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 LOS ANGELES شھرستان
متصدی ثبت-ثبت کننده/ منشی امور

مرخصی برای رأی دادن
مراکز رای دھی تا 10 روز قبل از روز انتخابات از ساعت 10 صبح تا 7 بعد از ظھر باز ھستند. 

در روز انتخابات، این ساعات بھ 7 صبح تا 8 شب افزایش می یابد.

اگر شما قرار است در طول آن زمان در محل 
کار باشید و زمان کافی در خارج از ساعات 
کاری برای رأی دادن در انتخابات سراسری 

ندارید، قانون California بھ شما اجازه 
می دھد تا دو ساعت برای رأی دادن بدون از 

دست دادن حقوق، مرخصی بگیرید.

شما می توانید بھ اندازه ای کھ برای رای دادن 
نیاز دارید زمان بگذارید، اما فقط دو ساعت از 

آن زمان پرداخت می شود.

مرخصی شما برای رأی دادن می تواند فقط 
در ابتدا یا پایان شیفت کاری معمولی شما 

باشد، ھر کدام کھ بیشترین زمان آزاد را برای 
رأی دادن و کمترین زمان مرخصی از شیفت 
کاری معمولی شما داشتھ باشد، مگر اینکھ با 
کارفرمای خود ھماھنگی دیگری داشتھ باشید.

اگر سھ روز کاری قبل از انتخابات فکر می 
کنید برای رای دادن بھ مرخصی نیاز دارید، 
باید حداقل دو روز کاری قبل از انتخابات بھ 

کارفرمای خود اطالع دھید.
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مرخصی برای رأی دادن

اطالعیھ بھ کارفرمایان در مورد زمان مرخصی 
کارمندان برای رأی دادن

قانون ایالتی (بخش 10041 کد انتخابات 
California) کارفرمایان را ملزم می کند کھ 

اطالعیھ ای را برای کارمندان خود ارسال 
کنند و آنھا را در مورد مقررات استفاده از 
مرخصی استحقاقی بھ منظور رأی دادن در 

انتخابات سراسری در سراسر ایالت راھنمایی 
کنند.

این اطالعیھ باید بھ طور آشکار در محل کار، 
در صورت امکان، یا در جای دیگری کھ 

بتوان در دید کارمندان کھ بھ محل کار خود 
رفت و آمد می کنند، حداقل 01 روز قبل از 

ھر انتخابات سراسری پست شود.

اگر در مورد این اطالعیھ یا سایر اطالعات 
مربوط بھ انتخابات سؤالی دارید، لطفاً با خط 
تلفن رای دھندگان وزیر امور خارجھ تماس 

بگیرید.

کارمندان تنھا در صورتی واجد شرایط 
مرخصی با حقوق بھ منظور رای دادن 

ھستند کھ در خارج از ساعات کاری 
وقت کافی برای رای دادن نداشتھ باشند. 
ھدف قانون این است کھ فرصتی برای 

رای دادن بھ کارگرانی کھ بھ دلیل 
شغلشان قادر بھ انجام این کار نیستند، 

فراھم کند.

بھ کارمندان می توان بھ اندازه نیاز زمان 
برای رای دادن داد، اما حداکثر دو 

ساعت حقوق پرداخت می شود.

کارفرمایان ممکن است از کارمندان 
بخواھند کھ از قبل اطالع دھند کھ برای 

رای دادن بھ مرخصی بیشتری نیاز 
دارند.

کارفرمایان ممکن است از کارمندان 
بخواھند  فقط در ابتدا یا پایان شیفت 

کاری مرخصی بگیرند.

مراکز رأی گیری از ساعت 7 صبح تا 
8 بعد ازظھر باز است. در روز انتخابات. 

کد انتخابات CALIFORNIA بخش 14000




