خالصه اجرایی
از آنجا که پاندمی یا بیماری همه گیر  COVID-19چالش های بی سابقه ای ایجاد کرده است ،دفتر من در حالیکه به صورت
موفقیت آمیز رهنمودهای بهداشت عمومی مراکز کنترل و پیشگیری بیماری و مقامات ایالتی و محلی را دنبال می کند ،برای
اجرای انتخابات به صورت امن ،و شفاف متعهد شده است.
ً
برای انتخابات فراخوانی ویژه شهر Westminsterدر  7آوریل  ،2020دستور اجرایی فرماندار که برای انجام انتخابات تماما از
طریق پست ،راهنمایی ارائه می داد ،پس از ارسال مطالب انتخاباتی به رأی دهندگان صادر شده بود .جهت ساده کردن عملیات ما
برای پیروی از دستور مربوطه ،منجمله باطل کردن اخذ رأی حضوری ،بستن دفتر ما بر عموم ،حفظ فاصله اجتماعی یا فیزیکی ،و
صدور اعالمیه های عمومی جهت اطالع مردم در مورد این تغییرات ،دفتر من سریعا ً پاسخ داد .با داشتن تجربه قبلی برای اقدام
فوری جهت تعدیل عملیات انتخاباتی ،به مجرد صدور یک دستور اجرایی مشابه بعدی توسط فرماندار ،برای انجام موفقیت آمیز
انتخابات فراخوانی ویژه شهر  Santa Anaدر  19مه  ،2020به صورت انتخابات تماما ً از طریق پست ،ما به خوبی آماده بودیم.
فراتر از این مورد ،طی شمارش مجدد انتخابات فرخوانی ویژه  ،Westminsterدفتر من توانست کماکان به اجرای اقدامات مربوط
به بهداشت عموم و محدود کردن خطر حسابرسی ها در مه و ژوئن  ،2020ادامه دهد.
با تجربه ای که ما در پی انجام دو انتخابات در محیط  COVID-19کسب کردیم ،و آماده سازی ما برای انتخابات عمومی ریاست
جمهوری  3نوامبر  ،2020این گزارش  COVID-19یک مرور اساسی در مورد ایجاد تغییرات الزم برای انجام انتخابات به
صورت امن ،در حالیکه خدمات کافی برای رأی دهندگان ،به نحوی که با حفظ شفافیت و جامعیت همتراز شده باشد ،ارائه می دهد.
این گزارش روشی را که متصدی ثبت  Orangeکانتی در نظر دارد تغییرات ذیل را انجام دهد مرور خواهد کرد:
• کاهش از  11روز به  5روز برای اخذ رأی حضوری در مراکز رأی.
• شیوه های بهداشتی و ایمنی طراحی شده برای ایمن نگهداشتن نمایندگان خدمات مشتری مراکز رأی و رأی دهندگان،
مطابق با استانداردهای بهداشت عموم ایالتی و کانتی.
• گامهایی که رأی دهندگان می توانند جهت حصول اطمینان از رأی دادن و بازگردان برگه رأی خود به صورت امن
بردارند.
• پوشش زبانی مکمل برای آموزش و کمک رسانی که بر اساس بخش  14201قانون انتخابات  Californiaالزامی است.
من تعهد خود را مجددا ً برای اولویت دادن به محافظت از بهداشت و ایمنی رأی دهندگان و کارکنان ،در حالیکه برای اخذ رأی به
صورت عادالنه و شفاف ،همراه با درستکاری دسترسی ایجاد می کنم ،به تأیید می رسانم.
ارادتمند شما،

Neal Kelley
متصدی ثبت رأی دهندگان
 OrangeکانتیCA ،

ادله پشتیبانی برای کاهش رأی گیری حضوری از  11روز به  5روز
برای انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری در تاریخ  3مارس  ،2020متصدی ثبت رأی دهندگان  Orangeکانتی (،)OCROV
اولین انتخابات سراسری خود را بر اساس الگوی مراکز رأی انجام داد .تجزیه و تحلیل میزان شرکت رأی دهندگان در انتخابات نشان
داد که انتقال به مراکز رأی به صورت مثبت توسط رأی دهندگان مورد قبول واقع شده بود .در واقع ،شرکت رأی دهندگان در این
انتخابات ( )50.1%پس از سال  ،2000بیشترین میزان شرکت برای یک انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری بود .عالوه بر این،
 %82رأی دهندگان ،رأی دادن از طریق پست را برگزیدند ،در مقابل  18%که رأی دادن به صورت حضوری در یک محل اخذ
رأی را انتخاب کردند.

در مقایسه با انتخابات مهم گذشته ،روندهای مربوطه نشان می دهد که رأی از طریق پست به مرور زمان بیشتر مردم پسند شده و
توسط رأی دهندگان استفاده می شود ،حتی قبل از پاندمی یا همه گیر .COVID-19

با وجود برخورداری از مکان های کمتری برای رأی دادن به صورت حضوری ،رأی دهندگان از توانایی خود برای رأی دادن در
هر مرکز اخذ رأی ،و در روزهایی که به روز انتخابات منتهی می شد ،استفاده کردند .طی اولین هفت روز اخذ رأی زودهنگام ،رأی
دهندگان کمتری به مراکز رأی مراجعه کردند و برای انداختن برگه رأی خود ،تا آخرین روزهای آخر هفته درست قبل از روز
انتخابات منتظر ماندند .چندین توضیح ،مانند منتظر بودن برای وقوع فعالیتهای سیاسی ،و داشتن نوعی احساس فوریت با نزدیک
شدن آخرین روز جهت انداختن برگه رأی ،وجود دارد.

با در نظر گرفتن عدم قطعیت در ارتباط با آنچه که از اکنون تا روز انتخابات تغییر خواهد کرد OCROV ،اقدامات پیشگیرانه ای را
به کار گرفته و برای ارائه بهترین خدمات به رأی دهندگان ،تا آنها بتوانند تجربه مثبتی برای رأی دادن داشته باشند ،الگوی رأی
دهندگان را تجزیه و تحلیل می کند .بر اساس تجزیه و تحلیل الگوی اخذ رأی ،درخواست  OCROVبرای یک معافیت جزئی جهت
دایر کردن مراکز رأی فقط به مدت چهار روز قبل از روز انتخابات ،موجب ایجاد توازن در ارتباط با حمایت از اخذ رأی به صورت
حضوری می شود ،و با داشتن حداقل میزان تقاضا برای اخذ رأی به صورت حضوری ،کارکنان در مراکز رأی در معرض خطر
غیرضروری قرار نخواهند گرفت.

بهترین روشهای بهداشتی و ایمنی در مراکز رأی
با وجود الزاماتی که هم اکنون بخاطر  COVID-19اجرا می شوند ،روند به کار گیری تسهیالت ،به صورت سنتی طرفدار تسهیالت
با اتاقهای بزرگتری بوده است .با رهنمودهای مربوط به حفظ فاصله اجتماعی یا فیزیکی ،استفاده از فضاهای بزرگتر امری حیاتی
برای حصول اطمینان از ایمنی کارکنان و رأی دهندگان است .در مرحله اولیه به کارگیری ،جهت شناسایی تمامی تسهیالت موجود،
 OCROVبه صورت نزدیک با همکاران در شهرداری و آژانس های عمومی همکاری خواهد کرد.
عالوه بر شناسایی اتاقهای بزرگتر برای اخذ رأی OCROV،همچنین به دنبال تسهیالتی خواهد بود که به منظور تسهیل گزینه های
جمع آوری برگه رأی از داخل خودرو یا خدمات سواره ،که فاصله گذاری اجتماعی یا فیزیکی را رعایت کرده و گزینه های بیشتری
برای رأی دهندگان جهت رأی دادن فراهم می کند ،دارای فضاهای بزرگتری برای پارکینگ هستند .عالوه بر این ،تسهیالتی که می
توانند فضای باز وسیع تری را در خارج از ورودی اتاق اخذ رأی ارائه دهند ،بیشتر مورد پسند هستند زیرا به رأی دهندگان اجازه
می دهند که حین انتظار در صف ،فاصله گذاری اجتماعی مناسبی را رعایت نمایند .همچنین  OCROVدر نظر خواهد گرفت که آیا
این تسهیالت دارای رهنمودهای از پیش تعریف شده یا روشهایی مانند تجدید نظر در حداکثر ظرفیت اشغال برای اتاقهایی که مد نظر
داریم هستند یا خیر.
با در نظر گرفتن چالش های ایجاد شده به واسطه  OCROV، COVID-19کماکان از استفاده از تسهیالتی که به افراد دارای
ریسک باالتر در ارتباط با  ،COVID-19مانند تسهیالت مسکونی سالمندان خدمات ارائه می دهند یا محل اسکان آنها هستند،
خودداری خواهد کرد .همچنین در راستای تداوم تعهد ایمنی در پردیس OCROV ،عمدا ً مدارس را از فرآیند به کارگیری تسهیالت
مستثنی می کند ،و در عوض اداره های ناحیه مدارس را هدفگیری می کند .با اینحال OCROV ،به پیگیری در قرار دادن مراکز
رأی در پردیس های دانشگاه ،کالج ،و کامیونیتی کالج ادامه خواهد داد.
طرح بندی ها در مراکز رأی باید نسبت به نیازهای دسترسی پذیری رأی دهندگان ،همسازی اشکال و اندازه های مختلف هر محل
اخذ رأی ،و الزامات مربوط به حداقل فضای الزم جهت حفظ فاصله گذاری فیزیکی بین هر یک از ایستگاه های رأی گیری ،در محل
صف کشیدن ،و در تمامی فضای اخذ رأی توجه داشته باشند.
در هر دو مولفه آموزش از طریق آنالین و حضوری ،رهنمودهایی در ارتباط با نحوه مناسب تمیز و ضد عفونی کردن مراکز رأی و
تجهیزات اخذ رأی به  CSRها داده خواهد شد .این امر نه تنها  CSRها را برای انجام وظایف خود در حین کار در یک مرکز رأی
آماده خواهد کرد ،بلکه همچنین تجهیزات مربوط به آموزش را برای  CSRبعدی و کالسهای آموزش حضوری بعدی تمیز نگه
خواهد داشت.
روال های عادی باز کردن و بستن ،طی آموزش حضوری تمرین خواهد شد ،لذا تجهیزات مربوط به آموزش به صورت مرتب تمیز
خواهند شد .از  CSRها خواسته می شود که به طور مرتب سطوح مشترک یا سطوحی که در طی روز مرتب لمس می شوند را
تمیز کنند .این شامل ،اما نه فقط محدود به ،دستگیره ها ،قلم ها ،میزهای ثبت ،اتاقک های اخذ رأی ،و صفحات تصویر است .هر یک
از افرادی که نقش  CSRرا به عهده دارند ،جهت حفظ ایمنی و محیط بهداشتی در محل های آموزش و مراکز اخذ رأی ،باید برای
تمیز کردن سطوح مشترک آماده باشند.
 CSRها برای پیگیری یک برنامه الزامی تمیز و ضد عفونی کردن که شامل قسمتهایی که باید ضد عفونی شود ،زمان انجام آن ،و
دفعات ،و اقالمی که باید برای تمیز کردن استفاده شوند ،آموزش دریافت خواهند کرد .یک چک لیست روزانه برای  CSRها فراهم
خواهد شد تا به عنوان راهنما برای هر روز دوره اخذ رأی استفاده شود.
برای محافظت رأی دهندگانی که در معرض خطر باالتری قرار دارند ،سطوحی که زیاد لمس میشود و اتاقک های اخذ رأی باید بین
هر استفاده ضد عفونی شود .این شامل سطوح زیاد لمس شده مانند :کتابچه های الکترونیک ثبت رأی دهندگان ،قلم ها ،نرده های
پلکان ،دستگیره ها درب ،دستگاههای تغییر ،دستگاه های چاپ ،میزهای دستگاه های چاپ ،هدفون ها ،و کنترل کننده های لمس
کردنی در دستگاههای عالمت زدن برای اخذ رأی ،و اتاقک های اخذ رأی است .قلم های یک بار مصرف و پوشش های گوش یکبار
مصرف برای هدفون ها فراهم خواهد شد تا هر رأی دهنده بتواند به دستگاههای استفاده نشده و تمیز دسترسی داشته باشد.
طبق قانون انتخاباتی  OCROV,§ 14201ملزم است برگه های نمونه انتخاباتی ترجمه شده را در حوزه های مشخص فراهم
نموده ،و عالمتی که نشان می دهد برگه های انتخاباتی نمونه به زبانهای تاگالوگ ،فارسی ،ژاپنی ،هندی ،گوجراتی در حوزه های
مشخص در دسترس می باشند را فراهم نماید .در هر یک از مراکز رأی ،نمونه برگه انتخاباتی ترجمه شده در یک کالسور روی میز
قرار داده می شود و نسخه هایی از آن به عنوان نمونه راهنما در دسترس رأی دهندگان قرار می گیرد .عالوه بر دریافت نمونه ای از
برگه رأی ترجمه شده در یک مرکز اخذ رأی ،رأی دهندگانی که ترجیح خود را برای دریافت مطالب انتخاباتی ترجمه شده به یکی از

زبانهای تعیین شده اعالم می کنند ،و آدرس آنها در یک حوزه مشخص شده ثبت شده است ،از طریق پست یک نمونه برگه رأی
ترجمه شده دریافت خواهند کرد .در اثر  ،COVID-19نمونه برگه رأی ترجمه شده الیه بندی خواهد شد تا به راحتی بتوان آنرا بین
هر استفاده تمیز و ضدعفونی کرد.
به عالوه ،جهت محافظت از افرادی که ممکن است در ریسک باالتری برای ابتال به  COVID-19باشند OCROV ،موارد ذیل را
در تمامی محل های مراکز رأی اجرا خواهد کرد:
•

برخورداری از وسائل حفاظت فردی برای CSRها (ضدعفونی کننده دست ،دستکش ،پوشش برای صورت ،سپر محافظ
صورت ،دستمال کاغذی)

•

افزایش عالمتگذاری که پروتکل های مربوط به فاصله گذاری اجتماعی یا فیزیکی را در داخل و خارج مراکز رأی توضیح
می دهد

•

فرصتهای بیشتر برای اخذ رأی در کنار جاده ( هر جا امکانپذیر باشد)

•

فرصتهایی برای انداختن برگه رأی از داخل خودرو یا به صورت سواره

•

وسائل نظافت جهت حمایت از ضد عفونی دوره ای تمامی تجهیزات اخذ رأی ،شامل تمامی دستگاههای ایجاد تغییر (این می
تواند شامل دستمالهای ضد عفونی کننده ،حوله های کاغذی ،سطل های زباله بدون نیاز به لمس ،ضد عفونی کننده های
پارچه ای) باشد

•

اقالم یکبار مصرف برای به حداقل رساندن تماس بین رأی دهندگان ( پوششهای گوش برای هدفون ها ،قلم ها ،پوشه های
حفط محرمانگی)

•

ضدعفونی کننده دست در دسترس خواهد بود

•

توزیع کننده استیکر یا خود چسب "من رأی دادم" برای حذف نیاز توزیع دستی توسط  CSRبه رأی دهندگان ،یا گذاشتن
رول آن برای لمس توسط بسیاری از رأی دهندگان

•

ترفیع منابع دیجیتال مانند  VIGو نمونه برگه رأی

همانگونه که در باال قید شده است ،جهت اولویت دادن به بهداشت و ایمنی کارکنان و رأی دهندگان تا از گزینه های امن ،دسترسی
پذیر ،و ایمن رأی گیری حضوری در انتخابات عمومی ریاست جمهوری  3نوامبر  2020برخوردار باشند OCROV ،تمامی
تعدیالت الزم را برای عملیات مراکز رأی به انجام خواهد رساند.

گزینه های ایمن اخذ رأی
رأی دادن از طریق پست
بر اساس الیحه  860مجلس ،هر رأی دهنده ثبت نام شده در  Californiaیک برگه رأی از طریق پست دریافت خواهد کرد.
 Orangeکانتی دستگاههایی را خریداری و عملیات خود را برای انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری در  3مارس  2020به روز
رسانی کرده بود ،تا به صورت موفقیت آمیز بتواند به هر یک از رأی دهندگان برگه رأی از طریق پست ارسال نماید OCROV .از
تجهیزات و تجربه الزم برای انجام مجدد این کار در انتخابات عمومی ریاست جمهوری در  3نوامبر  2020برخوردار است.
ارسال برگه رأی از طریق پست از روز سه شنبه 5 ،اکتبر  2020شروع خواهد شد و در پنج روز تکمیل خواهد شد .برای چک
کردن وضعیت برگه رأی ،رأی دهندگان می توانند از سیستم ردیابی برگه رأی  ،OCROVبرگه رأی اکسپرس  ،OCبرای به روز
رسانی در زمان واقعی در ارتباط با موقعی که برگه رأی آنها  OCROVرا ترک می کند ،توسط خدمات اداره پست آمریکا دریافت
شده است ،برای تحویل در راه است ،برای بازگشت به  OCROVدر راه است ،و اینکه آیا پردازش شده و مورد قبول قرار گرفته
است ،استفاده نمایند .بر اساس ترجیح رأی دهنده ،اطالعیه ها را می توان از طریق ایمیل یا پیامک دریافت کرد.

رأی دادن از طریق پست قابل دسترسی از راه دور
تصویب الیحه  860مجلس به هر رأی دهنده اجازه می دهد تا از طریق سیستم برگه رأی از طریق پست قابل دسترسی از راه دور
( ،)RAVBMکه قبالً محدود به رأی دهندگان دارای معلولیت ،رأی دهندگان در خارج ،و رأی دهندگان نظامی بود رأی دهند.
همینطور ارسال پیامک به رأی دهندگان برای اطالع دادن به آنها در مورد این گزینه رأی دادن تغییر خواهد کرد .طی یک انتخابات
ویژه اخیر ،ارسال پیامک  RAVBMبه "برگه رأی از طریق پست قابل دسترسی از راه دور ،به افرادی که دچار معلولیت هستند،
آنهایی که در اثر  COVID-19ضربه های پزشکی متحمل شده اند ،و رأی دهندگان در خارج ،گزینه درخواست برگه رأی از طریق
پست که به صورت الکترونیک تحویل داده می شود" تغییر داده شده بود .در حالیکه ارسال این پیامک مفید بود ،برای حذف کلمه
"پزشکی" برای انتخابات عمومی ریاست جمهوری  3نوامبر  ،2020این پیامک باید تغییر داده شود .این امر موجب برطرف کردن
هر گونه ابهام در مورد اینکه یک رأی دهنده فقط باید تحت قرنطینه باشد یا برای استفاده از گزینه رأی دادن مبتال به COVID-19
باشد ،می شود.
حائز اهمیت است که رأی دهندگان بتوانند اطالعات مربوط به  RAVBMرا به راحتی در وب سایت  OCROVپیدا کنند.
 OCROVدر صدد است برای توسعه ارسال پیامک به نحو ساده تر راهی را پیدا کند که با هر گونه مکاتبه ارسال شده از طریق
 RAVBMگنجانده شود؛ به عنوان مثال" ،دسترسی ،چاپ ،عالمت زدن و ارسال برگه رأی از خانه با استفاده از ".RAVBM
ارسال پیامک به صورت واضح و مختصر در راهنمای اطالعات رأی دهنده ( )VIGدر وب سایت ما ،در پرتال  ،RAVBMو در
پایگاههای رسانه های اجتماعی ما فراهم خواهد شد .سایر مطالب آموزشی بالقوه ،مانند ویدیوها و آگهی های اطالعاتی روی کاغذ می
توانند ایجاد شده و روی پلتفورمهای رسانه های اجتماعی  OCROVبه اشتراک گذاشته شوند ،و برای ارائه کمکهای مکمل به به
شرکای ما که به دسترسی پذیری نیاز دارند ارسال شود.

صندوق های جمع آوری برگه رأی
رأی دهندگان می توانند برگه های رأی خود را در  110+صندوق های جمع آوری برگه رأی که به صورت مناسب در سرتاسر
 Orangeکانتی قرار داده شده اند ،که پس از ارسال برگه های رأی از طریق پست ،به صورت  7/24برای عموم باز خواهد بود
بیاندازند .تقریبا ً تمامی صندوق های جمع آوری برگه رأی در همان محل هایی که رأی دهندگان در انتخابات مقدماتی ریاست
جمهوری در  3مارس  2020استفاده کردند مستقر خواهند شد .عالوه بر این ،فهرست صندوق های جمع آوری برگه رأی در
راهنمای اطالعات رأی دهنده و آنالین در  ocvote.comدرج خواهد شد.
هنگام جمع آوری برگه های رأی از صندوق های جمع آوری برگه رأی ،هر تیم جمع آوری برگه رأی ،برای تمیز کردن جعبه جمع
آوری برگه رأی وسائل نظافت خواهد داشت .این شامل مواد تمیز کننده همه منظوره به صورت اسپری ،الکل ایزوپروپیل ،کهنه های
نظافت ،یک اسفنج برای تمیز کردن و دستکش های نیتریل است .برگه های رأی در حالیکه توسط هر دو عضو پرسنل نظارت می
شوند ،در یک خودرو قرار داده خواهند شد .تیم مربوطه در تمامی اوقات ،هنگام وارد و خارج شدن از محل صندوق جمع آوری رأی،
با  OCROVتماس رادیویی برقرار می کند.

اخذ رأی به صورت حضوری در مراکز رأی
در ارتباط با اقداماتی که  OCROVبرای ترفیع بهداشت و ایمنی در محل های اخذ رأی به صورت حضوری انجام می دهد ،لطفا ً به
بخش قبلی در مورد بهترین روشها برای بهداشت و ایمنی مراکز رأی مراجعه نمایید.

پوشش زبانی مکمل برای آموزش و کمک رسانی که بر اساس بخش  14201قانون
انتخابات  Californiaالزامی است.
جوامع گوناگون  Orangeکانتی خبرهای به روز شده و اطالعات را از منابع گوناگون ،شامل منابع رسانه های زبان دریافت می
کنند OCROV .کارکنان تمام وقتی را جهت ارائه خدمات به عنوان رابط های جوامع زبانی تخصیص داده است ،و روابط قوی با
شرکای رسانه های زبانی در جوامعی که به زبان اسپانیولی ،چینی ،ویتنامی ،کره ای ،فارسی ،تاگالوگ ،گوجراتی ،هندی ،و ژاپنی
صحبت می کنند ایجاد کرده است .اطالعات در ارتباط با انتخابات آتی و خط تلفن رایگان کمک رسانی با شرکای رسانه های زبانی
به اشتراک گذاشته خواهد شد.
 OCROVبیش از  70ویدیو با طول ها و مطالب مختلف (ترجمه شده به تمام زبانهای مورد نیاز) تهیه می کند .این ویدیو ها
اطالعاتی و همچنین آموزشی خواهند بود ،مانند اطالع رسانی به رأی دهندگان در مورد تاریخ انتخابات و گزینه های مختلف برای
بازگرداندن برگه رأی .در تمامی مکانها در سرتاسر  Orangeکانتی فیلمبرداری انجام خواهد شد تا در حالیکه فاصله گذاری
اجتماعی یا فیزیکی حفظ می شود ،نمونه ای از الگوی یک مرکز رأی ،و نحوه ای که رأی دهندگان می توانند به صورت امن برگه
رأی خود را انداخته و باز گردانند را نشان دهد .ویدیوها دارای زیرنوس و به فرمتهای دسترسی پذیر خواهند بود تا تمامی رأی
دهندگانی که مشکل شنوایی دارند یا ناشنوا هستند ،و رأی دهندگانی که نابینا هستند یا مشکل بینایی دارند را در بر گیرد .عالوه بر
این ،ویدیو ها به زبانهای اسپانیولی ،ویتنامی ،چینی ،کره ای ،تاگالوگ ،فارسی ،گوجراتی ،هندی و تاگالوگ به صورت صوتی ضبط
خواهند شد .مطالب برای شرکای رسانه های عمومی و شرکای رسانه های زبانی فراهم خواهد شد.
برای تکمیل حمایت حضوری به رأی دهندگانی که کمک زبانی درخواست می کنند ،کنفرانس ویدیویی در دسترس خواهد بود تا به
تمامی مراکز رأی کمکهای چند زبانه فراهم نماید .این امر تضمین می کند که رأی دهندگانی که نیاز به کمک زبانی دارند قادر
خواهند بود با کارکنان آموزش دیده دوزبانه تعامل نمایند ،که می توانند رأی دهنده را از طریق شفاهی و بصری برای شرکت معنی
دار در روند اخذ رأی ،حتی اگر هیچ کارمند دوزبانه ای به صورت فیزیکی در مرکز رأی حضور نداشته باشد ،راهنمایی کنند .بر
اساس ترجیح رأی دهنده ،حمایت تلفنی نیز در دسترس خواهد بود.
در آخر OCROV ،بر اساس بخش  203قانون حقوق اخذ رأی و بخش  14201قانون انتخابات ،در اوت و سپتامبر  ،2020با
شرکای جامعه ،کارگاه های دوزبانه (به انگلیسی و/یا به زبان مربوطه هرگاه میسر باشد) را میزبانی خواهد کرد تا به جوامع زبان در
مورد تغییرات آتی مربوط به اخذ رأی و انتخابات برای انتخابات عمومی ریاست جمهوری در  3نوامبر 2020 ،اطالع دهد .شرکای
بالقوه جامعه شناسایی شده اند و برنامه ریزی در زمان چاپ در حال اجرا می باشد.

نتیجه گیری
بهنگام چاپ این نشریه ،برنامه ریزی به نحو چشمگیری در شرف اجرا است ،و با توزیع رهنمودهای مکمل توسط نهادهای دولتی
مانند وزیر امور خارجه و کسب آگاهی بیشتر در خصوص  ،COVID-19تغییرات به سرعت به وقوع می پیوندد .با محدودیت
زمانی جهت تأمین محل های اخذ رأی حضوری ،آماده کردن تجهیزات ،و بدست آوردن مطالب و وسایل ،ما معتقدیم که تجزیه و
تحلیل و تالشهای ما مبین یک مورد جدی است که نیازهای مربوط به اخذ رأی به صورت حضوری طی پنج روز عملیات مراکز
رأی در تمامی نقاط برآورده خواهد شد.
با بروز چالش های جدید و تغییرات در اوضاع ،تالشهای مکمل جهت محافظت از بهداشت و ایمنی رأی دهندگان و کارکنان به کار
گرفته خواهد شد .بر اساس آنچه که در حال حاضر از آن آگاهی داریم و می توان پیش بینی کرد ،در پاسخ به چالش های بهداشتی
طی این بحران که سریعا ً در حال تغییر است OCROV ،به صورت پیش گستر در صدد بود که  Orangeکانتی را در وضعیت
زیر قرار دهد:
•
•
•
•
•
•

فراهم نمودن وسائل یکبار مصرف برای اخذ رأی به صورت حضوری ،مانند قلم ها ،دستمالهای ضد عفونی کننده و
پوششهای صورت برای رأی دهندگان جهت ترفیع بهداشت و ایمنی
ترتیب دادن فرصتهای مجازی برای کاندیداها و اعضاء عموم جهت دریافت خدمات و اطالعات
ایجاد روشهایی برای عموم تا به صورت امن روند انتخابات را یا در خانه یا در دفتر رعایت نمایند
ایجاد فرصتهای یادگیری از راه دور برای کارکنان مراکز رأی ،و پیکربندی مجدد آموزش حضوری جهت پیروی از
فاصله گذاری اجتماعی یا فیزیکی و رهنمودهای ایمنی
پیروی از فاصله گذاری اجتمای یا فیزیکی از طریق الزامات مربوط به دسترسی عموم ،با دسترسی به وقت مالقات برای
دریافت کمک
اجرای یک برنامه جامع رسانه ای و کمک رسانی جهت اطالع رسانی به مردم در مورد تغییرات مربوط به رأی دادن و
انتخابات ،و چگونه می توان به نحو امن برگه رأی را انداخته و بازگرداند

با تجربه ای که ما در پی انجام دو انتخابات در محیط  COVID-19کسب کردیم و آماده سازی ما برای انتخابات عمومی ریاست
جمهوری  3نوامبر  ،2020ما معتقدیم که انعطاف پذیری و ایجاد تغییرات برای انجام انتخابات به صورت امن ،در حالیکه خدمات
کافی برای رأی دهندگان ،به نحوی که با شفافیت و جامعیت همتراز باشد حفظ می شود ،ضروری است.

