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 خالصه اجرایی

دهندگان کانتی دفتر رای»گیری، با انتخاب الگوی مرکز رای« Orangeهیات نظارت کانتی »پیرو موافقت 

«Orange (OCROV) های مدیریت و اجرای ها و سیاستاقدام به ایجاد دوازده کارگروه داخلی برای تدوین روال

 گیری کرد.انتخابات طبق الگوی مرکز رای

 پشتیبانی زبانی •

 سازگاری •

 پذیریدسترسی •

 انتخاب مکان •

 صدور صورتحساب •

 صندوق رای •

 استخدام •

 آموزش •

 تجهیزات •

 تدارکات •

 جلسات عمومی •

 ارتباطات  •

 

دهنده و کمیته های دوازده کارگروه داخلی، ما بازخورد ارائه شده از سوی هزاران رایعالوه بر تحقیقات و فعالیت

کمیته »با عنوان  CEW، کمیته فرعی OCROV (CEW)مشورتی عمومی مانند کارگروه مشورتی انتخابات عمومی 

« دهندگانپذیری رایکمیته مشورتی دسترسی» با عنوان CEW( و کمیته فرعی LAAC« )پذیری زبانمشورتی دسترسی

(VAACرا به رسمیت می )و پنج کانتی که « وزیر امور خارجه»پذیریم. همچنین از حمایت و راهنمایی شناسیم و می

 پذیرفتند، سپاسگزاریم. 2018گیری را در سال الگوی مرکز رای

را مشخص  Orangeهای آینده در کانتی گیری( مبنا و طرح هادی انتخابات و رایEAP« )برنامه مدیریت انتخابات»

های رسانی عمومی درباره تغییرات آینده و ارائه گزارشسایتی برای اطالعوب OCROVکند. در ضمن، می

 در دسترس است. ocvote.com/votecenterریزی ایجاد کرده که به نشانی برنامه

( شامل VEOP« )دهندگانبرنامه جامع آموزش و راهنمایی رای»برای اجرای  EAP ،OCROVپس از نهایی شدن 

ها و موسسات آموزش عالی و همکاری با مسئوالن برگزیده و های اجتماعی، همکاری با دبیرستانتقویت حضور رسانه

 1.6سازی جمعیت گاهبرای برآورده کردن هدف آ OCROVنهادهای دولتی اقدام خواهد کرد. این برنامه مسیر حرکت 

 کند.گیری را مشخص میاز تغییرات آینده و گذار به الگوی مرکز رای Orangeدهندگان کانتی میلیونی رای

برگزار  2020مارس  3نخستین انتخابات بر اساس این الگوی جدید، انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود که در 

فراهم کنیم و تجربه  Orangeدهندگان کانتی گیری را برای رایتر رایتر و امنهای راحتشود. امیدواریم که گزینهمی

گیری پستی دریافت دهندگان ثبت شده یک برگه رایگیری بهبود ببخشیم. همه رایدهی را از طریق الگوی مرکز رایرای

 برخوردارند. Orangeگیری کانتی کنند و از اختیار رای دادن حضوری در هریک از مراکز رایمی
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 EAPسازی رود که در زمان آماده، انتظار می«نامه انتخابات کالیفرنیاآیین»دهندگان و الزامات بر اساس آمار فعلی رای 

گیری پستی را از توانند برگه رایدهندگان میصندوق رای در دسترس باشد. رای 110گیری و مرکز رای 188حدود 

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

گیری، من و کارکنانم به رسالت خود مبنی بر ارائه خدمات انتخاباتی به الگوی مرکز رای Orangeدر فرآیند گذار کانتی 

شفافیت، دقت  و تضمین دسترسی برابر به فرآیند انتخابات، محافظت از سالمت آرا، و حفظ Orangeبه شهروندان کانتی 

 و انصاف فرآیند پایبند خواهیم ماند.

 

 

 

 

Neal Kelley 

 دهندگاندفتر ثبت نام رای

Orange County, CA 
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 گیری پستیبرگه رای

4005(a)(8)(A) § 

دهنده ثبت میلیون رای 1.6تک کند که تکایجاب می Orange( در کانتی VCA« )دهندگانقانون انتخاب رای»اجرای 

آماده مدیریت فرآیند افزایش حجم کار چاپ،  Orange( دریافت کنند. کانتی VBMگیری پستی )شده آن یک برگه رای

ی است. این افزایش ناشی از اجرای این الزام جدید خواهد بود. الزام جدید از رفتار فعل VBMهای ارسال و پردازش برگه

در نظر گرفته است،  Orange (OCROV)کانتی « دهندگاندفتر رای»شده که بینیدهندگان و روندهای پیشرای

 های فعلی همراه است.کند. گذار به انتخابات ترکیبی پستی و حضوری با افزایش حجم فعالیتحمایت می

 پیشینه

دهندگانی که خواستار دریافت برگه رای رایب VBMمیلیون برگه  1.1بیش از  OCROV، 2018در انتخابات نوامبر 

دهندگانی که خواستار دریافت برگه رای از طریق پست شده بودند، رای از طریق پست شده بودند، صادر کرد. تعداد رای

 69میلیون، به معنای افزایش  1.1افزایش روزافزونی یافته است و میزان اخیر این درخواست، یعنی  2002پس از سال 

ما را ملزم به افزایش ظرفیت ارسال و پردازش  VBMهای دهندگان ثبت شده است. افزایش درخواستکل رایدرصدی 

دهندگان همه رای VBMهای های رای کرد. این افزایش ظرفیت، که قبالً اجرایی شده است، امکان پردازش برگهبرگه

 کند.را فراهم می 2020در سال  Orangeکانتی 

 چاپ برگه رای

کند. دهندگان را در داخل کانتی چاپ میهای رای همه رایبرگه Orangeهای کالیفرنیا، کانتی بر خالف بیشتر کانتی

شود. این چاپگر پیشرفته تجاری از پرس چاپ می-های رای در حال حاضر با چاپگر جوهرافشان پرسرعت وببرگه

میلیون برگه رای در  1.6وردار است که امکان چاپ سریع فوت/دقیقه برخ 250قابلیت تولید تصاویر باکیفیت با سرعت 

 کند.مدت نسبتاً کوتاه را فراهم می

 گیری پستیسازی برگه رایآماده 

OCROV های مرتبط و اکنون از دستگاه ارسال پستی برخوردار است. این تجهیزات برگه رای درست، دستورالعملهم

کند. این دستگاه نشانی و اطالعات دهندگان آماده میبرای ارسال به رایدهد و جای می VBMپاکت بازگشت را در بسته 

برگه  10,000کند. این فناوری از قابلیت درج حدوداً های ارسال و بازگشت چاپ میدهنده را همزمان روی پاکترای

هفته را برای دفتر ما میلیون برگه رای در مدت تقریبی دو  1.6سازی کل رای در ساعت برخوردار است که امکان آماده

 کند.فراهم می

 گیری پستی بازگشتیهای رایپردازش برگه 

OCROV های رای بازگشتی به کار سازی پرسرعت برخوردار است که برای پردازش برگهاکنون از دستگاه مرتبهم

کند. کارکنان از می گیرد و بازگشت برگه رای را رهگیریهای بازگشتی عکس میتک پاکترود. این دستگاه از تکمی

کنند. سرعت های رای و تضمین همخوانی امضاها استفاده میهای بازگشتی برای مقایسه امضای برگهتصاویر پاکت

 10,000توانند حدود رسد و کارکنان مسئول بررسی امضاها میقطعه در ساعت می 45,000پردازش این فناوری تا 

 OCROVسازی و اتصال آن به فرآیند بررسی امضا، به دستگاه مرتب امضا را در هر ساعت بازبینی کنند. سرعت

 وقفه مدیریت کنند.بازگشتی را به صورت بی VBMهای دهد که حجم افزایش یافته برگهامکان می
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 گیری پستی بازگشتیهای رایشمارش برگه 

بازگشتی  VBMهای رفیت پردازش برگهگیری خود است و قرار است که ظاکنون در حال تعویض سامانه رایاین دفتر هم

بازگشتی در روند خرید دستگاه ضروری اسکن و شمارش  VBMهای بینی شده حجم برگهبرابر کند. افزایش پیش-را دو

 ها در مدت مناسب در نظر گرفته شده است. VBMهای برگه رای و پردازش برگه

 گیری پستیهای رایرهگیری برگه

ترتیب بازگشتی شود. بدین VBMهای ارسالی باعث افزایش برگه VBMهای شود که افزایش تعداد برگهبینی میپیش

دهندگان خواستار بینی این موضوع که بیشتر رایدهندگان الزامی است. دفتر با پیشرسانی به رایافزایش سطح خدمت

دهندگان فراهم کرده است که وضعیت برگه را برای رای خود خواهند شد، این امکان VBMهای رهگیری وضعیت برگه

، رهگیری کنند. OC Ballot Expressرای خود را به صورت آنالین و از طریق راهکار داخلی سفارشی شده، به نام 

شوند. با استفاده از بارکد اداره پست ایاالت متحده در مسیر ارسال و بازگشت به دفتر رهگیری می VBMهای برگه

سایت وضعیت برگه رای خود را در مسیر ارسال و بازگشت به دفتر ما رهگیری توانند با مراجعه به وبدهندگان میرای

توانند از تایید و شمرده شدن برگه رای خود باخبر شوند. قابلیت جدید رهگیری برگه رای دهندگان همچنین میکنند. رای

های رسانی در روند پردازش برگهه بهتر به افزایش حجم خدمتهای الزم برای رسیدگی هرچباعث فراهم شدن داده

VBM .خواهد شد 
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 های استقرار صندوق رایگیری و مکانمرکز رای

§4005(a)(10)(B) 

VCA های رای تعیین کرده است.  گیری و صندوقیابی مراکز رایهای دقیقی را برای جانمایی و مکانمعیارها و فرمول

 شود:های استقرار صندوق رای بر اساس مالحظات و الزامات خاص زیر تعیین میگیری و مکانمراکز رای

 نزدیکی به مراکز حمل و نقل عمومی •

 اده از خدمات پستی در آنها پایین بوده استنزدیکی به جوامعی که آمار استف •

 نزدیکی به مراکز پرجمعیت •

 نزدیکی به جوامع اقلیت زبانی •

 دهندگان دچار معلولیتنزدیکی به رای •

 نزدیکی به جوامعی که آمار مالکیت خودرو در خانوارهای آنها پایین است •

 درآمد-نزدیکی به جوامع کم •

 افیایی دورافتادههای ساکن در مناطق جغرنزدیکی به جمعیت •

 دسترسی به پارکینگ عمومی و رایگان •

 دهنده باید با خودرو شخصی یا وسایل حمل و نقل عمومی طی کندمسافت و زمانی که رای •

 الگوهای ترافیکی •

 گیریفرمول و مالحظات مرکز رای

§4005(a)(10)(l)(vi)(l) 

VCA ها دهندگان ثبت شده تعیین کرده است.  از کانتیگیری بر اساس تعداد رایفرمولی برای تعیین تعداد مراکز رای

-4گیری دهنده ثبت شده و یک مرکز رایرای 50,000روزه برای هر -11گیری خواسته شده است که یک مرکز رای

، حداقل مرکز VCAس الگوریتم تعیین شده از سوی دهنده ثبت شده فراهم کنند. بر اسارای 10,000روزه برای هر 

روزه، شامل روز انتخابات، در کانتی -4مرکز  161روزه، شامل روز انتخابات، و -11مرکز  32گیری الزم، رای

Orange .است 

 OCROV گیری بیشتری از حداقل الزامات فراهم کند. کانتی قصد دارد مراکز رایOrange 38  روزه، -11مرکز

دایر خواهد کرد. افزایش تعداد  Orangeروزه، شامل روز انتخابات، در کانتی -4مرکز  188وز انتخابات، و شامل ر

 Trabuco Canyonو  Silveradoگیری بیشتر در جوامع دورافتاده مانند گیری امکان استقرار مراکز رایمراکز رای

 را فراهم خواهد کرد.

اهند شد و با نزدیک شدن به روز انتخابات تعداد بیشتری از مراکز گیری به صورت ترتیبی دایر خومراکز رای 

گیری، شامل روز انتخابات، با ظرفیت کامل گیری در چهار روز پایانی رایگیری فعال خواهند شد.  همه مراکز رایرای

واهند بود. تعداد گیری در کل کانتی فعال خمرکز رای 38کار خواهند کرد. طی مدت یازده روز، شامل روز انتخابات، 

مرکز با ساعات کار تمدید شده در سطح  188یابد و مجموعاً گیری افزایش میگیری در چهار روز پایانی رایمراکز رای

 دایر خواهند بود.   Orangeکانتی 
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 گیریحداقل الزامات مرکز رای

دهندگان دچار معلولیت، گیری بر اساس الزامات مندرج در قانون، دسترسی و نیازهای زبانی رایمراکز رای

دهندگان و جمعیت برای انتخاب های رایاز داده OCROVشوند. پذیری مکان و بازخورد عمومی تعیین میدسترسی

 گیری استفاده خواهد کرد.مکان بهینه مرکز رای

 OCROV و ارزیابی صدها مرکز واجد شرایط به بررسی توزیع مناسب این مراکز در سطح کانتی  با شناسایی

Orange دهندگان مطمئن شود.  تر برای همه رایخواهد پرداخت تا از فراهم شدن امکان دسترسی بهتر و راحت 

 گیریالگوی تناسب انتخاب مکان مرکز رای

 VCA گیری را با رعایت چهارده معیار مستقر کنند.  مسئوالن ها را ملزم کرده است که مراکز رایکانتیOCROV 

های اند که بررسی همه معیارهای الزم را با توجه به جدیدترین دادهکرده« گیریالگوی تناسب مرکز رای»اقدام به تدوین 

ی تعاملی بهره کشاز یک ابزار نقشه« گیریالگوی تناسب مرکز رای»سازد.  شناختی ممکن میفضایی و جمعیت-زمین

های پیشنهادی بر اساس همه معیارهای الزم تواند به جستجو و ارزیابی مکانگیرد. کاربر به کمک این ابزار میمی

 مراجعه کنید(.   14در صفحه « گیری و صندوق رایکشی مرکز رایابزار نقشه»بپردازد )به 

های پیشنهادی بر اساس معیارهای برای ارزیابی مکان روشی سریع و کارآمد« گیریالگوی تناسب مرکز رای»با این که 

 گیری برخوردار نیست.کند، ولی از قابلیت تعیین خودکار مکان نهایی مرکز رایالزم فراهم می

 گیریماتریس ارزیابی مرکز رای 

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

گذارند، استفاده گیری تاثیر مییابی مرکز رایمکان که، با وجود قرار نداشتن در مجموعه الزامات قانونی بر فرآیند مکان

گیری، وجود روشنایی ازه اتاق رایتوان به دسترسی به پارکینگ، اندیابی میشود.  از این عوامل تاثیرگذار بر مکانمی

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

 گیریفرآیند استخدام مرکز رای 

های استفاده شده در انتخابات گذشته بازبینی و ارزیابی شدند تا مشخص شود که آیا از حداقل الزامات انتخاب به مکان

گیری در آنها فراهم نبود هایی که امکان اجرای عملیات رایرخوردار هستند یا خیر. با مکانگیری بعنوان مرکز رای

فوت مربع( تماس گرفته شد و موضوع گذار به  800هایی با مساحت کمتر از )مانند مراکز مسکونی خصوصی و مکان

رسانی قبلی آنها تشکر شد. مراکز دمتها بابت خگیری به آنها اطالع داده شد. از مسئوالن این مکانالگوی جدید رای

 مانده به سطح بعدی بازبینی در فرآیند استخدام منتقل شدند.باقی

 تحقیقات درباره مراکز

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

 گیری تهیه شد.همکاری در فرآیند رای
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های احتمالی مد نظر قرار گرفتند. با مراکز پذیری و هزینهمراکز غیرعمومی برای بررسی بیشتر وضعیت دسترسی 

 گیری تنظیم شود.های احتمالی رایعمومی تماس گرفته شد تا قرار بازبینی مکان

تک شهرها ارزیابی شدند و همه مراکز و امالک عمومی برای گیری قبلی، تکهای رایهمزمان با تحقیقات درباره مکان 

تک شهرها برای تعیین تعداد های جمعیتی، تکتحقیقات تکمیلی به فهرست اصلی اضافه شدند. در ضمن، بر اساس داده

گیری استفاده نشده بودند، برای ی جدید که به عنوان مرکز رایگیری الزم ارزیابی شدند و با مراکز شهرمراکز رای

 گیری تماس گرفته شد.ارزیابی مرکز رای

 گیری احتمالی با روزها و ساعات کارفهرست مراکز رای 

§4005(a)(10)(l)(vi)(III), §4005(a)(10)(l)(vi)(VI) 

OCROV پذیری ی مراکز و بررسی کیفیت دسترسیگیری احتمالی و ارزیاباکنون مشغول شناسایی مراکز رایهم

گیری بر اساس بازخورد عمومی و الزامات قانونی تعیین خواهد شد. فهرست نهایی مراکز آنهاست.  مکان مراکز رای

به نشانی  OCROVسایت شود و در وب( منتشر میVIG« )دهندگانراهنمای اطالعات رای»گیری برگزیده در رای

ocvote.com گیرد.  ار میدر دسترس قر 

ب.ظ فعال  5:00صبح تا  8:00گیری برگزیده طی ساعات اداری عادی، از ده روز پیش از روز انتخابات، مراکز رای

شب و در روز انتخابات از  8:00صبح تا  8:00گیری از ساعت گیری در روز پایانی رایهمه مراکز رای خواهند بود.

« روزه-4روزه و -11های جدول مکان»های مربوط به شب دایر خواهند بود. برای مشاهده پیوست 8:00صبح تا  7:00

فهرستی از « Orange (OCROV)دهندگان کانتی مرکز ثبت رای رای» مراجعه کنید. 81در زمان انتشار، به صفحه 

 منتشر خواهد کرد.  ocvote.com/votecenterسایتگیری را در وبمراکز رای
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 8 صفحه

 گیری احتمالینقشه مراکز رای 

 



 

 EAPنهایی 
 9 صفحه

 گیریآرایش مرکز رای

§4005(a)(10)(l)(vi)(XI) 

گیری خدمات گیری سنتی است. البته مراکز رایهای رایمکانگیری در گیری مشابه رایگیری در مرکز رایتجربه رای

گیری به چندین گذارند.  همه مراکز رایدهندگان میو مزایای بیشتری برای افزایش امنیت و راحتی در اختیار رای

ا سرعت و دهندگان را بگیری بتوانند هویت رایایستگاه بررسی اطالعات الکترونیکی مجهز خواهند شد تا مسئوالن رای

 توانند:دهندگان میگیری، رایسهولت بیشتر بررسی کنند. در مراکز رای

 گیری پستی را در صندوق بیندازند؛به صورت حضوری رای بدهند یا برگه رای  •

رای که امکان رای دادن مستقل را برای افراد دچار معلولیت فراهم  گذاری برگهاز وسیله راحت عالمت  •

 ند؛کند، استفاده کنمی

 برگه رای جایگزین دریافت کنند؛  •

 از کمک زبانی استفاده کنند؛ و •

 روز کنند.برای رای دادن ثبت نام کنند یا اطالعات ثبت شده را به •

OCROV گیری طوری جانمایی های رایگیری مطمئن خواهد شد که همه دستگاهبا اجرای رهنمودهای آرایش مرکز رای

گیری با گذاری کنند.  آرایش مرکز رایبرگه رای را به صورت مستقل و خصوصی عالمت دهندگان بتواننداند که رایشده

های مختلف هر مکان سازگار شود که با اشکل و اندازهدهندگان تعیین و طوری تنظیم میتوجه به نیازهای دسترسی رای

 مراجعه کنید(. 80های مربوط به آرایش ساده در صفحه باشد )به پیوست

 گیریکنان مرکز رایتعداد کار

§4005(a)(10)(l)(vi)(IX) 

های روزه، تعداد ایستگاه-4روزه و -11گیری گیری مبتنی بر تعداد مراکز رایبینی شده برای کارکنان مرکز راینیاز پیش

کارکنان بندی متناسب با شیفتهای گوناگون است. تعداد گیری و زمانبینی شده مرکز رایبررسی بر اساس ظرفیت پیش

شود. این احتمال گیری برآورد میگیری بر اساس میانگین هفت کارمند الزم برای هر مرکز رایالزم برای مراکز رای

 گیری متفاوت باشد.وجود دارد که تعداد کارکنان الزم در مراکز رای
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 10 صفحه

 

 شده بر حسب شیفتبینینیاز پیش  نوع شیفت گیرینوع مرکز رای 

 x 5 =  190 38 کاملشیفت  روز 11

    

 x 3 = 450 150 شیفت کامل روز 4

    

 x 4 =  152 38 شیفت جزیی روز 11

    

 x 8 = 1,200 150 شیفت جزیی روز 4

 1,992   شدهبینیکل نیاز پیش

 فرمول و مالحظات صندوق رای

§4005(a)(10)(l)(vi)(II) 

VCA دهنده ثبت شده مستقر کنند. برای رای 15,000ها را ملزم کرده است که حداقل یک صندوق رای برای هر کانتی

دهندگان تحلیل شد. های ثبت نام رایهای رای الزم در هر شهر و مناطق ثبت نشده، دادهتعیین تعداد تخمینی صندوق

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

های استقرار صندوق شود. مکانهای رای، حداقل الزامات بررسی میهای احتمالی استقرار صندوقبرای ارزیابی مکان

دهند، در دست بررسی هستند. دهندگان قرار میرای که امکانات بیشتری برای رای دادن ایمن و راحت در اختیار رای

گیری و دفترهای پست، امنیتی در مناطق مختلفی غیر از مراکز رایهای دارای پوشش دوربین برای شناسایی مکان

 هایی صورت گرفته است.تالش

 حداقل الزامات استقرار صندوق رای 

§4005(a)(10)(l)(vi)(VI) 

پذیری و زبانی ( مقرراتی مانند الزامات دسترسیSOS« )اداره امور خارجه کالیفرنیا»، VCAعالوه بر حداقل الزامات 

اند که اصطالحات حقوقی ترجمه شده را در قالب تصاویر به های رای طوری طراحی شدهوضع کرده است. صندوق

دهندگان های جدید با هدف پشتیبانی از رایدر حال ارزیابی امکان افزودن قابلیت OCROVدهندگان ارائه کنند. رای

ها برای دار لمسی، است و در زمینه بررسی بهترین شیوههای جهتیت، مانند ارائه محتوا به خط بریل یا نشانهدچار معلول

استفاده در آینده، با نهادهای عمومی ویژه معلوالن همکاری خواهد کرد. کارآمدی مکان احتمالی به برآورده کردن حداقل 

 یز بستگی دارد.های مشروح، نپذیری، طبق ارزیابیالزامات دسترسی

OCROV روز هفته در دسترس عموم مردم  7ساعته و در  24های رای به صورت تضمین خواهد کرد که همه صندوق

های باز و در مراکز عمومی مستقر شود. اقدامات امنیتی قرار بگیرد. صندوق رای طوری طراحی شده است که در مکان

 سوزی احتمالی در نظر گرفته خواهد شد.آتشمانند پوشش ضد خرابکاری و سازوکار مقابله با 
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 الگوی تناسب صندوق رای

اند که بررسی همه معیارهای الزم را با توجه به کرده« الگوی تناسب صندوق رای»اقدام به تدوین  OCROVمسئوالن  

کشی ابزار نقشه از یک« الگوی تناسب صندوق رای»سازد.  شناختی ممکن میفضایی و جمعیت-های زمینجدیدترین داده

های پیشنهادی بر اساس همه معیارهای تواند به جستجو و ارزیابی مکانگیرد. کاربر به کمک این ابزار میتعاملی بهره می

 مراجعه کنید(.   14در صفحه « گیری و صندوق رایکشی مرکز رایابزار نقشه»الزم و مقررات ویژه بپردازد )به 

های پیشنهادی بر اساس معیارهای روشی سریع و کارآمد برای ارزیابی مکان« رای الگوی تناسب صندوق»با این که 

 کند، ولی از قابلیت تعیین خودکار مکان نهایی صندوق رای برخوردار نیست.الزم فراهم می

 ماتریس ارزیابی صندوق رای 

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

شود.  گذارند، استفاده مییابی صندوق رای تاثیر میکه، با وجود قرار نداشتن در مجموعه الزامات قانونی بر فرآیند مکان

-پذیری پارکینگ کوتاهتوان به وجود دوربین امنیتی در محل، دسترسییابی صندوق رای میاز عوامل تاثیرگذار بر مکان

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

 فرآیند استخدام مکان استقرار صندوق رای

و یک آگهی « دهندگانمسئول ثبت نام رای»، (Neal Kelley)یک بسته بازاریابی اطالعاتی شامل نامه نیل کلی 

های متداول، تهیه شده است. از این بسته برای ارائه ظارات و پرسشرسانی صندوق رای حاوی مشخصات، انتاطالع

گیری استفاده خواهد شد. این بسته شامل یک راهنمایی به مراکز احتمالی و ارائه اطالعات مشروح درباره فرآیند رای

 ها به درک مناسبی از نقشها و وظایف خود برسند.قرارداد صندوق رای خواهد بود تا همه طرف

گیری قبلی بازبینی شدند تا مشخص شود که آیا از امکان پذیرش صندوق رای در محل برخوردار هستند یا های راینمکا 

اند های مختلفی برای استقرار صندوق رای شناسایی شدهگیری، مکانخیر. همزمان با رسیدگی به فرآیند انتخاب مرکز رای

ها و دیگر در ضمن، تحقیقاتی درباره مراکز شهری مناسب، کتابخانه دهندگان فراهم شود.تا امکانات بیشتری برای رای

فروشی معروف و امالک خصوصی نیز به عنوان های عمومی در دسترس صورت گرفته است. مراکز خردهمکان

آیند اند. همه مراکز بالقوه استقرار صندوق رای همچنان بازبینی خواهند شد. همانند فرهای احتمالی شناسایی شدهمکان

 شوند.بندی میتر است، اولویتگیری، شهرها و مناطقی که استقرار صندوق رای در آنها ضروریاستخدام مرکز رای

گیرند. پس از بازبینی کامل مکان، پذیری قرار میهمه مراکز بالقوه تحت ارزیابی برای تعیین تناسب و دسترسی 

شود. این فرآیند مستلزم همکاری با مستاجر مکان، شرکت تصمیمات نهایی درباره مکان استقرار احتمالی گرفته می

 مدیریت امالک و/یا مالک ملک و جلب موافقت آنهاست.
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 های رای احتمالی با روزها و ساعات کاررست صندوقفه

§4005(a)(10)(l)(vi)(IV), §4005(a)(10)(l)(vi)(VII) 

OCROV پذیری های رای احتمالی و ارزیابی مراکز و بررسی کیفیت دسترسیاکنون مشغول شناسایی صندوقهم

ی تعیین خواهد شد. فهرست نهایی های رای بر اساس بازخورد عمومی و الزامات قانونآنهاست.  مکان صندوق

در دسترس قرار  ocvote.comبه نشانی  OCROVسایت شود و در وبمنتشر می VIGهای رای برگزیده در صندوق

 گیرد.  می

تا  24/7روز )شامل روز انتخابات( دایر خواهند بود و در روز انتخابات به صورت  30های رای به مدت همه صندوق

« های صندوق رایجدول مکان»های مربوط به شب در روز انتخابات فعالیت خواهند کرد. برای مشاهده پیوست 8:00

سایت گیری را در وبهای رایستی از صندوقفهر OCROVمرکز  مراجعه کنید. 81در زمان انتشار، به صفحه 

ocvote.com/votecenter .منتشر خواهد کرد 

 



 

 EAPنهایی 
 13 صفحه

 های رای احتمالینقشه صندوق 

 



 

 EAPنهایی 
 14 صفحه

 گیری و صندوق رایکشی مرکز رایابزار نقشه

اداره اقدام به ایجاد الگوی تناسب و ابزار  GISهای رای، بخش گیری و صندوقتر مراکز رایبرای انتخاب آسان

و  OCROVمحور کارکنان -، معیارهای دادهSB 450به کمک چارچوب رهنمودهای   کشی اینترنتی کرده است.نقشه

 Orangeعیین درجه تناسب همه مناطق کانتی ، الگوی تناسب برای ت(GIS)« سامانه اطالعات جغرافیایی»فناوری 

   های رای تهیه شد.گیری و صندوقبرای میزبانی از مراکز رای

های های شطرنجی با دادهها برای پوشش دادن به کل کانتی تهیه شد و سپس این سلولدر این راستا، آرایش شطرنجی سلول

ارات عمومی مختلف گردآوری شده است و موضوعاتی مانند ها از ادداده  پر شد. SB 450فضایی مربوط به الزامات 

های زبانی، معلولیت و درآمد را پوشش گیری، درخواستدهندگان و رایحمل و نقل، تراکم جمعیت، الگوهای ثبت نام رای

ندی بر اساس ببندی برای اولویتها و الزامات اقدام به ایجاد سامانه رتبهبا تحلیل همه داده OCROVکارکنان   دهد.می

ها ایجاد کردیم و برای پس از تعیین نیازهای اولویتی، الگوریتمی شامل همه داده  کردند. SB 450فهرست الزامات 

به دست آمده به عنوان مبنایی برای تعیین اولویت « نمره»  در نظر گرفتیم.« نمره»های شطرنجی کانتی تک سلولتک

    رود.ای در سطح کانتی به کار میهای رگیری و صندوقنیاز به مراکز رای

های به کار رفته برای برآورده های دادهکشی اینترنتی و تعاملی برای نمایش الیهبرای پیشبرد بهتر این فرآیند، ابزار نقشه

های رای گیری و صندوقهای آنها و مراکز رای«نمره»، آرایش سلول شطرنجی به دست آمده با SB 450کردن الزامات 

این ابزار امکان   های عمومی و مراکز همگانی ایجاد شد.گیری گذشته، زیرساختهای رایمالی بر اساس مکاناحت

های جدید، پیگیری وضعیت پیشرفت فرآیند انتخاب مکان و گرفتن تصمیمات آگاهانه های کنونی، معرفی مکانبررسی داده

 کند.را فراهم می

 شناسیروش

، الگوی GISو فناوری  OCROVمحور تعیین شده به وسیله کارکنان -، معیارهای دادهSB 450به کمک رهنمودهای 

تناسب برای معرفی درجه تناسب و میزان برآورده کردن همه معیارهای الزامی در همه مناطق کانتی و میزبانی از مراکز 

 های رای تهیه شد.گیری و صندوقرای

o  ای برای تقسیم کانتی به مناطق گسسته با اندازه متناسب تهیه شد.  اندازه درجه 500یک آرایش شطرنجی

های موجود، مساحت کل کانتی و سطح مطلوب وضوح برای های شطرنجی با تحلیل وضوح فضایی دادهسلول

 تعیین شد. OCROVتحلیل به وسیله کارکنان 

o دهندگان، های ثبت نام رایو اتصال فضایی پروندهدهی ها، از روش پوششبرای ایجاد آرایش استاندارد داده

 های زیرساختی استفاده شد.های جمعیتی و دادهداده
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o ها برای تعیین روش شناسایی میزان باال، متوسط و پایین ای در هر الیه از دادهای برای مقادیر دادهسامانه

 گیری ایجاد شد.  رسانی درباره استخدام مرکز رایبرآورده کردن معیارها و اطالع

 سایتفرم پیشنهاد انتخاب مکان در وب

گیری و صندوق رای برای ارزیابی، دریافت بازخورد عمومی به صورت آنالین از روش دیگر انتخاب مکان مرکز رای

ترتیب است. بدین ocvote.com/votecenterگیری به نشانی سایت مرکز رایدر وب« فرم پیشنهاد مکان»طریق 

به دریافت بازخورد گسترده درباره  OCROVتوانند نام و نشانی مکان و دلیل پیشنهاد مکان را ارائه کنند. م میعموم مرد

 دهد.های صندوق رای ادامه میگیری و مکانمراکز رای
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 دهندگان دچار معلولیتخدمات ویژه رای

§4005(a)(10)(l)(vi)(X) 

گیری دهندگان دچار معلولیت از طریق ایجاد تحول در مراکز رایخود را ملزم به حمایت از رای Orangeکانتی 

دهندگان دچار معلولیت مانند استفاده از نظرسنجی رسانی خدمات ویژه رای-روزبرای گسترش و به OCROVداند. می

پذیری و قابلیت حمایت از دسترسیروز دارای گیری با فناوری بهپذیری، سامانه رایجامع و روزآمد دسترسی

 توانمندسازی برای رای دادن مستقل از منزل، اقدام خواهد کرد.

 پذیرینظرسنجی روزآمد دسترسی 

§4005(a)(4)(C) 

بازبینی و الزامات تکمیلی به « SOSپذیری فهرست بررسی دسترسی»پذیری، برای رعایت الزامات تکمیلی دسترسی

دهندگان کانتی گیری دفتر ثبت رایاضافه شد تا نظرسنجی مرکز رای« OCROVگیری نظرسنجی مرکز رای»

Orange سیرهای سفر از مراکز حمل و نقل عمومی، تر مرسانی بر بررسی دقیق-روزتدوین شود. بر این اساس، این به

راهه کنار خیابان های تکمیلی برای تفکیک انواع شیبهای دارای حداکثر تعداد پارکینگ عمومی و پرسشجستجوی مکان

 متمرکز شد.

فهرست بررسی »های نظرسنجی جاری با نظرسنجی قبلی نیز بازبینی شد تا اطمینان حاصل شود که همه پرسش 

نیز به کمک « OCROVگیری نظرسنجی مرکز رای»همخوانی دارد. قالب  VCAو الزامات « SOSیری پذدسترسی

محور تبدیل شد که امکان استفاده از آن در -ای درخواستهای الکترونیکی قدیمی به برنامههای کاغذی پیشین و نسخهنسخه

 های الکترونیکی همراه وجود دارد.دستگاه

 گنجانده شده است VBMهای ها و دستورالعمل VIGدهندگان دچار معلولیت در اطالعات خدمات ویژه رای 

§4005(a)(8)(B)(i)(IV) 

VIG دهندگان دچار معلولیت، شماره تلفن خط شامل اطالعات مربوط به چگونگی درخواست کردن کمک برای رای

های برای مطرح کردن پرسش OCROVکالیفرنیا و روش تماس گرفتن با « حقوق معلوالن»روزی انتخابات شبانه

تواند برای رای عالمت زدن برگه رای میدهنده فاقد توانایی قید خواهد کرد که رای VIGعمومی خواهد بود. در ضمن، 

دهندگان بتوانند خورده خواهد بود تا رای-همچنین دارای یک کارت پستال تمبر VIGدادن حداکثر از دو نفر کمک بگیرد. 

 با امکان دسترسی از دور درخواست کنند. VBMبرگه 

پذیر ردن مطالب انتخابات در قالب دسترسیدهد که امکان درخواست کدهندگان اطالع میبه رای VBMهای دستورالعمل

 وجود دارد.
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 سایتاطالعات موجود منتشر شده در وب

§4005(a)(10)(l)(i)(IV), §4005(a)(8)(B)(ii) 

سایت با دقت ویژه طراحی شده کند.  وبرسانی میپذیر اطالعدهندگان در قالب دسترسیبه همه رای OCROVسایت وب

 خوان و سهولت پیمایش آن اطمینان حاصل شود.-های صفحهسایت و سازگاری آن با دستگاهاست تا از واکنشگرایی وب

« برنامه مدیریت انتخابات»و  VCAدادن، قانون  سایت اطالعات مربوط به فرآیند انتخابات، ثبت نام برای رایاین وب 

(EAPرا به رای )دهندگان دچار سایت همچنین اطالعات مربوط به خدمات ویژه رایکند.  این وبدهندگان ارائه می

 معلولیت را ارائه خواهد کرد؛ مثالً:

 گیری و صندوق رایپذیری مرکز رایدسترسی •

 گذاری برگه رایهای عالمتدستگاه •

 دهندگان دچار معلولیتبع ویژه رایمنا •

 با قابلیت دسترسی از دور VBMدرخواست برگه رای  •

دهندگان دچار معلولیت، خدمات قابل ارائه در مرکز سایت حاوی اطالعاتی درباره انواع خدمات ویژه رایاین وب

پذیر در این های رای در قالب دسترسیصندوقگیری و گیری و جز اینها خواهد بود. همچنین فهرست مراکز رایرای

 شود.سایت منتشر میوب

 یا جایگزین درخواست کند RAVBM ،VBMتواند برگه رای دهنده دچار معلولیت چگونه میرای

§4005(a)(5), §4005(a)(10)(l)(ii) 

یا برگه رای   VBM،RAVBM تواند ترتیبی دهد کهگیری میفرد دچار معلولیت با ارائه درخواست به مرکز رای

دریافت کند. عالوه بر این  OCROVسایت، ایمیل، تلفن، نامه یا به صورت حضوری در دفتر جایگزین را از طریق وب

گیری درخواست کنند و یا برگه رای جایگزین را شخصاً در هریک از مراکز رای VBMتوانند دهندگان میها، رایگزینه

 درخواست کنند. VIGاز طریق کارت پستال تمبرخورده موجود در  RAVBMیک 

 گیری پستی از راه دوررای 

§4005(a)(8)(B)(i)(IV) 

ای قابل دانلود را با اتصال به سامانه توانند برگه رکه دچار معلولیت هستند، می Orangeدهندگان ثبت شده کانتی رای

دهد دهندگان دچار معلولیت امکان میبه رای RAVBM( درخواست کنند.  RAVBM« )گیری پستی از راه دوررای»

دهنده توانید به رایانه رایرا به صورت الکترونیکی دریافت کنند.  برگه رای الکترونیکی را می VBMکه برگه رای 

دهنده عالمت بزنید و سپس چاپ کنید.  این برگه رای را توانید با فناوری کمکی خود رایدانلود کنید. این برگه را می

ست، انداختن در صندوق رای یا تحویل دادن به مرکز بازگردانید؛ یعنی از طریق پ VBMتوانید به همان روش برگه می

دهندگان به رای VBMپر شده در پاکت بازگشت موجود در بسته  RAVBMگیری. دستورالعمل بازگرداندن برگه رای

 ارائه خواهد شد.

 پذیرگیری دسترسیهای راینوع و تعداد دستگاه

§4005(a)(2)(B), §4005(a)(4)(D), §4005(a)(10)(l)(vi)(X) 
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پذیر برگه رای )در بسیاری از موارد گذاری دسترسیبه حداقل سه دستگاه عالمت Orangeگیری کانتی همه مراکز رای

دهندگان ها بر اساس اندازه اتاق و نیازهای رایتا پنج دستگاه( مجهز خواهند بود. انعطاف الزم برای افزایش تعداد دستگاه

 شود.ایجاد می

صوتی یا فناوری کمکی خود عالمت بزند. -برگه رای خود را با صفحه نمایش لمسی، وسیله لمسیتواند دهنده میرای 

کنند. دهندگان دچار معلولیت فراهم میدهی مستقل را برای رایگذاری برگه رای امکان رایپذیر عالمتوسایل دسترسی

دهندگان ی و مستقل برای همه رایشود که فرصت رای دادن خصوصگذاری برگه رای طوری تنظیم میوسایل عالمت

 فراهم شود.

گیری از طریق ایمیل سیستم دسترسی از راه دور برای رای»دهنده خدمات در حال انتخاب یک ارائه OCROVمرکز 

(RAVBM) ».است و هنوز تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نشده است 

 گیرینوع و تعداد اصالحات مناسب در مراکز رای 

§4005(a)(6)(D), §4005(a)(10)(l)(vi)(X) 

گیری اعمال خواهد شد. بررسی الکترونیکی، حداقل استاندارد سه چندین نوع اصالحات مناسب در داخل مراکز رای

بسته به مساحت مکان(، و اصالحات فیزیکی ها حداکثر پنج دستگاه، گیری دسترسی پذیر )در بیشتر مکاندستگاه رای

 دهندگان دچار معلولیت در نظر گرفته خواهد شد.برای حمایت از رای

دهد که فهرست خود را مستقالً امضا کنند و امکانات دهندگان دچار معلولیت امکان میبررسی الکترونیکی به رای

رگنمایی و معکوس کردن رنگها برای افراد دچار پذیری در وسایل الکترونیکی امکان خواندن صفحه، بزدسترسی

های بررسی و بین بنا به درخواست در دسترس خواهد بود و صندلی در ایستگاهکند. ذرهمشکالت بینایی را فراهم می

ای به کمک بیشتری نیاز داشته باشد، دهندهشود. اگر رایپذیر بر حسب درخواست ارائه میگیری دسترسیواحدهای رای

دهی به عنوان راهنمای بصری یاری کنند یا دهنده را در اتاق رایگیری آماده خواهند بود تا رایکنان مرکز رایکار

 دهنده قادر به خواندن آنها نیست، بخوانند.اطالعاتی را که رای

ورت شود. در صپذیری بررسی میگیری از نظر دسترسیتک مراکز رایعالوه بر اصالحات درخواستی، وضعیت تک 

ها، مخروط برای اعالم خطر و کفپوش راهه آستانه برای انتقال عمودی مختصر و ورود به اتاقلزوم، ممکن است شیب

گیری را برای دسترسی باز شود که در اتاق رایبرای پوشاندن سطوح خطرناک فراهم شود. از بیشتر مراکز خواسته می

دهنده بتواند بدون ورود به مرکز رگه رای فراهم کنند تا رایبگذارند. برخی مراکز ممکن است وسیله فراخوانی ب

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

 دهندگانخط تلفن رایگان رای

§4005(a)(10)(l)(vii) 

پذیری آشنا شوند دهندگان بتوانند با امکانات دسترسیشود تا رایدهندگان برای عموم مردم فراهم میخط تلفن رایگان رای

گیری و انتخابات را دریافت کنند. شماره تلفن رایگان در ها، اطالعات مربوط به رایو ضمن مطرح کردن پرسش

دهندگان مانند ها و اطالعات تماس مستقیم راید و در رسانهشوهای عمومی منتشر میو اطالعیه OCROVسایت وب

VIG شود.ارائه می 
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( تماس CRS« )سرویس رله کالیفرنیا»با  711توانند با شماره شنوا یا دچار اختالل گفتار میدهندگان ناشنوا، کمرای

خط تلفن رایگان »ها از سامانه تلفنی برای تماس گرفتن با ( یا دیگر دستگاهTTYبگیرند و از طریق تلفن متنی )

 ، TTY ،VCO ،2LVCOکند:های ارتباطی زیر پشتیبانی میاز روش CRSاستفاده کنند.  OCROV« دهندگانرای

HCO ،STS ،VASTS ،ASCII، .یا صوتی 

 تماس تصویری

OCROV را از طریق کنفرانس تصویری ارائه خواهد « اشاره آمریکازبان »گیری خدمات ترجمه در همه مراکز رای

 کرد.

  



 

 EAPنهایی 
 20 صفحه

 خدمات کمک زبانی

OCROV شود. دهندگان شناخته میدر سطح ملی پیشگام ارائه خدمات جامع و نوآور کمک زبانی به رایOCROV  با

کند و تقویم جامع رویدادها را در زبانه متعهد، مستندات ترجمه شده با مالحظات زبانی را آماده می-داشتن کارکنان دو

های متعدد برای آشناسازی جوامع زبانی با فرآیند گذار به خود را ملزم به فراهم کردن فرصت OCROVاختیار دارد. 

 داند.گیری میمراکز رای

 رجمه شده و کارت کمک زبانیبرگه رای مرجع ت

§13400 

های های رای مرجع ترجمه شده در حوزهملزم به ارائه برگه OCROV، «نامه انتخابات کالیفرنیاآیین» 14201§طبق 

 های هدف است.هدف و کارت اعالم وجود برگه رای مرجع ترجمه شده به زبان تاگالوگ و فارسی )پارسی( در حوزه

به وسیله پیمانکار ترجمه  13307§ های رای متناظر طبق الزاماتشود و انواع برگههای هدف شناسایی میحوزه 

شود و رونوشت گیری درج میتک مراکز رایگیری، برگه رای مرجع ترجمه شده در تکشود. در الگوی مرکز رایمی

دهندگان عالوه بر دریافت برگه رای گیرد. رایدهندگان متقاضی قرار میآنها به عنوان راهنمای مرجع در دسترس رای

 10مرجع ترجمه شده را از طریق تلفن، پست یا نمابر تا  توانند برگه رایگیری، میمرجع ترجمه شده در مراکز رای

 روز پیش از روز انتخابات درخواست کنند.

های رای مرجع ترجمه یک کارت کمک زبانی جامع تهیه کرده است که عالوه بر اعالم وجود برگه Orangeکانتی  

آنجلس لس -های پیشران عدالت آمریکایی-یاییکند. آسگیری را معرفی میشده،همه خدمات زبانی قابل ارائه در مراکز رای

در  1توصیف کرده است.« هاهای کمک زبانی برای همه کانتیبهترین روش ارائه نشانه»را  OCROVکمک زبانی 

های های الکترونیکی است. به پیوستدر حال تهیه قالب OCROVحال حاضر، این کارت در قالب کاغذی وجود دارد و 

 مراجعه کنید. 53نه کمک زبانی در صفحه مربوط به کارت نمو

  

                                                 

1 OC  آنجلس.لس -های پیشران عدالت آمریکایی-(. آسیایی11پیشران عدالت )صفحه  2018گزارش پایش نظرسنجی 
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 سایت ارائه شده استو وب VBMهای ها یا دستورالعمل VIGخدمات کمک زبانی در 

§4005(a)(8)(B) 

به  VBMهای و دستورالعمل VIGامکان درخواست کردن مطالب ترجمه شده انتخاباتی و خدمات کمک زبانی در 

 شود.دهندگان اطالع داده میرای

از  OCROVسایت فهرست کاملی از خدمات کمک زبانی ارائه خواهد کرد. در حال حاضر، این وب 

ocvote.com/language  برای ارائه اطالعات درباره خدمات کمک زبانی در قالب الگوی مکان نظرسنجی استفاده

زبانی در قالب الگوی مرکز روز خواهد شد تا خدمات کمک ، این صفحه وب به2020کند. پیش از انتخابات مارس می

 گیری را معرفی کند.رای

 های تحت پشتیبانیگیری و زبانزبانه مرکز رای-کارکنان دو

§4005(a)(10)(l)(vi)(IX) 

OCROV قانون »گیری در داخل یا نزدیک حوزه دارای الزامات زبانی مشمول تعیین خواهد کرد که کدام مراکز رای

از عموم مردم در این  OCROV( فدرال برای کمک زبانی حضوری قرار دارند. در ضمن، VRA« )گیریحقوق رای

 203§و  12303§( از cبق بخش فرعی )های خاص، طگیری باید از کارکنان مسلط به زبانباره که کدام مراکز رای

-( استفاده کنند، نظرسنجی خواهد کرد. برای استخدام و تخصیص کارکنان دوVRAفدرال )« گیریقانون حقوق رای»

 گیری اقدامات الزم صورت خواهد گرفت.زبانه در این مراکز رای

های جایگزین برای دریافت کمک ن از گزینهدهندگاگیری شناخته شده و دارای الزامات کمک زبانی، رایدر مراکز رای

زبانی موثر مانند مطالب مکتوب ترجمه شده، کمک از طریق تلفن و کمک از طریق تماس تصویری برخوردار خواهند 

 بود.

 زبانی-دهندگان و بانک تلفن عمومی چندخط تلفنی رایگان رای

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

های الزامی زبانی مسلط به زبان-یک بانک تلفن عمومی با متصدیان دو OCROVدر روزهای منتهی به روز انتخابات، 

دهندگان پیش و پس از انتخابات و در حین انتخابات های رایگویی به پرسشفدرال و ایالتی دایر خواهد کرد تا امکان پاسخ

 یافتدر ینسؤاالتشان و همچن یدنپرس یبرا توانندیزبان م یسیانگل یرغ دهندگانیرأاهم شود. و ارائه کمک زبانی فر

 یگان. شماره تلفن رایرندتماس بگ دهندگانیرا یژهو یگانخط تلفن را یکو انتخابات، با  گیرییاطالعات مرتبط با را

و  OCROVمرکز  سایتباطالعات در و ینخط تلفن فعال شده است. ا ینو ا 6837-628-888-1عبارت است از 

که  هایییهها و اطالعرسانه یکمک یهابرنامه یقاز طر ینمنتشر شده و همچن یمربوط به خدمات عموم هاییهاطالع

خط  یکد شد. ارائه خواه(« VIG) دهندگانیاطالعات را یراهنما»هستند، از جمله  دهندگانیدر ارتباط با را یمامستق

 زبان، در دسترس خواهد بود. انگلیسییربه عموم مردم، از جمله جوامع غ یرسانخدمت یبرا یگانتلفن را

 تماس تصویری

امکان تماس تصویری را برای ارائه  OCROVدهندگان خواهان کمک زبانی، برای تکمیل پشتیبانی حضوری از رای

توانند با دهندگان نیازمند کمک زبانی میترتیب رایگیری فراهم خواهد کرد. بدینزبانی به همه مراکز رای-کمک چند

دهندگان در زمینه مشارکت هدفمند در فرآیند زبانی که از توانایی راهنمایی کالمی و بصری رای-کارکنان ورزیده دو

گیری حضور نداشته باشد. کارکنان در زبانی در مرکز رای-خوردار باشند، تعامل کنند؛ حتی اگر کارمند دوگیری بررای
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های الزم برای ارائه این خدمت هستند؛ قرار است یک برنامه دهندگان و دستگاهحال حاضر مشغول تحقیق درباره ارائه

 دهنده متقاضی نیز ارائه خواهد شد.لفنی بسته به ترجیح رایاجرا شود. پشتیبانی ت 2020آزمایشی پیش از انتخابات مارس 
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 اند از:های پشتیبانی شده عبارتزبان

 اسپانیایی •

 ویتنامی •

 چینی •

 ایکره •

 فارسی )پارسی( •

 تاگالوگ •

 زبان اشاره آمریکا •
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 گیریفناوری رای

 گیری الکترونیکیتبلت رای
های کاغذی شده است و سازوکاری برای تضمین پردازش کارآمد و فهرستگیری الکترونیکی مستقیماً جایگزین تبلت رای

گیری فراهم کرده است.  این دستگاه کار پردازش امن را با ایجاد دهندگان واجد شرایط در همه مراکز رایایمن رای

های وضعیت ت گزارشداده انتخابات و ارسال و دریافای با پایگاهای و بستهاتصال محافظت شده و رمزگذاری شده لحظه

 دهد.دهندگان انجام میرای

افزار اختصاصی افزاری و نرمهای سختترکیبی از دستگاه OCROVگیری الکترونیکی مورد نظر راهکار تبلت رای

شود و در روند گیری الکترونیکی ذخیره و به وسیله آن مصرف میدهندگان در تبلت رایدهنده است. اطالعات رایارائه

گیری الکترونیکی، شود. عالوه بر ارتباط بین تبلت رایها با گذرواژه محافظت و رمزگذاری میسازی یا انتقال دادهذخیره

سیم، پرسرعت و امنی که مخصوص باند بی-به شبکه پهن OCROVگیری الکترونیکی های تبلت رایسرور داده

گیری ای را برای ارائه تبلت رایدهندهائهار OCROVهای حساس طراحی شده است، متصل است. محافظت از داده

 گیری انتخاب و با آن قرارداد بسته است.الکترونیکی و اجرای عملیات مراکز رای

 گیریسامانه رای

و به دلیل کاهش تجهیزات کارآمد و فقدان  2013از سال  Orangeگیری فعلی کانتی تالش برای تغییر دادن سامانه رای

 مشمول مقررات آغاز شد. اصالحات مجاز در محیط

گیری باید به تایید ایالت کالیفرنیا برسد، الزامات داخلی، گسترده و سختگیرانه امنیتی های رایعالوه بر این الزام که سامانه

های جنبهگیری گنجانده شده است. الزامات داخلی مربوط به تامین سامانه جدید رای« درخواست پیشنهاد»تدوین شده و در 

ها، توانایی شناسایی دهد. رمزگذاری دادهدهندگان اصلی را پوشش میگیری و الزامات سازمانی ارائهفنی سامانه رای

مربوط « درخواست پیشنهاد»هایی از الزاماتی است که در دستکاری و توانایی برآورده کردن استانداردهای امنیتی نمونه

 نجانده شده است.گیری گبه تامین سامانه جدید رای

در حال خرید یک سیستم ویژه  2019وارد قرارداد شد و اکنون در سال  Hart InterCivicبا شرکت  OCROVمرکز  

  گیری از این شرکت است.برای عملیات و تجهیزات مرکز رای
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 گیریامنیت رای 

OCROV توجه به مسائل مرتبط با امنیت  فعاالنه پیگیر اقدامات امنیتی برای محافظت از سالمت انتخابات از طریق

دهندگان بوده است. با وجود متغیر بودن همیشگی دهندگان و تضمین صالحیت رایهای ثبت نام رایبرگه رای، سامانه

به  OCROVهای کارآمدی برای مقابله با تهدیدات و حوادث در نظر گرفته شده است. تهدیدها و یکتا بودن حوادث، روال

اقدامات کنترلی فیزیکی و امنیتی  OCROVدهد. ی فعلی و اجرای مجموعه جدید استانداردها ادامه میهابهسازی سامانه

ای نیز برای تضمین شدهبندیهای گسترده به کارکنان آغاز کرده است. اقدامات امنیتی طبقهسایبری را ضمن ارائه آموزش

 کاهش نیافتن کارآیی این اقدامات در نظر گرفته شده است.

 های امنیتی و اضطراری برای تضمین پیشگیری از اختاللبرنامه 

§4005(a)(10)(l)(vi)(VIII)(ia) 

OCROV ای را از طریق مشارکت، جانبه-برای تضمین پیشگیری از اختالل در عملیات انتخابات، رویکرد چند

 ها در پیش گرفته است.های داخلی و روالکنترل

 یهای ایالتی، فدرال و محلهمکاری

ارتباط  « Orange (OCIAC)مرکز ارزیابی اطالعات کانتی»و  Orangeکانتی « رئیس امنیت اطالعات»ما با دفتر 

( و FBI« )اداره فدرال تحقیقات»، DHS)« )اداره امنیت داخلی»ایم. ما همچنین ارتباط مستقیمی با برقرار کرده

 ( داریم.EAC« )کمیسیون همکاری انتخابات»

شود. ما با برگزاری جلسات منظم با دفتر های انتخابات پیش و پس از انتخابات تقویت میفرآیند همکاری درباره چرخه

 ایم.آگاهی امنیتی خود را تقویت کرده FBIو  DHSامنیت کانتی، 

 های داخلیکنترل

های هاست. دستگاهالیه برای تضمین محرمانگی و امنیت همیشگی داده-شامل رویکردی چند OCROVاز دیدگاه فنی، 

ها در کل شود و داده( به کار گرفته میFIPS« )استاندارد پردازش اطالعات فدرال»برخوردار از اجزای دارای تاییدیه 

گیری حائز رای انتخاب مکان میزبان مرکز رایماند. موضوع امنیت فیزیکی نیز بفرآیند انتقال نقطه به نقطه محرمانه می

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

های هوشمند و ها، تلفنها درباره تبلتهای همراه امکان کنترل کلی حفظ امنیت و اجرای سیاستمدیریت دستگاه

های همراه امکان پاکسازی دستگاه از راه دور، استفاده از گذرواژه، مدیریت دستگاهکند. های دیگر را فراهم میدستگاه

روز های رمزگذاری شده، کنترل توزیع برنامه و بهها، استفاده از دادهتهیه فهرست سیاه یا فهرست سفید برای برنامه

 کند.افزار را فراهم میرسانی نرم
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رسانی در مواقع اضطراری خواهد بود. کارکنان مرکز هوشمند برای اطالعگیری دارای یک تلفن هر مرکز رای

های ضروری مربوط به شرایط اضطراری دریافت خواهند کرد. برای دستگاه گیری نیز یک کتابچه درباره روالرای

 گیری باتری پشتیبان برای ساعات قطع برق در نظر گرفته شده است.رای

 اها و استانداردهها، روشروال

های زنجیره نگهداری به عنوان کنترل اداری در قالب راهبرد کلی حفظ امنیت عملیات انتخابات به کار گرفته روال

 کند.گیری را تضمین میهای سامانه رایهای زنجیره نگهداری وجود امکانات رهگیری فیزیکی دستگاهشود. روالمی

بات در مکانی امن که ورود به آن بدون کارت شناسایی غیرممکن گیری تا زمان استقرار برای انتخااجزای سامانه رای

شوند. دار نگهداری میگیری در کانتینرهای حمل دارای مهروموم شمارههای رایشوند. دستگاهاست، محافظت می

در هنگام گیری شوند. همه تجهیزات رایگیری نگهداری میهای رایدار در سامانههای حافظه با مهروموم شمارهدستگاه

 شوند.رهگیری می OCROVاستقرار و بازگشت به 

کنند. مسئوالن انتخابات و های توزیع امضا میگیری را در مکانهای رایمسئوالن انتخابات اسناد زنجیره نگهداری دستگاه

لیت مشکوک های امنیتی را مرتباً بازبینی و شکستگی یا فعاگیری ملزم خواهند بود که مهرومومکارکنان مرکز رای

گیری در سیاهه گیرد. تجهیزات رایدستگاه را پس از بازگشت تحویل می OCROVاحتمالی را گزارش کنند. نماینده 

 شود.ثبت و در مکانی امن نگهداری می

 های امنیتی و اضطراری برای تضمین تداوم انتخابات در صورت وقوع اختاللبرنامه 

§4005(a)(10)(l)(vi)(VIII)(ib) 

OCROV ای را برای پیشگیری از وقوع اختالل در فرآیند انتخابات انجام داده است. البته حفظ آمادگی اقدامات گسترده

برای مقابله با حادثه یا اختالل احتمالی بسیار مهم است. این بخش حاوی توضیحاتی درباره اقدامات صورت گرفته با هدف 

 عملیات انتخابات در صورت وقوع اختالل است.حفظ آمادگی برای جلوگیری از بروز وقفه در 
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 گیریگیری در مدت رایواکنش مرکز رای

شوند تا به حوادث احتمالی رسیدگی مستقر می Orangeگیری، کارکنان پشتیبانی انتخابات در سراسر کانتی در مدت رای

دارند و برای رفع مشکالت فنی آموزش  گیری جایگزین در اختیارها و امکانات رایکنند. این کارکنان میدانی دستگاه

توانند مشکل قطع برق در دقیقه است. کارکنان میدانی می 15اند. زمان واکنش این کارکنان پشتیبانی معموالً کمتر از دیده

گیری اطالعات تماس اضطراری را در گیری را با ژنراتورهای برق سیار برطرف کنند. کارکنان مرکز رایمراکز رای

دارند که شامل میز راهنمای اختصاصی برای رسیدگی سریع به مشکالت یا اعزام اعضای گروه پشتیبانی به محل  اختیار

 وقوع حادثه است.

کنند و این قابلیت را دارند که بدون اتصال اینترنت کار کنند. گیری به صورت مستقل کار میهای مرکز رایهمه دستگاه 

گیری در ارتباط باشند. اگر یک قطعه از دستگاه های رایری مستقیماً با دیگر دستگاهگیچنین نیست که قطعات دستگاه رای

 دهند.گیری به کار ادامه میهای رایاز کار بیفتد، دیگر دستگاه

 برنامه رسیدگی به حادثه 

OCROV  دارای یک برنامه جامع رسیدگی به حادثه است که در صورت وقوع حادثه امنیتی سایبری، قطع برق یا حمله

 کند.مند برای شناسایی، رسیدگی )به( و رفع پیامدهای حادثه ارائه میشود. این برنامه روشی قاعدهاجرا می

های آنها به فناوری اطالعات شناسایی شده است تا پیوستگی عملیات انتخابات در صورت فرآیندهای بحرانی و وابستگی 

ترتیب چارچوبی برای تعیین فرآیندهای تجاری مهم و توانمندسازی سازمان برای مقابله با وقوع اختالل تضمین شود. بدین

 شود.هم میهای عملیاتی ما فراافت کلی یا جزیی قابلیت
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دهندگان، کارکنان و دهد که اطالعات در صورت وقوع اختالل چگونه بین راینمودار گردشی ارتباطات زیر نشان می

گیری درباره رسانی نادرست، گرفتن تصمیمات سیاسی و تصمیمشود. برای جلوگیری از اطالعها توزیع میرسانه

 ارات مشخصی واگذار شده است.های کارکردی اداره، در صورت لزوم، اختیحوزه

 

روز خواهد شد تا راهبردهای مقابله با گیری بهبرنامه جامع رسیدگی به حادثه تدوین شده است و طبق الگوی مرکز رای

 سناریوهای گوناگون احتمالی مشخص شود.

 ها و استانداردهاروش

§4005(a)(10)(l)(iv) 

بخشیدن به عملیات انتخابات در صورت وقوع بالیای طبیعی، حوادث یا اختالالت تداوم « برنامه رسیدگی به حادثه»هدف 

توان از بیشتر اختالالت های فرآیندهای بحرانی، ارتباطات و امکانات جایگزین، میرسانی است. با شناسایی روالخدمت

 پذیر در عملیات انتخابات اجتناب کرد.بینیپیش

 فرآیندهای بحرانی

تک این فرآیندهای بحرانی فرآیندهای بحرانی الزم برای برگزاری انتخابات را شناسایی کرده است. تکاین برنامه همه 

های فنی، یک راهبرد بازیابی، شود. برای هریک از این وابستگیهای فنی هریک از فرآیندها تعیین میتحلیل و وابستگی

گیری یکی از چندین فرآیند بحرانی یبانی از مرکز رایشود. مثالً، پشتهای ضروری، تعریف میشامل بازگرداندن داده

داده حاوی اطالعات گیری، کارکنان باید به پایگاهشناسایی شده در زمینه انتخابات است. برای پشتیبانی از مراکز رای

که از کند ایجاب می« برنامه رسیدگی به حادثه»گیری و اطالعات تماس دسترسی داشته باشند. بنابراین، مرکز رای
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ها در مهلت معقول الزم برای ادامه عملیات در نظر گرفته داده نسخه پشتیبان تهیه شود و راهبردی برای بازیابی دادهپایگاه

 شود.

 ارتباطات 

پردازد. این های حفظ ارتباط در صورت وقوع اختالل نیز میهای ارتباط و روشبه حالت« برنامه رسیدگی به حادثه»

شود. وظایف مربوط به انتشار اطالعات های اصلی میتباط جایگزین در صورت از کار افتادن سامانههای ارشامل حالت

شوند. مرجعی که شود و ذینفعان اصلی که باید در صورت وقوع اختالل با آنها تماس گرفته شود، مشخص میتعیین می

کند که فقط با مثالً، برخی موارد اختالل ایجاب می شود.باید با آن تماس گرفته شود، بر اساس فرآیند مختل شده تعیین می

ها و عموم مردم را ضروری گیری تماس گرفته شود، در حالی که برخی دیگر ایجاد ارتباط با رسانهکارکنان مرکز رای

 سازد.می

 امکانات جایگزین 

سازد، اصلی را غیرممکن میهایی که دسترسی به امکانات سوزی، سیل یا دیگر وضعیتبرای حوادث محلی مانند آتش

گیری مکمل یا جایگزین توان به عنوان مراکز رایگیری سیار را میشود. واحدهای رایامکانات جایگزین تعیین می

 مستقر کرد.
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 اثر مالی

سازد. سامانه مدت را دشوار می-مدت و بلند-های کوتاهجوییها و صرفهگیری مقایسه هزینهجایگزین کردن سامانه رای

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

 مدت-مدت و بلند-های کوتاهجوییبرآورد صرفه 

§4005(a)(10)(I)(v) 

های خرید سامانه گیری فعلی و جدید، و هزینههای رایهای صدور مجوز و نگهداری از سامانههای زیر هزینهدر جدول

 گیری مقایسه شده است.گیری و الگوی مرکز رایجدید در الگوی مکان رای

 گیری:نگهداری سامانه رای های صدور مجوز وهزینه 

 

 سال مالی 

2016/2017 

 

 سال مالی 

2017/2018 

 

 سال مالی 

2018/2019 

 

 سال مالی

2019/2020 

 )بودجه پیشنهادی(

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

 15,395,592$    گیری جدیدسامانه رای

 

 گیری:گیری و مرکز رایگیری جدید برای انتخابات با مکان رایرایهای تخمینی سامانه هزینه

 نوع انتخابات
تعداد مراکز/ تعداد واحدهای 

 )شامل رشد(پذیر دسترسی
 )تخمینی(باره تجهیزات -خرید یک

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

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

 25,822,450$–14,862,450$  تفاوت هزینه
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 دهندگانکلیات برنامه آموزش و راهنمایی رای

§4005(a)(10)(l)(i), §4005(a)(10)(l)(i)(VI) 

OCROV ها و ذینفعان اجتماعی، و تقویت روابط کنونی با همکاران خود را ملزم به ایجاد روابط تازه با سازمان

 داند.  گیری میاجتماعی در دوره گذار به الگوی مرکز رای

های خالقانه و کارآمدتر برای ایجاد ارتباط به مشارکت در رویدادهای باسابقه و یافتن روش OCROV، 2020در سال 

( آن دسته از رویدادهای VEOP« )دهندگانبرنامه آموزش و راهنمایی رای»دهندگان ادامه خواهد داد. این رای با

رسانی شود. همچنین راهبردهای جدید پیامرسانی که سازمان آنها را هماهنگ و در آنها شرکت خواهد کرد، شامل میکمک

تخصیص کارآمدتر منابع از طریق تحلیل نقاط داده کلیدی  با هدف تقویت حضور در جامعه و اطالعات مربوط به روش

 در این برنامه ارائه شده است.

 خالصه اهداف

 2020گیری رویدادهای معرفی نمایش مراکز رای •

 گیریهای مرکز رایکارگاه •

 رویداد بزرگ مشارکت همگانی 50  •

 رویداد کوچک تا متوسط مشارکت همگانی 100 •

 2020و نوامبر  2020الکترونیکی در انتخابات مارس گیری رای •

 هاها و دانشگاههمکاری با کالج •

 هاهمکاری با دبیرستان •

 دهندگانرابط مستقیم رای 2-4 •

 ویدئو تولید شده 70ای شامل بیش از مجموعه •

 های اجتماعیتقویت پوشش رسانه •

 همکاران اجتماعی

§4005(a)(10)(l)(i)(III) 

محور است. -های جامعهها/سازمانرسانی عمومی شامل حفظ روابط همکاری با گروهنامه کمکآمیز برحفظ موفقیت

OCROV های گوناگون در سراسر کانتی با افراد متعهد از سازمانOrange های هواداری، کند: گروهدیدار می

 1998های شهروندی، مراکز سالخوردگان، کلیساها و افراد دیگر. سابقه ایجاد این روابط به های مدنی، اتحادیهگروه

 یابد.های همکار سال به سال افزایش میرسد و تعداد سازمانمی

 کارگروه انتخابات عمومی 

عضو است که وظیفه  25واقع یک هیات مشورتی عمومی و متنوع شامل ( در CEW« )کارگروه انتخابات عمومی»

، هر سه ماه 2009از زمان تشکیل در سال  CEWپذیری انتخابات را بر عهده دارد. جلسات تضمین آزادی و دسترسی

. این گروه رسدشود. بازخوردهای ارزشمندی از عموم مردم درباره فرآیند انتخابات به این گروه مییک بار برگزار می

دهد تا کل اعضای جامعه را از مسائل مربوط به انتخابات آگاه و ترتیب می OCROVمشورتی همچنین نشستی برای 

 مشارکت همگانی را ترویج کند.
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دهندگان زن، حزب توان به نماینده جامعه التین، جامعه آسیایی، فروشندگان شهری، ائتالف رایاز اعضای این گروه می

سربازان، جامعه معلوالن، جمعیت جوانان ، حزب دموکرات، ذینفعان دیگر، جامعه سالخوردگان، جامعه کهنهخواهجمهوری

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

 پذیری زبانیگیری و کمیته مشورتی دسترسیپذیری رایکمیته مشورتی دسترسی CEWکمیته فرعی 

§4005(a)(9)(A), §4005(a)(9)(B), §4005(a)(10)(l)(i)(I) 

کمیته »با نام  CEW( و کمیته فرعی VAAC« )گیریپذیری رایکمیته مشورتی دسترسی»با نام  CEWکمیته فرعی 

هستند که برای  CEWتشکیل شدند، دو کمیته مستقل  2017( که در اوایل LAAC«)پذیری زبانیمشورتی دسترسی

 اند.لولیت و جوامع اقلیت زبانی در نظر گرفته شدهدهندگان دچار معتمرکز بر نیازهای رای

در زمینه اجرای قوانین فدرال و ایالتی مربوط به دسترسی زبانی و  OCROVرایزنی و همکاری با  LAACماموریت 

به ارائه پیشنهاد در زمینه شناسایی و  LAACگیری است. دهندگان در فرآیند رایتضمین مشارکت هدفمند همه رای

زد. از وظایف این پرداگیری نیز میهای تضمین دسترسی برابر به مراکز رایها و سیاستها، برنامهبندی فعالیتاولویت

پذیری زبانی پذیری زبانی، ترویج ابتکارات دسترسیهای تخصصی در زمینه مسائل دسترسیتوان به ارائه کمککمیته می

 در زمینه کمک زبانی اشاره کرد. OCROVهای گویی به پرسشو پاسخ

گان دارای نیازهای دهنددر زمینه ارائه خدمات به رای OCROVارائه مشاوره و کمک به  VAACماموریت 

های تامین امکانات دسترسی برابر اشاره پذیری و برآورده کردن الزامات ایالتی و فدرال و بررسی همه فرصتدسترسی

های تضمین تامین امکانات ها و سیاستها، برنامهبندی فعالیتبه ارائه پیشنهاد در زمینه شناسایی و اولویت VAACکرد. 

توان به ارائه کمک تخصصی پردازد. از وظایف این کمیته میدهندگان دچار معلولیت نیز مییرای دادن مستقل برای را

درباره  OCROVپذیری در عملیات، و دادن بازخورد به های دسترسیپذیری، گنجاندن روالدر زمینه امور دسترسی

 پذیری اشاره کرد.یدهندگان دارای نیازهای دسترسرسانی به رایپذیری و کمکاستانداردهای دسترسی

های حامی هر گروه را و فهرست اعضا و سازمان VAACو  LAACهای فرعی و کمیته CEWدستورکار جلسات 

از  52بیابید. همکاران جامعه زبانی و همکاران جامعه معلوالن در صفحه « هاپیوست» 63توانید در صفحه می

 اند.معرفی شده« هاپیوست»
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 دهندگان ویژه جوامع زبانیرایهای آموزش کارگاه

§4005(a)(10)(l)(i)(VI)(ia) 

دهندگان خواهد بود. این کارگاه برای ارائه میزبان چندین کارگاه آموزش رای EAP ،OCROVپس از انتشار نهایی 

. در سال شودهای فدرال و ایالتی اورنج کانتی برگزار میتک زبانگیری و انتخابات به تکاطالعات درباره مراکز رای

 ای، فارسی )پارسی( و تاگالوگ خواهد بود.ها شامل اسپانیایی، ویتنامی، چینی، کره، این زبان2020

های گیری، خدمات کمک زبانی، گزینهگیری، معرفی دستگاه رایهر کارگاه شامل اطالعاتی درباره الگوی مرکز رای

 10ها حداقل ابات خواهد بود. اطالعات مربوط به کارگاههای درخواست مطالب ترجمه شده انتختحویل برگه رای و روش

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

OCROV ها و انتخاب مطالب قابل ها کارگاهها و تاریخ، ساعت و مکان برگزاریگیری درباره تعداد کارگاهبرای تصمیم

 و جوامع زبانی همکار آن کمک خواهد گرفت. CEW LAACدهندگان از توزیع برای رفع نیازهای زبانی رای

 های شناسایی جوامع زبانیروش

§4005(a)(10)(l)(i)(V) 

OCROV دهندگان کند. رایاند، استفاده میدهندگانی که از طریق فرمهای ثبت نام خواستار کمک زبانی شدهر رایاز آما

برسانند و به همین  OCROVتوانند ترجیحات زبانی خود را از طریق تلفن، نمابر، ایمیل یا اینترنت به اطالع همچنین می

به شناسایی مناطقی که جوامع « اداره سرشماری ایاالت متحده»ند روز کنند. منابعی مانها ترجیحات زبانی خود را بهروش

 کنند، کمک خواهند کرد.آشنا به انگلیسی و نیازمند کمک زبانی در آنها زندگی می-کم

از همکاران جوامع زبانی در زمینه توزیع جغرافیایی مناطق سکونت جوامع زبانی در کانتی  OCROVدر ضمن، 

Orange گیرد.اطالعات می 
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 زبانهای از چندین خط تلفن عمومی چنددهندگان و مجموعهخط تلفن رایگان ویژه رای

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

اندازی کرده است که کارکنان یک مجموعه خط تلفن عمومی را راه OCROVبا نزدیک شدن به روز انتخابات، مرکز 

های زبانی برای های مورد نیاز فدرالی و ایالتی هستند. هدف از این کار ارائه کمکآن اپراتورهای دو زبانه مسلط به زبان

توانند برای لیسی زبان میدهندگان غیر انگدهندگان در قبل، حین و بعد از انتخابات است. رأیکمک به رفع سواالت رای

دهندگان گیری و انتخابات، با یک خط تلفن رایگان ویژه رایپرسیدن سؤاالتشان و همچنین دریافت اطالعات مرتبط با رای

و این خط تلفن فعال شده است. این اطالعات در  6837-628-888-1تماس بگیرند. شماره تلفن رایگان عبارت است از 

های کمکی های مربوط به خدمات عمومی منتشر شده و همچنین از طریق برنامهاطالعیه و OCROVسایت مرکز وب

 (VIG)دهندگان راهنمای اطالعات رای»دهندگان هستند، از جمله هایی که مستقیما در ارتباط با رایها و اطالعیهرسانه

انگلیسی زبان، در دسترس له جوامع غیررسانی به عموم مردم، از جمارائه خواهد شد. یک خط تلفن رایگان برای خدمت

 خواهد بود.

 

 دهندگان ویژه جوامع معلوالنهای آموزش رایکارگاه

4005(a)(10)(l)(i)(VI)(ib) § 

پذیری و مشارکت دهندگان را برای تقویت دسترسیچندین کارگاه آموزش رای EAP، OCROVپس از انتشار نهایی 

گیری، هایی درباره الگوی مرکز رایکند. این کارگاه شامل آموزشبرگزار می دهندگان واجد شرایط دچار معلولیترای

های دریافت برگه رای پستی با گیری، تحویل دادن برگه رای و گزینهپذیری دستگاه راگیری، دسترسیمعرفی دستگاه رای

 قابلیت دسترسی الکترونیکی خواهد بود.

OCROV ها و انتخاب مطالب قابل ها کارگاهها و تاریخ، ساعت و مکان برگزاریگیری درباره تعداد کارگاهبرای تصمیم

و جوامع معلوالن همکار آن کمک خواهد  CEW VAACدهندگان دچار معلولیت از توزیع برای رفع نیازهای رای

به و خدمات قابل ارائه  RAVBMرسانی درباره موضوعاتی مانند گرفت. امکان تدوین ویدئوهای آموزشی و اطالع

 گیری وجود دارد.دهندگان دچار معلولیت در مراکز رایرای

و  VAACشود و در اختیار روز پیش از تاریخ برگزاری منتشر می 10اطالعات مربوط به رویدادهای کارگاه حداقل 

 گیرد.های جوامع معلوالن قرار میسازمان

 

 گیری از طریق ایمیلسیستم کمکی دسترسی از راه دور برای رای

§4005(a)(10)(l)(i)(II) 

کارگروه ویژه »که وابسته به « (VAAC)گیری کمیته مشورتی خدمات دسترسی ویژه رای»با همکاری  OCROVمرکز 

سیستم دسترسی از »رسانی از وجود رسانی را برای اطالعاست، یک برنامه دسترسی و کمک« (CEW)انتخابات جامعه 

، تهیه خواهد کرد. با توجه به مخاطب مورد نظر و همچنین بر «(RAVBM) گیری از طریق ایمیلراه دور برای رای

های دسترسی یافتن به این گروه از مخاطبان، راهبردهای مختلفی ایجاد خواهد شد. این راهبرد به عنوان اساس بهترین شیوه

ی انتخابات مقدماتی ریاست دهندگان و مشارکت با آنها برارسانی به رایای برای اطالعبخشی از راهبرد کلی رسانه

 ، اجرا خواهد شد.2020مارس  3جمهوری در تاریخ 
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 هادبیرستان

OCROV  از طریق برنامه تحسین شدهMyBallot ها برقرار کرده است. برنامه ای با دبیرستانخود روابط سازنده

MyBallot های تعاملی آشنایی با تولید برگه رای، مدیریت آموزان دبیرستانی را با پیشینه انتخابات و فرصتدانش

سازد. از زمان انتشار این گیری رسمی و نظارت بر جدول نتایج انتخابات آشنا میآموزی با دستگاه رایانتخابات دانش

اند و با فرآیند انتخابات و رستان در این برنامه شرکت کردهدبی 22آموز از دانش 4,000، بیش از 2010برنامه در سال 

 اند.گیری آشنا شدهرای

روز خواهد شد. گیری بهگیری سنتی توسعه یافت و با گذار به الگوی مرکز رایبا الگوی مکان رای MyBallotبرنامه  

OCROV رسانی درباره روش م، اطالعثبت نا-های پیشها برای ارائه فرصتاز روابط کنونی خود با دبیرستان

 دهندگان بهره خواهد گرفت.گیری و آموزش ثبت نام رایبرگزاری انتخابات در الگوی مرکز رای

 هاها و دانشگاهکالج

از طریق برگزاری رویدادهای  OCROVوجود دارد.  Orangeکالج و دانشگاه دارای پردیس در کانتی  28حدوداً 

های دهندگان به سازمانگیری و انتخابات، آموزش ثبت نام رایها و ارائه اطالعات درباره رایمعرفی در پردیس

ها برقرار کرده ها و دانشگاهای با کالجها و جلسات باشگاه دانشجویی روابط سازندهآموزی و سخنرانی در کالسدانش

 است.

-را با شیوه بازاریابی باز« گیری سیار الکترونیکیواحد رای»و « واحد سیار مشارکت اجتماعی» OCROVدر ضمن، 

ها برده است. در این ها و دانشگاهکالج طراحی شده و با هدف جلب توجه دانشجویان، هیات علمی و کارکنان به پردیس

، کالج گلدن وست Saddleback)بک )لدر کالج ساد« گیری سیار الکترونیکیرای»توان به میزبانی زمینه می

((West College( دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در فولرتون ،CSU Fullerton و دانشگاه کالیفرنیا در اروین ) 

(UC Irvine.در انتخابات سالهای پیش اشاره کرد ) 
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گیری و بررسی امکان میزبانی مرکز رایها ها و دانشگاههای جامع بازاریابی ویژه کالجمذاکرات اولیه برای توسعه برنامه

 UC Irvineو  CSU Fullertonپیشاپیش و به کمک  OCROVها صورت گرفته است. یا صندوق رای در پردیس

های ها و دانشگاههای مشابه در کالجگیری در پردیس و بررسی فرصتریزی برای میزبانی از مرکز رایشروع به برنامه

 دیگر کرده است.

 تجاریهمکاران 

OCROV های سخنرانی، آموزش ثبت نام های بازرگانی برای فراهم کردن فرصتهای تجاری و اتاقبا انجمن

توان به آوردن های گذشته میرسانی همکاری خواهد کرد. از همکاریها و جلسات اطالعدهندگان و برگزاری نشسترای

های و ارائه گزارش Ladera Ranchاتاق بازرگانی « جشنواره برداشت»به « گیری الکترونیکیواحد سیار رای»

در  OCROVگیری در رویدادهای برگزار شده به میزبانی اتاق بازرگانی محلی اشاره کرد. در ضمن، مربوط به رای

است که برای جامعه تجاری « 2020گیری نمایش مراکز رای»ریزی برای برگزاری برنامه معرفی به نام حال برنامه

 است.طراحی شده 

 رویدادهای سخنرانی و رویدادهای اجتماعی 

 رویدادهای سخنرانی

دهندگان با ناپذیر فرآیند راهنمایی رایبخش جدایی OCROVرسانی عمومی بخش رویداد سخنرانی برنامه کمک

اهداف دهد، ای را پوشش میاست. این برنامه که ناحیه متنوع و گسترده Orangeهای گوناگون در سطح کانتی پیشینه

 زیر را پی گرفته است:

 گیریدهندگان با فرآیند انتخابات، شامل گذار به الگوی مرکز رایآشنا ساختن رای •

 دهندگانهای ویژه، امکانات آنالین و ثبت نام رایرسانی درباره برنامهاطالع •

 های همکاریشبکه سازی و پیگیری فرصت •
 

در کانون توجه قرار دارد. رویدادهای سخنرانی حضور در جلسات  ایجاد ارتباطات در مقیاس کوچک و بزرگ در جامعه

 شود.محور را شامل می-طرف، ناوابسته و فرهنگو رویدادهای عمومی مختلف و برگزاری جلسات معرفی بی

، رویدادهای سخنرانی امکان ترویج خدمات، ایجاد ارتباط و تعامل با Orangeهای ساکن کانتی به دلیل فراوانی گروه

 های هدف شامل موارد زیر، ولی نه محدود به آنها، است:کند. گروهفراهم می OCROVوامع گوناگون را برای ج
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 های شهروندیکالس • کلیساها • های اجتماعیگروه •

 ایهای حرفهانجمن • هادانشگاه • های روتاریانجمن •

 عمومینهادهای خدمات  • آموزیهای دانشسازمان • مربیان-های اولیاانجمن •

 های جوانانگروه • های غیرانتفاعیسازمان • های فرهنگیباشگاه •

  مراکز شهروندان سالخورده • های خدماتیسازمان •

 

 2020گیری رویدادهای معرفی نمایش مراکز رای

برای  OCROVای از رویدادهای ماهانه معرفی سیار است که کارکنان مجموعه« 2020گیری نمایش مراکز رای»

 2019از می « 2020گیری نمایش مراکز رای»اند. گیری طراحی کردهریزی مراکز رایارائه گزارش درباره برنامه

 رج شده است.د« هاپیوست» 62آغاز شد و جدول زمانی رویدادهای آینده در صفحه 

 هنوز تعیین نشده است. 2020پس از انتخابات مارس « 2020گیری نمایش مراکز رای»های مربوط به برنامه 

 اداره سخنرانان

با هدف آموزش راهبران اجتماعی و « اداره سخنرانان»، OCROVعالوه بر رویدادهای سخنرانی با حمایت کارکنان 

قبالً و در جریان معرفی  OCROVرسانان معتبر، تشکیل شد. ز مجرای پیامگیری ارسانی درباره مراکز رایاطالع

بر  2020« اداره سخنرانان»اجرا کرده بود. « اداره سخنرانان»، یک برنامه 2004گیری جدید در سال رای دستگاه

 ود.گیری متمرکز خواهد بدهندگان و عموم مردم با فرآیند گذار به مرکز رایهای آشناسازی رایفرصت

معرفی کنند. اعضای « اداره سخنرانان»ای را برای عضویت در های اجتماعی دعوت خواهد شد تا نمایندهاز سازمان 

از آموزش و مطالب آموزشی مرتبط برخوردار خواهند شد تا به توانایی ارائه کلیات درباره فرآیند گذار « اداره سخنرانان»

 گیری برخوردار شوند.به مرکز رای

 رویدادهای اجتماعی

رسانی عمومی خود را بر رویدادهای کوچک تا متوسط و کمک OCROVدر جامعه،  OCROVبرای حفظ حضور 

گیری و گیری، رایبرای ارائه اطالعات درباره گذار به الگوی مرکز رای OCROVمقیاس متمرکز خواهد کرد. -بزرگ

ها و گویی به پرسشدیگر اطالعات انتخاباتی در این رویدادها حضور خواهد داشت. کارکنان به تعامل با عموم مردم، پاسخ

این رویدادها به هزاران تن با شرکت در  OCROVارائه راهنمایی در زمینه پر کردن فرمهای ثبت نام خواهند پرداخت. 

کند. فهرست رویدادهای عمومی که احتماالً در چرخه انتخابات دسترسی پیدا می Orangeاز اعضای جوامع کانتی 

 ارائه شده است.« هاپیوست» 92برگزار خواهد شد، در صفحه  2020
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 مسئوالن برگزیده و نهادهای دولتی

OCROV ولتی و مسئوالن برگزیده برای ارتقای سطح آگاهی عمومی از مساله گذار از روابط کاری موجود با نهادهای د

 گیری بهره خواهد گرفت.به مرکز رای

 2019ریزی مشارکتی پاییز جلسه برنامه

 (Alexریزی مشارکتی با همکاری وزیر ایالت، الکس پادیالمیزبان یک جلسه برنامه OCROV، 2019در پاییز 

(Padillaتوان به مسئوالن برگزیده کانتی عوین به این جلسه می، خواهد بود. از مدOrange نهادهای دولتی و ،

رسانی به موسسان درباره تغییرات های اطالعگیری و فرصتکارمندان اشاره کرد که برای بررسی وضعیت مراکز رای

که « 2020گیری یش مراکز راینما»آیند. این رویداد به تقلید از رویداد معرفی گیری و انتخابات گرد هم میآتی رای

OCROV  به کمک فروشندگان شهری و مدیران دولتی کانتیOrange  برگزار کرد، اجرا خواهد شد. 2019در می 

گیری یا صندوق رای در یکی از نهادهای دولتی، توان به میزبانی یک مرکز رایهای احتمالی مشارکت میاز فرصت

گیری به گیری و مراکز رایها و انتقال اطالعات رایسایتفیزیکی و وب هایرسانی در مکانعرضه مطالب اطالع

 موسسان اشاره کرد.

، مسئوالن OCROVدهندگان بین این جلسه برای تقویت روابط جاری در حوزه انتقال اطالعات و حمایت از رای

 و پس از آن در نظر گرفته شده است. 2020برگزیده و نهادهای دولتی در سال 

 رسانی عمومی مشارکتیکمک

 1-1-2همکاری با 

OCROV  کانتی  1-1-2»پیگیر ایجاد همکاری نوآورانه باOrange » .کانتی  1-1-2»استOrange » سازمانی

پردازد تا می Orangeاست که به ارائه اطالعات جامع و خدمات نظام ارجاع به ساکنان کانتی  (3)(c)501غیرانتفاعی 

 های عمومی بهداشتی و انسانی تسهیل شود.حمایت روند دریافت خدمات و

گیری و ای حاوی اطالعات مرکز رایگیرندگان، در مدتی که در انتظار مکالمه هستند، صدای ضبط شدهبرای تماس 

توانند گیری میبا دریافت اطالعات مرکز رای 1-1-2رسانی و ارجاع شود. کارشناسان اطالعانتخابات پخش می

دهنده بیابند و فرد را برای دریافت راهنمایی بیشتر به گیری یا صندوق رای را برای رایمرکز رایترین نزدیک

OCROV .ارجاع دهند 

 Orangeهمکاری با اداره ترابری کانتی 

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

OCROV  با همکاریOCTA های ایستگاه اتوبس را با اطالعات مراکز های عمومی و نیمکتقصد دارد سطح اتوبوس

کننده از حمل و نقل عمومی، افراد اطراف دهندگان استفادهگیری از این راهبرد، عالوه بر رایگیری بپوشاند. با بهرهرای

 شوند.شنا میگیری بیشتر آهای ترابری عمومی نیز با مراکز رایخودروها یا ایستگاه
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 گیری ویژه نهادهای دولتیبسته بازاریابی مراکز رای

های مختلف رسانی در مکانیک بسته بازاریابی برای نهادهای دولتی تهیه خواهد شد تا امکان عرضه مطالب اطالع

 گیرد.عمومی قرار مینهادهای عمومی فراهم شود. مطالب ترجمه شده بازاریابی بنا به درخواست در اختیار نهادهای 

 این بسته شامل )و نه محدود به( اقالم زیر است:

 بروشور •

 آگهی •

 پوستر •

 های متداولپرسش •

 های استقرار صندوق رایگیری و مکاننقشه و فهرست مراکز رای •

 

 مجموعه مشارکت اجتماعی

 های عمومیبرنامه رسانه

§4005(a)(10)(l)(i)(I) 

 OCROVگیری و انتخابات، از تغییرات آینده مربوط به رای Orangeدهندگان ساکن کانتی برای آگاه ساختن رای

تر و با فراوانی هرچه بیشتر، در پیش خواهد گرفت. با استفاده از رسانی هرچه گستردهرویکردی جامع در قبال کمک

ی، انتشار تلویزیونی، ویدئو، انتشار آنالین و پخش رادیویی، های اجتماعی، ارسال پستی مستقیم، مطالب چاپترکیب رسانه

دهندگان با اطالعات مراکز دهندگان را با هدف افزایش احتمال روبرو شدن رایهای مورد استفاده رایاشباع طیف رسانه

 گیری و مطالب بازاریابی پی خواهیم گرفت.رای

 ایهمکاران رسانه

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

OCROV ای همگانی برای توزیع و انتشار انبوه های رسمی، محتوای تصویری و محتوای رسانهبه ارائه اطالعیه

گیری خواهد ای معتبر برای انتقال اطالعات مراکز رایای موجود و یافتن دیگر منابع رسانهاطالعات در همکاران رسانه

گیری و های مرکز رایپذیر، مکانبرگه رای دسترسیهای ارائه درخواست پذیری، روشهای دسترسیپرداخت. گزینه

گیرد. ای قرار میگیری در اختیار همکاران رسانههای رایصندوق رای، دیگر اطالعات کلی انتخابات و دیگر گزارش

 مراجعه کنید.« هاپیوست»از  57ای، به صفحه برای مشاهده فهرست همکاران رسانه

های محلی و ملی برای سخنرانی ، اغلب از رسانه«دهندگانمسئول ثبت نام رای»، (Neal Kelley)در ضمن، نیل کلی 

ها برای حمایت ویژه کند. از این نوع فرصتانداز مسئوالن انتخابات استفاده میبه عنوان کارشناس انتخابات و ارائه چشم

 از معرفی تغییرات در سطح کالن بهره گرفته خواهد شد.
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 یای زبانهمکاران رسانه

§4005(a)(10)(l)(i)(l) 

ای زبانی، دریافت های رسانهجدیدترین اخبار و اطالعات را از منابع گوناگون، مانند درگاه Orangeجوامع متنوع کانتی 

رسانی به عنوان رابط جوامع زبانی تعیین کرده و روابط وقتی را برای خدمت-کارکنان تمام OCROVکنند. می

ای، فارسی )پارسی( و ای زبانی در جوامع گویشوران اسپانیایی، چینی، ویتنامی، کرهنهمستحکمی را با همکاران رسا

دهندگان در روزی و رایگان راهنمایی رایتاگالوگ برقرار کرده است. اطالعات مربوط به انتخابات آینده و خط شبانه

از  59ای زبانی، به صفحه ان رسانهای زبانی قرار خواهد گرفت. برای مشاهده فهرست همکاراختیار همکاران رسانه

 مراجعه کنید.« هاپیوست»

 دهندگانرابطان مستقیم رای

§4005(a)(10)(l)(i)(X) 

OCROV روزی و دهندگان ثبت شده از خط شبانهقصد دارد دو تا چهار برگه پستی مستقیم برای آگاه ساختن همه رای

های گیری ارسال کند. برگهآینده در زمینه انتخابات و رایدهندگان و تغییرات ویژه راهنمایی رای OCROVرایگان 

دهندگان طراحی خواهند شد و حاوی برند و پیام مرکز های مختلفی خواهند داشت ولی برای جلب توجه رایپستی اندازه

ت کار گیری، نشانی و ساعاهای رایهای پستی ممکن است حاوی اطالعاتی مانند گزینهگیری خواهند بود. برگهرای

( یا برگه رای پستی VIG« )دهندگانراهنمای اطالعات رای»های رای و زمان ارسال گیری و صندوقمراکز رای

(VBM.باشند ) 

 پذیردار ویژه درخواست مطالب به زبان جایگزین یا در قالب دسترسی-کارت پستال تمبر

§4005(a)(8)(B)(iii) 

کنند تا در صورت لزوم برای ارائه خود دریافت می VIGدار همراه -دهندگان ثبت شده یک کارت پستال تمبرهمه رای

 14201§های جایگزین طبق پذیر و دریافت اطالعات انتخابات به زباندر قالب دسترسی VBMدرخواست برگه رای 

های پر کردن و دستورالعمل فدرال اقدام کنند.« یریگقانون حقوق رای» 203§و « نامه انتخابات کالیفرنیاآیین»

 شود.درج می OCROVسایت و وب VIGبازگرداندن کارت پستال در 

 های خدمات عمومیاطالعیه 

§4005(a)(10)(l)(i)(VIII), §4005(a)(10)(l)(i)(IX) 

OCROV های )ترجمه شده به همه زبانهای مختلف ها و زمینهویدئو با مدت 70ای شامل بیش از در حال تهیه مجموعه

دهندگان را از تاریخ انتخابات و رسانی و آموزش تهیه شده است و مثالً رایالزم( است. این ویدئوها با هدف اطالع

دهندگان دچار روزی ویژه رایکند. ویدئوها خط تلفن رایگان و شبانههای مختلف بازگرداندن برگه رای آگاه میگزینه

گیری و انتخابات در نظر گرفته شده است، ها و دریافت اطالعات مربوط به رایای مطرح کردن پرسشمعلولیت را که بر

 معرفی خواهند کرد.

گیری و گیری و نمای خارجی مراکز رایبا هدف معرفی آرایش نمونه مراکز رای Orangeهای مختلف کانتی در مکان

 های رای فیلمبرداری صورت خواهد گرفت.صندوق

دهندگان شنوا یا ناشنوا و نیز رایدهندگان کمپذیر خواهد بود تا همه رایدئوها دارای زیرنویس و در قالب دسترسیاین وی

های اسپانیایی، ویتنامی، عالوه بر این، ویدیوهای نمایش کار سیستم هم به زبان بینا یا نابینا بتوانند از آنها استفاده کنند.کم

ای عمومی و همکاران محتوا در اختیار همکاران رسانه سی )فارسی( ضبط خواهند شد.ای، تاگالوگ و فارچینی، کره
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و برای « هاپیوست» 57ای عمومی به صفحه ای زبانی قرار خواهد گرفت. برای مشاهده فهرست همکاران رسانهرسانه

 مراجعه کنید.« هاپیوست»از  59ای زبانی به صفحه مشاهده فهرست همکاران رسانه

 های اجتماعیرسانه

OCROV گیری دهندگان کنونی درباره تغییرات مراکز رایدهندگان جدید و ارائه اطالعات به رایبرای جلب توجه رای

های اجتماعی کمک های رای، از رسانهگیری و صندوقگیری و مکان مراکز رایهای مهم، رویدادها، نکات رایو تاریخ

 خواهد گرفت.  

OCROV گیری و ایجاد ارتباط با جمعیت در حال بررسی امکانات فیسبوک و یوتیوب برای انتشار اطالعات مراکز رای

مند به ترویج های زبانی و افراد عالقهکننده از رسانهساله، افراد استفاده 25تا  18مانند جوانان  Orangeهدف در کانتی 

 پذیری است.امکانات دسترسی

Election Newsfeeds  اخبار انتخاباتی(با برند(Election NewsClicks  معرفی خواهد شد تا پستهای وبالگ به

برای انتشار خودکار پستهای وبالگ در توییتر و فیسبوک  NewsClicksعنوان اطالعات بهنگام و مهم جانمایی شوند.  

 .ادغام خواهد شد GovDeliveryهای خودکار خروجی برای مشترکان با و تولید ایمیل

دهندگان در زمینه گذار به مراکز رسانی و آموزش رایهای اجتماعی برای دستیابی به هدف کلی اطالعراهبردهای رسانه

 اند از:گیری عبارترای

 این-در توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و لینکد OCROVتقویت حضور  •

 ه منظمانتشار محتوای کامالً هدفمند و مبتنی بر مکان بر اساس برنام •

 های اجتماعیمشارکت هدفمند با اعضای فعال جامعه از طریق رسانه  •

 های اجتماعیترویج و تقویت بحثهای معتبر در رسانه •

برای ارائه راهنمایی، آموزش و  OCROVسازی محتوای ویدئویی فعلی موجود در کانال یوتیوب غنی •

 گیریرسانی درباره مراکز رایکمک

 سایتوب

§ 4005(a)(10)(l)(i)(IV) 

گیری و مطالب به عنوان منبع اصلی اطالعات مراکز رای ocvote.com/votecenterبه نشانی  OCROVسایت وب

پذیر در های دسترسیدر قالب OCROVسایت قابل استفاده برای عموم مردم به کار گرفته خواهد شد. اطالعات وب

 VBMهای ارائه درخواست برگه رای ، روشEAPان به توگیرد. از این اطالعات میاختیار عموم مردم قرار می

گیری و های مراکز رایپذیر و روش استفاده از آن، فهرستگیری دسترسیجایگزین، گزینه استفاده از وسیله رای

 اشاره کرد. VCAهای رای و دیگر اطالعات مربوط به صندوق

  



 

 EAPنهایی 
 42 صفحه

آشنا به انگلیسی دهندگان کمای ترجمه خواهد شد تا رایویتنامی و کرههای اسپانیایی، چینی، سایت همچنین به زباناین وب

 گیری دسترسی پیدا کنند.ها مسلط هستند بتوانند به اطالعات مراکز رایکه به این زبان

 گیریخبرنامه مرکز رای

اطالعات ریزی، های برنامهگیری را با هدف ارائه گزارشخبرنامه هفتگی مرکز رای OCROV، 2019از بهار 

های نظرسنجی، های پیشین حاوی تحلیل دادهاندازی کرد. خبرنامههای دریافت بازخورد عمومی راهرسانی و فرصتکمک

گیری و صندوق های ارائه پیشنهاد درباره مکان استقرار مرکز رایگیری و روشهای مرکز رایاطالعاتی درباره کارگاه

 مشترک دارد. 5,500حدود  OCROVهای رای بود. خبرنامه

 مراجعه کنید.« هاپیوست»از  106گیری به صفحه برای مشاهده نمونه خبرنامه مرکز رای 

 گیری سیاررای

 OCROV دهندگان احتماالً ها و مناطق جغرافیایی خاص را که رایگیری سیار در مکانهای استقرار مراکز رایفرصت

 گیری روبرو هستند، بررسی خواهد کرد.های رایدر آنها با محدودیت دسترسی حضوری به گزینه

 رسانی سیار مشارکت اجتماعیخودرو کمک 

که به « رسانی سیار مشارکت اجتماعیخودرو کمک»از  OCROVدگان، دهنتر رایبرای آموزش کارآمدتر و شفاف

پذیر و مجهز به نمایشگرهای رسانی سیار کامالً دسترسیکند. خودرو کمکصورت سفارشی ساخته شده است، استفاده می

ر، را برای گیری سیاساالری، از جمله رایگیری تعاملی است. این خودرو فرصت تجربه کردن فرآیند مردمتوکار رای

 کند.همگان فراهم می

های روباز به نمایش درآمد. در ضمن، این ها و مکان، ناوگان سیار ما در چندین رویداد عمومی، رژه2004از سال 

گیری به گیری کامالً مجهز به کار گرفته شده است و در مدت رایخودرو رسماً و به شکل موثر به عنوان مرکز رای

نظیر بودند و در سراسر کشور به کار پشتیبان در دسترس خواهد بود. این واحدها در نوع خود بی گیریعنوان مرکز رای

 گرفته شدند.
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 گیری سیار موقتواحد رای 

 

OCROV های موقت که اغلب با ها و رستورانگیری و بر اثر الهام گرفتن از فروشگاهدر واکنش به روندهای رای

شوند، به توسعه راهکارهای نوآورانه ادامه خواهد داد. هدف نهایی، جلب یت روبرو میاستقبال مردم در مناطق پرجمع

توجه عموم مردم در رویدادها از طریق راهبردهای کارآمد، مانند اصول طراحی ساده و نصب تابلوهای هدفمند، با قابلیت 

 تغییر بر اساس رویداد، است.

در سطح کل این  OCROVبا برنامه بازاریابی و برندسازی  واحد سیار دارای یک پوشش سفارشی برای سازگاری

نماینده و -دهندگان است و امکان دستیابی به جمعیت کمسازمان است. سیار بودن این سکو مشوق مشارکت و همکاری رای

 کند.فراهم می OCROVدهندگان را برای گیری و بهسازی تجربه رایهای پرتراکم، اطالعات مراکز رایمکان

ای های نمایش کار سیستم به گونهمکان به کار گرفته خواهد شد. 2020در چرخه انتخابات « گیری سیار موقتواحد رای»

کنند و هم امکان دهندگانی را که در مناطق جغرافیایی دوردست زندگی میانتخاب خواهند شد که هم امکان دستیابی به رای

فرصت استفاده  دهندگان برای تاثیرگذاری زیاد را داشته باشند.اد زیادی از رایبرگزاری رویدادها با دسترسی یافتن به تعد

دهندگان خواهد رسید. جزییاتی مانند به اطالع رای VBMو  VIGهای گیری سیار از طریق دستورالعملاز واحد رای

 شود.شر میمنت ocvote.com/earlyسایت به نشانی و وب VIGها و ساعات فعالیت در ها و تاریخمکان

  مراجعه کنید. 105به صفحه  OCROVبرای مشاهده تصاویر ناوگان سیار 
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 دهندگانرسانی به رایبینی شده برای کمکبودجه پیش

§4005(a)(10)(l)(i)(VII), §4005(a)(10)(l)(i)(VII) 

تخصیص بودجه کالن شود و به محسوب می Orangeدهندگان کانتی گیری تغییری اساسی برای رایگذار به مراکز رای

 نیاز دارد. 2020در چرخه انتخابات « دهندگانبرنامه آموزش و راهنمایی رای»های گوناگون برای جنبه

 های گذشتهدهندگان و مقایسه با بودجهبودجه آموزش و راهنمایی رای

 فعالیت

 2018ژوئن 

 گیریمکان رای

 های واقعیهزینه

 2018نوامبر 

 گیریمکان رای

 های واقعیهزینه

2020 

 گیریمرکز رای

 بودجه

 1,500,000$ 111,041$ 38,634$ تبلیغات

 50,000$ های حقوقی روزنامهآگهی

 84,945$ متفرقه. تبلیغات

 500,000$ 16,182$ 124,342$ رسانیکمک

 45,000$ رسانیمتفرقه. عملیات کمک

 10,000$ دهندگانرسانی به رایرویدادهای کمک

های تبلیغات رود که در هزینهرسانی وزیر امور خارجه )انتظار میبودجه/قراردا کمک 

 کنونی اعمال شود(
$1,875,000 
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 هاپیوست

 جلسات عمومی

 گیریهای مرکز رایکارگاه

 28با هدف گرفتن بازخورد از عموم مردم، میزبان  OCROV، (EAP)« برنامه مدیریت انتخابات»در روند تدوین 

کردند و از فرصت ها شرکتنفر در این کارگاه 600بود. بیش از  Orangeگیری در سطح کانتی کارگاه مرکز رای

 گیری و ارائه بازخورد استفاده کردند.آشنایی با گذار آتی به مراکز رای

های خاصی برای جامعه های برگزیده ارائه شد و کارگاهارگاهرسانی به جوامع هدف، کمک زبانی در کبرای کمک

 معلوالن برگزار شد.

 تعداد کارگاه جامعه هدف

 2 جامعه معلوالن

 2 سالخوردگان

 5 اسپانیایی

 2 ویتنامی

 2 ایکره

 1 چینی

 1 تاگالوگ

 1 فارسی )پارسی(
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شود.گیری زیر ارائه میجامع مرکز رایگیری در برگه های مرکز رایجدول کامل کارگاه

 



 

 EAPنهایی 
 47 صفحه

 رویدادهای سخنرانی و رویدادهای اجتماعی

 

 تا کنون 2/2019رویدادهای سخنرانی و رویدادهای اجتماعی  

 سازمان میزبان شهر 2019نام رویداد  تاریخ

3/2/19  
2019 Orange County Lantern 

Festival 
Costa Mesa 

Orange County's Pacific 
Symphony and South 

Coast Chinese Cultural 
Center 

3/19/19  
Citizenship Ceremonies - March 

2019 (1) 
Anaheim USCIS 

3/21/19  
Citizenship Ceremonies - March 

2019 (2) 
Anaheim USCIS 

3/23/19  
First Annual - Aging Together - 

Health and Resource Fair 
AASCSC 

Santa Ana 

Orange County Asian and 
Pacific Islander Community  

Alliance (OCAPICA), and 
Asian American Senior 

Citizens Service Center 
(AASCSC) 

3/24/19  
6th Annual Persian New Year 

Festival 
Irvine 

Iranian-American 
Community Group of 
Orange County (IAC 

Group) 

3/30/19  
Laguna Niguel High School Job & 

College Fair 
Laguna 
Niguel 

Laguna Niguel High School 

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

American Professionals of 
Orange County (NIPOC) 

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

4/11/19  2019 FoCE Conference Sacramento 
Future of California 

Elections (FoCE) 

4/13/19  
VIAN High School Involvement 

Meeting 
Irvine VIAN, WeIrvine 

4/13/19  
City of Westminster 2019 Spring 

Festival 
Westminster Westminster City 

4/16/19  
Katella High School Voter 

Education Weeks 
Anaheim Katella High School 

4/19/19  
Pacifica High School Civics Class 

Presentations 
Garden 

Grove 
Pacifica High School 

4/20/19  
Korean American Grassroots 

Conference Regional Seminar 
Irvine 

Korean American 
Grassroots Conference 

4/22/19  
Earth Day Event at Golden West 

College 
Huntington 

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

4/23/19  
Achieve Better Communication 

(ABC) Meeting 
Tustin 

Achieve Better 
Communication 

4/26/19  
Northwood High School Voter 

Education Weeks 
Irvine Northwood High School 

4/29/19  
Beckman High School Meet the 

Professionals Fair 
Irvine Beckman High School 

4/30/19  
Irvine Republican Women 

Federated Meeting 
Irvine 

Irvine Republican Women 
Federated 

5/4/19  SOKA International Festival Aliso Viejo  

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

5/10/19  
14th Annual AAPI Heritage Month 

Celebration 
Bellflower Southern CA Edison 

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

5/18/19  
"72nd California LULAC Annual 

State Convention" -Building 
Bridges for Unity 

Garden 
Grove 

LULAC 

5/19/19  
Vesak Festival - Buddha's 

Birthday Celebration 
Garden 

Grove 
Giac Ly Buddhist 

Monastery 

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

Introduction 

Garden 
Grove 

Korean American Chamber 
of Commerce of Orange 

County 

5/28/19  
Orange County Asian Chamber 

Leadership Mixer 
Costa Mesa 

Asian Business Association 
of Orange County 

(ABAOC) 

5/31/19  Voice of Change Anaheim 

OC Health Care Agency 
(OCHCA) and Orange 

County Asian and Pacific 
Islander Community 
Alliance (OCAPICA) 

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

6/2/19  
02-06-2019 Together We Will OC 

Voter Registration Training 
Irvine Together We Will OC 

6/4/19  KUCI OC Spotlight Radio Show  KUCI 

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

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

KACC Foundation 

6/11/19  
Peace & Justice Ministry Voter 

Registration Presentation 
Santa Ana 

Volunteers of the Peace & 
Justice Ministry at the 

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

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

Santa Ana 
Asian American Senior 

Citizens Service Center 
(AASCSC) 

6/12/19  
Annual Filipino-American Lawyers 

of Orange County Membership 
Meeting and FACCOC Mixer 

Newport 
Coast 

Filipino-American Lawyers 
of Orange County (FLOC) 

6/30/19  
Tabling Sunday Mass Christ Our 

Savior Parish 
Santa Ana Christ Our Savior Parish 

7/1/19  
ITZ Happenin! Radio Show 

Interview 
 ITZ Happenin! 

7/10/19  Los Amigos Community Forum Anaheim  

7/12/19  
Laguna Woods Republican Club 

ROV Tour 
Santa Ana ROV 

7/18/19  
National Disability Voter 

Registration Week 
Anaheim  

7/25/19  
Korean American Chamber of 

Commerce's Breakfast with Police 
Chiefs 

Garden 
Grove 

Korean American Chamber 
of Commerce-Orange 

County 

7/25/19  
Asian Americans In Action 

Community Mixer 
Santa Ana Asian Americans In Action 

7/25/19  
Orange County Labor Federation 

Candidate Academy 
Buena Park OCLF 

7/31/19  OC Fair Costa Mesa  

8/3/19  
City of La Palma Civic Expo & 

National Night Out 
La Palma City of La Palma 

8/3/19  OC Fair Costa Mesa  

8/3/19  Anaheim Democrats Club Anaheim Anaheim Democrats Club 

8/7/19  OC Fair Costa Mesa  

 

 مسئوالن شهری و نهادهای دولتی

 OCROV  از روابط کاری موجود با نهادهای دولتی و مسئوالن برگزیده برای ارتقای سطح آگاهی عمومی از مساله

گیری بهره خواهد گرفت. چندین های مرکز رایگیری از طریق انتشار مطالب بازاریابی و تقویم کارگاهگذار به مرکز رای

بندی شده گیری اولیه زمانکارگاه مرکز رای 28انی در نهادهای دولتی قرار است برای تقویت رویداد و همایش سخنر

در روند آموزش و آشناسازی با مراکز  OCROVبرگزار شود. مسئوالن شهری و کارکنان دولت نخستین همکاران 

 اند.گیری بودهرای

ار گرفته است و برای راهنمایی از عناصر زیر استفاده های برای توزیع در اختیار نهادهای دولتی قررسانه-مطالب چند

 شده است:

 های مختلف بنا به درخواست(گرافیک )قالب •

 آگهی رسمی •
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 خبرنامه •

 پیوندهای مندرج در صفحات وب •
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 همکاران اجتماعی

گیری هستید، به در زمینه آموزش و آشناسازی با مراکز رای OCROVتان مایل به همکاری با اگر شما یا سازمان 

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

 

 همکاران جامعه زبانی

• Achieve Better Communication 

• Alliance for Justice 

• Alliance Rehabilitation 

• Anaheim Spanish Adventist Church 

• Asian American Senior Citizens Service Center 

• Asian Americans Advancing Justice - Los Angeles 

• Asian Americans Advancing Justice - Orange County 

• Association of the Vietnamese Language & Culture Schools of 
Southern California 

• Council on American-Islamic Relations - California 

• Cambodian Family 

• Catholic Charities of Orange County 

• Center for Asians United for Self Empowerment 

• Centro Cultural de Mexico 

• Chinese American Association of Orange County 

• Chinese American Mutual Association 

• CIELO 

• Comunidad Forum 

• CSUF Asian Pacific American Resource Center 

• De Colores OC 

• El Modena  

• Family Enrichment 

• Filipino American Chamber of Commerce 

• Fundacion de Sobrevivientes de Trafico 

• Hispanic Bar Association of Orange County 

• Hispanic Women Network 

• Hispanic Chamber of Commerce of Orange County 

• Institute of Vietnamese Studies 

• inter-Community Action Network 

• Iranian Circle of Women's Intercultural Network 

 همکاران جامعه زبانی )ادامه(

• Irvine Evergreen Chinese Senior Association 

• Korean American Center 

• Korean Community Services 

• Korean Resource Center 
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• Latino Health Access 

• Los Amigos of Orange County 

• LULAC Anaheim 

• LULAC Santa Ana 

• LULAC Fullerton College 

• LULAC Santa Ana 

• Mexican American Legal Defense and Education Fund 

• National Association of Latino Elected Officials 

• Network of Iranian-American Professionals of Orange County 

• National Hispanic Business Association 

• North Orange County Chinese Culture Association 

• Orange County Asian Pacific Islander Community Alliance 

• Orange County Chinese American Chamber of Commerce 

• Orange County Herald Center 

• Orange County Hispanic Chamber of Commerce 

• Orange County Youth Immigrant United 

• Overseas Community Care Network of Orange County 

• Parent Union Santa Ana 

• South Asian Network 

• South Coast Chinese Cultural Association/Irvine Chinese School 

• Southern California Council of Chinese Schools 

• Taller San Jose 

• Union of Vietnamese Student Association 

• Vietnamese American Chamber of Commerce 

• VietRISE 

• Voting Involvement Association Nonprofit 

• WeIrvine 
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 نمونه کارت کمک زبانی
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 همکاران جامعه معلوالن

• Age Well Senior Services 

• Braille Institute 

• California Council for the Blind 

• City of Irvine - Disabilities Services 

• Council on Aging 

• Dayle McIntosh Center 

• Department of Rehabilitation 

• Disability Rights California 

• Disability Student Services - Cal State University Fullerton 

• Disability Student Services - Fullerton College 

• Disability Student Services - Santiago Canyon College  

• Down Syndrome Association of Orange County 

• Easter Seals 

• North Orange County Senior Collaborative 

• OC Deaf Equal Access Foundations 

• OC In-Home Supportive Services Public Authority 

• Orange County Transportation Authority 

• Project Independence 

• Regional Center of Orange County 

• Santa Ana Public Library TeenSpace 

• Sensory Impaired Guidance Network 

• University of California Irvine Disability Services Center 

• Vocational Visions 
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 ایهواداری و حرفههای سیاسی، سازمان

• American Civil Liberties Union 

• Democratic Party of Orange County 

• Future of California Elections 

• Green Party of Orange County 

• League of Women Voters of Orange County 

• National American Association of Colored People 

• Orange County Communities Organized for Responsible 
Development  

• Orange County Congregation Community Organization 

• Orange County Employee Association 

• Orange County Labor Federation 

• Orange County Professional Firefighters Association 

• Republican Party of Orange County 

• Republican Women Federated of Orange County 

• Retired Employees of Orange County 

• Resilience OC 
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 ایهمکاران رسانه

گیری مشارکت های این مرکز رایدر زمینه دسترسی و آموزش OCROVاگر شما یا سازمان شما تمایل دارید با مرکز 

 ocvoter@rov.ocgov.comمراجعه یا ایمیلی را به آدرس  ocvote.com/votecenterسایت کنید، لطفا به وب

 ارسال فرمایید.

 نوع نام نشریه

Aliso Viejo News روزنامه 

Anaheim Bulletin روزنامه 

Associated Press (AP) Orange County California  روزنامه 

Capistrano Dispatch  روزنامه 

Capistrano Valley News  روزنامه 

Chapman University Panther روزنامه کالج/دانشگاه 

Coast Magazine مجله 

Costa Mesa Daily Pilot روزنامه 

CSUF Daily Titan روزنامه کالج/دانشگاه 

Cypress College Chronicle روزنامه کالج/دانشگاه 

Dana Point Times روزنامه 

Fullerton College Hornet روزنامه کالج/دانشگاه 

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 روزنامه کالج/دانشگاه 

OC Weekly مجله 
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 نوع نام نشریه

OCC Coast Report روزنامه کالج/دانشگاه 

Orange City News روزنامه 

Orange Coast Magazine  مجله 

Orange County Business Journal روزنامه 

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  روزنامه کالج/دانشگاه 

Voice of OC روزنامه 

Western Outdoors News  روزنامه 

Westminster Journal  روزنامه 

Westways Magazine  روزنامه 

Yorba Linda Star  روزنامه 
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 ای زبانیهمکاران رسانه

 

 نام نشریه زبان

 Orange County Persian Community TV فارسی )پارسی(

 Dakeeh Magazine فارسی )پارسی(

 Seeb Magazine )پارسی(فارسی 

  PAYAM ASHENA فارسی )پارسی(

 KIRN - Radio Iran 670 AM فارسی )پارسی(

 Iranian Hotline فارسی )پارسی(

 Radio Filipino USA تاگالوگ

 California Journal for Filipino Americans تاگالوگ

 Asian Journal - Southern California تاگالوگ

  VNA TV ویتنامی

 KVLA 57.3 TV ویتنامی

 Little Saigon Radio ویتنامی

 Nguoi Viet Daily News ویتنامی

 Vien Dong ویتنامی

 Viet Bao ویتنامی

 Pho Bolsa TV ویتنامی

 Little Saigon TV ویتنامی

 World Journal چینی

 Sing Tao Daily چینی

 Taiwan Daily چینی

 Chinese L.A. Daily News چینی

 US News Express چینی

 ChineseNewsUSA.Com چینی

 Five Continents & Four Oceans News چینی

 International Daily News چینی

  The Central News چینی

 Pacific Times چینی

 America Commercial News چینی

 Apple Daily News چینی

 The China Press چینی

 Epoch Times چینی

 Eastern Television (ETTV) America چینی

 New Tang Dynasty Television (NTDTV) چینی

 CTI Television/Zhong Want TV (CITTV/ZWTV) چینی
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 Sky Link TV چینی

 SINO TV چینی

 Phoenix Satellite TV چینی

 U.S. National TV چینی

 WCETV چینی

 The Korea Daily ایکره

 Korea Times ایکره

 Korea Town Daily ایکره

 The Weekly Herald ایکره

 نام نشریه زبان

 Town News ایکره

 SBS International ایکره

 MBC America ایکره

 KBS America ایکره

 Radio Korea-AM 1540 ایکره

 Radio Seoul-AM 1650 ایکره

 Woori Radio - AM 1230 ایکره

 Korean Gospel Broadcasting-AM1190 ایکره

 TVK24 ایکره

 Dongpo News ایکره

 YTN ایکره

 Christian Vision ایکره

 Kukmin Daily ایکره

 Dongpo Journal ایکره

 Sunday Journal ایکره

 CGN TV ایکره

 Christian Herald ایکره

 Uri Radio ایکره

 Media Group ایکره

 Santa Ana Noticias اسپانیایی

 Azteca اسپانیایی

 Rumores Newspaper اسپانیایی

 Para Todos اسپانیایی

 El Aviso اسپانیایی

 Excelsior اسپانیایی

 HOY اسپانیایی
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 La Opinion اسپانیایی

 KMEX-TV (Univision) اسپانیایی

 KVEA-TV (Telemundo) اسپانیایی

 KVEA-TV (Telemundo) اسپانیایی

 KWHY-TV اسپانیایی
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 2020گیری رویدادهای معرفی نمایش مراکز رای

ریزی مراکز ماهانه سیار است که کارکنان برای ارائه گزارش درباره برنامهجلسه« 2020گیری نمایش مراکز رای»

 گیری برگزار خواهند کرد.رای

 مکان سازمان تاریخ و ساعت

 2019می  17

 ظهر 12

 Irvine Civic Center مدیران دولتی

 ,Civic Center Plaza 1

Irvine, CA 92606 

 2019ژوئن  2

 ب.ظ 4:30

Together We Will OC IRWD Duck Club 

 ,Riparian Way, Irvine 15

CA 92612 

 2019جوالی  15

 صبح10:15

League of Women Voters 

of Orange County 

Sisters of St. Joseph 

 ,S. Batavia Street 480

Orange, CA 92868 

 2019آگوست  22

 ب.ظ 6

 Republican Women

 Federated of 

Orange County 

Registrar of Voters Office 

 ,S. Grand Avenue 1300

Santa Ana, CA 92705 

 2019ر سپتامب 23

 ب.ظ 6:30

Democratic Party of 

Orange County 

DPOC Headquarters 

 W. Chapman 1916

 Avenue, Orange, CA

92868 

 2019اکتبر  21

 ب.ظ 7

Orange County 

Republican Party 

Hilton Costa Mesa 

 Bristol Street, Costa 3050

Mesa, CA 92626 

 نامشخص UC Irvine 2019نوامبر 

 نامشخص CSU Fullerton 2019دسامبر 

 نامشخص نامشخص 2020ژانویه 

 نامشخص تجارت 2020فوریه 

 کلیات بازخورد عمومی

 کارگروه انتخابات عمومی

عضو است که وظیفه  25( در واقع یک هیات مشورتی عمومی و متنوع شامل CEW« )کارگروه انتخابات عمومی» 

 پذیری انتخابات را بر عهده دارد.دسترسیتضمین آزادی و 
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 CEWاعضای 

 سازمان  نام

 ، استیون اسپیلمن CEWرئیس 
(Steven W. Spillman) 

 Mission Viejoگذاری گروه عضو، کمیسیون مشورتی سرمایه

 ، لوسیندا ویلیامزCEWمعاون 
 (Lucinda Williams) 

 Fullertonفروشنده شهری، شهر 

   فروشندگان شهری

Adria M. Jimenez   فروشنده شهری، شهرBuena Park 

Theresa Bass   فروشنده شهری، شهرAnaheim 

 Irvineفروشنده شهری، شهر   (Molly McLaughlinالفلین )مولی مک

 (Lucinda Williamsلوسیندا ویلیامز )
 Fullertonفروشنده شهری، شهر  (CEW)معاون 

   هاآسیاییجامعه 

 (Tammy Kimتامی کیم )
 (CEW LAAC)رئیس مشترک 

 ای / خدمات عمومی کرهکره مدیرعامل، مرکز آمریکایی

 هنری نوح ادموندز 
(Henry Noh Edmunds) 

 وکیل

Tim Cheng  رئیس مشترک، مرکز خدمات شهروندان سالخورده آسیایی آمریکایی 

Charles Kim  بینرئیس، شبکه اقدام-( جامعهiCAN) 

   جامعه التین

 (Alba Ramiroآلبا رامیرو )
کننده روحانیان کلیسا، موسسات خیریه کاتولیک کانتی هماهنگ

Orange 

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

، دکتر (Eddie Marquez)ادی مارکز 
 حقوق

 OCعضو هیات اجرایی، اتاق اسپانیولی  

 Regalمدیر مشارکت اجتماعی، گروه پزشکی   (Marisol Ramirezماریسول رامیرز )

   جامعه معلوالن

 (Elizabeth Campbellالیزابت کمپبل )
 (CEW VAAC)رئیس مشترک 

 Dayle McIntoshها، مرکز مدافع تغییرات سیستم

Debra Marsteller   ،مدیر اجراییProject Independence  

Paul Spencer  وکیل، حقوق معلوالن کالیفرنیا 

Gabriel Taylor  دهندگانمدافع حقوق رای 

   جامعه سالخوردگان

Judith Barnes  شخص عادی 

   گیریماموران رای

 آنا خیمنز پالنک 
(Anna Jimenez Plank) 

 شخص عادی 
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 CEWاعضای 

 سازمان  نام

    (Suzanne Narducyسوزان نردوسی )

   حزب دموکرات

 Orangeرئیس، حزب دموکرات کانتی   (Ada Briceñoآدا بریسنو )

   خواهحزب جمهوری

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

   احزاب جایگزین

    خالی

   دهندگان زنرایائتالف 

 OCدهندگان زن نماینده، ائتالف رای  (Wanda Shafferوندا شافر )

   نماینده جوان

 Alexanderالکساندر ویلیامز )
Williams)  شخص عادی 

   سربازانامور کهنه

Lyle Brakob  شخص عادی 

   آزاد

 وکیل حقوق انتخابات  (Garrett M. Fahyگرت فاهی )

 استیون اسپیلمن
(Steven W. Spillman) 

 (CEW)رئیس 
 Viejoگذاری گروه عضو، کمیسیون مشورتی سرمایه
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 دستور کار جلسه
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 پذیری زبانیگیری و کمیته دسترسیپذیری رایکمیته دسترسی

کمیته »با نام  CEW( و کمیته فرعی VAAC« )گیریپذیری رایکمیته مشورتی دسترسی»با نام  CEWکمیته فرعی 

کارگروه انتخابات »تشکیل شدند، دو کمیته مستقل  2017( که در اوایل LAAC«)پذیری زبانیمشورتی دسترسی

گیری بانی در زمینه مراکز رایدهندگان دچار معلولیت و جوامع اقلیت زهستند که برای تمرکز بر نیازهای رای« عمومی

 اند.و انتخابات با برگه پستی در نظر گرفته شده

 VAAC  وLAAC دهندگان دچار معلولیت، ویژه برای رایگیری، بهبرای ارائه مشاوره در زمینه گذار به مراکز رای

ورهای کار بر آموزش و راهنمایی رسان به آنها تشکیل شدند. دستهای خدمتدهندگان دارای نیازهای زبانی و سازمانرای

های عمومی آگاهانه درباره ای برای دریافت بازخوردها و دیدگاههای مشارکت و ایجاد عرصهدهندگان، ایجاد فرصترای

 های عملیاتی متمرکز است.بهترین شیوه

یا مایل به عضویت در آنها  های مشورتی عمومی نیاز داریدتان به اطالعات بیشتری درباره این گروهاگر شما یا سازمان

 تماس بگیرید. ocvoter@rov.ocgov.comمراجعه کنید یا با نشانی  visit ocvote.com/cewهستید، به نشانی 

  

mailto:ocvoter@rov.ocgov.com
mailto:ocvoter@rov.ocgov.com
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 گیریپذیری رایکمیته مشورتی دسترسی

 CEW - «ای مستقل از کارگروه انتخابات عمومی است که برای بررسی کمیته، «گیریپذیری رایکمیته دسترسی

دهد. این کمیته گیری با برگه پستی تشکیل جلسه میگیری و رایدهندگان دچار معلولیت در زمینه مراکز راینیازهای رای

 کند.را برآورده می« گیریپذیری رایکمیته مشورتی دسترسی»الزامات قانونی 

 سازمان نام

Andrea Pitsenbarger California Council for the Blind 

Dan Quinn Easter Seals 

Debra Marstellar Project Independence 

Edward Roth Disability Student Services - Fullerton College 

Elizabeth Campbell Dayle McIntosh Center 

Gabriel Taylor Disability Rights California 

Jamie Cansler Council on Aging 

Larry Singer Advocate 

Lucy Carr-Rollitt 
Disability Student Services - Santiago Canyon 

College 

Melanie Masud Orange County Transportation Agency 

Paul Spencer Disability Rights California 

Phillip Reeves Braille Institute Anaheim Center 

Reina Hernandez Regional Center of Orange County 

Starr Avedesian 
Disability Student Services - Santiago Canyon 

College 
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دستور کار جلسه
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 پذیری زبانیکمیته مشورتی دسترسی

CEW - «ای مستقل از کارگروه انتخابات عمومی است که برای بررسی نیازهای کمیته، «پذیری زبانیکمیته دسترسی

دهد. این کمیته الزامات قانونی گیری با برگه پستی تشکیل جلسه میگیری و رایجوامع اقلیت زبانی در زمینه مراکز رای

 کند.را برآورده می« پذیری زبانیکمیته مشورتی دسترسی»

 سازمان نام

 Catholic Charities of Orange County (Alba Ramiroرامیرو )آلبا 

 inter-Community Action Network (Charles Kimچارلز کیم )

 Iranian Circle of Women's Intercultural Network (Faye Hezarفایه هزار )

 Korean American Center (Jini Shimجینی شیم )

 Korean Resource Center (Jonathan Paikیوناتان پایک )

 Achieve Better Communication (June Shangجون شانگ )

 Irvine Evergreen Chinese Senior Association (Kerry Lieuکری لیو )

 فرکیانا آسمان
 (Kiyana Asemanfar) 

California Common Cause 

 کوانگ هو کیم 
(Kwang Ho Kim) 

Korean Community Services 

  South Coast Chinese Culture Association (Mike Chenمایک چن )

 Department of Secondary Education at CSU Fullerton (Natalie A. Tranناتالی ترن )

 Irvine Evergreen Chinese Senior Association (Peter Chanپیتر چان )

 شیخا باتناگار 
(Shikha Bhatnagar) 

South Asian Network 

 نیا سودی فرخ
(Sudi Farokhnia) 

Iranian Circle of Women's Intercultural Network 

 Korean American Center (Tammy Kimتامی کیم )

 کوتا -ترزا مرکادو
(Teresa Mercado-Cota) 

Santa Ana College 

 (ThuyVy Luyenوی لوین )توی
Association of the Vietnamese Language & Culture 

Schools of Southern California 

 Asian American Senior Citizens Service Center (Tim Chengتیم چنگ )

 VietRISE (Tracy Laتریسی ال )

 Cambodian Family (Vattana Peongواتانا پئونگ )

 زکه هرناندز 
(Zeke Hernandez) 

Santa Ana LULAC #147 

 

  



 

 EAPنهایی 
 70 صفحه

دستور کار جلسه
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 نظرسنجی

OCROV ریزی برای انتخابات آتی بهره های نظرسنجی برای بهسازی خدمات، منابع و برنامهاز دیرباز از داده

برای « گیرینظرسنجی بازخورد مرکز رای»گیری جدید، گیرد. در روند آماده شدن برای گذار به الگوی رایمی

طراحی شد. از عموم مردم درباره نیازهای گیری های مراکز رایهای عمومی درباره خدمات و مکانآوری دیدگاهجمع

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

دهندگان پر کنند. البته امکان پر کردن برگه توانند برگه نظرسنجی کاغذی را در رویدادهای راهنمایی رایدهندگان میپاسخ

گیری نیز وجود دارد. دو نسخه سایت مرکز رایسنجی آنالین پس از آشنا شدن با تغییرات پیش رو از طریق وبنظر

در دسترس عموم  24/7مشابه هستند و تنها تفاوت آنها این است که نسخه آنالین به صورت  -کاغذی و آنالین-نظرسنجی 

شرکت کرده  OCROVر از مردم در نظرسنجی نف 1,200، بیش از EAPنویس مردم است. در زمان نوشتن پیش

 بودند.

ای، چینی، فارسی )پارسی( و تاگالوگ نیز های اسپانیایی، ویتنامی، کرهبه زبان« گیریبازخورد مرکز رای»نظرسنجی  

 ترجمه شده است.

 نظرسنجی کاغذی

رویدادهای معرفی ماهانه های عمومی، رسانی مختلف مانند کارگاههای نظرسنجی کاغذی از رویدادهای کمکبرگه

کنندگان در این رویدادها شود. شرکتآوری میرسانی جمعو دیگر رویدادهای کمک« 2020گیری نمایش مرکز رای»

توانند برگه نظرسنجی را به منزل ببرند و آن را بعدا از طریق پاکت بازگشت پس از آگاه شدن از تغییرات پیش رو می

 دار پست کنند.-تمبر

 نظرسنجی کاغذی نوع رویداد 

 37  2020گیری نمایش مراکز رای

 EAP  509های عمومی کارگاه

 92  رسانی عمومیرویدادهای کمک

 6  های نظرسنجی پست شدهبرگه

 



 

 EAPنهایی 
 72 صفحه
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 EAPنهایی 
 75 صفحه
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 نظرسنجی آنالین

 OCROVدهند، در نظرسنجی آنالین شرکت کنند. توانند در هر زمان و مکانی که مناسب تشخیص میهمه مردم می

ها های محلی، همکاران اجتماعی و رسانهها و دانشگاهبرای فراهم کردن امکان دسترسی به نظرسنجی آنالین از کالج

 کمک گرفته است.

 ماند.های رای در دسترس عموم مردم باقی میگیری و صندوقمراکز راینظرسنجی آنالین تا زمان نهایی شدن مکان  

 های دیگردهندگان به زبانهای تکمیلی برای گرفتن بازخورد از رایتالش

OCROV های تحت پوشش دهندگانی که مطالب انتخابات را به یکی از زبانرسانی به رایبرای کمکOCROV 

نامه ترجمه شده شرکت در نظرسنجی دعوت 18,000در پیش گرفته است. حدود اند، رویکرد هدفمندی درخواست کرده

 دهندگانی که خواستار کمک زبانی شده بودند، ارسال شده است.به رای
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 گیریآرایش مرکز رای
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 های استقرار صندوق رایگیری و مکانفهرست مرکز رای

ها برای های زیر پس از تایید شدن مکانگیری و صندوق رای در جریان است. جدولفرآیند انتخاب مکان مرکز رای

 نیز ارائه خواهد شد. VIGسایت و روز خواهد شد. این اطالعات در وبمشارکت، به

 روزه 11گیری مراکز رای 

 روز/ساعت نشانی مرکز

Orange County  
Registrar of Voters 

1300 S Grand Avenue 
Building C 

Santa Ana, CA 92705 
 

   

 

 روزه 4گیری مراکز رای

 روز/ساعت نشانی مرکز

   

   
 

 های صندوق رایمکان

 روز/ساعت نشانی مرکز

Orange County  
Registrar of Voters 

1300 S Grand Avenue 
Building C 

Santa Ana, CA 92705 
 

   

 

پر کنید.  ocvote.com/sitesuggestionرا در « فرم پیشنهاد انتخاب مکان»خواهید مکانی را پیشنهاد کنید، اگر می

 ماند.های رای در دسترس عموم مردم باقی میگیری و صندوقاین فرم تا زمان نهایی شدن مکان مراکز رای
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 دهندگانهای معیارهای قانون انتخاب راینقشه 

 مسیرهای حمل و نقل عمومی
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 مناطقی که آمار استفاده از خدمات پستی در آنها پایین است

 

 تراکم جمعیت
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 جوامع زبانی

 

 



 

 EAPنهایی 
 86 صفحه

 دهندگان دچار معلولیترای

 

 



 

 EAPنهایی 
 87 صفحه

 آمار پایین مالکیت خودرو خانوار
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 درآمد-مناطق شامل جوامع کم
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 انددادن ثبت نام نکردهمناطق دارای ساکنان واجد شرایطی که هنوز برای رای 
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 گیری یا صندوق رایمناطق نامناسب برای استقرار مرکز رای
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 فهرست تقویم رویدادهای همگانی

و  2019قرار است پیگیر برگزاری آنها در سالهای  OCROVفهرست زیر رویدادهای احتمالی و هدفمند همگانی را که 

یابد. برای ارائه پیشنهاد با نشانی دهد. تعداد رویدادها به تدریج افزایش میباشد، نشان می 2020

ocvoter@rov.ocgov.com .تماس بگیرید 

 2020-2019تقویم رویدادهای همگانی احتمالی 

 برگزارکننده نام رویداد ماه

 Asian Garden Mall Flower ژانویه
Festival 

Asian Garden Mall 

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

 ICS Chinese New Year فوریه
Celebration 

Irvine Chinese School (ICS) and 
South Coast Chinese Cultural 

Association (SCCCA) 

 Irvine Evergreen Chinese Senior فوریه
Association New Year 

Celebration 

Irvine Evergreen Chinese Senior 
Association 

 Irvine High School Multi-Culture فوریه
Festival 

Irvine High School Parent, Teacher, 
and Student Association 

 Candidate Academy Orange County Labor Federation فوریه

 UVSA Tet Festival Union of Vietnamese Student فوریه
Association  

 Braille Institute of America Voter مارس
Outreach and Education 

Presentation 

Braille Institute of America 

 Celebrate Life of Cesar Chavez St. Boniface Church مارس

 Celebrating Korean American مارس
Leadership 

UCI Korean American Alumni 
Chapter 

 KinderCaminata  Cypress College مارس

 KinderCaminata  Fullerton College مارس

 KinderCaminata  Santa Ana College مارس

 Laguna Niguel High School Job مارس
& College Fair 

Laguna Niguel High School 

 Lunar New Year Celebration Asian American Senior Citizens مارس
Service Center 

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

 Persian New Year Festival Iranian-American Community Group مارس
of Orange County  
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 2020-2019تقویم رویدادهای همگانی احتمالی 

 برگزارکننده نام رویداد ماه

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

 San Juan Hills High School Voter مارس
Registration Training 

San Juan Hills High School 

 ShamROCK n' RUN St. Jude Medical Center مارس

 Westminster Spring Festival City of Westminster مارس

 Arts Alive Festival  City of Mission Viejo آوریل

 Beckman High School Meet the آوریل
Professionals Fair 

Beckman High School 

 City of Westminster Spring آوریل
Festival 

City of Westminster 

 Cypress Farmers Market City of Cypress آوریل

 Dia del Niño City of Santa Ana آوریل

 Dia del Niño El Centro Cultural De Mexico آوریل

 DTSA Art Walk Downtown Santa Ana آوریل

 Earth Day Event  Golden West College آوریل

 Feria de Abril Feria Los Alamitos آوریل

 Friendly Centers Resource آوریل
Networking Event 

The Friendly Center 

 Irvine Valley College Spring Job آوریل
Fair 

Irvine Valley College 

 Katella High School Voter آوریل
Education Week Event 

Katella High School 

 Voter Registration Training League of Women Voters of Orange آوریل
County 

 Love Buena Park City of Buena Park آوریل

 Media Arts Santa Ana (MASA) آوریل
Mixer 

MASA/OC Film Fiesta 

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

  Dia del Niño OC Fairgrounds آوریل

 Renters Protection Forum Orange County Communities آوریل
Organized for Responsible 

Development 

 Summer Youth Job Fair Employment Development آوریل
Department 

 OC LGBTQ Youth Convening LGBT Center  آوریل

 de Mayo Festival Anaheim City of Anaheim 5 می
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 Asian Pacific American Heritage می
Month Forum 

Asian Americans Advancing Justice 
– Orange County 

 Asian American Pacific Islander می
Heritage Month Celebration 

 Southern California Edison 

 Battle of the Mariachis Mission San Juan Capistrano می

 CIELO Showcase CIELO می

 Cinco de Mayo Festival City of San Clemente می

 Cinco De Mayo In Tustin City of Tustin می

 Student Tabling Event  CSU Fullerton می

 Student Tabling Event Cypress College می

 Dancing Out Stigma  Bowers Museum می

 Downtown Anaheim Farmers می
Market 

City of Anaheim 

 Estrella Awards Orange County Hispanic Chamber می
of Commerce 

 FaCT Conference Families and Communities Together می

 Heartbeat of Mexico Chapman University می

 Irvine Evergreen Chinese Senior می
Association Monthly Meeting 

Irvine Evergreen Chinese Senior 
Association 

 Irvine Korean Cultural Festival Irvine Korean Cultural Festival می

 Jarana Carnavalera Jarana Carnavalera en California می

 Mariachi Festival Viva la Vida/Calacas می

 New Horizons Dinner-Cinco de می
Mayo 

YMCA of OC 

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

 OC Human Relations Awards می
Dinner 

OC Human Relations 

 Open Garden Day City of Santa Ana می

 Orange County Asian Chamber می
Leadership Mixer 

Asian Business Association of 
Orange County  

 Rancho Days Fiesta-Heritage Hill می
Historical Park 

OC Parks 

 Saddleback College Tabling می
Event 

Saddleback College 

 Santa Ana College Tabling Event Santa Ana College می

 SOKA International Festival SOKA University می

http://ocparks.com/historic/heritage
http://ocparks.com/historic/heritage
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 State of the Community Fullerton Collaborative می

 Cinco de Mayo Fiesta The Outlets at San Clemente می

 UCI Anti-Cancer Challenge Run UC Irvine می

 Vesak Festival - Buddha's می
Birthday Celebration 

Giac Ly Buddhist Monastery 

 Vesak Festival - Mile Square می
Park 

Vietnamese American Buddhist 
Congregation 

 Veterans Luncheon LULAC می

 Veterans Resource Center Santa می
Ana College 

Santa Ana College 

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

Pacific Islander Community Alliance 
(OCAPICA) 

 Willcock Community Meeting Orange County Communities می
Organized for Responsible 

Development 

 Annual Filipino-American ژوئن
Lawyers of Orange County 

Membership Meeting and Mixer 

Filipino-American Lawyers of 
Orange County  

 Annual Orange County Hiring ژوئن
Fair 

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

Supervisors and KACC Foundation 

 APIA Vote Leadership Institute Orange County Asian Pacific ژوئن
Islander Community Alliance 

 Candidate Academy Orange County Labor Federation ژوئن

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

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

 Citizenship Fair Orange County Communities ژوئن
Organized for Responsible 

Development 

 Feria de Salud Las Lomas Gardens Apartments ژوئن

 - Fiesta Appreciation Day ژوئن
Caregiving Day 

Crooru Caregivers on-demand 
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 OCCORD Leadership Academy Orange County Communities ژوئن
Organized for Responsible 

Development 

 Open House  Rancho Santiago Community ژوئن
College District 

 San Juan Capistrano Summer ژوئن
Concert Series 

City of San Juan Capistrano 

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

 Tabling Sunday Mass Christ Our ژوئن
Savior Parish 

Christ Our Savior Parish Church 

 American Indian Families Walking Shield جوالی

 Candidate Academy  Orange County Labor Federation جوالی

 Summer Jazz Concert Series Segerstrom Center for the Arts جوالی

 Cypress Community Festival Cypress Community Festival جوالی
Association 

 American Mariachi South Coast Repertory آگوست

 Brea Fest City of Brea آگوست

  Canto de Anaheim Pacific Symphony آگوست

 Chicanxs Unidxs Annual آگوست
Fundraiser 

Chicanxs Unidxs 

 Annual Civic Expo & National آگوست
Night Out 

City of La Palma 

 Concerts in the Park City of Orange آگوست

 CSU Fullerton Move-In Day CSU Fullerton آگوست

 Downtown Fullerton Farmers آگوست
Market 

City of Fullerton 

 Fiesta Music Festival San Clemente Chamber of آگوست
Commerce 

 Movies in the Park Series City of Fountain Valley آگوست

 Sizzlin’ Summer Concert Series City of Irvine آگوست

 National Night Out Mission Viejo Police Department آگوست

 OC Night Market Costa Mesa آگوست

 Orange County Fair Costa Mesa آگوست

 Placentia Certified Farmers آگوست
Market 

City of Placentia 

 Sabor a Mar -Folcklorico/Mariachi Relampago del Cielo آگوست
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 Evening in the Park Summer آگوست
Concerts 

City of San Juan Capistrano 

 Seal Beach Farmers Market City of Seal Beach آگوست

 Senior Fitness Expo City of Irvine آگوست

 The Vic Victoria Skimboards آگوست

 Musicals and Plays Series Santa Ana College آگوست

 Commemoration The Richard Nixon Presidential 9/11 سپتامبر
Library & Museum 

 AASCSC Moon Festival Asian American Senior Citizens سپتامبر
Service Center 

 Anaheim Mariachi Festival Rhythmo Inc. Mariachi Academy سپتامبر

 Discoverfest CSU Fullerton سپتامبر

 City of Brea Wellness Festival City of Brea سپتامبر

 Fiestas Patrias City of Santa Ana سپتامبر

 National Voter Registration Day سپتامبر
Press Conference 

City of Santa Ana 

 County of Orange Career Expo سپتامبر
and Open House 

County of Orange 

 Irvine Global Village Festival City of Irvine سپتامبر

 Irvine Moon Festival Irvine Chinese School/South Coast سپتامبر
Chinese Cultural Center 

 Lake Forest Heroes Day City of Lake Forest سپتامبر

 Mid-Autumn Children's Festival The Coordinating Committee of سپتامبر
Vietnamese American Youth 

Organizations 

 OCEA Health Fair Orange County Employees سپتامبر
Association 

 Orange International Street Fair City of Orange سپتامبر

 SAC Club Rush Santa Ana College سپتامبر

 Santa Ana Family Day MAGIC Inc. Academy of the Arts سپتامبر

 Westminster Dia de la Familia City of Westminster سپتامبر

 & Anaheim Fall Festival اکتبر
Halloween Parade 

City of Anaheim 

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

 Halloween Family Fun City of Stanton اکتبر

 Senior Wellness Expo City of Yorba Linda اکتبر
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 Community Resource Fair Huntington Beach Adult School اکتبر

 CSU Fullerton Faculty Voter اکتبر
Registration Drive 

CSU Fullerton 

 Donate a Day of Service Event Cypress College اکتبر

 Downtown Fullerton Art Walk Magoski Arts Colony اکتبر

 Fullerton Museum Center Event City of Fullerton اکتبر

 Huntington Beach Airshow The Great Pacific Airshow اکتبر

 Hispanic Heritage Month Mixer Hispanic Chamber of Commerce of اکتبر
Orange County 

 Irvine Evergreen Chinese Senior اکتبر
Association Monthly Meeting 

Irvine Evergreen Chinese Senior 
Association Monthly Meeting 

 Irvine Valley College Pinoy اکتبر
Piyesta 

Elevate AAPI @ Irvine Valley 
College 

 Employee Registration Event Masimo اکتبر

 Nashtai & Ashnai: Persian اکتبر
Breakfast with the UC Irvine 

Iranian Student Union 

Iranian Student Union at UC Irvine 

  OC Arirang Harvest Festival Arirang OC Festival اکتبر

 OC Film Fiesta Media Arts Santa Ana اکتبر

 OC International Auto Show Motor Trend Group, LLC اکتبر

  OC Roller Derby Competition OC Roller Derby اکتبر

 Voter Education Presentation Orange Coast College اکتبر

 Placentia Harvest Festival Placentia Heritage Festival اکتبر
Committee  

 Relationship Building Network اکتبر
Business Expo 

Relationship Building Network, Inc. 

 Arts Celebration: FALL FOR ALL Segerstrom Center for the Arts اکتبر

 Silverado Country Fair & Folk اکتبر
Festival 

Silverado Country Fair & Folk 
Festival 

 Community Engagement Fair UC Irvine اکتبر

 Viet Film Fest Vietnamese American Arts and اکتبر
Letters Association  

 Western State College Law Voter اکتبر
Registration Drive 

Western State College of Law 
Student Council 

 Delhi Center Anniversary Dinner Delhi Center نوامبر

 Dia de los Muertos Calacas Inc نوامبر

 .Golden Future 50+ Expo  Golden Future Expos Inc نوامبر
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-Christmas Eve in Mexico دسامبر
Nochebuena 

Chapman University 

 Project Soapbox Actions Civics CA دسامبر

 Winter Wonderland City of Irvine دسامبر

 

 ناوگان سیار
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 نشریات

 2019آگوست  8اطالعیه عمومی برای جلسه رایزنی 

 

 اطالعیه عمومی

 

 

قانون انتخاب »طبق « نویس برنامه مدیریت انتخاباتتدوین پیش»برای « جلسه رایزنی»شود که اعالم میوسیله بدین

های مند، نمایندگان جامعه معلوالن و سازمانبرگزار خواهد شد. همه ساکنان عالقه 2019آگوست  8در « دهندگانرای

ز نمایندگان، هواداران و دیگر ذینفعان جوامع زبانی کانتی رسانان به افراد دچار معلولیت و نیاجتماعی و حامیان یا خدمت

 توانند در این جلسه شرکت کنند.می

 

مند جوامع زبانی و از نمایندگان عالقه Orangeکانتی « دهندگانمسئول ثبت نام رای»شود که نیل کلی، همچنین اعالم می

برنامه مدیریت »نویس خوردهای خود درباره تدوین پیشها و بازکند تا دیدگاهدعوت می Orangeجوامع معلوالن کانتی 

 2019آگوست  8ب.ظ روز  3:00ب.ظ تا  1:30توانند از مند میهای عالقه( را ارائه کند.  همه طرفEAP« )انتخابات

 Orange County Registrar ofبه نشانی Orangeکانتی « دهندگاندفتر ثبت نام رای»در این جلسه که در 

Voters, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA 92705 شود، شرکت برگزار می

 کنند.

 

های شود که این مکان از امکانات دسترسی معلوالن برخوردار است.  درخواست برای اسناد در قالبهمچنین اعالم می

و حداکثر تا چهار 5106 567 (714) باید از طریق شنیداری یا دیگر امکانات -پذیر، خدمات ترجمه، وسایل کمکدسترسی

 روز کاری پیش از تاریخ جلسه ارائه شود.

 

 .2019جوالی  17تاریخ: 

 

Neal Kelley 
 دهندگاندفتر ثبت نام رای
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 2019آگوست  29اطالعیه عمومی برای جلسه عمومی 

 

 اطالعیه عمومی

 
 

قانون انتخاب »طبق « نویس برنامه مدیریت انتخاباتپیش»مربوط به « جلسه عمومی»شود که وسیله اعالم میبدین
 برگزار خواهد شد. 2019آگوست  29در « دهندگانرای

 

دهندگان به نشانی سایت دفتر ثبت نام رایدر وب« نویس برنامه مدیریت انتخاباتپیش»شود که همچنین اعالم می 
ocvote.com/eap  هایی از آن بعداً و های انگلیسی در دسترس است و نسخهبه زبان «برنامه»منتشر خواهد شد.  این

 ای، تاگالوگ و فارسی )پارسی( منتشر خواهد شد.های اسپانیایی، ویتنامی، چینی، کرهطبق قانون فدرال و ایالتی به زبان
 

دهندگان به نشانی تر ثبت نام رایسایت دفتوانید با فرم آنالین ارائه دیدگاه در وبرا می« برنامه»های خود درباره دیدگاه
(ocvote.com/eap) از طریق نشانی ،ocvoter@rov.ocgov.com جلسه »، به صورت کتبی یا با حضور در

 .Orange County Registrar of Voters, 1300 Sهای مکتوب باید به نشانیمطرح کنید. دیدگاه« عمومی
Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA 92705 .فرستاده شود 

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

 200 Kalmus Drive 
 Costa Mesa, CA 92626 

 
 شود.نیز پخش می ocvote.com/eapجلسه عمومی به صورت زنده و آنالین در نشانی 

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

 مراجعه کنید.
 

های شود که این مکان از امکانات دسترسی معلوالن برخوردار است.  درخواست برای اسناد در قالبهمچنین اعالم می 
و حداکثر تا چهار  5106-567 (714)داری یا دیگر امکانات باید از طریق شنی-پذیر، خدمات ترجمه، وسایل کمکدسترسی

 روز کاری پیش از تاریخ جلسه ارائه شود.

 

 .2019اگوست  9تاریخ: 
 
 
 

Neal Kelley 
 دهندگاندفتر ثبت نام رای

 

 

 


