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   LOS ANGELES شھرستان
متصدی ثبت-ثبت کننده/منشی امور

ثبت نام رأی برای افرادی کھ بی خانمانی را تجربھ می کنند

در صورت داشتن شرایط زیر می توانید برای رای دادن ثبت نام کنید:

اطالعات مھم
 :SSN یا CA شماره کارت شناسایی ،CA بخش 3 - گواھینامھ رانندگی

اگر رأی دھندگان این اطالعات را نداشتھ باشند یا بھ خاطر نداشتھ باشند، ھمچنان می توانند ثبت نام کنند و رأی دھند. این اختیاری است.

بخش 4 - محل زندگی خود را شرح دھید: 
با توصیف مکان زندگی خود تا حد امکان کامل کنید. حداقل از خیابان ھای متقابل استفاده کنید.

بھ عنوان مثال:  در پارک واقع در گوشھ شمال غربی خیابان Los Angeles و خیابان 23.

بخش 5 - آدرس پستی:
آدرس محل دریافت نامھ را تکمیل کنید.

بھ عنوان مثال: سازمان ھای مختلف اجازه استفاده از آدرس خود را می دھند.

رای دھندگان ممکن است در ھنگام تکمیل کارت ثبت نام رأی کمک دریافت کنند. شخصی کھ بھ رای دھنده کمک می کند باید بخش آیا کسی بھ شما 
کمک کرد تا این فرم کارت ثبت نام رای دھنده را پر کنید یا تحویل دھید را پر کند .

دادگاه شما را فاقد صالحیت روانیساکن Californiaحداقل 18 سالھ یا بیشترشھروند ایاالت متحده
رای دادن اعالم نکرده باشد
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 LOS ANGELES  شھرستان
متصدی ثبت-ثبت کننده/منشی امور

 در خواست گواھی تولد 

( دفتر اصلی)
خدمات فقط با تعیین وقت قبلی می باشد

دفاتر شعبھ
خدمات فقط با تعیین وقت قبلی می باشد

چھ کسی می تواند درخواست کند:

ثبت نام کننده یا والدین/ قیم قانونی ثبت نام کننده

فرزند، پدربزرگ ومادربزرگ ،نوه، خواھر و برادر، 
ھمسر، یا شریک زندگی ثبت نام کننده 

پرداخت:
 32 دالر ھزینھ برای گواھی تولد

نقد
چک/حوالھ

 قابل پرداخت  بھ متصدی ثبت/ثبت کننده امور 

کارت ھای اعتباری 

ھزینھ خدمات اضافی 1.75 دالر دریافت می شود

سال ھای زیر موجود است:
  Los Angeles گواھی تولد شھروندان ایاالت متحده کھ در شھرستان

از سال 1905 تاکنون متولد شده اند.

برای گواھی تولد از مکزیک، لطفا با کنسولگری مکزیک بھ شماره 
6800-351-213 تماس بگیرید.

چشم پوشی از ھزینھ 
برای آژانس ھای ارائھ دھنده خدمات بی خانمان کھ بھ افراد بی خانمان 

کمک می کنند
تکمیل سوگندنامھ وضعیت بی خانمان معاف از ھزینھ کپی گواھی 

شده شناسنامھ. حداکثر 3 نسخھ ممکن است در سال درخواست شود. 
این فرم توسط اداره بھداشت عمومی California ارائھ شده است

افراد می توانند برای تحویل فرم بھ ھر دفتر ذکر شده در باال (فقط با 
قرار قبلی) مراجعھ کنند. آژانس ھا ھمچنین ممکن است فرم پستی را 

ارسال کنند. فکس قابل قبول نیست زیرا امضای اصلی الزم است.

*ھنگام ارسال پستی، گواھی ھویت محضری نیز باید باشد.

ھنگام ارسال پستی، مشخص کنید کھ آیا گواھی تولد را  شخصاً 3.
تحویل می گیرید یا آدرسی کھ باید بھ آن پست شود.

سواالت بیشتری دارید؟ لطفاً با متصدی ثبت/ثبت کننده امور 
بھ شماره  8999-201 (800) گزینھ 1 تماس بگیرید.
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