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 اجرایی  خالصه
  یساز یادهپ یراهنما یشد و اساس و طرح کل یجادبا استفاده از بازخورد عموم ا 2019 (EAP) انتخابات یریتبرنامه مد

 یچرخه انتخابات یک 2020را فراهم کرد.   2020در سال  Orange در شهرستان یریگ یمرکز را یریگ یمدل را

انتخابات و مشارکت رکوردشکنانه   یرانمد یرا برا یا قهساب یب یچالش ها 19-یدکوو یرابود، ز یخیمنحصر به فرد و تار

 .ارائه کرد 2020 یو عموم یدهندگان در انتخابات مقدمات  یرا

را  (VEOP) دهندگان یرا یجامع آموزش و اطالع رسان  برنامه یکEAP  ، OCROV (OCROV)شدن ییاز نها پس

و  ی،ها و موسسات آموزش عال یرستانمشارکت با دب ی،اجتماع یاجرا کرد که شامل گسترش حضور ما در رسانه ها

 یتحقق هدف خود در اطالع رسان ستایدر را OCROV طرح از یناست. ا یدولت یبا مقامات منتخب و نهادها یهمکار

  یابیبازار یکرد و برنامه ها  یتحما  یدر انتخابات مقدمات ییراتدر مورد تغ Orange دهنده شهرستان یرا یلیونم 1.8به 

 یانتخابات عموم یامن و مطمئن برا یرأ یها ینهدهندگان در مورد گز یبه را یاطالع رسان یخود را برا یجیو ترو

 .داد یشافزا

 EAP 2021-2025یانتخابات بزرگ و کوچک تحت مدل مرکز را ینپس از انجام چند یانتخابات یاتبازتاب عمل یبرا 

متعهد به   OCROV یشه،. مانند همیردگ یشده است و بازخورد عموم را در بر م یبه روز رسان Orange در شهرستان

دهندگان از   یشان است و همچنان با آگاه نگه داشتن را یریگ  یدهندگان در انتخاب زمان و نحوه رأ یرأ ییحفاظت از توانا

 .کند یدهندگان در برابر گسترش اطالعات نادرست محافظت م یاز رأ  ی،خدمات موجود تحت مدل مرکز رأ یهکل

متشکل   یممپردازد، من و ت  یم یریگ یخود تحت مدل مرکز را یانتخابات یها یتبه فعال Orange که شهرستان همانطور

متعهد   Orange شهروندان شهرستان یبرا یارائه خدمات انتخابات یخود برا یتاز شصت و شش نفر کارکنانم به مأمور

  ینانو منصفانه اطم  یقشفاف، دق یندآرا و حفظ فرآ یتبرابر به روند انتخابات، حفاظت از تمام یتا از دسترس  یممان یم

 .ییمحاصل نما

 

 

 
 

Neal Kelley 
 دهندگان رای کننده ثبت

  Orange، CA شهرستان
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 پستی گیری  رای برای  رای  های برگه
§)4005(a)(8)(A 

 رأی میلیون 1.8 از یک هر که است آن مستلزم Orange شهرستان در) VCA( دهندگان رای انتخاب قانون اجرای
 افزایش است توانسته Orange شهرستان. کنند دریافت) VBM( پست طریق از رأی رأی برگه یک آن، شده ثبت دهنده
 رفتار از الزام این. کند مدیریت را تعهد این از ناشی پستی گیری رای رای های برگه پردازش و پستی ارسال چاپ، حجم
  Orange شهرستان دهندگان رای کننده ثبت که کند می پشتیبانی شده بینی پیش روندهای و فعلی  دهندگان رای

)OCROV ( حضوری گیری رای و پست طریق از ترکیبی گیری رای  به انتقال است؛ گرفته نظر در را آنها قبالا 
 .بود قبلی عملیات افزایش موضوع

 زمینه  پیش 
 دهندگانی رأی  برای پستی گیری رای رأی برگه میلیون 1.1 از بیش OCROV ،2018 نوامبر عمومی انتخابات در

 که دهندگانی رای تعداد. داشتند پست طریق از  را خود رأی برگه دریافت خواستدر خاص طور به که کرد صادر
 1.1 سطح به و بود افزایش حال در پیوسته طور به  2002 سال  از دارند را پست طریق از  رأی برگه دریافت درخواست

ا  یا ،Orange شهرستان توسط دهندگان رای انتخاب قانون فرمان اجرای  از قبل رأی برگه میلیون  کل از درصد 69 تقریبا
 و پستی ارسال ظرفیت تا کرد ملزم را ما پست طریق از رأی  های درخواست افزایش. بود رسیده شده ثبت دهندگان رأی

 از رأی های برگه بررسی امکان بود، شده اجرا  قبالا  که ظرفیت، افزایش این. دهیم افزایش را رأی های برگه بررسی
 مارس مقدماتی انتخابات در . کرد فراهم 2020 سال در Orange شهرستان در هندگاند  رای همه برای را پست طریق

 پستی گیری رای رأی برگه یک دهندگان  رای از درصد 79 شد، برگزار 19-کووید محدودیت هرگونه از قبل  که ،2020
 عمومی انتخابات در. دادند رأی رأی مرکز یک در حضوری صورت به دیگر درصد 21 که حالی در بازگرداندند، را

 صورت به دیگر درصد 19 و دادند پس را پست طریق از  رأی  رأی برگه دهندگان رای از درصد 81 ،2020 نوامبر
 نوامبر جمهوری ریاست انتخابات در که آرا برگه بازگشت های  روش همه بین از. دادند رای رأی مرکز یک در حضوری

 یک از استفاده با دهنده رای 581،433 که طوری به بودند، گزینه نتری رایج  رأی اخذ های صندوق شد، استفاده 2020
 .بازگرداندند را خود رای رأی، اخذ صندوق

 رأی  برگه چاپ
 داخل را رای های برگه  دهندگان رای همه برای Orange شهرستان ،California شهرستانهای اکثر خالف بر

 چاپگر. شوند می چاپ پرس وب افشان  جوهر پرسرعت، گرچاپ روی بر ها برگه حاضر حال در. کند می چاپ شهرستان
 در که دهد می را امکان این که کند، می تولید دقیقه در فوت 250 سرعت با را باال کیفیت با تصاویر پیشرفته، تجاری

ا  زمان مدت  .کند چاپ سریع را رای برگه میلیون 1.8 کوتاهی نسبتا
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 پستی  گیری رأی برای رأی برگه سازی آماده
OCROV را برگشتی پاکت و ها دستورالعمل رای، برگه که کند، می استفاده خود نامه درج تجهیزات از حاضر  حال در 

 نیاز مورد اطالعات و آدرس همزمان طور به همچنین. شود  ارسال  دهندگان رای برای تا  دهد می قرار VBM بسته در
ا  تواند می فناوری این. کند می چاپ دهنده رای  برای برگشتی و ارسالی های پاکت روی را دهندگان رای  10,000 تقریبا
 زمان مدت در را رأی برگه میلیون 1.8 همه  که دهد می را امکان این ما دفتر به و کند درج ساعت هر در را رأی برگه

 .کنیم آماده هفته سه تقریبی

 پستی گیری رأی برگشتی رأی های برگه بررسی
OCROV های رأی بررسی برای که کند  می استفاده خود باالی سرعت با نامه سازی رتبم تجهیزات از حاضر  حال در 

. کند می ردیابی را برگشتی رأی برگه و کرده تهیه تصویری برگشتی پاکت هر از تجهیزات این. شود می استفاده برگشتی
. شود می استفاده امضا مطابقت تعیین و رای های برگه امضای مقایسه برای کارکنان توسط برگشتی های پاکت تصاویر

 توانند می کنند می بررسی را امضا که کارکنانی و کند پردازش ساعت در را  قطعه 45,000 تا تواند می فناوری این
 بررسی فرآیند با آن ادغام و پستی نامه سازی مرتب تجهیزات سرعت. کنند بررسی ساعت در را امضا 10,000 تقریبا

 یکپارچه صورت به را برگشتی پست طریق از رأی آراء برگه یافته افزایش حجم تا دهد می اجازه OCROV به امضاء،
 .کند اداره

 پستی گیری رأی برگشتی رأی های برگه شمارش
 آرای برگه از  زیادی حجم اسکن برای را خود ظرفیت و کرد جایگزین را خود گیری رای سیستم 2020 سال در دفتر این

 آرای برگه همه توانست OCROV ،2020 نوامبر عمومی انتخابات برای . داد افزایش برگشتی پست طریق از رأی
 آنها از بسیاری که باقیمانده، آرای برگه. کند ثبت انتخابات شب  شمارش در و کرده اسکن را انتخابات روز از قبل دریافتی

 .شدند اسکن گیری رای سیستم در نوامبر 9 پایان تا شدند، دریافت انتخابات روز از پس

 پستی  گیری رأی برای رأی های برگه پیگیری
 شده دهندگان رای به شده ارائه  خدمات سطوح افزایش به الزام  به منجر پست طریق از رأی آرای برگه از استفاده افزایش

 لی داخ حل راه طریق از آنالین بصورت را خود رای برگه وضعیت که داد را امکان این دهندگان  رأی به دفتر این. است
 و پستی ارسال فرآیند طول در پست طریق از  رأی آرای  های برگه. کنند ردیابی OC Ballot Express سفارشی
 یا رأی مرکز در رای های برگه اینکه. شوند می پیگیری متحده ایاالت پستی خدمات بارکد از استفاده با دفتر، به برگشت
 برگه وضعیت و کرده مراجعه سایت وب به توانند می دهندگان أیر. شود می ردیابی نیز اند شده گذاشته رأی  اخذ صندوق

 آنها رای برگه که کنند مشاهده توانند می همچنین آنها. کنند بررسی ما دفتر به بازگشت و ارسال  هنگام را خود های رأی
 پاسخگویی بهترین رایب را  هایی داده است، شده اضافه اخیراا  که رای برگه ردیابی قابلیت این. است شده شمارش و تأیید

 انتخابات در مورد این. است کرده فراهم پست طریق از  رأی اضافی بررسی برای نیاز مورد خدمات سطح افزایش به
 برای خاطر اطمینان آوردن فراهم در مهمی مولفه و گرفت قرار استفاده مورد گسترده طور  به 2020 عمومی و اولیه
 رای مرکز محل به یا انداخته رأی  صندوق در یا برگرداندند پست طریق از  ار خود رأی  برگه که بود دهندگانی رای

 .دادند تحویل
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 رأی  اخذ صندوق و  گیری رای  مرکز  های محل
§)4005(a)(10)(B 

 های صندوق و رأی اخذ مراکز های مکان و جانمایی برای را مفصلی های فرمول و معیارها دهندگان رای انتخاب قانون
 در شده تشریح خاص الزامات و مالحظات اساس بر رأی اخذ های صندوق محل و رأی مراکز .کند می تعیین رأی  اخذ

 :شوند می ایجاد زیر،

 عمومی  نقلیه وسایل به نزدیکی •
 کنند می استفاده کمی میزان به پستی گیری رای از تاریخی نظر از که جوامعی به نزدیکی •
 جمعیتی  مراکز به نزدیکی •
 زبانی  اقلیت عجوام به نزدیکی •
 معلولیت  دارای دهندگان رای به نزدیکی •
 خانگی  نقلیه وسایل مالکیت پایین  نرخ با جوامعی به نزدیکی •
 درآمد کم جوامع به نزدیکی •
 نام ثبت برای است ممکن و اند نکرده نام ثبت دادن رای برای که شرایط واجد دهندگان رای جوامع به نزدیکی •

 باشند داشته دسترسی به نیاز روز، همان دهنده رای
 جغرافیایی نظر از افتاده جدا های جمعیت به نزدیکی •
 رایگان و دسترسی قابل پارکینگ به دسترسی •
 کند طی عمومی نقلیه وسایل یا ماشین با باید دهنده رای که زمانی و مسافت •
 پستی رای برگه ریقط از گیری رای  آنها برای که معلولیتی دارای  دهندگان رای برای  جایگزین روشهای به نیاز •

 نیست  پذیر دسترسی صندوق به رای انداختن جهت
 ترافیکی الگوهای •
 کالج  های محوطه و خصوصی یا دولتی دانشگاههای •

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

 کرده ایجاد شده ثبت دهندگان رای  تعداد براساس دهی  رای مراکز تعداد تعیین برای را فرمولی دهندگان رای انتخاب قانون
 10,000 هر  ازای به و روزه 11 گیری رأی مرکز یک نامی، ثبت دهنده رأی 50,000 هر ازای به باید ها کانتی .است
 کند می ایجاد را رای مراکز تعداد کمترین که VCA فرمول. کنند فراهم را روزه 4 رأی مرکز یک نامی، ثبت دهنده رأی

 . است انتخابات روز از قبل روز 88 در شده ثبت ندهندگا رای کل اساس بر

 روز جمله  از روز، 11 مدت به  باز دهی رای  مرکز 32 ارائه به ملزم OCROV ،2020 مارس مقدماتی انتخابات برای
 38 نهایت در Orange شهرستان. بود انتخابات، روز جمله از روز، 4 مدت به باز دهی رای مرکز 161 و انتخابات،

 جمله از روز، 4 مدت به که  دهی رای مرکز 189 و انتخابات، روز جمله  از روز، 11 مدت به را  باز دهی رای مرکز
 جوامع در اضافی  دهی رای مراکز ایجاد امکان دهی،  رای مراکز  تعداد گسترش با. کرد اداره را بودند باز انتخابات، روز

 . شد  فراهم Trabuco Canyon و Silverado مانند منزوی
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 در  دهی رای مراکز از بیشتری تعداد انتخابات روز به شدن نزدیک با و شوند می افتتاح متوالی طور به  دهی رای مراکز
  کار کامل طور به انتخابات، روز  جمله از گیری، رای آخر روز چهار در دهی رای مراکز تمام .هستند فعالیت حال
 ظهر از بعد 5 تا صبح 8 از دهی رأی مرکز کار ساعات گیری، رای اول روز هفت طول در این، بر عالوه. کنند می

 .یابد می افزایش انتخابات روز به شدن نزدیک با و است

 دهی  رای مرکز الزامات حداقل
OCROV شهرستان سراسر در ها مکان که شود حاصل اطمینان تا کند می ارزیابی و شناسایی را بالقوه امکانات صدها 
Orange کنند می فراهم دهندگان رای همه  برای را بیشتری راحتی و دسترسی که اند شده توزیع نحوی به. 

 اساسنامه در مندرج الزامات از  فراتر را الزامات حداقل OCROV دهی، رای مراکز کیفیت بردن باال برای تالش در
 اتاق اندازه انی،زب نیازهای و معلولیت دارای دهندگان رای  به  دسترسی اساس بر رأی مراکز  انتخاب. است کرده تعیین
 های داده ، دهندگان رأی  های داده از OCROV. است  عمومی بازخورد و امکانات بودن دسترس در گیری، رای

 . کند می استفاده رای مراکز های مکان ترین آل ایده انتخاب برای معیارها سایر و جمعیتی

  دهی رای مرکز محوطه انتخاب شایستگی مدل
  .بگیرند نظر در را معیار چهارده دهی، رای مراکز ایجاد هنگام خواهد می ها شهرستان از ندهندگا رای انتخاب قانون

 هم گرد را جمعیتی و جغرافیایی های داده جدیدترین که کردند ایجاد رای مرکز شایستگی مدل یک OCROV کارکنان
 تعاملی برداری نقشه ابزار یک از  هید رای مرکز شایستگی مدل .بگیرد نظر در را نیاز مورد معیارهای همه تا آورد می

 کند ارزیابی و جستجو نیاز مورد معیارهای همه دربرابر را پیشنهادی مکان هر دهد می اجازه کاربر به که کند می استفاده
 ). کنید مراجعه 16 صفحه در رای  برگه دهی رأی  های صندوق برداری نقشه ابزار و برداری نقشه مرکز به(

 مورد معیارهای دربرابر پیشنهادی مکانهای ارزیابی برای موثر و سریع راهی دهی  رأی مرکز یستگیشا مدل که  حالی در
. شد خواهند نهایی مکانی چه در دهی رأی مرکز مکانهای که کند نمی مشخص خودکار طور به  اما دهد می ارائه نیاز

OCROV بگیرد نظر در را امکانات ودنب دسترس در و کلی پذیری دسترسی مانند الزامات سایر باید همچنین. 

 دهی رای مرکز ارزیابی ماتریس
 از بسیاری گرفتن نظر در برای دهی رأی مرکز ارزیابی ازماتریس نیاز، مورد معیارهای گرفتن نظر در بر عالوه

 رأی زمرک محوطه تعیین روند بر اما نیست، الزامی قانون توسط اگرچه که شود می استفاده محوطه انتخاب دیگر عناصر
 رای اتاق اندازه پارکینگ، بودن دسترس در شامل مکان انتخاب عناصر این های نمونه از برخی .گذارد می تأثیر دهی

 . شود می پیشنهادی محوطه جغرافیایی منطقه و خارج، و داخل در کافی نور وجود دهی،

 برای  حاصل امتیاز .شوند می امتیازبندی شده تعیین پیش از محوطه انتخاب عناصر براساس احتمالی دهی  رای مراکز همه
 . شود می استفاده دهی رای مرکز عنوان به خدمت برای مرکز یک بودن نامناسب یا مناسب میزان تعیین

 دهی  رای مرکز امکانات بکارگیری فرآیند
 هر  این، بر وهعال. شود می آغاز قبلی انتخابات در گذشته دهی  رای های مکان تحلیل با دهی رای مرکز بکارگیری روند
 توزیع از تا گیرد می قرار ارزیابی مورد جمعیتی های داده و دهندگان رای انتخاب قانون  الزامات از استفاده با شهر

 شرکای با OCROV بکارگیری، اولیه مراحل  در. شود حاصل اطمینان شهرستان سراسر در دهی رای مراکز عادالنه
 .کند شناسایی را موجود امکانات همه تا ندک می همکاری عمومی های آژانس و شهرداری
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 مورد مکان هر. شود می ایجاد دهی رای مرکز مطلوب مکانهای از اصلی لیستی ارزیابی، مرحله  و اولیه تحلیل از پس
 یا کند می برآورده را دهی رای مرکز شده تعیین الزامات حداقل آیا شود مشخص تا گیرد می قرار ارزیابی و بررسی

 که هایی مکان از هایی نمونه. شوند می حذف بکارگیری روند از کنند، نمی برآورده را الزامات حداقل که اییمکانه. خیر
 قابل فضای با هایی مکان و خصوصی های اقامتگاه نیستند، گیری رای مرکز عملیات انجام برای مکان تامین به قادر

 مرحله به بکارگیری مرحله در کنند، می برآورده را زاماتال حداقل که امکاناتی. هستند گیری رای برای کمتر استفاده
 .روند می بازبینی بعدی

 کاری  ساعات و روزها با احتمالی دهی رای مراکز فهرست
§)4005(a)(10)(l)(vi)(VI§), 4005(a)(10)(l)(vi)(III 

 رای مراکز نهایی فهرست. شوند می انتخاب قانون نیاز مورد الزامات و عمومی بازخورد با همراه رأی مرکز مکانهای
 در ocvote.com نشانی به  OCROV سایت وب در و موجود) VIG( دهندگان رای اطالعات راهنمای در منتخب دهی

 . است دسترس

 از بعد 5:00 تا صبح 8:00 از معمولی، اداری ساعات در منتخب دهی  رای مراکز انتخابات، روز از قبل روز ده از
 تا صبح 7:00 از و گیری، آخررای روز چند در شب 8:00 تا صبح 8:00 از  دهی رای مراکز همه. هستند باز ظهر

 ضمائم 70 صفحه به روز، 4 و روز 11 مکانهای نمونه فهرست مشاهده برای. هستند باز انتخابات روز در شب 8:00
 منتشر ocvote.com/votecenter در  را دهی رای مراکز از فهرستی OCROV انتخابات، هر در. کنید جعهمرا
 .کند می

 دهی  رای مرکز چیدمان
§)4005(a)(10)(l)(vi)(XI 

 دهد می اجازه دهی رأی مرکز کارکنان به که هستند الکترونیکی ورود ایستگاه چندین به مجهز دهی  رای مراکز همه
 :تواند می دهنده رای یک دهی،  رای مراکز در. کنند تأیید آسانی به و سرعت به را دهنده رای هویت

  دهد؛ تحویل را پستی گیری رأی رای برگه یا دهد  رأی حضوری صورت به •
 اجازه معلولیت دارای دهندگان رای به که کند استفاده دسترس در رای برگه گذاری عالمت دستگاه یک از •

 . دهند رای مستقل طور به دهد می
 کند؛ دریافت جایگزین رأی برگه •
 و  کند؛ دریافت زبانی مساعدت •
 .کند رسانی بروز را نامی ثبت اطالعات یا کند نام ثبت دادن  رای برای •

OCROV کند می ایجاد دهی رای مرکز هر برای را  فردی به منحصر بعدی سه و بعدی دو شده بندی مقیاس های طرح 
 خود رای دهد می اجازه دهنده رأی به که اند گرفته قرار ای گونه به گیری رأی تجهیزات ههم که شود حاصل اطمینان تا
 و باشند حساس دهندگان رأی دسترسی نیازهای به باید ها چیدمان .کنند گذاری عالمت خصوصی و مستقل طور به را

 مختلف مشخصات به بسته .دهند جای خود در را مکان هر  مختلف های اتاق اندازه و اشکال که باشند شده تنظیم طوری
 متفاوت رای برگه روی بر گذاری عالمت های دستگاه و ورود های ایستگاه تعداد دهی، رأی  مرکز هر فرد به منحصر

 ).کنید مراجعه ضمائم در 69 صفحه به چیدمان، نمونه دیدن برای. (است
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 :است ایستگاه سه شامل دهی رای مرکز چیدمان هر

ای دهندگان می توانند برای رای دادن ثبت نام کنند، برگه رای جایگزین دریافت کنند، برگه رأی ایستگاه پذیرش: ر •

 .از طریق پست را تحویل دهند و درخواست کمک کنند

ایستگاه رأی: رای دهندگان انتخاب های خود را بصورت خصوصی و مستقل در یک غرفه رأی گیری امن یا  •

 .مشخص می کنندپشت دستگاه عالمت گذاری برگه رای 

ایستگاه اسکن: رای دهندگان برگه رأی را به یک ایستگاه اسکن امن وارد کرده و برچسب "من رای دادم" را   •

 .دریافت می کنند
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 دهی  رای مرکز کارکنان تعداد
§)4005(a)(10)(l)(vi)(IX 

 ایستگاه تعداد روزه، 4 و  روزه 11 دهی رای مراکز تعداد اساس بر دهی  رای مرکز کارکنان برای شده بینی پیش نیاز
 رأی مرکز نیاز مورد کارکنان تعداد برآورد. است دهی رأی مرکز یک شده بینی پیش ظرفیت  با ارتباط در ورود های
 از  برخی .شود می محاسبه مکان هر در سرپرست یک و رأی مرکز هر در نیاز مورد پرسنل هفت میانگین اساس بر دهی

 برای اضافه پرسنل نفر 3-2 به شوند، می شناخته پستی گیری رای خودرو با ورود های نمکا عنوان به که مکانهایی
 در نیاز مورد کارکنان تعداد مورد در که شود می گرفته نظر در چنین میانگین، طور به .دارند نیاز عملیات از پشتیبانی

 .باشد داشته وجود هایی تفاوت است ممکن دهی، رأی مرکز هر

کاری شیفت براساس شده بینی پیش نیاز کاری شیفت نوع دهی رای  مرکز نوع   

  = x 5 38 190 کامل  کاری شیفت روز 11

    

 = x 3 150 450 کامل  کاری شیفت روز 4

    

  = x 4 38 152 جزئی  کاری شیفت روز 11

    

 = x 8 150 1,200 جزئی  کاری شیفت روز 4

 بینی پیش نیازهای  مجموع
  1,992  شده 
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 رأی  برگه انداختن صندوق مالحظات و فرمول
§)4005(a)(10)(l)(vi)(II 

VCA  برگه  انداختن  صندوق  محل  یک  حداقل  نامی،  ثبت  دهنده  رأی  15,000  هر  ازای  به   که  خواهد  می  ها  شهرستان  از  

  رأی  برگه  انداختن  های  صندوق  تخمینی  تعداد  تا  شوند  می  تحلیل  دهندگان  رای  نام  ثبت  های  داده  .دهند  ارائه  را  رأی

  سراسر در  را رأی  برگه انداختن صندوق  OCROV  116  .شود مشخص غیرمجاز مناطق و  شهر  هر در  نیاز  مورد

 .است  کرده   نصب  Orangeشهرستان

. شوند می ارزیابی و گرفته نظر در معیارها حداقل رأی،  برگه انداختن صندوق احتمالی های محل مورد در تحقیق هنگام
 راحت و ایمن تحویل برای دهندگان رأی  برای را گزینه بهترین که رأی برگه انداختن های صندوق های محوطه به ابتدا
 برای تالش بهترین رأی، برگه انداختن های صندوق محل در نشستن هنگام. شود می توجه دهند، می ارائه خود رأی

 .گیرند می صورت موجود امنیتی دوربین پوشش با هایی مکان شناسایی

 رأی  برگه انداختن  صندوق الزامات حداقل
§)4005(a)(10)(l)(vi)(VI 

 مانند اضافی مقررات California (SOS) خارجه امور وزیر دهندگان، رای انتخاب قانون الزامات حداقل بر عالوه
 حقوقی زبان که اند شده طراحی ای گونه به  رأی برگه انداختن های صندوق. دهد می ارائه را زبانی الزامات و دسترسی

 امکان شامل تواند می آتی مالحظات. دهند می ارائه را شده تعبیه رأی  برگه انداختن صندوق گرافیک در شده ترجمه
 مسیریابی عالئم یا بریل زبان به محتوا مانند معلولیت، دارای دهندگان رای از حمایت برای اضافی های ویژگی افزودن

 آتی مالحظات برای اقدامات بهترین مورد در تا کند می همکاری معلوالن جامعه شرکای با  OCROV و باشد، لمسی
 می تعیین دقیق ارزیابی با که دارد دسترسی الزامات حداقل برآوردن به بستگی نیز بالقوه مکان یک عملکرد. نماید تحقیق

 .شود

 29 از هفته در روز 7 و روز شبانه ساعت 24 شهرستان سراسر در شده نصب رأی برگه انداختن های صندوق همه
 مکان در باز، فضای  در استفاده برای رأی برگه انداختن های صندوق. هستند باز عموم برای انتخابات روز از قبل روز
 آوری جمع های کیسه و آتش مهار های مکانیزم خرابکاری، ضد پوشش مانند پیشگیرانه امنیتی اقدامات با عمومی های
 .اند شده راحی ط سفارشی امن رأی برگه

  رأی برگه انداختن صندوق شایستگی مدل
 و جغرافیایی های داده جدیدترین که کردند ایجاد رأی برگه انداختن صندوق شایستگی مدل یک OCROV کارکنان
 یک رأی  برگه انداختن صندوق شایستگی مدل .بگیرد نظر در را نیاز مورد معیارهای همه تا آورد می هم گرد را جمعیتی

 و نیاز مورد معیارهای همه دربرابر را پیشنهادی مکان هر  دهد  می اجازه کاربر به که است  تعاملی برداری نقشه ارابز
 در رای  برگه دهی رأی های صندوق برداری نقشه ابزار و برداری نقشه مرکز به( کند ارزیابی و جستجو خاص مقررات

 ). کنید مراجعه 16 صفحه

 دربرابر پیشنهادی مکانهای ارزیابی برای موثر و سریع راهی رأی برگه انداختن قصندو شایستگی مدل که  حالی در
 چه در  رأی برگه انداختن صندوق مکانهای که کند نمی تعیین خودکار طور به اما دهد می ارائه نیاز مورد معیارهای

 .اند شده نصب مکانی



 

 15 صفحه

 رأی  برگه انداختن صندوق ارزیابی ماتریس
 گرفتن نظر در برای رأی برگه انداختن صندوق ارزیابی ماتریس از نیاز، مورد معیارهای گرفتن نظر در بر عالوه

 محوطه تعیین روند بر اما نیست، الزامی قانون توسط اگرچه که شود می استفاده محوطه انتخاب دیگر عناصر از بسیاری
 بودن دسترس در محل، در امنیتی بیندور وجود شامل محوطه انتخاب عناصر این های نمونه از برخی .گذارد می تأثیر

 .است پیشنهادی محوطه در کافی نور وجود و رای، برگه آوری جمع تیم برای موقت /مدت کوتاه های پارکینگ

 رأی  برگه انداختن صندوق محل بکارگیری روند
 یک و ، Neal Kelley دهندگان، رای کننده ثبت طرف از ای نامه شامل که است شده تهیه اطالعاتی بازاریابی بسته یک

 اطالع برای بسته این. است متداول سواالت و انتظارات مشخصات، مورد در رأی برگه انداختن صندوق اطالعاتی پوستر
 شامل بسته این. شود می استفاده رأی  های صندوق روند مورد در دقیق اطالعات ارائه برای بالقوه های مکان به رسانی

 . باشند داشته تعهدات و ها نقش از روشنی درک طرفین همه تا است رأی صندوق نامه توافق یک

 برگه انداختن صندوق از تواند می مکان این آیا شود مشخص تا گرفتند قرار بررسی مورد گیری رای  قبلی های محوطه
 های صندوق مختلف های مکان بالقوه، دهی رأی مرکز های محوطه انتخاب با همزمان. خیر یا کند پشتیبانی محل  در رأی

 بر عالوه. دهند می ارائه دهندگان رای به  را رای بازگرداندن اضافی های گزینه که اند شده مشخص رأی برگه انداختن
 بالقوه های مکان عنوان به عموم دسترس در مکانهای سایر و ها کتابخانه کانتی، های محوطه  شهر، های محوطه این،

 معروف فروشی خرده خرید مراکز از بسیاری با OCROV. اند شده ارزیابی و بررسی رأی  برگه انداختن های صندوق
 . است کرده مشارکت رأی برگه انداختن  های صندوق نصب برای خصوصی امالک صاحبان و

  قرار محوطه ارزیابی تحت دسترسی، و بودن مناسب تعیین برای رأی رگهب انداختن های صندوق بالقوه محوطه هر
 شرکت مکان، مستاجر با  OCROV کارکنان شود، تلقی مناسب رأی صندوق یک برای مکان که هنگامی. گیرد می

 می عمل وارد  محل، در رأی صندوق دادن قرار مکان مورد در نهایی تصمیمات برای ملک  صاحب یا/و ملک مدیریت
 بودن، مناسب تا گیرند می قرار مداوم بررسی و تحلیل و تجزیه مورد رأی های صندوق موجود های مکان همه. شوند
 .شود تعیین خاص جوامع در شده  بینی پیش رشد و عمر طول

 کاری ساعات و روزها با همراه احتمالی رأی برگه انداختن های صندوق لیست
§))(l)(vi)(VII4005(a)(10§), 4005(a)(10)(l)(vi)(IV 

OCROV ها نقشه ها، داده از و است کرده نصب شهرستان سراسر در رأی برگه انداختن صندوق 116 حاضر  حال در 
 با همراه رأی برگه انداختن های صندوق محل .کند می استفاده  آینده احتمالی جابجایی یا افزایش هرگونه برای روندها و

 جمله از روز، 30 مدت به گیری رأی  های صندوق همه. شوند می انتخاب نونقا نیاز مورد عمومی الزامات و بازخورد
. هستند دسترس در انتخابات روز در شب 8 ساعت تا هفته در  روز 7 و روز در ساعت 24 و هستند باز انتخابات، روز
 های صندوق نهایی لیست. کنید  مراجعه ها پیوست در 71 صفحه  به رأی، های صندوق نصب های مکان همه لیست برای

 آدرس به  OCROV سایت وب در و است موجود دهندگان رای اطالعات راهنمای در شده نصب رأی برگه انداختن
ocvote.com/votecenter است شده روز به. 



 

 16 صفحه

 رأی  برگه انداختن صندوق و گیری رای مرکز ابزار
 مدل یک آژانس GIS بخش رأی، گهبر انداختن های صندوق و دهی رای مراکز برای ها محوطه انتخاب به کمک برای

 ،VCA توسط شده تعیین های دستورالعمل چارچوب از استفاده با .است کرده ایجاد وب برداری نقشه ابزار و شایستگی
 شایستگی مدل یک ،)GIS( جغرافیایی اطالعات سیستم فناوری و OCROV کارکنان توسط ها داده به مربوط معیارهای

 محل و دهی رای مراکز میزبانی برای Orange شهرستان در مناطق همه برای بودن مناسب درجه امتیازبندی برای
   .است شده ایجاد رأی  برگه انداختن های صندوق

  با  ای شبکه  های  سلول  این  سپس  و  شد  ایجاد  کانتی  لک  پوشش  برای  ها   سلول  از   ای  شبکه  ای  مجموعه  امر،  این  تحقق  برای

  و  اند شده  آوری جمع عمومی نهادهای  ها از انواع داده .تکمیل شد  VCA الزامات مندرج در به  فضایی مربوط  های  داده
  ها  معلولیت  زبانی،  های  درخواست  گیری،  رای  الگوهای  و  دهنده  رای  نام  ثبت  جمعیت،  تراکم  نقل،  و  حمل  مانند  موضوعاتی

  رتبه سیستم  یک  و  کرده  تحلیل   و  تجزیه  را   الزامات  و  ها   داده  تمام  OCROV  کارکنان  .دهند  می  پوشش  را   درآمد  و

  ایجاد الگوریتم  یک  ما  اولویتی،  نیازهای  تعیین  از  پس  .کردند  ایجاد  VCA  الزامات  لیست  در  ها  اولویت   تعیین  برای  بندی

  به حاصله  ”نمره“  .کند  می  ایجاد  ”امتیاز“  کانتی  در  شبکه  سلول  هر  برای  و  کرده  آوری  جمع  را  ها  داده  همه  که  کردیم

  مورد کانتی  سراسر در رأی  برگه  انداختن های  صندوق  و  دهی  رای  مراکز مکان  به نیاز اولویت  تعیین  برای  مبنایی  عنوان

 .گیرد  می  قرار  استفاده

 برآوردن  برای استفاده مورد داده های  الیه تا شد ایجاد تعاملی وب برداری نقشه ابزار یک فرآیند، به بیشتر کمک رایب
 برگه انداختن های صندوق و رأی مرکز بالقوه های مکان و آنها،" امتیازات" با ای شبکه سلول آرایه  ،VCA الزامات

 ابزار این .شود داده نمایش اجتماعی های محوطه و عمومی رساختزی شده، بایگانی رای اخذ های مکان اساس بر رأی
 گیری تصمیم انجام و محوطه انتخاب روند پیشرفت پیگیری جدید، های محوطه پیشنهاد موجود، های داده در کاوش امکان

 .آورد می فراهم را آگاهانه های

 شناسی روش
 فناوری و OCROV کارکنان توسط شده تعیین های دهدا اختصاصی معیارهای ،VCA های دستورالعمل از استفاده با

GIS، مناطق تمام برای موظف معیارهای تمام ساختن برآورده در شایستگی میزان دادن نشان برای را شایستگی مدل یک 
 .کند می ایجاد رأی برگه انداختن های صندوق محل و دهی رای مراکز میزبانی جهت کانتی

o شبکه سلول اندازه .کند می تقسیم ثابت اندازه با مجزا مناطق به را کانتی که کنید ایجاد’ 500 ای شبکه آرایه یک 
 توسط تحلیل برای بندی دانه مطلوب سطح و کانتی کل مساحت موجود، های داده فضایی وضوح تحلیل با

 .شد تعیین OCROV کارکنان
o های داده و شناختی جمعیت های داده دهندگان، رای نامی ثبت سوابق ها، داده از استاندارد ای آرایه ایجاد برای 

 .کنید وصل شبکه به فضایی و رونهاد صوت به را زیرساختی
o کم و متوسط باالی، میزان تعیین برای را روشی که کنید ایجاد سیستمی داده، الیه هر  در داده مقادیر برای 

 . نماید صمشخ رای مرکز تسهیالت بکارگیری از اطالع برای معیارها شدن برآورده



 

 17 صفحه

 سایت  وب در محوطه انتخاب پیشنهاد فرم 
 از که است عمومی بازخورد ارزیابی، برای رأی برگه انداختن های صندوق و دهی رأی مرکز انتخاب دیگری روش
. شود می دریافت ocvote.com/votecenter آدرس به  دهی رای مرکز سایت وب آنالین محوطه پیشنهاد فرم طریق

و   یبه جمع آور OCROV. دهند ارائه مکان هادپیشن  برای  دلیلی و آدرس امکانات، نام تا دهد می اجازه عموم به این

ادامه  یندهانتخابات آ یبرا یرأ یو صندوق ها یمراکز رأ یجادعموم مردم در مورد محل ا یها  یهو توص یشنهاداتپ یبررس

 خواهد داد.  

  



 

 18 صفحه

 معلولیت  دارای  دهندگان رای برای خدمات
§)4005(a)(10)(l)(vi)(X 

 رای مرکز از دسترس در و مستقل امن، ای تجربه معلولیت دارای دهندگان  رای به که است متعهد Orange شهرستان
 :کند می حمایت زیر موارد طریق از  معلولیت دارای دهندگان رای از OCROV. دهد ارائه  دهی

 کنند می برآورده را دسترسی الزامات انتخابی گیری رای مراکز همه که این از اطمینان •
 دسترسی  قابلیت از پشتیبانی با کنونی فناوری با گیری رای سیستم از استفاده •
 خانه  از مستقل صورت به صندوق به رأی انداختن قابلیت تمدید •
 دهی  رای مرکز هر در ASL مجازی شفاهی ترجمه ارائه •

OCROV نظرسنجی محل هب دسترسی بررسی فهرست رای، مرکز هر دسترسی قابلیت بررسی تسهیل به کمک برای 
 تلفن های دستگاه در تواند می که کرد تبدیل الکترونیکی های داده آوری جمع ابزار یک به  را California استانداری

 برای  OCROV دهی رأی مرکز به دسترسی لیست چک .گیرد قرار استفاده مورد میدان  در حضور حین در همراه
 . شود می استفاده دهی رأی مراکز ارزیابی و شناسایی

  .شود می روز به و بررسی مرتب طور به رای دسترسی مرکز نظرسنجی پذیری، دسترس الزامات با مطابقت برای
 مکان جستجوی عمومی، نقلیه وسایل از  آمد و رفت مسیرهای عمیق بررسی شامل پذیری دسترسی نظرسنجی بررسی

 .شود می قائل تفاوت خیابان کنار های رمپ انواع ینب که است سواالتی و دسترسی، قابل پارکینگ تعداد حداکثر با هایی

 و دهندگان رای اطالعات راهنمای های دستورالعمل در معلولیت دارای دهندگان رای خدمات به مربوط اطالعات
  است موجود پست طریق از رأی

§4005(a)(8)(B)(i)(IV) 

VIG حق اضطراری خط تلفن شماره معلولیت، ایدار  دهندگان رای توسط کمک درخواست نحوه درباره اطالعاتی شامل 
 سوال گونه هر برای OCROV با تماس نحوه و خیابان کنار دهی رای اطالعات ،California معلولیت حقوق دهی رای
 تا تواند می کند گذاری عالمت را رأی یک تواند نمی که ای دهنده رأی که کند می تصریح  VIG این، بر عالوه. است کلی
 برای پرداخت پیش هزینه با پستال کارت یک شامل همچنین VIG. باشد داشته  همراه دادن رأی به کمک ایبر را نفر دو

 .کنند درخواست دور راه از VBM رأی  برگه آن طریق از  تا است دهندگان رأی

 . کند می مطلع دسترس قابل قالب در انتخاباتی مواد درخواست بودن دسترس در از را دهندگان رای VBM دستورالعمل

 سایت  وب به شده  ارسال دسترسی قابل اطالعات
§)4005(a)(8)(B)(ii§4005(a)(10)(l)(i)(IV),  

 به  ای ویژه توجه .دهد می قرار سدستر قابل قالب در دهندگان رای همه اختیار در  را اطالعاتی OCROV سایت وب
 یابی جهت و نمایش صفحه با سازگار گرا، واکنش کامالا  سایت این که شود حاصل اطمینان تا است شده سایت وب طراحی

 . است آسان



 

 19 صفحه

 انتخابات مدیریت برنامه و VCA تدوین دادن،  رای برای نام ثبت انتخابات، روند به مربوط اطالعات سایت وب این
)EAP (رای برای موجود خدمات مورد در اطالعاتی همچنین سایت وب این .دهد می قرار دهندگان رای اختیار در را 

 :از عبارتند که دهد، می ارائه معلولیت دارای  دهندگان

 رأی  برگه انداختن های صندوق و دهی رأی مرکز به ترسیدس •
 رأی  برگه روی بر گذاری عالمت های دستگاه •
 خیابان کنار در گیری رای •
 معلولیت  دارای  دهندگان رای برای منابع •
 درخواست برگه رأی  VBM با دسترسی از راه دور •

 در دسترسی قابل خدمات معلولیت، دارای  اندهندگ رای دسترس در خدمات انواع مورد در اطالعاتی شامل سایت وب ینا
 در دهی رأی های صندوق و دهی رای مراکز از فهرستی شامل سایت وب همچنین. است دیگر موارد  و دهی رای مراکز

 .است دسترسی قابل قالب

 را رای برگه تعویض یا RAVBM پست، طریق از رأی توانند می چگونه معلولیت دارای دهندگان رای
 ند کن  درخواست

§)4005(a)(10)(l)(ii§), 4005(a)(5 

  صورت به  تلفن،  پست،  طریق  از  سایت،  وب  طریق  از  تواند  می  معلولیت  دارای   فرد  یک  دهی،  رای  مراکز  به  رفتن  با

  این  بر  عالوه  .بدهد  درخواست  را  رای  برگه  تعویض   یا  RAVBM  ،VBM  یک  OCROV  دفتر  در  شخصا    یا  کتبی،

  را  رای  برگه  تعویض  یا  VBM  رأی  مرکز  هر  در  حضوری  صورت  به  توانند  می  همچنین  دهندگان   رأی  ها،  گزینه

  برای  شده  شامل  پرداخت  پیش  پست  هزینه با  گیرنده  و  فرستنده  آدرس  دارای  نامه  پاکت  طریق از و  کنند  درخواست

 .کنند  درخواست  را  RAVBM  ،VIGهر

 دور  راه  از دسترسی قابل پست طریق از دادن أیر
§4005(a)(8)(B)(i)(IV) 

 قابل پستی گیری رای سیستم به اتصال با توانند می Orange شهرستان در نامی ثبت معلولیت دارای دهندگان رای
 معلولیت دارای دهندگان رای به RAVBM .کنند درخواست را دانلود قابل  رای برگه ،)RAVBM( دور  راه از دسترسی

 الکترونیکی رای برگه .شود ارسال الکترونیکی صورت به VBMرای برگه یک کنند درخواست که دهد می را امکان این
 از پس .شود می چاپ سپس و شده مشخص دهنده رای کمکی فناوری از استفاده با شود، می دانلود دهنده رای  رایانه در
 طریق از یعنی برگرداند؛ است، شده برگردانده VBMرای  برگه هر که روشی همان به  را رأی برگه این  توان می آن

 دهندگان رای به RAVBM پورتال. گیری رای مرکز هر در یا رأی؛  برگه انداختن صندوق یک در دادن قرار پست،
. بازگردانند VBM بسته در شده ارائه ازگشتب پاکت در را RAVBM شده تکمیل رأی  برگه که دهد می دستور

 . است موجود VIG در نیز بازگشت دستورالعمل
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   رأی برگه دسترس در گذاری عالمت دستگاههای تعداد و نوع
§)4005(a)(10)(l)(vi)(X§), 4005(a)(4)(D§), 4005(a)(2)(B 

 تعداد توانند می که هستند رای برگه یگذار عالمت دستگاه سه  حداقل به مجهز Orange شهرستان دهی  رای مراکز همه
 . دهند افزایش دهندگان رای نیاز و گیری رای اتاق  اندازه به بسته را ها دستگاه

 عالمت را  خود رای برگه خود، کمکی فناوری یا صوتی، لمسی دستگاه لمسی، صفحه از استفاده با تواند می دهنده رأی
 دهی رای تجربه معلولیت، دارای دهندگان رای  برای دسترس در ی را برگه گذاری عالمت های دستگاه. کند گذاری
 امکان این دهندگان رأی همه به که اند شده تنظیم طوری رای  برگه گذاری عالمت های دستگاه. کند می فراهم را مستقلی

 . دهند رای مستقل و خصوصی صورت به که  دهد می را

 گیری  رای مراکز در منطقی تغییرات تعداد و نوع
§)4005(a)(10)(l)(vi)(X§), 005(a)(6)(D4 

 حداقل الکترونیکی، پذیرش. شوند می ارائه  دهی  رای مراکز داخل  در که دارد  وجود منطقی تغییرات از مختلفی انواع
 دارای دهندگان رای از حمایت برای فیزیکی تغییرات و دسترسی قابل رای برگه گذاری عالمت دستگاه سه استاندارد
 .است شده گرفته رنظ در معلولیت

 های ویژگی. شوند پذیرش مستقل طور به که  دهد می را امکان این معلولیت دارای دهندگان رای به الکترونیکی پذیرش
 برای معکوس رنگهای و بزرگنمایی صفحه،  خواندن شامل رای برگه گذاری عالمت های دستگاه  روی بر پذیری دسترسی

 های ایستگاه در  ها صندلی و است دسترس در بین ذره درخواست صورت در. تاس بینایی معلولیت دارای دهندگان رای
 نیاز بیشتری کمک به دهنده رأی اگر. هستند موجود دسترس قابل گیری رای واحدهای درخواست صورت در و پذیرش
 رای  به گیری رأی اتاق طریق از تصویری راهنمای عنوان به تا هستند دسترس در رأی  مرکز کارکنان باشد، داشته

 . ببینند نتوانند است ممکن که بخوانند را اطالعاتی یا کنند، کمک دهندگان

 لزوم، صورت در. شود می  بررسی پذیری دسترسی جهت از رأی مرکز هر درخواست، صورت در تغییرات بر عالوه
 شناسایی برای ها روطمخ اتاقها، به ورود جهت کوتاه های شدن بلند برای آستانه های رمپ دارای است ممکن امکانات

 برای را رأی اتاق درهای تا شود می خواسته تاسیسات اکثر از. باشند لغزش خطرات پوشش برای تشک و خطرات،
 از تواند می دهنده رای که دارد  اختیار در را رای برگه تماس دستگاه تاسیسات اوقات، گاهی. بگذارند باز پذیری دسترسی

 .دارد محل زمین  به بستگی این کند؛ استفاده رای مرکز به ورود بدون انخیاب کنار رای درخواست برای آن

 دهندگان رای رایگان تلفن خط
§)4005(a)(10)(l)(vii 

 تا دارند اختیار در دسترسی های ویژگی به دهندگان رأی هدایت برای رایگان دهندگان رای تلفن خط یک مردم عموم
 سایت وب در رایگان تلفن شماره. کنند دریافت را انتخابات و گیری رای به مربوط اطالعات و پرسیده را خود سواالت

OCROV دهندگان رای مستقیم تماس اطالعات و ها رسانه اختیار در و شود می منتشر عمومی خدمات های اطالعیه و 
 .گیرد می قرار VIG جمله از
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  California رله سرویس از 711 شماره گرفتن با توانند می گفتار در ناتوانی دارای  یا شنوا کم ناشنوا، دهندگان رأی
)CRS(، پیامکی تلفن طریق از تلفن سیستم از استفاده برای )TTY (دهندگان  رای رایگان تلفن خط با دیگر، های دستگاه یا 

OCROV بگیرند تماس .CRS کند می پشتیبانی زیر ارتباطی های  روش از :TTY، VCO، 2LVCO، HCO،  
STS، VASTS، ASCII، صوت یا. 

 ویدیویی  کنفرانس 
OCROV یکاییمساعدت ترجمه همزمان زبان اشاره آمر ی،ده یدر همه مراکز را یدئوییکنفرانس و یقاز طر (ASL )

دهندگان از خدمات مساعدت  یبه را یاطالع رسان یبرا یدجد یهمچنان به دنبال فرصت ها  OCROV .یدنما یرا فراهم م

دهندگان،   یرا یخدمات برا ینکمک به انتشار ا یبرا است. یکنفرانس در هر مرکز رأ  دئویو  یقموجود از طر یزبان

OCROV تواند امکان افزودن عالئم مساعدت  یمASL کارت مساعدت   یو به روزرسان ی،ده یدر مراکز را یشترب

جامعه خود   یبا شرکا یما به همکار ین،کند. عالوه بر ا یرا بررس ASLشمول اطالعات واضح تر مساعدت  یبرا یزبان

 یمختلف را یها ینهدر مورد گز Orangeافراد ناشنوا و کم شنوا در شهرستان  یبرا یجترو یدادهایرو ندهیسازما یبرا

  .یمده یدهندگان ادامه م یدر دسترس را یده
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 زبانی  مساعدت خدمات
OCROV شناخته دهندگان رای به نوآورانه و جامع زبانی مساعدت خدمات ارائه در پیشرو عنوان به ملی سطح در  

 تقویم یک و کنند می تهیه را فرهنگی مناسب های ترجمه که  اختصاصی زبانه دو کارکنان داشتن با  OCROV. شود می
 رأی  مدل از تا کند فراهم زبانی جوامع برای را اریبیشم های فرصت که است متعهد کند، می تهیه را گسترده رویداد
 .شوند مطلع دهی رأی مراکز گیری

 زبانی  مساعدت  کارت و شده  ترجمه مرجع رای های برگه
§13400 

 مناطق در شده ترجمه مرجع رأی های برگه ارائه  به ملزم   OCROV ،California انتخابات 14201§ قانون براساس
 . هستند موجود نظر مورد مناطق در شده ترجمه مرجع های رأی برگه دهد می نشان که است کارتی و نظر مورد

 قانون تحت الزامات براساس دیقراردا فروشنده توسط مربوطه های رای برگه انواع و اند شده مشخص نظر مورد مناطق
 و هستند موجود رأی مرکز هر در شده ترجمه مرجع های  رأی برگه رأی، مرکز مدل در. اند شده ترجمه 13307§

 دهندگان رای. هستند دسترس در کنند، می درخواست را آن که دهندگان رای برای مرجع راهنمای عنوان به هایی نسخه
 رأی برگه انتخابات، روز از قبل روز 10 تا توانند می رأی، مرکز در شده ترجمه مرجع رأی برگه دریافت بر عالوه
 . کنند درخواست فکس یا پست تلفن، طریق از را شده ترجمه مرجع

 مرجع رأی های برگه بودن دسترس در تنها نه که دهد، می ارائه را جامع زبان مساعدت کارت  یک Orange شهرستان
 برنده پیش های آمریکایی آسیایی. کند می فهرست را دهی رای مراکز در موجود زبانی اتخدم کلیه بلکه شده، ترجمه
 را OCROV زبانی مساعدت  کارت Los Angeles - (Asian Americans Advancing Justice) عدالت

 می را  کارت حاضر، حال در 1.کرد توصیف" ها شهرستان همه برای زبانی مساعدت تابلو ارائه برای اقدام بهترین"
 رای همه تا است گرفته قرار ها حائل مجاورت در استراتژیک صورت به که یافت دهی رای  اطالعات تابلو در توان

 صفحه به زبانی مساعدت کارت نمونه مشاهده برای. کنند رد گیری رأی  به ورود برای خود مسیر در را تابلو دهندگان
 .کنید مراجعه ضمائم در  54

  

 

  عدالت برنده پیش  های آمریکایی آسیایی ). 11 صفحه( OC 2018 2018 عدالت برنده پیش  نظرسنجی پایش گزارش 1
(Asian Americans Advancing Justice) - Los Angeles 
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 پست طریق از رأی یا ها دهندگان رای اطالعات راهنمای وبسایت و ها دستورالعمل در زبانی مساعدت خدمات
 است  شده  گنجانده 

§)4005(a)(8)(B 

 خدمات و انتخاباتی شده ترجمه  مطالب درخواست در خود توانایی از VBM و VIG های دستورالعمل در  دهندگان رأی
 . شوند می مطلع زبانی مساعدت

 از OCROV حاضر، حال در . دهد می ارائه  را زبانی مساعدت خدمات از کاملی لیست سایت وب این
ocvote.com/language وب صفحه این و کند می استفاده زبانی مساعدت خدمات مورد در اطالعات ارائه برای 

 .شد خواهد روز به موجود، زبانی مساعدت خدمات دادن نشان برای

 زبانه  دو رای مرکز شده  شتیبانیپ زبانهای و کارکنان
§)4005(a)(10)(l)(vi)(IX 

OCROVحقوق فدرال  قانون تحت که است شده واقع ای محوطه مجاورت در یا در  رأی مراکز کدام که کند می تعیین 
 نظر از OCROV این، بر عالوه. دارد مطابقت زبانی الزامات با حضوری، زبانی مساعدت برای) VRA( گیری رأی

 هستند، مسلط خاصی های زبان به که شوند پر کارکنانی با  دهی رای مراکز کدام شود می توصیه اینکه مورد در عموم
 تالش تمام. کند می درخواست) VRA( گیری رای حقوق فدرال  قانون از 203§ و 12303§ از) c( زیربخش با مطابق

 .است شده انجام گیری رای مراکز این به  زبانه دو دهی رای مرکز کارکنان تخصیص و جذب برای ها

 برای جایگزینی های گزینه همچنان دهندگان رای کنند، نمی برآورده را زبانی مساعدت الزامات که دهی رای مراکز در
 ویدئو طریق از مساعدت و تلفنی، تماس طریق از مساعدت مطالب، مکتوب ترجمه مانند موثر زبانی مساعدت دریافت

 .داشت خواهند را کنفرانس
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 زبانه چند عمومی تلفن بانک و دهندگان رای رایگان تلفن خط
§4005(a)(10)(l)(i)(I)§4005(a)(10)(l)(vii),  

 زبانهای به زبانه دو اپراتورهای دارای  که کند می دایر را عمومی تلفن بانک یک OCROV انتخابات، روز از قبل تا
 زبانی های مساعدت ارائه  برای انتخابات از بعد و حین ل،قب سواالت مورد در دهندگان رای به تا است فدرال الزامی
 و مطرح را خود سواالت تا بگیرند تماس دهندگان رای رایگان تلفن خط با توانند می همچنین دهندگان رای. کند کمک

 وب در که است 6837-628-888-1 رایگان، تلفن شماره. کنند دریافت را انتخابات و گیری رای به مربوط اطالعات
 رای مستقیم تماس اطالعات و ارتباطی های رسانه در و شده، منتشر عمومی خدمات های اطالعیه ،OCROV سایت

 از عموم، به رسانی خدمات برای رایگان شماره یک. است شده ارائه دهندگان رای اطالعات راهنمای جمله  از دهندگان
 .داشت خواهد  وجود زبانی جوامع جمله

 ویدیویی  کنفرانس 
OCROV ارائه را ویدئویی کنفرانس زبانی، مساعدت کننده درخواست دهندگان رای از حضوری حمایت  تکمیل برای 

 نیازمند دهندگان رای که کند می تضمین امر این. کند فراهم دهی رای مراکز همه در را زبانی مساعدت تا دهد می
 و شفاهی صورت به را دهنده رای توانند می که نندک تعامل ای زبانه دو دیده آموزش کارکنان با بتوانند زبانی مساعدت

 دهی رای مرکز در اگر حتی باشند، داشته مشارکت گیری رای روند در معناداری صورت به تا کنند راهنمایی بصری
 .باشد نداشته وجود زبانه دو کارکنان

 :از عبارتند شده پشتیبانی زبانهای

 اسپانیایی  •
 ویتنامی  •
 چینی  •
 ای کره •
 )  ASL( آمریکایی اشاره زبان •
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 گیری  رای  فناوری

 الکترونیکی  نظرسنجی کتابهای
ا  الکترونیکی نظرسنجی های کتاب  از اطمینان برای را سازوکاری و شوند می کاغذی های فهرست جایگزین مستقیما

 یک داشتن با آنها .دهند می ارائه دهی رای مرکز مکان هر در صالحیت دارای دهندگان رای ایمن و کارآمد بررسی
 رسانی روز به دریافت و ارسال جهت انتخابات داده پایگاه به واقعی زمان شده رمزگذاری و محافظت ای دسته اتصال

 .دهند می انجام را ایمنی بررسی دهندگان، رای وضعیت های

 نرم و تبلت افزاری  سخت های دستگاه از ترکیبی OCROV توسط شده انتخاب الکترونیکی نظرسنجی کتاب حل راه یک
 می استفاده آن  از و دارد قرار الکترونیکی نظرسنجی کتاب در دهندگان رای  اطالعات. است فروشنده اختصاصی افزار
 مورد این. شوند می رمزگذاری و شده محافظت عبور رمز با انتقال، حال در  چه و استراحت زمان در  چه ها داده و شود،

 یک OCROV. دهد می نشان را OCROV الکترونیکی نظرسنجی کتاب حل راه متعدد یتیامن های ویژگی از یکی تنها
 ارائه رای مرکز عملیات برای را الکترونیکی نظرسنجی کتابهای تا است بسته قرارداد آن با و کرده انتخاب را فروشنده

 .دهد

ا  را دهندگان رای تا داد اجازه OCROV به  2020 سال در استفاده مورد الکترونیکی نظرسنجی کتابهای  بررسی سریعا
 تعداد همچنین. است کرده دریافت را مناسب رأی برگه نوع  دهنده رأی هر  که کرد حاصل اطمینان حال عین در و کند

 تعداد ،2018 نوامبر عمومی انتخابات در. داد کاهش چشمگیری طرز به را صندوق در شده انداخته موقت های رأی برگه
 نظرسنجی های کتاب با دهی رای  مراکز اجرای از  پس. شدند انداخته صندوق در قتمو رای  برگه 117,188

 .بود برگه 3,417 تنها 2020 نوامبر جمهوری ریاست انتخابات در شده انداخته موقت های رای برگه تعداد الکترونیکی،

 گیری  رای سیستم 
OCROV الزام این بر عالوه. کرد جایگزین 2020 سال ابتدای از انتخابات  در استفاده برای را خود گیری رای سیستم 

 در و ایجاد داخلی سختگیرانه شدید امنیتی الزامات شوند، تأیید California ایالت توسط باید گیری رای های سیستم که
 سیستم فنی های جنبه داخلی الزامات. است شده گنجانده جدید گیری رای سیستم یک تدارک برای پیشنهادات درخواست

 توانایی شده، رمزگذاری های  داده. دهد می پوشش را پاسخگو فروشندگان برای سازمانی الزامات همچنین و یریگ رای
 برای پیشنهاد درخواست در  که هستند الزاماتی از هایی نمونه امنیتی استانداردهای رعایت توانایی و دستکاری تشخیص

 . است شده گنجانده جدید گیری رای سیستم هر

OCROV با Hart InterCivic و بست قرارداد گیری رای مرکز عملیات برای گیری رای سیستم حل راه عنوان به 
 . شد تهیه 2019 سال در تجهیزات

 تعداد توانست OCROV. است رأی مرکز گیری رای مدل برای موثر سیستمی که داد نشان گیری رای جدید سیستم
 رای برگه از زیادی حجم توانست می که  حالی در کند، بررسی دهی رای مراکز در  را حضوری دهندگان رأی از زیادی

  . کند اداره نیز را بازگشتی پستی های
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 گیری  رای امنیت
OCROV از اطمینان و دهندگان رای نام ثبت های سیستم رای، های برگه تمامیت به مربوط مسائل به نمودن توجه با 

ا  تهدیدها اگرچه. است کرده دنبال انتخابات تمامیت از حفاظت برای را امنیتی اقدامات دهندگان، رای صالحیت  در دائما
. دارند وجود حوادث و تهدیدها جهت آمادگی برای اقدامات نبهتری اما هستند فرد به  منحصر حوادث و تغییر حال

OCROV دهد می ادامه جدید استانداردهای  اجرای و فعلی های  سیستم بهبود به .OCROV های آموزش که حالی در 
 همچنین. است کرده اجرا را سایبری امنیت و فیزیکی های کنترل است، گرفته نظر در  کارکنان برای را ای گسترده

 . افتند نمی خطر به کاهشی های تالش این که شود حاصل اطمینان تا دارند وجود ای شده بندی طبقه امنیتی ماتاقدا

 اختالل  از  پیشگیری از اطمینان برای احتمالی و امنیتی های برنامه
§4005(a)(10)(l)(vi)(VIII)(ia) 

OCROV کنترل مشارکت، طریق از انتخابات عملیات در اختالل ایجاد از جلوگیری از تا دارد جانبه چند رویکرد یک 
 .کند حاصل اطمینان ها، رویه و داخلی  های

 محلی فدرال، ایالتی، های مشارکت
 ارتباط Orange (OCIAC) شهرستان اطالعات ارزیابی مرکز و Orange شهرستان اطالعات امنیت ارشد دفتر با ما

 انتخابات به کمک کمیسیون و) FBI( فدرال تحقیقات اداره ،) DHS( میهن امنیت وزارت با همچنین ما. ایم کرده برقرار
)EAC (داریم مستقیم رابطه. 

 شامل خود امنیتی ارتباطات و آگاهی ما. دارد وجود انتخابات از بعد و قبل انتخاباتی های چرخه در ها همکاری افزایش
 .دهیم می افزایش FBI و DHS کانتی، امنیت اداره با منظم های مالقات

 نترل های داخلی ک

 و شده رمزگذاری همیشه ها داده که شود حاصل اطمینان تا است الیه چند رویکرد یک شامل OCROV فنی، نظر از
 و شد خواهند استفاده) FIPS( فدرال اطالعات پردازش استاندارد شده تأیید اجزای دارای های دستگاه از. مانند می ایمن
 فیزیکی امنیت رأی، مرکز یک میزبانی برای مکان انتخاب هنگام. شوند می ذاریرمزگ نقطه به  نقطه از همیشه ها داده
 .کنند می فراهم را کافی فیزیکی امنیت که شوند می انتخاب امکاناتی تنها. است توجه مورد نیز

 سایر و هوشمند های تلفن ها، تبلت در  ها مشی خط اجرای و امنیت کامل کنترل امکان همراه تلفن های دستگاه مدیریت
 رمز اجرای از استفاده دستگاه، دور راه از کردن پاک امکان همراه تلفن دستگاه مدیریت. کند می فراهم را ها دستگاه
 روز به و برنامه توزیع کنترل ها،  داده رمزگذاری  اجرای از استفاده ها، برنامه سیاه لیست یا سفید لیست فعالسازی عبور،
 .کند می فراهم را ردموا سایر و افزار نرم های رسانی

 دفترچه همچنین رأی مرکز کارکنان. است اضطراری مواقع در اطالع برای هوشمند تلفن یک دارای رای مرکز هر
 در. کند رعایت را هایی روش چه باید اضطراری شرایط بروز صورت در اینکه بر مبنی کنند می دریافت را راهنمایی
 .هستند پشتیبان  باتری دارای گیری رای تجهیزات برق، قطعی صورت
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 رویه ها، روش ها و استانداردها

. شوند می استفاده انتخابات امنیت تامین کلی استراتژی از  بخشی اجرایی کنترلی عنوان به بازداشت زنجیره های رویه
 رقرا خود مناسب جای در گیری رای سیستم تجهیزات فیزیکی  ردیابی که کنند می تضمین بازداشت زنجیره های رویه
 .دارند

. هستند محفوظ مخصوص دسترسی به  ملزم و امن محلی در انتخابات، برای  اعزام زمان تا گیری رأی سیستم اجزای
 در حافظه های دستگاه. دارند قرار عددی مطابقت دارای  موم  و مهر با نقل و حمل کانتینرهای در گیری رأی های دستگاه
 و استقرار هنگام گیری رأی تجهیزات همه. اند شده موم و مهر  عددی قتمطاب دارای موم و  مهر با گیری رای های سیستم

 .شوند می ردیابی OCROV به بازگشت

 و انتخابات پرسنل. کنند می امضا را توزیع های مکان در گیری رأی تجهیزات بازداشت زنجیره اسناد انتخابات، پرسنل
 فعالیت یا موم و مهر بازشدن هرگونه گزارش و منیتیا های موم و مهر ای دوره بررسی به ملزم رأی مرکز کارکنان
 سازی موجودی گیری رای تجهیزات. کند می امضا را تجهیزات بازگرداندن هنگام OCROV نماینده. هستند مشکوک

 . گیرند می قرار  امن مکانی در و شوند می

 ل اختال صورت در انتخابات تداوم از اطمینان برای احتمالی و امنیتی های برنامه
§4005(a)(10)(l)(vi)(VIII)(ib) 

OCROV همان به حال، این با است؛ داده انجام انتخابات روند در اختالل از جلوگیری برای را ای گسترده  های آمادگی 
 آماده مراحل بخش این. باشیم داشته را اختالل یا حادثه واقعی احتمال به پاسخگویی برای الزم  آمادگی که است مهم اندازه
 .کند می بیان را  اختالل بروز صورت در انتخاباتی عملیات ادامه رایب سازی
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 گیری رأی دوره طول در رأی مرکز پاسخ
 هرگونه به پاسخگویی آماده و مستقر Orange شهرستان سراسر در انتخابات پشتیبانی پرسنل گیری، رای  دوره طول در

 آموزش فنی مسائل به رسیدگی برای  و دارند را جایگزین گیری رای ملزومات و تجهیزات میدانی پرسنل این. هستند حادثه
 با توانند می همچنین میدانی پرسنل. بود خواهد دقیقه 15 از کمتر والا معم پشتیبانی پرسنل این پاسخگویی زمان. اند دیده

 دارای  رای مرکز کارکنان. دهند پاسخ گیری رای مرکز محل  در برق رفتن به متحرک، برقی ژنراتورهای از استفاده
 کند برطرف را مشکالت سرعت به تواند می که اختصاصی راهنمای میز یک جمله از هستند، اضطراری تماس اطالعات

 . کند اعزام را زمینه این در پشتیبانی تیم اعضای از یکی یا

 هر. شوند می سازی پیاده  اینترنت به اتصال بدون کارکردن قابلیت با و کند می عمل مستقل رای مرکز تجهیزات کلیه
ا  گیری رأی تجهیزات از قطعه  کار از تجهیزات از قطعه یک اگر و ندارد ارتباط گیری رأی تجهیزات سایر با مستقیما
 . دهند می ادامه خود کار به گیری  رأی تجهیزات سایر بیفتد،

 حوادث  به واکنش طرح
OCROV برق قطعی سایبری، حادثه بروز صورت در تواند می که است حوادث به عمیق پاسخگویی برنامه یک دارای 

  ارائه حادثه یک از بازیابی و رسیدگی یی،شناسا برای سیستماتیک روشی طرح این. گیرد  قرار استفاده مورد حمله یا
 . دهد می

 صورت در انتخابات جاری عملیات تا است شده مشخص آنها با مرتبط اطالعات فناوری به وابستگی و بحرانی فرآیندهای
 را سازمان و کند می فراهم کار و کسب حیاتی فرآیندهای تعیین برای را چارچوبی این. نمایند تضمین را اختالل وقوع
 .ببرد در  به سالم جان ما، عملیاتی های قابلیت تمام یا بخشی دادن دست از پس تا سازد می قادر
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 نشان را اختالل هنگام در ها رسانه و کارکنان دهندگان، رای به اطالعات انتشار نحوه زیر، در ارتباطات جریان نمودار
 مورد در گیری تصمیم و ها، سیاست مورد در گیری تصمیم لط،غ  اطالعات از جلوگیری برای  قدرت های هیئت. دهد می

 .اند شده تعیین مناسب، صورت به دپارتمان عملکردی مناطق

 

 واکنش های استراتژی و است شده روز به گیری رای مرکز مدل تحت و شده ایجاد حوادث به واکنش جامع برنامه یک
 .کند می بیان را احتمالی سناریوهای انواع برای

 استانداردها  و ها شرو
§)4005(a)(10)(l)(iv 

 در اختالل یا حادثه فاجعه، وقوع صورت در انتخابات عملیات دهد اجازه که است این حوادث به واکنش برنامه از هدف
 قابل اختالالت بیشتر توان می جایگزین، امکانات و ارتباطات حیاتی، فرآیندهای های رویه شناسایی با. یابد ادامه خدمات

 .داد کاهش را انتخابات عملیات در بینی یشپ

 بحرانی فرآیندهای
 و تجزیه مهم فرآیندهای این از یک هر. کند می مشخص را انتخابات اجرای  برای نیاز مورد حیاتی مراحل تمام طرح این

 یک فنی، های وابستگی آن از یک هر برای. شوند می تعیین فرآیندها آن  از یک هر برای فنی های وابستگی و تحلیل
 یکی رای مرکز پشتیبانی ارائه مثال، عنوان به. است شده تعریف نیاز، مورد اطالعات بازیابی جمله از بازیابی، استراتژی
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 پایگاه به دسترسی به نیاز کارکنان دهی، رای  مراکز از پشتیبانی  منظور به. است شده تعیین انتخاباتی مهم فرآیندهای از
 آن  از گیری پشتیبان مستلزم حوادث به واکنش برنامه بنابراین،. دارند تماس اطالعات و ایر مرکز اطالعات با ای داده

 . کند بازیابی عملیات ادامه برای معقول زمان مدت در  را ها داده بتواند که است استراتژی یک و داده پایگاه

 ارتباطات 
 شامل  این . پردازد می اختالل هنگام در ارتباطات ادامه چگونگی و ارتباطی های شیوه به همچنین حوادث به واکنش برنامه
 و اطالعات انتشار برای هایی مسئولیت. کنند نمی کار اولیه های سیستم که است مواردی در ارتباط جایگزین های حالت

 مختل هک فرآیندی. بود خواهید آنها با ارتباط برقراری به مکلف اختالل ایجاد صورت در که است شده تعیین کلیدی ذینفعان
 ارتباط برقراری مستلزم اختالالت  از برخی مثال، عنوان به. شود برقرار باید کسانی چه با ارتباط که کند می تعیین شده
 . باشند مردم عموم و ها رسانه با ارتباط مستلزم است ممکن اختالالت سایر که حالی  در است، رأی مرکز کارکنان با فقط

 جایگزین  امکانات
 به دسترسی اکنون که است شده تعیین شرایطی سایر یا  سیل سوزی، آتش مانند محلی حوادث برای جایگزین امکانات
 یا تکمیلی گیری رای محل صورت به توانند می سیار گیری رأی  واحدهای. کند می پذیر امکان را ما اصلی امکانات
 .شوند مستقر جایگزین
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   مالی تاثیر

 مدت  بلند و مدت کوتاه  اندازهای پس برآورد
§4005(a)(10)(I)(v) 

 جدید تجهیزات خرید با 2020 سال. دهد  می نشان را واقعی های هزینه و شده بندی بودجه های هزینه مقایسه زیر جداول
 زیرا بود عالی ها برآورد ها، چالش این وجود با. بود نظیر بی سالی ،19-کووید از ناشی های هزینه افزایش و گیری رای

 .بودند مشابه بسیار واقعی های هزینه و شده بندی ودجهب های هزینه

 

 مالی سال
2017 /2018 

 

 مالی سال
2018 /2019 

 

 مالی سال
2019 /2020 

 )پیشنهادی  بودجه (

 مالی سال
2019 /2020 

 )واقعی(

 گیری رای  سیستم
2018 $595,000 $595,000 $50,000 $0 

 گیری رای  سیستم
 15,344,496$ 15,395,592$   جدید 

 :رای مرکز انتخابات و نظرسنجی محل برای گیری رای سیستم جدید های هزینه

 واحدهای/# ها محوطه #  انتخابات  نوع
 )است  رشد  شامل ( دسترسی قابل

 مصرف  یکبار تجهیزات خرید )تخمینی( مصرف  یکبار تجهیزات خرید
 )واقعی(

 مکان مدل
 0$ 23,400,000$–40,000,000$ 1200 / 900 نظرسنجی 

 16,935,151$ 8,537,550$–14,177,550$  940 / 188 رای  مرکز مدل

  25,822,450$–14,862,450$  هزینه تفاوت

 
  



 

 32 صفحه

 : 2025تا سال  VCA ییها و صرفه جو ینه هز ینی ب یشپ

 اولیه  عمویم یهاول عمویم

  ینههز  یشپفزاا
در مقابل   2018

2020 

  ینههز  یشپافزا
در مقابل   2018

2020 

  

 22-21 سال مایل 23-22 سال مایل 24-23 سال مایل 25-24 سال مایل

 

 انتخابات عمویم 

 

 

 یهانتخابات اول

 

  

$5,434,060 $5,538,929 $5,119,237 $5,197,897 $4,734,470 

 

$4,842,067 

 

  یها ینههز 
 افزوده

($1,381,732) ($1,447,214) ($1,381,732) ($1,447,214) ($1,381,732) 

 

($1,447,214) 

 

متفرقه کاهش  
 *ها ینههز 

$4,052,328 $4,091,715 $3,737,505 $3,750,683 $3,352,738 

 

$3,394,853 

 

 

 جمع کل

 

 

یگ  یاست که با حرکت به مدل مرکز را ینهدر هز  ی  متفرقه نشان دهنده رصفه جو یها  ینه*کاهش هز  کاهش ها با   یناست. ا یافتهتحقق  یر
ور  ینثبت کننده مطابقت دارد. ذکر ا 2018 یمدل مرکز را یها ینهبرآورد هز  یها یر  تخم   یها ینههز  یشپاز افزا یاریاست که بس ینکته رص 

یگ  یاست که در مدل انتخابات محل را از عوامل  باال ناش   ر نشان داده شده د ویگرفی   ن  یدهوجود داشته است. آثار ناد یر  ن یر  یشپکار، افزا  یر
یگ  یافزوده خدمات و تدارکلت در هر مدل رأ ینه هز  یشپدهندگان و افزا یثبت نام را  قابل مشاهده است.  یر

  

 یاتی عمل یدهنده و آمادگ یدر رفتار را ییراتتغ

قابل توجه اطالعات  یششاهد افزا OCROV، 2021سپتامبر  14در  یفرنیاکال یانتخابات زودهنگام فرماندار یانجر در

  یشافزا ینا یجهدر نت اعالم شد. Orangeدر سراسر شهرستان  یژهگروه عالقه مند و یندهندگان بود که توسط چند یغلط را

دهندگان عالقه مند را درخواست کرد تا  یرف رااز ط تماس یشتریتعداد ب OCROVدهندگان،   یاطالعات غلط را

قابل  یششاهد افزا ینهمچن OCROVدر آستانه روز انتخابات،  کرده بودند، روشن کنند. یافترا که قبالا در یاطالعات غلط

  VBM یرأ حترا یلیخ ینکهمنتظر بمانند تا ا یمرکز رأ یک دادند در صف  یحبود که ترج یدهندگان یدر تعداد را یتوجه

از حد معمول را  یشزمان انتظار ب Orangeدر سراسر شهرستان  یده یدر روز انتخابات، مراکز را دهند. یلخود را تحو

کرده و  یدند یمرکز رأ یک گرفتند تا روز انتخابات منتظر بمانند تا از   یمتصم یشتریدهندگان ب یرا یراتجربه کردند، ز

ا را دهد تا   یدهندگان ادامه م یدر رفتار را یراخ ییراتتغ ینبه نظارت بر ا OCROV ازند.یندخود را به صندوق ب یشخصا

دهندگان شهرستان  یهمه را یازهاین  یهمچنان پاسخگو یمرکز را  یحاصل شود که اداره انتخابات تحت الگو یناناطم

Orange  .است 
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 اندهندگ رای رسانی اطالع و آموزش  برنامه بررسی
§4005(a)(10)(l)(i)(VI)§4005(a)(10)(l)(i),  

OCROV شرکای با ما موجود روابط تقویت همچنین و ذینفعان و جامعه های سازمان با جدید روابط ایجاد به متعهد 
 . است دهی رای مرکز مدل به گذار طول در جامعه

 راه همچنین و است، داشته حضور آنها در تاریخ طول در که کند می شرکت رویدادهایی در همچنان OCROV ادامه، در
 رای رسانی اطالع و آموزش برنامه. کند می ایجاد دهندگان  رای با ارتباط برقراری برای موثرتری و نهخالقا های

 کرد، خواهد شرکت آنها در و هماهنگ آنها سازمان که کند می مشخص را رسانی اطالع رویدادهای) VEOP( دهندگان
 منابع کارآمدتر تخصیص نحوه و دهد می افزایش جامعه در را ما حضور که کند می معرفی را رسانی پیام های استراتژی

 .دهد می توضیح را ها داده کلیدی نقاط تحلیل و تجزیه طریق از

 اهداف  خالصه
  رای مرکز های کارگاه •
 جامعه مشارکت بزرگ رویدادهای •
 متوسط  و کوچک اجتماعی مشارکت رویدادهای •
 اصلی  انتخابات در سیار گیری رای •
 ها دانشگاه و ها کالج با مشارکت •
 ها دبیرستان با مشارکت •
 دهندگان رای با مستقیم تماس •
 رادیویی تبلیغات و زبانه چند ویدئوهای •
 اجتماعی های رسانه در  حضور افزایش •

 جامعه شرکای
§4005(a)(10)(l)(i)(III) 

. است محور-جامعه سازمانهای/گروهها با شده برقرار مشارکتهای حفظ شامل جامعه ترویج  برنامه آمیز موفقیت حفظ
OCROV شهرستان سراسر در مختلف های سازمان از مشتاق افراد با Orange های گروه حمایتی، های گروه شامل 

 آغاز  1998 سال از روابط این. کند می مالقات افراد سایر و کلیساها سالخوردگان، مراکز شهروندی، های لیگ مدنی،
 . است شافزای حال در سال هر ها سازمان تعداد و است شده

 جامعه انتخابات کارگروه
 بودن دسترس در  و برقرار از اطمینان به متعهد که است نفره 25 مشورتی هیئت یک) CEW( جامعه انتخابات کارگروه
 از  ارزشمندی اطالعات که است شده برگزار CEW ماهه سه جلسات ، 2009 سال در آن تأسیس بدو از. است انتخابات

 تا کند می فراهم OCROV برای را گفتمانی تاالر همچنین مشاوره گروه. است کرده ایجاد انتخابات روند مورد در جامعه
 .دهد ارتقا را جامعه مشارکت و کند روز به انتخاباتی مسائل مورد در را جامعه کل
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 زن، دهندگان رای اتحاد شهرداری، منشی آسیایی، جامعه التین، جامعه از نمایندگی به، محدود نه اما شامل، عضویت
 معلولین، جامعه سابق، سربازان جامعه سالخوردگان، جامعه جایگزین، احزاب دموکرات، حزب جمهوریخواه، حزب

 .شود می کالن های منصب و) ساله 25 تا 18 دهندگان رای( جوانان جمعیت

 CEW زیرمجموعه زبانی پذیری دسترسی مشاوره های کمیته و گیری رای پذیری دسترسی مشاوره کمیته
§4005(a)(10)(l)(i)(I)§), 4005(a)(9)(B§), 4005(a)(9)(A 

 دسترسی مشاوره کمیته و CEW (VAAC) زیرمجموعه گیری رای پذیری دسترسی مشاوره کمیته ، 2017 سال  اوایل در
 دهندگان رای نیازهای بر تمرکز برای که هستند CEW از مستقل کمیته دو CEW (LAAC) زیرمجموعه زبانی پذیری

 .اند شده داده تخصیص زبانی اقلیت جوامع و معلولیت رایدا

 است، زبانی پذیری دسترسی به مربوط ایالتی و فدرال  قوانین اجرای در OCROV به کمک و مشاوره LAAC مأموریت
 توصیه همچنین LAAC. کنند شرکت گیری رای روند در سودمند شکلی به توانند می دهندگان رأی همه که ای گونه به

 ارائه رای برگه به برابر دسترسی از اطمینان جهت ها سیاست و ها برنامه ها، فعالیت بندی اولویت و شناسایی برای هایی
 ترویج زبانی؛ دسترسی به مربوط مسائل زمینه در تخصص ارائه: است زیر موارد شامل کمیته های مسئولیت. دهد می

 .زبانی پشتیبانی مورد در OCROV سواالت به پاسخ و زبانی؛ پذیری دسترسی اصالحی  اقدامات

 برآوردن و دسترسی نیازهای با دهندگان رأی به خدمات ارائه در OCROV به کمک و توصیه VAAC مأموریت
 همچنین VAAC. شوند می بررسی برابر دسترسی ارائه برای  ها فرصت همه بنابراین است، فدرال و ایالتی الزامات
 که شود حاصل اطمینان تا دهد  می ارائه ها سیاست و ها برنامه ها، فعالیت بندی اولویت و شناسایی برای را هایی توصیه

 ارائه: است زیر موارد شامل کمیته های مسئولیت. دهند رای مستقل طور به توانند می معلولیت دارای دهندگان رای
 مورد در OCROV به بازخورد ارائه  و ها؛ عملیات دسترسی های رویه ادغام دسترسی، زمینه در تخصص

 .پذیری دسترسی نیازهای دارای دهندگان رای به رسانی اطالع و  پذیری دسترسی استانداردهای

CEW  و دستورات جلسه جلساتLAAC  وVAAC هر   یبرا یتیحما  یاز اعضا و سازمانها یو فهرست یرمجموعهز

  55صفحه   یاز ابتدا ینجامعه معلول یو شرکا یجامعه زبان ی. شرکایدضمائم مشاهده کن 64در صفحه  یدتوان  یگروه را م

 ها فهرست شده اند. یمهدر ضم

 زبانی جوامع برای دهندگان رای آموزشی های کارگاه
§4005(a)(10)(l)(i)(VI)(ia) 

OCROV هر جهت رای مرکز و انتخابات  به مربوط اطالعات ارائه برای دهندگان رای آموزش کارگاه چندین میزبان 
 ویتنامی، اسپانیایی، شامل زبانها این  ،2021 سال در. است Orange شهرستان ایالتی و  فدرال الزامی زبانهای از یک

 .است تاگالوگ و ژاپنی هندی، گجراتی، ،)فارسی( فارسی ای، کره چینی،

 تحویل های گزینه زبانی، مساعدت خدمات گیری، رأی تجهیزات رأی، مرکز مدل مورد در اطالعاتی شامل کارگاه هر
 قبل روز  10 حداقل ها کارگاه به مربوط اطالعات. است انتخاباتی شده ترجمه مطالب درخواست های روش و رای، برگه

 .شود می گذاشته اشتراک به اجتماعی های سازمان و LAAC با و اعالم  تاریخ از
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OCROV با CEW LAAC های مکان و ها زمان ها، یختار کارگاهها، تعداد تعیین برای خود زبانی جامعه شرکای و 
 کند  می همکاری شود، توزیع زبانی نیازهای با دهندگان رای به دهی خدمات برای باید موادی چه اینکه و کارگاه

 زبانی جوامع شناسایی های روش
§4005(a)(10)(l)(i)(V) 

OCROV کمک درخواست ندگانده  رای نام ثبت های فرم طریق از که کند می استفاده دهندگانی رای  از شماری از 
 به آنالین صورت به یا ایمیل فکس، تلفن، طریق از را خود زبان ترجیح توانند می همچنین دهندگان رأی. کنند می زبانی

OCROV شناسایی به متحده ایاالت سرشماری اداره مانند منابعی. کنند روز به را خود زبان ترجیح تا دهند اطالع 
 و بوده انگلیسی زبان به محدود تسلط دارای که باشند داشته وجود جوامعی آنها در ستا ممکن که کنند می کمک مناطقی
 .باشند زبانی مساعدت نیازمند

 جامعه شرکای از  ،Orange شهرستان در زبانی اجتماعات محل جغرافیایی توزیع مورد در OCROV این، بر عالوه
 .کند می دریافت اطالعات زبانی

 دهندگان و بانک تلفن عمومی چند زبانه خط تلفن رایگان رای  

§4005(a)(10)(l)(i)(I)§4005(a)(10)(l)(vii),  

 فدرال زبانهای به زبانه دو اپراتورهای دارای که کند می اداره را عمومی تلفن بانک یک  OCROV انتخابات، روز تا
 رای. کند کمک زبانی های  مساعدت ئهارا برای انتخابات از بعد و حین قبل، سواالت مورد در دهندگان رای به تا است

 اطالعات و بپرسند را خود  سواالت تا بگیرند تماس رایگان دهندگان رای تلفن خط با توانند می همچنین زبانی دهندگان
 در شماره این. است شده فعال  و است 6837-628-888-1 رایگان، تلفن شماره. کنند دریافت را گیری رای به مربوط

 مستقیم تماس اطالعات و ها  رسانه اختیار در و شود می منتشر عمومی خدمات های اطالعیه و OCROV سایت وب
 عموم، به رسانی خدمات برای رایگان شماره یک. گیرد می قرار دهندگان رای اطالعات راهنمای جمله از دهندگان رای

 .داشت خواهد وجود زبانی جوامع جمله از

 معلولین معجوا برای دهندگان رای آموزشی کارگاه
§4005(a)(10)(l)(i)(VI)(ib) 

 مشارکت و دسترسی افزایش برای دهندگان رای آموزشی کارگاه چندین میزبان EAP، OCROV نهایی انتشار از قبل 
 نمایش گیری، رأی مرکز مدل مورد در آموزش شامل ها کارگاه این. است بوده معلولیت دارای شرایط واجد  دهندگان رای

 هایی گزینه و رأی، برگه تحویل اطالعات گیری، یرأ تجهیزات  به دسترسی امکان، صورت در گیری رأی تجهیزات
 .بود خواهد) RAVBM( دور راه از پستی رأی برگه به دستیابی برای

OCROV با CEW VAAC مکان و ها  زمان ها، تاریخ کارگاهها، تعداد تعیین برای خود معلولیت جامعه شرکای و 
 این. کند می همکاری شود، توزیع معلولیت دارای دهندگان رای به دهی خدمات برای باید موادی چه اینکه و کارگاه های

 برای موجود خدمات و RAVBM مانند موضوعاتی مورد در رسانی اطالع و آموزشی ویدئوهای ایجاد شامل امکانات
 .است دهی  رای مراکز در معلولیت دارای دهندگان رای
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 معلولین جامعه های سازمان و VAAC با و اعالم تاریخ از قبل روز 10 حداقل کارگاهی رویدادهای به مربوط اطالعات
 .شود می گذاشته اشتراک به

 دور راه از دسترسی قابل پست طریق از دادن رأی رسانی اطالع
§4005(a)(10)(l)(i)(II) 

OCROV بودن دسترس در مورد در دهندگان رای سازی  آگاه برای را رسانی  اطالع طرح RAVBM همکاری با 
CEW VAAC 6,000 از بیش ،2020 نوامبر  3 جمهوری ریاست عمومی انتخابات برای. کرد اجرا  2020 الس در 

. کردند دانلود را رأی برگه یک دهنده رأی 2,000 به نزدیک و داشتند دسترسی RAVBM سیستم به دهنده رأی
OCROV افزایش برای شتال در خدمات این از آگاهی افزایش برای رسانی اطالع مختلف های استراتژی توسعه به 

 .دهد  می ادامه استفاده،

 ها  دبیرستان
OCROV جایزه برنده برنامه طریق از MyBallot، برنامه. کرد ایجاد ها دبیرستان با قوی روابط MyBallot سابقه 

 گیری رای تجهیزات با  آموزی دانش انتخابات اداره رای، برگه ایجاد با آشنایی برای تعاملی  های فرصت و دهی رای
 در تأسیس بدو از. دهد می قرار دبیرستانی آموزان دانش اختیار در را انتخابات نتایج بندی جدول بر نظارت و می،رس
 کسب گیری رای و انتخابات روند از بهتری درک و شرکت دبیرستان 22 از آموز دانش 4,000 از بیش ،2010 سال

 . کردند

 می بازانگاری رای مرکز مدل به گذار با و است یافته توسعه  سنتی رایج  گیری رای مکان مدل با MyBallot برنامه
 نحوه از اطالع نام، ثبت پیش های  فرصت ارائه  برای ها دبیرستان با خود موجود روابط از همچنان OCROV. شود

 .کند می استفاده دهندگان رای نام ثبت آموزش و رای مرکز مدل تحت انتخابات برگزاری

 در SOS توسط که کند می شرکت دبیرستانی دهندگان رای  آموزش ماهه شش های فتهه در OCROV این، بر عالوه
 را هایی ارائه تا کند می کار  مربیان با مستقیم طور به OCROV. شوند می سازماندهی California شهرستانهای تمام
 و گیری رای به مربوط التسوا به پاسخ و آنالین، نام ثبت مورد در آموزان دانش آموزش گیری، رای تاریخچه مورد در

 . دهد ارائه انتخابات

 ها  دانشگاه  و ها کالج
 رویدادهای میزبانی طریق از OCROV. دارد وجود Orange شهرستان در پردیس دارای  دانشگاه و کالج 28 تقریبا
 به دهندگان یرا نام ثبت آموزش شود، می ارائه آنها در انتخابات و گیری رأی اطالعات که دانشگاه پردیس در  ارائه

 ارتباط ها دانشگاه و ها کالج با دانشجویی، باشگاه جلسات و ها کالس در سخنرانی در مشارکت و دانشجویی های سازمان
 .است کرده برقرار
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 و ها دانشگاه های پردیس به را خود سیارموقتی گیری رای واحد و جامعه سیار مشارکت واحد OCROV این، بر عالوه
 عنوان به. کند جلب خود به را کارکنان و اساتید دانشجویان، توجه تا است آورده شده بازطراحی بازاریابی وثیقه با ها کالج
 ایالتی دانشگاه ،Golden West کالج ،Saddleback کالج در موقتی سیار گیری رای میزبانی به توان می مثال

California در Fullerton (CSU Fullerton) دانشگاه و California رد Irvine (UC Irvine) های سال در 
 .کرد اشاره انتخابات گذشته

 چرخه زمان از را دانشگاه محوطه در رأی برگه صندوق یا/و گیری رای مرکز محوطه تاکنون دانشگاه و کالج چندین
 و اه کالج سایر با مشابه های فرصت بررسی به OCROV آینده، انتخابات برای. اند کرده میزبانی 2020 انتخابات
 .دهد می ادامه محلی های دانشگاه

 تجاری  شرکای
OCROV رای نام ثبت آموزش سخنرانی، در مشارکت تا کند می همکاری بازرگانی های اتاق و تجاری های انجمن با 

 به موقت سیار گیری رأی واحد آوردن شامل گذشته مشترک تالشهای. نماید فراهم را جلسات در اطالعات ارائه و دهندگان
 به مربوط های روزرسانی به رسانی اطالع و Ladera Ranch بازرگانی اتاق کشاورزان بازار و برداشت وارهجشن
 .است محلی بازرگانی  اتاقهای توسط شده میزبانی رویدادهای در گیری رای

 جامعه رویدادهای و گفتاری های مشارکت
 گفتاری های مشارکت

 با دهندگان رای به رسانی اطالع از ناپذیر جدایی بخشی OCROV اجتماعی ترویج برنامه در گفتاری مشارکت مولفه
 تا کوشد می گسترده، و متنوع منطقه یک پوشش با برنامه این. است Orange شهرستان سراسر در مختلف های پیشینه

 :برسد زیر اهداف به

 رای  مرکز مدل  به  گذار جمله  از انتخابات، روند  مورد در دهندگان رای  آموزش •
 دهندگان رای نام ثبت و آنالین های ویژگی ویژه، های برنامه مورد در اطالعات رائها •
 همکاری  های  فرصت  پیگیری  و سازی شبکه  •

 
 در شرکت شامل گفتاری های مشارکت. است جامعه برای بزرگ و کوچک مقیاس در ارتباطات آوردن فراهم بر تمرکز
 .است فرهنگی نظر از حساس و طرف بی غیرحزبی، ای ه ارائه انجام و جامعه مختلف رویدادهای و جلسات

 را  خدمات دهد می اجازه OCROV به گفتاری مشارکت دارند،  وجود کانتی اورنج داخل در  زیادی های گروه که آنجا از
 می زیر موارد به، محدود نه اما شامل، هدف های گروه. نماید تعامل مختلف جوامع با و کند ایجاد مشارکت داده، ارتقا
 :شوند

 شهروندی  کالسهای • کلیساها  • جامعه  های  گروه  •
 ای  حرفه  های  انجمن  • ها دانشگاه • روتاری  های  باشگاه  •
 عمومی  خدمات های  آژانس  • دانشجویی  های  تشکل  • معلم / ین والد   ی باشگاه ها  •
 جوانان  های  گروه  • انتفاعی  غیر سازمانهای  • فرهنگی  های  باشگاه  •
  سالمند شهروندان مراکز • خدماتی  سازمانهای •
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 گیری رای سیستم نمایش

 شهرستان نظارت شورای توسط 2019 سپتامبر در گیری رای جدید سیستم یک شفاف، و دقیق تدارکات فرآیند یک از پس
Orange انتخاباتی مساعدت کمیسیون توسط گیری رأی سیستم. شد قبلی  ساله 15 گیری رای سیستم جایگزین و تصویب 

 رای به بیشتر دسترسی و سهولت برای را جدیدی یها ویژگی و است شده تأیید خارجه امور وزیر و متحده ایاالت
 .دهد می ارائه دهندگان

 انتخابات چرخه در گیری رای سیستم نمایش 20 از بیش میزبان OCROV عمومی، آموزش ارائه و آگاهی افزایش برای
 های دستورالعمل دلیل به. بودند گیری رای جدید سیستم با تعامل و مشاهده به  قادر مردم عموم آن در که بود 2020

 گرفته سر از تواند می باشد،  امن که زمانی و است شده متوقف گیری رای سیستم نمایش ،19-کووید ایمنی و بهداشتی
 .شود

 جامعه رویدادهای
 بر را اجتماع در خود رسانی اطالع حضور تمرکز همچنان OCROV جامعه، در  OCROV حضور حفظ برای

 تا داشت خواهد حضور رویدادها این در OCROV. دهد می ادامه بزرگ و متوسط تا کوچک مقیاس با رویدادهای
 مردم عموم با کارکنان. دهد ارائه را انتخابات به مربوط اطالعات سایر و گیری رای  رأی، مرکز مدل به مربوط اطالعات
 این در شرکت با. کنند می مکک دهندگان رای نام ثبت های فرم تکمیل در و دهند می پاسخ سواالت به کنند، می مشارکت

 از فهرستی. داشت خواهد دسترسی Orange شهرستان سراسر جوامع در نفر هزاران به OCROV رویدادها،
 .است موجود ها پیوست در 91 صفحه در پیگیری حال در جامعه احتمالی رویدادهای

 دولتی نهادهای و منتخب مقامات
OCROV گیری رای  مدل از عمومی آگاهی افزایش برای منتخب مقامات  و لتیدو نهادهای با موجود کاری روابط از 

 .است کرده استفاده رای مرکز

 برگه صندوق یا رأی مرکز یک میزبانی جمله از دولتی، نهادهای با مشترک مشارکت در OCROV ،2020 سال در
 انتقال و ها، سایت وب روی الینآن و فیزیکی های محوطه در اطالعاتی مطالب دادن قرار دولتی، نهاد یک محل  در رأی

 .کرد ورود اصلی، اجزای به دهی رأی  اطالعات و رأی مرکز

OCROV حمایت و اطالعات انتقال جهت جاری های مشارکت تقویت برای شهرداری های منشی با را منظمی جلسات 
 .کند می برگزار دولتی نهادهای و منتخب مقامات ، OCROV بین دهندگان رای از

 جامعه مشارکتی رسانی اطالع
 1-1-2 با مشارکت

OCROV شهرستان 2-1-1 با انتخابات و گیری رای اطالعات توزیع برای Orange 2-1-1 .دارد مشارکت 
 ساکنان برای را ارجاع و اطالعات جامع سیستم یک که است  (3)(c)501 غیرانتفاعی سازمان یک Orange شهرستان
 . کنند دریافت را جامعه انسانی و بهداشتی پشتیبانی و خدمات تا دهد می ارائه Orange شهرستان
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 یا رأی مرکز نزدیکترین هستند قادر کنند، می دریافت را  رأی  مرکز اطالعات 2-1-1 ارجاع و اطالعات متخصصان
 .ددهن ارجاع OCROV به بیشتر کمک برای را دهندگان رای و کرده تعیین دهنده رأی یک برای را رأی برگه صندوق

 Orange شهرستان نقل و حمل آژانس با مشارکت
 در شهرستان سطح در عمومی نقل و حمل رسمی دهنده ارائه Orange (OCTA) شهرستان نقل و حمل آژانس

 ایستگاه های نیمکت و عمومی های اتوبوس پوشاندن برای OCTA مشارکت با OCROV. است Orange شهرستان
. کند استفاده آینده انتخابات برای  بازاریابی استراتژی این از تواند می و کرد همکاری گیری رای مرکز تبلیغات با اتوبوس

 نقلیه وسایل از کننده استفاده دهندگان رأی بین در را رأی مراکز آگاهی تنها نه فرصت این  استراتژی، این از استفاده با
 .برد می باال نیز را ایستگاه یا  عمومی نقلیه وسیله مجاورت در  فرد هر آگاهی بلکه عمومی،

 اجتماعی  های رسانه بسته
 مختلف های مکان در را اطالعاتی مطالب تا است شده تهیه دولتی های  سازمان برای اجتماعی های رسانه بسته یک

 خواهند قرار دولتی های سازمان اختیار در و بوده دسترس در نیز شده ترجمه بازاریابی مواد. دهند ارائه عمومی نهادهای
 .گرفت

 :شود زیرمی موارد به، محدود نه اما شامل، بسته این

 بروشورها  •
 ها آگهی •
 پوسترها  •
 متداول  سواالت •
 رأی  اخذ صندوق و گیری رای مرکز های محل فهرست و نقشه •

 جامعه  مشارکت مجموعه
 رسانه کلی طرح

§4005(a)(10)(l)(i)(I) 

 رویکرد مرتبه چندین OCROV رأی، مرکز مدل مورد رد Orange شهرستان دهندگان رأی به رسانی اطالع برای
 رویکردهای از ترکیبی از استفاده با. است گرفته پیش در دهندگان، رای تعداد حداکثر به دستیابی برای را ای گسترده
 های خروجی از وسیعی طیف ما رادیویی، و آنالین، ویدئو،  پخش، چاپ، مستقیم، پستی ارسال اجتماعی، های رسانه

 مرکز بازاریابی و اطالعاتی مطالب مشاهده برای دهنده رای پتانسیل تا کردیم فراوان  عرضه دهندگان رای برای را نهرسا
 .دهیم افزایش را رای
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 ای  رسانه شرکای
§4005(a)(10)(l)(i)(VIII)§4005(a)(10)(l)(i)(II),  

OCROV در انبوه انتشار و توزیع برای را  اجتماعی های رسانه محتوای و ویدئویی محتوای مطبوعاتی، های بیانیه 
 مرکز ارتباطات انتقال برای اعتماد مورد ای رسانه منابع سایر دنبال به و دهد می قرار موجود ای رسانه شرکای اختیار

 صندوق محل و رأی مرکز دسترس، قابل رأی برگه یک ستدرخوا های روش پذیری، دسترسی  های گزینه. است رأی
 اشتراک به  ای رسانه شرکای با دهی رای های روزرسانی به سایر و عمومی انتخابات اطالعات سایر رأی، برگه های

ا  ای، رسانه شرکای از لیستی مشاهده برای. شود می گذاشته  .کنید مراجعه ها پیوست در 57 صفحه به لطفا

 به تا شود می ظاهر ملی و  محلی های رسانه در اغلب) Neal Kelley( کلی نیل دهندگان رای کننده ثبت این، بر عالوه
 از ویژه حمایت برای فرصتها نوع این . دهد ارائه را انتخاباتی مقام یک انداز چشم و کند صحبت انتخابات کارشناس عنوان
 .شوند می استفاده کالن سطح در تغییرات رسانی اطالع

 زبان  ای رسانه همکاران
§4005(a)(10)(l)(i)(l) 

 زبان های رسانه منابع شامل گوناگون، منابع از را اطالعات و شده روز  به خبرهای Orange شهرستان گوناگون جوامع
 داده تخصیص زبانی جوامع های رابط عنوان به خدمات ارائه جهت را وقتی تمام کارکنان OCROV. کنند می دریافت

 فارسی، ای، کره ویتنامی، چینی، اسپانیولی، زبان به که جوامعی در زبانی های رسانه شرکای با قوی وابطر و است،
 تلفن خط و آتی انتخابات با ارتباط در اطالعات. است کرده ایجاد کنند می صحبت تاگالوگ و گوجراتی هندی، ژاپنی،
 ای  رسانه شرکای از لیستی مشاهده برای. شد خواهد تهگذاش اشتراک به زبانی های رسانه شرکای با رسانی کمک رایگان
ا  زبانی،  .کنید مراجعه ها پیوست در  59 صفحه به لطفا

 دهندگان رای با مستقیم تماس
§4005(a)(10)(l)(i)(X) 

OCROV دهندگان ثبت نام شده در مورد در دسترس بودن  یکند تا به همه را یارسال م یممستق یچهار نامه پست یدو ال

 یاطالع دهند. نامه ها یریگ یدر انتخابات و را ییراتدهندگان و تغ یمساعدت به را یبرا  OCROV یگانفن راخط تل

 ینهمچن  یپست یشده اند. نامه ها یطراح یریگ یمرکز را ایه یامو پ ینگدهندگان با برند یجلب توجه را یبرا یپست

 یزمان انتظار برا یا ی،ده یرأ یو محل و ساعت کار صندوق ها یمرکز رأ یری،گ یرا یها ینهمانند گز یاطالعات

 کنند.  ی( را ارائه مVBMپست ) یقاز طر یرأ  یبرگه را  یا( VIGدهندگان ) یاطالعات را یراهنما یافتدر

 دسترس  قابل فرمت یا جایگزین زبان به مطالب درخواست برای شده هزینه پرداخت پستی نامه
§)4005(a)(8)(B)(iii 

 رأی برگه درخواست تا کنند می دریافت خود VIG در شده هزینه پرداخت پستی نامه یک شده نام ثبت دهندگان رای همه
VBM انتخابات قانون 14201§ با مطابق جایگزین زبانهای به را انتخاباتی مواد و دسترسی قابل فرمت با را 

California در ها دستورالعمل. کنند درخواست دهی أی ر حقوق فدرال قانون 203§ و VIG وبسایت و OCROV  
 . اند شده داده قرار پستی نامه بازگشت و تکمیل برای
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 عمومی خدمات های اطالعیه
§4005(a)(10)(l)(i)(IX)§4005(a)(10)(l)(i)(VIII),  

OCROV مورد زبانهای تمام به شده ترجمه( مختلف های موضوع و طول با ویدئو 70 از بیش از متشکل  ای مجموعه 
 تاریخ مورد در دهندگان رای  به دادن اطالع مانند هستند دهنده اطالع و آموزنده ویدئوها این. است کرده ایجاد) نیاز

 را دسترس قابل و رایگان دهندگان رای تلفن خط یک ویدئوها. رأی برگه برگرداندن برای مختلف های گزینه و انتخابات
 .کنند می تبلیغ انتخابات و گیری رای به مربوط اطالعات دریافت و سواالت پرسیدن برای

 نمای و رأی مرکز چیدمان نمونه و شد انجام Orange شهرستان سرتاسر در مختلف های محوطه در فیلمبرداری
 .گذاشت نمایش به را رأی برگه های صندوق و رأی مراکز خارجی

  یادارند  ییکه مشکل شنوا یدهندگان یرأ یدر دسترس هستند تا تمام یرپذ  یدسترس یو به فرمتها یرنوسز یدارا یدیوهاو

 زبانهای به ها فیلم این، بر عالوه. یرددارند را در بر گ یناییمشکل ب یاهستند   یناکه ناب  یدهندگان یناشنوا هستند، و رأ
 مطالب. بود خواهند دسترسی قابل) سیفار( فارسی و هندی گجراتی، ژاپنی، تاگالوگ، ای، کره چینی، ویتنامی، اسپانیایی،

ا . است شده فراهم زبانی های رسانه شرکای و عمومی های رسانه شرکای برای  شرکای عمومی لیست مشاهده برای لطفا
 .کنید مراجعه ضمائم 59 صفحه به زبان ای رسانه شرکای برای و ضمایم 57 صفحه به ای رسانه

 اجتماعی  های رسانه
OCROV به مورد در موجود دهندگان رای به اطالعات ارائه و جدید دهندگان رای جذب برای اجتماعی های رسانه از 
 . کند می استفاده رأی برگه های صندوق محل و رأی مرکز و دهی، رای نکات رویدادها، حیاتی، های مهلت روزرسانی

OCROV ستانشهر در خاصی جمعیت دادن قرار  هدف برای بوک فیس از Orange بین تر جوان دهندگان رای مانند 
 دسترسی از حمایت به مند عالقه  که افرادی و کنند می دنبال را زبانی های رسانه که عمومی افراد  سال، 25 تا 18 سنین

 .کرد استفاده هستند،

 مورد در دهندگان یرا آموزش و رسانی اطالع کلی اهداف به دستیابی برای اجتماعی های رسانه  های استراتژی زیر در
 :است آمده دهی رای مراکز

  یوتیوب و اینستاگرام بوک، فیس توییتر، در OCROV حضور گسترش •
  منظم برنامه یک با محوطه ویژه و هدفمند بسیار محتوای انتشار •
 اجتماعی های رسانه طریق از جامعه فعال اعضای با معنادار تعامل •
 اجتماعی  های رسانه در واقعی نظر تبادل پرورش و تهییج •
 اطالع برای بتواند تا دارد وجود OCROV یوتیوب کانال در حاضر حال در که ویدئویی محتوای افزایش •

 باشد مفید رأی مرکز تمرین و آموزش رسانی،
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  وبسایت
§4005(a)(10)(l)(i)(IV) 

 استفاده مردم عموم یبرا مطالب و رای مرکز اطالعات اصلی منبع عنوان به OCROV (ocvote.com) سایت وب از
 این . است مردم عموم دسترس در و بوده دسترس قابل های قالب در OCROV سایت وب در موجود اطالعات. شود می

 دسترسی دهی رای دستگاه از استفاده گزینه پذیر، دسترسی VBM رای برگه یک درخواست های روش ،EAP شامل
 VCA به مربوط اطالعات سایر و رأی برگه تحویل های صندوق و دهی رای مراکز لیست آن، از استفاده نحوه و پذیر
 .شود می

 محدود مهارت با دهندگان رای بنابراین است، شده ترجمه ای کره و ویتنامی چینی، اسپانیایی، به همچنین سایت وب این
 سایت وب این. شندبا  داشته دسترسی رأی مرکز اطالعات به توانند می همچنان ها زبان  این به مسلط انگلیسی زبان

 . است سازگار معلولیت دارای دهندگان رای کمکی فناوری با همچنین

 

 رای مرکز خبرنامه
 برنامه های رسانی روز به  ارائه  آن  هدف  که کرد اندازی راه را رأی مرکز خبرنامه یک OCROV ،2019 بهار از

 و تجزیه شامل گذشته های خبرنامه. تاس عمومی اطالعات گذاری اشتراک به های فرصت و رسانی، اطالع ریزی،
 پیشنهادات ارائه برای هایی روش و گیری، رای مرکز های کارگاه به مربوط اطالعات نظرسنجی، های داده تحلیل

 . دارد وجود OCROV های خبرنامه برای مشترک 6,500 از بیش. بودند رأی برگه های صندوق و رای مرکز محوطه

 .کنید مراجعه ها پیوست 103 صفحه به رأی، مرکز هخبرنام نمونه از اطالع برای

  سیار گیری رای
OCROV و فرد به منحصر های مکان در دهندگان رای به سیار دهی رای آوردن  برای هایی فرصت دنبال به همچنان 

 گیری رای های گزینه به محدودی دسترسی است ممکن دهندگان رای  ها، مکان آن در که است جغرافیایی مناطق
 یاراستقرار و س یبا خدمات کامل، آسان برا یده یمرکز رأ یک  OCROV یارس یده یواحد رأ . باشند داشته وریحض

در شهرستان   یده یمراکز را یرمانند سا خدمات ارائه دهد. Orangeدر شهرستان  یتواند به هر منطقه ا یاست که م

Orangeکمک   یریپذ یو دسترس یزبان یایازهن یدهندگان دارا یو مجهز است تا به را یمنا یارس یریگ ی، واحد را

 کند. 
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 جامعه  تعامل سیار رسانی اطالع نقلیه وسیله
OCROV اجتماعی تعامل سیار رسانی اطالع نقلیه وسیله یک از دهندگان، رای مشاهده قابل و موثرتر آموزش برای 

 روی بر گیری رای تعاملی نمایشگرهای به مجهز و است دسترسی قابل کامالا  سیار نقلیه وسیله. کند می استفاده سفارشی
 .کنند تجربه را حرکت حین در  گیری رای جمله از دموکراتیک روند تا دهد می فرصت همه  به این. است خود

 نمایش به باز فضای  برگزاری مکانهای و ها رژه اجتماعی، رویدادهای از بسیاری در ما سیار ناوگان ،2004 سال از
 قرار استفاده مورد کامل گیری رای  محل عنوان به موثر و رسمی طور به نقلیه وسایل این  عالوه، به. است شده گذاشته
 بار اولین برای  واحدها این. هستند دسترس در پشتیبان گیری رای مرکز عنوان به گیری رای دوره طول در و اند گرفته

 . اند شده برداری کپی کشور مختلف مناطق در و بودند خود نوع در
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 بازشو سیار گیری رای واحد
 

OCROV و ها فروشگاه از و است دهندگان رای روند به واکنش در نوآورانه های  حل راه توسعه حال در همچنان 
 نهایت، در. کند می جلب زیاد تردد با مناطق در را عمومی توجه اغلب که است شده گرفته الهام بازشو های رستوران

 هدفمندی تابلوهای و طراحی ساده اصول مانند شده، اثبات های  استراتژی از استفاده با رویدادها در مردم توجه جلب هدف
 .کنند تغییر رویداد به بسته تواند می که است

  ینگو برند یابیاست که با برنامه بازار یسفارش یبسته بند یبوده و دارا یلچرشامل آسانسور و یقابل دسترسواحد متحرک 

OCROV را دهندگان رای مشارکت و تعامل پلتفرم، این سیاربودن. دارد یانجام شده است، هم خوان یندگیکه در کل نما 
 کرده پیدا دسترسی پرتراکم های مکان و شده رانده حاشیه به  مجامع به تا دهد می اجازه OCROV به و دهد می افزایش

 .نماید فراهم را دهندگان رای تجربه بهبود و رأی مرکز اطالعات دهی، رأی های فرصت و

 به رسیدن فرصتهای بین مکانها. گیرد می قرار استفاده مورد آینده انتخاباتی های  چرخه در بازشو سیار گیری رای واحد
 تعادل در دهندگان رای از  زیادی تعداد به دسترسی برای تأثیرگذار بسیار رویدادهای و جغرافیایی منزوی دهندگان رأی

 جزئیاتی. شد خواهند مطلع سیار دهی رای فرصت هرگونه از VBM و VIG دستورالعمل در دهندگان رأی. بود خواهند
  ocvote.com آدرس به سایت وب و دهندگان رای تاطالعا راهنمای در عملیات ساعت و تاریخ و ها مکان مانند

 .شد خواهند منتشر

  .کنید مراجعه 102 صفحه به OCROV سیار ناوگان تصاویر مشاهده برای
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 دهندگان رای توسعه برای شده  بینی پیش بودجه
§4005(a)(10)(l)(i)(VII)§4005(a)(10)(l)(i)(VII),  

 گذشته های بودجه با یسهمقا و توسعه مالی تامین و دهندگان رأی آموزش

 فعالیت 

 2018 ژوئن

 نظرسنجی  مکان

 واقعی های هزینه

 2018 نوامبر

 نظرسنجی  مکان

 واقعی های هزینه

 2020 مارس

 رای مرکز

 بودجه

 2020 مارس

 رای مرکز

 واقعی های هزینه

 1,580,302$ 1,500,000$ 111,041$ 38,634$ تبلیغات 

 36,765$ 50,000$ روزنامه  حقوقی تبلیغات

 31,325$ 84,945$ تبلیغات  متفرقه

 985,830$ 500,000$ 16,182$ 124,342$ رسانی اطالع

 45,428$ 45,000$ رسانی اطالع های عملیات متفرقه

 1,449$ 10,000$ دهندگان  رای توسعه رویدادهای

 2,566,132$ 1,875,000$  قرارداد مالی تامین منبع/خارجه وزیر معاونت توسعه هزینه کمک

 

 فعالیت 

 2020 نوامبر

 رای مرکز

 بودجه

 2020 نوامبر

 رای مرکز

 های هزینه
 واقعی

 2022 ژوئن

 رای مرکز

 بودجه

 100,000$ 1,484,416$ 100,000$ تبلیغات 

 40,000$ 13,541$ 40,000$ روزنامه  حقوقی تبلیغات

  22,654$  تبلیغات  متفرقه

  783,148$  رسانی اطالع

 45,000$ 116,823$ 45,000$ رسانی اطالع های عملیات متفرقه
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 10,000$ 0$ 10,000$ دهندگان  رای توسعه رویدادهای

 تامین منبع/خارجه وزیر معاونت توسعه هزینه کمک
 موارد  سایر و قرارداد مالی

$0 

 

$2,393,704 

 

$0 
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 ضمائم 

 عمومی جلسات 
 جامعه به خاصی های کارگاه و شد ارائه  زبانی های مساعدت منتخب های کارگاه در نظر، مورد جوامع شمول منظور به

 .شد داده اختصاص معلوالن

 ها کارگاه تعداد هدف  جامعه

 1 معلولیت دارای دهندگان رای

 1 اسپانیایی 

 1 ویتنامی 

 1 ای کره

 1 چینی 

 1 تاگالوگ 

 1 )فارسی( فارسی

 1 گجراتی

 1 هندی

 1 ژاپنی

LAAC/VAAC 2 

 1 عمومی جلسه
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 .است شده ارائه زیر در رای مرکز کارگاه جامع بروشور در رای مرکز های کارگاه کامل برنامه

 

 

 اجتماعی  رویدادهای و گفتاری های مشارکت نمونه
  

  اجتماعی رویدادهای و گفتاری های مشارکت  نمونه 

 میزبان سازمان شهر رویداد نام

 Orange 2019 Costa Mesa شهرستان لنترن جشنواره
 چینی فرهنگی مرکز و Pacific سمفونی

South Coast شهرستان Orange 
 Anaheim USCIS )1( 2019 مارس - شهروندی های مراسم
 Anaheim USCIS )2( 2019 مارس - شهروندی های مراسم

 نمایشگاه - Aging Together - ساالنه اولین
 AASCSC منابع و سالمت

Santa Ana 
 شهرستان اقیانوسیه و آسیایی جزایر جامعه اتحادیه

Orange (OCAPICA) خدمات مرکز و 
 ) AASCSC( آمریکایی آسیایی سالمند شهروندان
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  اجتماعی رویدادهای و گفتاری های مشارکت  نمونه 

 Irvine نوروز ساالنه جشنواره ششمین
 شهرستان آمریکایی-ایرانی کامیونیتی گروه

Orange )گروه IAC ( 
  Laguna کالج و دبیرستان کار نمایشگاه

Niguel 
Laguna 
Niguel 

 Laguna Niguel دبیرستان

 Irvine بدر سیزده
 شهرستان آمریکایی-ایرانی متخصصان شبکه

Orange (NIPOC) 
 Los Amigos OC Anaheim Los Amigos of OC نشست

 California (FoCE) انتخابات آینده FoCE 2019 Sacramento کنفرانس
 VIAN Irvine VIAN, WeIrvine دبیرستان مشارکت نشست

 Westminster شهر Westminster 2019 Westminster شهر بهاری جشنواره
 دبیرستان دهندگان  رای آموزش های هفته

Katella Anaheim دبیرستان Katella 

 Pacifica دبیرستان مدنی های کالس ارائه
Garden 

Grove 
 Pacifica دبیرستان

 جنوبی کره پایه کنفرانس ای منطقه سمینار
 آمریکایی جنوبی کره پایه کنفرانس Irvine آمریکایی 

 Golden West کالج در زمین روز رویداد
Beach  

Huntington 
 Golden West کالج

 بهتر  ارتباطات به دستیابی ABC( Tustin( بهتر ارتباطات به دستیابی نشست
 دبیرستان دهندگان  رای آموزش های هفته

Northwood Irvine دبیرستان Northwood 

 دبیرستان های ای حرفه با مالقات نمایشگاه
Beckman Irvine دبیرستان Beckman 

 Irvine خواه جمهوری زنان فدراسیون Irvine Irvine خواه جمهوری زنان فدراسیون نشست
 SOKA دانشگاه SOKA Aliso Viejo المللی بین فستیوال

Cinco de Mayo Fiesta Anaheim Anaheim Fiesta United, Inc. 
 AAPI Bellflower Southern CA Edison میراث ماهانه جشن چهاردهمین

 Fullerton همکاری Fullerton جامعه وضعیت
 ساالنه ایالتی کنوانسیون دومین و هفتاد"

LULAC California "-برای ارتباط ایجاد 
 وحدت

Garden 
Grove 

LULAC 

 بودا تولد جشن - Vesak جشنواره
Garden 

Grove 
 Giac Ly بودایی صومعه

 ای کره آمریکایی  بازرگانی اتاق معرفی
 Orange شهرستان

Garden 
Grove 

 شهرستان ای کره آمریکایی بازرگانی اتاق
Orange 
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  اجتماعی رویدادهای و گفتاری های مشارکت  نمونه 

 شهرستان آسیایی اتاق رهبری آشنایی مهمانی
Orange Costa Mesa کانتی اورنج آسیایی تجاری انجمن )ABAOC( 

 Anaheim تغییر صدای
 و OC (OCHCA) بهداشتی های مراقبت آژانس
 شهرستان اقیانوسیه و آسیایی جزایر جامعه اتحاد

Orange (OCAPICA) 
 VIAN Irvine VIAN مدرسه سال پایان نشست

 هم با OC دهندگان رای نام ثبت آموزش
 02-06-2019 توانست خواهیم

Irvine توانست خواهیم هم با OC 

 KUCI توجه مورد صحبت رادیویی نمایش
OC 

 KUCI 

 Orange Costa Mesa شهرستان استخدام ساالنه نمایشگاه
Michelle Steel، ،نظارت هیئت سرپرست 

 KACC بنیاد و Orange شهرستان 2 منطقه
 و صلح وزارت دهندگان رای نام ثبت ارائه

 Santa Ana دادگستری
 Christ دادگستری و صلح وزارت داوطلبان

our Savior Parish 
 جشن و AASCSC سالگرد امین سی جشن

 Dragon Boat فستیوال
Santa Ana 

 آمریکایی آسیایی دسالمن شهروندان خدمات مرکز
)AASCSC ( 

 آشنایی مهمانی و اعضا ساالنه نشست
FACCOC آمریکایی-فیلیپینی  وکالی 

 Orange شهرستان
 Newport ساحل

  Orange شهرستان آمریکایی-فیلیپینی وکالی
)FLOC( 

 Christ Our انبوه شنبه یک بندی جدول
Savior Parish 

Santa Ana Christ Our Savior Parish 

ITZ Happenin !رادیویی  نمایش مصاحبه  ITZ Happenin! 
  Los Amigos Anaheim اجتماعي انجمن

  Laguna جمهوریخواه  باشگاه ROV تور
Woods 

Santa Ana ROV 

  Anaheim معلولیت  دارای دهندگان رای نام ثبت هفته

 اتاق پلیس فرماندهان با صبحانه مراسم
 جنوبی  کره بازرگانی

Garden 
Grove 

 شهرستان-ای کره آمریکایی بازرگانی اتاق
Orange 

 عمل در ها آمریکایی آسیایی Santa Ana عمل در آمریکایی آسیایی جامعه آشنایی مهمانی
 شهرستان کار فدراسیون نامزد آکادمی

Orange پارک Buena OCLF 

  OC Costa Mesa نمایشگاه

 La شهر ملی شبگردی و مدنی نمایشگاه
Palma 

La Palma شهر La Palma 

  OC Costa Mesa نمایشگاه

 Anaheim دموکراتهای باشگاه Anaheim Anaheim دموکراتهای باشگاه
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  اجتماعی رویدادهای و گفتاری های مشارکت  نمونه 

  OC Costa Mesa نمایشگاه

 

  دولتی  ادارات و شهری مسئولین
OCROV مراکز به انتقال از عمومی آگاهی افزایش برای منتخب مقامات  و دولتی نهادهای با موجود کاری روابط از 

 های سازمان با گفتاری های مشارکت و متعدد رویدادهای. کرد استفاده عمومی آموزش مداوم  های تالش و دهی رای
 اطالع زمینه در OCROV شرکای اولین دولت کارکنان و شهری مقامات. اند شده ریزی برنامه مداوم طور به دولتی

 .اند بوده رای مرکز آموزش و رسانی

 :از عبارتند است گرفته قرار دولتی سازمانهای اختیار در دهندگان تشکیل توسعه و توزیع برای که ای رسانه ندچ مطالب

 )درخواست به بسته مختلف های فرمت( گرافیکی موارد •
 مطبوعاتی  های بیانیه •
 ها خبرنامه •
 وب  صفحه پیوندهای •
 ویدئوها  •
 رادیویی  تبلیغات •
 بروشورها  •
 متداول  سواالت •
 ها آگهی •
 پوسترها و تبلیغات •
 اجتماعی  های رسانه بسته •
 سبک  راهنمای •
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 جامعه شرکای
ا  هستید، رای مرکز آموزش و توسعه مورد در OCROV با همکاری به مایل تان سازمان یا شما اگر  سایت وب از لطفا

ocvote.com/community به یا کنید دیدن ocvoter@rov.ocgov.com بزنید  ایمیل. 

 
 جامعه زبانیشرکای 

 بهتر  ارتباطات به دستیابی •
 عدالت  برای اتحاد •
 اتحاد  احیای •
 Anaheim اسپانیایی ادونتیست کلیسای •
 آمریکایی  آسیایی سالمند شهروندان خدمات مرکز •
 Los Angeles - عدالت برنده پیش های آمریکایی آسیایی •
 Orange شهرستان - عدالت برنده پیش های آمریکایی آسیایی •
 Southern California ویتنامی فرهنگ و زبان مدارس انجمن •
• Boat People SOS 
 California - اسالمی- آمریکایی روابط شورای •
 کامبوجی  خانواده •
 Orange شهرستان کاتولیک خیریه موسسه •
 توانمندسازی  خود برای متحد های آسیایی مرکز •
• Centro Cultural de Mexico 
 Orange شهرستان های آمریکایی چینی انجمن •
 آمریکا  و چین دوجانبه انجمن •
• CIELO 
 Comunidad انجمن •
 CSUF اقیانوسیه و آسیایی آمریکایی منابع مرکز •
• De Colores OC 
• El Modena 
 خانواده  سازی غنی •
 آمریکا  فیلیپین بازرگانی اتاق •
• Fundacion de Sobrevivientes de Trafico 
 Orange شهرستان زبان اسپانیایی وکالی کانون •
 زبان  اسپانیایی زنان شبکه •
 Orange شهرستان زبانان اسپانیایی بازرگانی اتاق •
 ویتنامی مطالعات موسسه •
 ای  جامعه-بین اقدام شبکه •
 ایران  فرهنگی بین شبکه زنان دایره •

 )ادامه دارد(شرکای جامعه زبانی 

 Irvine سبز همیشه چینی سالمندان انجمن •
 ای کره آمریکایی مرکز •
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 ای کره جامعه خدمات •
 ای کره منابع مرکز •
 التین آمریکای سالمت به دسترسی •
• Los Amigos شهرستان Orange 
• LULAC Anaheim 
• LULAC Santa Ana 
• LULAC کالج Fullerton 
• LULAC Santa Ana 
 آمریکایی  مکزیکی قانونی دفاع و آموزش بودجه •
 التین آمریکای منتخب رسمی مقامات ملی انجمن •
 Orange شهرستان آمریکایی-ایرانی متخصصان شبکه •
 ها  زبان اسپانیایی تجارت ملی انجمن •
 شمالی Orange شهرستان چینی فرهنگ انجمن •
 Orange شهرستان اقیانوسیه آسیای نشینان جزیره جامعه اتحادیه •
 Orange شهرستان آمریکایی چینی بازرگانی اتاق •
 Orange شهرستان Herald مرکز •
 Orange شهرستان زبانان اسپانیایی بازرگانی اتاق •
 Orange شهرستان متحد جوانان مهاجران •
 Orange شهرستان کشور از خارج جامعه از مراقبت شبکه •
 Santa Ana والدین اتحادیه •
 ها  جنوبی آسیای شبکه •
 Irvine چینی مدرسه/جنوبی ساحل چین فرهنگی انجمن •
 جنوبی California چینی مدارس شورای •
• Taller San Jose 
 ویتنامی دانشجویان انجمن اتحادیه •
 آمریکایی ویتنامی بازرگانی اتاق •
• VietRISE 
 گیری رای در مشارکت انتفاعی غیر انجمن •
• WeIrvine 
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 نمونه کارت مساعدت زبانی 
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 شرکای جامعه معلولین

 Age Well سالمندان خدمات •
 Braille موسسه •
 California نابینایان شورای •
  California توانبخشی دپارتمان •
 Coastline کالج ویژه های برنامه •
 سالخوردگی  شورای •
 Dayle McIntosh مرکز •
 توانبخشی  دپارتمان •
 California معلولین حقوق •
 Fullerton Cal ایالتی دانشگاه - معلولین دانشجویی خدمات •
 Fullerton کالج - معلولین دانشجویی خدمات •
   Santiago Canyon کالج - معلولین دانشجویی خدمات •
 Orange شهرستان داون سندرم انجمن •
• Easterseals 
 شمالی  Orange شهرستان سالمندان همکاری •
 OC ناشنوایان برابر دسترسی بنیاد •
 OC منزل در حمایتی خدمات عمومی مرجع •
 Orange شهرستان نقل و حمل اداره •
 استقالل  پروژه •
 Orange شهرستان ای منطقه مرکز •
 حسی اختالل راهنمای شبکه •
  رشدی های ناتوانی ایالتی شورای •
 Orange شهرستان متحد مغزی فلج •
 Irvine California دانشگاه معلولین خدمات مرکز •
 ای  حرفه  و فنی اندازهای چشم •
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 سازمانهای سیاسی، حمایتی و حرفه ای 

 آمریکا مدنی های آزادی اتحادیه •
 Orange شهرستان دموکراتیک حزب •
 California انتخابات آینده •
 Orange شهرستان سبز حزب •
 Orange شهرستان دهنده رای  زنان اتحاد •
 آمریکا پوستان رنگین ملی انجمن •
  Orange شهرستان مسئوالنه توسعه برای شده سازماندهی انجمنهای •
 Orange شهرستان کلیسا در  حضار جامعه سازمان •
 Orange شهرستان کارکنان انجمن •
 Orange شهرستان کار فدراسیون •
 Orange شهرستان ای  حرفه نشانان آتش انجمن •
 Orange شهرستان خواه جمهوری حزب •
 Orange شهرستان متحد خواه جمهوری زنان •
 Orange شهرستان بازنشسته کارکنان •
 OC آوری تاب •
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 ای  رسانه شرکای
ا  هستید، رای مرکز آموزش و توسعه مورد در OCROV با همکاری به مایل تان سازمان یا شما اگر  سایت وب از لطفا

ocvote.com/votecenter به یا کنید دیدن ocvoter@rov.ocgov.com بزنید  ایمیل. 

 نوع انتشارات نام
 روزنامه Aliso Viejo اخبار
 روزنامه Anaheim بولتن

 روزنامه  California در Orange شهرستان) AP( آسوشیتدپرس
 روزنامه  Capistrano اعزام 

Capistrano Valley News  روزنامه 
Chapman University Panther دانشگاه/کالج روزنامه 

 مجله Coast مجله
Costa Mesa Daily Pilot روزنامه 

CSUF Daily Titan دانشگاه/کالج روزنامه 
Cypress College Chronicle دانشگاه/کالج روزنامه 

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

Irvine World News روزنامه 
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 روزنامه 

Laguna News-Post روزنامه 
Laguna Woods Globe  روزنامه 

Los Angeles Times روزنامه 
New University دانشگاه/کالج روزنامه 
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OC Weekly مجله 
OCC Coast Report دانشگاه/کالج روزنامه 
Orange City News روزنامه 

 مجله   Orange Coast مجله
 روزنامه Orange شهرستان کار و کسب مجله

Orange County Register  روزنامه 
Orange County Reporter  روزنامه 
Saddleback Valley News  روزنامه 

San Clemente Times  روزنامه 
Seal Beach Sun  روزنامه 

Tustin News  روزنامه 
UCI New University  دانشگاه/کالج روزنامه 

Voice of OC روزنامه 
Western Outdoors News  روزنامه 

Westminster Journal  روزنامه 
Westways Magazine  روزنامه 

Yorba Linda Star  روزنامه 
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 همکاران رسانه ای زبان 

 

 انتشارات نام زبان 
 Orange شهرستان ایرانی جامعه تلویزیون )فارسی( فارسی
 Dakeeh مجله )فارسی( فارسی
 Seeb مجله )فارسی( فارسی
  آشنا پیام )فارسی( فارسی
 AM 670 ایران رادیو - KIRN )فارسی( فارسی
 Iranian Hotline )فارسی( فارسی

 USA های فیلیپینی رادیو تاگالوگ 
 ها  آمریکایی فیلیپینی برای California مجله تاگالوگ 
 Southern California - آسیایی مجله تاگالوگ 
  VNA TV ویتنامی 
 KVLA 57.3 TV ویتنامی 
 Little Saigon رادیوی ویتنامی 
 Nguoi Viet Daily News ویتنامی 
 Vien Dong ویتنامی 
 Viet Bao ویتنامی 
 Pho Bolsa TV ویتنامی 
 Little Saigon تلویزیون ویتنامی 

 World Journal چینی 
 Sing Tao Daily چینی 
 Taiwan Daily چینی 
 Chinese L.A. Daily News چینی 
 CCYP چینی 
 US News Express چینی 
 ChineseNewsUSA.Com چینی 
 Five Continents & Four Oceans News چینی 
 Pacific Times چینی 
 The China Press چینی 
  The Epoch Times چینی 
 La JaJa Kids چینی 
  آمریکا Eastern (ETTV) تلویزیون چینی 
 New Tang Dynasty (NTDTV) تلویزیون چینی 
 امید صدای چینی 
 Sky Link TV چینی 
 SINO TV چینی 
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 Phoenix Satellite تلویزیون چینی 
 The Korea Daily ای کره
 Korea Times ای کره
 Korea Town Daily ای کره
 The Weekly Herald ای کره
 Town News ای کره
 SBS International ای کره
 MBC America ای کره
 KBS America ای کره
 Radio Korea-AM 1540 ای کره
 Radio Seoul-AM 1650 ای کره
 Woori Radio - AM 1230 ای کره
 Korean Gospel Broadcasting-AM1190 ای کره
 TVK24 ای کره
 Dongpo News ای کره
 YTN ای کره
 Christian Vision ای کره
 Kukmin Daily ای کره
 Dongpo مجله ای کره
 Sunday مجله ای کره
 CGN TV ای کره
 Christian Herald ای کره
 Uri Radio ای کره
 Media Group ای کره

 Santa Ana Noticias اسپانیایی 
 Azteca اسپانیایی 
 Rumores روزنامه اسپانیایی 
 Para Todos اسپانیایی 
 El Aviso اسپانیایی 
 Excelsior اسپانیایی 
 HOY اسپانیایی 
 La Opinion اسپانیایی 
 KMEX-TV (Univision) اسپانیایی 
 KVEA-TV (Telemundo) اسپانیایی 
 KVEA-TV (Telemundo) اسپانیایی 
 KWHY-TV اسپانیایی 
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 عموم تالش کلی نمای
  جامعه انتخابات کارگروه
 بودن دسترس در  و برقرار از اطمینان به متعهد که است نفره 25 مشورتی هیئت یک) CEW( جامعه انتخابات کارگروه
 .است انتخابات

 CEW اعضای
 سازمان   نام

 Fullertonشهر  ی،شهردار یمنش CEW ،Lucinda Williams یاستر

 Project Independence یی،اجرا یرمد   CEW ،Debra Marstellerمعاون 
   شهرداری های منشی

Adria M. Jimenez  شهر شهرداری، منشی Buena Park 
Theresa Bass  شهر شهرداری، منشی Anaheim 
Daisy Gomez  شهر شهرداری، منشی Santa Ana 

Lucinda Williams   
 Fullerton شهر شهرداری، منشی ) CEW یاستر(

   آسیایی  جامعه

Tammy Kim   ای کره جامعه خدمات/ای کره آمریکایی مرکز عامل، مدیر 

Mike Chen چینی فرهنگ انجمن رئیس South Coast آسیایی جامعه به 

Tim Cheng )کرسی هم CEW LAAC( آسیایی آمریکایی سالمند شهروندان خدمات مرکز مدیرعامل،-هم 

Charles Kim ،ای جامعه بین اقدام شبکه مدیرعامل )iCAN ( 
   التینو جامعه

Alba Ramiro 
 شهرستان کاتولیک های خیریه کلیسا، قلمرو وزارت کننده هماهنگ

Orange 
Ruben Alvarez, Jr ،ناشر Stay Connected OC 

Eddie Marquez, J.D.  اسپانیایی اتاق اجرایی، هیئت عضو OC 
Marisol Ramirez  پزشکی گروه جامعه، مشارکت رهبر Regal 

   معلولین  جامعه
Evelyn Farooquee    برنامه، مدیر Easterseals of Southern California 

Debra Marsteller  اجرایی، مدیر Project Independence  
Paul Spencer  ،معلولین حقوق وکیل California 

Gabriel Taylor )کرسی هم CEW  
VAAC( 

 دهی  رای حقوق مدافع

   سالمندان  جامعه
Judith Barnes  جامعه  عضو 
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 CEW اعضای
 سازمان   نام

   رأی  مرکز مشتری خدمات نمایندگان
Moneka Walker-Burger جامعه  عضو 

Mary Jo Rowe جامعه  عضو 
   دموکراتیک حزب

Ajay Mohan  شهرستان دموکراتیک حزب اجرایی، مدیر Orange 
   خواه جمهوری حزب

Randall Avila  شهرستان خواه جمهوری حزب اجرایی، مدیر Orange 

   جایگزین احزاب
David Landry آزادی  و صلح  مرکزی کمیته مدیره، هیئت رئیس 

   زن دهندگان رای اتحاد
Jan Urban ،زن دهندگان رای اتحاد نماینده OC 

   جوانان  نماینده
Alexander Williams  جامعه  عضو 

   سابق سربازان امور 
Lyle Brakob  جامعه  عضو 

   کل در
Garrett M. Fahy  انتخابات  قانون وکیل 

Brianna M. Calleros جامعه رهبر 
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 دستور کار نشست 
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 زبانی پذیری دسترسی کمیته و گیری رای پذیری دسترسی کمیته
) LAAC( زبانی دسترسی مشورتی کمیته و CEW فرعی کمیته) VAAC( گیری رای پذیری دسترسی مشورتی کمیته
 برای که هستند جامعه انتخاباتی کارگروه از مستقل کمیته دو اند، شده ایجاد 2017 سال اوایل در که CEW فرعی کمیته

 گیری رای های گزینه و گیری رای مراکز به مربوط نیزبا اقلیت جوامع و معلولیت دارای دهندگان رای نیازهای بررسی
 . دهد می جلسه تشکیل کلی،

VAAC و LAAC سازمانهایی و زبانی نیازهای با دهندگان رای معلولیت، دارای دهندگان رای از مشاوره دریافت برای 
 و همکاری، های فرصت ادایج دهندگان، رای توسعه و آموزش بر کارها دستور. شد تأسیس کنند، می خدمت آنها به که

 .دارند تمرکز عملیاتی اقدامات بهترین مورد در جامعه به شده رسانی اطالع تالش و بازخورد برای انجمنی آوردن فراهم

 به مایل یا باشید داشته بیشتری اطالعات جامعه مشورتی های گروه این مورد در خواهید می شما سازمان یا شما اگر
ا لطف هستید، آن در عضویت  .بزنید ایمیل ocvoter@rov.ocgov.com به یا نمایید دیدن ocvote.com/cew از ا

  

mailto:ocvoter@rov.ocgov.com
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  گیری رای پذیری دسترسی مشورتی کمیته
CEW - رای نیازهای بررسی برای جامعه، انتخابات کاری گروه از مستقل کمیته یک گیری، رای پذیری دسترسی کمیته 

 این . دهد می جلسه تشکیل پست، طریق از رای برگه انتخابات کلیه و دهی رای مراکز به مربوط  معلولیت دارای  دهندگان
 .کند می برآورده را گیری رای پذیری دسترسی مشورتی کمیته قانونی الزامات کمیته

 

 سازمان  نام 

Julia Gomez اتحادیه آزادی های مدنی آمریکای Southern California 
Philip Reeves موسسه Braille 

Rudy Villalobos اداره توانبخشی CA 
Jamie Cansler شورای سالخوردگی 

Marilyn Fedorow شورای سالخوردگی 
Helia Daigeau حقوق معلولین California 
Larry Wanger مرکز Dayle McIntosh 
Bhumit Shah حقوق معلولین California 

Gabriel Taylor حقوق معلولین California 
Paul Spencer حقوق معلولین California 

Eddie Roth  کالج -خدمات دانشجویی معلولین Fullerton 
Starr Avedesian  کالج -خدمات دانشجویی معلولین Santiago Canyon  

Kelly Phillips Easterseals 
Nancy Weintraub Easterseals 
Ramona Ramirez Easterseals 

Evelyn Farooquee Easterseals 
Larry Singer عضو جامعه 
Isaac Lopez عضو جامعه 

General Contact بنیادهای دسترسی برابر ناشنوایان OC 
Joey Contreras بنیادهای دسترسی برابر ناشنوایان OC 

Debra Marstellar  پروژه استقالل 
Jyusse Corey مرکز منطقه ای شهرستان Orange 

Reina Hernandez  مرکز منطقه ای شهرستان Orange 
Karen Millender شورای ایالتی ناتوانی های رشدی 

Kyle Minnis شورای ایالتی ناتوانی های رشدی 
Scarlett K. vonThenen  رشدیشورای ایالتی ناتوانی های 

Stacy Branham UC Irvine 
Tami Di Paolo فلج مغزی متحد شهرستان Orange 
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 نشست  کار دستور
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  زبانی پذیری دسترسی مشورتی کمیته
CEW - نیازهای بررسی برای جامعه، انتخابات کاری گروه از مستقل کمیته یک زبانی، پذیری دسترسی مشورتی کمیته 
 کمیته این. دهد می جلسه تشکیل پست، طریق از  رای برگه انتخابات کلیه و دهی رای مراکز به مربوط زبانی اقلیت جوامع

 .کند می برآورده را زبانی پذیری دسترسی مشورتی کمیته قانونی الزامات

 

  

 نام سازمان 
 Charles Kim یجامعه ا-ینشبکه اقدام ب

 Faye Hezar عضو جامعه

 BPSOS  Hang Nguyen جامعه یشرفتپ مرکز

 CCCیها یتنامیو یسرشمار OC  Joe Long 

 June Shang عضو جامعه

 Hope Katie Tran خدمات جامعه

 Orange Miguel Hernandez شهرستان یساجامعه حضار در کل سازمان

 South Coast  Mike Chen ینیفرهنگ چ انجمن

 Orange Myung Suh شهرستان یها  یکاییآمر یکره جنوب فدراسیون

NALEO Quintilia Avila 

StayConnected OC Ruben Alvarez 

 JCUAA Samuel Tseng( Southern Californiaدر   ینمشترک دانشگاه چ یالن)انجمن فارغ التحص

 VIAN Shannon Zhao( یریگ یمشارکت در را یانتفاع یر)انجمن غ

 Sudabeh (Sudi) Farokhnia  (IADC) یفرنیاکال  یکاییآمر یرانیا دموکراتهای

 Tammy Kim ی کره ا یکاییآمر مرکز

 Tim Cheng یکاییآمر یاییخدمات شهروندان سالمند آس مرکز

VietRise Tracy La 

 UCI Chao Vy Le مرکز جامع سرطان خانواده
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 نشست  کار دستور
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 دهی رای مرکز چیدمان
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 رأی  اخذ صندوق و گیری رای مرکز های محل
 رای مراکز لیست جدیدترین. هستند جریان در حاضر حال در رأی  برگه انداختن های صندوق و رای مرکز انتخاب روند

 استفاده با تواند می دهنده رأی .کنید پیدا VIG در و سایت وب روی توانید می را رأی برگه انداختن های صندوق و گیری
 . کند پیدا را خود  رأی صندوق محل و رای مرکز نزدیکترین سایت، وب در موجود جستجوی ابزار از

  روزه 11 دهی رای مراکز
 روز 4 و روزه 11 های مکان با دهی  رای مراکز برای  VCA مدل  ،2020 مارس جمهوری ریاست اولیه انتخابات در

 نوامبر جمهوری ریاست انتخابات برای  روز 4 حداقل به  الزام تا شد تصویب قانون پندمی، شیوع دلیل به .شد متعاقب
 . یابد تغییر 2020

 تا صبح 8 از ،2020 فوریه 28 جمعه، تا 2020 فوریه 22 ، شنبه اند، شده مشخص روزه 11 که رأی مرکز مکانهای
 3 انتخابات، روز در و شب 8 تا صبح 8 ساعت از 2020 مارس 2 دوشنبه، تا 2020 فوریه 29 شنبه، ظهر؛ از بعد 5

 .شدند باز شب 8 تا صبح 7 از 2020 مارس

 روزه  4 دهی رای مراکز
 تا صبح 8 ساعت از 2020 مارس 2 دوشنبه تا 2020 فوریه 29 شنبه اند، شده مشخص روزه  4 که رأی مرکز مکانهای

 .شدند باز شب 8 تا صبح 7 از 2020 مارس 3 انتخابات، روز در و شب 8

 رأی  برگه اخذ های صندوق های مکان
 از قبل روز 29 از هفته روز 7 روز، شبانه ساعت 24 و است  باز فضای در رأی برگه اخذ های صندوق های مکان همه
 .شوند می بسته انتخابات شب در 8:00 ساعت و شود می آغاز انتخابات روز

ا  دهید، پیشنهاد را ای بالقوه محوطه خواهید می اگر  در را محوطه انتخاب پیشنهاد فرم لطفا
ocvote.com/sitesuggestion برگه اخذ های صندوق مکان و رأی مرکز شدن نهایی زمان تا فرم این. کنید تکمیل 

 . بود خواهد دسترس در عموم برای رأی،

 در شده ستفادها رأی برگه اخذ های صندوق و گیری رای مرکز های مکان و کرده عمل نمونه عنوان به زیر لیست
 . دهد می نشان را 2020 مارس مورخ جمهوری  ریاست اولیه انتخابات
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 79 صفحه

 نقشه معیارهای قانون انتخاب رای دهندگان 

 عمومی نقل و حمل مسیرهای

 



 

 80 صفحه

 کم پستی دهی رای میزان با مناطق



 

 81 صفحه

 جمعیت  تراکم 

 



 

 82 صفحه

 زبانی  جوامع

 



 

 83 صفحه

 معلولیت  دارای دهندگان رای

 



 

 84 صفحه

 کم خانگی نقلیه وسایل مالکیت

 



 

 85 صفحه

 درآمد  کم  جوامع دارای مناطق

 



 

 86 صفحه

 اند  نکرده  نام  ثبت دادن رای برای هنوز که شرایط واجد مقیم  دارای مناطق
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 نیستند  مناسب رأی برگه اخذ صندوق های مکان یا گیری رای مراکز برای که مناطقی
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 رأی  مرکز  حسب بر مشارکت میزان - 2020 عمومی انتخابات

 



 

 89 صفحه

 پستی  گیری  رای در مشارکت -2020 عمومی انتخابات

 



 

 90 صفحه

 دهندگان  رای مشارکت توزیع - 2020 عمومی انتخابات
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 لیست تقویم رویدادهای جامعه

 ،2022 و 2021 سالهای در دارد قصد OCROV که است جامعه هدفمند و بالقوه رویدادهای دهنده نشان زیر فهرست
 طریق از توان می را پیشنهادات و شوند می اضافه پیوسته رویدادها. کند دنبال ایمنی، و بهداشت های دستورالعمل به بسته

 .گذاشت اشتراک به ocvoter@rov.ocgov.com به ایمیل ارسال

 2022 - 2021 جامعه بالقوه رویدادهای تقویم

 برگزارکننده  رویداد نام ماه

 Asian Garden Mall Flower Asian Garden Mall فستیوال ژانویه

 مرکزی منطقه متحده، ایاالت ای منطقه دادگاه شهروندی های مراسم ژانویه
California 

 چین فرهنگی انجمن و Irvine (ICS)چینی مدرسه ICS چینی نو سال جشن برگزاری فوریه
South Coast (SCCCA) 

 چینی سالمندان انجمن نو سال جشن برگزاری فوریه
 Irvine سبز همیشه

 Irvine سبز همیشه چینی سالمندان انجمن

 دبیرستان آموزان دانش و مربیان اولیا، انجمن Irvine دبیرستان فرهنگی چند فستیوال فوریه
Irvine 

 Orange شهرستان کار فدراسیون Candidate آکادمی فوریه

  ویتنامی دانشجویان انجمن اتحادیه UVSA Tet فستیوال فوریه

 رای توسعه و آموزش ارائه Braille موسسه مارس
 آمریکا  دهندگان

 آمریکا Braille موسسه

 St. Boniface کلیسای Cesar Chavez زندگی جشن مارس

 UCI آمریکایی جنوبی کره التحصیالن فارغ بخش آمریکایی  جنوبی کره رهبری جشن برپایی مارس

 Cypress کالج  KinderCaminata مارس

 Fullerton کالج  KinderCaminata مارس

 Santa Ana کالج  KinderCaminata مارس
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 2022 - 2021 جامعه بالقوه رویدادهای تقویم

 برگزارکننده  رویداد نام ماه

  Laguna کالج و دبیرستان کار نمایشگاه مارس
Niguel 

 Laguna Niguel دبیرستان

 آمریکایی  آسیایی سالمند شهروندان خدمات مرکز قمری  نو سال جشن مارس

 South چینی فرهنگی مرکز و Pacific سمفونی Orange شهرستان لنترن جشنواره مارس
Coast 

 شهرستان آمریکایی-ایرانی کامیونیتی گروه نوروز جشن مارس
Orange  

 شهرستان آمریکایی-ایرانی متخصصان شبکه بدر سیزده مارس
Orange  

  San دبیرستان دهندگان رای نام ثبت آموزش مارس
Juan Hills 

 San Juan Hills دبیرستان

 St. Jude درمانی مرکز ShamROCK n' RUN مارس

 Westminster شهر Westminster Spring فستیوال مارس

 Mission Viejo شهر   Arts Alive فستیوال آوریل

 دبیرستان های ای حرفه با مالقات نمایشگاه آوریل
Beckman 

 Beckman دبیرستان

 Westminster شهر Westminster شهر بهاره فستیوال آوریل

 Cypress شهر Cypress کشاورزان بازار آوریل

 Santa Ana شهر Dia del Niño آوریل

 Dia del Niño El Centro Cultural De Mexico آوریل

 Santa Ana شهر مرکز DTSA هنر رو پیاده آوریل

 Golden West کالج  زمین روز رویداد آوریل
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 2022 - 2021 جامعه بالقوه رویدادهای تقویم

 برگزارکننده  رویداد نام ماه

 Feria de Abril Feria Los Alamitos آوریل

 دوستانه مراکز دوستانه مراکز منابع سازی شبکه رویداد آوریل

 Irvine Valley کالج Irvine Valley کالج بهاری کار نمایشگاه آوریل

 دهندگان رای  آموزش های هفته رویداد آوریل
 Katella دبیرستان

 Katella دبیرستان

 Orange شهرستان دهنده رای  زنان اتحاد دهندگان  رای نام ثبت آموزش آوریل

 Love Buena شهر Love Buena پارک آوریل

  Santa ای  رسانه هنرهای آشنایی جلسه آوریل
Ana (MASA) 

MASA/OC Film Fiesta 

 شهرستان آمریکایی-ایرانی متخصصان شبکه نوروز جشن آوریل
Orange  

  OC نمایشگاه محوطه Dia del Niño آوریل

 مسئوالنه توسعه برای شده سازماندهی انجمنهای دهندگان اجاره از حمایت انجمن آوریل
 Orange شهرستان

 اشتغال  توسعه دپارتمان جوانان مشاغل تابستانه نمایشگاه آوریل

 LGBTQ مرکز OC LGBTQ جوانان گردهمایی  آوریل

 Anaheim شهر de Mayo Festival Anaheim 5 مه

 - عدالت برنده پیش های آمریکایی آسیایی اقیانوسیه  و آسیایی آمریکایی میراث ماه انجمن مه
 Orange شهرستان

 اقیانوسیه نشینان جزیره میراث ماه جشن مه
 آسیایی  آمریکایی

 Southern California Edison 

 Mariachis Mission San Juan Capistrano نبرد مه
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 2022 - 2021 جامعه بالقوه رویدادهای تقویم

 برگزارکننده  رویداد نام ماه

 CIELO CIELO ویترین مه

 San Clemente شهر Cinco de Mayo Festival مه

 Tustin شهر Tustin در Cinco De Mayo مه

 CSU Fullerton  آموزی  دانش بندی جدول رویداد مه

 Cypress کالج آموزی  دانش بندی جدول رویداد مه

 Bowers موزه  Dancing Out Stigma مه

 Anaheim شهر Anaheim شهر مرکز کشاورزان بازار مه

 شهرستان زبانان اسپانیایی بازرگانی اتاق Estrella جایزه مه
Orange 

 FaCT Families and Communities Together کنفرانس مه

 Chapman دانشگاه مکزیک قلب ضربان مه

 همیشه چینی سالمندان انجمن ماهیانه نشست مه
 Irvine سبز

 Irvine سبز همیشه چینی سالمندان انجمن

 Irvine های جنوبی کره فرهنگی فستیوال Irvine های جنوبی کره فرهنگی فستیوال مه

 Jarana Carnavalera Jarana Carnavalera en California مه

 Mariachi Viva la Vida/Calacas فستیوال مه

 New Horizons Dinner-Cinco de مه
Mayo 

YMCA از OC 

 St. John the Baptist یونانی ارتدکس کلیسای OC یونانی فستیوال مه

 OC انسانی روابط OC انسانی  روابط جایزه شام مهمانی مه

 Santa Ana شهر Open Garden روز مه
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 2022 - 2021 جامعه بالقوه رویدادهای تقویم

 برگزارکننده  رویداد نام ماه

 شهرستان آسیایی اتاق رهبری آشنایی مهمانی مه
Orange 

  Orange شهرستان آسیایی تجاری انجمن

 Rancho Days Fiesta-Heritage Hill مه
Historical Park 

 OC های پارک

 Saddleback کالج Saddleback کالج بندی جدول رویداد مه

 Santa Ana کالج Santa Ana کالج بندی جدول رویداد مه

 SOKA دانشگاه SOKA المللی بین فستیوال مه

 Fullerton همکاری جامعه وضعیت مه

 San Clemente در Cinco de Mayo Fiesta The Outlets مه

 UCI UC Irvine سرطان ضد چالش  اجرای مه

 Giac Ly بودایی صومعه بودا تولد جشن - Vesak جشنواره مه

 ویتنامی آمریکایی بودایی جماعت Mile Square پارک - Vesak جشنواره مه

 LULAC سابق سربازان ناهار ضیافت مه

 Santa Ana کالج Santa Ana کالج سابق سربازان منابع مرکز مه

 و OC (OCHCA) بهداشتی های مراقبت آژانس تغییر صدای مه
 شهرستان اقیانوسیه و آسیایی جزایر جامعه اتحاد

Orange (OCAPICA) 

 مسئوالنه توسعه برای شده سازماندهی انجمنهای Willcock جامعه نشست مه
 Orange شهرستان

 وکالی عضویت ساالنه آشنایی جلسه و نشست ژوئن
 Orange شهرستان آمریکایی-فیلیپینی

   Orange شهرستان آمریکایی-فیلیپینی وکالی

http://ocparks.com/historic/heritage
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 2022 - 2021 جامعه بالقوه رویدادهای تقویم

 برگزارکننده  رویداد نام ماه

 و ناظران هیئت سرپرست، ،Orange Michelle Steel رستانشه استخدام ساالنه نمایشگاه ژوئن
 Orange شهرستان 2 منطقه KACC بنیاد

 اقیانوسیه آسیای نشینان جزیره جامعه اتحادیه APIA دهی رای رهبری موسسه ژوئن
 Orange شهرستان

 Orange شهرستان کار فدراسیون Candidate آکادمی ژوئن

 Radio Santa Ana/Centro رادیو Celebracion y Mercadito ژوئن
Cultural Santa Ana 

 مرکزی منطقه متحده، ایاالت ای منطقه دادگاه شهروندی های مراسم ژوئن
California 

 مسئوالنه توسعه برای شده سازماندهی انجمنهای شهروندی نمایشگاه ژوئن
 Orange شهرستان

 Las Lomas های باغ آپارتمانهای Feria de Salud ژوئن

 درخواستی Crooru کنندگان مراقبت مراقبت روز - Fiesta قدردانی روز ژوئن

 مسئوالنه توسعه برای شده سازماندهی انجمنهای OCCORD رهبری آکادمی ژوئن
 Orange شهرستان

 Rancho Santiago کالج کامیونیتی ناحیه  عمومی جشن ژوئن

  San Juan تابستانی های کنسرت مجموعه ژوئن
Capistrano 

 San Juan Capistrano شهر

 شهرستان زبانان اسپانیایی بازرگانی اتاق کوچک  کار و کسب هفته جوایز ژوئن
Orange 

 Christ Our انبوه شنبه یک بندی جدول ژوئن
Savior Parish 

 Christ Our Savior Parish کلیسای

 روی  پیاده سپر آمریکایی سرخپوستان های خانواده ژوئیه
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 برگزارکننده  رویداد نام ماه

 Orange شهرستان کار فدراسیون   Candidate آکادمی ژوئیه

 Segerstrom هنرهای مرکز جاز تابستانی های کنسرت مجموعه ژوئیه

 Cypress اجتماعات فستیوال انجمن Cypress اجتماعات فستیوال ژوئیه

 South Coast نمایش مجموعه American Mariachi اوت

 Brea شهر Brea فستیوال اوت

  Pacific سمفونی Canto de Anaheim اوت

 ساالنه مالی های کمک آوری جمع اوت
Chicanxs Unidxs 

Chicanxs Unidxs 

 La Palma شهر ساالنه ملی شبگردی و مدنی نمایشگاه اوت

 Orange شهر پارک  در کنسرت اوت

 CSU Fullerton CSU Fullerton به ورود روز اوت

 Fullerton شهر Fullerton شهر مرکز کشاورزان بازار اوت

 San Clemente بازرگانی اتاق Fiesta موسیقی فستیوال اوت

 Fountain Valley شهر پارک در  فیلم های مجموعه اوت

 Irvine شهر ’Sizzlin تابستانی کنسرت مجموعه اوت

 Mission Viejo پلیس اداره خانه از بیرون ملی شب اوت

 OC Costa Mesa شب بازار اوت

 Orange Costa Mesa شهرستان نمایشگاه اوت

 Placentia شهر Placentia مجوز دارای کشاورزان بازار اوت
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 برگزارکننده  رویداد نام ماه

- Sabor a Mar اوت
Folcklorico/Mariachi 

Relampago del Cielo 

 San Juan Capistrano شهر پارک در شب تابستانی های کنسرت اوت

 Seal Beach شهر Seal Beach کشاورزان بازار اوت

 Irvine شهر سالمندان  اندام تناسب نمایشگاه اوت

 The Vic Victoria Skimboards اوت

 Santa Ana کالج نمایشنامه و موزیکال های سریال اوت

 Richard جمهوری ریاست موزه و کتابخانه سپتامبر  11 یادبود سپتامبر 
Nixon 

 آمریکایی  آسیایی سالمند شهروندان خدمات مرکز AASCSC ماه فستیوال سپتامبر 

 Mariachi آکادمی Anaheim Mariachi .Rhythmo Inc فستیوال سپتامبر 

 Discoverfest CSU Fullerton سپتامبر 

 Brea شهر Brea شهر سالمت فستیوال سپتامبر 

 Santa Ana شهر Fiestas Patrias سپتامبر 

   

 رای نام ثبت ملی روز مطبوعاتی کنفرانس سپتامبر 
 دهندگان

 Santa Ana شهر

 Orange کانتی Orange کانتی باز خانه و کار نمایشگاه سپتامبر 

 Irvine شهر Irvine جهانی دهکده فستیوال سپتامبر 

 چینی فرهنگی مرکز/Irvine چینی مدرسه Irvine ماه فستیوال سپتامبر 
South Coast 
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 برگزارکننده  رویداد نام ماه

 Lake Forest شهر Lake Forest قهرمانان روز سپتامبر 

 ویتنامی جوانان های سازمان هماهنگی کمیته کودکان پاییز نیمه جشنواره سپتامبر 
 آمریکایی 

 Orange کانتی کارکنان انجمن OCEA سالمت نمایشگاه سپتامبر 

 Orange شهر Orange المللی بین خیابانی نمایشگاه سپتامبر 

 Santa Ana کالج SAC Club Rush مبر سپتا

 هنر آکادمی Santa Ana .MAGIC Inc خانواده روز سپتامبر 

 Westminster شهر Westminster Dia de la Familia سپتامبر 

 Anaheim شهر هالووین رژه و Anaheim پاییزی جشنواره اکتبر 

 مرکزی منطقه متحده، ایاالت ای منطقه دادگاه شهروندی های مراسم اکتبر 
California 

 Stanton شهر هالووین خانوادگی سرگرمی اکتبر 

 Yorba Linda شهر سالمندان سالمت نمایشگاه اکتبر 

 Huntington Beach بزرگساالن مدرسه جامعه  منابع نمایشگاه اکتبر 

 دانشکده دهندگان رای نام ثبت خودرو مسیر اکتبر 
CSU Fullerton 

CSU Fullerton 

 Cypress کالج خدمت روز یک اهدای  رویداد اکتبر 

 Magoski هنرهای جرگه Fullerton شهر مرکز هنری رو پیاده اکتبر 

 Fullerton شهر Fullerton موزه مرکز رویداد اکتبر 

 Great Pacific هوایی نمایش Huntington Beach هوایی نمایش اکتبر 
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 شهرستان زبانان اسپانیایی بازرگانی اتاق اسپانیایی میراث ماه آشنایی جلسه اکتبر 
Orange 

 همیشه چینی سالمندان انجمن ماهیانه نشست اکتبر 
 Irvine سبز

 سبز همیشه چینی سالمندان انجمن ماهیانه نشست
Irvine 

 Irvine Valley کالج@  Irvine Valley Elevate AAPI کالج Pinoy Piyesta اکتبر 

 Masimo کارکنان نام ثبت رویداد اکتبر 

 اتحادیه با ایرانی صبحانه: آشنایی و ناشتایی اکتبر 
 UC Irvine ایرانی دانشجویی

 UC Irvine ایرانی دانشجویی اتحادیه

  Arirang OC جشنواره OC Arirang برداشت جشنواره اکتبر 

 Santa Ana ای رسانه هنرهای OC Film Fiesta اکتبر 

 OC Motor Trend Group, LLC خودرو المللی بین نمایشگاه اکتبر 

  OC اسکی دربی OC اسکی دربی رقابت اکتبر 

 Orange Coast کالج دهندگان  رای  آموزش ارائه اکتبر 

  Placentia میراث فستیوال کمیته Placentia برداشت فستیوال اکتبر 

 .Relationship Building Network, Inc روابط ایجاد شبکه تجارت نمایشگاه اکتبر 

 Segerstrom هنرهای مرکز همه برای پاییز: هنر جشن اکتبر 

 شهرستان نمایشگاه و مردمی فستیوال اکتبر 
Silverado 

 Silverado شهرستان نمایشگاه و مردمی فستیوال

 UC Irvine جامعه  مشارکت نمایشگاه اکتبر 

  ویتنامی آمریکایی حروف و هنرها انجمن Viet فیلم فستیوال اکتبر 
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 حقوق دهندگان رای نام ثبت خودروی مسیر اکتبر 
 Western State کالج

 Western State کالج حقوق دانشجویان شورای

 Delhi مرکز Delhi مرکز سالگرد شام نوامبر 

 Dia de los Muertos Calacas Inc نوامبر 

 .Golden Future 50  + Golden Future Expos Inc نمایشگاه نوامبر 

 Chapman دانشگاه Nochebuena-مکزیک  در کریسمس شب دسامبر

 Soapbox Actions Civics CA پروژه دسامبر

 Irvine شهر Winter Wonderland دسامبر
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 ناوگان سیار 

 

 

 

 

  



 

 103 صفحه

 خبرنامه مرکز رای
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 انتشارات 

 برای جلسات مشورتیاطالعیه عمومی 

 

 اطالعیه عمومی 

  

   

بدینوسیله اعالم می شود که جلسات مشورتی برای تدوین پیش نویس طرح مدیریت انتخابات بر اساس قانون انتخاب رای  
برای جامعه معلولین برگزار خواهد شد. این   2021آگوست   5برای جامعه زبان و   2021جوالی  21دهندگان در 
ساکنان عالقمند، نمایندگان جامعه معلولین و سازمان های اجتماعی و افرادی است که به نمایندگی از افراد  جلسات برای 

دارای معلولیت و یا برای نمایندگان، حامیان و سایر ذینفعان جوامع زبانی شهرستان، از آنها حمایت می کنند یا به آنها 
  خدمات ارائه می دهند.

از نمایندگان عالقمند به انجمن های معلولین ، OCROV، Neal Kelleyوجه شود که در ادامه به این اعالمیه ت
شهرستان مشاوره ( EAPشهرستان و جوامع زبانی دعوت می کند تا در زمینه تدوین پیش نویس طرح مدیریت انتخابات )

از ساعت  2021ئیه ژو  21ارائه کرده و نظر دهند. از همه عالقه مندان دعوت می شود تا در جلسه مجازی مورخ 
صبح    11:30صبح تا   10از ساعت  2021اوت 5بعد از ظهر برای جامعه زبانی و   3بعد از ظهر تا ساعت  1:30

  شرکت کنند. برای جامعه معلولین

درخواست اسناد در قالب های قابل دسترسی، خدمات ترجمه همزمان، دستگاه های کمک به شنود، یا سایر اقامتگاه ها باید  
 انجام شود. ( 714) 567- 5039چهار روز کاری قبل از جلسه با شماره تلفن  حداکثر

  مراجعه کنید. ocvote.com/eapبرای لینک زوم و اطالعات بیشتر به 

 2021ام ژوئن   30مورخ 

 

 

Neal Kelley 
 ثبت کننده رای دهندگان 
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 2021اوت  25اطالعیه عمومی برای جلسه عمومی مورخ 

 

 اطالعیه عمومی 

  
   

مطابق قانون انتخاب رای (  EAPبدینوسیله اعالم می شود که جلسه عمومی برای برنامه به روز شده مدیریت انتخابات )
 برگزار می شود.   2021اوت  25دهندگان در روز چهارشنبه 

 

آدرس   به  دهندگان  رای  کننده  ثبت  سایت  وب  در  انتخابات  مدیریت  شده  روز  به  برنامه  که  شود  می  اعالم  بعالوه 
ocvote.com/eap    ،قرار داده شده است. این طرح به زبان انگلیسی در دسترس است و نسخه های ترجمه شده به اسپانیایی

ویتنامی، چینی، کره ای، تاگالوگ، گجراتی، هندی، ژاپنی و فارسی )فارسی( متعاقبا مطابق با قوانین فدرال و ایالتی ارسال  
 خواهند شد. 

 
توا می  طرح  به  مربوط  دهندگان نظرات  رای  کننده  ثبت  سایت  وب  در  موجود  آنالین  نظرات  فرم  از  استفاده  با  نند 

(ocvote.com/eap  ،)  از طریق ارسال ایمیل بهocvoter@rov.ocgov.com  ،  به صورت کتبی، یا حضوری در
   ,S. Grand Avenue, Building C 1300 به نشانی، OCROVجلسه عمومی ارسال شوند. نظرات مکتوب باید به 

Santa Ana, CA 92705 .ارسال شوند 
 

 2021آگوست  25چهارشنبه،  تاریخ مالقات:
 شب 8بعد از ظهر تا ساعت   6ساعت  زمان مالقات:
 اتاق جلسه    - Orangeاداره آموزش و پرورش شهرستان  محل مالقات:

   200 Kalmus Drive 
   Costa Mesa, CA 92626 

    
 پخش می شود. ocvote.com/eapرت زنده از جلسه عمومی نیز به صو

 
  ocvote.com/eapتماس بگیرید یا از   714-567-7600برای اطالعات بیشتر در مورد جلسه عمومی، لطفا  با شماره 

 بازدید کنید. 
 

درخواست اسناد در قالب های قابل دسترسی، خدمات    بعالوه اعالم می شود که این مکان، یک امکانات دسترسی پذیر است.
ترجمه همزمان، دستگاه های کمک به شنود، یا سایر اقامتگاه ها باید حداکثر چهار روز کاری قبل از جلسه با شماره تلفن  

 انجام شود.  (714) 567-5039

 

 . 2021نهمین روز اوت سال   مورخ 
 
 
 

Neal Kelley 
 ثبت کننده رای دهندگان 
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  ینظرات و بازخورد عموم

 2021انتخابات اصالح شده  یریتمد طرح

 
 OCROVنظر  نظر عموم

برای عموم کمک می کند. اما افزودن اطالعاتی که عموم مردم را   VCA: خالصه اجرایی به ایجاد 6صفحه 

بود. به عنوان مثال، توصیف نحوه ایجاد و  کند، مفید خواهد VCAقادر به مشارکت در فرآیند برنامه ریزی 

با استفاده از بازخورد عمومی مفید خواهد بود. عالوه بر این ، افزودن حقایق و زمینه  EAPبه روزرسانی 

و اندازه و محدوده  OCROVمانند تعداد رای دهندگان  EAPمی تواند برای کمک به عموم مردم در درک 

 کارکنان آن مفید باشد. 

OCROV ( را برای  6صه اجرایی )صفحه  خال

برجسته کردن اهمیت بازخورد عمومی هنگام 

ایجاد و به روز رسانی طرح مدیریت انتخابات به 

همچنین شامل جزئیات   OCROVروز کرد.  

مربوط به تعداد کارکنان و تعداد رای دهندگان 

 دریافت کننده خدمت است.  
( ارائه دهد. بر  VBMدر مورد پاکت های ارسال رأی پستی ) باید اطالعات بیشتری EAP-7،15،16صفحه 

عموماا بهترین شیوه ها را برای استفاده و قابلیت دسترسی در   VBM OCROVاساس تجربه ما ، پاکت های  

باید سوراخ هایی در امتداد خط امضا ایجاد کنند که به  VBMطراحی گنجانیده اند. با این حال، پاکت های 

دهندگان دارای معلولیت روشی لمسی برای پیدا کردن خط امضا را می دهد. نکته مهم این است که  رای 

برای ارسال رای پستی دسترسی از راه دور باید دارای سوراخ های امضا در محل   VBMپاکت های  

  باید این موضوع را به بحث و EAPصحیح پاکت باشند تا رای دهندگان در مکان مناسب امضا کنند. 

 بررسی بنشاند. 

برای   OCROVدر حال حاضر، توانایی 

به دلیل ویژگی های  VBMطراحی مجدد پاکت 

،  VBMعملیاتی وابسته به تجهیزات پردازش 

به دنبال   OCROVمحدود است. با این وجود، 

برای  VBMفرصت هایی برای بهبود تجربه 

 رای دهندگان معلول خواهد بود

( از طریق نرم افزار  ASLبرای ارائه خدمات زبان اشاره آمریکایی ) OCROVتعهد   - 48و  16،17صفحه 

کنفرانس ویدئویی در مراکز رای دهی ستودنی است. با این حال، باید اطالعات بهتری مبنی بر در دسترس  

 بودن این خدمت در اختیار عموم قرار گیرد. 
باشد که نشان می دهد خدمات در دسترس است. به  وجود داشته  ASLباید عالئمی در مراکز رای دهی به 

باشد. ما همچنین توصیه می کنیم در مورد گزینه های   ASLطور مشابه ، کارت مساعدت زبانی باید شامل 

را در نظر   Orangeرای گیری در دسترس، رویدادهای ترویجی برای جامعه ناشنوایان در شهرستان 

 بگیرید.

OCROV  کنفرانس گزارش )ص بخش ویدئو

( را گسترش داد تا شامل جزئیات بیشتری 16-17

می تواند   OCROVدر مورد راههایی شود که 

که در  ASLدر مورد در دسترس بودن خدمات 

هر مرکز رأی ارائه می شود، به رای دهندگان 

همچنان به جامعه   OCROV بهتر اطالع دهد.

  Orangeناشنوایان و کم شنوایان در شهرستان 

   مک خواهد کرد. ک
استفاده   VCAمی تواند از اطالعات و تجزیه و تحلیل بیشتر در مورد هزینه های   EAP - 38و  26صفحه 

اگرچه ، اطالعات   وجود ندارد. 26در صفحه  VCAکند. اول، جزئیات زیادی در مورد "هزینه های سخت" 

اما بهتر است این اطالعات در کنار هزینه هایی که    . جزئیات بیشتری دارد ،38در صفحه  VEOPهزینه 

 قبالا توضیح داده شد ارائه شود. 

OCROV  یک جدول تجزیه و تحلیل هزینه

( را به روز کرده است که برخی از  27)صفحه 

تا  VCAپیش بینی ها و صرفه جویی های هزینه 

 را نشان می دهد.  2025سال 

رای گیری تلفن همراه برای رای دهندگان دارای معلولیت قابل  مشخص کنید که گزینه های   - 42صفحه 

 دسترسی است.  

 

OCROV  صفحه  بخش رای گیری تلفن همراه(

42 )EAP   را بازنگری کرد تا روشن شود که

گزینه های رای گیری تلفن همراه همچنان برای  

همه رای دهندگان، از جمله رای دهندگان با 

ر دسترس  نیازهای زبان و دسترسی پذیری، د

 خواهد بود. . 
"با این حال، یک درخواست وجود دارد: برای کره ای ها، از محل صندوق رأی نزدیک سوپرمارکت کره  

ای بسیار تقدیر خواهد شد زیرا بیشتر کره ای ها هر هفته به یک بازار مواد غذایی کره ای می روند، 

به من اطالع   نه تنها راحت است، بلکه به آنها یادآوری می کند که رای بدهند. بنابراین آوردن برگه رأی

برای مقاصد پرتردد کره ای به خوبی پوشش داده شده  Fullertonو  Buena Parkداده شد که منطقه 

. مارکت، در  A.Rفقط یک سوپرمارکت کره ای وجود دارد،  است، در حالی که گاردن گروو چنین نیست.

Garden grove   درست در بلوار گاردن گروو بین گیلبرت و گالوی که ترافیک زیادی دارد )چندین

 هزار در هفته( با کره ای ها و ویتنامی ها همه با هم تقریباا نصف به نصف. 

 مارکت قرار داده شود عالی خواهد بود."    A.Rاگر یک صندوق رأی در نزدیکی 

OCROV  با مالکA.R  رده  مارکت همکاری ک

.  A.Rاست تا یک صندوق رأی دائم را در محل  

به  OCROV نصب کند. Fullertonمارکت

بررسی گزینه های قرار دادن صندوق های رأی  

ادامه   Garden Groveدر سراسر منطقه 

 خواهد داد. 

 


