
 گیریرای هایمکان/ رای اخذ مراکز

 2020 ژوئن، 15: موعد - کانتی در 2020 نوامبر انتخابات برگزاری به مربوط گزارش

 :تلفن :کانتی

 :ایمیل :مخاطب
 

  کانتی  در 2020 نوامبر سراسری انتخابات برگزاری  نحوه 

 :دارید ایبرنامه چه نوامبر ماه انتخابات برگزاری برای که دهید توضیح لطفا

 :کنید استفاده خواهیدمی زیر موارد از یک کدام از

 رای؟ اخذ مراکز

 گیری؟رای سنتی هایمکان

 ؟(10,000) فراتلفیقی گیریرای هایمکان

 دهند؟می ارائه را رای اخذ مراکز خدمات  نوع از خدماتی که ترکیبی و فراتلفیقی گیریرای هایمکان

 باشید؟ داشته خصوص این در است الزم را مکان تعداد چه

 باشید؟  داشته خصوص این در را مکان تعداد چه دارید برنامه

 اید؟کرده تایید خصوص این در استفاده برای را مکان تعداد چه

 بگیرید؟ کمک ایالت امور وزیر از خصوص، این در الزم هایمکان تامین برای دارید تمایل آیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انتخاباتی امور کارکنان

 رای هایصندوق

 پستی گیریرای فرایند

 دارید؟ نظر مد هامکان این برای را دیگری مشخصات و سایز چه است، مثبت شما پاسخ اگر

 

 کنید؟ استخدام و جذب را انتخاباتی امور کارمند تعداد چه دارید برنامه

 اید؟کرده  تایید را انتخاباتی امور کارمند تعداد چه

 بگیرید؟ کمک ایالت امور وزیر از انتخاباتی، امور کارکنان استخدام برای دارید تمایل آیا
 

 

 

 باشید؟  داشته است مالز را رای صندوق تعداد چه

 باشید؟ داشته را رای صندوق تعداد چه دارید برنامه

 کنید؟ خریداری را بیشتری رای هایصندوق که هست الزم آیا

 بخرید؟ خواهیدمی را رایی هایصندوق تعداد چه و نوع  چه است، مثبت شما پاسخ اگر

 دارید؟ منظور این برای را شده تایید مکان تعداد چه

 بگیرید؟ کمک ایالت امور وزیر از رای، هایصندوق برای الزم هایمکان تامین برای دارید تمایل آیا

 

 کردید؟ توزیع مارس ماه در را پستی گیریرای هایبرگه  تعداد چه

 بودند؟ جایگزین پستی گیریرای هایبرگه رای، هایبرگه این از تعداد چه

 داشتند؟ امضا لحاظ به ناهمخوانی تعداد چه شد، بازگردانده شما هب که مارس ماه پستی گیریرای هایبرگه میان زا

 دارد؟ وجود آنها از تعداد چه اصالح امکان

 دهید؟می انجام دستی صورت به را کشور از خارج ویژه پستی گیریرای هایبرگه بندیبسته  آیا

 دارید؟ را فرایندی چه امضا، شدن حاصال موضوع دادن اطالع برای

 



.دهید ارائه را دهندهرای ویژه هایدستورالعمل همچنین و رای برگه بازگرداندن برای پاکت کشور، از خارج ویژه پستی گیریرای هایبرگه از هایینمونه لطفا

(Personal Protective Equipment, PPE) شخصی حفاظت تجهیزات

 اید؟کرده خریداری دهندگانرای و انتخاباتی امور کارکنان برای را PPE تجهیزات قبل از نوامبر، ماه برای آیا

کند؟ خریداری شما کانتی برای را PPE تجهیزات از بخشی یا تمام نوامبر ماه برای ایالت، امور وزیر که  دارید تمایل آیا

کند؟ خریداری را PPE تجهیزات میزان چه و نوع  چه ایالت، امور وزیر که دارید تمایل است، مثبت شما پاسخ اگر

تعداد  مشخصات/توضیح نوع

 دستکش

 ماسک

 صورت محافظ

 مرطوب هایدستمال

 کننده  ضدعفونی

(:کنید مشخص) موارد سایر

منابع

دارید؟ نیاز بیشتری منابع به نوامبر، ماه انتخابات برگزاری برای آیا

 دارید؟ نیاز را بیشتری منابع چه است، مثبت شما پاسخ اگر



 
 

 فرم ارائه

 

 کنید؟ استفاده آنها از یا کرده اجرا را آنها نوامبر ماه در دارید قصد که دارید را جدیدی هایفناوری یا خدمات برای جدیدی هایکننده تامین آیا
 

 

 است؟ تانمدنظر جدید فناوری/خدمات کنندهتامین  کدام که کنید ذکر است، مثبت شما پاسخ اگر

 

 
 

 دارید؟ نوامبر ماه انتخابات برگزاری با رابطه در را دیگری هاینگرانی یا نیازها آیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موارد سایر



Neal Kelley, Orange County Registrar of Voters | 1300 S. Grand Ave., Bldg. C, Santa Ana CA 92705 | 714-567-7600

Mark, seal, and sign your envelope

1. Mark your ballot
• Follow the directions on the ballot. 

2. Seal your envelope 

• Check that you have the return envelope with your name on it. 
• Put your ballot into the envelope and seal the envelope. 

3. Sign the envelope
• Date and sign your name on the back of the envelope in ink.
• Print your name and residential address. 

4. Options for returning your ballot
• Mail your ballot in the enclosed postage-paid envelope. 
• Drop off your ballot to any Orange County Vote Center

       or the Pop-Up Mobile Voting Unit (For Vote Center locations and
       hours, visit ocvote.com/votecenter).

• Deposit your ballot into any Ballot Drop Box 
(For Ballot Drop Box locations, visit ocvote.com/dropbox). 

• If you make a mistake, call 714-567-7600 before Election Day.
• Your ballot must be postmarked on or before Election Day and  

received no later than 3 days after the election.
• Voters may request translated election materials and accessible 

election materials. For more information, please call 714-567-7600.

Track your ballot from start to finish at ocvote.com/track

BALLOT EXPRESS After you've returned your  
ballot ‒ we've included an 

"I Voted" peel off sticker for you!

ORANGE COUNTY  
REGISTRAR OF VOTERS



No extra 
marks, please! 

No numbers, no 
drawings, and no 

initials.

Leave this 
box blank, 

unless you want 
to vote for a 

qualified write-in 
candidate.

Use 
a blue or 

black pen. 
Do not use 

pencil.

Do not write 
or sign your 
name on the 

ballot.

Tips for marking your vote-by-mail ballot
and keeping it private.

!



1300 S. Grand Ave., Bldg. C
P.O. BOX 11298
SANTA ANA, CA 92711-1298

RETURN SERVICE REQUESTED

Non-Profit Org.
U.S.Postage

PAID
Santa Ana, CA
Permit No. 77

OFFICIAL
VOTE-BY-MAIL
BALLOT

Track your ballot from start to finish at ocvote.com/track
BALLOT EXPRESS

F301 (R12/19)

OFFICIAL
VOTE-BY-MAIL
BALLOT

Official Ballot Drop Box
Deposit your ballot into any ballot drop box
(For drop box locations visit ocvote.com/dropbox)

In Person
Deliver your ballot to any Orange County Vote Center
(For vote center locations and hours visit ocvote.com/votecenter)

Vote-by-Mail
Return your ballot by mail 

Orange County Registrar of Voters
(Mailing address on reverse)

Online
ocvote.com

Live Chat
ocvote.com/chat

Call
714-567-7600

Contact information Options for returning your ballot



OFFICIAL
RETURN
BALLOT
ENVELOPE
To be opened only
by an Elections
Canvassing Board

Failure to sign the reverse side of this
envelope will invalidate your ballot.

F400 (R04/18)

NEAL KELLEY
REGISTRAR OF VOTERS
COUNTY OF ORANGE
P.O. BOX 11090
SANTA ANA, CA 92711-1090

APPLY FIRST
CLASS MAIL

POSTAGE
HERE

Front

!

I am unable to return my ballot and hereby authorize:

Print name of person returning your ballot

Signature of person returning your ballot

Relationship

Made a mistake on your ballot?

Call 714-567-7600
or visit ocvote.com/replacement

Orange County

MMDDYYY // Date of signing

Voter, print your information here.

Name

Voter signature.Power of Attorney NOT ACCEPTABLE.

Address

City, State, Zip

PRINT HERE

PRINT HERE

PRINT HERE

I hereby certify under penalty of perjury that I am a voter residing within 
the precinct in which I am voting and that I am the person whose name 
appears on this envelope. I have not applied, nor will I apply, for a 
vote-by-mail ballot from any other jurisdiction for this election.

Warning: You must sign the envelope in your own handwriting in
order for your ballot to be counted. Voting twice constitutes a crime.

This envelope must be signed, dated and postmarked on or before 
Election Day. Your vote-by-mail ballot must be received no later 
than three days after Election Day.

ATTN USPS: Delivery address on other side.

SIGN
HERE

9”



Remember:
Your enveleope must be postmarked on or before Election Day
and received no later than three days after Election Day

Did you…
 Sign your envelope?
 Print your name and address?

Back

9”


	County Name: Orange
	Contact Name: Neal Kelley
	Contact Phone: 714-567-5139
	Email Address: Neal.Kelley@rov.ocgov.com
	Plan Description: ثبتکننده رای دهندگان شهرستان اورنج، قصد دارد انتخابات عمومی ریاست جمهوری 3 نوامبر 2020 را تحت مدل مرکز رایگیری و با توجه به الزامات قانون انتخابات بخش 4005 انجام دهد. با توجه به کووید-19، تغییرات متعددی در برنامهریزی انتخابات اعمال خواهد شد از جمله: افزایش ظرفیت ثبت نام نامزدها به صورت آنلاین، گسترش پردازش رایگیری از طریق پست، پیکربندی مجدد استخدام کارکنان انتخابات و دورههای آموزشی کارکنان جدید، ارائه فیلمها و آموزشهای آنلاین، طراحی مجدد طرحبندی مراکز رایگیری و شمارشهای پس از انتخابات برای رعایت فاصلهگذاری اجتماعی، و فراهم کردن برنامه جامع آگاهی رای دهندگان برای اطلاع رسانی به رای دهندگان نسبت به تغییرات. هیچ طرحی برای فعالیت مراکز رایگیری در دوره 11 روزه وجود ندارد؛ در عوض، تمام مراکز رای گیری قرار است به مدت 5 روز از جمله در روز انتخابات (با توجه به قوانین و دستورالعملهای ایالتی) فعالیت داشته باشند.
	VoteCenter: [بله]
	PollingPlaces: [خیر]
	Consolidated: [خیر]
	ConsolidatedVoteCenterStyle: [خیر]
	LocationReq: 166
	LocationCount: 166-188
	LocationConfirmed: 1
	SOSHelp: [بله]
	VoteLocationSpecs: ما هنوز در حال نهایی کردن مشخصات دقیق و الزامات مربوط به اندازه هستیم.  مراکز رای گیری شهرستان اورنج، فقط 5 روز فعالیت خواهند کرد (با توجه به قوانین و دستورالعملهای ایالتی).  ما قصد داریم از چهارشنبه 10/28 تا چهارشنبه 11/4 برای رزرو مربوط به انجام تدارکات قبلی و پاکسازی بعدی، درخواست دهیم.
	StaffCount: 1200
	StaffConfirmed: 0
	SOSStaffHelp: [خیر]
	Dropbox Req: 110
	Dropbox Count: 110-112
	Dropbox Purchase: خیر
	DBType: صدق نمیکند
	DBCount: 
	DBConfirmed: 110
	Dropdown23: [خیر]
	VBMMarchIssue: 1,675,655
	ReplacementCount: 10,844
	NoSigCount: 928 (فقط شمارش موارد عدم تطبیق نهایی)
	CureCount: 1,728
	PackageVBMmanual: خیر
	CureProcess: رأیدهندگانی که رأی آنها فاقد امضا میباشد و یا امضای آنها تطابق ندارد، نامهای دریافت میکنند که این موضوع را به آنها اطلاع میدهد. رأیدهندگان این فرصت را دارند که با استفاده از نامه ارائه شده و ارسال مجدد نامه به دفتر ما پیش از صدور گواهی، امضای خود را درست کنند.
	Attachments: نمونهها از انتخابات اولیه ریاست جمهوری در 3 مارس 2020 تهیه شده است. همه موارد به منظور یکپارچگی پیامهای خاص مربوط به انتخابات عمومی ریاست جمهوری در 3 نوامبر 2020 دوباره طراحی خواهند شد.
	PPE: بله
	SOSPPEHelp: [خیر]
	GlovesDesc: 
	GloveCount: 
	MaskDesc: 
	MaskCount: 
	FaceShieldDesc: 
	FaceShieldCount: 
	WipeDesc: 
	WipeCount: 
	SanitizerDesc: 
	SanitizerCount: 
	OtherDesc: 
	OtherCount: 
	Resources: صدق نمیکند
	ResourceDesc: 
	NewTechVend: بله
	WhichVendTech: اجرای فرآیندهای جدید و فناوریهای نرم افزاری برای اطمینان از فاصلهگذاری فیزیکی. برخی از نمونهها عبارتند از Webex / Zoom / خدمات خود برنامهریزی شده / آموزش از راه دور. اجرای نوآوریهای جدید دفاع سایبری به منظور تقویت وضعیت امنیت سایبری ما برای نوامبر سال 2020.
	AdditionalConcern: بهداشت و ایمنی کارکنان و رای دهندگان.
	Submit: 


