
Орон Гэргүй Болсон Иргэдийн Сонгогчдын Бүртгэл

САНАЛ ӨГӨХӨӨР БҮРТГҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ ХЭРЭВ ТА:

АНУ-ын иргэн Одоогоор санал өгөх 
сэтгэцийн чадваргүй гэж 
шүүхээр тогтоогдоогүй

18+
18 ба түүнээс 
дээш настай

ЧУХАЛ МЭДЭЭЛЭЛ

12400 Imperial Hwy. Norwalk, CA 90650

Сонгогч сонгогчийн үнэмлэхийг бөглөхдөө тусламж авч болно. Сонгогчид тусалж байгаа хүн Хэн нэгэн 
сонгогчийн үнэмлэхний энэ маягтыг бөглөх буюу хүргүүлэхэд танд тусалсан уу гэсэн хэсгийг бөглөх ёстой.

Хэсэг 3 - CA жолооны үнэмлэх, CA ID карт эсвэл SSN:
Хэрэв сонгогчид энэ мэдээлэл байхгүй эсвэл санахгүй байгаа ч тэд бүртгүүлж, саналаа өгөх боломжтой. Энэ 
нь сайн дурынх.

Хэсэг 4 – Өөрийн амьдарч буй байршлыг тодорхойлно: 
Байршлыг аль болох сайн тодорхойлж бөглөнө үү. Наад зах нь огтлолцсон гудамж ашиглах.

Жишээ нь: Лос Анжелесийн гудамж ба 23-р гудамжны баруун хойд буланд байрлах цэцэрлэгт 
хүрээлэн.

Хэсэг 5 - Шуудангийн хаяг:
Захиа хүлээн авдаг хаягийг бөглөнө үү.

Жишээлбэл, янз бүрийн байгууллагууд өөрсдийн хаягийг ашиглахыг зөвшөөрдөг.

LOS ANGELES ТОЙРОГ
БҮРТГЭГЧ-ТЭМДЭГЛЭГЧ/ТОЙРГИЙН АЖИЛТАН 

12400 Imperial Hwy. Norwalk, CA 90650 LAVOTE.GOV

Калифорнийн 
оршин суугч



LAX / Courthouse 

Florence / Firestone (Түр хаагдсан) Van Nuys

Lancaster

Хэн хүсэлт гаргаж болох:

Төлбөр:

Төрсний гэрчилгээний төлбөр 32 доллар

Дараах жилүүдээс авах боломжтой:

Нэмэлт асуултууд? Registrar-Recorder/County Clerk 
(800) 201-8999, сонголт 1 рүү холбогдоно уу.

12400 Imperial Hwy. Norwalk, CA 90650

Rev. 4/2022

Нэмэлт үйлчилгээний хураамж 1.75 доллар

Зөвхөн цаг авч үйлчлүүлнэ

САЛБАР ОФФИСУУД
Зөвхөн цаг авч үйлчлүүлнэ
East Los Angeles

12400 Imperial Hwy. Norwalk, CA 90650 LAVOTE.GOV

LOS ANGELES ТОЙРОГ
БҮРТГЭГЧ-ТЭМДЭГЛЭГЧ/ТОЙРГИЙН АЖИЛТАН 

ТӨРСӨНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭ ХҮСЭХ

NORWALK (ТӨВ ОФФИС)

Хураамжаас чөлөөлөгдөх

Орон гэргүй хүмүүст туслах үйлчилгээ 
үзүүлэгч агентлагуудын хувьд:

1. Хураамжаас чөлөөлөгдсөн төрсний гэрчилгээний 
баталгаажсан хуулбар авахын тулд Орон гэргүй 
байдлын тухай мэдүүлгийг бөглөнө үү. Жилд 3 
хүртэлх хувийг авах хүсэлт гаргаж болно. Энэ 
маягтыг Калифорнийн Нийгмийн Эрүүл Мэндийн 
Газраас гаргаж өгсөн болно.

2. Хувь хүмүүс дээрх маягтыг дээр дурьдсан аль ч 
оффист (зөвхөн цаг авч үйлчлүүлнэ) өгч болно. 
Агентлагууд мөн маягтыг шуудангаар илгээж болно. 
Гарын үсэгний эх хувь шаардлагатай тул факсыг 
хүлээн авах боломжгүй.
*Мэйлээр илгээхдээ нотариатаар баталгаажуулсан 
иргэний үнэмлэхийг хавсаргана.

3. Шуудангаар явуулахдаа төрсний гэрчилгээг өөрийн 
биеэр ирж авах, эсвэл шуудангаар явуулах хаягийг 
зааж өгнө.

Бүртгүүлэгч эсвэл бүртгүүлэгчийн эцэг эх/хууль 
ёсны төлөөлөгч.
Бүртгүүлэгчийн хүүхэд, өвөө эмээ, ач зээ, ах, 
эгч, хань ижил, гэрийн хамтрагч

Бэлэн мөнгө
Чек/Мөнгөний Захиалга 

Registrar-Recorder/County Clerk-д төлнө

Кредит/дебит карт

1905 оноос өнөөг хүртэл LA Тойрогт төрсөн 
АНУ-ын иргэдийн төрсний гэрчилгээ
Мексикээс төрсний гэрчилгээ авахыг хүсвэл 
Мексикийн Консулын газартай 213-351-6800 
утсаар холбогдоно уу.




