
ГЭМТ ХЭРГИЙН ТҮҮХТЭЙ СОНГОГЧИД
Лос Анжелес Тойргийн шоронд хоригдож буй зарим Калифорничууд санал өгөх эрхтэй хэвээр байна.

 СОНГУУЛИЙН МАТЕРИАЛИЙГ ТАНЫ ХАРЬЯАЛАГДАЖ БАЙГАА ШОРОНГООС ОЛГОНО

Дуусгасан сонгогчийн бүртгэлийн маягт, шуудангаар санал өгөх өргөдөл, шуудангаар санал өгөх саналын 
хуудсыг орлогч ажилтнууд эсвэл АНУ-ын шуудангийн алба Бүртгэлийн хэлтэст хүргэж өгөх болно.

 ХОРИХООС СУЛЛАГДСАН
• Цагдан хорихоос суллагдсаныхаа дараа дахин санал өгөхөөр бүртгүүлнэ үү.

• Бүртгэлийн маягтыг ихэнх нийтийн номын сан, төрийн албанаас эсвэл онлайнаар LAVOTE.GOV сайтаас авах
боломжтой

• Хэрэв та шуудангаар саналын хуудсаа авахаас өмнө суллагдсан бол Сонгуулийн Өдөр Санал Өгөх Төв дээр очиж,
Болзолт Саналын Хуудас авах хүсэлт гаргана уу.
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ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХ ШААРДЛАГА 

ГЭМТ ХЭРГИЙН ТҮҮХТЭЙ ХҮН

БҮРТГҮҮЛЖ САНАЛ ӨГӨХ БОЛОМЖТОЙ:

Та санал өгөхөөр бүртгүүлэх, санал өгөх боломжтой, хэрэв та:

• АНУ-ын иргэн, Калифорни мужийн оршин суугч,
• Сонгуулийн өдөр 18 ба түүнээс дээш насны,
• Одоогийн байдлаар хүнд гэмт хэрэг үйлдсэнийхээ төлөө муж улсын болон холбооны хорих ял

эдлээгүй, мөн
• Одоогоор шүүхээр санал өгөх сэтгэцийн чадваргүй гэж тогтоогдоогүй

• Тойргийн шоронд:
- Зөрчлийн гэмт хэрэг үйлдэж ял эдлэж байгаа

(зөрчлийн гэмт хэрэг нь таны сонгох эрхэнд хэзээ ч
нөлөөлөхгүй)

- Учир нь шоронд хорих хугацаа нь тэнсэн харгалзах
нөхцөл юм (зөрчлийн гэмт хэрэг, хүчирхийллийн гэмт
хэрэг)

- Хүчирхийллийн гэмт хэрэг үйлдсэн хорих ял эдэлж
байгаа

- Шүүх хурлыг хүлээж байгаа
• Туршилтын хугацаатай
• Өршөөлөөр суллагдсан
• Зайлшгүй хяналтанд байгаа
• Суллагдсаны дараах олон нийтийн хяналтанд байгаа
• Холбооны хяналтаас чөлөөлөгдсөн
• Насанд хүрээгүй хүмүүсийн асрамжийн газрын шийдвэртэй

хүн

Одоогоор шоронд хоригдож буй хүнд гэмт хэрэгт буруутгагдан 
мужийн болон холбооны хорих ангид ял эдэлж байгаа:

• Мужийн хорих анги
• Холбооны шорон
• Тойргийн шорон эсвэл бусад хорих газар*

ТАЙЛБАР: Та бүрэн эрхийн хугацаагаа дуусгасны дараа, таны 
санал өгөх эрх сэргээгддэг; Гэсэн хэдий ч та RegisterToVote.ca.gov 
цахим хуудас эсвэл сонгогчийн бүртгэлийн цаасан хуудсыг бөглөж 
бүртгүүлэх ёстой.
*Калифорнийн Эрүүгийн хуулийн 2910-р хэсэг нь Калифорнийн Засан, Хүмүүжүүлэх Хэлтэст 
(CDCR) орон нутгийн засаг захиргаатай гэмт хэрэгтнүүдийг мужийн шоронд эсвэл бусад 
хүмүүжүүлэх байгууламжид байрлуулах гэрээ байгуулах боломжийг олгодог. Ийм нөхцөлд 
орон нутгийн хорих анги болон өөр байгууллагад хоригдож буй улсын хорих ялыг эдэлж 
байгаа хүн бүртгүүлэх, санал өгөх эрхгүй.

1. Ялтнууд "Санал Өгөх Мэдээлэл" нүдийг чагталж, хүсэлтийн маягтын бөглөнө үү. Санал хураалтын зохицуулагч 
тантай холбогдох болно. Та сонгуулийн санал авах өдрөөс 15-аас доошгүй хоногийн өмнө бүртгүүлэх ёстой.

2. Сонгогчийн бүртгэлийн хуудас болон шуудангаар санал өгөх өргөдлийг бөглөнө үү. Байгууламжийн санал 
хураалтын зохицуулагч эсвэл тэдний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч рүү буцаах эсвэл АНУ-ын шуудангаар өөрийн 
шуудангийн төлбөрийг өгч, буцаах бүртээ захиалгын # оруулаарай.

3. Саналын хуудсаа хүлээн аваад, сонголтоо тэмдэглээд тухайн байгууллагын санал хураах зохицуулагч эсвэл тэдний 
томилогдсон хүнд буцааж өгнө үү
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ГЭМТ ХЭРГИЙН ТҮҮХТЭЙ ХҮН

БҮРТГҮҮЛЖ САНАЛ ӨГӨХ БОЛОМЖГҮЙ:




