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Honorable Alex Padilla 

Secretary of State 

1500 11th Street 

Sacramento, CA 95814 

(EAP)موضوغ: برنامه تکمیلی اداره انتخابات   

 Padilla:وزیر محترم 

نامه   این کند. ی عمل م Los Angelesشهرستان   (EAP)انتخابات تی ری با برنامه مد یهمراه یبرا یلی تکم ی نامه به عنوان بخش نی ا 
ی در رابطه با اداره انتخابات عموم 19-کووید ی ری و پاسخ به همه گ  یالزامات نظارت  نی تأم یاست که برا  یرات یی منعکس کننده تغ

 انجام شده است.  2020نوامبر  3در  یجمهور   استی ر

را در اداره    یرات یی ، تغ  2020  هی ژانو  17امور خارجه در    ری شده توسط وز  ب ی تصو  EAPاز زمان توسعه    Los Angelesشهرستان   
است:  ر ی شامل موارد ز راتیی تغ نی اعمال کرده است. ا ی جمهور  استی ر یانتخابات عموم

3 ی جمهور است ی ر ی)مستقر در انتخابات مقدمات  206( از  VBMپست ) ق ی از طر یرا  تحویل  ی تعداد صندوق ها شی افزا •

یخدمات مربوط به صدور برگه ها  ش ی نشان دهنده افزا تحویل رای پستی صندوق های ش ی . افزا402( به 2020مارس 

  . ستشده ا وست ی از مکان ها پ  یست ی دهندگان فعال است. ل یبه همه را  رای پستی

758مرکز است.  784شده   سی تأس ی روزه. تعداد کل مراکز را   5 ی مرکز را 653روزه و  11 یمرکز را  131 سی تأس •

 شده است.  وست ی پ  ی مراکز را هی از کل  یست ی چندگانه وجود دارد. ل یاز مراکز را  ی مرکز مجزا با برخ

 " 19-کوویداداره انتخابات تحت  ی ، که با "راهنمایا" در همه مراکز ری جمهور  استی ر منی "برنامه انتخابات ا ی اجرا •

California   ی شده است. نسخه ا  هی و شهرستان ته  التی ا ی با مقامات بهداشت عموم یی همسو ی طرح برا نی است. اهمسو

شده است.  وست ی طرح پ  نی از ا

،  ی، برمه ای؛ از جمله بنگال14201 مجموعه قوانین انتخابات بخشاضافه شده در  دا  ی جد یزبانها یارائه خدمات چند زبانه برا  •

 است:  ری ، خدمات به شرح زدی جد  یزبانها نی ا یو تلوگو. برا   ی، مغول ییای اندونز ،یگجرات 

o که درخواست مطالب ترجمه شده را دارند رای پستی دهندگان یا ر یدر دسترس برا  نسخه ای از برگه های.

o در دسترس   ی در همه مراکز را ییوی دی برنامه کنفرانس و قی دهندگان از طر یکمک به را ی کارکنان دو زبانه برا

 کناندهندگان از کارمندان دو زبانه و کار ی کند که در آن را  ی ارتباط سه طرفه را فراهم م سی سرو نی هستند. ا

 .رندی گ ی انتخابات کمک م

o مشخص شده ی در مراکز را حاضرانتخابات دوزبانه  کناناستخدام کار .

o برگه  محتوا در مورد  حی دادن و توض یار   یدر مورد چگونگ ییکه با راهنما یترجمه شده ا  ی دستورالعمل ها

.صادر شده است ی ابه تمام مراکز ر های رای 
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کند   ی خارج از خانه استفاده م غاتی و تبل  یاجتماع ی ، رسانه هاونی زی ، تلووی که از اهرم چاپ، راد یگسترده ا  ی رسانه ا نی کمپ   •

  یاستفاده از صدا  ری از حد درگ ش ی ب  یقوم ی کند که رسانه ها یم نی تضم نی کمپ  نی . ادسترسی یابندتا به همه جوامع شهرستان 

 .شده است وست ی رسانه پ  یما هستند. استراتژ  یها امی ارائه پ  ی معتمد در جوامع ما برا

 

 بخش  ری ، مدMonica Floresتوانند با   ی کارمندان شما م ای  دی ری تماس بگ، با من دی دار ازی ن  یشتری به اطالعات ب  ا ی  دی دارسوالی اگر 

   .رندی تماس بگ2697-462-562   ، با شمارهیو قانونگذار  یامور دولت  

 

 با احترام،

 

 

DEAN C. LOGAN 

ثبت کننده منشی امور شهرستان -دفتر متصدی ثبت  

 

 کپی: عضو، هئیت مدیره ناظران

مدیر اجراییجایگزین موقت سرپرست ،   Fesia Davenport 

 

 



راه حلھای رای گیری برای ھمھ مردم

برنامھ انتخابات ایمن ریاست جمھوری

  LAVote.net

برای رای دھندگان
برای ھمھ رای دھندگان یک برگھ رای پستی ارسال خواھد شد.

 اطالعات کووید-19 برای رای دادن حضوری:

•

•

•

•

•

•

•

•

 :(RR/CC) دفتر متصدی ثبت-ثبت کننده/منشی امور شھرستان
•

•

•

•

•

 ایمن در خانه رای
 دهید صدای خود را

به گوش همه برسانید

Los Angeles ھمسو است. "     با "راھنمایی اداره انتخابات تحت کووید-19"طرح انتخابات ایمن ریاست جمھوری" در شھرستان
 ھر یک با مشورت مقامات بھداشتی مربوطھ با استفاده از بھترین اطالعات بھداشت عمومی موجود، از جملھ راھنمایی ھای ارائھ شده توسط مرکز

(CDC) California تھیھ شده است.و مقامات بھداشت عمومی کنترل و پیشگیری از بیماری ھای ایاالت متحده

طرح حفاظت ویژه برای مکان رأی گیری تدوین می کند.     یک 
     کارگران را برای تدابیر محدود کردن شیوع کووید-19 از جملھ غربالگری خودشان در صورت داشتن عالئم  

اقدامات پیشگیری و خودآزمایی برای کارکنان تعیین می کند.  

دستورالعملھای فاصلھ گذاری فیزیکی را ایجاد و ابالغ می کند.   

پروتکل ھای شستن دست، پوشش صورت و ضد عفونی را اجرا می کند.  

 California در 

شھرستان         رای دھندگان را بھ ماندن در خانھ و رای دادن از طریق پست با استفاده از برگھ رای پستی شان تشویق  
رأی گیری  می کند. با این حال، برخی از افراد ھمچنان  ترجیح می دھد بھ صورت حضوری رای دھند . ھر کجا کھ 

حضوری ارائھ شود، ما از سالمت و ایمنی عمومی ایالت و شھرستان پیروی خواھیم کرد تا فضای رأی گیری ایمن فراھم 
شود.

رأی دھندگان ھنگام حضور در مرکز رای یا انتظار در صف باید از ماسک استفاده کنند.

در صورت درخواست، ماسک و دستکش برای رای دھندگان در دسترس خواھد بود.
ضد عفونی کننده دست ھنگام ورود و خروج از مرکز رای ارائھ می شود. در طی مراحل رای گیری 

ضد عفونی کننده دست نیز در ایستگاه ھای مھم موجود خواھد بود.

فاصلھ گذاری اجتماعی ھنگام انتظار در صف و در طول روند ورود و رای گیری اعمال خواھد شد. 

کتابچھ الکترونیکی برگھ رای و دستگاه ضبط برگھ رای پس از ھر رای دھنده ضدعفونی می شود.

 رأی دھندگان تشویق می شوند تا در صورت امکان از رای گیری زودھنگام استفاده کرده و در مواقع غیر اوج
. رأی دھند

رأی دادن در کنار خیابان برای رأی دھندگانی کھ قادر بھ ورود بھ مرکز رأی نیستند ھمچنان ادامھ خواھد 
داشت.

رأی دھندگان تشویق می شوند کھ برای تسریع روند انتخابات خود تدابیری اتخاذ کنند تا وقت خود را در مرکز رای 
 (ISB) محدود کنند این شامل ثبت نام رای دھندگان از قبل نیز می شود. با استفاده از نمونھ برگھ رای تعاملی

از قبل انتخاب ھای خود را عالمت گذاری نمائید و نمونھ برگھ رای را برای تسریع در چک کردن رای دھندگان با 
خود بیاورید.

!

بازدید نمائیدبرای اطالعات بیشتر از

 و ماندن در خانھ در صورت لزوم، آموزش می دھد.

L.A.



برنامھ انتخابات ایمن ریاست جمھوری

طرح مرکز رای

عالئم

برای کارکنان انتخابات
کارکنان انتخابات برای اجرای رھنمودھای زیر آموزش خواھند دید:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

  رسانھ ھا، رسانھ ھای اجتماعی و ارتباطات مستقیم

•

•
-  
-  
-  
-

  LAVote.net

این طرح بھ عنوان یک خط مبنا عمل می کند با ادامھ ارائھ راھنمایی ھا و توصیھ ھای جدید برنامھ انتخابات ایمن ریاست جمھوری RR/CC بھ رشد و گسترش خود ادامھ می دھد  

برای ھر مکان یک طرح سفارشی مرکز رای ایجاد خواھد شد کھ فاصلھ 
فیزیکی 6 فوت در سراسر مرکز رأی را تا حد ممکن تضمین می کند

 مسیر ایستادن یک جھتھ.
 مسیرھای جداگانھ برای ورود و خروج در صورت امکان.

باشند. درھا دائما باز می 

 پنجره ھا باز می باشند تا در صورت امکان گردش ھوا را افزایش دھند.

ایستگاه ھای ورود بھ مرکز و دستگاه ھای عالمت گذاری برای ایجاد فاصلھ •
فیزیکی، قرار داده می شوند.

ھر مرکز رای، ایستگاھی در محل در ورودی دارد کھ در آن بھ رای دھندگان   
ضدعفونی کننده دست داده می شود. در صورت نیاز ماسک و دستکش برای 

رای دھندگان در دسترس خواھد بود. یک کارمند انتخابات در اینجا مستقر خواھد 
شد تا اقدامات احتیاطی ویژه را بھ رای دھندگان یادآوری کند.

 در صورت ھوای مناسب، با جابجایی صفھای رای دھندگان بھ خارج از   •
مرکز،  تعداد رای دھندگان در داخل این مرکز محدود خواھد شد.

.

   
 نصب شده در ورودی ھا و مکان ھای کامالً دیدنی  

•

 نشانھ ھای بصری (بھ عنوان مثال، عالمت گذاری روی زمین، نوار
 رنگی یا عالئم ( برای یادآوری فاصلھ مناسب بھ کارکنان و رای دھندگان

 استفاده می شود

تابلوھایی برای یادآوری فاصلھ فیزیکی، ماسک و الگوھای جدید ایستادن در 
صف بھ رای دھندگان، ناظران و کارکنان 

عالئم واضح برای نشان دادن فواصل مناسب ایستادن.
.

.

 برای جلوگیری از گسترش کووید-19 اقدامات پیشگیری را ھنگام حضور در
 خانھ دنبال کنید

 در صورت داشتن عالئم کووید-19، یا اگر در تماس با بیمار دارای کووید از
  14روز اخیر بوده اید، بھ مرکز رای گیری مراجعھ نکنید

•

•
•

 تأیید غربالگری خود ھر روز کھ بھ مرکز رای وارد می شوید
 مرتبا دستھای خود را بشویید در مواردی کھ آب و صابون در دسترس نیست، 

•
 

 از تجھیزات محافظتی از جملھ ماسک، محافظ صورت و دستکش استفاده کنید 
•

• مرتباً وسایل کار معمول و سطوح را تمیز کنید

•
.

قبل از شروع روز، بعد از ھر رأی دھنده، با یک برنامھ ساعتی و در زمان 
بستھ شدن، کتابھای الکترونیکی و دستگاه ضبط برگھ رای را تمیز کنید

.

.

 استفاده از وسایل مشترک را بھ حداقل برسانید 
از ورود رای دھندگان غیر ضروری در مرکز رای جلوگیری کنید

 قبل از استفاده رای دھندگان معلول، مراقبت ویژه ای داشتھ باشید تا  
تجھیزات را ضد عفونی کنید زیرا آنھا ممکن است بھ طرق مختلف با این  
تجھیزات ارتباط برقرار کنند و برخی از آنھا آسیب پذیری ھای بھداشتی  

منحصر بھ فردی دارند. کنترل کردن دسترسی بھ تجھیزات رأی گیری، بھ 
صورتی خواھد بود کھ آنھا قبل و بعد از استفاده تمیز خواھند شد.

 روکش ھای گوش یکبار مصرف برای ھدفون ھای دستگاه پس از ھر بار
 استفاده در اختیار رای دھنده گذاشتھ می شود و تعویض می شوند

•

•

•

•

.

.

.

.
.

 عادتھای غیرتماسی با یکدیگرایجاد کنید یعنی کارکنان از سالم و احوالپرسی با 
ھمکاران و رای دھندگان با تماس فیزیکی پرھیز کنند: "فاصلھ از سالم دادن " 

شروع می شود.
.

.

از ضد عفونی کننده دست استفاده کنید

می شود: کمپین رسانھ ای شھرستان شامل موارد زیر
  • رأی دادن از طریق پست انتخاب مطمئنی برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض کووید-19ھنگام رأی دادن است

 گزینھ ھای دیگری برای تأمین جایگزینی برگھ رای یا کمک بھ رای دادن بدون ورود بھ مرکز رای وجود دارد کھ شامل روشھای درخواست
 برگھ رای جایگزین، صندوق ھای تحویل و رأی دادن در حاشیھ خیابان است

اگر می خواھید بھ مرکز رای وارد شوید لطفا:
از ماسک استفاده کنید.

حداقل فاصلھ گذاری اجتماعی 6 فوت را با مردم نھ افراد خانواده خود را رعایت کنید.
قبل از ورود بھ محل ثبت نام و بعد از رای دادن از ضدعفونی دست استفاده کنید.

 ھرگونھ راھنمایی اضافی ارائھ شده در محل رأی گیری را دنبال کنید.

.

بازدید نمائیدبرای اطالعات بیشتر از

.

.
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نوامبر 2020
  کمپین رسانھ ای پرداخت شده

 متصدی ثبت-ثبت کننده/منشی امور شھرستان
ژوئیھ، 212020 
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2020 
•

•

•

•

•

•

•

•

•

430   

تبلیغات رسانھ دیجیتال
تبلیغات در رسانھ ھای اجتماعی

اعالن ھا از طریق ایمیل

  

برنامھ اجمالی کمپین رسانھ ای مارس
ارسال مستقیم

تبلیغات تلویزیونی
تبلیغات رادیویی

بیلبوردھا
تبلیغات چاپی

تبلیغات در وسایل حمل و نقل

میلیونبیش از
انتشار
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•

•

•

•

تمرکز بیش از حد بر جوامع محلی و چندزبانھ
 رد پای دیجیتال ما را در مناطر تبلیغاتی دیجیتال و سیستم عامل ھای رسانھ ھای

اجتماعی گسترش می دھد
 از مشارکت (ھا) در تحقق پیام و توسعھ خالقانھ برای مخاطبان انگلیسی و چندزبانھ

 استفاده کنید
 آژانس یا آژانس ھای واحد را برای ھدایت تحقیقات، توسعھ خالقانھ استراتژی و

گزارش دھی بھ کار بگیرید

پیشرفت ھا در کمپین رسانھ ای نوامبر
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پیام ھای اصلی در ماه نوامبر
 شھرستان  برای ھر رای دھنده ثبت نام شده برگھ رای پستی ارسالبھ علت کووید- 19•

  خواھد کرد تا از گزینھ رای دھی امن و قابل دسترس اطمینان حاصل نماید
•
•

•

ما از طریق بازگرداندن برگھ رای، مشارکت رای دھندگان را تشویق خواھیم کرد  
 گزینھ ھای رای گیری حضوری بھ صورت امن و قابل دسترسی در مراکز رای در  

دسترس خواھد بود
زود رأی دھید - خواه از طریق پست باشد و یا حضوری  

،



LAVote.net

 Kickstart ارسال مستقیم نامھ، آگاھی از 
 ارسال مستقیم بھ ھمھ رای دھندگان ثبت نام شده

ارسال# 1
•

•

•

ارسال # 2
•

  اعالن آگاھی رای از طریق پست و تأیید محل اقامت  
 ارسال شامل کارت پرداخت شده پستی است کھ بھ رای دھندگانی کھ نقل مکان کرده اند  

اجازه می دھد محل سکونت و آدرس پستی خود را بھ روز کنند
تحویل بھ صندوق پست: دوشنبھ، 27 ژوئیھ  

18

آغاز می شود

•

•

 
    

اعالن آگاھی رای از طریق پست و تقاضانامھ ترجیح زبانی
ارسال شامل کارت پرداخت شده پستی است کھ بھ رای دھندگان اجازه می دھد کھ مطالب انتخاباتی

زبان دریافت کنندخودشان را بھ یکی از
اوت، آغاز می شود10دوشنبھ،تحویل بھ صندوق پست: 
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 کتاب در مورد مراکز رای
•

•

•

•

 

12

دفتر ما کتابی را کھ شامل تمام مکانھای مرکز رای برای ماه نوامبر است برای ھر
رای دھنده ارسال می کند

 این کتاب شامل اطالعاتی در مورد چگونگی ایمن نگھ داشتن رای دھی برای
 رای دھندگان و کارکنان انتخابات در زمان کووید-19 خواھد بود 

پیام شامل چگونگی ثبت نام رای دھندگان واجد شرایط برای رای گیری خواھد بود
اکتبر می باشد تاریخ تخمینی ارسال این کتاب
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کمپین رسانھ ای پرداخت شده
•

•

•

•

 دفتر ما گفتگوھایی را با سھ آژانس متخصص در جنبش اجتماعی، بازارھای رسانھ ای  
 گسترده و رسانھ ھای قومی محلی آغاز کرده است. این سھ آژانس عبارتند از

Fenton
iHeartرسانھ

LA Ethnic Round Table

:
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Fenton 

برنامھ | ذخیره | استقرار
•

•

•

•

•

ایجاد | تست | تولید
•

•

•

•

•

 برای ھدایت کمپین رسانھ ای پولی در پیام رسانی، آزمایش، استراتژی، توسعھ خالقانھ و
  قرار دادن رسانھ

ردیابی | تحلیل| تولید
•

•

•

.

تھیھ منظم
 گزارش (روزانھ / ھفتگی) در مورد دارایی

ھای رسانھ ای پرداخت شده
  در صورت نیاز بھ تعدیل رسانھ،  

توصیھ ھایی را ارائھ دھید
 گزارش دقیق پرداخت شده رسانھ را  

ایجاد، ارائھ ونشان دھید

رھبران و تأثیرگذاران محلی  
تبلیغات دیجیتالی  

تبلیغات شبکھ ھای اجتماعی 
تبلیغات چاپی و خارج از خانھ 

ارتباطات ایمیل و پیامک  

پیام ھا

طراحی صفحھ اصلی

تست کردن پیام
اثر ھنری

وسایل خالقانھ
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iHeart رسانھ

برنامھ | ذخیره | استقرار
•

•

•

 رسانھ            از پیام ھای تأیید شده و دارایی ھای خالقانھ استفاده می کند و آنھا را بھ  
طور استراتژیک در کانال ھای زیر قرار می دھد و ابتکار عمل مشھور و تاثیر گذار

 ورزشی را ھدایت می کند 

اتصال | ذخیره | پیاده سازی
•

•

•

iHeart

تایید افراد مشھور و ورزشکار  
ایستگاه شبکھ ھای اجتماعی و افراد مشھور  

ادغام رویداد مجازی  

تبلیغات تلویزیونی - پخش و کابل 
تبلیغات رادیویی - داخل و خارج از شبکھ  

 تبلیغات رادیویی دیجیتال - داخل و خارج از  
شبکھ
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 LA میزگرد رسانھ ای قومی 

برنامھ | ذخیره  |استقرار
•

•

•

•

 تالش برای رسانھ ھای اخالقی و محلی بیش از حد و اقدامات پیشرو.

رسانھ ھای خبری محلی قومی  
چاپ قومی محلی  
رادیو محلی قومی  

ارتباط قومی محلی  
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جدول زمانی کلیدی

جدول زمانی انتخابات

•

جدول زمانی مرحلھ پرداخت شده رسانھ
•27 - I سپتامبرژوئیھ تا 1 مرحلھ

تحقیق و توسعھ• 
•1 - II سپتامبرسپتامبر تا 20 مرحلھ

آموزش بھ رای دھنده•
• 21 - III اکتبرسپتامبر تا 18مرحلھ

ثبت نام رای دھنده و رای پستی•
•19 - IV نوامبر  اکتبر تا 3مرحلھ

بیرون بروید/در خانھ بمانید رای دھید•
• 4 - V نوامبرنوامبر تا 30مرحلھ

تحلیل و گزارش•

24 سپتامبر
ارسال نمونھ برگھ رای•

اکتبر5•
ارسال برگھ ھای پستی آغاز می شود•

اکتبر19•
آخرین روز ثبت نام برای رای دادن•

اکتبر24•
رای دھی حضوری آغاز می شود•

اکتبر:31•
ھمھ مراکز رای باز می باشند•
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با تشکر!

سواالت؟

Dean Logan 

Epifanio “Epi” Peinado 
Monica Flores 

Mike Sanchez 

- متصدی ثبت-ثبت کننده/منشی امور شھرستان

- رئیس موقت عملیات
مدیر امور دولتی و قانونگذاری-

مدیر رسانھ و ارتباطات-




