
 

 
 ۲۰۲۰نوامبر  ۳

 انتخابات عمومی ریاست جمھوری

 نمونھ برگھ رأی ترجمھ شده بھ
 زبان فارسی

، حومھ اورنج کانتی موظف ھست کھ نمونھ ھای ترجمھ شده برگھ رأی بھ زبان فارسی را در اختیار رأی دھندگانی است  ۱۴۲۰۱ §طبق قانون انتخابات 
تعیین کرده اند، و در یک حوزه واجد شرایط زندگی می کنند، بگذارد. بھ عنوان رأی دھنده ای کھ زبان  کھ فارسی را بھ عنوان زبان مورد نظر خود 

شما    مورد نظر خود را فارسی تعیین کرده اید، و در یک حوزه واجد شرایط زندگی می کنید، این نامھ و نمونھ ترجمھ شده برگھ رأی ضمیمھ شده بھ
 ارسال شده است.  

باشید کھ نمونھ برگھ رأی ترجمھ شده یک برگھ رأی رسمی نیست. می توانید از نمونھ برگھ رأی ترجمھ شده بھ عنوان راھنمایی برای پر  لطفاً توجھ داشتھ 
 کردن برگھ رأی رسمی، کھ بھ زبانھای انگلیسی، اسپانیولی، ویتنامی، چینی و کره ای در دسترس است استفاده کنید.

 یادآوری ھای مھم: 

 مھر پست خورده باشند.  ،۲۰۲۰نوامبر  ۳شتھ باشید کھ برگھ ھای رأی از طریق پست باید تا روز انتخابات، لطفاً بخاطر دا ●
 .، تمبر، اضافھ کنیدھزینھ پست پاکت ھای بازگشت پرداخت شده است؛ شما الزم نیست ھزینھ پست ●
 ردگیری کنید ocvote.com/verifyتان را آنالین در ثبت نام رأی دھنده خود را مشاھده کرده و وضعیت برگھ رأی  پروندهمی توانید  ●
  من و مخصوص بھ عالوه بر بازگرداندن برگھ رأی پستی از طریق پست، ھمچنین می توانید آنرا در یکی از مراکز رأی گیری یا صندوقھای ا ●

 برگھ رأی بیاندازید.
o  برای محل ھای مراکز رأی گیری، لطفاً ازocvote.com/votecenter دیدن کنید 
o  برای صندوق ھای انداختن برگھ رأی، لطفاً ازocvote.com/dropbox دیدن کنید 

اگر می خواھید بھ صورت حضوری رأی دھید، می توانید بھ ھر یک از مراکز رأی گیری در حومھ اورنج کانتی مراجعھ نمایید. ساعت کار   ●
 این مراکز: 

o  شب.   ۸صبح تا   ۸از  :۲۰۲۰نوامبر  ۲تا  ۲۰۲۰اکتبر  ۳۰از 
o  ،شب.  ۸صبح تا  ۷ ، از۲۰۲۰نوامبر  ۳روز انتخابات 

 

 تماس بگیرید.  714-567-7600دیدن کنید یا با شماره    ocvote.comبرای کمکھای بیشتر، لطفاً از 


