
 ( EAP)  2019مکمل برنامه مدیریت انتخابات 

 
عمل می کند و به   2019 (EAP) (OCROV)این سند به عنوان مکمل برنامه اداره ثبت نام در انتخابات اورانیج اورنج 

( تنظیم می شود.   SOSاست که با توجه به آزادی اخیر وزیر امور خارجه ) EAPدنبال برجسته کردن زمینه های اصلی 

، فراخوان فرمانداری کالیفرنیا )آخرین بازبینی  2021سپتامبر  14راهنمای اداره انتخابات برای انجام یکنواخت انتخابات  

 (. 2021ژوئیه  16 -شده 

 گیریفرمول و مالحظات مرکز رای

4005(a)(10)(l)(vi)(l)§  
 

( فرمولی را برای VCAمشخص شده است ، قانون انتخاب رای دهنده ) OCROV 2019اصلی   EAPهمانطور که در 

تعیین تعداد مراکز رای بر اساس تعداد رای دهندگان ثبت شده ایجاد می کند. بر اساس این فرمول، شهرستانها باید یک  

رأی   10,000روزه به ازای هر  4ک مرکز رأی رأی دهنده ثبت شده و ی 50,000روزه به ازای هر   11مرکز رأی 

، حداقل مورد نیاز بر اساس کل رای دهندگان ثبت شده VCAدهنده ثبت شده ارائه دهند. بر اساس فرمول مشخص شده در 

 ( است.   E-88روز قبل از انتخابات )  88در 

 
، مانند اورنج کانتی، VCA، شهرستانهای 2021سپتامبر  14در مقایسه، برای انتخابات فراخوان فرمانداری کالیفرنیا در  

روزه به ازای هر   11کد انتخابات برگزار کرده بودند، مجاز به ارائه یک مرکز رأی  4007یا  4005که قبالً مطابق کد 

رای دهندگان ثبت شده.  30,000روزه به ازای هر   4هستند. رای دهندگان ثبت نام شده و یک مرکز رای   60,000

 دارد. 2021فوریه  10گان ثبت نام شده برای این فرمول بستگی به تعداد ثبت نام رای دهندگان تا تعداد رای دهند

 
مرکز   64با ایجاد  OCROV،  2021سپتامبر  14در آماده سازی برای انتخابات یادآوری مجدد فرمانداری کالیفرنیا در   

 روزه.  4مرکز رای گیری   33روزه و  11مرکز رای دهی  31 -رأی این الزام را برآورده کرده است 

 فرمول و مالحظات خروج از رای گیری

4005(a)(10)(l)(vi)(II)§ 
 

همچنین از شهرستانها می   VCAتوضیح داده شده است،  OCROV 2019اصلی   EAPعالوه بر این، همانطور که در 

رأی دهنده ثبت شده، حداقل یک محل رأی دهی را ارائه دهند. داده های ثبت نام رای   15,000خواهد که به ازای هر  

مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد تا تعداد محل های رأی دهی مورد نیاز در هر شهر و مناطق بدون  E-88دهندگان در 

( برای انجام یکنواخت SOSاخیر دستورالعمل های انتخاباتی وزیر امور خارجه ) مجتمع مشخص شود. با صدور

 ، فراخوان فرمانداری کالیفرنیا، این الزام تغییر نمی کند.   2021سپتامبر  14انتخابات 

 
هر   ، مانند اورنج کانتی، باید "به ازایVCA، انتخابات فراخوان فرمانداری کالیفرنیا، مناطق 2021سپتامبر  14در 

رای دهندگان ثبت نام شده در حوزه قضایی خود" حداقل یک محل رأی گیری را ارائه دهند. با حداقل تعداد   15,000

 ، گزارش ثبت نام. 2021فوریه   10مکانهای خروج بر اساس تعداد ثبت نام رای دهندگان از تاریخ 

 
مجموع ثبت نام رای دهندگان در شهرستان اورنج افزایش یافته است و تعداد مکانهای خروج مورد نیاز در حال حاضر  

محل خروج از رأی )ترکیبی از صندوق های رأی دائمی و محل های خروج    120در مجموع  OCROVاست.  120

، انتخابات فراخوان فرمانداری کالیفرنیا،  2021سپتامبر  14کارکنان همانطور که در زیر ذکر شده است( را در طول 

رای دهنده که در   15,000اجرا می کند و بدین ترتیب حداقل یک مورد را تضمین می کند. محل رأی گیری برای هر 

 شهرستان اورنج ثبت نام کرده اند، تعیین شده است.   



 
بقیه متشکل از صندوق های رأی دائمی   116محل رأی گیری، چهار محل به عنوان محل خروج کارکنان با  120از 

روز هفته از روز   7ساعت شبانه روز و  24صندوق رأی دائمی نصب شده به مدت   116نصب شده عمل می کند.  همه  

، روز  2021سپتامبر  14بود. سه شنبه،  شب به روی رای دهندگان باز خواهد  8تا ساعت  2021اوت  16دوشنبه 

اوت   16انتخابات. چهار مکان اضافی برای رأی گیری برای کارکنان در ساعات کاری عادی محل، از روز دوشنبه 

تا روز انتخابات، برای رای دهندگان باز خواهد بود ، همانطور که در راهنمای اطالعات رای دهندگان شهرستان   2021

 ر شده است.ذک OCROVو وب سایت 

  

 دهندگانکلیات برنامه آموزش و راهنمایی رای 
4005(a)(10)(l)(i)(VI)§4005(a)(10)(l)(i), § 

 
OCROV   متعهد به ایجاد روابط جدید با سازمان های جامعه و ذینفعان و همچنین تقویت روابط موجود ما با شرکای

 جامعه تحت الگوی فعلی مرکز رأی است.   

 
یک برنامه عمومی رسانه ای ایجاد کرد که به دنبال   OCROV، 2020با انتقال اولیه به مدل مرکز رأی در اوایل سال 

رویکرد گسترده ای را برای دستیابی   OCROVمعرفی رای دهندگان اورنج کانتی به مدل مرکز رأی بود. در آن زمان، 

با استفاده از ترکیبی از رسانه های اجتماعی، پست   OCROV. به حداکثر تعداد رای دهندگان، چندین بار در پیش گرفت 

مستقیم، چاپ، پخش، ویدئو ، آنالین و رادیو، طیف وسیعی از رسانه ها را اشباع کرد و در دستیابی به تعداد قابل توجهی  

ونی(.  با افزایش  برداشت برای هر رای دهنده، موفق بود بسیار فراتر از الزامات قان 10از رای دهندگان )با میانگین 

تعداد رای دهندگان در حال حاضر با مدل مرکز رأی، و با تعیین زمان بندی کوتاه، تالش های ترویجی برای انتخابات  
 یادآوری مجدد فرمانداری کالیفرنیا نیاز به رویکرد متمرکز تری دارد.

 
استفاده از شبکه های   OCROV، 2021ر سپتامب 14در آماده سازی برای انتخابات فراخوان فرمانداری کالیفرنیا در 

اجتماعی خود مانند فیس بوک، توییتر و اینستاگرام را گسترش داده است تا به اطالع رای دهندگان در مورد گزینه های  

ما را از   2020رای دهی، دوره و مکان رای دهی کمک کند.  این کمپین رسانه های اجتماعی نتایج برنامه های نوامبر 

به اکثر رای دهندگان شهرستان اورنج می رسد. تبلیغات  ISPمی دهد و از طریق هدف گیری خرد داده های   نزدیک نشان

یک کارت پستال پست مستقیم    OCROVرادیویی و چاپی نیز به چندین زبان مورد استفاده قرار می گیرد. عالوه بر این، 

کانتی ارسال می شود.  کارت پستال به رای دهندگان  میلیون رای دهنده در اورنج  1.8ایجاد کرده است که برای همه  

اطالعاتی درباره رای دهی پست الکترونیکی و نزدیکترین مرکز رای دهی و محل رأی گیری آنها ارائه می دهد. کارت  
ین،  عالوه بر اپستال ترجمه شده و در دسترس رای دهندگان به زبانهای چینی، کره ای، اسپانیایی و ویتنامی خواهد بود.  

رای دهندگان شهرستان اورنج یک ایمیل پیام رسانی دریافت می کنند که هدف آن آگاه نگه داشتن رای دهندگان در مورد  

 و انتخابات فراخوان فرمانداری کالیفرنیا است.  2021سپتامبر  14گزینه های رای دهی آنها در  

 
خواهد بود که با هدف آگاه نگه داشتن رای  همچنین میزبان چندین کارگاه عمومی مجازی  OCROVعالوه بر این، 

دهندگان در مورد گزینه های رای دهی و نحوه تعیین نزدیکترین مرکز رأی خود و مکان های رأی گیری انجام می شود.  

است که طی آن از عموم مردم دعوت می شود تا نظرات   EAPمیزبان یک جلسه عمومی  OCROVدر اواخر ماه اوت، 

 ارائه دهند.    EAPبرای به روز رسانی و اطالعات خود را 

 
پایه و اساس راهنمای اجرای مدل رای گیری مرکز رای گیری در اورنج کانتی در سال    EAP 2019در حالی که 

اصلی تمرکز می کند که باید برای   EAPرا ارائه می دهد، این مکمل طرح اصلی، بر برجسته سازی مناطقی از  2020

( برای انجام یکنواخت انتخابات  SOSتطبیق نسخه اخیر تطبیق داده شود. راهنمای اداره انتخابات وزیر امور خارجه )

 (. 2021ژوئیه  16 -، فراخوان فرمانداری کالیفرنیا )آخرین بازبینی شده 2021سپتامبر  14


