کماین خانواده
گیری ھایی با پتانسیل تبدیل شدن بھ مراکز رایھا، بھ دنبال یافتن مکاننزدیک بھ این خانواده

 باشند.

 جوامع اقلیت زبانی

دھندگان مختلف این کانتی را کھ شامل مینان از اینکھ این روش جدید بتواند نیازھای رایبرای اط
در این "مدل مرکز  RR/CCشود، برآورده کند، دپارتمان کشور می 180افرادی از بیش از 

ھای زبان ادامھ خواھد داد. نقشھ جمعیت 12گیری"، بھ ارائھ خدمات کمک زبانی بھ رای
ھای زبانی، بمنظور مشخص کردن جوامعی کھ بخش زیادی از عنوان اقلیت بندی شده بھدستھ

جمعیت آنھا تسلط گفتاری کافی بھ زبان انگلیسی ندارند، تھیھ شد. در این تحلیل از تعاریف و 

متحده استفاده شد کھ بر طبق آن، جوامع اقلیت زبانی ھای ویژه سرشماری ایاالتبندیطبقھ
کنند و مھارت زبانی آنھا در گفتار بھ زبان زبان دیگری صحبت می عبارتند از جوامعی کھ بھ

سال بھ باالیی  5دھنده تعداد افراد ھای سرشماری کھ نشانانگلیسی چندان خوب نیست از داده
کنند، کنند و زبان انگلیسی را چندان خوب صحبت نمیھای دیگری صحبت میھستند کھ بھ زبان

 امع اقلیت زبانی در ھر جریب استفاده شد.برای محاسبھ درصد و تراکم جو

 جوامعی کھ میزان مالکیت وسایل نقلیھ در آنھا کم است

گیری در دسترس، درک ریزی برای مراکز راییکی از موضوعات بسیار مھم در زمان برنامھ
موانع جابجایی و پشتیبانی از وسایل حمل و نقل جایگزین بود. نزدیکی بھ جوامعی کھ میزان 

توانستند دسترسی بھ ت وسایل نقلیھ در آنھا کم است، برای شناسایی موانع احتمالی کھ میمالکی
گیری را چالش برانگیزتر کنند، مورد تحلیل قرار گرفت. در تحلیل تقاضا، درصد مراکز رای

واحدھای مسکونی دارای سکنھ در ھر گروه بلوک سرشماری در این کانتی کھ دسترسی بھ 
تند، بررسی شد و جوامعی کھ بخش بیشتر مردم آن دسترسی بھ وسیلھ نقلیھ وسیلھ نقلیھ نداش

دھنده این درصد از جمعیت بودند، برای ھای سرشماری کھ نشاننداشتند، مشخص شد. از داده
محاسبھ درصد و تراکم این جمعیت مذکور در ھر جریب از ھر گروه بلوک استفاده شد، اما 

 واحدھای مسکونی خالی از سکنھ تھیھ نشد. ھای بلوک شاملای از گروهنقشھ

 معیارھای زندگی/کار

 دھندهمراکز جمعیتی محل سکونت رای

نظر از شرایط خاص اقتصادی اجتماعی آنھا، در ھمان برای اینکھ بتوانیم با مردم، صرف
مکانی کھ ھستند مالقات کنیم، موضوعی کھ باید در مرحلھ اول تحلیل تقاضا مد نظر قرار داده 

تی است. با توجھ بھ توزیع نابرابر جمعیت در گیری بھ مراکز جمعیود، نزدیکی مراکز رایش
ھای سرشماری، بھ درستی توان مراکز جمعیتی را صرفا بر اساس دادهسراسر این کانتی، نمی

ھای سرشماری، تراکم دقیق جمعیت در مناطق شھری را نشان اگر چھ داده مشخص کرد.
روستایی با مرزھای جغرافیایی بزرگ و جمعیت کم، بطور دقیق در این دھند، اما مناطق می

 شوند.تحلیل بھ حساب آورده نمی

دھندگان واجد شرایط و با استفاده از بنابراین مراکز جمعیتی با در نظر گرفتن تراکم جمعیت رای
ی تعیین دھندگان مشخص شد و توزیع جمعیت با استفاده از مناطق جغرافیایھای خاص رایداده

 شده بر اساس سرشماری، نمایش داده شد.

ھای دپارتمان دھندگان واجد شرایط در ھر گروه بلوک سرشماری، با استفاده از دادهرای
RR/CC ھای این گیری فعلی و آتی، دادهمحاسبھ شدند. بمنظور پشتیبانی از الگوھای رای

دھند. برای محاسبھ نشده را نشان میدھندگان ثبتشده و ھم رایدھندگان ثبتدپارتمان ھم رای
تراکم، یک نمونھ تقریبی از مناطق پرجمعیت در ھر بلوک سرشماری گرفتھ شد. در این روش، 

دھندگان واجد ھای شمالی و غربی این کانتی کھ رایھای بلوک بزرگ در بخشمناطقی در گروه
در ھر جریب  0.25تر از آنھا کم دھندگان واجد شرایطشرایطی در آنھا وجود نداشتند (تعداد رای

بود)، در نظر گرفتھ نشدند،



 

 

 یآنجلس کانتلس یریگیراھبرد مرکز را

 

دھندگان در مناطق با جمعیت پراکنده در این روش مورد بررسی قرار داده شدند. این اما رای
کرد کھ در تحلیل تقاضا، بھ اندازه کافی نزدیکی بھ مراکز جمعیتی در روش تضمین می

 داده شود.جغرافیای متنوع جمعیت این کانتی، نشان 

 نزدیکی بھ مراکز اشتغال

دھد دھندگان این اجازه را میگیری"، بھ رایگیری و استفاده از "مدل مرکز رایتغییر مدل رای
گیری در این کانتی کھ بخواھند، بتوانند رای دھند و فرض بر این است کھ کھ در ھر مرکز رای

محل کار خود یا در مسیر رفت و  دھندگان تمایل داشتھ باشند کھ در نزدیکیبخشی از رای
آنجلس کانتی، محققان با استفاده از دھندگان لس، رای دھند. برای تحلیل محل کار رایآمدشان

ھای )"، جمعیتSCAGکالیفرنیای جنوبی ( ھایشده توسط "انجمن دولتھای استخدامی ارائھداده
طقی از این کانتی کھ تراکم باال و روز را مورد تحلیل قرار دادند. محققان برای نشان دادن منا

 تراکم کمی از مراکز اشتغال را دارند، نقشھ تراکم شغلی را تھیھ کردند.

ھای اشتغال مربوط بھ آنجلس کانتی، از دادهبرای تحلیل مراکز اشتغال در سرزمین اصلی لس
تحلیل حمل و ، برای محاسبھ تراکم شغلی در ھر "ناحیھ 1)" رده TAZ"ناحیھ تحلیل حمل و نقل (

 نقل" استفاده شد.

)، تراکم شغلی با استفاده Santa Catalinaبرای تحلیل مراکز اشتغال در جزیره سانتا کاتالینا (
مقصد) با سطح بلوک  –(آمار طولی اشتغال در رابطھ با مبدا  LODESھای از ترکیب داده

 سرشماری، محاسبھ شد.

 دھندهمعیار رای

 دھندگان معلولرای

آنجلس کانتی، بھ گونھ ای طراحی شده است کھ از طریق حصول گیری جدید لسرایسیستم 
گیری، پذیری کامل در ھر مرکز رایگیری با قابلیت دسترساطمینان از وجود تجھیزات رای

و ھمچنین  ADAپذیری در قانون گیری با الزامات مربوط بھ دسترسیمطابقت داشتن مراکز رای
دھندگان معلول، برای گیری بھ رایموضوع نزدیک بودن مراکز رایمد نظر قرار داده شدن 

سال بھ باال و درصد و تراکم افراد  16دھندگان قابل دسترس باشد. تعداد افراد معلول ھمھ رای
آمریکا،  2016ھای نظرسنجی اجتماعی سال معلول در ھر حوزه سرشماری، با استفاده از داده

قابل محاسبھ بود.

برداری ھای سرشماری این کانتی مورد نقشھافراد معلول در ھر یک از حوزهدرصد جمعیت 
قرار گرفت تا جوامعی کھ تعداد افراد معلول در آنھا بیشتر است مشخص شده و محققان بھ 

دھندگان قرار رایگیری را در نزدیکی محل زندگی اینصورت فعال تالش کنند تا مراکز رای
 دھند.

 نام نشدهیط ثبتدھندگان واجد شرارای

دھندگانی کھ در حال متعھد است کھ ضمن آماده کردن شرایط برای رای RR/CCدپارتمان 
کنند نیز توجھ کند. در نام میدھندگانی کھ در آینده ثبتاند، بھ نیازھای راینام کردهحاضر ثبت

رکت گیری، با ھدف افزایش مشانظر گرفتن این موضوع در رابطھ با تعیین مراکز رای
تواند در طول شود و میھای کارآمد انجام میدھندگان از طریق سھولت دسترسی و فرآیندرای

 زمان موجب بھبود مشارکت و کاھش موانع شود.

نام نشده برای درک نحوه توزیع افرادی کھ واجد شرایط رای دادن ھستند اما در حال حاضر ثبت
سرشماری نقشھ برداری شد، برای انجام این کار از ھای اند، تراکم این افراد در ھر یک از بلوک

نام نشده را در سطح ھر خیابان نشان دھندگان ثبتاستفاده شد کھ رای RR/CCھای دپارتمان داده
ھایی از خیابان کھ در آن ھای بلوک در محدوده یک چھارم مایلی اطراف بخشداد. فقط گروهمی

م نشده وجود داشت، مورد تحلیل قرار گرفتند. این روش نادھنده واجد شرایط ثبتیک یا چند رای
دھنده واجد ھای بلوک بزرگ در شمال و غرب کانتی، مناطقی کھ رایکمک کرد تا در گروه

دھندگان واجد شرایط ای در آن وجود نداشت حذف شوند، اما ھمچنان راینام نشدهشرایط ثبت
 قرار گیرند. نام نشده در این مناطق کم جمعیت مورد توجھثبت

 گیری پستیاستفاده کم از روش رای

گیری پستی در مبنی بر افزایش شرکت در رای VCAبرای کمک بھ دستیابی بھ ھدف قانون 
گیری پستی استفاده کرده سراسر ایالت، مھم بود کھ جوامعی کھ در گذشتھ کمتر از روش رای

ھای مناسب صندوق کی مکانبودند شناسایی شوند تا اطمینان حاصل شود کھ ھم در نزدی
گیری دسترسی داشتھ باشند. این کار باعث گیری پستی قرار داشتھ باشند و ھم بھ مراکز رایرای

گیری گیری و در عین حال پشتیبانی از ترجیح تاریخی آنھا برای رایھای رایافزایش گزینھ
 شود.حضوری می

برای تحلیل معیارھای تقاضای این  2020گیری در انتخابات از تخمین سطح استفاده از رای
 دھندگان استفاده شد.رای
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 نام شدهدھندگان راغب و ثبترای

دھندگان راغب برای شرکت در انتخابات، ھمچنان بھ مشارکت خود برای اطمینان از اینکھ رای
اری ھای بلوک، مکان یابی و نقشھ برددھندگان را بر اساس گروهادامھ دھند، محققان تراکم رای

ھایی از خیابان کھ در ھای بلوک کھ در محدوده یک چھارم مایلی اطراف بخشکردند. فقط گروه
برداری نشان داده شدند. این روش دھنده راغب قرار داشت، در تحلیل نقشھآن یک یا چند رای

دھنده ای در آن ھای بلوک بزرگ در شمال و غرب کانتی، مناطقی کھ رایکمک کرد تا در گروه
دھندگان در این مناطق کم جمعیت مورد توجھ قرار جود نداشت حذف شوند، اما ھمچنان رایو

 گیرند.

 دھندگان جدیدرای

ھای سال)، با استفاده از مساحت ھر یک از گروه 17تا  15دھندگان جدید (افراد بین تراکم رای
ی از خیابان، اھای مشخص شدهبلوک سرشماری کھ در محدوده یک چھارم مایلی اطراف بخش
دھنده واجد شرایط وجود داشت، کھ در آنھا بھ ازای ھر گروه بلوک سرشماری یک یا چند رای

سال در ھر  17تا  15ھای سرشماری برای محاسبھ تعداد افراد مورد تحلیل قرار گرفت. از داده
شمال ھای بلوک بزرگ در ھای بلوک استفاده شد. این روش کمک کرد تا در گروهیک از گروه

ای در آن وجود نداشت حذف شوند، اما ھمچنان دھندهو غرب کانتی، مناطقی کھ رای
 دھندگان در این مناطق کم جمعیت مورد توجھ قرار گیرند.رای

 معیارھای حمل و نقل

 دسترسی بھ حمل و نقل

یابی راھبردی مراکز دسترسی بھ حمل و نقل عمومی یک عامل اساسی است کھ در مکان
دھندگان اطمینان شود تا نسبت بھ سھولت و دسترسی تمام رایدر نظر گرفتھ می گیریرای

دھندگان شود و رایحاصل شود. معموال در جوامع کم درآمد بھ دسترسی بھ حمل و نقل تکیھ می
دھند نھ بر اساس نیاز. محققان نزدیکی جدید بیشتر بر حسب انتخاب حمل و نقل را ترجیح می

گیری احتمالی دھندگان آتی، مراکز رایدھندگان فعلی و رایل عمومی بھ رایھای حمل و نقشبکھ
گیری پستی را مورد تحلیل قرار دادند تا مسیر حرکت و اماکن قرارگیری صندوق رای

 دھندگان و موانع دسترسی بھ اماکن مورد نظر را مشخص کنند.رای

نقل، از اداره حمل و نقل کالنشھر  ھای مسیرھای ثابت حمل واطالعات مربوط بھ کلیھ ایستگاه
ھای حمل و نقل بر اساس کیفیت باال یا کیفیت پایین ) دریافت شد. ایستگاهMETROآنجلس (لس

رسانی یعنی بھ ترتیب کمتر یا بیشتر بندی بر اساس فاصلھ زمانی خدمتبندی شدند، این دستھدستھ
حمل و نقل، از دسترسی عالی تا عدم  دقیقھ انجام شد. سپس در سراسر کانتی دسترسی بھ 15از 

دسترسی طبقھ بندی شد.رتبھ عالی مربوط بھ مناطقی بود کھ در فاصلھ یک چھارم مایلی 
ھای حمل و نقل با کیفیت و با امکان پیاده روی تا ایستگاه مورد نظر، قرار داشتند. برای ایستگاه

ای در اطراف ، محدوده ساده5جدول ھای مندرج در بندی، با استفاده از مسافتسایر سطوح رتبھ
ھای حمل و نقل مشخص شد.ایستگاه

 

Table 5. بندی دسترسی بھ حمل و نقلدستھ 

 مایل از ایستگاه حمل و نقل کیفیت باال 0.25مناطقی با فاصلھ  عالی

 مایل از ایستگاه حمل و نقل کیفیت باال 0.5مناطقی با فاصلھ  خوب

 از ایستگاه حمل و نقل کیفیت پایینمایل  0.25مناطقی با فاصلھ  نسبتا خوب

 مایل از ایستگاه حمل و نقل کیفیت پایین 0.5مناطقی با فاصلھ  ضعیف

 مایل تا ھرگونھ ایستگاه حمل و نقل 0.5مناطقی با فاصلھ بیشتر از  عدم دسترسی

 

 تراکم و الگوھای ترافیک

کند، گیری ایجاد میرایبرای ھایی رابا توجھ بھ اینکھ الگوھای ترافیک و موانع دسترسی، چالش
محققان از طریق نقشھ برداری تعداد وسایل نقلیھ در ھر مایل از جاده در ھر یک از مناطق 

ھا در ھر یک تحلیل حمل و نقل، بھ تحلیل تراکم ترافیک پرداختند. برای محاسبھ مسافت کل جاده
آنجلس کانتی استفاده شد و سھای لاز مناطق تحلیل حمل و نقل، از اطالعات مربوط بھ خیابان

اطالعاتی را ارائھ داد کھ از آن برای محاسبھ تعداد کل  Esriھمچنین نرم افزار نقشھ برداری 
وسایل نقلیھ در ھر یک از مناطق تحلیل حمل و نقل استفاده شد. تعداد کل وسایل نقلیھ ثبت شده، 

نقل شد. این تحلیل بھ محققان  ھا در ھر یک از مناطق تحلیل حمل وتقسیم بر مسافت کل جاده
گیری، از مناطقی کھ تراکم باالیی دارند، دوری کمک کرد تا در زمان مشخص کردن اماکن رای

 کنند.

 پارکینگ عمومی

دھندگان بتوانند بدون اینکھ کمبود پارکینگ دھندگان، مھم است کھ رایبرای جلب مشارکت رای
گیری مورد نظر خود دسترسی داشتھ باشند، بھ ویژه یمانعی را ایجاد کند، بھ راحتی بھ مرکز را

دارند. محققان تالش  ADAدھندگانی کھ نیاز بھ دسترسی بھ پارکینگ منطبق با قانون رایبرای
ھای رایگان و در دسترس، بھ عنوان حداقل الزامات یک کردند تا با اولویت قرار دادن پارکینگ

 دگان اطمینان حاصل کنند.دھنگیری مناسب، از راحتی رایمرکز رای

ھای پارکینگ جمع آوری شد تا تحلیلی در رابطھ با تراکم انجام شود اطالعات مربوط بھ محوطھ
ھای پارکینگ تا چھ اندازه مناسب ھستند. این و در نظر گرفتھ شود کھ ھر یک از این محوطھ

نظر گرفت. این  ھای رایگان و در دسترس عموم درتحلیل اھمیت بیشتری را برای پارکینگ
دھد؛ اما فضاھای تحلیل، تراکم فضای پارکینگ در دسترس عموم درسراسر کانتی را نشان می

دھد، بھ ھمین دلیل این را نشان نمی ADAپارک خودرو با قابلیت دسترسی منطبق با قانون 
ورد گیری در محل، مشده" و ارزیابی مراکز رایموضوع با فرایند "بررسی از طریق آمار ثبت

 بررسی قرار گرفت.
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Figure 5 . 1ھای اطالعات، بخش الیھ 
 

 

 روند کار یھانقشھ
برای ارائھ یک روش شفاف و قابل دستیابی برای 

یابی ھت درک تحلیل پیچیده فرایند مکاناد، جھمھ افر
گیری، مشاوران فنی اقدام بھ ارائھ آنالین مراکز رای

ھای ھای روند کار کردند کھ ھر یک از الیھنقشھ
اطالعات مورد استفاده برای تحلیل شرایط کانتی را 

 داد.بھ صورت تصویری نشان می

ی گیریابی مراکز رایھمچنین در طول فرایند مکان
ای از یک پلتفرم با کاربری آسان کھ شامل خالصھاز 

ھای مورد استفاده، منابع اطالعات و دیگر روش
 مالحظات بود، استفاده شد.

 
 

تقاضای در نظر گرفتھ شده در ھر  6و  5تصویر 
یک از معیارھای مورد استفاده در رابطھ با ھر الیھ 

 دھد.اطالعات را نشان می

تراکم باالی معیار مورد ھنده تر نشان دھای تیرهرنگ
 نظر است.

ھای بسیار روشن نشان دھنده تراکم خیلی کم یا رنگ
 عدم وجود معیار مورد نظر است.

دور  ییایکھ بھ لحاظ جغراف یجوامع
 افتاده ھستند

 جوامع 
 درآمدکم

 یزبان تیجوامع اقل

 ھینقل لیوسا تیمالک زانیکھ م یامعجو دھندهمراکز جمعیتی محل سکونت رای بھ مراکز اشتغال یکینزد
 در آنھا کم است
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Figure 6 . 2اطالعات، بخش  ھایالیھ 

 

 

نام ثبت طیواجد شرا دھندگانیرا معلول دھندگانیرا
 نشده

 نام شدهراغب و ثبت دھندگانیرا یپست یریگیاستفاده کم از روش را

 دیجد دھندگانیرا بھ حمل و نقل یدسترس کیتراف یتراکم و الگوھا یعموم نگیپارک
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 ارزیابی ساختمان 2.3

گیری را دارند، شرکت ھایی کھ پتانسیل انتخاب بھ عنوان مرکز رایبرای شناسایی ساختمان
PlaceWorks ای را در رابطھ با اماکنی کھ اخیرا یا در گذشتھ برای بررسی گسترده

گیری مورد استفاده قرار گرفتھ بودند انجام داد تا مشخص کند کھ کدام یک از آنھا مرکز ایر
ھای غیر سنتی کھ ساختمان PlaceWorksگیری ھستند. ھمچنین شرکت رایایده الی برای

گیری انتخاب نشده بودند را نیز شناسایی کرد. با استفاده از ھرگز بھ عنوان مرکز رای
ھای دیگری کھ ھرگز بھ مشخص شد، ساختمان 2.2.2ت کھ در بخش ھای اطالعاالیھ

گیری انتخاب نشده بودند نیز شناسایی شده و جھت تشخیص مناسب بودن عنوان مرکز رای
ھا تقریبا بھ ھشت ماه تحقیق اینترنتی، مورد ارزیابی قرار گرفتند. فرایند بررسی ساختمان

رزیابی میدانی و مشارکت ذینفعان نیاز داشت و ھای تلفنی، اتحلیل موقعیت مکانی، مصاحبھ
مکان احتمالی برای انتخاب بھ عنوان  10,000منجر بھ ایجاد بانک اطالعاتی شامل بیش از 

 گیری شد.مرکز رای

 مشارکت ذینفعان 2.3.1

بھ  PlaceWorksبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد وضعیت یک ساختمان، شرکت 
ھا مان و ھمچنین افرادی کھ معموال از این ساختمانمشارکت با صاحبان و کاربران ساخت

کنند و بیشتر با شرایط آن آشنا ھستند، پرداخت. مشارکت با ذینفعان در جھت استفاده می
ھای تامین ترجیحات و مشخص شدن در دسترس بودن آنھا انجام شد. این مشارکت بھ روش

 ساختمان از جملھ موارد زیر بود:مختلفی انجام شد، اما ھمھ آنھا بھ دنبال تایید شرایط 

 ساعات کاری •

 رابط ساختمان •

 ADAقابلیت دسترسی مطابق با قانون  •

 پارکینگ و دسترسی عمومی •

 اندازه اتاق ساختمان •

 ھای امنیتیویژگی •

 اتصال بھ برق و شبکھ •

 ریزی در جریانبرنامھ •

 متصدیان شھری
، زیرا باعث ارتباط محققان با متصدیان شھری نقش مھمی را در تایید شرایط ساختمان داشتند

شدند. ھای ساختمان و مشارکت مردم برای تشویق مشارکت و ارائھ بازخورد میرابط
در رابطھ با متصدیان شھری پیوست و  RR/CCبھ اجالس ساالنھ  PlaceWorksشرکت 

ھای ھای احتمالی و نقشھھای کانونی کھ شامل فھرستی از ساختمانبستھ مربوط بھ حوزه

وطھ بود را ارائھ داد. پس از این اجالس، متصدیان اقدام بھ بررسی و ارائھ بازخورد در مرب
ھای سفارشی" کردند کھ توسط محققان برای مشخص کردن مناسب رابطھ با "صفحھ گسترده

 بودن یک محل مورد استفاده قرار گرفت.

ختمان، از در برخی موارد، متصدیان شھری با بصیرت بیشتر در رابطھ با شرایط سا
ھای داخلی خود برای برقراری ارتباط بین محققان و مدیران ساختمان، صاحبان شبکھ

 مشاغل و دیگر رابطان سازمان استفاده کردند.

 ھای دولتیسازمان
ھای دولتی نقش مھمی را در مشخص کردن شرایط ساختمان ایفا کردند، زیرا سازمان

ھا، مراکز اجتماعات و تاالرھای شھر دولتی نھھای مفید مانند کتابخابسیاری از ساختمان
ھای سفارشی" در ھا با محققان ھمکاری کردند تا این"صفحھ گستردهھستند. این سازمان

ھای واقع در حوزه صالحیت خود را مورد بررسی قرار دھند. در رابطھ با تمام ساختمان
ھا را ط بھ تمام ساختمانھا امکان بررسی اطالعات مربوبرخی موارد، رھبران این سازمان

داشتند؛ در برخی دیگر از موارد، محققان را بھ مدیران ساختمان ارجاع دادند تا اطالعات 
ریزی برای بازدید از اماکن مورد دستھ اولی را بھ دست آورند و بھ آنھا در زمینھ برنامھ

تند عبارتند ھای دولتی کھ در این زمینھ مورد مشورت قرار گرفنظر کمک کردند. سازمان
 از:

 آنجلس کانتیمراقبت و کنترل حیوانات لس •

 آنجلس کانتیھا و مناطق تفریحی لساداره پارک •

 آنجلس کانتیاداره آب و برق لس •

 آنجلس کانتیاداره توسعھ نیروی کار، سالخوردگی و خدمات اجتماعی لس •

 آنجلس کانتیکتابخانھ لس •

 آنجلسریزی شھری لساداره برنامھ •

 آنجلسور عام المنفعھ شھر لساداره ام •

 آنجلسھا و مناطق تفریحی شھر لساداره پارک •

 آنجلسکتابخانھ عمومی شھر لس •

 آنجلساداره توسعھ اقتصاد و نیروی کار شھر لس •

 ھای مدارسناحیھ •

 )Metroآنجلس کانتی (اداره حمل و نقل کالنشھر لس •
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 شورای بین المللی مراکز خرید
دھندگان پروژه یک رویکرد نوآورانھ را برای مالقات با رای و محققان RR/CCدپارتمان 

ھای شوند ابداع کردند، آنھا بھ دنبال یافتن ساختماندر اماکنی کھ معموال در آنجا جمع می
خرده فروشی بودند کھ با الزامات مربوط بھ ساختمان مطابقت داشتھ و محیط جذاب و راحتی 

کند. شناسایی اماکن خرده فروشی مناسب، فرآیند  دھندگان ایجادرایگیریرایرا برای
ای بود و شامل در نظر گرفتن اماکن خالی موجود، وجود اتاق اجتماعات و امکان پیچیده

ترین فرد در ساختمان کھ اختیار مشارکت در این فرایند را داشت، برقراری ارتباط با مناسب
 شد.می

ان در اماکن خرده فروشی، دپارتمان ھای مھم ساختمبرای برقراری ارتباط با رابط
RR/CC ) در کنفرانس غربیWestern Conference) و سمپوزیوم معاملھ (Deal 

Making Symposium بھ میزبانی شورای بین المللی مراکز خرید، شرکت کرد. این (
رویداد پیشگامان صنعت امالک، از جملھ نمایندگان، کارگزاران و مدیران امالک کھ عالقمند 

 RR/CCھ روند و نیازھای مربوط بھ امالک منطقھ بودند را دور ھم جمع کرد. دپارتمان ب
با شرکت در این رویداد موفق بھ برقراری ارتباط با ذینفعان  PlaceWorksو شرکت 

 توانستند در دسترس بودن و شرایط ساختمان را مشخص کنند.اصلی شدند کھ می

 VCPPپورتال آنالین -عموم مردم 
گیری یک ابزار عمومی اینترنتی است کھ بھ عموم مردم این یابی مرکز رایل مکانپورتا

ھای احتمالی مراکز دھد کھ با استفاده از یک نقشھ تعاملی، در مورد مکانامکان را می
دھد تا با مشخص کنندگان این امکان را میگیری اظھار نظر کنند. این پورتال بھ شرکترای

گیری را شناسایی کرده و روی نقشھ، اماکن احتمالی مراکز رای کردن یک مکان خاص بر
جزئیات ساختمان مانند نام، اطالعات تماس، تصاویر و ویژگی ھایی کھ آن را تبدیل بھ 

کنندگان قادر بھ بررسی و اظھار نظر در کند را ارائھ کنند. ھمچنین شرکتآلی میمکانی ایده
ھا و شرایط ھای خود در رابطھ با ویژگیوانند دیدگاهتھای پیشنھادی بوده و میمورد مکان

، ADAساختمان، مانند نزدیکی آن بھ حمل و نقل عمومی،قابلیت دسترسی مطابق با قانون 
ھای کلی محلھ را بھ اشتراک ساعات کاری، دسترسی و شرایط پارکینگ، امنیت و ویژگی

 بگذارند.

Figure 7 .  پورتال آنالینVCPP 

 

ای طراحی شده کھ بھ راحتی از طریق کامپیوتر ن پورتال بھ گونھبرای تشویق مشارکت، ای
رومیزی، تبلت و موبایل در دسترس باشد. برای ایجاد یک پلتفرم کاربر پسند، کاربردی، با 

ای طراحی شده تا کاربران با ھر گرافیک جذاب و سازماندھی منطقی، این پورتال بھ گونھ
ھا و ھای خوانا، رنگھای دسترسی مانند فونتویژگی سطح از توانایی از آن استفاده کنند و

سازگاری با صفحھ تعاملی خواننده در آن در نظر گرفتھ شده است. این پورتال بھ کاربرانی 
ھای ساختمان دھد تا ویژگیکھ ممکن است برای خواندن نقشھ راحت نباشند اجازه می

 پیشنھادی را بھ صورت یک لیست دریافت کنند.
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زبان  13ھای مختلف، این پورتال بھ ھا و زبانکنندگان از فرھنگتیبانی از شرکتبرای پش
 ترجمھ شده است:

 Հայերեն|ارمنی  •
 中文|چینی  •

 انگلیسی •

 فارسی •

 Հայերեն|ھندی  •
 日本語|ژاپنی  •

 ែខ�រ��| خمر  •

 한국어|کره ای  •

 русский|روسی  •
 Español|اسپانیایی  •

 تاگالوگ •

 ｑＨＳتایلندی |  •

 TiếngViệtویتنامی | •

در دسترس  2019تا مارس  2018گیری، از ماه می سال یابی مراکز رایپورتال مکان
اظھار نظر و پیشنھاد  1,700حدود  PlaceWorksماه، شرکت  10بود. در مدت این 

 ارسال شده توسط عموم مردم را مورد بررسی قرار داد.

 عموم مردم: جلسات اجتماعی
از طریق تالش برای  RR/CCتال، دپارتمان عالوه بر تعامل آنالین از طریق این پور

جلسھ در طول ھشت ماه بود، بھ تعامل با مردم پرداخت.  67مشارکت اجتماعی کھ شامل 
یابی دھندگان و پروژه مکاناین ابتکار کھ در سراسر کانتی انجام شد، قانون انتخاب رای

ای اظھار نظر و ارائھ گیری را بھ مردم آموزش داده و در عین حال از آنھا برمراکز رای
 گیری دعوت کرد.پیشنھاد در رابطھ اماکن رای

کنندگان در این نشست از مراکز بازدید ھمگانی دیدن کرده و در آنجا با نمایندگان شرکت
ھای اجتماع محور، مشاوران فنی یا کارکنان کانتی مالقات کرده و یک نمایش سازمان

ھا را در خصوص عملکردھای مختلف این پورتال آموزشی تعاملی را مشاھده کردند کھ آن
ھای نظردھی یا کارت VCPPتوانستند از طریق پورتال ھا ھمچنین میکرد. آنراھنمایی می

ھای نظرات مکتوب، نظرات و پیشنھادھای خود را بصورت آنی و فوری ارائھ دھند. کارت
ال شدند تا اطمینان حاصل شده در طول جلسات انجمن بعدا وارد پورتو پیشنھادات دریافت

شود کھ ھمھ نظرات و پیشنھادات ارائھ شده در جلسات اجتماعی، برای عموم قابل رویت 
 باشد.

مرتبط با این پورتال  QRھای چاپی حاوی یک کد تسھیلگران جلسھ، ھمچنین کارت پستال
ل جلسھ یا کنندگان این امکان را بدھند کھ در طورا توزیع کردند تا از طریق آن بھ شرکت

در اوقات فراغت، از طریق موبایل خود بتوانند دسترسی آسانی بھ پورتال داشتھ باشند. برای 
 مراجعھ کنید. 3.3توانید بھ بخش کسب اطالعات بیشتر در رابطھ با جلسات اجتماعی، می

Figure 8 . پستالبروشورھایی بھ اندازه کارت 
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 شدهبررسی از طریق آمار ثبت –ارزیابی مکان  2.3.2

 ناسیشروش
ھای تلفنی شده" در ارزیابی ساختمان، از طریق مصاحبھمرحلھ "بررسی از طریق آمار ثبت

ھا در فرآیند ارزیابی شد، امکان ارزیابی آنالین کھ تبدیل بھ اولین سطح تعامل با ساختمان
گیری را فراھم کرد. این مرحلھ از تحلیل ھایی با پتانسیل تبدیل شدن بھ مرکز رایمکان

بررسی عمیق و اصالح اسناد ساختمانی موجود بود و از این مرحلھ برای حذف شامل 
ھایی استفاده شد کھ یا حداقل شرایط و الزامات را نداشتند یا اسنادشان تکراری بود ساختمان

 یا دیگر وجود نداشتند.

شده"، وارد برنامھ آنالین آمده از فرآیند "بررسی از طریق آمار ثبتدستاطالعات بھ
"ArcGISگیری از طریق آمار ثبت شده" شد و بعدھا " و "برنامھ ویژه بررسی مرکز رای

در زمان انجام ارزیابی ساختمان مورد نظر در محل، محققان میدانی از این اطالعات برای 
 بررسی و تایید جزییات ساختمان و اطالعات تماس استفاده کردند.

Figure 9 . پورتال بررسی از طریق آمار ثبت شده 

 

 ھاینی دادهبازب

اولین مرحلھ از "بررسی از طریق آمار ثبت شده"، شامل انجام یک بررسی اولیھ و بررسی 
برداری مبتنی بر وب، اسناد عمومی، ھا با استفاده از ابزار نقشھامتیاز ھر کدام از ساختمان

ھای راھنمای کسب و کار "، فھرستCounty GISای سیستم "ھای اطالعاتی یا دادهالیھ
حلی و تحقیقات آنالین عمومی بود. ھدف از این تحقیق، مشخص کردن این موارد بود: آیا م

ساختمان با حداقل الزامات مطابقت دارد یا خیر؛ آیا باید این ساختمان در مرحلھ بعدی تحلیل 
ھم گنجانده شود یا خیر؛ و آیا باید این ساختمان را بھ عنوان یک مکان نامناسب، از فرایند 

 حذف کرد یا خیر. حداقل الزامات شامل این موارد بود:بررسی 

و  ADAپارکینگ با قابلیت دسترسی مطابق با قانون  –وجود پارکینگ و مکان آن  •
 پارکینگ عمومی

 فاصلھ تا مسیر حمل و نقل •

 ADAقابلیت دسترسی مطابق با قانون  •

ده و وضعیت ساختمان (بھ طور دائم تعطیل شده، تخریب شده، تغییر کاربری دا •
 غیره)

 ساعات کاری کلی •

 اطالعات تماس معتبر •

 تمایل بھ مشارکت •
 

 ھای تلفنیمصاحبھ

ھایی کھ الزامات اولیھ را برآورده می کردند، بھ مرحلھ بعدی تحلیل وارد شدند کھ ساختمان
آوری اطالعات دقیق بیشتر برای تعیین این شامل انجام یک مصاحبھ تلفنی با ھدف جمع

گیری و برآورده کردن این مکان مایل بھ شرکت در فرآیند مرکز رای موضوع بود کھ آیا
الزامات مربوط بھ بازدید از محل ھست یا خیر. در این گفتگوھا معموال قانون "انتخاب 

شد و این گفتگوھا آغازگر گامی مھم برای گیری شرح داده میدھنده" و مدل جدید رایرای
 ن و کارکنان مسئول برگزاری انتخابات کانتی بود.ایجاد رابطھ الزم بین مدیران ساختما

گیری را معرفی کردند و بھ ھای مدنظرشان برای مرکز رایمحققان اھداف پروژه و ویژگی
شده در طول مرحلھ "بررسی از ھای شناساییھای موجود در دادهشکافدنبال پرکردن 
عات خاص ساختمان از طریق شده" بودند. ھمیشھ ھم امکان دستیابی بھ اطالطریق آمار ثبت

شد، معموال ھای تلفنی وجود نداشت، زیرا شخصی کھ با وی تماس تلفنی برقرار میمصاحبھ
ریزی آگاه نبود. اگر افراد از جزییات فنی مانند اتصال شبکھ، اندازه اتاق و مشکالت برنامھ

ھند، اما تمایل بھ توانستند جزئیات بیشتری را ارائھ دمخاطب تماس تلفنی در ساختمان، نمی
این ساختمان را در مرحلھ بعدی تحلیل قرار  PlaceWorksمشارکت داشتند، شرکت 

 شد تا این موارد را بررسی کنند: داد. در طول مصاحبھ، از مخاطبین تماس تلفنی خواستھمی
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 تریا، سالن اجتماعات، سالن ورزش و غیره)ھای موجود (کافھاتاق •

 سب فوت مربع یا ابعاد اتاق در صورت امکان)اندازه اتاق (اندازه بر ح •

 تعداد پریزھای برق در اتاق •

 اتصال شبکھ و اینترنت •

 سازیھای ذخیرهقابلیت •

 ADAموانع موجود برای دسترسی مطابق با قانون  •

 تمایل ساختمان برای مشارکت •

شد تا  ھایی کھ وارد مرحلھ بعدی تحلیل شدند، برای بار دوم تماس تلفنی برقراربا ساختمان
بازدید از محل آغاز شود. در برخی موارد، این دومین تماس صرفا جھت یادآوری پروژه 

توانستند برای بازدید از محل قرار بگذارند. در موارد دیگر، در بود و محققان بھ راحتی می
شد و آنھا عدم تمایلشان دومین تماس تلفنی، تماس بھ سطوح باالتر مسئوالن امور متصل می

شد کھ پتانسیل تبدیل کردند و این امر منجر بھ حذف ساختمانی میارکت را اعالم میبھ مش
گیری را داشت. در مواردی کھ محققان نتوانستند با مسئول مناسبی از شدن بھ مرکز رای

ساختمان تماس برقرار کنند تا جزئیات را بررسی کرده و برای بازدید از محل قرار 
 ھا انجام دادند.زیابی خارجی را از این ساختمانبگذارند، این محققان یک ار

بر اساس پروتکل استاندارد، باید برای برقراری ارتباط، با ھر ساختمان تا سھ مرتبھ تماس 
شد گیر صوتی موجود بود، یک پیام گذاشتھ میشد. در بسیاری از مواقع، اگر پیامگرفتھ می

 گرفت.میل صورت میو آخرین تالش برای برقراری ارتباط، از طریق ای

 نتایج

ھا بھ ھای تلفنی، ھر کدام از ساختمانشده" و مصاحبھبعد از "بررسی از طریق آمار ثبت
 ھای زیر اختصاص داده شدند:یکی از دستھ

کردند و تمایل داشتند تا ھایی کھ حداقل الزامات را برآورده میپذیرفتھ شده: ساختمان •
 گیری تبدیل شوند.بھ مرکز رای

ھایی کھ از طریق جستجوھای اینترنتی و بھ صورت دست بررسی: ساختماندر  •
ھای تلفنی مورد ارزیابی آنالین مورد ارزیابی قرار گرفتھ، اما از طریق مصاحبھ

 قرار نگرفتھ بودند.

ھایی کھ مورد بررسی قرار نگرفتند، زیرا تعداد بالتکلیف/تعریف نشده: ساختمان •
 العاتی بھ حد نصاب رسیده بود.ھای الزم در حوزه مطساختمان

را برآورده  ADAھایی کھ الزامات قانون ): ساختمانADAرد شده (بر اساس قانون  •
 کردند.نمی

 نشده (تکراری): تکراری یا نادرست بودن اسناد.پذیرفتھ •

ھایی کھ بھ دالیلی از جملھ کافی نبودن اندازه اتاق، رد شده (موارد دیگر): ساختمان •
ریزی، عدم وجود ساختمان یا عدم تمایل ساختمان بھ مشارکت یا از ھمشکالت برنام
ھای ھمکار و متصدیان شھری، بھ عنوان یک ساختمان نامناسب سوی سازمان

 تشخیص داده شدند.

شده" یا "در دست بررسی" قرار داده شدند، بمنظور بندی "پذیرفتھساختمان ھایی کھ در دستھ
ھایی کھ در از محل، وارد مرحلھ بعدی تحلیل شدند. ساختمان تعیین قرار برای انجام بازدید

ھای رد شده، تحت بندیی "بالتکلیف" قرار داده شده بودند، بایگانی شدند. ساختماندستھ
ھا در صورت اصالح ساختمان و ھای نامناسب"بایگانی شدند. این ساختمانعنوان "ساختمان

تمایل بھ مشارکت پیدا کنند، ممکن است تبدیل یا در صورتی کھ  ADAمنطبق شدن با قوانین 
 ھایی مناسب در این حوزه شوند.بھ ساحتمان

 ھای مطالعاتی مبتنی بر جمعیتنتایج اھداف حوزه

ساختمان با  10,000حوزه مطالعاتی را مورد تحلیل قرار دادند کھ شامل بیش از  188محققان 
تا از  2,300ن این بود کھ این فھرست را بھ گیری بود و ھدفشاپتانسیل تبدیل شدن بھ مرکز رای

ای ھای دادهآمده از الیھھا محدود کنند. محققان با استفاده از اطالعات بدستترین ساختمانمناسب
یا اطالعاتی مراکز جمعیتی و مراکز اشتغال، توانستند فرمولی را برای مشخص کردن اینکھ 

ت برابر بھ سراسر این کانتی اختصاص داده گیری بصورھای مرکز رایچگونھ باید ساختمان
، از این فرمول برای تعیین VCAشوند، تنظیم کنند. با توجھ بھ الزامات مبتنی بر جمعیت قانون 

 گیری مورد نظر در ھر حوزه مطالعاتی استفاده شد.تعداد مراکز رای

حدود کنند و ساختمان را م 10,000استفاده از این فرمول، بھ محققان کمک کرد تا تعداد 
ھایی بروند کھ فاصلھ کاھش دھند، بھ این ترتیب کھ از نظر استراتژیکی بھ دنبال ساختمان

آنھا از یکدیگر بیش از یک چھارم مایل نباشد. محققان ھمزمان از الزامات مبتنی بر جمعیت 
اد مراجعھ کنید). این قانون تضمین کننده ایج 1.3.1نیز پیروی کردند (بھ بخش  VCAقانون 

 گیری در سراسر کانتی است.ھای برابری برای رای دادن در مراکز رایفرصت

، تعداد مورد نظرشان برای VCAمحققان در تالش برای فراتر رفتن از الزامات قانون 
برابر کردند تا بھ این طریق، تعداد بیشتری  2.2گیری در ھر حوزه مطالعاتی را مراکز رای

فراھم کنند و  RR/CCگیری را برای دپارتمان دن بھ مرکز رایساختمان با پتانسیل تبدیل ش
پذیری در زمان ھماھنگی انتخابات با دسترسی بھ ساختمان و بھ این ترتیب امکان انعطاف

 مشارکت ساختمان را فراھم آورند.

ھا آماده بودند تا قرار ھنگامی کھ اھداف تنظیم شده برای حوزه مطالعاتی محقق شد، ساختمان
ات برای بازدید از محل ترتیب داده شود و ھدف از این بازدیدھا، "اثبات عملی" مالق
شده بود. این اثبات عملی شامل اقداماتی مانند ھای تحقیقات انجام شده از طریق آمار ثبتیافتھ

بررسی کردن یافتھ ھای تحقیقاتی مذکور بصورت حضوری و ارائھ پیشنھاد نھایی در مورد 
 گیری بود.ان بھ عنوان یک مکان با پتانسیل تبدیل شدن بھ مرکز رایمناسب بودن ساحتم
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 بررسی میدانی/ اثبات عملی 2.3.3

 شناسیروش
ھایی کھ وارد مرحلھ "بررسی میدانی" در تحلیل شدند، بمنظور بررسی شرایط از ساختمان

ھای محل بازدید شد. محققان از این فرصت برای تایید صحت تحقیقات، پر کردن شکاف
ای استفاده کردند کھ ممکن بود ھا و ھمچنین شناسایی شرایط غیرمنتظرهوجود در دادهم

وضعیت مناسب بودن ساختمان را تغییر دھد. ھدف در این مرحلھ از فرایند، تعیین 
ساختمان پیشنھاد شد کھ پتانسیل تبدیل  1,000ترین ساختمان ھا بود کھ در نھایت مناسب

 اشتند. مسئوالن بررسی، شرایط زیر را ارزیابی کردند:گیری را دشدن بھ مرکز رای

 دسترسی ھمگانی •

 وجود موانع داخلی •

 ADAپارکینگ طراحی شده مطابق با قانون  •

 سازی بھ میزان کافیاندازه اتاق و فضای ذخیره •

 برق و ظرفیت الکتریکی •

 اتصال شبکھ امن •

آنجلس سراسر لس ساختمان در 2,300در عرض شش ماه، یک تیم از محققان میدانی از 
دقیقھ را در ھر ساختمان زمان  30تا  15کانتی بازدید کردند. بھ طور متوسط، محققان 

ساعت را  4,000مایل رانندگی کردند و در نھایت حدود  20,000صرف کردند، حدود 
 ھا کردند.صرف ارزیابی ساختمان

 ریزی زمانیبرنامھ

، فرآیند بررسی میدانی را از طریق محققان برای آماده کردن صاحبان و مدیران ملک
ھای تلفنی بمنظور ارائھ اطالعیھ قبلی آغاز کردند و این تماس تلفنی پیش از برقراری تماس

ریزی آنالین ھای میدانی انجام شد. یک ابزار برنامھبازدید از یک مکان و انجام ارزیابی
ھا و ط با ساختمانتوسعھ داده شد کھ ھدف آن پیگیری تالش پرزحمت برقراری ارتبا

 ساختمان بود. 2,000ھماھنگ کردن بازدیدھا از بیش از 

با متصدیان شھری و مدیران ناحیھ مدرسھ  PlaceWorksھر زمان کھ الزم بود، شرکت 
ھا و انجام دھد تا بتواند برنامھھای الزم را برای ارزیابیریزیھمکاری کرد تا برنامھ

کند. متصدیان شھری معموال از طریق ارسال یادآور و  بندی کاری کارکنان را آمادهزمان
تایید اطالعات تماس، بھ تسھیل گفتگوھا کمک کردند و در برخی موارد ھم بھ دسترسی 

 یافتن بھ ساختمان ھا کمک کردند.

ھا در عملیات و بھ دنبال بھ حداقل رساندن اختالالت و وقفھ PlaceWorksشرکت 
ھای الزم برای بازدید از محل را انجام داد تا ھر زمان ریزیھریزی منظم بود و برنامبرنامھ

 ھای مربوط بھ ساختمان پاسخ دھد.کھ امکانش بود، بھ درخواست

ھا ساعات کاری عادی نداشتند، بھ لحاظ استراتژیکی و بھ در برخی موارد ھم کھ ساختمان
ساعات کاری انجام امید برقراری ارتباط با مدیریت ساختمان، بازدید از محل در طول 

ھا کھ در آنھا مالقات با مدیران گاهشد. این رویکرد در ھنگام ارزیابی ساختمان عبادتمی
 ای داشت.ساختمان در طول روزھای ھفتھ دشوار بود، اھمیت ویژه

در مواردی کھ مسئوالن بررسی پس از سومین تالش از طریق تلفن یا ایمیل، نتوانستند با 
ھای خارجی س بگیرند، یک ارزیابی خارجی انجام شد. این ارزیابیمسئول ساختمان تما

بود، اما معموال  ADAمحدود بھ بررسی پارکینگ و قابلیت دسترسی منطبق با قانون 
شده" از تحلیل، مکمل آوری شده در طول مرحلھ "بررسی از طریق آمار ثبتھای جمعداده

 شد.دید از محل انجام میشد. در ھر صورت، بازھای خارجی میاین ارزیابی

 ھاآوری دادهجمع

ھای ساده و موثر، محققان از ابزارھای مبتنی بر وب و سفارشی آوری میدانی دادهبرای جمع
" استفاده کردند کھ با ھر دستگاھی Workforce for ArcGIS" و "Survey123مانند "

ند. این ابزارھای کھ مجھز بھ اتصال تلفن ھمراه یا مرورگر وب بود، سازگاری داشت
 نوآورانھ بھ محققان اجازه انجام این امور را دادند:

 ریزی برای بازدید از محل برای ھر محققبرنامھ •

 ھای مقرر شده جھت بازدید از محلمشاھده برنامھ •

شده برای ریزیھای برنامھریزی مسیرھای رانندگی بر اساس نزدیکی ساختمانبرنامھ •
 بازدید

 یابی ساختمانھای ارزتکمیل فرم •

 مستند کردن نکات مربوط بھ ساختمان •

 ھای ساختمانگرفتن و ذخیره ساختن عکس •
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 معیارھای ارزیابی

ھای موجود در ھای خود را بر روی پر کردن شکافمحققان در زمان حضور در محل، تالش
ی شده" و ھمچنین بر روھای تایید نشده در طول فرآیند "بررسی از طریق آمار ثبتداده
ھای حاصل از ھای موجود با یافتھبرداری در مورد ھرگونھ تغییرات رخ داده یا ناھماھنگینکتھ

شده، متمرکز کردند. معیار ارزیابی قابلیت دسترسی مطابق تحقیقات انجام شده از طریق آمار ثبت
گیری است کھ ھای رایبرای حوزه ADA، بر اساس فھرست بازرسی قانون ADAبا قانون 

ھای ساختمانی زیر بھ دقت ارزیابی وزارت دادگستری آمریکا ایجاد شده است. ویژگی توسط
 شدند:

 پارکینگ .1

مکان پارکینگ و تعداد فضای پارک خودرو در محل (ھم پارکینگ عادی و ھم  •
 )ADAھای طراحی شده مطابق با قوانین پارکینگ

o ھای منطبق با قانون پارکینگADA باشند کھ  باید در جایی قرار داده شده
 .ترین مسیر دسترسی رابھ ورودی قابل دسترس داشتھ باشندکوتاه

 ADAھای طراحی شده مطابق با قانون سطوح پارکینگ •

o  فضاھای پارک خودرو کھ منطبق با قانونADA  ھستند، باید در سطح
ھای ثابت، محکم و مقاوم در برابر لغزش قرار داشتھ باشند و شکاف

 ت آنھا وجود نداشتھ باشد.عریض و شکستگی در آسفال

 (شیب طولی و شیب عرضی) ADAھای طراحی شده مطابق با قانون شیب پارکینگ •

o درصد باشند. 2.08تر از شیب ھا در ھر جھت باید کم 

 محل پیاده و سوار کردن مسافر •

o  زمانی کھ چندین محل برای پیاده کردن مسافر وجود دارد، باید حداقل
 اده کردن مسافر وجود داشتھ باشد.امکان دسترسی بھ یک محل پی

ترین پارکینگ در دسترس بھ ورودی مسیر عبور و مرور در دسترس، از نزدیک .2
 اصلی

 ھای عمدهروھا و کاستیدار ویژه عبور ویلچر در لبھ پیادهمکان سطوح شیب •

 دار: شیب و شکست شیبسطح شیب •

o ھای ردهدار باید الزامات مرتبط با شیب، عرض، پاگردھا، نسطوح شیب
 مخصوص دستگیره و حفاظ لبھ را برآورده کنند.

o دار دار باید در قسمت پایین، باال و جایی کھ جھت سطح شیبسطوح شیب
 کند، یک پاگرد مسطح داشتھ باشند.تغییر می

 سطح مسیر •

o سطوح مسیر باید ثابت، محکم و مقاوم در برابر لغزش باشند. 

 برجستھ تغییرات ناگھانی ارتفاع یا وجود اشیای •

o روھای ھای ورودی بلند یا پیادهھا، آستانھنباید تغییرات ناگھانی در سطح،پلھ
 دار با شیب تند در مسیر، وجود داشتھ باشد.شیب

o  80اشیایی کھ باالی سر عابران پیاده در مسیر آویزان ھستند، باید حداقل 
اینچ  12اینچ باالتر از مسیر بوده و جلو آمدگی آنھا در مسیر کمتر از 

 .باشد

o زده از دیوار در فضای باز، مانند عالئم پستی یا دیگر عالئمی اشیای بیرون
ھای درختی کھ در ارتفاع کمی آویزان اند و شاخھکھ بھ دیوار نصب شده

 ھستند.

o ھای نصب شده روی زده داخلی، مانند خاموشگر آتش، ویتریناشیای بیرون
شوند، ئمی کھ باالی سر نصب میھای باز، عالئم خروج، عالدیوار، راه پلھ
 .ھای طاقداربنرھا و درب

 سایر مالحظات •

o  اینچ عرض داشتھ باشد و فاقد پلھ و جدول بوده و  36مسیر دسترسی باید
 .رمپ نداشتھ باشد

o پذیر اگر در مسیر دسترسی مواردی وجود دارد کھ برداشتن آن امکان
 . ابی قرار گیردنباشد، باید مسیر دیگری جایگزین شده و مورد ارزی

o  در مواردی کھ نزدیکترین محوطھ پارکینگ در ھمان بلوک یا بلوک مجاور
ساختمان قرار نداشت، مسیر حرکت از پارکینگ بھ سمت ساختمان مورد 

 .ارزیابی قرار نگرفت

 مسیر دسترسی از نزدیکترین ایستگاه حمل و نقل تا ورودی اصلی .3

 ھای عمدهروھا و کاستیبھ پیادهدار ویژه عبور ویلچر در لمکان سطوح شیب •

 ھای دسترسیشیب رمپ •

 سطح مسیر •

 ھرگونھ تغییر ناگھانی ارتفاع •

 سایر جزئیات مسیر دسترسی کھ ممکن است نگران کننده باشند •

اگر نزدیکترین ایستگاه حمل و نقل در ھمان بلوک یا بلوک مجاور ساختمان قرار نداشت، مسیر 
 .ت ساختمان مورد ارزیابی قرار نگرفتحرکت از ایستگاه حمل و نقل بھ سم
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 ھای دسترسی بھ ساختمانورودی .4

 عرض درب ورودی اصلی •

o درجھ باز  90ھای ورودی باید در ھنگامی کھ بھ صورت یکی از درب
 اینچ عرض داشتھ باشد. 32شود، می

 جزئیات اتاق .5

 ھای موجود و ابعاد آنھاتعداد اتاق •

o ندازه اتاق و ھمچنین ظرفیت اتاق ھای مربوط بھ ابرای مشاھده دستھ بندی
 مراجعھ کنید 1بھ جدول 

o توان چند ھا در راستای یک خط دید مشخص قرار داشتھ باشند، میاگر اتاق
 .اتاق را با یکدیگر ترکیب کرد

 تعداد پریزھای برق •

 ھاامکان قفل کردن اتاق •
 

 ھاھا و آسانسورباالبر .6

قرار نداشتھ باشد، باید یک آسانسور  گیری در ھمان طبقھ ورودی ساختماناگرمحل رای •
کند، مسیر دسترسی بھ محل مورد نظر را فراھم یا باالبری کھ بھ صورت مستقل کار می

 .کند

o ای باشد کھ ھا باید بھ اندازهدرب آسانسور یا باالبر و فضای داخل آن
 .صندلی چرخدار و سایر وسایل کمک حرکتی را در خود جای دھد

 نسایر جزئیات ساختما .7

 اتصال بھ شبکھ •

o ھا بھ جز اتاق انبار باید بھ اینترنت دسترسی داشتھ باشندتمام اتاق 

 ساعات کاری •

 نتایج

ھا فراھم کرده و مشخص فرایند ارزیابی میدانی، بینش خوبی را در رابطھ با وضعیت ساختمان
یری گھای بازدید شده، برای تبدیل شدن بھ مرکز رایدرصد از ساختمان 84کرد کھ حدود 
درصد باقی مانده با الزامات مورد نظر تطابق نداشتند و برای تبدیل شدن بھ  16مناسب بودند. 

ھا در پایگاه اطالعات کانتی بایگانی شدند تا پس از گیری، مناسب نبودند.این ساختمانمرکز رای
دید گیری جو ایجاد تنظیمات بر اساس مدل رای ADAایجاد تغییرات دسترسی بر اساس قانون 

 توسط مدیران ساختمان، در آینده مورد استفاده قرار گیرند.

 دالیل عمده رد شدن یک ساختمان عبارت بود از:

. اماکنی کھ قابلیت دسترسی آنھا منطبق با قانون ADAقابلیت دسترسی منطبق با قانون  •
ADA کردند، بنابراین حائز نبود، امکان دسترسی برابر برای ھمگان را فراھم نمی

 اقل شرایط نبودند.حد

ھای ساختمان کوچکتر از آن بودند کھ تجھیزات مورد نیاز را در خود اتاق اندازه اتاق. •
فوت مربع  1000گیری، حداقل اندازه مناسب اتاق تقریبا جای دھند. طبق مدل جدید رای

ھای ھای بزرگ در برخی از حوزهھای دارای اتاقاست. بھ دلیل کمبود ساختمان
ھایی کھ پذیرفتھ شده معیار حداقل اندازه مناسب اتاق، کاھش داده شد. ساختمانمطالعاتی،

ھای دولتی بودند ھای آنھا کمتر از اندازه مورد نیاز بود، یا ساختمانبودند اما اندازه اتاق
 گیری مورد استفاده قرار گرفتھ بودند.ھایی بودند کھ قبال بھ عنوان محل راییا ساختمان

ریزی قبلی، بھ بازدیدکنندگان میدانی اجازه رغم توافق و برنامھ. علیترسیعدم اجازه دس •
 دسترسی بھ ساختمان داده نشد.

ای بھ مشارکت در این فرایند را نداشتند ھای ساختمان دیگر عالقھیا رابط عدم مشارکت. •
کرد. در برخی یا شرایط ساختمان مشکالتی را در زمینھ در دسترس بودن ایجاد می

گیری مورد استفاده قرار گرفتھ بودند، بھ دلیل ھایی کھ در گذشتھ برای راید، اتاقموار
 پذیر نبود.ریزی یا مالکیت، استفاده از آنھا دیگر امکانتغییر برنامھ

گیری نبودند اما ھا منطبق با الزامات مورد نیاز جھت تبدیل شدن بھ مرکز رایبرخی از ساختمان
گیری پستی ھای رایاشتند و بھ عنوان مکان قرارگیری صندوقھای مطلوب دیگری دویژگی

ھا، بسیاری از ھای قدیمی و تغییرات اخیر در سیاستپیشنھاد شدند. بھ دلیل زیرساخت
 انطباق ندارند. ADAھای سراسر کشور با قابلیت دسترسی بر اساس قانون ساختمان

 ADAرسی بر اساس قانون اقدام برای حذف موانع در مسیر، جھت ایجاد قابلیت دست

بھ ارزیابی  PlaceWorksپذیری در حوزه نوسازی ساختمان، شرکت برای انعطاف
انطباق نداشتند، تا امکان  ADAھایی پرداخت کھ با قابلیت دسترسی بر اساس قانون ساختمان

انجام اقداماتی برای حذف موانع مسیر کھ امکان دسترسی سریع و مقرون بھ صرفھ را بھبود 
خشد، مورد ارزیابی قرار دھد. اگرھیچ ساختمان مناسبی مطابق با قابلیت دسترسی بر اساس ب

ھایی کھ امکان انجام اقداماتی در نزدیکی جمعیت مورد نظر وجود نداشت، ساختمان ADAقانون 
 شدند.برای حذف موانع مسیر را داشتند، رد نمی
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مکن است اقدام برای حذف موانع گیری، مھای رایبرای مکان ADAبر اساس چک لیست 
 در مسیر شامل موارد زیر باشد:

گذاری پارکینگ ھای ترافیکی برای عالمتمی توان از مخروط ھای ترافیکی:مخروط •
داشتن عالئم پارک موقت و ھشدار برای ھرگونھ شی و مناطق مسافرگیری، نگھ

 ای استفاده کرد.برآمده

ھا قرارداد تا فضای توان روی مخروطرا میعالئم موقت پارکینگ  عالئم پارکینگ: •
ھای در دسترس را قابل دسترسی برای ون حامل صندلی چرخدار و فضای پارکینگ

 مشخص کرد.

توان از عالئم راھنمایی برای اگر مسیر حرکت مشخص نباشد، می عالئم راھنمایی: •
 .ه کردگیری استفادنشان دادن جھت مسیر دسترسی، ورودی ساختمان و محوطھ رای

ھای قابل حمل فاقد نرده برای فراھم کردن ھای قابل حمل: می توان از رمپرمپ •
ھا و ھا استفاده کرده یا از آنھا برای پوشاندن سوراخدسترسی در کنار جدول

ھای قابل حمل دارای نرده برای توان از رمپھای مسیر استفاده کرد. میشکاف
 .بزرگ استفاده کردھای فراھم کردن دسترسی بھ باالی پلھ

توانند از طریق ایجاد تغییرات کوچک جھت ھموار کردن مسیر، ھا میُگوه ھا:ُگوه •
 .امکان دسترسی را فراھم کنند

درجھ، برای  90اگر عرض درب در ھنگام باز بودن در حالت  استپ درب: •
 .توان از "استپ درب" برای باز نگھداشتن آن استفاده کرددسترسی کافی نباشد، می

در برخی موارد برای تامین حداقل عرض مورد  ھای درب قابل جابجایی:چارچوب •
توان چارچوب نیاز برای عبور صندلی چرخدار یا دیگر وسایل کمک حرکتی، می

 .ھا را برداشتبین درب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 . ھایی از اقدامات برای حذف موانع مسیر جھت ایجاد قابلیت دسترسی بر نمونھ
 ADAاساس قانون 

 

 

 https://www.ada.gov/votingchecklist.pdfمنبع: 

 موانع مشارکت

اند، بینشی را در گیری مورد استفاده قرار گرفتھھایی کھ قبال بھ عنوان مرکز رایساختمان
ای کھ ممکن است بینی نشدهشھای تاریخی برگزاری انتخابات و مشکالت پیرابطھ با چالش

دھند. در برخی موارد، این مشکالت گیری ایجاد شود، ارائھ میرایبھ دلیل مدل جدید
 شده عبارتند از:اند. موانع گزارشموانعی را برای مشارکت ایجاد کرده

ریزی ھا معموال دارای برنامھھای مناسب در داخل ساختماناتاق ریزی:موانع برنامھ •
کند. تعلیق یا کند یا بھ جامعھ خدمت رسانی میھستند کھ یا درآمد ایجاد میمستمری 

گیری، زحماتی را برای ساختمان و اعضای ھا برای برگزاری رایلغو این برنامھ
 کند.جامعھ کھ متکی بھ این خدمات ھستند، ایجاد می

https://www.ada.gov/votingchecklist.pdf
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ی افزایش یافتھ ھاھا قادر بھ تامین پرسنل مورد نیاز و ھزینھساختمان ساعات کاری: •
 در رابطھ با بھره برداری از ساختمان در ساعات غیر کاری نیستند.

ھایی کھ امکانات کافی برای ساختمان :ADAقابلیت دسترسی بر اساس قانون  •
را ندارند، ورود و استفاده از ساختمان را  ADAقابلیت دسترسی بر اساس قانون 

 کنند.دھندگان معلول دشوار میبرای رای

دھندگان برای وقتی عالئم دائمی وجود نداشتھ باشد، رای گذاری:در عالمت ضعف •
شوند. نمایش محدود ھای تعیین شده در ساختمان با مشکل روبرو مییافتن اتاق

دھندگان بھ سختی ساختمان شود کھ رایتابلوھای راھنما در فضای بیرونی، باعث می
 و پارکینگ و ورودی تعیین شده را پیدا کنند.

 ھای پذیرفتھ شدهساختمان

گیری مشخص شده، شرکت پذیری کھ در مدل مراکز رایبرای انطباق کامل با اصل انعطاف
PlaceWorks ھایی کھ تنوع کافی برای در صدد برآمد تا طیف وسیعی از ساختمان

 کردند را شناسایی کند.آنجلس فراھم میدھندگان لسپاسخگویی بھ ترجیحات مختلف رای

گیری مورد پذیرش قرار رایھایی کھ بھ عنوان مراکز احتمالیلترین انواع ساختمانمتداو
ھای دولتی مانند ھای عبادی و ساختمانگرفتند عبارت بودند از مدارس دولتی، مکان

ھا و مراکز تفریحی اجتماعی. این موضوع مطابق با نتایج بھ دست آمده از کتابخانھ
دھندگان عموما ھای اجتماعی است کھ نشان داد رایرسنجیھای گروه کانونی و نظنظرسنجی
دھند در اماکنی کھ با آن آشنایی دارند رای بدھند، مانند کتابخانھ ھا، مدارس، ترجیح می

ھای پذیرفتھ شده وارد "ابزار تعیین مراکز اجتماعی یا تفریحی و تاالرھای شھر. ساختمان
ترین مراکز ساختمان بھ عنوان مناسب 1,000گیری" شدند تا مناسب بودن مرکز رای

 گیری تعیین شده و در پیشنھاد نھایی عنوان شوند.رای

 

 گیریابزار تعیین مناسب بودن مرکز رای 2.3

و دیگر الزامات عملیاتی و ھمچنین تدوین  VCAھای قانون برای پشتیبانی از دستورالعمل
یین مناسب بودن مرکز گیری، "ابزار تعھای نھایی در رابطھ با مراکز رایتوصیھ

ساختمان پذیرفتھ  2,300گیری" توسعھ داده شد. این ابزار بھ محققان را قادر ساخت تا رای
ساختمان را بھ عنوان بھترین اماکن جھت  1,000شده را مورد تحلیل بیشتر قرار داده و 

د. ھای بعدی مشخص کننگیریو رای 2020گیری مقدماتی ریاست جمھوری استفاده در رای
ھای مورد پذیرش در طول ارزیابی، بیشتر از تعداد مورد ھدف این بود کھ تعداد ساختمان

دھی بھ بندی و نمرهھای تقاضا و دیگر معیارھا برای رتبھنیاز باشد، تا بتوان از الیھ
گیری" بھ ھای پذیرفتھ شده، استفاده کرد. "ابزار تعیین مناسب بودن مرکز رایساختمان

ھای امکان را داد تا سناریوھای مختلفی را مورد بررسی قرار داده و بر الیھمحققان این 
 مختلف تقاضا تاکید کنند.

دھنده و بندی اصلی داشتند: اجتماعی اقتصادی، زندگی/کار، رایھا چھار دستھاین سناریو
تر شاخھ بود. برای توضیحات دقیقھا دارای چند زیرحمل و نقل و ھر یک از این دستھ بندی

 مراجعھ کنید. 2.2.2ھای تقاضا بھ بخش در رابطھ با ھر یک از الیھ

 

Figure 11 .  ابزارVSAP 
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 فرایند توسعھ ابزار 2.3.1

گیری" با استفاده از یک برنامھ اینترنتی کاربر پسند "ابزار تعیین مناسب بودن مرکز رای
مورد  ھایگذاری و بحث درباره روشپذیری در زمینھ اشتراکایجاد شد تا امکان انعطاف

، کمیتھ مشورتی، کمیتھ مدیریت اجرایی VSAPاستفاده را با تمام اعضای کمیتھ مشاوره فنی
 فراھم کند. RR/CCو کارکنان 

 گیری" دارای چھار جزء اصلی بود:"ابزار تعیین مناسب بودن مرکز رای

ھای کلی در مورد نحوه استفاده از این ابزار این بخش دستورالعمل دستورالعمل ھا. •
ھای بھ کار برده شده در نقشھ کرد و عالئم و نشانھبرای کاربران فراھم می را

 داد.خروجی را شرح می

این بخش نتایج سناریوھای مربوط بھ مدل "تعیین مناسب بودن مکان" و  نقشھ. •
ھای داد. اطالعات خروجی، مکانخروجی نھایی ابزار انتخاب مکان را نمایش می

ھا را داد و ساختمانس آیتم منتخب مورد سنجش نشان میترجیح داده شده را بر اسا
 کرد.گذاری میبر اساس اندازه اتاق عالمت

کرد کھ "تعیین مناسب بودن مکان". این ابزار بھ کاربران کمک می بخش ساخت مدل •
ھای گوناگون تقاضای اقتصادی اجتماعی و از طریق انتخاب و سنجش درصدی الیھ

ق انجام تحلیلی بھ منظور تولید یک "نقشھ حرارتی" بھ جمعیتی و ھمچنین از طری
گیری عنوان اطالعات خروجی کھ طیفی از مکان ھای مناسب بھ عنوان مرکز رای

داد، مدل ترجیحی خود از "تعیین مناسب بودن را در سراسر این کانتی نمایش می
نزدیکی  گیری درترین مراکز رایمکان" را طراحی کنند. مثال برای تعیین مناسب

ھای حمل و نقل، کاربران مدل مربوطھ را ایجاد کردند و در مقایسھ با ایستگاه
دسترسی بھ حمل  -ھای دیگر، درصد باالتری را بھ الیھ مربوط بھ "حمل و نقل الیھ

و نقل" اختصاص دادند. این ابزار ھمچنین بھ محققان اجازه داد کھ سناریوھای 
تواند بر توزیع ھای مختلف مید کھ چگونھ سنجش آیتممختلفی را تولید کنند تا دریابن

 گیری تاثیر بگذارد.برابر مراکز رای

این ابزار سناریوھای تعریف شده توسط بخش ساخت مدِل "تعیین  ابزار انتخاب مکان. •
ھای موجود بھ کار برد تا مشخص کند کھ مناسب بودن مکان" را برای ساختمان

برابر در سراسر این کانتی انتخاب خواھد شد. ھای مناسب، بصورت چگونھ مکان
ھای این ابزار بھ محققان این امکان را داد کھ چگونگی تاثیرگذاری سنجش الیھ

ھا در سرتاسر این کانتی را بصورت تصویری مختلف بر توزیع برابر ساختمان
 .مشاھده کنند

 

o  .نگ، نوع بر اساس اندازه اتاق، کیفیت پارکیساختمان/معیار امتیاز اتاق
گیری ، بھ ھر مرکز رایADAساختمان و قابلیت دسترسی مطابق با قانون 

دھی، امتیاز داده شد. برای کسب اطالعات بیشتر در رابطھ با معیار امتیاز
ھای مشاوره توانستند مدل مراجعھ کنید. محققان و گروه 6توانید بھ جدول می

د تا امتیازھای مربوط بھ "مناسب انتخاب مکان را تغییر داده و آن را سفارشی کنن
 بودن مکان" را تولید کنند.

o  ھای برابر برای بمنظور فراھم کردن فرصت مایل). 1/4(قانون  1320قانون
گیری در سراسر کانتی، این امکان بھ کاربران داده شده رای دادن در مراکز رای

ی با فاصلھ گیرای را انتخاب کنند کھ بر اساس آن، مراکز رایبود کھ گزینھ
شدند. در جایی کھ تداخل فاصلھ وجود مایل از یکدیگر، نشان داده می¼ حداقل 

 شد کھ باالترین امتیاز را داشت.داشت، مکانی انتخاب می

و ھیئت مشاوره، بر فرایند توسعھ ابزار "تعیین مناسب بودن مکان" تاثیر  VSAPتیم پروژه 
ھای سناریو رزیابی واقع شد. مشاوران فنی، مدلداشتند و این ابزار توسط این گروه مورد ا

ھا ، ھیئت مشاوره و ھیئت مشاوره فنی ارائھ دادند و این گروهVSAPرا بھ تیم پروژه 
ھای بھ کار برده شده و ارائھ اطالعات در فرصت کسب اطالعات دقیق در رابطھ با روش

 رابطھ با فرایند سنجش را داشتند.

یابی بھ یک رویکرد مورد توافق برای سناریوھای سنجشی و ھا منجر بھ دستاین مشاوره
 1,000ھا برای تولید ھمچنین اطالعات ورودی و پارامترھای مدل شد کھ قرار بود از آن

 گیری پیشنھادی نھایی استفاده شود.مرکز رای

 

Table 6. معیار امتیازدھی اتاق و ساختمان 

 بندی امتیازدستھ امتیاز شاخص ساختمان

   اتاق امتیاز اندازه

 اندازه

 فوت مربع 1,999کوچک، < 0

 نامشخص 2

 فوت مربع 2,449 - 2,000کوچک/ متوسط،  3

 فوت مربع 3,849 - 2,450متوسط،  7
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 بندی امتیازدستھ امتیاز شاخص ساختمان

 فوت مربع 3,850بزرگ، >  9

 طبق فھرست باال 9-0 مجموع امتیاز اندازه اتاق

   امتیاز ساختمان

 9-0 تعداد پارکینگ
ھایی کھ منطبق با کینگبندی: پاردستھ 2مجموع 

ھایی کھ منطبق با ھستند و پارکینگ ADAقانون 
 نیستند ADAقانون 

 نوع ساختمان

 شخصی 2

5 
مدرسھ دولتی برای مقاطع تحصیلی مھدکودک تا 

 12پایھ 

 مراکز ھنری و فرھنگی، مراکز خرید 6

7 
ھای دانشکده/دانشگاه دولتی دیگر ساختمان

 عمومی

9 
ھای تفریحی و کتابخانھ، ساختمان مرکز اجتماع،

 سرگرمی و غیره.

قابلیت دسترسی مطابق با 
 ADAقانون 

0-9 
بندی: سطوح شیب دار؛ دستھ 4مجموع 

ھای بھداشتی؛ عرض مسیرھای عبور؛ سرویس
 عوامل دیگر

 9-0 موارد دیگر

بندی: توصیھ شده از سوی مردم دستھ 3مجموع 
ای ھجامعھ؛ برخورداری ساختمان از درب

را تضمین  BMDھای شو کھ امنیت دستگاهقفل
 کند؛ عوامل دیگرمی

 بندیدستھ 4میانگین  9-0 مجموع امتیاز ساختمان
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 رسانی و مشارکت جامعھکمک 3.0

گیری، آنجلس کانتی، در تمام طول فرایند تعیین مکان مرکز رایدر لس RR/CCدپارتمان 
دھندگان در گیری بھ رایین مدل جدید رایبا جامعھ مشارکت داشت و ھمزمان با معرفی ا

بھ  RR/CCھای آتی، ھمچنان بھ این مشارکت و ھمکاری ادامھ خواھد داد. دپارتمان سال
ای از ای از ذینفعان، از طریق مجموعھرسانی بھ طیف گستردهمنظور تسھیل کمک

ف ھمکاری کرد. ذینفعان بھ پرکردن شکا PlaceWorksھای مختلف، با شرکت روش
ھا، ھا کمک کرده و با توجھ بھ اطالعات دست اولشان در رابطھ با ساختمانموجود در داده

 اطالعات با ارزشی را فراھم کردند.

 VSAPھیئت مشاوره  3.1

 VSAPھای موجود کھ فعاالنھ بھ ارائھ مشاوره بھ پروژه با ھیئت PlaceWorksشرکت 
و ھیئت  VSAP. ھدف ھیئت مشاوره پرداختند، ھمکاری کردو پشتیبانی از این پروژه می

گیری مشاوره فنی، حصول اطمینان از این موضوع بود کھ در فرایند توسعھ یک سیستم رای
گیری ھای درست برای تصمیمدھندگان، از دادهدھی بھ نیازھای رایجدید، ھمزمان با اولویت
)" از VCPPیری (گپروژه تعیین مکان مرکز رایھا برای بخش "استفاده شود. این ھیئت

، تمرکز خود را تغییر داده و بھ جای مالحظات مرتبط با فناوری و قابلیت VSAPپروژه 
دسترسی، تمرکز خود را بر عناصر مکانی کھ تاثیر زیادی بر مناسب بودن یک مرکز 

 گیری کارآمد دارند، قرار دادند.رای

ھای حوزه ، بھ منظور کسب بازخوردھای متخصصان فنی درPlaceWorksشرکت 
کننده، تقاضای سفر و رفت و آمد، تحلیل مکانی و علوم دھنده و مصرفمربوط بھ رفتار رای

ھای مرتبط در ھر دو ھمکاری کرد تا طیف وسیعی از تخصص VSAPداده، با تیم پروژه 
ھای ایالتی و ادارات ھیئت را در این بازخوردھا بگنجاند. ھفت متخصص فنی از دانشگاه

بپیوندند. شش نفر از  VSAPه کانتی دعوت شدند تا بھ ھیئت مشاوره فنی مدیریت داد
بپیوندند. ھدف از دعوت این  VSAPمتصدیان شھری دعوت شدند تا بھ ھیئت مشاوره 

ھای ھا تعداد برابری از نمایندگان مناطق جغرافیایی و جمعیتافراد، این بود کھ در این ھیئت
 متنوع حضور داشتھ باشند.

ھا مالقات کردند. عالوه مرتبھ با این ھیئت 9ماه، مشاوران فنی مجموعا  13دت در طول م
برای موارد زیر،  PlaceWorksھا تعیین کرده بودند، شرکت بر اھدافی کھ قبال این ھیئت

ھا متوسل شد:بھ اعضای این کمیتھ

 VSAPھیئت مشاوره 

 گیری.رایگذاری دانش و راھنمایی برای تعیین مکان مراکز بھ اشتراک •

ھای مختلف شناسایی موانع جغرافیایی یا جمعیتی موجود در برابر رای دادن در مکان •
 .پذیرھای آسیبیا رای دادن جمعیت

 VSAPھیئت مشاوره فنی 

 .بررسی و ارائھ منابع داده •

 .بررسی روش تحلیل مکانی •

 .ھای ورودی و ارائھ راھنمایی در فرایند تحلیل تقاضافراھم کردن داده •

 گیری.ھای کلی در رابطھ با معیار و فرایند ارزیابی مرکز رایرائھ راھنماییا •

و مشاوره فنی، بھ ضمیمھ  VSAPبرای کسب اطالعات بیشتر در رابطھ با ھیئت مشاوره 
C .مراجعھ کنید 

 سمینار آنالین (وبینار) مربوط بھ ابزار "تعیین مناسب بودن مکان" 3.1.1

میزبان برگزاری یک سمینار آنالین  RR/CCان و دپارتم PlaceWorksکارکنان شرکت 
ھا دعوت شده بود تا بھ بررسی و ارائھ نظراتشان در بودند کھ در آن از ھر دوی این ھیئت

رابطھ با روش توسعھ ابزار "تعیین مناسب بودن مکان" بپردازند. عالوه بر این، چند سناریو 
تواند نتایج ت سنجش در این ابزار، میداد چگونھ قابلیبھ اعضای ھیئت ارائھ شد کھ نشان می

گیری ارائھ دھد. سناریوھای زیر بھ گوناگونی را در رابطھ با تعیین مکان مراکز رای
ھایشان را در خصوص مدل ترجیحی مشاوران ارائھ شد و از آنھا درخواست شد تا بازخورد

 خود، ارائھ دھند.

دھندگان در است کھ رای . در این سناریو فرض بر اینذھنیت و طرز فکر موجود •
ھای مختلف تقاضا، ھایشان رای خواھند داد و در این سناریو از میان الیھنزدیک خانھ

 .اولویت سنجش بھ "تراکم جمعیت" داده شده است

دھندگان، در طول مسیر رفت و در این سناریو فرض بر این است کھ رای راحتی. •
دھند کھ برای آنھا مکانی رای می آمد معمولشان بھ محل کار و دیگر مقصدھا، در

 تر است.راحت

ھای واقع در مناطقی در این سناریو اولویت بھ ساختمان تمرکز اجتماعی اقتصادی. •
ھایی بھ حاشیھ رانده شده و در اقلیت داده شده است کھ بھ لحاظ تاریخی جمعیت

 .شوندمحسوب می
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 نتایج

ست آمد، این بود کھ بھتر است در فرایند ترین نظراتی کھ از سمینار آنالین بدتوجھقابل
دھندگان" داده شود و در عوض اولویت سنجش، اولویت کمتری بھ "محل سکونت رای

گیری پستی" داده شود. در این تغییر اولویت، تمرکز کمتر بر بیشتری بھ آیتم "درصد کم رای
بر مناطقی بود کھ  ھای ساکنو تمرکز بیشترگیری در نزدیکی جمعیتتعیین مکان مراکز رای

دھندگان تمایل داشتند کھ بھ صورت حضوری در آنجا رای دھند. این نظرات و رای
ھای پیشنھادی برای شد و در نتیجھ آن یک فھرست نھایی از مکان ھا بھ کار بردهتوصیھ

 گیری ارائھ شد.مرکز رای

 ھای کانونیھای معتبر بھ لحاظ آماری و گروهنظرسنجی 3.2

توانست بھ نشان دادن این بمنظور اجرای یک مطالعھ نظرسنجی کھ می VSAPتیم پروژه 
توان ھمزمان با برآورده کردن سلیقھ طیف گوناگونی از موضوع کمک کند کھ چگونھ می

گیری را بھ صورت برابر توزیع کرد، با گروه مشاوران بخش دھندگان، مراکز رایرای
ربانک، ماسلین، مالین، متز و ھمکاران "پژوھش نظرسنجی و مشاران راھبردی" شرکت "فی

)Fairbank, Maslin, Maullin, Metz& Associates (FM3 مشارکت کرد. این ،"((
ھای کانونی، نظرسنجی از گروھی از ای از گروهمرحلھ از ھمکاری شامل مجموعھ

د آنجلس کانتی و انجام یک نظرسنجی دیگر از ساکنین واجنام شده در لسدھندگان ثبترای
 نام نشده بودند.شد کھ ثبتدھی میشرایط رای

ھایی کھ بنا بھ گزارشات، مردم آن این پژوھش بھ دنبال بررسی این موارد بود: یافتن مکان
ھای در نظر گرفتھ شده برای یک ترین ویژگیمناطق تمایل بیشتری بھ رای دادن داشتند؛ مھم

ھا رای دھند در آن زمانم ترجیح میگیری؛ روزھای ھفتھ و ساعات روز کھ مردمرکز رای
دھندگانی کھ بھ صورت دائمی از طریق پست رای بدھند؛ و الگوھای موجود میان رای

 دھند.می

 ھای کانونیگروه 3.2.1

ھای کانونی ایجاد شدند تا بھ این طریق بتوان در چندین مکان در سرتاسر این کانتی، گروه
مختلف را کسب کرد. از طیف گوناگونی از  ھای جمعیتینظرات گوناگون از جوامع و گروه

دھی ھای ترجیحی رایذینفعان درخواست شد تا اطالعاتی را در رابطھ با تجربیات و روش
 خود ارائھ دھند.

، ھشت گروه کانونی تشکیل شد. دو گروه در میان 2018از ماه می تا ماه ژوئن سال 
ھی داشتند؛ یک گروه در میان ددھندگانی تشکیل شدند کھ رغبت باالیی برای رایرای
دھی داشتند؛ یک گروه در میان دھندگانی تشکیل شدند کھ رغبت کمتری برای رایرای
سال؛ یک گروه در  30تا  18دھندگان سال؛ یک گروه در میان رای 74تا  60دھندگان رای

و یک  دھندگان ماندارین زبان؛دھندگان اسپانیایی زبان؛ یک گروه در میان رایمیان رای

آنجلس کانتی شرایط رای دادن بودند اما در حال حاضر در لسگروه درمیان ساکنانی کھ واجد
 نام نشده بودند.ثبت

 نظرسنجی ھا 3.2.2

آنجلس نام شده در لسدھنده ثبترای 2,414دھندگان، در ماه ژوئن و از نظرسنجی از رای
تلفنی (موبایل و تلفن ثابت) و  ھا بھ صورت آنالین و از طریقکانتی انجام شد. این نظرسنجی

ای انجام شد. حاشیھ خطای این نظرسنجی ھای انگلیسی، اسپانیایی، چینی و کرهبھ زبان
 درصد است. 95درصد و سطح اطمینان  2.6±

نفر از  501و با  2018ھای آگوست و سپتامبر نام نشده، بین ماهنظرسنجی از جمعیت ثبت
نام نشده بودند، انجام شرایط رای دادن بودند اما ھنوز ثبتآنجلس کانتی کھ واجدساکنان لس

ھا بھ صورت آنالین و از طریق تلفنی (موبایل و تلفن ثابت) و بھ شد. این نظرسنجی
 ای انجام شد.ھای انگلیسی، اسپانیایی، چینی و کرهزبان

 نتایج 3.2.3

 کجا رای دھیم

دھند در دھندگان ترجیح میایھا نشان داد کھ بسیاری از رھای کانونی و نظرسنجیگروه
 77رود، رای دھند. در سراسر کانتی، مکانی نزدیک بھ اماکنی کھ معموال بھ آنجا می

دادند کھ رای خود را در مکانی نزدیک بھ نام شده ترجیح میدھندگان ثبتدرصد از تمام رای
کھ گفتھ درصدی  42مراجعھ کنید). از میان  12شان ارائھ دھند (بھ شکل محل سکونت

درصد از کل افرادی کھ  25دھند در نزدیکی محل کار رای بدھند، اکثرا (بودند ترجیح می
درصد  37مورد نظرسنجی واقع شدند) گفتند کھ این انتخاب دوم آنھا است. بھ ھمین ترتیب، 

شان رای دھند، اما دھند در نزدیکی محل خرید یا محل انجام وظایفگفتند کھ ترجیح می
دادند محل را بھ عنوان انتخاب دوم خود بیان کردند. تعداد کمی ترجیح می اکثرا آن

گیری در نزدیکی مدرسھ خودشان یا فرزندشان یا در نزدیکی مراکز تفریحی و رای
 .سرگرمی باشد
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Figure 12 .  اماکن ترجیح داده شده برای رای دادن یا ارائھ برگ رای بھ روش
 م)پستی (رتبھ بندی بر اساس انتخاب اول و دو
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Near home
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Near my own school
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Don't know/NA/Refused
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ھایی کھ در گذشتھ دھندگان عموما ابراز تمایل کردند کھ رای خود را در مکانھمچنین رای
ھای عمومی، مدارس، گیری انتخاب شده بود ارائھ دھند، مانند کتابخانھبھ عنوان مکان رای

مراجعھ کنید). با این حال،  7مراکز اجتماعی یا تفریحی و تاالرھای شھر (بھ جدول 
ھای عمومی، اتوبوس یا کامال مخالف رای دادن در فضاھای ابداعی مانند پارک اندھندگرای

کنند، نبودند. اقشار مختلف مردم، رای گیری سیار یا مکانی کھ در آن خرید میکامیون رای
سال بیش از  49تا  18دھندگان دھند. برای مثال، رایدادن در اماکنی خاص را ترجیح می

دھند کھ رای خود را در اماکن غیر سنتی، مانند ال ترجیح میس 50دھندگان باالی رای
 گیری سیار ارائھ دھند.مراکز رای

Table 7. گیری ترجیح داده شدندھایی کھ بھ عنوان محل رایانواع ساختمان 

 مایلم در اینجا رای بدھم مکان

 %91 کتابخانھ عمومی

 %88 مدرسھ محلی ابتدایی، متوسطھ و دبیرستان

 %80 مرکز تفریحی یامرکز اجتماعی 

 %76 دانشکده یا دانشگاه جامعھ

 %73 تاالرمحلی شھر

 %71 پارک عمومی

 %70 میدان یا محوطھ عمومی

 مایلم در اینجا رای بدھم مکان

 %70 گیری سیاراتوبوس یا کامیون رای

 %69 مرکز خرید یا بازار

 %69 سوپرمارکت

 

دھندگان در ایھا ھمیشھ بھ این موضوع ارتباط ندارد کھ رتمایل بھ رای دادن در این مکان
روند. برای مثال، تاالرھای محلی شھر بھ خارج از زمان انتخابات چقدر بھ این اماکن می

دھند در آنجا رای دھند، اماکن معروفی ھستند، اما دھندگان ترجیح میعنوان اماکنی کھ رای
 کھھای کانونی عنوان کردند کھ این اماکن جایی نیست کنندگان در نظرسنجی و گروهشرکت

دھندگان، با مکان از سوی رای 10معموال بھ آنجا بروند. ممکن است دلیل ترجیح این 
عواملی مانند امنیت شخصی، حریم خصوصی، دسترسی بھ پارکینگ و دسترسی برای افراد 

 معلول مرتبط باشد.

 چھ موقع رای دھید

ھ برگ رای از ائدھندگان ترجیحات متفاوتی در رابطھ با زمان رای دادن یا ارھمچنین رای
دادند در روز انتخابات رای داده یا برگ درصد ترجیح می 37طریق پستی داشتند. با اینکھ 

دادند پیش از روز انتخابات رای درصد ترجیح می 63رای خود را بھ صندوق بیندازند، اما 
 دادند در ساعات غیر معمول مانند ساعاتدھندگان ترجیح میدھند. ھمچنین برخی از رای

 مراجعھ کنید). 13شب رای دھند (بھ شکل  10تا  8ایانی روز بین ساعت پ

 نھخا کینزد

 محل کار کیدنز

را انجام  شانفیکھ وظا یمحل ای دیمحل خر کینزد
 دھمیم

 مرکز مراقبت از فرزندم ایمدرسھ  کینزد

 مدرسھ خودم کینزد

 یسرگرم ای یحیمراکز تفر کینزد

 ندارد/ امتناع از پاسخ تیموضوع/دانمینم

 انتخاب دوم انتخاب اول
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Figure 13 . روزھا و ساعات ترجیح داده شده برای رای دادن 
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 ساعات ترجیح داده شده*

 % احتمال زمان

5 AM–7 AM 29% 

7 AM–8 PM 89% 

8 PM–10 PM 54% 

10 PM–12 AM 22% 

12 AM–5 AM 11% 

 ده استھ شھای متعدد پذیرفتپاسخ

 روندھای جمعیت شناختی

نام شده و افرادی کھ واجد شرایط رای دھندگان ثبتھمچنین این مطالعھ نشان داد کھ بین رای
گیری، زمان اند، تفاوت کمی در رابطھ با ترجیح محل راینام نشدهدادن ھستند اما ھنوز ثبت

نام شده، ھمان دھندگان ثبتراینام نشده و کنندگان ثبتھا وجود دارد. شرکتو سایر ویژگی
مکان را بھ عنوان جایی کھ احتماال در آنجا رای خواھند داد انتخاب کردند. تفاوت اصلی  10

ھا، در ھا و میزان اھمیت ویژگیبندی اماکن، زمانبین این دو جمعیت در این است کھ رتبھ
 است. شدهنام دھندگان ثبتنام نشده کمتر از رایکنندگان ثبتمیان شرکت

نام نشده اعالم کردند کھ اگر دھندگان ثبتبا این حال نکتھ قابل توجھ این است کھ رای
نام دھند، احتماال ثبتنام فوری در محل را ارائھ میگیری امکان ثبتدانستند مراکز رایمی

ان پذیری بیشتری را در رابطھ با زمان و مکگرفتند و انعطافبرای رای دادن را در نظر می

گیری دادند، زیرا در این حالت مجبور نبودند پیش از موعد رایرای دادن از خود نشان می
 نام کرده و فقط یک روز برای رای دادن وقت داشتھ باشند.ثبت

 نتایج  3.2.4

ھای گیری درباره میزان اھمیت دادن بھ الیھنتایج نظرسنجی از جامعھ، نقش مھمی در تصمیم
ھای تقاضا برای مشخص شدن توزیع برابر مراکز این الیھاز مختلف تقاضا ایفا کرد و 

داد اولویت با رای آنجلس کانتی استفاده شد. از بازخوردی کھ نشان میگیری در لسرای
دادن در نزدیکی منزل و اماکن آشنا بود، برای تعیین میزان اھمیت در "ابزار تعیین مناسب 

ھای اولیھ جھت ارائھ بھ کمیتھ مشورتی و یوناربودن مکان" استفاده شد و در زمان توسعھ س
، مورد توجھ قرار گرفت. برای مشاھده جزئیات بیشتر در رابطھ با VSAPمشاوره فنی 

 مراجعھ کنید. Dھا بھ ضمیمھ ھای کانونی و نظرسنجیھای گروهیافتھ

 جلسات اجتماعی 3.3

میزبان  VSAP وژهشریک اجتماعی، تیم پر 40در ھمکاری با مشاوران تعامل اجتماعی و 
جلسھ در سراسر کانتی شد.  70دو دوره خدمت رسانی بود کھ منجر بھ برگزاری نزدیک بھ 

گیری و سیستم جدید کانتی بھ ، مدل مرکز رایVCAاین جلسات با ھدف توضیح قانون 
شرایط را در خصوص دھندگان موجود و افراد غیر واجدعموم مردم برگزار شد. آنھا رای

داری را دھندگان آموزش داده و از آنھا درخواست کردند کھ اطالعات معناایھ ربھبود تجرب
 جھت افزایش اطالعات در فرآیند تحلیل فنی، ارائھ دھند.

 ھای شریکسازمان 3.3.1

ھای متنوعی تعامل با مردم برای انجام ھر گونھ ابتکار عمل در سطح وسیع، نیازمند رویکرد
دھندگان خوشنام جامعھ و ھمچنین نیازمند ایجاد سازمانو  از جملھ ارتباط معنادار با رھبران

از شرکای اجتماعی  RR/CCھا است. دپارتمان بینش فرھنگی در رابطھ با شرایط و دغدغھ
و  VCAمحلی کھ ارتباط عمیقی در جامعھ داشتھ و عالقمند بھ کسب اطالعات در رابطھ با 

ھای خود را ارسال کنند. نامھواستدرخیابی مراکز رای بودند، دعوت کرد تا پروژه مکان
در دسترس بود. در طول  VSAPروز در وب سایت  60ھای آنالین بھ مدت نامھدرخواست

نامھ خود را ثبت ) درخواستCBOsھای جامعھ محور (این زمان، انواع مختلفی از سازمان
 RR/CCان رتمکرد، توضیح دادند. دپاھایی کھ آنھا را مناسب مشارکت میکرده و ویژگی

رسانی مورد بررسی قرار داد. نامھ را در ھر دور از خدمتدرخواست 80نزدیک بھ 
متقاضیان موظف بودند کھ بھ صورت کتبی و در مصاحبھ تلفنی متعاقب آن، موارد زیر را 

 توضیح دھند:

 خدمات، تجارب و ظرفیت سازمان •

 روابط با مناطق خدمات جغرافیایی •

 روز قبل از روز انتخابات

 آخر ھفتھ قبل از انتخابات

 قبل از انتخابات یدر طول ھفتھ کار

 روز قبل از انتخابات 10ھفتھ،  آخر

 در روز انتخابات

 یعدم دسترس
 ندارد/ امتناع از پاسخ تیموضوع /دانمینم

مجموع افرادی کھ تمایل 
بات انتخاداشتند قبل از روز 

 رای دھند
 انتخابات:
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 اط با جامعھرتبرسانی و اھای خدمتروش •

 ماموریت سازمان و ذینفعان •

 )RR/CCروابط موجود با شرکای اجتماعی (از جملھ  •

محور در سازمان جامعھ 40نامھ و مصاحبھ منجر بھ ھمکاری با فرایند ارائھ درخواست
ھای بزرگ مدافع ملی) و ھای اجتماعی مردمی گرفتھ تا گروهھای مختلف (از گروهاندازه

دھندگان و عدالت زیست محیطی، شد. برای ، از جملھ حقوق رایتلفھای مخماموریت
 مراجعھ کنید. Fو  Eھای مشاھده پرسشنامھ شراکت و دعوتنامھ، بھ ضمیمھ

 PlaceWorksو شرکت  VSAPھای شریک، ھمکاری نزدیکی را با تیم پروژه سازمان
و فرآیندھای ارزیابی بھ  یدهداشتند تا آموزش و راھنمایی کھ آنھا را برای انتقال اطالعات پیچ

 کرد، دریافت کنند. وظایف زیر بر عھده شرکای منتخب قرار داده شد:عموم مردم آماده می

 برقراری ارتباط با مردم با تاکید بر منطقھ (ھای) تخصیص یافتھ. •

 رسانی.ھای خدمتبسیج شرکای اجتماعی برای مشارکت در تالش •

تمام تدارکات مربوط بھ جلسھ، از جملھ ترتیب دادن یت ریزی و مدیرانتخاب اماکن و برنامھ •
 .بندی زمان جلسھھا و تقسیمبرنامھ

رسانی و دسترسی بھ ھای گروھی در رابطھ با بررسی پروژه، ارائھ محتوا، پیامشرکت در آموزش •
 .مطالب

 .تسھیل جلسھ (جلسات) اجتماعی •

 .ارائھ گزارش درباره نتایج جلسات •

ھایی مانند دالر دستمزد جھت ھزینھ 2,000ھر جلسھ مبلغ  زایسازمان ھای شریک بھ ا
ھا، جوایز و ھدایا دریافت کردند. جھت کاھش ھای چاپ، نوشیدنیپرسنل کاری، ھزینھ

مواردی مانند مطالب چاپ  PlaceWorksو شرکت  VSAPھای سازمان، تیم پروژه ھزینھ
ا بر اساس درخواست ارائھ دادند. ن رشده، ھزینھ رایگان ساختمان، فناوری و کارکنان پشتیبا

ھای شریک را بھ متصدیان شھری مرتبط کرد تا خدمات سازمان VSAPھمچنین تیم پروژه 
و پشتیبانی پرسنلی بیشتری را ارائھ دھد.

 

 دسترسی زبانی 3.3.2

 VSAPرای حصول اطمینان نسب بھ دسترسی برابر در فرآیند تعامل اجتماعی، تیم پروژه ب
دسترسی زبانی و خدمات ترجمھ ھمزمان انجام داد. شرکت  ینھتحلیلی را در زم

PlaceWorks ھای سرشماری کھ جوامع مجزای زبانی را شناسایی با استفاده از داده
شناختی کرد. از طریق این تحلیل، شرکت کرد، اقدام بھ انجام یک تحلیل جمعیتمی

PlaceWorks این کانتی و پس از آن در ھا دریافت کھ جمعیت بزرگی از اسپانیایی زبان
 ھا، شدیدا بھ خدمات ترجمھ نیاز دارند.ای زبانھا و کرهچینی زبان

 2منطقھ، چینی در  12در دور اول جلسات اجتماعی، خدمات ترجمھ ھمزمان اسپانیایی در 
ھای جامعھ ھا توسط سازمانمنطقھ ارائھ شد. پشتیبانی سایر زبان 1منطقھ و کرده ای در 

نان کانتی انجام شد و آنھا اطمینان حاصل کردند کھ حداقل یکی از تسھیلگران ارکمحور یا ک
 جلسھ بھ صورت روان قادر بھ صحبت بھ زبانی کھ در تحقیقات شناسایی شده بود، باشد.

در دور دوم جلسات، روش تحقیق بر اساس ترکیبی از بازخوردھای دریافت شده از اعضای 
ان کانتی کھ تجربھ خدمت رسانی در سطح کانتی را کنھای شریک و کارجامعھ؛ سازمان

ھای ھای دیگر بود تا با اقلیتداشتند، تنظیم شد. بازخوردھا خواستار ترجمھ ھمزمان بھ زبان
زبانی کھ احتماال در دور اول جلسات با آنھا ارتباط برقرار نشده بود، ارتباط برقرار شود. 

نشان  8زبانی کھ در جدول  20ن برای مادر دور دوم جلسان خدمت رسانی، ترجمھ ھمز
 مراجعھ کنید. Gھا بھ ضمیمھ داده شده اند، ارائھ شد. برای مطالعھ روش دسترسی بھ زبان
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Table 8. فھرست جلسات برگزار شده 

 ترجمھ ھمزمان محل جلسھ ازمان میزبانس

 )2019ژانویھ  19 – 2018نوامبر  16جلسات ( 1دور 

SBCC Thrive Compton Spanish 

Neighborhood Empower 
LA/CA Common Cause 

 Granada Hills N/A 

Pacoima Beautiful  Pacoima Spanish 

CAUSE  Walnut N/A 

Neighborhood Empower 
LA/CA Common Cause 

 North Hollywood Spanish 

Neighborhood Empower 
LA/CA Common Cause 

 Los Angeles N/A 

California Common Cause  Sherman Oaks Spanish 

CAUSE   Artesia Spanish 

SBCC Thrive  Long Beach N/A 

California Common Cause  Redondo Beach N/A 

NALEO  Los Angeles Spanish 

Korean American Coalition  Los Angeles Korean 

California Common Cause  Inglewood N/A 

Coalition for Humane 
Immigrant Rights 

 Lancaster N/A 

Armenian National Committee-
Pasadena Chapter 

 Pasadena N/A 

Armenian National Committee-
Western 

 Glendale N/A 

Black Women for Wellness  Palmdale Spanish 

SBCC Thrive  Wilmington N/A 

Black Women for Wellness  Newhall N/A 

League of Women Voters-Los 
Angeles 

 Malibu N/A 

League of Women Voters-Los 
Angeles 

 Canoga Park N/A 

NALEO  Claremont N/A 

Black Women for Wellness  Los Angeles Spanish 

 ترجمھ ھمزمان محل جلسھ ازمان میزبانس

Armenian National Committee-
Crescenta Valley 

 La Crescenta N/A 

California Common Cause  Pasadena N/A 

CAUSE   Arcadia Spanish, Chinese 

United Cerebral Palsy of Los 
Angeles, Ventura and Santa 

Barbara Counties 
 Culver City N/A 

Arts for LA   Los Angeles Spanish 

NALEO  Montebello Spanish, Chinese 

National Iranian American 
Council   Beverly Hills N/A 

League of Women Voters--
Whittier 

 Whittier N/A 

Coalition for Humane 
Immigrant Rights 

 Huntington Park Spanish 

National Iranian American 
Council   Reseda N/A 

 )2019ژوئن  29 – 2019می  2جلسات ( 2دور 

League of Women Voters, Los 
Angeles 

 Porter Ranch N/A 

Disabled Resource Center  Long Beach 
American Sign 

Language  

Long Beach Gray Panthers  Long Beach Khmer 

League of Women Voters, Los 
Angeles 

 Santa Monica N/A 

Glassell Park Improvement 
Association 

 Los Angeles Armenian 

Black Women for Wellness  CA 90037 N/A 

Black Women for Wellness  Carson Spanish 

League of Women Voters, 
Torrance Area 

 Torrance Japanese 

United Cerebral Palsy of Los 
Angeles and Disability Rights 

California  
 Culver City 

American Sign 
Language 

Armenian National Committee 
of America, Crescenta Valley 

Chapter 
 Studio City Thai 

Southern California Resource 
Services for Independent 

 Hawaiian Gardens Hindi 
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 ترجمھ ھمزمان محل جلسھ ازمان میزبانس

Living 

Pat Brown Institute for Public 
Affairs at Cal State LA 

Downtown Los 
Angeles  Tagalog 

NALEO Educational Fund  La Verne N/A 

Asian Americans Advancing 
Justice (AAAJ) & RR/CC 

 Covina N/A 

Southern California Resource 
Services for Independent 

Living 
 Norwalk N/A 

Armenian National Committee 
of America, Western Chapter 

 Burbank N/A 

California Common Cause  San Gabriel N/A 

Armenian National Committee 
of America, Pasadena Chapter 

 Pasadena 
Chinese        
Spanish 

California Common Cause West Hollywood  Russian 

NALEO Educational Fund  Los Angeles 
Chinese 

Vietnamese 
Spanish  

Monrovia Area Partnership 
(MAP) Program 

 Los Angeles N/A 

Black Women for Wellness  Palmdale Spanish 

First African Methodist 
Episcopal Church (FAME) and 

Alpha Kappa Alpha (AKA) 
 Los Angeles Korean 

League of Women Voters, Los 
Angeles 

 Calabasas N/A 

South Bay Counseling Center 
(SBCC) Thrive LA 

 Harbor City N/A 

Southeast Los Angeles (SELA) 
Collaborative 

 South Gate Spanish 

Black Women for Wellness  Santa Clarita N/A 

South Bay Counseling Center 
(SBCC) Thrive LA 

 Hawthorne Spanish 

FarsiVoter Encino Farsi 

South Bay Counseling Center 
(SBCC) Thrive LA 

 North Hills N/A 

Lake Los Angeles Park 
Association 

 Littlerock 
American Sign 

Language, 
Spanish 

 ترجمھ ھمزمان محل جلسھ ازمان میزبانس

Black Women for Wellness  Northridge N/A 

Pacoima Beautiful  Pacoima Spanish 

InnerCity Struggle  Los Angeles Spanish 

 دور اول تعامل با جامعھ 3.3.3

گیری و ھمچنین و مدل جدید مرکز رای VCAسات جامعھ با ھدف توضیح قانون ول جلدور ا
گیری را ھایی کھ پتانسیل تبدیل شدن بھ مرکز رایدریافت بازخورد در رابطھ با ساختمان

ھایی کھ درک آنھا آسان بود، ھا و نقشھداشتند، برگزار شد. اطالعات با استفاده از جدول
، دستورالعمل و آموزش نحوه استفاده از پورتال آنالین و جلسھ گرانارائھ شد. تسھیل

کنندگان مکالمات رو در رو جھت پاسخ بھ ھر گونھ سوال حل نشده را ارائھ دادند. شرکت
ھای اظھار نظر کتبی نظرات و یا با استفاده از کارت طریق پورتال آنالینتوانستند از می

کنندگان خواستھ شد تا یک نظرسنجی را کتاز شرپیشنھادات خود را ارائھ دھند. ھمچنین 
دھندگان تکمیل کنند. تمرکز اصلی این نظرسنجی در رابطھ با این موضوع بود کھ پاسخ

دھند کھ با چھ وسیلھ ای بھ مرکز دھند در چھ مکانی رای بدھند و ترجیح میترجیح می
ر اول تعامل بھ یج دوگیری مورد نظر خود بروند. برای جزئیات بیشتر در مورد نتارای

 مراجعھ کنید. Hضمیمھ 
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 نتایج نظرسنجی

دھند در نزدیکی درصد) گزارش کردند کھ ترجیح می 71کنندگان در این جلسھ (اکثر شرکت
 18خواستند در نزدیک محل کار خود رای بدھند، درصد می 7منزل خود رای بدھند، 

دادند از طریق درصد ترجیح می 4ند و درصد با ایده رای دادن در اماکن مختلف موافق بود
درصد  65گیری، کنندگان بھ اماکن رایپستی رای بدھند. در رابطھ با نحوه دسترسی شرکت

دادند با درصد ترجیح می 22عنوان کردند کھ حمل و نقل موردنظر آنھا خودرو است؛ 
 8بروند؛ گیری ترکیبی از دوچرخھ، قطار، اتوبوس، خودرو یا بھ صورت پیاده بھ محل رای

دادند کھ با دوچرخھ یا قطار یا درصد ترجیح می 5دادند؛ و درصد پیاده رفتن را ترجیح می
 گیری بروند.اتوبوس بھ محل رای

Figure 14 . گیری ترجیح داده شدهمکان رای 

 

Figure 15 .  شیوه حمل و نقل ترجیح داده شده 

 

 

 

 

 خانھ
 محل کار

 پست
 چندگانھ

  
   

   
 ادهیپ

 خودرو

 قطار/ اتوبوس /دوچرخھ

 انعطاف قابل
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 ھای جامعھویژگی

دریافت بازخورد درباره شرایط  دف آنکنندگان دعوت شد تا در فعالیتی کھ ھاز شرکت
دھی بود، شرکت کنند. از عمومی جامعھ و تاثیر این شرایط بر افراد مایل بھ رای

ھایی مانند روشنایی، مسیرھای دسترسی برای رفت و آمد، کنندگان خواستھ شد ویژگیشرکت
بر  یرند.محل قرارگیری اماکن محبوب اجتماعات، وضعیت پارکینگ و غیره را در نظر بگ

ھای اماکن مختلف، آنھا روی اماکنی کھ برای رای دادن در آن احساس راحتی اساس ویژگی
کردند برچسب قرمز کردند برچسب سبز و روی اماکنی کھ در آن احساس راحتی نمیمی

 قرار دادند.

ھایی خاص یا انواع خاصی از ھا سبز رنگ بودند و بطور کلی ساختمانبیشتر برچسب
ھای ھا و ساختمانھای دولتی، پارککردند. غالبا ساختمانایت و تایید میرا حمساختمان 

شدند. ھایی بودند کھ با برچسب سبز رنگ تایید میتفریحی و ھمچنین کلیساھا جزو ساختمان
ھای توجھی برچسب قرمز رنگ را بر روی مکانکنندگان در چندین جلسھ، تعداد قابلشرکت

ھا تایید کننده نظرات مطرح شده مبنی بر این ن برچسبد. اینزدیک مدارس قرار دادن
ھای ھای مرتبط با شلوغی و امنیت، چندان مکانموضوع بودند کھ مدارس، بھ دلیل نگرانی

ھایی کھ بھ داشتن تراکم گیری نیستند. عالوه بر این، بر روی مکانمطلوبی برای رای
ھای قرمز رنگ قرار داده شده بود رچسبترافیک و جای پارک محدود شناختھ شده ھستند، ب

ھای قرمز رنگ منطبق با نظرات مکتوب ارائھ شده درباره اجتناب از برخی و این برچسب
ھای قرمز رنگ در نزدیکی یا بر ھا و مسیرھای اصلی بودند. در نھایت، برچسبتقاطع

این مورد د کھ ھای گلف، قرار داده شدنھایی با مالکیت شخصی، مانند زمینروی ساختمان
ھای گلف در این نوع ھایی را در رابطھ با وجود زمیننیز منطبق با نظراتی بود کھ نگرانی

 کردند.ھا بیان میساختمان

 

 نظرات مردم

ای از نظرات و پیشنھادات از سوی جامعھ در عالوه بر نظرسنجی اجتماعی، طیف گسترده
از این نظرات در بخش بعدی شرح ای ھھای مختلف دریافت شد و خالصرابطھ با ساختمان

اند. در مواردی کھ نظراتی آورده شده 9اند و بر اساس موضوع در جدول شماره داده شده
 ھم ھمراه با پیشنھادات بود، این نظرات مستقل از پیشنھاد عنوان شده، شمارش شدند.

Table 9. ای از نظرات مردمخالصھ 

 تعداد نظرات موضوع نظر

 597 مجموع نظرات

 327 ترسیدس

 101 پارکینگ

 17 ریزی/عملیاتبرنامھ

 8 امنیت

 43 اندازه

 33 گیرینظرات مرتبط با رای

 68 نوع ساختمان

 265 ھای پیشنھاد شده در طول جلساتساختمان

 41 ھای پیشنھاد شده از طریق پورتالساختمان

 

 دسترسی
درس و رسیدن بھ آن فتن آاین دستھ از نظرات مرتبط با مکان یک ساختمان و سھولت یا

ھستند. این سھولت و راحتی ممکن است مرتبط با دیدگاه جغرافیایی شخص، وضعیت 
ترافیکی یا دیگر مسائل شناختھ شده در رابطھ با دسترسی باشد. نظرات ارائھ شده در رابطھ 
با موضوع دسترسی، در رابطھ با مسائلی از قبیل وجود امکانات حمل و نقل عمومی، 

 ھستند. ADAسترسی عابر پیاده و ھمچنین سازگاری با قانون ھ و ددوچرخ

 پارکینگ
ھایی را در رابطھ با وضعیت و قابلیت دسترسی نظرات مرتبط با پارکینگ، بازخورد

ھای پارکینگ تعیین شده و جای پارک موجود در خیابان و ھمچنین وجود عمومی بھ محوطھ
 دند.دامیارائھ  ADAھای منطبق با قانون پارکینگ



 

 

 2019اکتبر  | 43

 ریزی/عملیاتبرنامھ
ھا یا عملیات نظراتی کھ در رابطھ با امکان در دسترس بودن یک ساختمان بر اساس برنامھ

ھا بھ عنوان ھایی را درباره نحوه استفاده از این ساختماندر حال انجام در آن ھستند، نگرانی
ھا استفاده شود ن ساختماناز ایای گونھکنند باید بھگیری مطرح کرده و عنوان میمراکز رای

 ھا یا عملیات کاری آنھا ایجاد نشود.ھای تفریحی، کالسکھ اخاللی در برنامھ

 امنیت
ھای مربوط بھ میزان امنیت متصور شده برای یک نظرات مرتبط با امنیت بھ طرح نگرانی

 موجودھای مطرح شده در این نظرات ممکن است شامل خطرات پردازند. نگرانیمکان می
 برای عابران پیاده/ رفت و آمد با وسایل نقلیھ، جرائم اجتماعی یا رواج یافتن تبعیض باشد.

 اندازه
نظرات مربوط بھ اندازه، اطالعاتی را در خصوص وضعیت داخلی یک ساختمان، از جملھ 

 کنند.اندازه اتاق، نقشھ ساختمان و قابلیت دسترسی بھ آن، فراھم می
 

 گیرینظرات مرتبط با رای
دھنده، عملیات انتخابات و امنیت انتخابات نام رایگیری مرتبط با ثبتنظرات مربوط بھ رای

گیری تمرکز ندارند. نظرات مطرح شده در این دستھ ھستند. این نظرات بر مکان مرکز رای
از سوی کارکنان این کانتی مورد بررسی واقع شدند تا ھر زمان کھ مناسب بود از آنھا 

 شود. استفاده

 نوع ساختمان
ھا و این موضوع اشاره دارند کھ بسیاری از نظرات مطرح شده بھ خود ساختمان

دھندگان نسبت بھ رای دادن در این مکان، چھ احساسی دارند. بعضی از نظرات بھ رای
ھای خاص اشاره دارند و برخی از نظرات ھم تمرکزشان بھ طور کلی بر روی ساختمان

عدادی از نظرات ارائھ شده بیانگر نگرانی درباره رای دادن در ثال تنوع ساختمان است. م
مدارس و برخی دیگر ھم بیانگر ھیجان افراد از رای دادن در مراکز خرده فروشی بودند. 
دیگر نظرات موجود در این دستھ فقط حمایت یا عدم حمایت از یک ساختمان را بیان 

 کردند.می

 ھای پیشنھاد شدهساختمان

 171اختمان در این جلسات اجتماعی پیشنھاد شد؛ از میان این تعداد، س 306مجموع 
مورد بررسی واقع نشده بودند.  PlaceWorksساختمان وجود داشتند کھ قبال توسط شرکت 

شده" قرار گرفتند و در نھایت یا رد شدند ھا مورد "بررسی از طریق آمار ثبتاین ساختمان
ید از محل" شدند. از پیشنھادات مطرح شده در رابطھ با "بازدیا پذیرفتھ شده و وارد فرایند

ھایی کھ از قبل تحت بررسی قرار داشتند، برای پشتیبانی از فرایند "بررسی از ساختمان
شده" استفاده شد و در بسیاری از مواقع، این پیشنھادات اطالعاتی را فراھم طریق آمار ثبت

 بعدی تحلیل کمک کرد. مرحلھکردند کھ بھ وارد کردن یک ساختمان بھ 

 دور دوم تعامل با جامعھ 3.3.4

رسانی بھ مردم در رابطھ با ھدف اصلی از دومین دور برگزاری جلسات تعاملی، اطالع
گیری را داشتند و بھ عنوان ساختمانی بود کھ پتانسیل تبدیل شدن بھ مرکز رای 2,000

تعامل دو جانبھ داشتند و حالت گیری پیشنھاد شدند. این دور از تعامالت کمتر مراکز رای
کنندگان تغییرات رخ بیشتر تمرکزشان بر حصول اطمینان از این موضوع بود کھ شرکت

گیری را بھ طور کامل درک کنند و اطالع دھند کھ داده ھمراه با اجرای مدل جدید رای
ل شدن تبدی ھایی با پتانسیلچگونھ بازخوردھایی کھ ارائھ داده بودند، برای انتخاب ساختمان

گیری، مورد بررسی و استفاده واقع شده است. اگرچھ ھیچ فعالیت رسمی در بھ مرکز رای
کنندگان ھمچنان این فرصت را داشتند تا نظرات و این خصوص انجام نشد، اما شرکت

گیری را داشتند، ھایی کھ پتانسیل تبدیل شدن بھ مرکز رایپیشنھادات خود را برای ساختمان
طول دور دوم از تعامالت، نظرات کمی دریافت شد و آن دستھ از نظراتی ھم  د. درارائھ دھن

گیری و امنیت بودند. بنابراین، برای دھنده، عملیات راینام رایکھ ارائھ شدند، مرتبط با ثبت
گیری، نیازی بھ تحلیل ھای منتخب برای مراکز رایرسانی فھرست نھایی مکاناطالع

 د.نظرات ارائھ شده نبو

 ایجنت 3.3.5

کنندگان شرکای اجتماعی با جدیت با یکدیگر ھمکاری کردند تا بتوانند با گروھی از شرکت
کننده از سرتاسر شرکت 2,300متنوع بھ لحاظ جمعیتی، تعامل برقرار کنند و توانستند حدود 

منطقھ جغرافیایی را پوشش دادند و جلسات  30این کانتی را بھ جلسات بیاورند. این جلسات 
ھای ارائھ ھم برای تعامل مستقیم با افراد معلول و ھمچنین برای پاسخ بھ درخواستیگری د

ھای اجتماعی عالقمند بھ یادگیری بیشتر در خصوص "مدل مرکز شده از سوی گروه
ھای دشوار منجر بھ دریافت اطالعات معناداری از سوی گیری" برگزار شد. این تالشرای

ھای مختلف عمل ھای مھم بین بخشبرای انجام ھمکاری یزوریجامعھ شد و بھ عنوان کاتال
 کرد.
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آنجلس گیری در لسپیشنھادات مربوط بھ مراکز رای 4.0
 کانتی

ای گسترده و برقراری ارتباط با عموم مردم، ھای میدانی و تحلیل دادهبعد از انجام تحلیل
سیل تبدیل شدن پتان ساختمان پیشنھاد شده با 2,000مشاوران فنی یک فھرست نھایی از 

گیری بعالوه تا از بھترین مراکز رای 1,000گیری را فراھم کردند کھ شامل مرکز رای
 1,000گیری بود. ھای برتر با پتانسیل تبدیل شدن بھ مرکز رایتا از ساختمان 1,000

ساختمان دوم بھ این منظور در این فھرست گنجانده شده بودند کھ اگر در انتخابات اولیھ 
ساختمان اول کھ  1,000، امکان استفاده از ھر کدام از 2020جمھوری سال  ریاست

ساختمان دوم  1,000گیری بودند، وجود نداشت، از این ھا برای مراکز رایبھترین گزینھ
ھا را مورد آنجلس کانتی، این ساختماناستفاده شود. کارکنان مسئول برگزاری انتخابات لس

، الزامات VCAھا با قانون د تا از انطباق کامل این ساختمانند داتحلیل بیشتر قرار خواھ
 عملیاتی و وضعیت ساختمان اطمینان حاصل کنند.

 مدل پیشنھاد شده: زندگی/کار 4.1

مدل پیشنھادی بھ کار برده شده توسط محققان برای ارائھ پیشنھادات نھایی در رابطھ با 
ت و ھدف آن ارائھ یک رویکرد ھ یافتوسع VSAPگیری، با کمک ھیئت مشاوره مراکز رای

دھندگان متعادل برای برآورده کردن الزامات عملیاتی و در عین حال رفع نیازھای رای
 آنجلس کانتی است.لس

تر ھستند کھ در نزدیکی دھندگان راحتھای ارائھ شده این بود کھ راییکی از بازخورد
ھای آشنایی از قبیل ساختمان ھاینھایشان یا در نزدیکی محل کارشان و در ساختماخانھ

کند. بھ منظور عمومی و مدارس رای دھند و مدل "کار/زندگی" از این بازخورد پشتیبانی می
گیری را مشخص کند، امتیاز اتاق ھر ترین مراکز رایآلتوسعھ مدلی کھ بتواند در نھایت ایده

ن"، در یک معادلھ مدل اختماساختمان، امتیاز ساختمان و امتیاز مربوط بھ "مناسب بودن س
نھایی محاسبھ شدند و ھمھ این فاکتورھا بھ صورت مساوی ارزیابی شدند. در این معادلھ 

ھای فیزیکی ساختمان" بطور مساوری با فاکتورھای "اجتماعی اقتصادی" و فاکتور "ویژگی
 سنجش "جمعیتی" کھ در امتیاز مربوط بھ "مناسب بودن ساختمان" مشخص شده بودند، مورد

شرح داده شد، برای حصول اطمینان از این کھ  2.3کھ در بخش  1320واقع شد. از قانون 
گیری حداقل یک چھارم مایل از یکدیگر فاصلھ داشتھ باشند، استفاده شد. جدول مراکز رای

ھای اطالعاتی و ھمچنین درصد ارزش و اولویت اختصاص داده شده بھ آنھا الیھ 10شماره 
 دھد.گیری پیشنھاد شده را نشان میھایی مراکز رایرست ندر انتخاب فھ

ساختمان پیشنھاد شده با پتانسیل تبدیل شدن بھ  2,000از مدل زندگی/کار برای شناسایی 
تا از آنھا  1,000ھا بھ دو گروه تقسیم شدند کھ گیری استفاده شد. این ساختمانمرکز رای

ی برتر بودند.ھاانتای دیگر ساختم 1,000ھا و بھترین ساختمان

باشند کھ بھ شدت ھایی میگیری ھستند، ساختمانساختمانی کھ بھترین مراکز رای 1,000 
 1,000شود. اگر در یک انتخابات، امکان استفاده از ھر کدام از استفاده از آنھا توصیھ می

 1,000گیری ھستند، وجود نداشتھ باشد، ھا برای مراکز رایساختمانی کھ بھترین گزینھ
گیری را دارند، دیگری ساختمان برتری کھ بیشترین پتانسیل برای تبدیل شدن بھ مرکز رای

 ھا بھ عنوان ساختمان مناسب خواھند بود.گزینھ

 

Table 10. نحوه توزیع اولویت و ارزش اختصاص داده شده بھ ھر تقاضا 

 الیھ تقاضا
درصد اولویت و 
ارزش اختصاص 

 داده شده

.A 24 ھندگاندرایمحل سکونت  -کار/زندگی 

B 15 محل اشتغال -. کار/زندگی 

C 1 توزیع برابر -. کار/زندگی 

D 5 جوامع کم درآمد -. اجتماعی اقتصادی 

E 5 میزان کم مالکیت وسایل نقلیھ -. اجتماعی اقتصادی 

F 5 جوامع دور افتاده -. اجتماعی اقتصادی 

G 5 اقلیت زبانی -. اجتماعی اقتصادی 

H7 نام نشدهدھندگان واجد شرایط ثبترای –دھنده رای ھای. ویژگی 

I2 دھندگان واجد شرایط بسیار راغبرای -ھا رای دھنده . ویژگی 

J5 دھندگان جدیدرای –دھنده ھای رای. ویژگی 

K10 گیری پستی بھ میزان کمرای –دھنده ھای رای. ویژگی 

L4 دھندگان معلولرای -دھنده ھای رای. ویژگی 

M.  5 دسترسی بھ حمل و نقل -حمل و نقل 

N 2 دسترسی بھ پارکینگ -. حمل و نقل 

O 5 تراکم ترافیک -. حمل و نقل 

 100 درصد
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 گیری پستی"ھای پیشنھاد شده برای صندوق رای ویژه "رایمکان  4.2

گیری پستی"، از طریق اسناد ھای پیشنھاد شده برای صندوق رای ویژه "رایمکان
گیری پستی در این کانتی ارائھ شدند و ھای موجود برای رایکانبھ م مربوط

ھای بیشتر را ھای قبلی خواھد ماند. مکانبسیاری از این مکان ھا، ھمان مکان
گیری، ساختمان برتر پیشنھاد شده بھ عنوان مرکز رای 1,000توان از فھرست می

دازه کافی برای برگزاری ھا انھای در دسترس آنھایی کھ اتاقانتخاب کرد. ساختمان
ھای مطلوب دیگری برخوردار ھستند، یک انتخابات را ندارند، اما از ویژگی

گیری پستی خواھند بود کھ شاید ھا برای استقرار صندوق ویژه رایترین مکانآلایده
گیری با خدمات کامل بتوان آنھا را بھ راحتی برای انتخابات آتی تبدیل بھ مراکز رای

گیری ھای پیشنھاد شده برای استقرار صندوق ویژه رایست کاملی از مکان. فھرکرد
 آورده شده است. Iپستی در ضمیمھ 

 

 

Figure 16 . گیری پستیھای ویژه رایمکان صندوق 
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 گیریھای پیشنھاد شده بھ عنوان مرکز رایساختمان 4.3

رده آو J گیری در ضمیمھساختمان پیشنھاد شده بھ عنوان مرکز رای 2,000فھرستی از 
ھای پیشنھاد شده ھستند؛ تضمینی نیست کھ حتما ھا فقط ساختمانشده است. این ساختمان

گیری شوند. کارکنان مسئول برگزاری انتخابات کانتی، ھر کدام تبدیل بھ مراکز رسمی رای
و  VCAھا با قانون ھا را بررسی خواھند کرد تا از انطباق این ساختماناز این ساختمان

ھا ارتباط یاتی اطمینان حاصل کنند و تالش خواھند کرد تا با این ساختمانت عملالزاما
 برقرار کرده و مشخص کنند کھ آیا ظرفیت الزم برای میزبانی انتخابات را دارند یا خیر.

ھای ھای الزم برای حفظ و نگھداری پایگاه داده ساختمانراھنمایی PlaceWorksشرکت 
فراھم کرده است. این رویکرد  RR/CCای دپارتمان را برپیشنھاد شده در طول زمان 

ھای اطالعاتی بھ کار برده شده برای شناسایی تقاضای کننده بھ روز بودن الیھفعاالنھ تضمین
گزارشی را در رابطھ با  PlaceWorksگیری است. شرکت جغرافیایی جھت مراکز رای

ا کارکنان مسئول برگزاری انتخابات داد تھایش در طول تحلیل انجام شده را نیز ارائھ آموختھ
ھا آماده کانتی بتوانند برای رویارویی با موانع موجود در سر راه انتخاب و معرفی ساختمان

 شوند.

گیری پیشنھاد شده ساختمانی کھ بھترین مراکز رای 1,000در بخش بعدی نحوه توزیع 
گیری بھ لحاظ الزامات ایاکز رھا، توزیع مرشود. ھر کدام از نقشھھستند، شرح داده می

نشان داده شد، نمایش  11شرح داده و مجدد در جدول  2.2.2را کھ در بخش  VCAقانون 
 دھد.می

Table 11. ھای اطالعات مورد نیاز بر اساس قانون الیھVCA 

 VCAگیری صندوق رای، بر اساس قانون گیری و تعیین محل قرارمالحظات مربوط بھ حداقل الزامات مراکز رای

• 20Bکی بھ حمل و نقل عمومینزدی 

• 21Bگیری بھ وسیلھ خودرو/ وسایل حمل و گیری/ صندوق رایفاصلھ و زمان الزم برای رسیدن بھ مرکز رای
 نقل عمومی

• 22Bگیری و صندوق رایالگوھای ترافیکی در نزدیکی مرکز رای 

• 23Bنزدیکی بھ مراکز جمعیتی 

• 24Bستندنزدیکی بھ جوامعی کھ بھ لحاظ جغرافیایی دور افتاده ھ 

• 25Bنزدیکی بھ جوامع کم درآمد 

• 26Bنزدیکی بھ رای دھندگانی کھ دچار معلولیت ھستند 

• 27Bنزدیکی بھ جوامع اقلیت زبانی 

• 28Bنزدیکی بھ جوامعی کھ میزان مالکیت وسایل نقلیھ در آنھا کم است 

• 29Bاندنام نشدهنزدیکی بھ رای دھندگان واجد شرایط کھ ثبت 

• 30B اندش رای دھی پستی استفاده کردهاز رونزدیکی بھ جوامعی کھ در گذشتھ کمتر 
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Figure 17 .  گیری ھستندساختمانی کھ بھترین مراکز رای 1,000نقشھ 
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Figure 18 .  گیری برترمراکز رای 2,000نقشھ
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 مراکز رای گیری پیشنھاد شده در نزدیکی مراکز جمعیتی 

نکتھ این  ھا استفاده شد، بھترین ساختمانمدل کار/زندگی کھ از آن برای شناسایی مناسب
گیری در مکانی استقرار یابند کھ نزدیک بھ خانھ و محل اشتغال تاکید داشت کھ مراکز رای

گیری پیشنھاد شده در رابطھ با مراکز جمعیتی مکان مراکز رای 19دھنده باشد. شکل رای
دھد. ھمانطور کھ در راھنمای نقشھ نشان داده شده دھندگان را نشان میمحل سکونت رای

ھای نقاط تر نشان دھنده مناطقی با تراکم جمعیتی باالتر ھستند. خوشھای تیرهھرنگاست، 
گیری احتمالی در رابطھ با این مراکز جمعیتی سیاه رنگ نشان دھنده موقعیت مراکز رای

جمعیت گیری پیشنھاد شده، بیشتر در مناطق پرجمعیت ھستند اما مناطق کماست. مراکز رای
 نشده است.رفتھ کانتی نیز نادیده گ

گیری پیشنھاد شده، درصد از مراکز رای 33.5نشان داده شده،  12ھمانطور کھ در جدول  
درصد از مراکز  39.1در مناطق دارای تراکم جمعیتی زیاد و خیلی زیاد قرار دارند و 

 گیری در مناطق دارای تراکم جمعیتی کم و خیلی کم قرار دارند.رای

، مناطق جمعیتی در ھر گروه بلوک، در نظر گرفتھ شده و ه شدهدر تراکم جمعیت نشان داد
نفر بھ ازای ھر  0.25دھندگان واجد شرایط در آنھا کمتر از ھای بلوک کھ تعداد رایگروه

 اند.جریب بوده حذف شده

Table 12. مراکز رای گیری پیشنھاد شده در نزدیکی مراکز جمعیتی 

دھندگان تراکم کل رای
 شرایطواجد

 گیریرای درصد کل مراکز

Very Low (≥ 5) 13.8 % 

Low (≥ 10) 25/3% 

Moderate (≥ 15) 27/4% 

High (≥ 20) 15/6% 

Very High (≥ 368) 17/9% 
 

Figure 19 . مراکز رای گیری پیشنھاد شده در نزدیکی مراکز جمعیتی 
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 گیری پیشنھاد شده در نزدیکی مراکز اشتغالمراکز رای

گیری پیشنھاد شده در دن محل مراکز رایان دانیز برای نش 20، شکل 19مشابھ شکل 
کند. مراکز اشتغال بھ مناطقی گفتھ رابطھ با مراکز اشتغال، از مدل زندگی/ کار استفاده می

اند. مراکز ای از اماکن کاری در کنار یکدیگر قرار گرفتھشود کھ در آن مجموعھمی
اند، اما در مناطقی کھ گرفتھگیری پیشنھادی بیشتر در نزدیکی مراکز اشتغال قرار رای

%) بھ عنوان مرکز 28ھا (مراکز اشتغال در آنھا کم است نیز تعداد قابل توجھی از ساختمان
درصد از مراکز  41.1نشان داده شده،  13اند.  ھمانطور کھ در جدول گیری ارائھ شدهرای
درصد  31.7تند و ر داشگیری پیشنھادی، در مراکز اشتغال با تراکم باال و خیلی باال قرارای

 در مراکز اشتغال با تراکم کم و خیلی کم قرار داشتند.

Table 13. گیری پیشنھاد شده در نزدیکی مراکز اشتغالمراکز رای 

 گیریدرصد کل مراکز رای تراکم شغلی

Very Low (≥ 2/6) 28/4% 

Low (≥ 2/8) 3/3% 

Moderate (≥ 5/4) 27/2% 

High (≥ 38/9) 37/8% 

Very High (≥ 474/2) 3/3% 

Figure 20 . گیری پیشنھاد شده در نزدیکی مراکز اشتغالمراکز رای 
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 گیری پیشنھاد شده در نزدیکی جوامع کم درآمدمراکز رای 

گیری در نزدیکی جوامعی کھ در گذشتھ حضور کمرنگ تری در قرار دادن مراکز رای
گیری کز رایید مراند، یکی از اصلی ترین عوامل در مدل جدفرآیندھای دموکراتیک داشتھ

گیری پیشنھاد شده نشان محل جوامع کم درآمد را در ارتباط با مراکز رای 21است. تصویر 
 دھد.می

شوند: ) اینگونھ تعریف میHUDھای کم درآمد توسط وزارت مسکن و شھرسازی (خانواده
کھ انتی آنجلس کدرصد درآمد یک خانواده متوسط در لس 80ھایی کھ درآمد آنھا از خانواده

 36نشان داده شده،  13رود. ھمانطور کھ جدول دالر است، فراتر نمی 64,300میزان آن 
گیری پیشنھاد شده در مناطقی ھستند کھ تراکم جوامع کم درآمد در آنھا درصد از مراکز رای

گیری پیشنھاد شده در مناطقی ھستند درصد از مراکز رای 41.8زیاد یا بسیار زیاد است و 
 ھا کم یا بسیار کم است.امع کم درآمد در آنکم جوکھ ترا

Table 14. گیری پیشنھاد شده در نزدیکی جوامع کم درآمدمراکز رای 

ھای کم درآمد در ھر گروه درصد خانواده
 بلوک

 گیریدرصد کل مراکز رای

Very Low (≥ 14) 20/9% 

Low (≥ 23) 15/1% 

Moderate (≥ 38) 22/1% 

High (≥ 61) 27/8% 

Very High (≥ 100) 14/0% 

Figure 21 . گیری پیشنھاد شده در نزدیکی جوامع کم درآمدمراکز رای 
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گیری پیشنھاد شده در نزدیکی جوامعی کھ میزان مالکیت وسایل نقلیھ در آنھا کم مراکز رای 
 است

گیری بھ جوامعی کھ میزان مالکیت وسایل نقلیھ در آنھا کم است، نزدیکی مراکز رای
گیری بدون وسیلھ شخصی ا موانع دسترسی بھ مراکز رایرفت تمورد بررسی قرار گ

ھای گیری پیشنھاد شده در رابطھ با واحدمراکز رای 22شناسایی شوند. تصویر 
دھد. مسکونی دارای سکنھ کھ فاقد وسیلھ نقلیھ ھستند را در ھر گروه بلوک نشان می

گیری پیشنھاد رای درصد از مراکز 36.2نشان داده شده،  15ھمانطور کھ در جدول 
دھندگانی کھ وسیلھ نقلیھ اند کھ پراکندگی رایشده، در نزدیکی مناطقی قرار گرفتھ

 شخصی ندارند، در آنھا کم است.

Table 15. کھ میزان مالکیت وسایل نقلیھ در  در نزدیکی جوامعیگیری پیشنھاد شده مراکز رای
 آنھا کم است

ھای مسکونی دارای سکنھ درصد واحد
 رندھ نداکھ وسیلھ نقلی

درصد کل مراکز 
 گیریرای

Very Low (≥ 2) 15/1% 

Low (≥ 4) 21/1% 

Moderate (≥ 13) 33/1% 

High (≥ 35) 4/3% 

Very High (≥ 95) 30/7% 

 

Figure 22 . گیری پیشنھاد شده در نزدیکی جوامعی کھ میزان مالکیت وسایل مراکز رای
 نقلیھ در آنھا کم است
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نزدیکی جوامعی کھ بھ لحاظ جغرافیایی دور افتاده ه در گیری پیشنھاد شدمراکز رای 
 بودند

ھای برابر برای رای دادن، دھندگان از فرصتبرای اطمینان از برخورداری ھمھ رای
گیری بھ یکی از مواردی کھ بھ دقت مورد توجھ قرار داده شد، نزدیکی مراکز رای

گیری پیشنھادی رای مراکز 23ھای دورافتاده از نظر جغرافیایی بود. تصویر جمعیت
دھندگان جوامعی کھ بھ لحاظ جغرافیایی دور افتاده ھستند، از جملھ در رابطھ با رای

 دھد.نام نشده را نشان میدھندگان واجد شرایط ثبترای

آنجلس کانتی و فاصلھ جوامع دور افتاده تا ھمچنین این تصویر مناطق شھری لس
درصد از  48دھد. در نتیجھ، تقریبا ان میتر کانتی را نشھای پر جمعیتبخش

گیری قرار مایلی مراکز رای 5جوامعی کھ بھ لحاظ جغرافیایی دور افتاده بودند در 
 داشتند.

) کھ در جزیره کاتالینا واقع شده، منحصرا از سرزمین اصلی Avalonشھر آوالون (
جغرافیایی، نطقھ دھندگان در این مآنجلس کانتی جدا شده است. برای انطباق رایلس

گیری در تاالر از پیش مشخص کرده بود کھ باید یک مرکز رای RR/CCدپارتمان 
شھر آوالون قرار گیرد و تحلیلی در رابطھ با این منطقھ انجام نشد.

 

Figure 23 . گیری پیشنھاد شده در نزدیکی جوامعی کھ بھ لحاظ جغرافیایی دور مراکز رای
 افتاده بودند
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 ده در نزدیکی جوامع اقلیت زبانیھاد شگیری پیشنمراکز رای 

زبان دیگر  12عالوه بر زبان انگلیسی،  RR/CCبر اساس مدل مرکز رای، دپارتمان 
بندی سرشماری ایاالت متحده کھ در این تحلیل مورد استفاده کند. طبقھرا نیز پشتیبانی می

فراد کھ بھ از ا ھاییکند: گروهقرار گرفت، جوامع اقلیت زبانی را اینگونھ تعریف می
زبانی غیر از انگلیسی "خیلی خوب" و بھ زبان انگلیسی "نھ چندان خوب" صحبت 

 کنند.می

گیری پیشنھاد شده در رابطھ با جوامع اقلیت زبانی را نشان محل مراکز رای 24تصویر 
گیری درصد از کل جمعیت اقلیت زبانی، در نیم مایلی مراکز رای 63دھد. تقریبا می

 قرار داشتند.شده  پیشنھاد

 

 

Figure 24 . گیری پیشنھاد شده در نزدیکی جوامع اقلیت زبانیمراکز رای
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 نام نشدهدھندگان واجد شرایط ثبتگیری پیشنھاد شده در نزدیکی رایمراکز رای 

دھندگان واجد شرایط کھ در حال حاضر رایبھ اھمیت مشارکت RR/CCدپارتمان 
شارکت این ذینفعان مھم، باید دسترسی بھ ویق منام نشده اند، واقف است. برای تشثبت

 گیری آسان بوده و استفاده از آنھا کارآمد باشد.ھای رایساختمان

دھندگان گیری پیشنھاد شده در رابطھ با رایھای رایمحل ساختمان 25تصویر 
ھای بلوک را شناسایی کردند ھا، گروهدھد. تحلیلنام نشده را نشان میشرایط ثبتواجد

 60نام نشده وجود داشت. تقریبا دھنده واجد شرایط ثبتآنھا یک یا چند رای کھ در
گیری نام نشده، در نیم مایلی مراکز رایشرایط ثبتدھندگان واجددرصد از کل رای

پیشنھاد شده قرار داشتند.

 

Figure 25 . نام دھندگان واجد شرایط ثبتگیری پیشنھاد شده در نزدیکی رایمراکز رای
 نشده
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 دھندگانگیری پیشنھاد شده در نزدیکی مناطق دارای تراکم باالی رایرای مراکز 

دھندگانی کھ رغبت باالیی برای شرکت در انتخابات دارند، برای پشتیبانی از نیاز رای
دھندگان در نام رایگیری باید در نزدیکی مناطقی قرار داشتھ باشد کھ میزان ثبتمراکز رای

گیری پیشنھاد شده مرتبط با تراکم باالی محل مراکز رای 26ر آنھا باال است. تصوی
دھد و فقط دھندگان فعال) را بھ ازای ھر گروه بلوک نشان میرایدھندگان راغب (رای
درصد از کل  60دھد. تقریبا دھنده راغب را نشان مییا چند رای 1ھای بلوک دارای گروه
گیری پیشنھاد شده قرار ایلی مراکز راینیم منام شده، در شرایط ثبتدھندگان واجدرای

داشتند.

 

Figure 26 . گیری پیشنھاد شده در نزدیکی مناطق دارای تراکم باالی مراکز رای
 دھندگانرای
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گیری پیشنھاد شده در نزدیکی جوامعی کھ در گذشتھ کمتر از رای دھی پستی مراکز رای 
 انداستفاده کرده

معی کھ در گذشتھ بیشتر از رای دھی پستی ی جواگیری در نزدیکقرار دادن مراکز رای
شود. در ھنگام انتخاب مراکز رسمی گیری میھای رایاند، باعث گسترش گزینھاستفاده کرده

باید با  RR/CCکنند، دپارتمان دھی پستی استفاده میھایی کھ از رایگیری برای جمعیترای
ھای کافی برای ارائھ ردن ساختماناھم کظرافت تعادل را حفظ کند. این تعادل باید شامل فر

 خدمات کامل و ھمچنین فراھم کردن تعداد زیادی اماکن قرارگیری صندوق رای پستی باشد.

دھد در سطح شھر را نشان می 2020دھی پستی در انتخابات تخمین میزان رای 27تصویر 
نشان داده  16ل ارائھ شده است). ھمانطور کھ در جدو RR/CCھا توسط دپارتمان (تخمین
گیری پیشنھاد شده در جوامعی قرار دارند کھ در آنھا بیش درصد از مراکز رای 22.6شده، 

درصد از  15.1کنند و دھی پستی استفاده میدھندگان از گزینھ رایدرصد از رای 55از 
درصد از  35گیری پیشنھاد شده در جوامعی قرار دارند کھ در آنھا کمتر از مراکز رای

 کنند.دھی پستی استفاده میگان از گزینھ رایدھندرای

Table 16. گیری پیشنھاد شده در نزدیکی جوامعی کھ در گذشتھ کمتر از رای دھی مراکز رای
 اندپستی استفاده کرده

تخمین درصد استفاده از 
 دھی پستیرای

 گیریدرصد کل مراکز رای

55.1% and Above 13/0% 

45.1%-55% 9/6% 

35/1%-45% 62/3% 

25/1%-35% 14/8% 

25% or Less 0/3% 

 

Figure 27 . گیری پیشنھاد شده در نزدیکی جوامعی کھ در گذشتھ کمتر از رای مراکز رای
 انددھی پستی استفاده کرده
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 دھندگان معلولگیری پیشنھاد شده در نزدیکی رایمراکز رای 

ندگان باشد دھایای طراحی شده کھ در دسترس تمام رگیری" بھ گونھمدل جدید مرکز رای "
در  ADAگیری با قابلیت دسترسی بر اساس قانون و اطمینان حاصل شود کھ مراکز رای

دھندگان معلول در پراکندگی رای 28دھندگان معلول قرار گرفتھ باشد. تصویر نزدیکی رای
درصد  78دھد. تقریبا گیری پیشنھاد شده نشان میھر منطقھ سرشماری را نسبت مراکز رای

گیری پیشنھاد شده قرار داشتند.ندگان معلول در نیم مایلی مراکز رایدھایاز ر

 

Figure 28 . دھندگان معلولگیری پیشنھاد شده در نزدیکی رایمراکز رای 
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 گیری پیشنھاد شده در نزدیکی حمل و نقل عمومیمراکز رای 

شتر ید بیدھندگان جدمعموال جوامع کم درآمد بھ دسترسی بھ حمل و نقل متکی ھستند و رای
دسترسی بھ  29دھند، نھ بر اساس نیاز. تصویر بر حسب انتخاب حمل و نقل را ترجیح می

 دھد:بندی زیر نشان میحمل و نقل را بر اساس دستھ

 مایل تا ھرگونھ ایستگاه حمل و نقل. 0.5مناطقی با فاصلھ بیشتر از  -عدم دسترسی  •

 .قل کیفیت پایینل و نمایل از ایستگاه حم 0.5مناطقی با فاصلھ  -ضعیف  •

 مایل از ایستگاه حمل و نقل کیفیت باال 0.5مناطقی با فاصلھ  -خوب  •

 مایل از ایستگاه حمل و نقل کیفیت پایین 0.25مناطقی با فاصلھ  -نسبتا خوب  •

 مایل از ایستگاه حمل و نقل کیفیت باال 0.25مناطقی با فاصلھ  -عالی  •

ارائھ شده  2.2.2و "کیفیت پایین" در بخش اال" ھای حمل و نقل "کیفیت بتعریف ایستگاه
گیری پیشنھاد درصد از مراکز رای 48.2نشان داده شده،  17است. ھمانطور کھ در جدول 

درصد در فاصلھ  2شده در فاصلھ یک چھارم مایلی از ایستگاه حمل و نقل قرار داشتھ و 
 بیش از نیم مایلی از ایستگاه حمل و نقل قرار داشتند.

Table 17. گیری پیشنھاد شده در نزدیکی حمل و نقل عمومیرای مراکز 

مناطق دارای ایستگاه 
 حمل و نقل

 گیریدرصد کل مراکز رای

None 1/7% 

Poor 7/9% 

Fair 42/2% 

Good 24/9% 

Excellent 23/3% 

 

Figure 29 . گیری پیشنھاد شده در نزدیکی حمل و نقل عمومیمراکز رای 
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 پیشنھاد شده گیریتراکم ترافیک در نزدیکی مراکز رای 

دھندگان گیری پیشنھاد شده با توجھ بھ این موضوع انتخاب شدند کھ آیا رایمراکز رای
توانند بھ آسانی بھ آنھا دسترسی پیدا کنند و چھ نوع موانعی برای این دسترسی وجود می

 دارد. 

با بررسی تعداد خودروھا در ھر یک مایل جاده در ھر منطقھ تحلیل حمل و نقل 
)TAZ(توجھ را شناسایی کرده و تالش کردند ، محققان مناطق دارای تراکم ترافیکی قابل

گیری پیشنھاد شده در مناطق پر تراکم ترافیکی خودداری تا از قرار گرفتن مراکز رای
آنجلس کانتی، اجتناب از ھای پر تراکم لسکنند. با توجھ بھ ماھیت خود محور در جاده

ھای ھا در نزدیکی جمعیتین حال قرار دادن ساختماندر ع این مناطق پر تراکم و
نشان داده  18پذیر نبود. ھمانطور کھ در جدول پرتراکم و مراکز اشتغال، ھمیشھ امکان

گیری پیشنھاد شده در مناطقی قرار دارند کھ بھ لحاظ درصد از مراکز رای 40شده، 
مناطقی قرار دارند کھ بھ د در درص 35.1ترافیکی پرتراکم یا بسیار پرتراکم ھستند و 

 تراکم ھستند.تراکم یا بسیار کملحاظ ترافیکی کم

Table 18. گیری پیشنھاد شدهتراکم ترافیک در نزدیکی مراکز رای 

تعداد خودروھا در ھر یک مایل 
 جاده

درصد کل مراکز 
 گیریرای

Very Low (≥ 6,959) 23/3% 

Low (≥ 8,934) 11/8% 

Moderate (≥ 15,892) 25/9% 

High (≥ 40,401) 33/6% 

Very High (≥ 12,672) 5/3% 

 

 

Figure 30 . گیری پیشنھاد شدهتراکم ترافیک در نزدیکی مراکز رای 
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 گیریاقدامات بعدی برای انتخاب مراکز رای 4.4

ھا شناسایی شوند، تا گیری جدید در سراسر ایالت، باید بھترین روشبا اجرایی شدن مدل رای
گیری کارآمد، کمک شود. اندازی مراکز راینتخاب و راهیند ابھ این کانتی در انجام فرآ

ھای آینده بھ دپارتمان ھا و پشتیبانیپیشنھاداتی را در رابطھ با فرآیند PlaceWorksشرکت 
RR/CC اده است.ارائھ د 

ھای کند کھ چھ زمان و چگونھ الیھرا راھنمایی می RR/CCاین پیشنھادات، دپارتمان 
ھای اجتماعی برای شناسایی تراکم جمعیت، مراکز اشتغال، ویژگیفاده اطالعات مورد است

اند را بھ اقتصادی و دیگر عواملی کھ برای تعیین مناسب بودن اماکن مورد نظر استفاده شده
کند کھ بھ کارکنان انتخابات توصیھ می PlaceWorksروز رسانی کند. ھمچنین شرکت 

در رابطھ با ساختمان  RR/CCحلیل دپارتمان میل تپس از برگزاری انتخابات، بھ منظور تک
 رابطھ ارائھ دھند. گیری، گزارش خود را در اینمحل رای

 

 


	فهرست مطالب
	مقدمه
	قانون انتخاب رأیدهنده
	راه حلهای رأیگیری برای همه مردم
	 بخش 1 - طرح آموزش و دسترسی رأیدهنده
	1-A	دسترسی به رسانه
	1-B	توسعه رأی دادن از طریق پست
	1-C مشارکت جامعه
	1-D اطلاعات وبسایت
	1-E کمک زبانی
	1-F پشتیبانی در زمینۀ دسترسی
	1-G	بودجه ارتباطات و رسانه
	1-H صرفهجوییهای پیشبینی شده در هزینهها
	1-I اطلاعیههای خدمات عمومی
	1-J تماسهای مستقیم
	بخش 2 – مراکز رأی و مکانهای تحویل رای پستی
	2-A	پروژه تعیین مرکز رأی
	2-B مراکز رأی
	2-C مکانهای تحویل رای پستی
	بخش 3 – طرح بندی مرکز رأی، تجهیزات و کارکنان
	3-A لجستیک کارکنان و خدمات چند زبانه
	3-B کمک در مرکز رأی
	3-C طرح بندی مرکز رأی
	بخش 4 – طرح احتیاطی و امنیت
	4-A استانداردها و روشهای امنیت
	4-B پشتیبانی مرکز رأی
	4-C امنیت سایبری
	4-D طرح احتیاطی
	الحاقیه
	Vote Center Strategy_FINAL-FA.pdf
	 الگوهای ترافیکی در نزدیکی مرکز رایگیری و صندوق رای
	 نزدیکی به جوامعی که به لحاظ جغرافیایی دور افتاده هستند
	 نزدیکی به جوامع کم درآمد
	 فاصله و زمان لازم برای رسیدن به مرکز رایگیری/ صندوق رایگیری به وسیله خودرو/ وسایل حمل و نقل عمومی
	 نزدیکی به حمل و نقل عمومی
	 نزدیکی به مراکز جمعیتی
	 نزدیکی به حمل و نقل عمومی
	 نزدیکی به رای دهندگان واجد شرایط که ثبتنام نشدهاند
	 نزدیکی به رای دهندگانی که دچار معلولیت هستند
	 نزدیکی به جوامعی که میزان مالکیت وسایل نقلیه در آنها کم است
	 نزدیکی به مناطقی که تراکم رای دهندگان در آنها بالا است
	 نزدیکی به محلههایی که بتوان مسیر را به صورت پیاده طی نمود
	 نزدیکی به جوامعی که در گذشته کمتر از روش رای دهی پستی استفاده کردهاند
	 نزدیکی به رای دهندگان واجد شرایط که ثبتنام نشدهاند
	 نزدیکی به جوامعی که میزان مالکیت وسایل نقلیه در آنها کم است
	 نزدیکی به جوامع اقلیت زبانی
	 نزدیکی به رای دهندگانی که دچار معلولیت هستند
	 نزدیکی به جوامعی که به لحاظ جغرافیایی دور افتاده هستند
	 الگوهای ترافیکی در نزدیکی مرکز رایگیری و صندوق رای
	 فعالیت در ناحیه مبدا/ مقصد
	 نزدیکی به موانع شناخته شده (نقاط پرخطر برخورد فیزیکی، دوچرخه و عابر پیاده)
	 نزدیکی به پارکینگهای رایگان/با تخفیف و در دسترس
	 نزدیکی به مناطق دارای جمعیت جوان (بین 18 تا 24 سال)
	 نزدیکی به مناطق فعالیت تاکسی اشتراکی
	 نزدیکی به مناطق فعالیت مصرفکننده
	 نزدیکی به مراکز اشتغال
	 نزدیکی به جوامعی که در گذشته کمتر از روش رای دهی پستی استفاده کردهاند
	 نزدیکی به جوامع اقلیت زبانی
	 نزدیکی به جوامع کم درآمد
	 نزدیکی به مراکز جمعیتی
	 فاصله و زمان رسیدن به صندوق مرکز رایگیری با استفاده از خودرو/ حمل و نقل عمومی
	1.0 قانون "انتخاب رایدهنده کالیفرنیا (VCA)" 3
	2.0 پروژه تعیین مکان برای مرکز رایگیری 6
	3.0 کمکرسانی و مشارکت جامعه 34
	4.0 پیشنهادات مربوط به مراکز رایگیری در لسآنجلس کانتی 44
	1.0 قانون "انتخاب رایدهنده کالیفرنیا (VCA)"
	1.1 مرور کلی
	 .
	 مکانهای حاوی صندوق رای ویژه "رایگیری پستی"، باید 29 روز قبل از روز انتخابات، در دسترس باشند.
	 باید رایگیری زودهنگام حضوری تمدید شود و برای این منظور باید مکانهای اخذ رای به مدت 10 روز دیگر هم قبل از روز انتخابات باز باشند.
	 باید به رایدهندگان این امکان داده شود که بتوانند در هر مرکز رایگیری در کانتی محل سکونتشان که بخواهند، رای بدهد.

	1.2 راهکارهای رایدهی برای همه مردم
	1.2.1 تجربه جدید رایدهندگان در لسآنجلس کانتی
	دستگاه علامتگذاری برگه رای
	ابزار "نمونه برگه رای تعاملی"
	فهرست الکترونیکی رایدهندگان
	ارتقاء کیفیت برگه رای ویژه "رایگیری پستی"
	تمدید مدت رایگیری
	مراکز رایگیری


	1.3 الزامات مراکز رایگیری
	1.3.1 الزامات "قانون انتخاب رایدهنده" برای لسآنجلس کانتی
	رایگیری پستی
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	2.3.2 ارزیابی مکان – بررسی از طریق آمار ثبتشده
	روششناسی
	بازبینی دادهها

	 وجود پارکینگ و مکان آن – پارکینگ با قابلیت دسترسی مطابق با قانون ADA و پارکینگ عمومی
	 فاصله تا مسیر حمل و نقل
	 قابلیت دسترسی مطابق با قانون ADA
	 وضعیت ساختمان (به طور دائم تعطیل شده، تخریب شده، تغییر کاربری داده و غیره)
	 وضعیت ساختمان (به طور دائم تعطیل شده، تخریب شده، تغییر کاربری داده و غیره)
	 وضعیت ساختمان (به طور دائم تعطیل شده، تخریب شده، تغییر کاربری داده و غیره)
	 ساعات کاری کلی
	 اطلاعات تماس معتبر
	 تمایل به مشارکت
	مصاحبههای تلفنی

	 اتاقهای موجود (کافهتریا، سالن اجتماعات، سالن ورزش و غیره)
	 اندازه اتاق (اندازه بر حسب فوت مربع یا ابعاد اتاق در صورت امکان)
	 تعداد پریزهای برق در اتاق
	 اتصال شبکه و اینترنت
	 قابلیتهای ذخیرهسازی
	 موانع موجود برای دسترسی مطابق با قانون ADA
	 تمایل ساختمان برای مشارکت
	نتایج

	 پذیرفته شده: ساختمانهایی که حداقل الزامات را برآورده میکردند و تمایل داشتند تا به مرکز رایگیری تبدیل شوند.
	 در دست بررسی: ساختمانهایی که از طریق جستجوهای اینترنتی و به صورت آنلاین مورد ارزیابی قرار گرفته، اما از طریق مصاحبههای تلفنی مورد ارزیابی قرار نگرفته بودند.
	 بلاتکلیف/تعریف نشده: ساختمانهایی که مورد بررسی قرار نگرفتند، زیرا تعداد ساختمانهای لازم در حوزه مطالعاتی به حد نصاب رسیده بود.
	 بلاتکلیف/تعریف نشده: ساختمانهایی که مورد بررسی قرار نگرفتند، زیرا تعداد ساختمانهای لازم در حوزه مطالعاتی به حد نصاب رسیده بود.
	 بلاتکلیف/تعریف نشده: ساختمانهایی که مورد بررسی قرار نگرفتند، زیرا تعداد ساختمانهای لازم در حوزه مطالعاتی به حد نصاب رسیده بود.
	 رد شده (بر اساس قانون ADA): ساختمانهایی که الزامات قانون ADA را برآورده نمیکردند.
	 پذیرفتهنشده (تکراری): تکراری یا نادرست بودن اسناد.
	 رد شده (موارد دیگر): ساختمانهایی که به دلایلی از جمله کافی نبودن اندازه اتاق، مشکلات برنامهریزی، عدم وجود ساختمان یا عدم تمایل ساختمان به مشارکت یا از سوی سازمانهای همکار و متصدیان شهری، به عنوان یک ساختمان نامناسب تشخیص داده شدند.
	 رد شده (موارد دیگر): ساختمانهایی که به دلایلی از جمله کافی نبودن اندازه اتاق، مشکلات برنامهریزی، عدم وجود ساختمان یا عدم تمایل ساختمان به مشارکت یا از سوی سازمانهای همکار و متصدیان شهری، به عنوان یک ساختمان نامناسب تشخیص داده شدند.
	 رد شده (موارد دیگر): ساختمانهایی که به دلایلی از جمله کافی نبودن اندازه اتاق، مشکلات برنامهریزی، عدم وجود ساختمان یا عدم تمایل ساختمان به مشارکت یا از سوی سازمانهای همکار و متصدیان شهری، به عنوان یک ساختمان نامناسب تشخیص داده شدند.
	نتایج اهداف حوزههای مطالعاتی مبتنی بر جمعیت

	2.3.3 بررسی میدانی/ اثبات عملی
	روششناسی

	 دسترسی همگانی
	 وجود موانع داخلی
	 پارکینگ طراحی شده مطابق با قانون ADA
	 اندازه اتاق و فضای ذخیرهسازی به میزان کافی
	 برق و ظرفیت الکتریکی
	 اتصال شبکه امن
	برنامهریزی زمانی
	جمعآوری دادهها

	 برنامهریزی برای بازدید از محل برای هر محقق
	 مشاهده برنامههای مقرر شده جهت بازدید از محل
	 برنامهریزی مسیرهای رانندگی بر اساس نزدیکی ساختمانهای برنامهریزیشده برای بازدید
	 تکمیل فرمهای ارزیابی ساختمان
	 مستند کردن نکات مربوط به ساختمان
	 گرفتن و ذخیره ساختن عکسهای ساختمان
	معیارهای ارزیابی

	 مکان پارکینگ و تعداد فضای پارک خودرو در محل (هم پارکینگ عادی و هم پارکینگهای طراحی شده مطابق با قوانین ADA)
	o پارکینگهای منطبق با قانون ADA باید در جایی قرار داده شده باشند که کوتاهترین مسیر دسترسی رابه ورودی قابل دسترس داشته باشند.
	 سطوح پارکینگهای طراحی شده مطابق با قانون ADA
	o فضاهای پارک خودرو که منطبق با قانون ADA هستند، باید در سطح ثابت، محکم و مقاوم در برابر لغزش قرار داشته باشند و شکافهای عریض و شکستگی در آسفالت آنها وجود نداشته باشد.
	 شیب پارکینگهای طراحی شده مطابق با قانون ADA (شیب طولی و شیب عرضی)
	o شیب ها در هر جهت باید کمتر از 2.08 درصد باشند.
	 محل پیاده و سوار کردن مسافر
	o زمانی که چندین محل برای پیاده کردن مسافر وجود دارد، باید حداقل امکان دسترسی به یک محل پیاده کردن مسافر وجود داشته باشد.
	 مکان سطوح شیبدار ویژه عبور ویلچر در لبه پیادهروها و کاستیهای عمده
	 سطح شیبدار: شیب و شکست شیب
	o سطوح شیبدار باید الزامات مرتبط با شیب، عرض، پاگردها، نردههای مخصوص دستگیره و حفاظ لبه را برآورده کنند.
	o سطوح شیبدار باید در قسمت پایین، بالا و جایی که جهت سطح شیبدار تغییر میکند، یک پاگرد مسطح داشته باشند.
	  سطح مسیر
	o سطوح مسیر باید ثابت، محکم و مقاوم در برابر لغزش باشند.
	 تغییرات ناگهانی ارتفاع یا وجود اشیای برجسته
	o نباید تغییرات ناگهانی در سطح،پلهها، آستانههای ورودی بلند یا پیادهروهای شیبدار با شیب تند در مسیر، وجود داشته باشد.
	o اشیایی که بالای سر عابران پیاده در مسیر آویزان هستند، باید حداقل 80 اینچ بالاتر از مسیر بوده و جلو آمدگی آنها در مسیر کمتر از 12 اینچ باشد.
	o اشیای بیرونزده از دیوار در فضای باز، مانند علائم پستی یا دیگر علائمی که به دیوار نصب شدهاند و شاخههای درختی که در ارتفاع کمی آویزان هستند.
	o اشیای بیرونزده از دیوار در فضای باز، مانند علائم پستی یا دیگر علائمی که به دیوار نصب شدهاند و شاخههای درختی که در ارتفاع کمی آویزان هستند.
	o اشیای بیرونزده از دیوار در فضای باز، مانند علائم پستی یا دیگر علائمی که به دیوار نصب شدهاند و شاخههای درختی که در ارتفاع کمی آویزان هستند.
	o اشیای بیرونزده داخلی، مانند خاموشگر آتش، ویترینهای نصب شده روی دیوار، راه پلههای باز، علائم خروج، علائمی که بالای سر نصب میشوند، بنرها و دربهای طاقدار.
	 سایر ملاحظات
	o مسیر دسترسی باید 36 اینچ عرض داشته باشد و فاقد پله و جدول بوده و رمپ نداشته باشد.
	o اگر در مسیر دسترسی مواردی وجود دارد که برداشتن آن امکانپذیر نباشد، باید مسیر دیگری جایگزین شده و مورد ارزیابی قرار گیرد.
	o اگر در مسیر دسترسی مواردی وجود دارد که برداشتن آن امکانپذیر نباشد، باید مسیر دیگری جایگزین شده و مورد ارزیابی قرار گیرد.
	o اگر در مسیر دسترسی مواردی وجود دارد که برداشتن آن امکانپذیر نباشد، باید مسیر دیگری جایگزین شده و مورد ارزیابی قرار گیرد.
	o در مواردی که نزدیکترین محوطه پارکینگ در همان بلوک یا بلوک مجاور ساختمان قرار نداشت، مسیر حرکت از پارکینگ به سمت ساختمان مورد ارزیابی قرار نگرفت.
	 مکان سطوح شیبدار ویژه عبور ویلچر در لبه پیادهروها و کاستیهای عمده
	 شیب رمپهای دسترسی
	 سطح مسیر
	 هرگونه تغییر ناگهانی ارتفاع
	 سایر جزئیات مسیر دسترسی که ممکن است نگران کننده باشند
	 عرض درب ورودی اصلی
	o یکی از دربهای ورودی باید در هنگامی که به صورت 90 درجه باز میشود، 32 اینچ عرض داشته باشد.
	 تعداد اتاقهای موجود و ابعاد آنها
	o برای مشاهده دسته بندیهای مربوط به اندازه اتاق و همچنین ظرفیت اتاق به جدول 1 مراجعه کنید
	o اگر اتاقها در راستای یک خط دید مشخص قرار داشته باشند، میتوان چند اتاق را با یکدیگر ترکیب کرد.
	 تعداد پریزهای برق
	 امکان قفل کردن اتاقها
	 اگرمحل رایگیری در همان طبقه ورودی ساختمان قرار نداشته باشد، باید یک آسانسور یا بالابری که به صورت مستقل کار میکند، مسیر دسترسی به محل مورد نظر را فراهم کند.
	o درب آسانسور یا بالابر و فضای داخل آنها باید به اندازهای باشد که صندلی چرخدار و سایر وسایل کمک حرکتی را در خود جای دهد.
	 اتصال به شبکه
	o تمام اتاقها به جز اتاق انبار باید به اینترنت دسترسی داشته باشند
	 ساعات کاری
	نتایج

	 قابلیت دسترسی منطبق با قانون ADA. اماکنی که قابلیت دسترسی آنها منطبق با قانون ADA نبود، امکان دسترسی برابر برای همگان را فراهم نمیکردند، بنابراین حائز حداقل شرایط نبودند.
	 اندازه اتاق. اتاقهای ساختمان کوچکتر از آن بودند که تجهیزات مورد نیاز را در خود جای دهند. طبق مدل جدید رایگیری، حداقل اندازه مناسب اتاق تقریبا 1000 فوت مربع است. به دلیل کمبود ساختمانهای دارای اتاقهای بزرگ در برخی از حوزههای مطالعاتی،معیار حداقل...
	 عدم اجازه دسترسی. علیرغم توافق و برنامهریزی قبلی، به بازدیدکنندگان میدانی اجازه دسترسی به ساختمان داده نشد.
	 عدم مشارکت. یا رابطهای ساختمان دیگر علاقهای به مشارکت در این فرایند را نداشتند یا شرایط ساختمان مشکلاتی را در زمینه در دسترس بودن ایجاد میکرد. در برخی موارد، اتاقهایی که در گذشته برای رایگیری مورد استفاده قرار گرفته بودند، به دلیل تغییر برنامه...
	اقدام برای حذف موانع در مسیر، جهت ایجاد قابلیت دسترسی بر اساس قانون ADA

	 مخروطهای ترافیکی: می توان از مخروطهای ترافیکی برای علامتگذاری پارکینگ و مناطق مسافرگیری، نگهداشتن علائم پارک موقت و هشدار برای هرگونه شی برآمدهای استفاده کرد.
	 علائم پارکینگ: علائم موقت پارکینگ را میتوان روی مخروطها قرارداد تا فضای قابل دسترسی برای ون حامل صندلی چرخدار و فضای پارکینگهای در دسترس را مشخص کرد.
	 علائم راهنمایی: اگر مسیر حرکت مشخص نباشد، میتوان از علائم راهنمایی برای نشان دادن جهت مسیر دسترسی، ورودی ساختمان و محوطه رایگیری استفاده کرد.
	 رمپهای قابل حمل: می توان از رمپهای قابل حمل فاقد نرده برای فراهم کردن دسترسی در کنار جدولها استفاده کرده یا از آنها برای پوشاندن سوراخها و شکافهای مسیر استفاده کرد. میتوان از رمپهای قابل حمل دارای نرده برای فراهم کردن دسترسی به بالای پلههای ...
	 گُوهها: گُوهها میتوانند از طریق ایجاد تغییرات کوچک جهت هموار کردن مسیر، امکان دسترسی را فراهم کنند.
	 استپ درب: اگر عرض درب در هنگام باز بودن در حالت 90 درجه، برای دسترسی کافی نباشد، میتوان از "استپ درب" برای باز نگهداشتن آن استفاده کرد.
	 چارچوبهای درب قابل جابجایی: در برخی موارد برای تامین حداقل عرض مورد نیاز برای عبور صندلی چرخدار یا دیگر وسایل کمک حرکتی، میتوان چارچوب بین دربها را برداشت.
	موانع مشارکت

	 موانع برنامهریزی: اتاقهای مناسب در داخل ساختمانها معمولا دارای برنامهریزی مستمری هستند که یا درآمد ایجاد میکند یا به جامعه خدمت رسانی میکند. تعلیق یا لغو این برنامهها برای برگزاری رایگیری، زحماتی را برای ساختمان و اعضای جامعه که متکی به این ...
	 ساعات کاری: ساختمانها قادر به تامین پرسنل مورد نیاز و هزینههای افزایش یافته در رابطه با بهره برداری از ساختمان در ساعات غیر کاری نیستند.
	 قابلیت دسترسی بر اساس قانون ADA: ساختمانهایی که امکانات کافی برای قابلیت دسترسی بر اساس قانون ADA را ندارند، ورود و استفاده از ساختمان را برای رایدهندگان معلول دشوار میکنند.
	 ضعف در علامتگذاری: وقتی علائم دائمی وجود نداشته باشد، رایدهندگان برای یافتن اتاقهای تعیین شده در ساختمان با مشکل روبرو میشوند. نمایش محدود تابلوهای راهنما در فضای بیرونی، باعث میشود که رایدهندگان به سختی ساختمان و پارکینگ و ورودی تعیین شده را ...
	ساختمانهای پذیرفته شده


	2.3 ابزار تعیین مناسب بودن مرکز رایگیری
	2.3.1  فرایند توسعه ابزار
	 دستورالعمل ها. این بخش دستورالعملهای کلی در مورد نحوه استفاده از این ابزار را برای کاربران فراهم میکرد و علائم و نشانههای به کار برده شده در نقشه خروجی را شرح میداد.
	 نقشه. این بخش نتایج سناریوهای مربوط به مدل "تعیین مناسب بودن مکان" و خروجی نهایی ابزار انتخاب مکان را نمایش میداد. اطلاعات خروجی، مکانهای ترجیح داده شده را بر اساس آیتم منتخب مورد سنجش نشان میداد و ساختمانها را بر اساس اندازه اتاق علامتگذاری می...
	 بخش ساخت مدل "تعیین مناسب بودن مکان". این ابزار به کاربران کمک میکرد که از طریق انتخاب و سنجش درصدی لایههای گوناگون تقاضای اقتصادی اجتماعی و جمعیتی و همچنین از طریق انجام تحلیلی به منظور تولید یک "نقشه حرارتی" به عنوان اطلاعات خروجی که طیفی از مکا...
	 ابزار انتخاب مکان. این ابزار سناریوهای تعریف شده توسط بخش ساخت مدلِ "تعیین مناسب بودن مکان" را برای ساختمانهای موجود به کار برد تا مشخص کند که چگونه مکانهای مناسب، بصورت برابر در سراسر این کانتی انتخاب خواهد شد. این ابزار به محققان این امکان را دا...
	o ساختمان/معیار امتیاز اتاق. بر اساس اندازه اتاق، کیفیت پارکینگ، نوع ساختمان و قابلیت دسترسی مطابق با قانون ADA، به هر مرکز رایگیری امتیاز داده شد. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با معیار امتیازدهی، میتوانید به جدول 6 مراجعه کنید. محققان و گروهها...
	o قانون 1320 (قانون 1/4 مایل). بمنظور فراهم کردن فرصتهای برابر برای رای دادن در مراکز رایگیری در سراسر کانتی، این امکان به کاربران داده شده بود که گزینهای را انتخاب کنند که بر اساس آن، مراکز رایگیری با فاصله حداقل ¼ مایل از یکدیگر، نشان داده میشد...
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