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 خالصھ اجرایی
دھندگان کانتی گیری، «دفتر رای » با انتخاب الگوی مرکز رای Orangeپیرو موافقت «ھیات نظارت کانتی 

«Orange (OCROV)  ھای مدیریت و اجرای  ھا و سیاستاقدام بھ ایجاد دوازده کارگروه داخلی برای تدوین روال
 گیری کرد.انتخابات طبق الگوی مرکز رای

 پشتیبانی زبانی •
 سازگاری •
 پذیریدسترسی •
 انتخاب مکان •
 صدور صورتحساب •
 صندوق رای  •

 استخدام  •
 آموزش •
 تجھیزات •
 تدارکات •
 جلسات عمومی •
 ارتباطات  •

 
دھنده و کمیتھ ھای دوازده کارگروه داخلی، ما بازخورد ارائھ شده از سوی ھزاران رای عالوه بر تحقیقات و فعالیت

با عنوان «کمیتھ  CEW، کمیتھ فرعی OCROV (CEW)مشورتی عمومی مانند کارگروه مشورتی انتخابات عمومی 
دھندگان»  پذیری رای«کمیتھ مشورتی دسترسی  با عنوان CEW) و کمیتھ فرعی LAACپذیری زبان» (مشورتی دسترسی

)VAACپذیریم. ھمچنین از حمایت و راھنمایی «وزیر امور خارجھ» و پنج کانتی کھ  شناسیم و می) را بھ رسمیت می
 پذیرفتند، سپاسگزاریم. 2018گیری را در سال الگوی مرکز رای 

را مشخص   Orangeھای آینده در کانتی گیری) مبنا و طرح ھادی انتخابات و رایEAP«برنامھ مدیریت انتخابات» (
ھای رسانی عمومی درباره تغییرات آینده و ارائھ گزارش سایتی برای اطالعوب  OCROVکند. در ضمن، می

 در دسترس است.  ocvote.com/votecenterریزی ایجاد کرده کھ بھ نشانی برنامھ

) شامل  VEOPدھندگان» (برای اجرای «برنامھ جامع آموزش و راھنمایی رای EAP ،OCROVپس از نھایی شدن 
ھا و موسسات آموزش عالی و ھمکاری با مسئوالن برگزیده و ھای اجتماعی، ھمکاری با دبیرستانتقویت حضور رسانھ

 1.6سازی جمعیت گاهبرای برآورده کردن ھدف آ OCROVنھادھای دولتی اقدام خواھد کرد. این برنامھ مسیر حرکت 
 کند.گیری را مشخص میاز تغییرات آینده و گذار بھ الگوی مرکز رای  Orangeدھندگان کانتی میلیونی رای

برگزار   2020مارس  3نخستین انتخابات بر اساس این الگوی جدید، انتخابات ریاست جمھوری خواھد بود کھ در 
فراھم کنیم و تجربھ    Orangeدھندگان کانتی گیری را برای رای تر رایتر و امن ھای راحتشود. امیدواریم کھ گزینھمی

گیری پستی دریافت دھندگان ثبت شده یک برگھ رای گیری بھبود ببخشیم. ھمھ رای دھی را از طریق الگوی مرکز رای رای 
 برخوردارند.  Orangeگیری کانتی کنند و از اختیار رای دادن حضوری در ھریک از مراکز رایمی
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  EAPسازی رود کھ در زمان آماده نامھ انتخابات کالیفرنیا»، انتظار میدھندگان و الزامات «آیینبر اساس آمار فعلی رای  
گیری پستی را از  توانند برگھ رای دھندگان میصندوق رای در دسترس باشد. رای   110گیری و مرکز رای  188حدود 

 گیری بازگردانند.رار صندوق رای یا در ھریک از مراکز رای طریق پست و بدون الصاق تمبر، در محل استق

گیری، من و کارکنانم بھ رسالت خود مبنی بر ارائھ خدمات انتخاباتی بھ الگوی مرکز رای  Orangeدر فرآیند گذار کانتی 
شفافیت، دقت   و تضمین دسترسی برابر بھ فرآیند انتخابات، محافظت از سالمت آرا، و حفظ  Orangeبھ شھروندان کانتی 

 و انصاف فرآیند پایبند خواھیم ماند.

 

 

 

 

Neal Kelley 
 دھندگاندفتر ثبت نام رای

Orange County, CA 
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 گیری پستیبرگھ رای
4005(a)(8)(A) § 

دھنده ثبت میلیون رای  1.6تک کند کھ تکایجاب می  Orange) در کانتی VCAدھندگان» (اجرای «قانون انتخاب رای 
آماده مدیریت فرآیند افزایش حجم کار چاپ،   Orange) دریافت کنند. کانتی VBMگیری پستی (شده آن یک برگھ رای 

ی  است. این افزایش ناشی از اجرای این الزام جدید خواھد بود. الزام جدید از رفتار فعل VBMھای ارسال و پردازش برگھ 
در نظر گرفتھ است،    Orange (OCROV)دھندگان» کانتی شده کھ «دفتر رای بینیدھندگان و روندھای پیشرای 

 ھای فعلی ھمراه است.کند. گذار بھ انتخابات ترکیبی پستی و حضوری با افزایش حجم فعالیتحمایت می

 پیشینھ
دھندگانی کھ خواستار دریافت برگھ  رای رای ب VBMمیلیون برگھ  1.1بیش از  OCROV، 2018در انتخابات نوامبر 

دھندگانی کھ خواستار دریافت برگھ رای از طریق پست شده بودند، رای از طریق پست شده بودند، صادر کرد. تعداد رای 
  69میلیون، بھ معنای افزایش  1.1افزایش روزافزونی یافتھ است و میزان اخیر این درخواست، یعنی  2002پس از سال 

ما را ملزم بھ افزایش ظرفیت ارسال و پردازش   VBMھای دھندگان ثبت شده است. افزایش درخواستکل رای درصدی 
دھندگان  ھمھ رای  VBMھای  ھای رای کرد. این افزایش ظرفیت، کھ قبالً اجرایی شده است، امکان پردازش برگھبرگھ

 کند.را فراھم می  2020در سال  Orangeکانتی 

 چاپ برگھ رای 
کند. دھندگان را در داخل کانتی چاپ میھای رای ھمھ رای برگھ  Orangeھای کالیفرنیا، کانتی ف بیشتر کانتیبر خال

شود. این چاپگر پیشرفتھ تجاری از پرس چاپ می-ھای رای در حال حاضر با چاپگر جوھرافشان پرسرعت وببرگھ
در    میلیون برگھ رای 1.6فوت/دقیقھ برخوردار است کھ امکان چاپ سریع  250قابلیت تولید تصاویر باکیفیت با سرعت 

 کند.مدت نسبتاً کوتاه را فراھم می 

 گیری پستیسازی برگھ رای آماده 
OCROV  ھای مرتبط و اکنون از دستگاه ارسال پستی برخوردار است. این تجھیزات برگھ رای درست، دستورالعملھم

گاه نشانی و اطالعات کند. این دستدھندگان آماده می دھد و برای ارسال بھ رای جای می VBMپاکت بازگشت را در بستھ 
برگھ   10,000کند. این فناوری از قابلیت درج حدوداً ھای ارسال و بازگشت چاپ میدھنده را ھمزمان روی پاکترای 

میلیون برگھ رای در مدت تقریبی دو ھفتھ را برای دفتر ما   1.6سازی کل رای در ساعت برخوردار است کھ امکان آماده
 کند.فراھم می 

 گیری پستی بازگشتیھای رای پردازش برگھ 
OCROV  ھای رای بازگشتی بھ کار  سازی پرسرعت برخوردار است کھ برای پردازش برگھاکنون از دستگاه مرتبھم

کند. کارکنان از گیرد و بازگشت برگھ رای را رھگیری میھای بازگشتی عکس میتک پاکترود. این دستگاه از تکمی
کنند. سرعت ھای رای و تضمین ھمخوانی امضاھا استفاده میی مقایسھ امضای برگھھای بازگشتی براتصاویر پاکت

  10,000توانند حدود رسد و کارکنان مسئول بررسی امضاھا میقطعھ در ساعت می  45,000پردازش این فناوری تا 
  OCROVضا، بھ  سازی و اتصال آن بھ فرآیند بررسی امامضا را در ھر ساعت بازبینی کنند. سرعت دستگاه مرتب

 وقفھ مدیریت کنند.بازگشتی را بھ صورت بی  VBMھای دھد کھ حجم افزایش یافتھ برگھامکان می
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 گیری پستی بازگشتیھای رای شمارش برگھ 
بازگشتی  VBMھای گیری خود است و قرار است کھ ظرفیت پردازش برگھاکنون در حال تعویض سامانھ رای این دفتر ھم 

بازگشتی در روند خرید دستگاه ضروری اسکن و شمارش   VBMھای بینی شده حجم برگھ د. افزایش پیشبرابر کن-را دو
 ھا در مدت مناسب در نظر گرفتھ شده است.  VBMھای برگھ رای و پردازش برگھ 

 گیری پستیھای رای رھگیری برگھ
ترتیب بازگشتی شود. بدین VBMھای ارسالی باعث افزایش برگھ VBMھای شود کھ افزایش تعداد برگھبینی میپیش

دھندگان خواستار بینی این موضوع کھ بیشتر رای دھندگان الزامی است. دفتر با پیشرسانی بھ رایافزایش سطح خدمت 
دھندگان فراھم کرده است کھ وضعیت برگھ را برای رای  خود خواھند شد، این امکان VBMھای رھگیری وضعیت برگھ

، رھگیری کنند. OC Ballot Expressرای خود را بھ صورت آنالین و از طریق راھکار داخلی سفارشی شده، بھ نام 
شوند. با استفاده از بارکد اداره پست ایاالت متحده در مسیر ارسال و بازگشت بھ دفتر رھگیری می VBMھای برگھ
سایت وضعیت برگھ رای خود را در مسیر ارسال و بازگشت بھ دفتر ما رھگیری توانند با مراجعھ بھ وبدھندگان میرای 

توانند از تایید و شمرده شدن برگھ رای خود باخبر شوند. قابلیت جدید رھگیری برگھ رای  دھندگان ھمچنین میکنند. رای
ھای  رسانی در روند پردازش برگھھ بھتر بھ افزایش حجم خدمتھای الزم برای رسیدگی ھرچباعث فراھم شدن داده

VBM  .خواھد شد 
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 ھای استقرار صندوق رایگیری و مکانمرکز رای 
§4005(a)(10)(B) 

VCA ھای رای تعیین کرده است.   گیری و صندوقیابی مراکز رای ھای دقیقی را برای جانمایی و مکانمعیارھا و فرمول
 شود:ھای استقرار صندوق رای بر اساس مالحظات و الزامات خاص زیر تعیین میگیری و مکانمراکز رای 

 نزدیکی بھ مراکز حمل و نقل عمومی •
 اده از خدمات پستی در آنھا پایین بوده استنزدیکی بھ جوامعی کھ آمار استف •
 نزدیکی بھ مراکز پرجمعیت •
 نزدیکی بھ جوامع اقلیت زبانی •
 دھندگان دچار معلولیتنزدیکی بھ رای •
 نزدیکی بھ جوامعی کھ آمار مالکیت خودرو در خانوارھای آنھا پایین است •
 درآمد-نزدیکی بھ جوامع کم •
 افیایی دورافتادهھای ساکن در مناطق جغرنزدیکی بھ جمعیت •
 دسترسی بھ پارکینگ عمومی و رایگان •
 دھنده باید با خودرو شخصی یا وسایل حمل و نقل عمومی طی کندمسافت و زمانی کھ رای •
 الگوھای ترافیکی •

 گیریفرمول و مالحظات مرکز رای
§4005(a)(10)(l)(vi)(l) 

VCA  ھا دھندگان ثبت شده تعیین کرده است.  از کانتیگیری بر اساس تعداد رای فرمولی برای تعیین تعداد مراکز رای
-4گیری دھنده ثبت شده و یک مرکز رایرای  50,000روزه برای ھر  -11گیری خواستھ شده است کھ یک مرکز رای 

، حداقل مرکز  VCAس الگوریتم تعیین شده از سوی دھنده ثبت شده فراھم کنند. بر اسارای  10,000روزه برای ھر 
روزه، شامل روز انتخابات، در کانتی -4مرکز  161روزه، شامل روز انتخابات، و - 11مرکز  32گیری الزم، رای 

Orange  .است 

 OCROV  گیری بیشتری از حداقل الزامات فراھم کند. کانتی قصد دارد مراکز رایOrange 38  روزه،  -11مرکز
دایر خواھد کرد. افزایش تعداد    Orangeروزه، شامل روز انتخابات، در کانتی -4مرکز  188وز انتخابات، و شامل ر

  Trabuco Canyonو  Silveradoگیری بیشتر در جوامع دورافتاده مانند گیری امکان استقرار مراکز رای مراکز رای 
 را فراھم خواھد کرد. 

اھند شد و با نزدیک شدن بھ روز انتخابات تعداد بیشتری از مراکز گیری بھ صورت ترتیبی دایر خومراکز رای  
گیری، شامل روز انتخابات، با ظرفیت کامل گیری در چھار روز پایانی رایگیری فعال خواھند شد.  ھمھ مراکز رای رای 

واھند بود. تعداد  گیری در کل کانتی فعال خمرکز رای  38کار خواھند کرد. طی مدت یازده روز، شامل روز انتخابات، 
مرکز با ساعات کار تمدید شده در سطح   188یابد و مجموعاً گیری افزایش میگیری در چھار روز پایانی رایمراکز رای 

 دایر خواھند بود.    Orangeکانتی 
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 گیریحداقل الزامات مرکز رای 
دھندگان دچار معلولیت، گیری بر اساس الزامات مندرج در قانون، دسترسی و نیازھای زبانی رایمراکز رای 

دھندگان و جمعیت برای انتخاب ھای رای از داده  OCROVشوند. پذیری مکان و بازخورد عمومی تعیین میدسترسی
 گیری استفاده خواھد کرد. مکان بھینھ مرکز رای

 OCROV و ارزیابی صدھا مرکز واجد شرایط بھ بررسی توزیع مناسب این مراکز در سطح کانتی  با شناسایی
Orange دھندگان مطمئن شود.  تر برای ھمھ رای خواھد پرداخت تا از فراھم شدن امکان دسترسی بھتر و راحت 

 گیریالگوی تناسب انتخاب مکان مرکز رای 
 VCA گیری را با رعایت چھارده معیار مستقر کنند.  مسئوالن ھا را ملزم کرده است کھ مراکز رای کانتیOCROV 

ھای اند کھ بررسی ھمھ معیارھای الزم را با توجھ بھ جدیدترین داده گیری» کردهاقدام بھ تدوین «الگوی تناسب مرکز رای 
ی تعاملی بھره کشگیری» از یک ابزار نقشھسازد.  «الگوی تناسب مرکز رایشناختی ممکن میفضایی و جمعیت-زمین

ھای پیشنھادی بر اساس ھمھ معیارھای الزم تواند بھ جستجو و ارزیابی مکانگیرد. کاربر بھ کمک این ابزار میمی
 مراجعھ کنید).   14گیری و صندوق رای» در صفحھ کشی مرکز رای بپردازد (بھ «ابزار نقشھ 

ھای پیشنھادی بر اساس معیارھای برای ارزیابی مکان گیری» روشی سریع و کارآمدبا این کھ «الگوی تناسب مرکز رای 
 گیری برخوردار نیست.کند، ولی از قابلیت تعیین خودکار مکان نھایی مرکز رای الزم فراھم می 

 گیریماتریس ارزیابی مرکز رای 
گیری» برای بررسی بسیاری از عوامل انتخاب «ماتریس ارزیابی مرکز رای عالوه بر بررسی معیارھای الزم، از یک 

گذارند، استفاده گیری تاثیر مییابی مرکز رایمکان کھ، با وجود قرار نداشتن در مجموعھ الزامات قانونی بر فرآیند مکان
گیری، وجود روشنایی ازه اتاق رایتوان بھ دسترسی بھ پارکینگ، اندیابی میشود.  از این عوامل تاثیرگذار بر مکانمی

 مناسب داخلی و خارجی، و موقعیت جغرافیایی مکان پیشنھادی اشاره کرد. 

 گیریفرآیند استخدام مرکز رای  
ھای استفاده شده در انتخابات گذشتھ بازبینی و ارزیابی شدند تا مشخص شود کھ آیا از حداقل الزامات انتخاب بھ مکان

گیری در آنھا فراھم نبود ھایی کھ امکان اجرای عملیات رای رخوردار ھستند یا خیر. با مکانگیری بعنوان مرکز رای 
فوت مربع) تماس گرفتھ شد و موضوع گذار بھ   800ھایی با مساحت کمتر از (مانند مراکز مسکونی خصوصی و مکان

رسانی قبلی آنھا تشکر شد. مراکز دمتھا بابت خگیری بھ آنھا اطالع داده شد. از مسئوالن این مکانالگوی جدید رای 
 مانده بھ سطح بعدی بازبینی در فرآیند استخدام منتقل شدند.باقی

 تحقیقات درباره مراکز
گیری برای بازبینی تکمیلی و تماس احتمالی برای مرکز رای  200بر اساس فرآیند قبلی استخدام مراکز، فھرستی شامل 

 گیری تھیھ شد. ھمکاری در فرآیند رای 

  



 

EAP  7صفحھ   –اصالح شده 

ھای احتمالی مد نظر قرار گرفتند. با مراکز  پذیری و ھزینھمراکز غیرعمومی برای بررسی بیشتر وضعیت دسترسی 
 گیری تنظیم شود.ھای احتمالی رای عمومی تماس گرفتھ شد تا قرار بازبینی مکان

تک شھرھا ارزیابی شدند و ھمھ مراکز و امالک عمومی برای گیری قبلی، تکھای رای ھمزمان با تحقیقات درباره مکان 
تک شھرھا برای تعیین تعداد ھای جمعیتی، تکتحقیقات تکمیلی بھ فھرست اصلی اضافھ شدند. در ضمن، بر اساس داده 

گیری استفاده نشده بودند، برای ی جدید کھ بھ عنوان مرکز رای گیری الزم ارزیابی شدند و با مراکز شھرمراکز رای 
 گیری تماس گرفتھ شد. ارزیابی مرکز رای

 گیری احتمالی با روزھا و ساعات کار فھرست مراکز رای 
§4005(a)(10)(l)(vi)(III), §4005(a)(10)(l)(vi)(VI) 

OCROV  پذیری ی مراکز و بررسی کیفیت دسترسیگیری احتمالی و ارزیاباکنون مشغول شناسایی مراکز رایھم
گیری بر اساس بازخورد عمومی و الزامات قانونی تعیین خواھد شد. فھرست نھایی مراکز آنھاست.  مکان مراکز رای

بھ نشانی  OCROVسایت شود و در وب) منتشر میVIGدھندگان» (گیری برگزیده در «راھنمای اطالعات رای رای 
ocvote.com گیرد.  ار میدر دسترس قر 

ب.ظ فعال   5:00صبح تا  8:00گیری برگزیده طی ساعات اداری عادی، از ده روز پیش از روز انتخابات، مراکز رای 
شب و در روز انتخابات از   8:00صبح تا   8:00گیری از ساعت گیری در روز پایانی رای خواھند بود. ھمھ مراکز رای 

روزه»  -4روزه و -11ھای ھای مربوط بھ «جدول مکانرای مشاھده پیوستشب دایر خواھند بود. ب 8:00صبح تا  7:00
 مراجعھ کنید.  80در زمان انتشار، بھ صفحھ 



 

EAP  8صفحھ   –اصالح شده 

 گیری احتمالینقشھ مراکز رای  

 



 

EAP  9صفحھ   –اصالح شده 

 گیریآرایش مرکز رای 
§4005(a)(10)(l)(vi)(XI) 

گیری خدمات است. البتھ مراکز رای گیری سنتی ھای رای گیری در مکانگیری مشابھ رایگیری در مرکز رایتجربھ رای 
گیری بھ چندین گذارند.  ھمھ مراکز رای دھندگان میو مزایای بیشتری برای افزایش امنیت و راحتی در اختیار رای

دھندگان را با سرعت و  گیری بتوانند ھویت رایایستگاه بررسی اطالعات الکترونیکی مجھز خواھند شد تا مسئوالن رای 
 توانند:دھندگان میگیری، رایرسی کنند. در مراکز رای سھولت بیشتر بر

 گیری پستی را در صندوق بیندازند؛بھ صورت حضوری رای بدھند یا برگھ رای   •
رای کھ امکان رای دادن مستقل را برای افراد دچار معلولیت فراھم   گذاری برگھاز وسیلھ راحت عالمت  •

 کند، استفاده کنند؛می
 ریافت کنند؛برگھ رای جایگزین د  •
 از کمک زبانی استفاده کنند؛ و •
 روز کنند.برای رای دادن ثبت نام کنند یا اطالعات ثبت شده را بھ •

OCROV  گیری طوری جانمایی ھای رای گیری مطمئن خواھد شد کھ ھمھ دستگاهبا اجرای رھنمودھای آرایش مرکز رای
گیری با گذاری کنند.  آرایش مرکز رای تقل و خصوصی عالمت دھندگان بتوانند برگھ رای را بھ صورت مساند کھ رای شده

ھای مختلف ھر مکان سازگار شود کھ با اشکل و اندازه دھندگان تعیین و طوری تنظیم میتوجھ بھ نیازھای دسترسی رای 
 مراجعھ کنید). 79ھای مربوط بھ آرایش ساده در صفحھ باشد (بھ پیوست

 گیریرایتعداد کارکنان مرکز 
§4005(a)(10)(l)(vi)(IX) 

ھای روزه، تعداد ایستگاه-4روزه و -11گیری گیری مبتنی بر تعداد مراکز رای بینی شده برای کارکنان مرکز راینیاز پیش
بندی متناسب با شیفتھای گوناگون است. تعداد کارکنان  گیری و زمانبینی شده مرکز رایبررسی بر اساس ظرفیت پیش

شود. این احتمال گیری برآورد میگیری بر اساس میانگین ھفت کارمند الزم برای ھر مرکز رای ی مراکز رای الزم برا
 گیری متفاوت باشد.وجود دارد کھ تعداد کارکنان الزم در مراکز رای 

  



 

EAP  10صفحھ   –اصالح شده 

 

 شده بر حسب شیفتبینی نیاز پیش   نوع شیفت گیرینوع مرکز رای  
 x 5 =  190 38 شیفت کامل روز 11

    
 x 3 = 450 150 شیفت کامل روز 4

    
 x 4 =  152 38 شیفت جزیی روز 11

    
 x 8 = 1,200 150 شیفت جزیی روز 4

 1,992   شدهبینی کل نیاز پیش

 فرمول و مالحظات صندوق رای
§4005(a)(10)(l)(vi)(II) 

VCA دھنده ثبت شده مستقر کنند. برای رای   15,000ھا را ملزم کرده است کھ حداقل یک صندوق رای برای ھر کانتی
دھندگان تحلیل شد.  ھای ثبت نام رایھای رای الزم در ھر شھر و مناطق ثبت نشده، دادهتعیین تعداد تخمینی صندوق

OCROV  صندوق رای در سطح کانتی  110قصد داردOrange قر کند.مست 

ھای استقرار صندوق  شود. مکانھای رای، حداقل الزامات بررسی می ھای احتمالی استقرار صندوقبرای ارزیابی مکان
دھند، در دست بررسی ھستند. دھندگان قرار می رای کھ امکانات بیشتری برای رای دادن ایمن و راحت در اختیار رای 

گیری و دفترھای پست، امنیتی در مناطق مختلفی غیر از مراکز رای ھای دارای پوشش دوربین برای شناسایی مکان
 ھایی صورت گرفتھ است.تالش

 حداقل الزامات استقرار صندوق رای  
§4005(a)(10)(l)(vi)(VI) 

پذیری و زبانی ) مقرراتی مانند الزامات دسترسیSOS، «اداره امور خارجھ کالیفرنیا» (VCAعالوه بر حداقل الزامات 
اند کھ اصطالحات حقوقی ترجمھ شده را در قالب تصاویر بھ  ھای رای طوری طراحی شده وضع کرده است. صندوق

دھندگان ھای جدید با ھدف پشتیبانی از رای در حال ارزیابی امکان افزودن قابلیت OCROVدھندگان ارائھ کنند. رای 
ھا برای دار لمسی، است و در زمینھ بررسی بھترین شیوهھای جھتیت، مانند ارائھ محتوا بھ خط بریل یا نشانھدچار معلول

استفاده در آینده، با نھادھای عمومی ویژه معلوالن ھمکاری خواھد کرد. کارآمدی مکان احتمالی بھ برآورده کردن حداقل  
 یز بستگی دارد. ھای مشروح، نپذیری، طبق ارزیابیالزامات دسترسی

OCROV روز ھفتھ در دسترس عموم مردم   7ساعتھ و در  24ھای رای بھ صورت تضمین خواھد کرد کھ ھمھ صندوق
ھای باز و در مراکز عمومی مستقر شود. اقدامات امنیتی قرار بگیرد. صندوق رای طوری طراحی شده است کھ در مکان

 سوزی احتمالی در نظر گرفتھ خواھد شد. آتشمانند پوشش ضد خرابکاری و سازوکار مقابلھ با 

  



 

EAP  11صفحھ   –اصالح شده 

 الگوی تناسب صندوق رای
اند کھ بررسی ھمھ معیارھای الزم را با توجھ بھ  اقدام بھ تدوین «الگوی تناسب صندوق رای» کرده  OCROVمسئوالن  

کشی ابزار نقشھ سازد.  «الگوی تناسب صندوق رای» از یکشناختی ممکن میفضایی و جمعیت-ھای زمینجدیدترین داده 
ھای پیشنھادی بر اساس ھمھ معیارھای تواند بھ جستجو و ارزیابی مکانگیرد. کاربر بھ کمک این ابزار میتعاملی بھره می

 مراجعھ کنید).   14گیری و صندوق رای» در صفحھ کشی مرکز رای الزم و مقررات ویژه بپردازد (بھ «ابزار نقشھ

ھای پیشنھادی بر اساس معیارھای رای» روشی سریع و کارآمد برای ارزیابی مکان با این کھ «الگوی تناسب صندوق
 کند، ولی از قابلیت تعیین خودکار مکان نھایی صندوق رای برخوردار نیست.الزم فراھم می 

 ماتریس ارزیابی صندوق رای 
بررسی بسیاری از عوامل انتخاب مکان عالوه بر بررسی معیارھای الزم، از یک «ماتریس ارزیابی صندوق رای» برای 

شود.  گذارند، استفاده مییابی صندوق رای تاثیر میکھ، با وجود قرار نداشتن در مجموعھ الزامات قانونی بر فرآیند مکان
-پذیری پارکینگ کوتاهتوان بھ وجود دوربین امنیتی در محل، دسترسییابی صندوق رای می از عوامل تاثیرگذار بر مکان

 آوری برگھ رای و وجود روشنایی کافی در محل پیشنھادی اشاره کرد. ت/موقت برای گروه جمعمد

 فرآیند استخدام مکان استقرار صندوق رای
دھندگان» و یک آگھی ، «مسئول ثبت نام رای(Neal Kelley)یک بستھ بازاریابی اطالعاتی شامل نامھ نیل کلی 

ھای متداول، تھیھ شده است. از این بستھ برای ارائھ  ظارات و پرسشرسانی صندوق رای حاوی مشخصات، انتاطالع
گیری استفاده خواھد شد. این بستھ شامل یک  راھنمایی بھ مراکز احتمالی و ارائھ اطالعات مشروح درباره فرآیند رای 

 ھا بھ درک مناسبی از نقشھا و وظایف خود برسند.قرارداد صندوق رای خواھد بود تا ھمھ طرف

گیری قبلی بازبینی شدند تا مشخص شود کھ آیا از امکان پذیرش صندوق رای در محل برخوردار ھستند یا ھای رای نمکا 
اند  ھای مختلفی برای استقرار صندوق رای شناسایی شدهگیری، مکانخیر. ھمزمان با رسیدگی بھ فرآیند انتخاب مرکز رای

ھا و دیگر در ضمن، تحقیقاتی درباره مراکز شھری مناسب، کتابخانھ دھندگان فراھم شود. تا امکانات بیشتری برای رای 
فروشی معروف و امالک خصوصی نیز بھ عنوان  ھای عمومی در دسترس صورت گرفتھ است. مراکز خردهمکان
آیند اند. ھمھ مراکز بالقوه استقرار صندوق رای ھمچنان بازبینی خواھند شد. ھمانند فرھای احتمالی شناسایی شدهمکان

 شوند.بندی میتر است، اولویتگیری، شھرھا و مناطقی کھ استقرار صندوق رای در آنھا ضروری استخدام مرکز رای 

گیرند. پس از بازبینی کامل مکان، پذیری قرار می ھمھ مراکز بالقوه تحت ارزیابی برای تعیین تناسب و دسترسی 
شود. این فرآیند مستلزم ھمکاری با مستاجر مکان، شرکت تصمیمات نھایی درباره مکان استقرار احتمالی گرفتھ می
 مدیریت امالک و/یا مالک ملک و جلب موافقت آنھاست.

  



 

EAP  12صفحھ   –اصالح شده 

 ھای رای احتمالی با روزھا و ساعات کار رست صندوقفھ
§4005(a)(10)(l)(vi)(IV), §4005(a)(10)(l)(vi)(VII) 

OCROV  پذیری ھای رای احتمالی و ارزیابی مراکز و بررسی کیفیت دسترسیاکنون مشغول شناسایی صندوقھم
ی تعیین خواھد شد. فھرست نھایی ھای رای بر اساس بازخورد عمومی و الزامات قانونآنھاست.  مکان صندوق

در دسترس قرار   ocvote.comبھ نشانی  OCROVسایت شود و در وبمنتشر می VIGھای رای برگزیده در صندوق
 گیرد.  می

تا  24/7روز (شامل روز انتخابات) دایر خواھند بود و در روز انتخابات بھ صورت  30ھای رای بھ مدت ھمھ صندوق
ھای صندوق رای»  ھای مربوط بھ «جدول مکانانتخابات فعالیت خواھند کرد. برای مشاھده پیوستشب در روز  8:00

 مراجعھ کنید.  80در زمان انتشار، بھ صفحھ 
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 ھای رای احتمالینقشھ صندوق 

 



 

EAP  14صفحھ   –اصالح شده 

 گیری و صندوق رایکشی مرکز رایابزار نقشھ
اداره اقدام بھ ایجاد الگوی تناسب و ابزار  GISھای رای، بخش گیری و صندوقتر مراکز رایبرای انتخاب آسان

و  OCROVمحور کارکنان -، معیارھای دادهSB 450بھ کمک چارچوب رھنمودھای   کشی اینترنتی کرده است.نقشھ
  Orange، الگوی تناسب برای تعیین درجھ تناسب ھمھ مناطق کانتی (GIS)فناوری «سامانھ اطالعات جغرافیایی» 

    ھای رای تھیھ شد.گیری و صندوقبرای میزبانی از مراکز رای

ھای ا داده ھای شطرنجی بھا برای پوشش دادن بھ کل کانتی تھیھ شد و سپس این سلولدر این راستا، آرایش شطرنجی سلول
ھا از ادارات عمومی مختلف گردآوری شده است و موضوعاتی مانند داده   پر شد. SB 450فضایی مربوط بھ الزامات 

ھای زبانی، معلولیت و درآمد را پوشش گیری، درخواستدھندگان و رایحمل و نقل، تراکم جمعیت، الگوھای ثبت نام رای
بندی بر اساس بندی برای اولویتھا و الزامات اقدام بھ ایجاد سامانھ رتبھ اده با تحلیل ھمھ د OCROVکارکنان   دھد.می

ھا ایجاد کردیم و برای  پس از تعیین نیازھای اولویتی، الگوریتمی شامل ھمھ داده   کردند. SB 450فھرست الزامات 
مبنایی برای تعیین اولویت  «نمره» بھ دست آمده بھ عنوان   ھای شطرنجی کانتی «نمره» در نظر گرفتیم.تک سلولتک

     رود.ھای رای در سطح کانتی بھ کار میگیری و صندوقنیاز بھ مراکز رای

ھای بھ کار رفتھ برای برآورده  ھای دادهکشی اینترنتی و تعاملی برای نمایش الیھبرای پیشبرد بھتر این فرآیند، ابزار نقشھ
ھای رای  گیری و صندوق»ھای آنھا و مراکز رایت آمده با «نمره، آرایش سلول شطرنجی بھ دسSB 450کردن الزامات 

این ابزار امکان    ھای عمومی و مراکز ھمگانی ایجاد شد.گیری گذشتھ، زیرساختھای رایاحتمالی بر اساس مکان
ت آگاھانھ ھای جدید، پیگیری وضعیت پیشرفت فرآیند انتخاب مکان و گرفتن تصمیماھای کنونی، معرفی مکانبررسی داده 
 کند.را فراھم می

 شناسیروش
، الگوی  GISو فناوری  OCROVمحور تعیین شده بھ وسیلھ کارکنان -، معیارھای دادهSB 450بھ کمک رھنمودھای 

تناسب برای معرفی درجھ تناسب و میزان برآورده کردن ھمھ معیارھای الزامی در ھمھ مناطق کانتی و میزبانی از مراکز 
 ھای رای تھیھ شد.قگیری و صندورای 

o  ای برای تقسیم کانتی بھ مناطق گسستھ با اندازه متناسب تھیھ شد.  اندازه  درجھ  500یک آرایش شطرنجی
ھای موجود، مساحت کل کانتی و سطح مطلوب وضوح برای ھای شطرنجی با تحلیل وضوح فضایی داده سلول

 تعیین شد. OCROVتحلیل بھ وسیلھ کارکنان 
o دھندگان،  ھای ثبت نام رایدھی و اتصال فضایی پروندهھا، از روش پوششش استاندارد دادهبرای ایجاد آرای

 ھای زیرساختی استفاده شد.ھای جمعیتی و دادهداده 
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o ھا برای تعیین روش شناسایی میزان باال، متوسط و پایین ای در ھر الیھ از داده ای برای مقادیر داده سامانھ
 گیری ایجاد شد.   رسانی درباره استخدام مرکز رایبرآورده کردن معیارھا و اطالع

 سایتفرم پیشنھاد انتخاب مکان در وب
ای برای ارزیابی، دریافت بازخورد عمومی بھ صورت آنالین از گیری و صندوق رروش دیگر انتخاب مکان مرکز رای 
ترتیب است. بدین  ocvote.com/votecenterگیری بھ نشانی سایت مرکز رایطریق «فرم پیشنھاد مکان» در وب

رباره بھ دریافت بازخورد گسترده د OCROVتوانند نام و نشانی مکان و دلیل پیشنھاد مکان را ارائھ کنند. عموم مردم می
 دھد.ھای صندوق رای ادامھ می گیری و مکانمراکز رای 
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 دھندگان دچار معلولیتخدمات ویژه رای
§4005(a)(10)(l)(vi)(X) 

گیری دھندگان دچار معلولیت از طریق ایجاد تحول در مراکز رای خود را ملزم بھ حمایت از رای  Orangeکانتی 
دھندگان دچار معلولیت مانند استفاده از نظرسنجی رسانی خدمات ویژه رای -روزبرای گسترش و بھ OCROVداند. می

پذیری و قابلیت حمایت از دسترسیروز دارای گیری با فناوری بھپذیری، سامانھ رای جامع و روزآمد دسترسی
 توانمندسازی برای رای دادن مستقل از منزل، اقدام خواھد کرد.

 پذیرینظرسنجی روزآمد دسترسی 
§4005(a)(4)(C) 

» بازبینی و الزامات تکمیلی بھ SOSپذیری پذیری، «فھرست بررسی دسترسیبرای رعایت الزامات تکمیلی دسترسی
دھندگان کانتی گیری دفتر ثبت رای» اضافھ شد تا نظرسنجی مرکز رایOCROVگیری «نظرسنجی مرکز رای

Orange  تر مسیرھای سفر از مراکز حمل و نقل عمومی، رسانی بر بررسی دقیق-روزتدوین شود. بر این اساس، این بھ
راھھ کنار خیابان ھای تکمیلی برای تفکیک انواع شیباد پارکینگ عمومی و پرسشھای دارای حداکثر تعدجستجوی مکان

 متمرکز شد.

ھای نظرسنجی جاری با «فھرست بررسی نظرسنجی قبلی نیز بازبینی شد تا اطمینان حاصل شود کھ ھمھ پرسش 
» نیز بھ کمک OCROVگیری ھمخوانی دارد. قالب «نظرسنجی مرکز رای VCA» و الزامات SOSپذیری دسترسی

محور تبدیل شد کھ امکان استفاده از آن در  -ای درخواستھای الکترونیکی قدیمی بھ برنامھھای کاغذی پیشین و نسخھنسخھ
 ھای الکترونیکی ھمراه وجود دارد. دستگاه

 گنجانده شده است VBMھای ھا و دستورالعمل VIGدھندگان دچار معلولیت در اطالعات خدمات ویژه رای 
§4005(a)(8)(B)(i)(IV) 

VIG  دھندگان دچار معلولیت، شماره تلفن خط شامل اطالعات مربوط بھ چگونگی درخواست کردن کمک برای رای
ھای  برای مطرح کردن پرسش OCROVروزی انتخابات «حقوق معلوالن» کالیفرنیا و روش تماس گرفتن با شبانھ

تواند برای رای  دھنده فاقد توانایی عالمت زدن برگھ رای می قید خواھد کرد کھ رای  VIGعمومی خواھد بود. در ضمن،  
دھندگان بتوانند خورده خواھد بود تا رای-ھمچنین دارای یک کارت پستال تمبر VIGدادن حداکثر از دو نفر کمک بگیرد. 

 دسترسی از دور درخواست کنند. با امکان VBMبرگھ 

پذیر دھد کھ امکان درخواست کردن مطالب انتخابات در قالب دسترسی دھندگان اطالع میبھ رای  VBMھای دستورالعمل
 وجود دارد. 
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 سایتاطالعات موجود منتشر شده در وب
§4005(a)(10)(l)(i)(IV), §4005(a)(8)(B)(ii) 

سایت با دقت ویژه طراحی شده کند.  وبرسانی میپذیر اطالعدھندگان در قالب دسترسی بھ ھمھ رای OCROVسایت وب
 خوان و سھولت پیمایش آن اطمینان حاصل شود. -ھای صفحھسایت و سازگاری آن با دستگاهاست تا از واکنشگرایی وب

و «برنامھ مدیریت انتخابات»  VCAدادن، قانون  سایت اطالعات مربوط بھ فرآیند انتخابات، ثبت نام برای رایاین وب 
)EAP دھندگان دچار  سایت ھمچنین اطالعات مربوط بھ خدمات ویژه رای کند.  این وبدھندگان ارائھ می) را بھ رای

 معلولیت را ارائھ خواھد کرد؛ مثالً:

 گیری و صندوق رای پذیری مرکز رایدسترسی •
 گذاری برگھ رای ھای عالمتدستگاه •
 دھندگان دچار معلولیتبع ویژه رایمنا •
 با قابلیت دسترسی از دور  VBMدرخواست برگھ رای  •

دھندگان دچار معلولیت، خدمات قابل ارائھ در مرکز  سایت حاوی اطالعاتی درباره انواع خدمات ویژه رایاین وب
پذیر در این  ھای رای در قالب دسترسیصندوقگیری و گیری و جز اینھا خواھد بود. ھمچنین فھرست مراکز رایرای 
 شود.سایت منتشر میوب

 یا جایگزین درخواست کند RAVBM ،VBMتواند برگھ رای دھنده دچار معلولیت چگونھ میرای
§4005(a)(5), §4005(a)(10)(l)(ii) 

یا برگھ رای    VBM،RAVBM تواند ترتیبی دھد کھگیری میفرد دچار معلولیت با ارائھ درخواست بھ مرکز رای
دریافت کند. عالوه بر این   OCROVسایت، ایمیل، تلفن، نامھ یا بھ صورت حضوری در دفتر جایگزین را از طریق وب

گیری درخواست کنند و یا برگھ رای جایگزین را شخصاً در ھریک از مراکز رای VBMتوانند دھندگان میھا، رایگزینھ
 درخواست کنند. VIGال تمبرخورده موجود در از طریق کارت پست RAVBMیک 

 گیری پستی از راه دوررای 
§4005(a)(8)(B)(i)(IV) 

توانند برگھ رای قابل دانلود را با اتصال بھ سامانھ  کھ دچار معلولیت ھستند، می Orangeدھندگان ثبت شده کانتی رای 
دھد دھندگان دچار معلولیت امکان میبھ رای  RAVBM) درخواست کنند.  RAVBMگیری پستی از راه دور» («رای 

دھنده ید بھ رایانھ رای توانرا بھ صورت الکترونیکی دریافت کنند.  برگھ رای الکترونیکی را می VBMکھ برگھ رای 
دھنده عالمت بزنید و سپس چاپ کنید.  این برگھ رای را  توانید با فناوری کمکی خود رایدانلود کنید. این برگھ را می 

بازگردانید؛ یعنی از طریق پست، انداختن در صندوق رای یا تحویل دادن بھ مرکز   VBMتوانید بھ ھمان روش برگھ می
دھندگان بھ رای  VBMپر شده در پاکت بازگشت موجود در بستھ  RAVBMبازگرداندن برگھ  گیری. دستورالعملرای 

 ارائھ خواھد شد. 

 پذیرگیری دسترسیھای راینوع و تعداد دستگاه
§4005(a)(2)(B), §4005(a)(4)(D), §4005(a)(10)(l)(vi)(X) 
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پذیر برگھ رای (در بسیاری از موارد  گذاری دسترسیبھ حداقل سھ دستگاه عالمت Orangeگیری کانتی ھمھ مراکز رای 
دھندگان  ھا بر اساس اندازه اتاق و نیازھای رایتا پنج دستگاه) مجھز خواھند بود. انعطاف الزم برای افزایش تعداد دستگاه

 شود.ایجاد می

صوتی یا فناوری کمکی خود عالمت بزند. -وسیلھ لمسی تواند برگھ رای خود را با صفحھ نمایش لمسی،دھنده میرای  
کنند. دھندگان دچار معلولیت فراھم میدھی مستقل را برای رای گذاری برگھ رای امکان رای پذیر عالمتوسایل دسترسی
دھندگان شود کھ فرصت رای دادن خصوصی و مستقل برای ھمھ رای گذاری برگھ رای طوری تنظیم میوسایل عالمت

 م شود. فراھ

 گیرینوع و تعداد اصالحات مناسب در مراکز رای 
§4005(a)(6)(D), §4005(a)(10)(l)(vi)(X) 

گیری اعمال خواھد شد. بررسی الکترونیکی، حداقل استاندارد سھ  چندین نوع اصالحات مناسب در داخل مراکز رای 
بستھ بھ مساحت مکان)، و اصالحات فیزیکی ھا حداکثر پنج دستگاه، گیری دسترسی پذیر (در بیشتر مکاندستگاه رای

 دھندگان دچار معلولیت در نظر گرفتھ خواھد شد. برای حمایت از رای 

دھد کھ فھرست خود را مستقالً امضا کنند و امکانات دھندگان دچار معلولیت امکان میبررسی الکترونیکی بھ رای 
رگنمایی و معکوس کردن رنگھا برای افراد دچار  پذیری در وسایل الکترونیکی امکان خواندن صفحھ، بزدسترسی

ھای بررسی و بین بنا بھ درخواست در دسترس خواھد بود و صندلی در ایستگاهکند. ذره مشکالت بینایی را فراھم می 
ای بھ کمک بیشتری نیاز داشتھ باشد،  دھندهشود. اگر رای پذیر بر حسب درخواست ارائھ می گیری دسترسیواحدھای رای 

دھی بھ عنوان راھنمای بصری یاری کنند یا دھنده را در اتاق رایگیری آماده خواھند بود تا رایکنان مرکز رایکار
 دھنده قادر بھ خواندن آنھا نیست، بخوانند.اطالعاتی را کھ رای 

ورت شود. در صپذیری بررسی میگیری از نظر دسترسیتک مراکز رایعالوه بر اصالحات درخواستی، وضعیت تک 
ھا، مخروط برای اعالم خطر و کفپوش راھھ آستانھ برای انتقال عمودی مختصر و ورود بھ اتاقلزوم، ممکن است شیب

گیری را برای دسترسی باز  شود کھ در اتاق رای برای پوشاندن سطوح خطرناک فراھم شود. از بیشتر مراکز خواستھ می
دھنده بتواند بدون ورود بھ مرکز رگھ رای فراھم کنند تا رایبگذارند. برخی مراکز ممکن است وسیلھ فراخوانی ب

 گیری برای رای دادن اقدام کند. این امکان بھ وضعیت زمین مکان بستگی دارد. رای 

 دھندگانخط تلفن رایگان رای
§4005(a)(10)(l)(vii) 

پذیری آشنا شوند دھندگان بتوانند با امکانات دسترسیشود تا رایدھندگان برای عموم مردم فراھم می خط تلفن رایگان رای 
گیری و انتخابات را دریافت کنند. شماره تلفن رایگان در  ھا، اطالعات مربوط بھ رای و ضمن مطرح کردن پرسش

دھندگان مانند ھا و اطالعات تماس مستقیم راید و در رسانھ شوھای عمومی منتشر میو اطالعیھ OCROVسایت وب
VIG  شود.ارائھ می 
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) تماس CRSبا «سرویس رلھ کالیفرنیا» ( 711توانند با شماره شنوا یا دچار اختالل گفتار میدھندگان ناشنوا، کمرای 
ھا از سامانھ تلفنی برای تماس گرفتن با «خط تلفن رایگان  ) یا دیگر دستگاهTTYبگیرند و از طریق تلفن متنی (

 ، TTY ،VCO ،2LVCOکند:ھای ارتباطی زیر پشتیبانی میاز روش CRSاستفاده کنند.  OCROVدھندگان» رای 
HCO ،STS ،VASTS ،ASCII،  .یا صوتی 

 تماس تصویری
OCROV  گیری خدمات ترجمھ «زبان اشاره آمریکا» را از طریق کنفرانس تصویری ارائھ خواھد  در ھمھ مراکز رای

 کرد.
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 خدمات کمک زبانی
OCROV شود. دھندگان شناختھ میدر سطح ملی پیشگام ارائھ خدمات جامع و نوآور کمک زبانی بھ رایOCROV   با

کند و تقویم جامع رویدادھا را در  زبانھ متعھد، مستندات ترجمھ شده با مالحظات زبانی را آماده می-داشتن کارکنان دو
متعدد برای آشناسازی جوامع زبانی با فرآیند گذار بھ  ھای خود را ملزم بھ فراھم کردن فرصت OCROVاختیار دارد. 

 داند.گیری میمراکز رای 

 برگھ رای مرجع ترجمھ شده و کارت کمک زبانی
§13400 

ھای  ھای رای مرجع ترجمھ شده در حوزهملزم بھ ارائھ برگھ  OCROVنامھ انتخابات کالیفرنیا»، «آیین 14201§طبق 
 ھای ھدف است. ھدف و کارت اعالم وجود برگھ رای مرجع ترجمھ شده بھ زبان تاگالوگ و فارسی (پارسی) در حوزه

بھ وسیلھ پیمانکار ترجمھ  13307§ ھای رای متناظر طبق الزاماتشود و انواع برگھھای ھدف شناسایی میحوزه 
شود و رونوشت گیری درج میتک مراکز رایگیری، برگھ رای مرجع ترجمھ شده در تکشود. در الگوی مرکز رای می

دھندگان عالوه بر دریافت برگھ رای  گیرد. رای دھندگان متقاضی قرار می آنھا بھ عنوان راھنمای مرجع در دسترس رای 
  10مرجع ترجمھ شده را از طریق تلفن، پست یا نمابر تا  توانند برگھ رایگیری، میمرجع ترجمھ شده در مراکز رای

 روز پیش از روز انتخابات درخواست کنند.

ھای رای مرجع ترجمھ  یک کارت کمک زبانی جامع تھیھ کرده است کھ عالوه بر اعالم وجود برگھ  Orangeکانتی  
آنجلس لس  -ھای پیشران عدالت آمریکایی-یاییکند. آسگیری را معرفی میشده،ھمھ خدمات زبانی قابل ارائھ در مراکز رای 

در   1ھا» توصیف کرده است.ھای کمک زبانی برای ھمھ کانتیرا «بھترین روش ارائھ نشانھ  OCROVکمک زبانی 
ھای ھای الکترونیکی است. بھ پیوستدر حال تھیھ قالب OCROVحال حاضر، این کارت در قالب کاغذی وجود دارد و 

 مراجعھ کنید. 52نھ کمک زبانی در صفحھ  مربوط بھ کارت نمو

  

 

1 OC  آنجلس.لس -ھای پیشران عدالت آمریکایی-). آسیایی11پیشران عدالت (صفحھ  2018گزارش پایش نظرسنجی 
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 سایت ارائھ شده استو وب VBMھای ھا یا دستورالعمل VIGخدمات کمک زبانی در 
§4005(a)(8)(B) 

بھ   VBMھای و دستورالعمل VIGامکان درخواست کردن مطالب ترجمھ شده انتخاباتی و خدمات کمک زبانی در 
 شود.دھندگان اطالع داده میرای 

از   OCROVسایت فھرست کاملی از خدمات کمک زبانی ارائھ خواھد کرد. در حال حاضر، این وب 
ocvote.com/language مات کمک زبانی در قالب الگوی مکان نظرسنجی استفاده برای ارائھ اطالعات درباره خد

روز خواھد شد تا خدمات کمک زبانی در قالب الگوی مرکز ، این صفحھ وب بھ 2020کند. پیش از انتخابات مارس می
 گیری را معرفی کند.رای 

 ھای تحت پشتیبانیگیری و زبانزبانھ مرکز رای-کارکنان دو
§4005(a)(10)(l)(vi)(IX) 

OCROV  گیری در داخل یا نزدیک حوزه دارای الزامات زبانی مشمول «قانون  تعیین خواھد کرد کھ کدام مراکز رای
از عموم مردم در این   OCROV) فدرال برای کمک زبانی حضوری قرار دارند. در ضمن، VRAگیری» (حقوق رای

  203§ و  12303§) از cطبق بخش فرعی (ھای خاص، گیری باید از کارکنان مسلط بھ زبان باره کھ کدام مراکز رای 
-) استفاده کنند، نظرسنجی خواھد کرد. برای استخدام و تخصیص کارکنان دوVRAگیری» فدرال («قانون حقوق رای 

 گیری اقدامات الزم صورت خواھد گرفت.زبانھ در این مراکز رای 

ھای جایگزین برای دریافت کمک دھندگان از گزینھرای گیری شناختھ شده و دارای الزامات کمک زبانی، در مراکز رای 
زبانی موثر مانند مطالب مکتوب ترجمھ شده، کمک از طریق تلفن و کمک از طریق تماس تصویری برخوردار خواھند  

 بود.

 زبانی-دھندگان و بانک تلفن عمومی چندخط تلفنی رایگان رای
§4005(a)(10)(l)(vii) 

ھای الزامی  زبانی مسلط بھ زبان -یک بانک تلفن عمومی با متصدیان دو OCROVدر روزھای منتھی بھ روز انتخابات، 
دھندگان پیش و پس از انتخابات و در حین انتخابات ھای رای گویی بھ پرسشفدرال و ایالتی دایر خواھد کرد تا امکان پاسخ

دھندگان بتوانند شود تا رایدھندگان برای عموم مردم فراھم می و ارائھ کمک زبانی فراھم شود. خط تلفن رایگان رای 
 گیری و انتخابات را دریافت کنند.ھا، اطالعات مربوط بھ رایضمن مطرح کردن پرسش

 تماس تصویری
امکان تماس تصویری را برای ارائھ   OCROVدھندگان خواھان کمک زبانی، برای تکمیل پشتیبانی حضوری از رای 

توانند با دھندگان نیازمند کمک زبانی میترتیب رایاھد کرد. بدینگیری فراھم خوزبانی بھ ھمھ مراکز رای -کمک چند
دھندگان در زمینھ مشارکت ھدفمند در فرآیند  زبانی کھ از توانایی راھنمایی کالمی و بصری رای -کارکنان ورزیده دو

ھ باشد. کارکنان در  گیری حضور نداشتزبانی در مرکز رای -گیری برخوردار باشند، تعامل کنند؛ حتی اگر کارمند دورای 
ھای الزم برای ارائھ این خدمت ھستند؛ قرار است یک برنامھ دھندگان و دستگاهحال حاضر مشغول تحقیق درباره ارائھ 

 دھنده متقاضی نیز ارائھ خواھد شد. اجرا شود. پشتیبانی تلفنی بستھ بھ ترجیح رای 2020آزمایشی پیش از انتخابات مارس 
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 اند از: ده عبارتھای پشتیبانی شزبان

 اسپانیایی •
 ویتنامی •
 چینی •
 ایکره •
 فارسی (پارسی) •
 تاگالوگ •
 زبان اشاره آمریکا •
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 گیریفناوری رای 

 گیری الکترونیکیتبلت رای
ھای کاغذی شده است و سازوکاری برای تضمین پردازش کارآمد و  گیری الکترونیکی مستقیماً جایگزین فھرستتبلت رای

گیری فراھم کرده است.  این دستگاه کار پردازش امن را با ایجاد  دھندگان واجد شرایط در ھمھ مراکز رای رای ایمن 
ھای وضعیت داده انتخابات و ارسال و دریافت گزارشای با پایگاهای و بستھ اتصال محافظت شده و رمزگذاری شده لحظھ 

 دھد. دھندگان انجام میرای 

افزار اختصاصی  افزاری و نرمھای سختترکیبی از دستگاه OCROVگیری الکترونیکی مورد نظر راھکار تبلت رای
شود و در روند گیری الکترونیکی ذخیره و بھ وسیلھ آن مصرف می دھندگان در تبلت رای دھنده است. اطالعات رای ارائھ 

گیری الکترونیکی، شود. عالوه بر ارتباط بین تبلت رایمزگذاری میھا با گذرواژه محافظت و رسازی یا انتقال دادهذخیره
سیم، پرسرعت و امنی کھ مخصوص باند بی-بھ شبکھ پھن OCROVگیری الکترونیکی ھای تبلت رایسرور داده 

گیری ای را برای ارائھ تبلت رای دھندهارائھ  OCROVھای حساس طراحی شده است، متصل است.  محافظت از داده 
 گیری انتخاب و با آن قرارداد بستھ است. ترونیکی و اجرای عملیات مراکز رای الک 

 گیریسامانھ رای
و بھ دلیل کاھش تجھیزات کارآمد و فقدان   2013از سال    Orangeگیری فعلی کانتی تالش برای تغییر دادن سامانھ رای

 اصالحات مجاز در محیط مشمول مقررات آغاز شد. 

گیری باید بھ تایید ایالت کالیفرنیا برسد، الزامات داخلی، گسترده و سختگیرانھ امنیتی ھای رای عالوه بر این الزام کھ سامانھ 
ھای گیری گنجانده شده است. الزامات داخلی جنبھ امین سامانھ جدید رای تدوین شده و در «درخواست پیشنھاد» مربوط بھ ت

ھا، توانایی شناسایی دھد. رمزگذاری دادهدھندگان اصلی را پوشش میگیری و الزامات سازمانی ارائھ فنی سامانھ رای 
ر «درخواست پیشنھاد» مربوط ھایی از الزاماتی است کھ ددستکاری و توانایی برآورده کردن استانداردھای امنیتی نمونھ

گیری ای را برای ارائھ راھکار سامانھ رایدھندهارائھ OCROVگیری گنجانده شده است. بھ تامین سامانھ جدید رای 
  گیری خود انتخاب کرده است.عملیات مرکز رای
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 گیریامنیت رای 
OCROV ز طریق توجھ بھ مسائل مرتبط با امنیت فعاالنھ پیگیر اقدامات امنیتی برای محافظت از سالمت انتخابات ا

دھندگان بوده است. با وجود متغیر بودن ھمیشگی دھندگان و تضمین صالحیت رایھای ثبت نام رای برگھ رای، سامانھ 
بھ   OCROVھای کارآمدی برای مقابلھ با تھدیدات و حوادث در نظر گرفتھ شده است. تھدیدھا و یکتا بودن حوادث، روال

اقدامات کنترلی فیزیکی و امنیتی  OCROVدھد. ھای فعلی و اجرای مجموعھ جدید استانداردھا ادامھ میانھبھسازی سام
ای نیز برای تضمین  شدهبندیھای گسترده بھ کارکنان آغاز کرده است. اقدامات امنیتی طبقھسایبری را ضمن ارائھ آموزش 

 ت. کاھش نیافتن کارآیی این اقدامات در نظر گرفتھ شده اس

 ھای امنیتی و اضطراری برای تضمین پیشگیری از اختاللبرنامھ 
§4005(a)(10)(l)(vi)(VIII)(ia) 

OCROV ای را از طریق مشارکت، جانبھ-برای تضمین پیشگیری از اختالل در عملیات انتخابات، رویکرد چند
 ھا در پیش گرفتھ است.ھای داخلی و روال کنترل

 ھای ایالتی، فدرال و محلیھمکاری
ارتباط  » Orange (OCIAC)و «مرکز ارزیابی اطالعات کانتی Orangeما با دفتر «رئیس امنیت اطالعات» کانتی 

) و FBI، «اداره فدرال تحقیقات» (DHS)ایم. ما ھمچنین ارتباط مستقیمی با «اداره امنیت داخلی» (برقرار کرده
 ) داریم. EAC«کمیسیون ھمکاری انتخابات» (

با دفتر  شود. ما با برگزاری جلسات منظمھای انتخابات پیش و پس از انتخابات تقویت میفرآیند ھمکاری درباره چرخھ 
 ایم.آگاھی امنیتی خود را تقویت کرده FBIو  DHSامنیت کانتی، 

 ھای داخلی کنترل
ھای ھاست. دستگاهالیھ برای تضمین محرمانگی و امنیت ھمیشگی داده -شامل رویکردی چند OCROVاز دیدگاه فنی، 

ھا در کل  شود و داده ) بھ کار گرفتھ میFIPSبرخوردار از اجزای دارای تاییدیھ «استاندارد پردازش اطالعات فدرال» (
گیری حائز رای انتخاب مکان میزبان مرکز رایماند. موضوع امنیت فیزیکی نیز بفرآیند انتقال نقطھ بھ نقطھ محرمانھ می

 شود.اھمیت است. فقط مراکز برخوردار از امکانات کافی تامین امنیت فیزیکی انتخاب می

ھای ھوشمند و ھا، تلفنھا درباره تبلتھای ھمراه امکان کنترل کلی حفظ امنیت و اجرای سیاستمدیریت دستگاه
ھای ھمراه امکان پاکسازی دستگاه از راه دور، استفاده از گذرواژه،  مدیریت دستگاهکند. ھای دیگر را فراھم می دستگاه

روز ھای رمزگذاری شده، کنترل توزیع برنامھ و بھھا، استفاده از داده تھیھ فھرست سیاه یا فھرست سفید برای برنامھ
 کند.افزار را فراھم می رسانی نرم
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رسانی در مواقع اضطراری خواھد بود. کارکنان مرکز ھوشمند برای اطالعگیری دارای یک تلفن ھر مرکز رای 
ھای ضروری مربوط بھ شرایط اضطراری دریافت خواھند کرد. برای دستگاه گیری نیز یک کتابچھ درباره روال رای 
 گیری باتری پشتیبان برای ساعات قطع برق در نظر گرفتھ شده است.رای 

 اھا و استانداردھھا، روشروال 
ھای زنجیره نگھداری بھ عنوان کنترل اداری در قالب راھبرد کلی حفظ امنیت عملیات انتخابات بھ کار گرفتھ روال 

 کند.گیری را تضمین می ھای سامانھ رای ھای زنجیره نگھداری وجود امکانات رھگیری فیزیکی دستگاهشود. روال می

بات در مکانی امن کھ ورود بھ آن بدون کارت شناسایی غیرممکن گیری تا زمان استقرار برای انتخااجزای سامانھ رای 
شوند. دار نگھداری میگیری در کانتینرھای حمل دارای مھروموم شمارهھای رای شوند. دستگاهاست، محافظت می

در ھنگام گیری شوند. ھمھ تجھیزات رایگیری نگھداری میھای رای دار در سامانھ ھای حافظھ با مھروموم شمارهدستگاه
 شوند.رھگیری می OCROVاستقرار و بازگشت بھ 

کنند. مسئوالن انتخابات و ھای توزیع امضا میگیری را در مکان ھای رایمسئوالن انتخابات اسناد زنجیره نگھداری دستگاه
لیت مشکوک ھای امنیتی را مرتباً بازبینی و شکستگی یا فعاگیری ملزم خواھند بود کھ مھرومومکارکنان مرکز رای

گیری در سیاھھ  گیرد. تجھیزات رایدستگاه را پس از بازگشت تحویل می OCROVاحتمالی را گزارش کنند. نماینده 
 شود.ثبت و در مکانی امن نگھداری می

 ھای امنیتی و اضطراری برای تضمین تداوم انتخابات در صورت وقوع اختاللبرنامھ 
§4005(a)(10)(l)(vi)(VIII)(ib) 

OCROV ای را برای پیشگیری از وقوع اختالل در فرآیند انتخابات انجام داده است. البتھ حفظ آمادگی  اقدامات گسترده
برای مقابلھ با حادثھ یا اختالل احتمالی بسیار مھم است. این بخش حاوی توضیحاتی درباره اقدامات صورت گرفتھ با ھدف 

 عملیات انتخابات در صورت وقوع اختالل است. حفظ آمادگی برای جلوگیری از بروز وقفھ در 
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 گیریگیری در مدت رایواکنش مرکز رای
شوند تا بھ حوادث احتمالی رسیدگی  مستقر می Orangeگیری، کارکنان پشتیبانی انتخابات در سراسر کانتی در مدت رای 

دارند و برای رفع مشکالت فنی آموزش  گیری جایگزین در اختیارھا و امکانات رایکنند. این کارکنان میدانی دستگاه
توانند مشکل قطع برق در  دقیقھ است. کارکنان میدانی می 15اند. زمان واکنش این کارکنان پشتیبانی معموالً کمتر از دیده

گیری اطالعات تماس اضطراری را در  گیری را با ژنراتورھای برق سیار برطرف کنند. کارکنان مرکز رایمراکز رای 
دارند کھ شامل میز راھنمای اختصاصی برای رسیدگی سریع بھ مشکالت یا اعزام اعضای گروه پشتیبانی بھ محل  اختیار

 وقوع حادثھ است.

کنند و این قابلیت را دارند کھ بدون اتصال اینترنت کار کنند. گیری بھ صورت مستقل کار میھای مرکز رایھمھ دستگاه 
گیری در ارتباط باشند. اگر یک قطعھ از دستگاه ھای رای ری مستقیماً با دیگر دستگاهگیچنین نیست کھ قطعات دستگاه رای 

 دھند. گیری بھ کار ادامھ میھای رای از کار بیفتد، دیگر دستگاه

 برنامھ رسیدگی بھ حادثھ 
OCROV  دارای یک برنامھ جامع رسیدگی بھ حادثھ است کھ در صورت وقوع حادثھ امنیتی سایبری، قطع برق یا حملھ

 کند.مند برای شناسایی، رسیدگی (بھ) و رفع پیامدھای حادثھ ارائھ میشود. این برنامھ روشی قاعده اجرا می 

ھای آنھا بھ فناوری اطالعات شناسایی شده است تا پیوستگی عملیات انتخابات در صورت فرآیندھای بحرانی و وابستگی 
ترتیب چارچوبی برای تعیین فرآیندھای تجاری مھم و توانمندسازی سازمان برای مقابلھ با  وقوع اختالل تضمین شود. بدین

 شود.ھم میھای عملیاتی ما فراافت کلی یا جزیی قابلیت
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دھندگان، کارکنان و دھد کھ اطالعات در صورت وقوع اختالل چگونھ بین رای نمودار گردشی ارتباطات زیر نشان می
گیری درباره رسانی نادرست، گرفتن تصمیمات سیاسی و تصمیمشود. برای جلوگیری از اطالعھا توزیع میرسانھ
 ارات مشخصی واگذار شده است. ھای کارکردی اداره، در صورت لزوم، اختیحوزه

 

روز خواھد شد تا راھبردھای مقابلھ با  گیری بھبرنامھ جامع رسیدگی بھ حادثھ تدوین شده است و طبق الگوی مرکز رای 
 سناریوھای گوناگون احتمالی مشخص شود. 

 ھا و استانداردھاروش
§4005(a)(10)(l)(iv) 

بخشیدن بھ عملیات انتخابات در صورت وقوع بالیای طبیعی، حوادث یا اختالالت ھدف «برنامھ رسیدگی بھ حادثھ» تداوم 
توان از بیشتر اختالالت ھای فرآیندھای بحرانی، ارتباطات و امکانات جایگزین، میرسانی است. با شناسایی روال خدمت

 پذیر در عملیات انتخابات اجتناب کرد.بینیپیش

 فرآیندھای بحرانی
تک این فرآیندھای بحرانی  فرآیندھای بحرانی الزم برای برگزاری انتخابات را شناسایی کرده است. تکاین برنامھ ھمھ 

ھای فنی، یک راھبرد بازیابی، شود. برای ھریک از این وابستگیھای فنی ھریک از فرآیندھا تعیین میتحلیل و وابستگی
گیری یکی از چندین فرآیند بحرانی  یبانی از مرکز رای شود. مثالً، پشتھای ضروری، تعریف میشامل بازگرداندن داده 

داده حاوی اطالعات  گیری، کارکنان باید بھ پایگاهشناسایی شده در زمینھ انتخابات است. برای پشتیبانی از مراکز رای 
کھ از کند گیری و اطالعات تماس دسترسی داشتھ باشند. بنابراین، «برنامھ رسیدگی بھ حادثھ» ایجاب میمرکز رای
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ھا در مھلت معقول الزم برای ادامھ عملیات در نظر گرفتھ  داده نسخھ پشتیبان تھیھ شود و راھبردی برای بازیابی داده پایگاه
 شود.

 ارتباطات 
پردازد. این  ھای حفظ ارتباط در صورت وقوع اختالل نیز میھای ارتباط و روش«برنامھ رسیدگی بھ حادثھ» بھ حالت

شود. وظایف مربوط بھ انتشار اطالعات ھای اصلی می تباط جایگزین در صورت از کار افتادن سامانھھای ارشامل حالت
شوند. مرجعی کھ شود و ذینفعان اصلی کھ باید در صورت وقوع اختالل با آنھا تماس گرفتھ شود، مشخص میتعیین می

کند کھ فقط با مثالً، برخی موارد اختالل ایجاب می شود.باید با آن تماس گرفتھ شود، بر اساس فرآیند مختل شده تعیین می
ھا و عموم مردم را ضروری  گیری تماس گرفتھ شود، در حالی کھ برخی دیگر ایجاد ارتباط با رسانھکارکنان مرکز رای

 سازد.می

 امکانات جایگزین 
سازد،  اصلی را غیرممکن میھایی کھ دسترسی بھ امکانات سوزی، سیل یا دیگر وضعیتبرای حوادث محلی مانند آتش

گیری مکمل یا جایگزین توان بھ عنوان مراکز رای گیری سیار را میشود. واحدھای رای امکانات جایگزین تعیین می
 مستقر کرد.
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 اثر مالی
سازد. سامانھ  مدت را دشوار می -مدت و بلند-ھای کوتاهجوییھا و صرفھ گیری مقایسھ ھزینھجایگزین کردن سامانھ رای 

 آمیز انتخابات بھ پایان عمر خود رسیده است.سال برگزاری موفقیت 15پس از  OCROVگیری رای 

 مدت-مدت و بلند-ھای کوتاهجوییبرآورد صرفھ 
§4005(a)(10)(I)(v) 

ھای خرید سامانھ  گیری فعلی و جدید، و ھزینھھای رای ھای صدور مجوز و نگھداری از سامانھھای زیر ھزینھدر جدول 
 گیری مقایسھ شده است. گیری و الگوی مرکز رای جدید در الگوی مکان رای 

 گیری:نگھداری سامانھ رای  ھای صدور مجوز وھزینھ 

 

 سال مالی 

2016/2017 

 

 سال مالی 

2017/2018 

 

 سال مالی 

2018/2019 

 

 سال مالی

2019/2020 

 (بودجھ پیشنھادی) 

 50,000$ 595,000$ 595,000$ $730,000 2018گیری سامانھ رای

 باید تعیین شود    گیری جدیدسامانھ رای

 

 گیری:گیری و مرکز رایگیری جدید برای انتخابات با مکان رای رایھای تخمینی سامانھ ھزینھ

تعداد مراکز/ تعداد واحدھای  نوع انتخابات
 (تخمینی)باره تجھیزات -خرید یک (شامل رشد)پذیر دسترسی

 40,000,000$–23,400,000$ 1200 / 900 گیریالگوی مکان رای

 14,177,550$–8,537,550$ 940 /   188 گیریالگوی مرکز رای

 25,822,450$–14,862,450$  تفاوت ھزینھ

 



EAP  1صفحھ   –اصالح شده 

 دھندگانکلیات برنامھ آموزش و راھنمایی رای
§4005(a)(10)(l)(i), §4005(a)(10)(l)(i)(VI) 

OCROV ھا و ذینفعان اجتماعی، و تقویت روابط کنونی با ھمکاران خود را ملزم بھ ایجاد روابط تازه با سازمان
 داند.  گیری میاجتماعی در دوره گذار بھ الگوی مرکز رای 

ھای خالقانھ و کارآمدتر برای ایجاد ارتباط  بھ مشارکت در رویدادھای باسابقھ و یافتن روش OCROV، 2020در سال  
) آن دستھ از رویدادھای  VEOPدھندگان» (دھندگان ادامھ خواھد داد. این «برنامھ آموزش و راھنمایی رای رای با

رسانی شود. ھمچنین راھبردھای جدید پیام رسانی کھ سازمان آنھا را ھماھنگ و در آنھا شرکت خواھد کرد، شامل می کمک
تخصیص کارآمدتر منابع از طریق تحلیل نقاط داده کلیدی  با ھدف تقویت حضور در جامعھ و اطالعات مربوط بھ روش

 در این برنامھ ارائھ شده است. 

 خالصھ اھداف
 2020گیری رویدادھای معرفی نمایش مراکز رای  •
 گیریھای مرکز رایکارگاه •
 رویداد بزرگ مشارکت ھمگانی 50  •
 رویداد کوچک تا متوسط مشارکت ھمگانی 100 •
 2020و نوامبر  2020الکترونیکی در انتخابات مارس گیری رای  •
 ھاھا و دانشگاهھمکاری با کالج •
 ھاھمکاری با دبیرستان •
 دھندگانرابط مستقیم رای 2-4 •
 ویدئو تولید شده 70ای شامل بیش از مجموعھ •
 ھای اجتماعیتقویت پوشش رسانھ •

 ھمکاران اجتماعی
§4005(a)(10)(l)(i)(III) 

محور است. -ھای جامعھھا/سازمانرسانی عمومی شامل حفظ روابط ھمکاری با گروهآمیز برنامھ کمکحفظ موفقیت
OCROV ھای گوناگون در سراسر کانتی با افراد متعھد از سازمانOrange ھای ھواداری،  کند: گروهدیدار می

  1998ا و افراد دیگر. سابقھ ایجاد این روابط بھ ھای شھروندی، مراکز سالخوردگان، کلیساھھای مدنی، اتحادیھگروه
 یابد.ھای ھمکار سال بھ سال افزایش می رسد و تعداد سازمان می

 کارگروه انتخابات عمومی 
عضو است کھ وظیفھ  25) در واقع یک ھیات مشورتی عمومی و متنوع شامل CEW«کارگروه انتخابات عمومی» (

، ھر سھ ماه  2009از زمان تشکیل در سال  CEWپذیری انتخابات را بر عھده دارد. جلسات تضمین آزادی و دسترسی 
رسد. این گروه یشود. بازخوردھای ارزشمندی از عموم مردم درباره فرآیند انتخابات بھ این گروه میک بار برگزار می

دھد تا کل اعضای جامعھ را از مسائل مربوط بھ انتخابات آگاه و ترتیب می OCROVمشورتی ھمچنین نشستی برای 
 مشارکت ھمگانی را ترویج کند.
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دھندگان زن، حزب  توان بھ نماینده جامعھ التین، جامعھ آسیایی، فروشندگان شھری، ائتالف رای از اعضای این گروه می
سربازان، جامعھ معلوالن، جمعیت جوانان خواه، حزب دموکرات، ذینفعان دیگر، جامعھ سالخوردگان، جامعھ کھنھجمھوری

 سال) و مشاغل آزاد اشاره کرد.  25تا  18دھندگان (رای

 پذیری زبانیگیری و کمیتھ مشورتی دسترسیپذیری رایکمیتھ مشورتی دسترسی CEWکمیتھ فرعی 
§4005(a)(9)(A), §4005(a)(9)(B), §4005(a)(10)(l)(i)(I) 

با نام «کمیتھ  CEW) و کمیتھ فرعی VAACگیری» (پذیری رایبا نام «کمیتھ مشورتی دسترسی CEWکمیتھ فرعی 
ھستند کھ برای   CEWتشکیل شدند، دو کمیتھ مستقل  2017) کھ در اوایل  LAACپذیری زبانی»(مشورتی دسترسی

 اند.ار معلولیت و جوامع اقلیت زبانی در نظر گرفتھ شدهدھندگان دچتمرکز بر نیازھای رای

در زمینھ اجرای قوانین فدرال و ایالتی مربوط بھ دسترسی زبانی و  OCROVرایزنی و ھمکاری با  LAACماموریت 
بھ ارائھ پیشنھاد در زمینھ شناسایی و  LAACگیری است. دھندگان در فرآیند رای تضمین مشارکت ھدفمند ھمھ رای

زد. از وظایف این  پرداگیری نیز میھای تضمین دسترسی برابر بھ مراکز رای ھا و سیاستھا، برنامھبندی فعالیتاولویت
پذیری زبانی پذیری زبانی، ترویج ابتکارات دسترسیھای تخصصی در زمینھ مسائل دسترسیتوان بھ ارائھ کمککمیتھ می

 در زمینھ کمک زبانی اشاره کرد.  OCROVھای گویی بھ پرسشو پاسخ

گان دارای نیازھای دھنددر زمینھ ارائھ خدمات بھ رای  OCROVارائھ مشاوره و کمک بھ  VAACماموریت 
ھای تامین امکانات دسترسی برابر اشاره پذیری و برآورده کردن الزامات ایالتی و فدرال و بررسی ھمھ فرصت دسترسی

ھای تضمین تامین امکانات ھا و سیاستھا، برنامھبندی فعالیتبھ ارائھ پیشنھاد در زمینھ شناسایی و اولویت VAACکرد. 
توان بھ ارائھ کمک تخصصی پردازد. از وظایف این کمیتھ میدھندگان دچار معلولیت نیز میی رای دادن مستقل برای را 
درباره   OCROVپذیری در عملیات، و دادن بازخورد بھ ھای دسترسی پذیری، گنجاندن روالدر زمینھ امور دسترسی
 پذیری اشاره کرد.یدھندگان دارای نیازھای دسترسرسانی بھ رایپذیری و کمکاستانداردھای دسترسی 

ھای حامی ھر گروه را  و فھرست اعضا و سازمان  VAACو  LAACھای فرعی  و کمیتھ CEWدستورکار جلسات 
از   65ھا» بیابید. ھمکاران جامعھ زبانی و ھمکاران جامعھ معلوالن در صفحھ «پیوست  60توانید در صفحھ می

 اند.ھا» معرفی شده«پیوست
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 دھندگان ویژه جوامع زبانیھای آموزش رایکارگاه
§4005(a)(10)(l)(i)(VI)(ia) 

دھندگان خواھد بود. این کارگاه برای ارائھ  میزبان چندین کارگاه آموزش رای EAP ،OCROVپس از انتشار نھایی 
شود. در سال  ھای فدرال و ایالتی اورنج کانتی برگزار میتک زبانگیری و انتخابات بھ تکاطالعات درباره مراکز رای 

 الوگ خواھد بود.ای، فارسی (پارسی) و تاگھا شامل اسپانیایی، ویتنامی، چینی، کره، این زبان 2020

ھای گیری، خدمات کمک زبانی، گزینھگیری، معرفی دستگاه رای ھر کارگاه شامل اطالعاتی درباره الگوی مرکز رای 
  10ھا حداقل ھای درخواست مطالب ترجمھ شده انتخابات خواھد بود. اطالعات مربوط بھ کارگاهتحویل برگھ رای و روش

 گیرد.ھای جوامع زبانی قرار می و سازمان LAACشود و در اختیار روز پیش از تاریخ برگزاری منتشر می

OCROV ھا و انتخاب مطالب قابل ھا کارگاهھا و تاریخ، ساعت و مکان برگزاریگیری درباره تعداد کارگاهبرای تصمیم
 فت.و جوامع زبانی ھمکار آن کمک خواھد گر CEW LAACدھندگان از توزیع برای رفع نیازھای زبانی رای 

 ھای شناسایی جوامع زبانیروش
§4005(a)(10)(l)(i)(V) 

OCROV  دھندگان کند. رای اند، استفاده میدھندگانی کھ از طریق فرمھای ثبت نام خواستار کمک زبانی شدهاز آمار رای
برسانند و بھ ھمین  OCROVتوانند ترجیحات زبانی خود را از طریق تلفن، نمابر، ایمیل یا اینترنت بھ اطالع ھمچنین می

روز کنند. منابعی مانند «اداره سرشماری ایاالت متحده» بھ شناسایی مناطقی کھ جوامع ھا ترجیحات زبانی خود را بھ روش
 کنند، کمک خواھند کرد.آشنا بھ انگلیسی و نیازمند کمک زبانی در آنھا زندگی می-کم

یع جغرافیایی مناطق سکونت جوامع زبانی در کانتی از ھمکاران جوامع زبانی در زمینھ توز OCROVدر ضمن،  
Orange  گیرد.اطالعات می 
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 دھندگان ویژه جوامع معلوالنھای آموزش رایکارگاه
4005(a)(10)(l)(i)(VI)(ib) § 

پذیری و مشارکت دھندگان را برای تقویت دسترسیچندین کارگاه آموزش رای  EAP، OCROVپس از انتشار نھایی 
گیری، ھایی درباره الگوی مرکز رای کند. این کارگاه شامل آموزشواجد شرایط دچار معلولیت برگزار می دھندگانرای 

ھای دریافت برگھ رای پستی با گیری، تحویل دادن برگھ رای و گزینھ پذیری دستگاه راگیری، دسترسیمعرفی دستگاه رای
 قابلیت دسترسی الکترونیکی خواھد بود. 

OCROV ھا و انتخاب مطالب قابل ھا کارگاهھا و تاریخ، ساعت و مکان برگزاریگیری درباره تعداد کارگاهبرای تصمیم
و جوامع معلوالن ھمکار آن کمک خواھد  CEW VAACدھندگان دچار معلولیت از توزیع برای رفع نیازھای رای 

و خدمات قابل ارائھ بھ   RAVBMرسانی درباره موضوعاتی مانند گرفت. امکان تدوین ویدئوھای آموزشی و اطالع
 گیری وجود دارد.دھندگان دچار معلولیت در مراکز رای رای 

و   VAACشود و در اختیار منتشر میروز پیش از تاریخ برگزاری  10اطالعات مربوط بھ رویدادھای کارگاه حداقل 
 گیرد.ھای جوامع معلوالن قرار میسازمان

 ھادبیرستان
OCROV  از طریق برنامھ تحسین شدهMyBallot ھا برقرار کرده است. برنامھ  ای با دبیرستانخود روابط سازنده
MyBallot  ایی با تولید برگھ رای، مدیریت ھای تعاملی آشنآموزان دبیرستانی را با پیشینھ انتخابات و فرصتدانش

سازد. از زمان انتشار این  گیری رسمی و نظارت بر جدول نتایج انتخابات آشنا میآموزی با دستگاه رای انتخابات دانش
اند و با فرآیند انتخابات و دبیرستان در این برنامھ شرکت کرده 22آموز از دانش 4,000، بیش از 2010برنامھ در سال 

 اند.آشنا شدهگیری رای 

روز خواھد شد.  گیری بھگیری سنتی توسعھ یافت و با گذار بھ الگوی مرکز رایبا الگوی مکان رای  MyBallotبرنامھ  
OCROV رسانی درباره روش ثبت نام، اطالع-ھای پیشھا برای ارائھ فرصتاز روابط کنونی خود با دبیرستان

 دھندگان بھره خواھد گرفت.و آموزش ثبت نام رای گیری برگزاری انتخابات در الگوی مرکز رای 

 ھاھا و دانشگاهکالج
از طریق برگزاری رویدادھای   OCROVوجود دارد.    Orangeکالج و دانشگاه دارای پردیس در کانتی  28حدوداً 

ھای مان دھندگان بھ سازگیری و انتخابات، آموزش ثبت نام رایھا و ارائھ اطالعات درباره رای معرفی در پردیس
ھا برقرار کرده ھا و دانشگاهای با کالج ھا و جلسات باشگاه دانشجویی روابط سازندهآموزی و سخنرانی در کالسدانش
 است.

-گیری سیار الکترونیکی» را با شیوه بازاریابی باز«واحد سیار مشارکت اجتماعی» و «واحد رای  OCROVدر ضمن،  
ھا برده است. در این  ھا و دانشگاهکالج ان، ھیات علمی و کارکنان بھ پردیسطراحی شده و با ھدف جلب توجھ دانشجوی

، کالج گلدن وست Saddleback)بک (گیری سیار الکترونیکی» در کالج سادل توان بھ میزبانی «رای زمینھ می
)(West College) دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در فولرتون ،CSU Fullerton در اروین () و دانشگاه کالیفرنیاUC 

Irvine .در انتخابات سالھای پیش اشاره کرد ( 
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گیری ھا و بررسی امکان میزبانی مرکز رایھا و دانشگاهھای جامع بازاریابی ویژه کالجمذاکرات اولیھ برای توسعھ برنامھ
) (Kalra)» (کالرا 59ویژه «الیحھ مجمع ھا صورت گرفتھ است. قوانین معلق کنونی، بھیا صندوق رای در پردیس 

نظر اه ایالتی کالیفرنیا و دانشگاه کالیفرنیا را الزامی خواھد کرد. صرف ھای دانشگ گیری در پردیسمیزبانی از مرکز رای
  UC Irvineو  CSU Fullertonپیشاپیش و بھ کمک  OCROV» قانون بشود یا نشود، 59از این کھ «الیحھ مجمع 

ھای و دانشگاه ھاھای مشابھ در کالج گیری در پردیس و بررسی فرصت ریزی برای میزبانی از مرکز رای شروع بھ برنامھ
 دیگر کرده است.

 ھمکاران تجاری
OCROV ھای سخنرانی، آموزش ثبت نام ھای بازرگانی برای فراھم کردن فرصت ھای تجاری و اتاقبا انجمن

توان بھ آوردن  ھای گذشتھ میرسانی ھمکاری خواھد کرد. از ھمکاری ھا و جلسات اطالعدھندگان و برگزاری نشسترای 
ھای و ارائھ گزارش  Ladera Ranchگیری الکترونیکی» بھ «جشنواره برداشت» اتاق بازرگانی «واحد سیار رای 

در   OCROVگیری در رویدادھای برگزار شده بھ میزبانی اتاق بازرگانی محلی اشاره کرد. در ضمن، مربوط بھ رای
» است کھ برای جامعھ تجاری  2020گیری ریزی برای برگزاری برنامھ معرفی بھ نام «نمایش مراکز رای حال برنامھ

 طراحی شده است. 

 رویدادھای سخنرانی و رویدادھای اجتماعی 
 رویدادھای سخنرانی

دھندگان با ناپذیر فرآیند راھنمایی رای بخش جدایی OCROVرسانی عمومی بخش رویداد سخنرانی برنامھ کمک
دھد، اھداف  ای را پوشش میاست. این برنامھ کھ ناحیھ متنوع و گسترده Orangeھای گوناگون در سطح کانتی پیشینھ

 زیر را پی گرفتھ است: 

 گیریدھندگان با فرآیند انتخابات، شامل گذار بھ الگوی مرکز رای آشنا ساختن رای  •
 دھندگانھای ویژه، امکانات آنالین و ثبت نام رای رسانی درباره برنامھاطالع •
 ھای ھمکاریشبکھ سازی و پیگیری فرصت •

 
ایجاد ارتباطات در مقیاس کوچک و بزرگ در جامعھ در کانون توجھ قرار دارد. رویدادھای سخنرانی حضور در جلسات  

 شود. محور را شامل می-ف، ناوابستھ و فرھنگطرو رویدادھای عمومی مختلف و برگزاری جلسات معرفی بی

، رویدادھای سخنرانی امکان ترویج خدمات، ایجاد ارتباط و تعامل با Orangeھای ساکن کانتی بھ دلیل فراوانی گروه
 ھای ھدف شامل موارد زیر، ولی نھ محدود بھ آنھا، است:کند. گروهفراھم می OCROVجوامع گوناگون را برای 
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 ھای شھروندیکالس • کلیساھا • ھای اجتماعیگروه •
 ای ھای حرفھ انجمن • ھادانشگاه • ھای روتاریانجمن •
 نھادھای خدمات عمومی • آموزیھای دانش سازمان • مربیان-ھای اولیاانجمن •
 ھای جوانانگروه • ھای غیرانتفاعیسازمان • ھای فرھنگیباشگاه •
  مراکز شھروندان سالخورده • ھای خدماتیسازمان •

 

 2020گیری رویدادھای معرفی نمایش مراکز رای
برای   OCROVای از رویدادھای ماھانھ معرفی سیار است کھ کارکنان » مجموعھ 2020گیری «نمایش مراکز رای

  2019» از می 2020گیری اند. «نمایش مراکز رایگیری طراحی کردهریزی مراکز رای ارائھ گزارش درباره برنامھ
 رج شده است. ھا» د«پیوست 59آغاز شد و جدول زمانی رویدادھای آینده در صفحھ 

 ھنوز تعیین نشده است. 2020» پس از انتخابات مارس 2020گیری ھای مربوط بھ «نمایش مراکز رای برنامھ 

 اداره سخنرانان
، «اداره سخنرانان» با ھدف آموزش راھبران اجتماعی و  OCROVعالوه بر رویدادھای سخنرانی با حمایت کارکنان 

قبالً و در جریان معرفی   OCROVرسانان معتبر، تشکیل شد. ز مجرای پیامگیری ارسانی درباره مراکز رایاطالع
بر   2020، یک برنامھ «اداره سخنرانان» اجرا کرده بود. «اداره سخنرانان» 2004گیری جدید در سال  رای دستگاه
 ود.گیری متمرکز خواھد بدھندگان و عموم مردم با فرآیند گذار بھ مرکز رای ھای آشناسازی رای فرصت

ای را برای عضویت در «اداره سخنرانان» معرفی کنند. اعضای  ھای اجتماعی دعوت خواھد شد تا نمایندهاز سازمان  
«اداره سخنرانان» از آموزش و مطالب آموزشی مرتبط برخوردار خواھند شد تا بھ توانایی ارائھ کلیات درباره فرآیند گذار  

 گیری برخوردار شوند.بھ مرکز رای 

 ھای اجتماعی رویداد
رسانی عمومی خود را بر رویدادھای کوچک تا متوسط و کمک OCROVدر جامعھ،   OCROVبرای حفظ حضور 

گیری و گیری، رایبرای ارائھ اطالعات درباره گذار بھ الگوی مرکز رای  OCROVمقیاس متمرکز خواھد کرد. -بزرگ
ھا و گویی بھ پرسشکارکنان بھ تعامل با عموم مردم، پاسخ دیگر اطالعات انتخاباتی در این رویدادھا حضور خواھد داشت. 

با شرکت در این رویدادھا بھ ھزاران تن   OCROVارائھ راھنمایی در زمینھ پر کردن فرمھای ثبت نام خواھند پرداخت. 
ات کند. فھرست رویدادھای عمومی کھ احتماالً در چرخھ انتخابدسترسی پیدا می  Orangeاز اعضای جوامع کانتی 

 ھا» ارائھ شده است.«پیوست 89برگزار خواھد شد، در صفحھ  2020
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 مسئوالن برگزیده و نھادھای دولتی
OCROV   از روابط کاری موجود با نھادھای دولتی و مسئوالن برگزیده برای ارتقای سطح آگاھی عمومی از مسالھ گذار

 گیری بھره خواھد گرفت.بھ مرکز رای 

 2019ریزی مشارکتی پاییز جلسھ برنامھ
 (Alexریزی مشارکتی با ھمکاری وزیر ایالت، الکس پادیالمیزبان یک جلسھ برنامھ OCROV، 2019در پاییز 

(Padillaتوان بھ مسئوالن برگزیده کانتی ، خواھد بود. از مدعوین بھ این جلسھ میOrange  نھادھای دولتی و ،
رسانی بھ موسسان درباره تغییرات ھای اطالعگیری و فرصت کارمندان اشاره کرد کھ برای بررسی وضعیت مراکز رای

» کھ  2020گیری یداد بھ تقلید از رویداد معرفی «نمایش مراکز رای آیند. این روگیری و انتخابات گرد ھم میآتی رای 
OCROV  بھ کمک فروشندگان شھری و مدیران دولتی کانتیOrange   برگزار کرد، اجرا خواھد شد.  2019در می 

گیری یا صندوق رای در یکی از نھادھای دولتی،  توان بھ میزبانی یک مرکز رای ھای احتمالی مشارکت میاز فرصت 
گیری بھ گیری و مراکز رای ھا و انتقال اطالعات رای سایتھای فیزیکی و وبرسانی در مکانعرضھ مطالب اطالع
 موسسان اشاره کرد.

، مسئوالن OCROVدھندگان بین این جلسھ برای تقویت روابط جاری در حوزه انتقال اطالعات و حمایت از رای 
 از آن در نظر گرفتھ شده است. و پس  2020برگزیده و نھادھای دولتی در سال 

 رسانی عمومی مشارکتیکمک
 1-1-2ھمکاری با 
OCROV » کانتی  1-1-2پیگیر ایجاد ھمکاری نوآورانھ باOrange» .کانتی  1-1-2» استOrange  سازمانی «
پردازد تا  می Orangeاست کھ بھ ارائھ اطالعات جامع و خدمات نظام ارجاع بھ ساکنان کانتی  (3)(c)501غیرانتفاعی 

 ھای عمومی بھداشتی و انسانی تسھیل شود.روند دریافت خدمات و حمایت

گیری و ای حاوی اطالعات مرکز رایگیرندگان، در مدتی کھ در انتظار مکالمھ ھستند، صدای ضبط شده برای تماس 
توانند گیری میبا دریافت اطالعات مرکز رای  1-1- 2رسانی و ارجاع شود. کارشناسان اطالعات پخش میانتخاب

دھنده بیابند و فرد را برای دریافت راھنمایی بیشتر بھ گیری یا صندوق رای را برای رای ترین مرکز راینزدیک
OCROV  .ارجاع دھند 

 Orangeھمکاری با اداره ترابری کانتی 
است.    Orangeکننده رسمی خدمات ترابری عمومی در کانتی ارائھ  »Orange (OCTA)ترابری کانتی «اداره 

OCROV  با ھمکاریOCTA ھای ایستگاه اتوبس را با اطالعات مراکز ھای عمومی و نیمکتقصد دارد سطح اتوبوس
کننده از حمل و نقل عمومی، افراد اطراف  دھندگان استفادهگیری از این راھبرد، عالوه بر رای گیری بپوشاند. با بھرهرای 

 شوند.گیری بیشتر آشنا میھای ترابری عمومی نیز با مراکز رایخودروھا یا ایستگاه
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 گیری ویژه نھادھای دولتیبستھ بازاریابی مراکز رای
ھای مختلف انرسانی در مک یک بستھ بازاریابی برای نھادھای دولتی تھیھ خواھد شد تا امکان عرضھ مطالب اطالع 

 گیرد.نھادھای عمومی فراھم شود. مطالب ترجمھ شده بازاریابی بنا بھ درخواست در اختیار نھادھای عمومی قرار می 

 این بستھ شامل (و نھ محدود بھ) اقالم زیر است: 

 بروشور •
 آگھی •
 پوستر •
 ھای متداولپرسش •
 ھای استقرار صندوق رای گیری و مکاننقشھ و فھرست مراکز رای •

 

 مجموعھ مشارکت اجتماعی
 ھای عمومیبرنامھ رسانھ

§4005(a)(10)(l)(i)(I) 

 OCROVگیری و انتخابات، از تغییرات آینده مربوط بھ رای Orangeدھندگان ساکن کانتی برای آگاه ساختن رای 
با استفاده از  تر و با فراوانی ھرچھ بیشتر، در پیش خواھد گرفت. رسانی ھرچھ گستردهرویکردی جامع در قبال کمک

ھای اجتماعی، ارسال پستی مستقیم، مطالب چاپی، انتشار تلویزیونی، ویدئو، انتشار آنالین و پخش رادیویی، ترکیب رسانھ
دھندگان با اطالعات مراکز دھندگان را با ھدف افزایش احتمال روبرو شدن رای ھای مورد استفاده رایاشباع طیف رسانھ

 بی پی خواھیم گرفت.گیری و مطالب بازاریارای 

 ایھمکاران رسانھ
§4005(a)(10)(l)(i)(II), §4005(a)(10)(l)(i)(VIII) 

OCROV  ای ھمگانی برای توزیع و انتشار انبوه ھای رسمی، محتوای تصویری و محتوای رسانھبھ ارائھ اطالعیھ
گیری خواھد  ای معتبر برای انتقال اطالعات مراکز رایای موجود و یافتن دیگر منابع رسانھاطالعات در ھمکاران رسانھ 

گیری و ھای مرکز رای پذیر، مکانبرگھ رای دسترسی ھای ارائھ درخواست پذیری، روشھای دسترسیپرداخت. گزینھ
گیرد. ای قرار می گیری در اختیار ھمکاران رسانھ ھای رای صندوق رای، دیگر اطالعات کلی انتخابات و دیگر گزارش

 ھا» مراجعھ کنید.از «پیوست 55ای، بھ صفحھ برای مشاھده فھرست ھمکاران رسانھ

ھای محلی و ملی برای سخنرانی  دھندگان»، اغلب از رسانھ «مسئول ثبت نام رای، (Neal Kelley)در ضمن، نیل کلی 
ھا برای حمایت ویژه کند. از این نوع فرصتانداز مسئوالن انتخابات استفاده میبھ عنوان کارشناس انتخابات و ارائھ چشم 

 از معرفی تغییرات در سطح کالن بھره گرفتھ خواھد شد. 
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 ی ای زبانھمکاران رسانھ
§4005(a)(10)(l)(i)(l) 

ای زبانی، دریافت ھای رسانھ جدیدترین اخبار و اطالعات را از منابع گوناگون، مانند درگاه  Orangeجوامع متنوع کانتی 
رسانی بھ عنوان رابط جوامع زبانی تعیین کرده و روابط وقتی را برای خدمت-کارکنان تمام OCROVکنند. می

ای، فارسی (پارسی) و  ای زبانی در جوامع گویشوران اسپانیایی، چینی، ویتنامی، کرهنھمستحکمی را با ھمکاران رسا
دھندگان در  روزی و رایگان راھنمایی رایتاگالوگ برقرار کرده است. اطالعات مربوط بھ انتخابات آینده و خط شبانھ

از   57ای زبانی، بھ صفحھ ان رسانھای زبانی قرار خواھد گرفت. برای مشاھده فھرست ھمکاراختیار ھمکاران رسانھ
 ھا» مراجعھ کنید.«پیوست

 دھندگانرابطان مستقیم رای
§4005(a)(10)(l)(i)(X) 

OCROV  روزی و دھندگان ثبت شده از خط شبانھ قصد دارد دو تا چھار برگھ پستی مستقیم برای آگاه ساختن ھمھ رای
ھای گیری ارسال کند. برگھ دھندگان و تغییرات آینده در زمینھ انتخابات و رایویژه راھنمایی رای  OCROVرایگان 

دھندگان طراحی خواھند شد و حاوی برند و پیام مرکز یھای مختلفی خواھند داشت ولی برای جلب توجھ را پستی اندازه
گیری، نشانی و ساعات کار ھای رایھای پستی ممکن است حاوی اطالعاتی مانند گزینھگیری خواھند بود. برگھرای 

) یا برگھ رای پستی VIGدھندگان» (ھای رای و زمان ارسال «راھنمای اطالعات رای گیری و صندوقمراکز رای 
)VBMاشند.) ب 

 پذیردار ویژه درخواست مطالب بھ زبان جایگزین یا در قالب دسترسی -کارت پستال تمبر
§4005(a)(8)(B)(iii) 

کنند تا در صورت لزوم برای ارائھ  خود دریافت می  VIGدار ھمراه -دھندگان ثبت شده یک کارت پستال تمبرھمھ رای 
  14201§ھای جایگزین طبق اطالعات انتخابات بھ زبان پذیر و دریافتدر قالب دسترسی  VBMدرخواست برگھ رای 

ھای پر کردن و  دستورالعمل گیری» فدرال اقدام کنند.«قانون حقوق رای  203§نامھ انتخابات کالیفرنیا» و «آیین
 شود.درج می OCROVسایت و وب VIGبازگرداندن کارت پستال در 

 ھای خدمات عمومیاطالعیھ 
§4005(a)(10)(l)(i)(VIII), §4005(a)(10)(l)(i)(IX) 

OCROV  ھای  ھای مختلف (ترجمھ شده بھ ھمھ زبان ھا و زمینھویدئو با مدت 70ای شامل بیش از در حال تھیھ مجموعھ
دھندگان را از تاریخ انتخابات و رسانی و آموزش تھیھ شده است و مثالً رایالزم) است. این ویدئوھا با ھدف اطالع

دھندگان دچار  روزی ویژه رای دئوھا خط تلفن رایگان و شبانھکند. ویھای مختلف بازگرداندن برگھ رای آگاه میگزینھ
گیری و انتخابات در نظر گرفتھ شده است،  ھا و دریافت اطالعات مربوط بھ رایمعلولیت را کھ برای مطرح کردن پرسش

 معرفی خواھند کرد.

گیری و خارجی مراکز رای  گیری و نمایبا ھدف معرفی آرایش نمونھ مراکز رای Orangeھای مختلف کانتی در مکان
 ھای رای فیلمبرداری صورت خواھد گرفت. صندوق

دھندگان شنوا یا ناشنوا و نیز رایدھندگان کمپذیر خواھد بود تا ھمھ رای این ویدئوھا دارای زیرنویس و در قالب دسترسی 
ای ضبط ھای اسپانیایی، ویتنامی، چینی و کرهبینا یا نابینا بتوانند از آنھا استفاده کنند. در ضمن، صدای ویدئوھا بھ زبانکم

ای زبانی قرار خواھد گرفت. برای مشاھده  ای عمومی و ھمکاران رسانھ خواھد شد. محتوا در اختیار ھمکاران رسانھ 
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ای زبانی بھ صفحھ  ھا» و برای مشاھده فھرست ھمکاران رسانھ «پیوست 55ای عمومی بھ صفحھ فھرست ھمکاران رسانھ
 ھا» مراجعھ کنید.وستاز «پی 57

 ھای اجتماعیرسانھ
OCROV گیری دھندگان کنونی درباره تغییرات مراکز رایدھندگان جدید و ارائھ اطالعات بھ رای برای جلب توجھ رای

ھای اجتماعی کمک ھای رای، از رسانھگیری و صندوقگیری و مکان مراکز رایھای مھم، رویدادھا، نکات رایو تاریخ
 فت.   خواھد گر

OCROV  گیری و ایجاد ارتباط با جمعیت در حال بررسی امکانات فیسبوک و یوتیوب برای انتشار اطالعات مراکز رای
مند بھ ترویج ھای زبانی و افراد عالقھ کننده از رسانھسالھ، افراد استفاده 25تا  18مانند جوانان  Orangeھدف در کانتی 

 پذیری است.امکانات دسترسی

Election Newsfeeds  (اخبار انتخاباتی)با برندElection NewsClicks  معرفی خواھد شد تا پستھای وبالگ بھ
برای انتشار خودکار پستھای وبالگ در توییتر و فیسبوک  NewsClicksند.  عنوان اطالعات بھنگام و مھم جانمایی شو

 ادغام خواھد شد.  GovDeliveryھای خودکار خروجی برای مشترکان با و تولید ایمیل

دھندگان در زمینھ گذار بھ مراکز  رسانی و آموزش رایھای اجتماعی برای دستیابی بھ ھدف کلی اطالعراھبردھای رسانھ 
 اند از:ی عبارتگیررای 

 این-در توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و لینکد OCROVتقویت حضور  •
 انتشار محتوای کامالً ھدفمند و مبتنی بر مکان بر اساس برنامھ منظم •
 ھای اجتماعیمشارکت ھدفمند با اعضای فعال جامعھ از طریق رسانھ   •
 ھای اجتماعیترویج و تقویت بحثھای معتبر در رسانھ  •
برای ارائھ راھنمایی، آموزش و  OCROVسازی محتوای ویدئویی فعلی موجود در کانال یوتیوب غنی •

 گیریرسانی درباره مراکز رایکمک

 سایتوب
§ 4005(a)(10)(l)(i)(IV) 

گیری و مطالب بھ عنوان منبع اصلی اطالعات مراکز رای  ocvote.com/votecenterبھ نشانی  OCROVسایت وب
پذیر در  ھای دسترسیدر قالب OCROVسایت قابل استفاده برای عموم مردم بھ کار گرفتھ خواھد شد. اطالعات وب

  VBMھای ارائھ درخواست برگھ رای ، روش EAPتوان بھ گیرد. از این اطالعات می اختیار عموم مردم قرار می 
گیری و ھای مراکز رای پذیر و روش استفاده از آن، فھرستگیری دسترسیگزینھ استفاده از وسیلھ رای  جایگزین،

 اشاره کرد. VCAھای رای و دیگر اطالعات مربوط بھ صندوق
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گلیسی آشنا بھ اندھندگان کمای ترجمھ خواھد شد تا رای ھای اسپانیایی، چینی، ویتنامی و کرهسایت ھمچنین بھ زباناین وب
 گیری دسترسی پیدا کنند.ھا مسلط ھستند بتوانند بھ اطالعات مراکز رای کھ بھ این زبان 

 گیریخبرنامھ مرکز رای
ریزی، اطالعات ھای برنامھگیری را با ھدف ارائھ گزارش خبرنامھ ھفتگی مرکز رای OCROV، 2019از بھار 

ھای نظرسنجی، ھای پیشین حاوی تحلیل داده اندازی کرد. خبرنامھھای دریافت بازخورد عمومی راهرسانی و فرصتکمک
گیری و صندوق ن استقرار مرکز رای ھای ارائھ پیشنھاد درباره مکاگیری و روشھای مرکز رای اطالعاتی درباره کارگاه

 مشترک دارد. 5,500حدود   OCROVھای رای بود. خبرنامھ

 ھا» مراجعھ کنید.از «پیوست  99گیری بھ صفحھ برای مشاھده نمونھ خبرنامھ مرکز رای  

 گیری سیاررای
 OCROV  دھندگان احتماالً ھا و مناطق جغرافیایی خاص را کھ رای گیری سیار در مکانھای استقرار مراکز رای فرصت

 گیری روبرو ھستند، بررسی خواھد کرد.ھای رای در آنھا با محدودیت دسترسی حضوری بھ گزینھ

 رسانی سیار مشارکت اجتماعیخودرو کمک 
رسانی سیار مشارکت اجتماعی» کھ بھ  از «خودرو کمک OCROVدگان، دھنتر رای برای آموزش کارآمدتر و شفاف

پذیر و مجھز بھ نمایشگرھای رسانی سیار کامالً دسترسیکند. خودرو کمکصورت سفارشی ساختھ شده است، استفاده می
ر، را برای  گیری سیاساالری، از جملھ رایگیری تعاملی است. این خودرو فرصت تجربھ کردن فرآیند مردم توکار رای

 کند.ھمگان فراھم می 

ھای روباز بھ نمایش درآمد. در ضمن، این  ھا و مکان، ناوگان سیار ما در چندین رویداد عمومی، رژه2004از سال  
گیری بھ گیری کامالً مجھز بھ کار گرفتھ شده است و در مدت رای خودرو رسماً و بھ شکل موثر بھ عنوان مرکز رای 

نظیر بودند و در سراسر کشور بھ کار  پشتیبان در دسترس خواھد بود. این واحدھا در نوع خود بی گیریعنوان مرکز رای 
 گرفتھ شدند.
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 گیری سیار موقتواحد رای  
 

OCROV  ھای موقت کھ اغلب با  ھا و رستورانگیری و بر اثر الھام گرفتن از فروشگاهدر واکنش بھ روندھای رای
شوند، بھ توسعھ راھکارھای نوآورانھ ادامھ خواھد داد. ھدف نھایی، جلب  یت روبرو میاستقبال مردم در مناطق پرجمع

توجھ عموم مردم در رویدادھا از طریق راھبردھای کارآمد، مانند اصول طراحی ساده و نصب تابلوھای ھدفمند، با قابلیت 
 تغییر بر اساس رویداد، است. 

در سطح کل این   OCROVبا برنامھ بازاریابی و برندسازی  واحد سیار دارای یک پوشش سفارشی برای سازگاری
نماینده و -دھندگان است و امکان دستیابی بھ جمعیت کمسازمان است. سیار بودن این سکو مشوق مشارکت و ھمکاری رای 

 کند.فراھم می  OCROVدھندگان را برای گیری و بھسازی تجربھ رای ھای پرتراکم، اطالعات مراکز رای مکان

گیری بھ کار گرفتھ خواھد شد. فرصت استفاده از واحد رای  2020ات گیری سیار موقت» در چرخھ انتخاب«واحد رای 
ھا و ھا و تاریخدھندگان خواھد رسید. جزییاتی مانند مکانبھ اطالع رای  VBMو  VIGھای سیار از طریق دستورالعمل

 شود.منتشر می ocvote.com/earlyسایت بھ نشانی و وب  VIGساعات فعالیت در 

  مراجعھ کنید. 98بھ صفحھ  OCROVناوگان سیار برای مشاھده تصاویر 
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 دھندگانرسانی بھ رایبینی شده برای کمکبودجھ پیش
§4005(a)(10)(l)(i)(VII), §4005(a)(10)(l)(i)(VII) 

شود و بھ تخصیص بودجھ کالن  محسوب می Orangeدھندگان کانتی گیری تغییری اساسی برای رای گذار بھ مراکز رای 
 نیاز دارد.  2020دھندگان» در چرخھ انتخابات ھای گوناگون «برنامھ آموزش و راھنمایی رای برای جنبھ

 ھای گذشتھدھندگان و مقایسھ با بودجھبودجھ آموزش و راھنمایی رای

 فعالیت

 2018ژوئن 

 گیریمکان رای

 ھای واقعیھزینھ

 2018نوامبر 

 گیریمکان رای

 ھای واقعیھزینھ

2020 

 گیریمرکز رای

 بودجھ

 1,500,000$ 111,041$ 38,634$ تبلیغات

 50,000$ ھای حقوقی روزنامھآگھی

 84,945$ متفرقھ. تبلیغات

 500,000$ 16,182$ 124,342$ رسانیکمک

 45,000$ رسانیمتفرقھ. عملیات کمک

 10,000$ دھندگانرسانی بھ رای رویدادھای کمک

رود کھ در  رسانی وزیر امور خارجھ (انتظار میبودجھ/قراردا کمک 
 1,875,000$ 0$ ھای تبلیغات کنونی اعمال شود)ھزینھ
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 ھاپیوست

 جلسات عمومی
 گیریھای مرکز رایکارگاه

  28با ھدف گرفتن بازخورد از عموم مردم، میزبان  OCROV، (EAP)در روند تدوین «برنامھ مدیریت انتخابات» 
کردند و از فرصت  ھا شرکتنفر در این کارگاه  600بود. بیش از  Orangeگیری در سطح کانتی کارگاه مرکز رای

 کردند. گیری و ارائھ بازخورد استفادهآشنایی با گذار آتی بھ مراکز رای

ھای خاصی برای جامعھ  ھای برگزیده ارائھ شد و کارگاهرسانی بھ جوامع ھدف، کمک زبانی در کارگاهبرای کمک
 معلوالن برگزار شد.

 تعداد کارگاه جامعھ ھدف
 2 جامعھ معلوالن

 2 سالخوردگان
 5 اسپانیایی
 2 ویتنامی

 2 ایکره
 1 چینی

 1 تاگالوگ
 1 فارسی (پارسی)
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شود.گیری زیر ارائھ می گیری در برگھ جامع مرکز رایھای مرکز رایجدول کامل کارگاه
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 رویدادھای سخنرانی و رویدادھای اجتماعی
 

 تا کنون 2/2019رویدادھای سخنرانی و رویدادھای اجتماعی  

 سازمان میزبان شھر 2019نام رویداد  تاریخ

3/2 /19  2019 Orange County Lantern 
Festival Costa Mesa 

Orange County's Pacific 
Symphony and South 

Coast Chinese Cultural 
Center 

3/19/19  Citizenship Ceremonies - March 
2019 (1) Anaheim USCIS 

3/21/19  Citizenship Ceremonies - March 
2019 (2) Anaheim USCIS 

3/23/19  
First Annual - Aging Together - 

Health and Resource Fair 
AASCSC 

Santa Ana 

Orange County Asian and 
Pacific Islander Community  

Alliance (OCAPICA), and 
Asian American Senior 

Citizens Service Center 
(AASCSC) 

3/24/19  6th Annual Persian New Year 
Festival Irvine 

Iranian-American 
Community Group of 
Orange County (IAC 

Group) 

3/30/19  Laguna Niguel High School Job & 
College Fair 

Laguna 
Niguel Laguna Niguel High School 

3/31/19  Persian New Year Picnic Day Irvine 
Network of Iranian-

American Professionals of 
Orange County (NIPOC) 

4/3 /19  Los Amigos of OC Meeting Anaheim Los Amigos of OC 

4/11/19  2019 FoCE Conference Sacramento Future of California 
Elections (FoCE) 

4/13/19  VIAN High School Involvement 
Meeting Irvine VIAN, WeIrvine 

4/13/19  City of Westminster 2019 Spring 
Festival Westminster Westminster City 

4/16/19  Katella High School Voter 
Education Weeks Anaheim Katella High School 

4/19/19  Pacifica High School Civics Class 
Presentations 

Garden 
Grove Pacifica High School 

4/20/19  Korean American Grassroots 
Conference Regional Seminar Irvine Korean American 

Grassroots Conference 

4/22/19  Earth Day Event at Golden West 
College 

Huntington 
Beach Golden West College 
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 تا کنون 2/2019رویدادھای سخنرانی و رویدادھای اجتماعی  

4/23/19  Achieve Better Communication 
(ABC) Meeting Tustin Achieve Better 

Communication 

4/26/19  Northwood High School Voter 
Education Weeks Irvine Northwood High School 

4/29/19  Beckman High School Meet the 
Professionals Fair Irvine Beckman High School 

4/30/19  Irvine Republican Women 
Federated Meeting Irvine Irvine Republican Women 

Federated 
5/4 /19  SOKA International Festival Aliso Viejo  

5/4 /19  Cinco de Mayo Fiesta Anaheim Anaheim Fiesta United, Inc. 

5/10/19  14th Annual AAPI Heritage Month 
Celebration Bellflower Southern CA Edison 

5/11/19  State of the Community Fullerton Fullerton Collaborative 

5/18/19  
 "72nd California LULAC Annual 

State Convention" -Building 
Bridges for Unity 

Garden 
Grove LULAC 

5/19/19  Vesak Festival - Buddha's 
Birthday Celebration 

Garden 
Grove 

Giac Ly Buddhist 
Monastery 

5/23/19  
Korean American Chamber of 
Commerce of Orange County 

Introduction 

Garden 
Grove 

Korean American Chamber 
of Commerce of Orange 

County 

5/28/19  Orange County Asian Chamber 
Leadership Mixer Costa Mesa 

Asian Business Association 
of Orange County 

(ABAOC) 

5/31/19  Voice of Change Anaheim 

OC Health Care Agency 
(OCHCA) and Orange 

County Asian and Pacific 
Islander Community 
Alliance (OCAPICA) 

6/1 /19  VIAN School Year-End Meeting Irvine VIAN 

6/2 /19  02-06-2019 Together We Will OC 
Voter Registration Training Irvine Together We Will OC 

6/4 /19  KUCI OC Spotlight Radio Show  KUCI 

6/7 /19  Annual Orange County Hiring Fair Costa Mesa 

Michelle Steel, Supervisor, 
2nd District Orange County 
Board Of Supervisors And 

KACC Foundation 

6/11/19  Peace & Justice Ministry Voter 
Registration Presentation Santa Ana 

Volunteers of the Peace & 
Justice Ministry at the 

Christ our Savior Parish. 
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 تا کنون 2/2019رویدادھای سخنرانی و رویدادھای اجتماعی  

6/12/19  AASCSC's 30th Anniversary and 
Dragon Boat Festival Celebration Santa Ana 

Asian American Senior 
Citizens Service Center 

(AASCSC) 

6/12/19  
Annual Filipino-American Lawyers 

of Orange County Membership 
Meeting and FACCOC Mixer 

Newport 
Coast 

Filipino-American Lawyers 
of Orange County (FLOC) 

6/30/19  Tabling Sunday Mass Christ Our 
Savior Parish Santa Ana Christ Our Savior Parish 

7/1 /19  ITZ Happenin! Radio Show 
Interview 

 ITZ Happenin! 

7/10/19  Los Amigos Community Forum Anaheim  

7/12/19  Laguna Woods Republican Club 
ROV Tour Santa Ana ROV 

7/18/19  National Disability Voter 
Registration Week Anaheim  

7/25/19  
Korean American Chamber of 

Commerce's Breakfast with Police 
Chiefs 

Garden 
Grove 

Korean American Chamber 
of Commerce-Orange 

County 

7/25/19  Asian Americans In Action 
Community Mixer Santa Ana Asian Americans In Action 

7/25/19  Orange County Labor Federation 
Candidate Academy Buena Park OCLF 

7/31/19  OC Fair Costa Mesa  

8/3 /19  City of La Palma Civic Expo & 
National Night Out La Palma City of La Palma 

8/3 /19  OC Fair Costa Mesa  
8/3 /19  Anaheim Democrats Club Anaheim Anaheim Democrats Club 
8/7 /19  OC Fair Costa Mesa  

 

 مسئوالن شھری و نھادھای دولتی
 OCROV   از روابط کاری موجود با نھادھای دولتی و مسئوالن برگزیده برای ارتقای سطح آگاھی عمومی از مسالھ

گیری بھره خواھد گرفت. چندین ھای مرکز رایگیری از طریق انتشار مطالب بازاریابی و تقویم کارگاهگذار بھ مرکز رای 
بندی شده گیری اولیھ زمان کارگاه مرکز رای 28تقویت رویداد و ھمایش سخنرانی در نھادھای دولتی قرار است برای 

در روند آموزش و آشناسازی با مراکز  OCROVبرگزار شود. مسئوالن شھری و کارکنان دولت نخستین ھمکاران 
 اند.گیری بودهرای 

راھنمایی از عناصر زیر استفاده  ھای برای توزیع در اختیار نھادھای دولتی قرار گرفتھ است و برای  رسانھ-مطالب چند
 شده است:

 ھای مختلف بنا بھ درخواست)گرافیک (قالب •
 آگھی رسمی •



EAP  19صفحھ   –اصالح شده 

 خبرنامھ •
 پیوندھای مندرج در صفحات وب •
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 ھمکاران اجتماعی
گیری ھستید، بھ در زمینھ آموزش و آشناسازی با مراکز رای  OCROVتان مایل بھ ھمکاری با اگر شما یا سازمان 

 با ما تماس بگیرید. ocvoter@rov.ocgov.comمراجعھ کنید یا با نشانی  ocvote.com/votecenterنشانی 

 
 ھمکاران جامعھ زبانی

• Achieve Better Communication 
• Alliance for Justice 
• Alliance Rehabilitation 
• Anaheim Spanish Adventist Church 
• Asian American Senior Citizens Service Center 
• Asian Americans Advancing Justice - Los Angeles 
• Asian Americans Advancing Justice - Orange County 
• Association of the Vietnamese Language & Culture Schools of 

Southern California 
• Council on American-Islamic Relations - California 
• Cambodian Family 
• Catholic Charities of Orange County 
• Center for Asians United for Self Empowerment 
• Centro Cultural de Mexico 
• Chinese American Association of Orange County 
• Chinese American Mutual Association 
• CIELO 
• Comunidad Forum 
• CSUF Asian Pacific American Resource Center 
• De Colores OC 
• El Modena  
• Family Enrichment 
• Filipino American Chamber of Commerce 
• Fundacion de Sobrevivientes de Trafico 
• Hispanic Bar Association of Orange County 
• Hispanic Women Network 
• Hispanic Chamber of Commerce of Orange County 
• Institute of Vietnamese Studies 
• inter-Community Action Network 
• Iranian Circle of Women's Intercultural Network 

 ھمکاران جامعھ زبانی (ادامھ)
• Irvine Evergreen Chinese Senior Association 
• Korean American Center 
• Korean Community Services 
• Korean Resource Center 
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• Latino Health Access 
• Los Amigos of Orange County 
• LULAC Anaheim 
• LULAC Santa Ana 
• LULAC Fullerton College 
• LULAC Santa Ana 
• Mexican American Legal Defense and Education Fund 
• National Association of Latino Elected Officials 
• Network of Iranian-American Professionals of Orange County 
• National Hispanic Business Association 
• North Orange County Chinese Culture Association 
• Orange County Asian Pacific Islander Community Alliance 
• Orange County Chinese American Chamber of Commerce 
• Orange County Herald Center 
• Orange County Hispanic Chamber of Commerce 
• Orange County Youth Immigrant United 
• Overseas Community Care Network of Orange County 
• Parent Union Santa Ana 
• South Asian Network 
• South Coast Chinese Cultural Association/Irvine Chinese School 
• Southern California Council of Chinese Schools 
• Taller San Jose 
• Union of Vietnamese Student Association 
• Vietnamese American Chamber of Commerce 
• VietRISE 
• Voting Involvement Association Nonprofit 
• WeIrvine 
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 نمونھ کارت کمک زبانی
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 ھمکاران جامعھ معلوالن 
• Age Well Senior Services 
• Braille Institute 
• California Council for the Blind 
• City of Irvine - Disabilities Services 
• Council on Aging 
• Dayle McIntosh Center 
• Department of Rehabilitation 
• Disability Rights California 
• Disability Student Services - Cal State University Fullerton 
• Disability Student Services - Fullerton College 
• Disability Student Services - Santiago Canyon College  
• Down Syndrome Association of Orange County 
• Easter Seals 
• North Orange County Senior Collaborative 
• OC Deaf Equal Access Foundations 
• OC In-Home Supportive Services Public Authority 
• Orange County Transportation Authority 
• Project Independence 
• Regional Center of Orange County 
• Santa Ana Public Library TeenSpace 
• Sensory Impaired Guidance Network 
• University of California Irvine Disability Services Center 
• Vocational Visions 
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 ایھای سیاسی، ھواداری و حرفھسازمان
• American Civil Liberties Union 
• Democratic Party of Orange County 
• Future of California Elections 
• Green Party of Orange County 
• League of Women Voters of Orange County 
• National American Association of Colored People 
• Orange County Communities Organized for Responsible 

Development  
• Orange County Congregation Community Organization 
• Orange County Employee Association 
• Orange County Labor Federation 
• Orange County Professional Firefighters Association 
• Republican Party of Orange County 
• Republican Women Federated of Orange County 
• Retired Employees of Orange County 
• Resilience OC 
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 ایھمکاران رسانھ
 

 نوع نام نشریھ
Aliso Viejo News روزنامھ 
Anaheim Bulletin روزنامھ 

Associated Press (AP) Orange County California  روزنامھ 
Capistrano Dispatch  روزنامھ 

Capistrano Valley News  روزنامھ 
Chapman University Panther روزنامھ کالج/دانشگاه 

Coast Magazine مجلھ 
Costa Mesa Daily Pilot روزنامھ 

CSUF Daily Titan  کالج/دانشگاهروزنامھ 
Cypress College Chronicle روزنامھ کالج/دانشگاه 

Dana Point Times روزنامھ 
Fullerton College Hornet روزنامھ کالج/دانشگاه 
Huntington Beach News روزنامھ 

Irvine World News روزنامھ 
KABC TV 7 (ABC) تلویزیون 

 KCAL TV 9 تلویزیون 
 KCBS TV 2 (CBS) تلویزیون 

 KCOP TV 13 (MyTV)  تلویزیون 
 KDOC TV 56  تلویزیون 
 KFI AM 640  رادیو 

KLCS TV 58 (PBS)  تلویزیون 
 KNBC TV 4 (NBC)  تلویزیون 

 KNX AM 1070  رادیو 
KOCE TV 50 (PBS)  تلویزیون 

 KTLA TV 5 (CW)  تلویزیون 
 KTTV TV 11 (Fox)  تلویزیون 

 KUCI FM 89.3 رادیو 
Laguna Beach Independent روزنامھ 

Laguna News-Post روزنامھ 
Laguna Woods Globe  روزنامھ 

Los Angeles Times روزنامھ 
New University روزنامھ کالج/دانشگاه 

OC Weekly مجلھ 
 نوع نام نشریھ
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OCC Coast Report روزنامھ کالج/دانشگاه 
Orange City News روزنامھ 

Orange Coast Magazine  مجلھ 
Orange County Business Journal روزنامھ 

Orange County Register  روزنامھ 
Orange County Reporter  روزنامھ 
Saddleback Valley News  روزنامھ 

San Clemente Times  روزنامھ 
Seal Beach Sun  روزنامھ 

Tustin News  روزنامھ 
UCI New University  روزنامھ کالج/دانشگاه 

Voice of OC روزنامھ 
Western Outdoors News  روزنامھ 

Westminster Journal  روزنامھ 
Westways Magazine  روزنامھ 

Yorba Linda Star  روزنامھ 
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 ای زبانی ھمکاران رسانھ
 

 نام نشریھ زبان
 Orange County Persian Community TV (پارسی)فارسی 

 Dakeeh Magazine فارسی (پارسی)
 Seeb Magazine فارسی (پارسی)
  PAYAM ASHENA فارسی (پارسی)
 KIRN - Radio Iran 670 AM فارسی (پارسی)
 Iranian Hotline فارسی (پارسی)

 Radio Filipino USA تاگالوگ
 California Journal for Filipino Americans تاگالوگ
 Asian Journal - Southern California تاگالوگ
  VNA TV ویتنامی
 KVLA 57.3 TV ویتنامی
 Little Saigon Radio ویتنامی
 Nguoi Viet Daily News ویتنامی
 Vien Dong ویتنامی
 Viet Bao ویتنامی
 Pho Bolsa TV ویتنامی
 Little Saigon TV ویتنامی

 World Journal چینی
 Sing Tao Daily چینی
 Taiwan Daily چینی
 Chinese L.A. Daily News چینی
 US News Express چینی
 ChineseNewsUSA.Com چینی
 Five Continents & Four Oceans News چینی
 International Daily News چینی
  The Central News چینی
 Pacific Times چینی
 America Commercial News چینی
 Apple Daily News چینی
 The China Press چینی
 Epoch Times چینی
 Eastern Television (ETTV) America چینی
 New Tang Dynasty Television (NTDTV) چینی
 CTI Television/Zhong Want TV (CITTV/ZWTV) چینی
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 Sky Link TV چینی
 SINO TV چینی
 Phoenix Satellite TV چینی
 U.S. National TV چینی
 WCETV چینی
 The Korea Daily ایکره
 Korea Times ایکره
 Korea Town Daily ایکره
 The Weekly Herald ایکره

 نام نشریھ زبان
 Town News ایکره
 SBS International ایکره
 MBC America ایکره
 KBS America ایکره
 Radio Korea-AM 1540 ایکره
 Radio Seoul-AM 1650 ایکره
 Woori Radio - AM 1230 ایکره
 Korean Gospel Broadcasting-AM1190 ایکره
 TVK24 ایکره
 Dongpo News ایکره
 YTN ایکره
 Christian Vision ایکره
 Kukmin Daily ایکره
 Dongpo Journal ایکره
 Sunday Journal ایکره
 CGN TV ایکره
 Christian Herald ایکره
 Uri Radio ایکره
 Media Group ایکره

 Santa Ana Noticias اسپانیایی
 Azteca اسپانیایی
 Rumores Newspaper اسپانیایی
 Para Todos اسپانیایی
 El Aviso اسپانیایی
 Excelsior اسپانیایی
 HOY اسپانیایی
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 La Opinion اسپانیایی
 KMEX-TV (Univision) اسپانیایی
 KVEA-TV (Telemundo) اسپانیایی
 KVEA-TV (Telemundo) اسپانیایی
 KWHY-TV اسپانیایی
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 2020گیری رویدادھای معرفی نمایش مراکز رای
ریزی مراکز ماھانھ سیار است کھ کارکنان برای ارائھ گزارش درباره برنامھ» جلسھ 2020گیری رای«نمایش مراکز 

 گیری برگزار خواھند کرد.رای 

 مکان سازمان تاریخ و ساعت

 2019می  17
 ظھر  12

 Irvine Civic Center مدیران دولتی 
  ,Civic Center Plaza 1

Irvine, CA 92606 

 2019ژوئن  2
 ب.ظ 4:30

Together We Will OC IRWD Duck Club 
  ,Riparian Way, Irvine 15

CA 92612 

 2019جوالی  15
 صبح 10:15

League of Women Voters 
of Orange County 

Sisters of St. Joseph 
  ,S. Batavia Street  480

Orange, CA 92868 

 2019آگوست  22
 ب.ظ 6

  Republican Women
  Federated of 

Orange County 

Registrar of Voters Office 
 ,S. Grand Avenue 1300

Santa Ana, CA 92705 

 2019سپتامبر  23
 ب.ظ 6:30

Democratic Party of 
Orange County 

DPOC Headquarters 
  W. Chapman 1916

  Avenue, Orange, CA
92868 

 2019اکتبر  21
 ب.ظ 7

Orange County 
Republican Party 

Hilton Costa Mesa 
  Bristol Street, Costa 3050

Mesa, CA 92626 

 نامشخص UC Irvine 2019نوامبر 

 نامشخص CSU Fullerton 2019دسامبر 

 نامشخص نامشخص 2020ژانویھ 

 نامشخص تجارت 2020فوریھ 

 کلیات بازخورد عمومی
 کارگروه انتخابات عمومی

عضو است کھ وظیفھ   25) در واقع یک ھیات مشورتی عمومی و متنوع شامل CEW«کارگروه انتخابات عمومی» ( 
 پذیری انتخابات را بر عھده دارد. تضمین آزادی و دسترسی 
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 CEWاعضای 
 سازمان  نام

 ، استیون اسپیلمن CEWرئیس 
)Steven W. Spillman ( گذاری گروه عضو، کمیسیون مشورتی سرمایھMission Viejo 

 ، لوسیندا ویلیامزCEWمعاون 
 )Lucinda Williams(  فروشنده شھری، شھرFullerton 

   فروشندگان شھری
Adria M. Jimenez   فروشنده شھری، شھرBuena Park 

Theresa Bass   فروشنده شھری، شھرAnaheim 
 Irvineفروشنده شھری، شھر   )Molly McLaughlinالفلین (مکمولی 

 )Lucinda Williamsلوسیندا ویلیامز (
 Fullertonفروشنده شھری، شھر  )CEW(معاون 

   ھاجامعھ آسیایی
 )Tammy Kimتامی کیم (

 ای / خدمات عمومی کرهکره مدیرعامل، مرکز آمریکایی )CEW LAAC(رئیس مشترک 

 ھنری نوح ادموندز 
)Henry Noh Edmunds ( وکیل 

Tim Cheng  رئیس مشترک، مرکز خدمات شھروندان سالخورده آسیایی آمریکایی 

Charles Kim جامعھ (-رئیس، شبکھ اقدام بینiCAN( 
   جامعھ التین

کننده روحانیان کلیسا، موسسات خیریھ کاتولیک کانتی ھماھنگ )Alba Ramiroآلبا رامیرو (
Orange 

 روبن آلوارز، پسر  
.)Ruben Alvarez, Jr (   ،ناشرStay Connected OC 

، دکتر (Eddie Marquez)ادی مارکز 
 OCعضو ھیات اجرایی، اتاق اسپانیولی   حقوق

 Regalمدیر مشارکت اجتماعی، گروه پزشکی   )Marisol Ramirezماریسول رامیرز (
   جامعھ معلوالن 
 )Elizabeth Campbellالیزابت کمپبل (
 Dayle McIntoshھا، مرکز مدافع تغییرات سیستم )CEW VAAC(رئیس مشترک 

Debra Marsteller   ،مدیر اجراییProject Independence  
Paul Spencer   کالیفرنیاوکیل، حقوق معلوالن 

Gabriel Taylor   دھندگانمدافع حقوق رای 
   جامعھ سالخوردگان
Judith Barnes   شخص عادی 

   گیریماموران رای
 آنا خیمنز پالنک 

)Anna Jimenez Plank (   شخص عادی 
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 CEWاعضای 
 سازمان  نام

    )Suzanne Narducyسوزان نردوسی (
   حزب دموکرات

 Orangeرئیس، حزب دموکرات کانتی   )Ada Briceñoآدا بریسنو (
   خواهحزب جمھوری

 Orangeخواه کانتی مدیر اجرایی، حزب جمھوری  )Randall Avilaرندال آویال (

   احزاب جایگزین
    خالی 

   دھندگان زنائتالف رای
 OCدھندگان زن نماینده، ائتالف رای  )Wanda Shafferوندا شافر (

   نماینده جوان
 Alexanderالکساندر ویلیامز (

Williams(   شخص عادی 
   سربازانامور کھنھ 

Lyle Brakob   شخص عادی 
   آزاد

 وکیل حقوق انتخابات  )Garrett M. Fahyگرت فاھی (
 استیون اسپیلمن

)Steven W. Spillman ( 
 )CEW(رئیس 

 Viejoگذاری گروه عضو، کمیسیون مشورتی سرمایھ
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 دستور کار جلسھ 
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 پذیری زبانیگیری و کمیتھ دسترسیپذیری رایکمیتھ دسترسی
با نام «کمیتھ  CEW) و کمیتھ فرعی VAACگیری» (پذیری رایبا نام «کمیتھ مشورتی دسترسی CEWکمیتھ فرعی 

تشکیل شدند، دو کمیتھ مستقل «کارگروه انتخابات  2017) کھ در اوایل  LAACپذیری زبانی»(مشورتی دسترسی
گیری دھندگان دچار معلولیت و جوامع اقلیت زبانی در زمینھ مراکز رایعمومی» ھستند کھ برای تمرکز بر نیازھای رای

 اند.ه و انتخابات با برگھ پستی در نظر گرفتھ شد

 VAAC  وLAAC  دھندگان دچار معلولیت، ویژه برای رایگیری، بھبرای ارائھ مشاوره در زمینھ گذار بھ مراکز رای
رسان بھ آنھا تشکیل شدند. دستورھای کار بر آموزش و راھنمایی ھای خدمتدھندگان دارای نیازھای زبانی و سازمانرای 
ھای عمومی آگاھانھ درباره  ای برای دریافت بازخوردھا و دیدگاهیجاد عرصھ ھای مشارکت و ادھندگان، ایجاد فرصت رای 

 ھای عملیاتی متمرکز است.بھترین شیوه

ھای مشورتی عمومی نیاز دارید یا مایل بھ عضویت در آنھا  تان بھ اطالعات بیشتری درباره این گروهاگر شما یا سازمان
 تماس بگیرید. ocvoter@rov.ocgov.comمراجعھ کنید یا با نشانی  visit ocvote.com/cewھستید، بھ نشانی 

  

mailto:ocvoter@rov.ocgov.com
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 گیریپذیری رای کمیتھ مشورتی دسترسی
 CEW - ای مستقل از کارگروه انتخابات عمومی است کھ برای بررسی  گیری»، کمیتھپذیری رای «کمیتھ دسترسی

دھد. این کمیتھ گیری با برگھ پستی تشکیل جلسھ میگیری و رای دھندگان دچار معلولیت در زمینھ مراکز رایزھای راینیا
 کند.گیری» را برآورده میپذیری رای الزامات قانونی «کمیتھ مشورتی دسترسی

 سازمان نام
Andrea Pitsenbarger California Council for the Blind 

Dan Quinn Easter Seals 
Debra Marstellar Project Independence 

Edward Roth Disability Student Services - Fullerton College 
Elizabeth Campbell Dayle McIntosh Center 

Gabriel Taylor Disability Rights California 
Jamie Cansler Council on Aging 

Larry Singer Advocate 

Lucy Carr-Rollitt Disability Student Services - Santiago Canyon 
College 

Melanie Masud Orange County Transportation Agency 
Paul Spencer Disability Rights California 

Phillip Reeves Braille Institute Anaheim Center 
Reina Hernandez Regional Center of Orange County 

Starr Avedesian Disability Student Services - Santiago Canyon 
College 
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دستور کار جلسھ 

 



EAP  38صفحھ   –اصالح شده 

 پذیری زبانیکمیتھ مشورتی دسترسی
CEW - بررسی نیازھای  ای مستقل از کارگروه انتخابات عمومی است کھ برای پذیری زبانی»، کمیتھ«کمیتھ دسترسی

دھد. این کمیتھ الزامات قانونی گیری با برگھ پستی تشکیل جلسھ میگیری و رایجوامع اقلیت زبانی در زمینھ مراکز رای 
 کند.پذیری زبانی» را برآورده می «کمیتھ مشورتی دسترسی

 سازمان نام
 Alba Ramiro( Catholic Charities of Orange Countyآلبا رامیرو (
 Charles Kim ( inter-Community Action Networkچارلز کیم (
 Faye Hezar ( Iranian Circle of Women's Intercultural Networkفایھ ھزار (
 Jini Shim( Korean American Centerجینی شیم (

 Jonathan Paik( Korean Resource Centerیوناتان پایک (
 June Shang( Achieve Better Communicationجون شانگ (

 Kerry Lieu ( Irvine Evergreen Chinese Senior Associationکری لیو (
 فرکیانا آسمان

 )Kiyana Asemanfar( California Common Cause 

 کوانگ ھو کیم 
)Kwang Ho Kim ( Korean Community Services 

  Mike Chen( South Coast Chinese Culture Associationمایک چن (
 Natalie A. Tran( Department of Secondary Education at CSU Fullertonناتالی ترن (
 Peter Chan( Irvine Evergreen Chinese Senior Associationپیتر چان (

 شیخا باتناگار 
)Shikha Bhatnagar( South Asian Network 

 نیا سودی فرخ
)Sudi Farokhnia ( Iranian Circle of Women's Intercultural Network 

 Tammy Kim( Korean American Centerتامی کیم (
 کوتا -ترزا مرکادو

)Teresa Mercado-Cota( Santa Ana College 

 ThuyVy Luyen( Association of the Vietnamese Language & Cultureوی لوین (توی
Schools of Southern California 

 Tim Cheng( Asian American Senior Citizens Service Centerتیم چنگ (
 Tracy La( VietRISEتریسی ال (

 Vattana Peong( Cambodian Familyواتانا پئونگ (
 زکھ ھرناندز 

)Zeke Hernandez ( Santa Ana LULAC #147 
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دستور کار جلسھ 
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 نظرسنجی
OCROV  ریزی برای انتخابات آتی بھره ھای نظرسنجی برای بھسازی خدمات، منابع و برنامھاز دیرباز از داده

گیری» برای گیری جدید، «نظرسنجی بازخورد مرکز رای گیرد. در روند آماده شدن برای گذار بھ الگوی رای می
طراحی شد. از عموم مردم درباره نیازھای گیری ھای مراکز رای ھای عمومی درباره خدمات و مکانآوری دیدگاهجمع

 شود.  مالحظات انتخاب مکان نظرسنجی می گیری، و رتبھکمک زبانی و خدمات ترجیحی، فاصلھ مناسب تا مرکز رای

دھندگان پر کنند. البتھ امکان پر کردن برگھ  توانند برگھ نظرسنجی کاغذی را در رویدادھای راھنمایی رای دھندگان میپاسخ
گیری نیز وجود دارد. دو نسخھ  سایت مرکز رایسنجی آنالین پس از آشنا شدن با تغییرات پیش رو از طریق وبنظر

در دسترس عموم  24/7مشابھ ھستند و تنھا تفاوت آنھا این است کھ نسخھ آنالین بھ صورت  -کاغذی و آنالین-نظرسنجی 
شرکت کرده  OCROVر از مردم در نظرسنجی نف 1,200، بیش از EAPنویس مردم است. در زمان نوشتن پیش

 بودند.

ای، چینی، فارسی (پارسی) و تاگالوگ نیز ھای اسپانیایی، ویتنامی، کرهگیری» بھ زبان نظرسنجی «بازخورد مرکز رای 
 ترجمھ شده است.

 نظرسنجی کاغذی
رویدادھای معرفی ماھانھ  ھای عمومی، رسانی مختلف مانند کارگاهھای نظرسنجی کاغذی از رویدادھای کمکبرگھ

کنندگان در این رویدادھا  شود. شرکتآوری میرسانی جمع» و دیگر رویدادھای کمک2020گیری «نمایش مرکز رای
توانند برگھ نظرسنجی را بھ منزل ببرند و آن را بعدا از طریق پاکت بازگشت پس از آگاه شدن از تغییرات پیش رو می

 دار پست کنند.-تمبر

 نظرسنجی کاغذی  نوع رویداد  
 37  2020گیری نمایش مراکز رای

 EAP  509ھای عمومی کارگاه
 92  رسانی عمومیرویدادھای کمک

 6  ھای نظرسنجی پست شدهبرگھ
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EAP  47صفحھ   –اصالح شده 
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 نظرسنجی آنالین
  OCROVدھند، در نظرسنجی آنالین شرکت کنند. توانند در ھر زمان و مکانی کھ مناسب تشخیص میھمھ مردم می

ھا ھای محلی، ھمکاران اجتماعی و رسانھ ھا و دانشگاهبرای فراھم کردن امکان دسترسی بھ نظرسنجی آنالین از کالج 
 کمک گرفتھ است.

 ماند.ھای رای در دسترس عموم مردم باقی میگیری و صندوقمراکز رای نظرسنجی آنالین تا زمان نھایی شدن مکان  

 ھای دیگردھندگان بھ زبانھای تکمیلی برای گرفتن بازخورد از رایتالش
OCROV ھای تحت پوشش دھندگانی کھ مطالب انتخابات را بھ یکی از زبان رسانی بھ رای برای کمکOCROV 

نامھ ترجمھ شده شرکت در نظرسنجی دعوت  18,000اند، رویکرد ھدفمندی در پیش گرفتھ است. حدود درخواست کرده
 دھندگانی کھ خواستار کمک زبانی شده بودند، ارسال شده است.بھ رای 

 

  



EAP  49صفحھ   –اصالح شده 

 گیرییش مرکز رایآرا
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 ھای استقرار صندوق رایگیری و مکانفھرست مرکز رای
ھا برای ھای زیر پس از تایید شدن مکان گیری و صندوق رای در جریان است. جدول فرآیند انتخاب مکان مرکز رای

 نیز ارائھ خواھد شد.  VIGسایت و روز خواھد شد. این اطالعات در وبمشارکت، بھ

 روزه 11گیری مراکز رای  
 روز/ساعت نشانی مرکز

Orange County   
Registrar of Voters 

1300 S Grand Avenue 
Building C 

Santa Ana, CA 92705 
 

   
 

 روزه 4گیری مراکز رای 
 روز/ساعت نشانی مرکز

   
   

 

 ھای صندوق رای مکان
 روز/ساعت نشانی مرکز

Orange County   
Registrar of Voters 

1300 S Grand Avenue 
Building C 

Santa Ana, CA 92705 
 

   
 

پر کنید.  ocvote.com/sitesuggestionخواھید مکانی را پیشنھاد کنید، «فرم پیشنھاد انتخاب مکان» را در  اگر می
 ماند.ھای رای در دسترس عموم مردم باقی میگیری و صندوقاین فرم تا زمان نھایی شدن مکان مراکز رای 
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 دھندگانھای معیارھای قانون انتخاب راینقشھ 

 مسیرھای حمل و نقل عمومی
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 مناطقی کھ آمار استفاده از خدمات پستی در آنھا پایین است

 

 تراکم جمعیت
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 جوامع زبانی
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 دھندگان دچار معلولیترای
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 آمار پایین مالکیت خودرو خانوار
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 درآمد-مناطق شامل جوامع کم
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 اندمناطق دارای ساکنان واجد شرایطی کھ ھنوز برای رای دادن ثبت نام نکرده
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 گیری یا صندوق رایمناطق نامناسب برای استقرار مرکز رای
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 فھرست تقویم رویدادھای ھمگانی
و   2019قرار است پیگیر برگزاری آنھا در سالھای  OCROVفھرست زیر رویدادھای احتمالی و ھدفمند ھمگانی را کھ 

یابد. برای ارائھ پیشنھاد با نشانی دھد. تعداد رویدادھا بھ تدریج افزایش می باشد، نشان می  2020
ocvoter@rov.ocgov.com .تماس بگیرید 

 2020-2019تقویم رویدادھای ھمگانی احتمالی 

 برگزارکننده نام رویداد ماه

 Asian Garden Mall Flower ژانویھ
Festival 

Asian Garden Mall 

 Citizenship Ceremonies United States District Court, Central ژانویھ
District of California 

 ICS Chinese New Year فوریھ
Celebration 

Irvine Chinese School (ICS) and 
South Coast Chinese Cultural 

Association (SCCCA) 
 Irvine Evergreen Chinese Senior فوریھ

Association New Year 
Celebration 

Irvine Evergreen Chinese Senior 
Association 

 Irvine High School Multi-Culture فوریھ
Festival 

Irvine High School Parent, Teacher, 
and Student Association 

 Candidate Academy Orange County Labor Federation فوریھ
 UVSA Tet Festival Union of Vietnamese Student فوریھ

Association  
 Braille Institute of America Voter مارس

Outreach and Education 
Presentation 

Braille Institute of America 

 Celebrate Life of Cesar Chavez St. Boniface Church مارس
 Celebrating Korean American مارس

Leadership 
UCI Korean American Alumni 

Chapter 
 KinderCaminata  Cypress College مارس
 KinderCaminata  Fullerton College مارس
 KinderCaminata  Santa Ana College مارس
 Laguna Niguel High School Job مارس

& College Fair 
Laguna Niguel High School 

 Lunar New Year Celebration Asian American Senior Citizens مارس
Service Center 

 Orange County Lantern Festival Pacific Symphony and South Coast مارس
Chinese Cultural Center 

 Persian New Year Festival Iranian-American Community Group مارس
of Orange County  



EAP  61صفحھ   –اصالح شده 

 2020-2019تقویم رویدادھای ھمگانی احتمالی 

 برگزارکننده نام رویداد ماه

 Persian New Year Picnic Day Network of Iranian-American مارس
Professionals of Orange County  

 San Juan Hills High School Voter مارس
Registration Training 

San Juan Hills High School 

 ShamROCK n' RUN St. Jude Medical Center مارس
 Westminster Spring Festival City of Westminster مارس
 Arts Alive Festival  City of Mission Viejo آوریل
 Beckman High School Meet the آوریل

Professionals Fair 
Beckman High School 

 City of Westminster Spring آوریل
Festival 

City of Westminster 

 Cypress Farmers Market City of Cypress آوریل
 Dia del Niño City of Santa Ana آوریل
 Dia del Niño El Centro Cultural De Mexico آوریل
 DTSA Art Walk Downtown Santa Ana آوریل
 Earth Day Event  Golden West College آوریل
 Feria de Abril Feria Los Alamitos آوریل
 Friendly Centers Resource آوریل

Networking Event 
The Friendly Center 

 Irvine Valley College Spring Job آوریل
Fair 

Irvine Valley College 

 Katella High School Voter آوریل
Education Week Event 

Katella High School 

 Voter Registration Training League of Women Voters of Orange آوریل
County 

 Love Buena Park City of Buena Park آوریل
 Media Arts Santa Ana (MASA) آوریل

Mixer 
MASA/OC Film Fiesta 

 Persian New Year Festival Network of Iranian-American آوریل
Professionals of Orange County  

  Dia del Niño OC Fairgrounds آوریل
 Renters Protection Forum Orange County Communities آوریل

Organized for Responsible 
Development 

 Summer Youth Job Fair Employment Development آوریل
Department 

 OC LGBTQ Youth Convening LGBT Center  آوریل
 de Mayo Festival Anaheim City of Anaheim 5 می
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 2020-2019تقویم رویدادھای ھمگانی احتمالی 

 برگزارکننده نام رویداد ماه

 Asian Pacific American Heritage می
Month Forum 

Asian Americans Advancing Justice 
– Orange County 

 Asian American Pacific Islander می
Heritage Month Celebration 

 Southern California Edison 

 Battle of the Mariachis Mission San Juan Capistrano می
 CIELO Showcase CIELO می
 Cinco de Mayo Festival City of San Clemente می
 Cinco De Mayo In Tustin City of Tustin می
 Student Tabling Event  CSU Fullerton می
 Student Tabling Event Cypress College می
 Dancing Out Stigma  Bowers Museum می
 Downtown Anaheim Farmers می

Market 
City of Anaheim 

 Estrella Awards Orange County Hispanic Chamber می
of Commerce 

 FaCT Conference Families and Communities Together می
 Heartbeat of Mexico Chapman University می
 Irvine Evergreen Chinese Senior می

Association Monthly Meeting 
Irvine Evergreen Chinese Senior 

Association 
 Irvine Korean Cultural Festival Irvine Korean Cultural Festival می
 Jarana Carnavalera Jarana Carnavalera en California می
 Mariachi Festival Viva la Vida/Calacas می
 New Horizons Dinner-Cinco de می

Mayo 
YMCA of OC 

 OC Greek Festival St. John the Baptist Greek Orthodox می
Church 

 OC Human Relations Awards می
Dinner 

OC Human Relations 

 Open Garden Day City of Santa Ana می
 Orange County Asian Chamber می

Leadership Mixer 
Asian Business Association of 

Orange County  
 Rancho Days Fiesta-Heritage Hill می

Historical Park 
OC Parks 

 Saddleback College Tabling می
Event 

Saddleback College 

 Santa Ana College Tabling Event Santa Ana College می
 SOKA International Festival SOKA University می

http://ocparks.com/historic/heritage
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 2020-2019تقویم رویدادھای ھمگانی احتمالی 

 برگزارکننده نام رویداد ماه

 State of the Community Fullerton Collaborative می
 Cinco de Mayo Fiesta The Outlets at San Clemente می
 UCI Anti-Cancer Challenge Run UC Irvine می
 Vesak Festival - Buddha's می

Birthday Celebration 
Giac Ly Buddhist Monastery 

 Vesak Festival - Mile Square می
Park 

Vietnamese American Buddhist 
Congregation 

 Veterans Luncheon LULAC می
 Veterans Resource Center Santa می

Ana College 
Santa Ana College 

 Voice of Change OC Health Care Agency (OCHCA) می
and Orange County Asian and 

Pacific Islander Community Alliance 
(OCAPICA) 

 Willcock Community Meeting Orange County Communities می
Organized for Responsible 

Development 
 Annual Filipino-American ژوئن

Lawyers of Orange County 
Membership Meeting and Mixer 

Filipino-American Lawyers of 
Orange County  

 Annual Orange County Hiring ژوئن
Fair 

Michelle Steel, Supervisor, 2nd 
District Orange County Board of 

Supervisors and KACC Foundation 
 APIA Vote Leadership Institute Orange County Asian Pacific ژوئن

Islander Community Alliance 
 Candidate Academy Orange County Labor Federation ژوئن
 Celebracion y Mercadito Radio Santa Ana/Centro Cultural ژوئن

Santa Ana 
 Citizenship Ceremonies United States District Court, Central ژوئن

District of California 
 Citizenship Fair Orange County Communities ژوئن

Organized for Responsible 
Development 

 Feria de Salud Las Lomas Gardens Apartments ژوئن
 - Fiesta Appreciation Day ژوئن

Caregiving Day 
Crooru Caregivers on-demand 
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 2020-2019تقویم رویدادھای ھمگانی احتمالی 

 برگزارکننده نام رویداد ماه

 OCCORD Leadership Academy Orange County Communities ژوئن
Organized for Responsible 

Development 
 Open House  Rancho Santiago Community ژوئن

College District 
 San Juan Capistrano Summer ژوئن

Concert Series 
City of San Juan Capistrano 

 Small Business Week Awards Hispanic Chamber of Commerce of ژوئن
Orange County 

 Tabling Sunday Mass Christ Our ژوئن
Savior Parish 

Christ Our Savior Parish Church 

 American Indian Families Walking Shield جوالی
 Candidate Academy  Orange County Labor Federation جوالی
 Summer Jazz Concert Series Segerstrom Center for the Arts جوالی
 Cypress Community Festival Cypress Community Festival جوالی

Association 
 American Mariachi South Coast Repertory آگوست
 Brea Fest City of Brea آگوست
  Canto de Anaheim Pacific Symphony آگوست
 Chicanxs Unidxs Annual آگوست

Fundraiser 
Chicanxs Unidxs 

 Annual Civic Expo & National آگوست
Night Out 

City of La Palma 

 Concerts in the Park City of Orange آگوست
 CSU Fullerton Move-In Day CSU Fullerton آگوست
 Downtown Fullerton Farmers آگوست

Market 
City of Fullerton 

 Fiesta Music Festival San Clemente Chamber of آگوست
Commerce 

 Movies in the Park Series City of Fountain Valley آگوست
 Sizzlin’ Summer Concert Series City of Irvine آگوست

 National Night Out Mission Viejo Police Department آگوست
 OC Night Market Costa Mesa آگوست
 Orange County Fair Costa Mesa آگوست
 Placentia Certified Farmers آگوست

Market 
City of Placentia 

 Sabor a Mar -Folcklorico/Mariachi Relampago del Cielo آگوست
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 2020-2019تقویم رویدادھای ھمگانی احتمالی 

 برگزارکننده نام رویداد ماه

 Evening in the Park Summer آگوست
Concerts 

City of San Juan Capistrano 

 Seal Beach Farmers Market City of Seal Beach آگوست
 Senior Fitness Expo City of Irvine آگوست
 The Vic Victoria Skimboards آگوست
 Musicals and Plays Series Santa Ana College آگوست
 Commemoration The Richard Nixon Presidential 9/11 سپتامبر

Library & Museum 
 AASCSC Moon Festival Asian American Senior Citizens سپتامبر

Service Center 
 Anaheim Mariachi Festival Rhythmo Inc. Mariachi Academy سپتامبر
 Discoverfest CSU Fullerton سپتامبر
 City of Brea Wellness Festival City of Brea سپتامبر
 Fiestas Patrias City of Santa Ana سپتامبر
 National Voter Registration Day سپتامبر

Press Conference 
City of Santa Ana 

 County of Orange Career Expo سپتامبر
and Open House 

County of Orange 

 Irvine Global Village Festival City of Irvine سپتامبر
 Irvine Moon Festival Irvine Chinese School/South Coast سپتامبر

Chinese Cultural Center 
 Lake Forest Heroes Day City of Lake Forest سپتامبر
 Mid-Autumn Children's Festival The Coordinating Committee of سپتامبر

Vietnamese American Youth 
Organizations 

 OCEA Health Fair Orange County Employees سپتامبر
Association 

 Orange International Street Fair City of Orange سپتامبر
 SAC Club Rush Santa Ana College سپتامبر
 Santa Ana Family Day MAGIC Inc. Academy of the Arts سپتامبر
 Westminster Dia de la Familia City of Westminster سپتامبر

 & Anaheim Fall Festival اکتبر
Halloween Parade 

City of Anaheim 

 Citizenship Ceremonies United States District Court, Central اکتبر
District of California 

 Halloween Family Fun City of Stanton اکتبر
 Senior Wellness Expo City of Yorba Linda اکتبر
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 2020-2019تقویم رویدادھای ھمگانی احتمالی 

 برگزارکننده نام رویداد ماه

 Community Resource Fair Huntington Beach Adult School اکتبر
 CSU Fullerton Faculty Voter اکتبر

Registration Drive 
CSU Fullerton 

 Donate a Day of Service Event Cypress College اکتبر
 Downtown Fullerton Art Walk Magoski Arts Colony اکتبر
 Fullerton Museum Center Event City of Fullerton اکتبر
 Huntington Beach Airshow The Great Pacific Airshow اکتبر
 Hispanic Heritage Month Mixer Hispanic Chamber of Commerce of اکتبر

Orange County 
 Irvine Evergreen Chinese Senior اکتبر

Association Monthly Meeting 
Irvine Evergreen Chinese Senior 

Association Monthly Meeting 
 Irvine Valley College Pinoy اکتبر

Piyesta 
Elevate AAPI @ Irvine Valley 

College 
 Employee Registration Event Masimo اکتبر
 Nashtai & Ashnai: Persian اکتبر

Breakfast with the UC Irvine 
Iranian Student Union 

Iranian Student Union at UC Irvine 

  OC Arirang Harvest Festival Arirang OC Festival اکتبر
 OC Film Fiesta Media Arts Santa Ana اکتبر
 OC International Auto Show Motor Trend Group, LLC اکتبر
  OC Roller Derby Competition OC Roller Derby اکتبر
 Voter Education Presentation Orange Coast College اکتبر
 Placentia Harvest Festival Placentia Heritage Festival اکتبر

Committee  
 Relationship Building Network اکتبر

Business Expo 
Relationship Building Network, Inc. 

 Arts Celebration: FALL FOR ALL Segerstrom Center for the Arts اکتبر
 Silverado Country Fair & Folk اکتبر

Festival 
Silverado Country Fair & Folk 

Festival 
 Community Engagement Fair UC Irvine اکتبر
 Viet Film Fest Vietnamese American Arts and اکتبر

Letters Association  
 Western State College Law Voter اکتبر

Registration Drive 
Western State College of Law 

Student Council 
 Delhi Center Anniversary Dinner Delhi Center نوامبر
 Dia de los Muertos Calacas Inc نوامبر
 .Golden Future 50+ Expo  Golden Future Expos Inc نوامبر
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 2020-2019تقویم رویدادھای ھمگانی احتمالی 

 برگزارکننده نام رویداد ماه

-Christmas Eve in Mexico دسامبر
Nochebuena 

Chapman University 

 Project Soapbox Actions Civics CA دسامبر
 Winter Wonderland City of Irvine دسامبر

 

 ناوگان سیار
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 گیریخبرنامھ مرکز رای
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 نشریات
 2019آگوست  8اطالعیھ عمومی برای جلسھ رایزنی 

 

 اطالعیھ عمومی
 

 

نویس برنامھ مدیریت انتخابات» طبق «قانون انتخاب شود کھ «جلسھ رایزنی» برای «تدوین پیشوسیلھ اعالم می بدین
ھای مند، نمایندگان جامعھ معلوالن و سازمان برگزار خواھد شد. ھمھ ساکنان عالقھ  2019آگوست  8دھندگان» در رای 

رسانان بھ افراد دچار معلولیت و نیز نمایندگان، ھواداران و دیگر ذینفعان جوامع زبانی کانتی خدمتاجتماعی و حامیان یا 
 توانند در این جلسھ شرکت کنند.می

 
مند جوامع زبانی و از نمایندگان عالقھ  Orangeدھندگان» کانتی شود کھ نیل کلی، «مسئول ثبت نام رایھمچنین اعالم می

نویس «برنامھ مدیریت ھا و بازخوردھای خود درباره تدوین پیشکند تا دیدگاهدعوت می  Orange جوامع معلوالن کانتی
  2019آگوست    8ب.ظ روز    3:00ب.ظ تا    1:30توانند از  مند میھای عالقھ ) را ارائھ کند.  ھمھ طرفEAPانتخابات» (

 Orange County Registrar ofیبھ نشان Orangeدھندگان» کانتی در این جلسھ کھ در «دفتر ثبت نام رای
Voters, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA 92705  شود، شرکت برگزار می

 کنند.

 

ھای شود کھ این مکان از امکانات دسترسی معلوالن برخوردار است.  درخواست برای اسناد در قالب ھمچنین اعالم می
و حداکثر تا چھار  5106 567 (714) شنیداری یا دیگر امکانات باید از طریق  -پذیر، خدمات ترجمھ، وسایل کمکدسترسی

 روز کاری پیش از تاریخ جلسھ ارائھ شود. 

 
 . 2019جوالی  17تاریخ: 

 

Neal Kelley 
 دھندگاندفتر ثبت نام رای
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 2019آگوست  29اطالعیھ عمومی برای جلسھ عمومی 
 

 اطالعیھ عمومی
 
 

نویس برنامھ مدیریت انتخابات» طبق «قانون انتخاب شود کھ «جلسھ عمومی» مربوط بھ «پیشوسیلھ اعالم می بدین
 برگزار خواھد شد.  2019آگوست  29دھندگان» در رای 

 
دھندگان بھ نشانی سایت دفتر ثبت نام راینویس برنامھ مدیریت انتخابات» در وبشود کھ «پیشھمچنین اعالم می 

ocvote.com/eap ھایی از آن بعداً و  ھای انگلیسی در دسترس است و نسخھمنتشر خواھد شد.  این «برنامھ» بھ زبان
 ای، تاگالوگ و فارسی (پارسی) منتشر خواھد شد. ھای اسپانیایی، ویتنامی، چینی، کرهنطبق قانون فدرال و ایالتی بھ زبا

 
دھندگان بھ نشانی سایت دفتر ثبت نام رایتوانید با فرم آنالین ارائھ دیدگاه در وبھای خود درباره «برنامھ» را می دیدگاه

(ocvote.com/eap) از طریق نشانی ،ocvoter@rov.ocgov.comورت کتبی یا با حضور در «جلسھ ، بھ ص
 .Orange County Registrar of Voters, 1300 Sھای مکتوب باید بھ نشانیعمومی» مطرح کنید. دیدگاه

Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA 92705   .فرستاده شود 
 

 2019آگوست  29 تاریخ جلسھ: 
 ب.ظ.  8ب.ظ تا  6 زمان جلسھ: 
 Orangeاداره آموزش کانتی  مکان جلسھ: 

 200  Kalmus Drive 
 Costa Mesa, CA 92626 

 
 شود.نیز پخش می ocvote.com/eapجلسھ عمومی بھ صورت زنده و آنالین در نشانی 

 
  ocvote.com/eapتماس بگیرید یا بھ  7600-567-714 برای کسب اطالعات بیشتر درباره «جلسھ عمومی» با شماره  

 مراجعھ کنید.
 

ھای شود کھ این مکان از امکانات دسترسی معلوالن برخوردار است.  درخواست برای اسناد در قالبھمچنین اعالم می 
و حداکثر تا چھار   5106-567 (714)شنیداری یا دیگر امکانات باید از طریق  -پذیر، خدمات ترجمھ، وسایل کمکدسترسی

 ھ شود. روز کاری پیش از تاریخ جلسھ ارائ

 
 . 2019اگوست  9تاریخ: 

 
 
 

Neal Kelley 
 دھندگاندفتر ثبت نام رای
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