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  Los Angeles شھرستان
 متصدی ثبت-ثبت کننده/منشی امور

رأی دھندگان نظامی و خارج از کشور
شرکت در انتخابات برای رای دھندگانی کھ در ارتش خدمت می کنند یا خارج از ایاالت متحده زندگی  می کنند راحت تر 

از ھمیشھ است. زمانی شروع می شود کھ برای رای دادن بھ عنوان یک رای دھنده نظامی یا خارج از کشور ثبت نام 
کنید و مطالب انتخاباتی را از طریق پست، فکس یا ایمیل دریافت کنید.

آیا شما واجد شرایط ھستید؟
برای اینکھ ببینید آیا واجد شرایط ثبت نام بھ عنوان یک رای دھنده نظامی یا خارج ازکشورھستید، باید یکی ازموارد زیر باشید:

عضو فعال یا ذخیره 
نیروھای مسلح ایاالت 

متحده

ھمسر یا تحت تکفل 
یک فرد در نیروھای 

مسلح

یک شھروند آمریکایی کھ 
خارج از ایاالت متحده 
یا .D.C  زندگی می کند.

(ھمھ متقاضیان دارای وضعیت رای دھندگان نظامی و خارج از کشور باید شرایط ثبت نام رای دھندگان را داشتھ باشند.)

بر اساس قانون فدرال UOCAVA در سال 1986، اعضای خدمات نظامی/یونیفورم و شھروندان ایاالت متحده کھ بھ دالیل اشتغال، 
برنامھ ھای تحصیلی یا خدمات نظامی (از جملھ ھمسر یا افراد تحت تکفل یکی ازسربازان) در خارج از محدوده سرزمینی ایاالت 

متحده یا ناحیھ کلمبیا زندگی می کنند. واجد شرایط ثبت نام برای رای دادن و درخواست رای از طریق پست (غایب) ھستند. این قانون 
توسط برنامھ کمک بھ رأی گیری فدرال اداره می شود.

برای رای دادن ثبت نام کنید
اگرواجد شرایط ثبت نام بھ عنوان رای دھنده نظامی یا خارج از کشور ھستید، می توانید از یکی از گزینھ ھای زیر برای ثبت نام استفاده کنید.

آنالین: ثبت نام آنالین رأی دھندگان کالیفرنیا یا برنامھ کمک بھ رأی گیری فدرال
کاغذ: فرم ثبت نام رای دھندگان را از وزیر امور خارجھ کالیفرنیا تکمیل کنید و یکی از موارد زیر را انجام دھید

• فکس : فرم را بھ 7925-232 (562) یا 1128-614 (877) فکس کنید
د.    • پست : فرم را بھ آدرس زیر پست کنی

Registrar-Recorder/County Clerk, Voter Records Division, P.O. Box 30450.

شروع زودھنگام - شھرستان لس آنجلس 60 روز قبل از روز انتخابات ارسال برگھ ھای رای بھ رای دھندگان نظامی و خارج از کشور را 
آغاز می کند. برای اطمینان از اینکھ مطالب رای گیری خود را بھ موقع دریافت می کنید، حتما زودتر ثبت نام کنید.

ھنوز سوالی دارید؟
از LAVOTE.GOV دیدن کنید یا کد QR را اسکن کنید




