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 LOS ANGELES  شھرستان
متصدی ثبت-ثبت کننده/منشی امور

رأی دھندگان با سابقھ جنایی
برخی از-Californiaھای زندانی درزندان ھای شھرستان Los Angeles ھنوز واجد شرایط رأی دادن ھستند.

شرایط مشمولیت الزم

شما می توانید برای رأی دادن ثبت نام کنید و رأی دھید اگر:
 California شھروند ایالت متحده و مقیم •
انتخابات • حداقل 18 سالھ یا بیشتردر روز

• در حال حاضر در حال گذراندن یک دوره زندان ایالتی یا فدرال برای محکومیت نباشید ، و 
باشد • دادگاه شما را فاقد صالحیت روانی رای دادن اعالم نکرده

افراد با سابقھ کیفری کھ می توانند ثبت نام کنند و رأی دھند :

•  در زندان شھرستان:
- اجرای مجازات جنحھ

(جنحھ ھرگز بر حق رای شما تأثیر نمی گذارد)
- چون حبس شرط مشروط است (جنحھ یا جنایت)

- گذراندن مجازات جنایی در زندان
- در انتظار محاکمھ

• در عفو مشروط
مشروط • در آزادی

ری • در مورد نظارت اجبا
آزادی • در نظارت جامعھ پس از
ل رت فدرا • در آزادی تحت نظا

ن نوجوانا • فردی با حکم قضایی در بخش

افراد با سابقھ کیفری کھ نمی توانند ثبت نام کنند و رأی دھند :

در حال حاضر در حال گذراندن یک دوره زندان ایالتی یا فدرال 
برای محکومیت یک جنایت در حبس در موارد زیر است:

دولتی • زندان
ل فدرا • زندان

* اصالحی • زندان شھرستان یا سایر مراکز

توجھ: پس از پایان دوره حبس شما، حق رای شما 
احیا می شود. با این حال، شما باید بھ صورت آنالین 

در RegisterToVote.ca.gov یا با پر کردن 
کارت ثبت نام رای دھنده کاغذی ثبت نام کنید.

(CDCR) 
*بخش 2910 قانون جزای California بھ اداره اصالحات و توانبخشی  

California                  اجازه می دھد تا با دولت ھای محلی برای اسکان 
مجرمان در زندان شھرستان یا سایر مراکز اصالحی توافق کند. فردی کھ در 

حال گذراندن حکم زندان ایالتی است و تحت این شرایط در یک زندان محلی یا 
سایر مراکز نگھداری می شود، مجاز بھ ثبت نام و رأی دادن نیست.

مواد انتخاباتی توسط زندان در جایی کھ برای شما تعیین شده است ارائھ می شود

از حبس ازاد شده 
. کنید •  پس از آزادی از حبس برای رأی دادن مجدد ثبت نام 

. است • فرم ھای ثبت نام در اکثر کتابخانھ ھای عمومی و ادارات دولتی یا بھ صورت آنالین در LAVOTE.GOV موجود 
• اگر قبل از دریافت برگھ رأی از طریق پست آزاد شدید، در روز انتخابات بھ مرکز رأی گیری بروید و درخواست رأی موقت بدھید.

با عالمت زدن کادر "اطالعات رای گیری" فرم درخواست زندانی را تکمیل کنید. ھماھنگ کننده رای گیری با شما تماس خواھد گرفت. برایرای  .1 
دادن باید حداقل 51 روز قبل از روز انتخابات ثبت نام کنید.

 2.  کارت ثبت نام رای  و برنامھ Vote by Mail را پر کنید. شماره رزرو خود را در ھر بازگشت بھ ھماھنگ کننده رای گیری تسھیالت یاشخص
تعیین شده آنھا وارد کنید، یا ھزینھ پستی و بازگشت خود را از طریق پست ایاالت متحده ارائھ دھی د.

آنھا  3. ھنگامی کھ برگھ رای خود را دریافت کردید، گزینھ ھای خود را عالمت گذاری کنید و بھ ھماھنگ کننده رای گیری مرکز یا شخص تعیین شده
. بازگردانید

فرم ھای تکمیل شده ثبت نام رأی دھندگان، درخواست ھای رأی گیری از طریق پست و برگھ ھای رأی گیری از طریق پست بھ شیوه ای ایمن بھ  
وسیلھ معاون پرسنل یا خدمات پستی ایاالت متحده بھ دفتر ثبت نام  منتقل می شود. 




