
12400 Imperial Hwy. Norwalk, CA 90650

کارمند انتخابات شوید
تا 1,180 دالر در آمد کسب کنید

کارمندان انتخاباتی نقش اساسی در انتخابات و در دموکراسی ما دارند. آنھا اعضای جامعھ قابل اعتمادی ھستند کھ 
بھ تجربھ رای گیری حضوری در سراسر شھرستان Los Angeles  کمک می کنند.

مسئولیت ھا:
ھزینھ) • شرکت در آموزش کارمندان انتخاباتی (با پرداخت 

کنید • در باز کردن/بستن مرکز رأی کمک
کنید • در طول روز بھ رای دھندگان کمک

کنید • بین 4-10 روز کار

الزامات:

در  • یک شھروند ایاالت متحده و ثبت نام برای رأی دادن
Californi  یا یک مقیم دائم قانونی 

انتخابات  • 18 سال یا بیشتر (مگر اینکھ در برنامھ کارمندی 
دانشجویی شرکت کرده باشند)  

شما می توانید از طریق موارد زیر یک کارمند انتخاباتی شوید:
. بروید LAVOTE.GOV/electionworker 1. بھ

2.  کد QR را اسکن کنید 
3.  با 2666-815 (800) ، گزینھ 7 تماس بگیرید. 

سخنرانان دو زبانھ ھمیشھ 
مورد نیاز ھستند!

سلب مسئولیت: کارمندان انتخاباتی باید از محدودیت ھای قانونی اعمال شده بر آنھا از جملھ، اما نھ محدود بھ، دستورات منع، محدودیت ھای اعمال شده بر مجرمان جنسی ثبت شده، یا ھر گونھ ممنوعیت یا محدودیت دیگر 
در مورد حضور آنھا در محل ھای رای گیری، پیروی کنند و اگر از خدمت در محل رای گیری تعیین شده خود منع شده اند باید فوراً بھ شھرستان اطالع دھند. کارمندان انتخاباتی مشمول ھمھ دستورات بھداشت عمومی، 

دستورات، قوانین، مقررات، پروتکل ھا، خط مشی ھا و رویھ ھای مورد تأیید مقامات فدرال، ایالتی و محلی، یا ثبت کننده-ثبت کننده/منشی امور شھرستان مربوط بھ کووید- 19ھستند. این شامل، اما نھ محدود بھ، الزام 
تماس بگیرید. متقاضیان برای ارائھ مدرکی مبنی بر واکسیناسیون  کووید -19 است. اگر بھ کمک کارمند انتخاباتی نیاز دارید، با شماره 2666-815 (800)، گزینھ 7 

 Los Angeles شھرستان
متصدی ثبت-ثبت کننده/منشی امور

رائھ مدرک واکسیناسیون در برابر کووید-19  •




