
 کنید؟اگر برای رای دادن در جایی که زندگی می کنید نام نویسی نکرده اید، آیا مایلید امروز برای نام نویسی برای رای دادن در اینجا اقدام 

 
 

 )یک گزینه را انتخاب کنید(

      .قبال نام نویسی شده است. من برای رای دادن در نشانی اقامتگاه کنونی ام نام نویسی شده ام 

     .مایلم برای رای دادن نام نویسی کنم. )لطفا فرم پیوست ویژه نام نویسی رای دهنده را پُر کنید.(  بله 

     .من نمی خواهم برای رای دادن نام نویسی کنم. نه 

توانید میرفته خواهید شد. ای را انتخاب نکنید، به عنوان کسی که تصمیم گرفته است برای رای دادن در این زمان نام نویسی نکند، در نظر گتوجه: اگر گزینه 
 فُرم پیوست ویژه نام نویسی رای دهنده را بردارید تا در زمان دلخواه خود نام نویسی کنید. 

 تاریخ                                                       نام اقدام کننده                                                                         

 نکات مهم

 داشت. نخواهداقدام به نام نویسی یا تصمیم به نام نویسی برای رای دادن، در میزان کمکی که به وسیله این آژانس به شما ارائه خواهد شد، تاثیری  .1

کمک، با شما است.  اگر در مورد پُر کردن فرم نام نویسِی رای دادن، کمک الزم داشته باشید، ما به شما کمک خواهیم کرد. تصمیم درباره جستجو یا پذیرش .2
 می توانید فُرم نام نویسِی رای دهنده را در محل خصوصی خود پُر کنید.

 
درباره حق شما برای نام نویسی یا عدم تمایل به نام نویسی برای رای دادن، حق شما برای پوشیدگی در تصمیم گیری درباره نام کسی اگر معتقد باشید که  .3

می توانید شکایتی را  ،دخالت کرده است دیگر ترجیحات سیاسیدادن، یا حق شما برای انتخاب حزب سیاسِی خود یا  نویسی یا اقدام برای نام نویسی برای رای
  :یا با نشانی( 800) 345-( رای8683خارجه با تماس با شماره رایگاِن ) نزد وزارت

 Sacramento, CA, 95814 ,Street th11 -Secretary of State, 1500   .العات بیشتر درباره انتخابات و رای دادن، لطفا به وبسایت برای اطتنظیم کنید
  .www.sos.ca.gov ت خارجه در اینجا مراجعه کنیدروزا
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