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با ما در شبکههای اجتماعی همراه باشید

دسترسپذیری امکانات رأیدهی

دستگاههای کمکی در مراکز رأیگیری وجود دارد تا به افرادی که برای تکمیل
برگههای رأی پستی خود با مشکل مواجه هستند کمک کند .اگر برای رأی دادن مشکل
دارید ،لطفا ً ازطریق شماره ) 206-296-VOTE (8683با ما تماس بگیرید.

مطالب مربوط به رأیدهی به زبانهای دیگر

 King County Electionsبرگههای رأی و تمام مطالب مربوط به رأیدهی را
عالوهبر زبان انگلیسی ،به زبانهای چینی ،کرهای ،اسپانیایی و ویتنامی نیز ارائه
میدهند.
برای درخواست مطالب مربوط به رأیدهی به یکی از این زبانها ،با ما تماس
بگیرید.

راهنمای
رأیدهی در King County

چه کسانی میتوانند برای رأی دادن ثبتنام کنند

شما باید شهروند و مقیم قانونی ایالت واشنگتن باشید ،حداقل شانزده سال سن داشته باشید ،به حکم دادگاه از
رأی دادن محروم نشده باشید و درحالحاضر بهدلیل محکومیت جنایی در زندان نباشید.
افراد  16و  17ساله میتوانند از قبل برای رأی دادن ثبتنام کنند و پس از اینکه برای رأی دادن
واجدشرایط شوند ،بهطور خودکار برگه رأی خود را دریافت خواهند کرد.
از ژانویه  ،2022حق رأی دادن بالفاصله پس از اتمام دوره محکومیت جنایی و آزادی از زندان
به فرد بازگردانده میشود ،بدون اینکه وضعیت نظارت اجتماعی درنظر گرفته شود .افرادی که قبالً
محکومیتهای جنایی داشتهاند ،فقط کافی است پس از آزادی از زندان ،برای رأی دادن ثبتنام کنند.
افراد  17سالهای که قبل از انتخابات "عمومی"  18ساله میشوند ،میتوانند در انتخابات "مقدماتی"
رأی بدهند .افراد  17ساله واجدشرایطی که از قبل برای رأی دادن ثبتنام کردهاند ،برگه رأی خود
را بهطور خودکار برای اولین انتخاباتی که در آن واجدشرایط رأی دادن هستند دریافت خواهند کرد.

دریافت برگه رأی

پس از اینکه برای رأی دادن ثبتنام کردید ،ما برگه رأی شما را حدود سه هفته قبل از انتخابات بعدی به
نشانی پستی شما ارسال میکنیم؛ برگه رأیدهندگان خارج از کشور و افرادی را که در خدمت ارتش هستند
زودتر ارسال میکنیم.

اطالع از محتویات برگه رأی

قبل از هر انتخابات ،جزوه مخصوص رأیدهندگان را دریافت میکنید که شامل بیانیهها و اطالعات تماس
نامزدهای انتخاباتی و اطالعات بیشتر درمورد قرار رأی ( )ballot measuresاست.
همچنین ،در صفحه  kingcounty.gov/elections/my-voter-informationمیتوانید راهنمای
شخصیشده رأیدهندگان را پیدا کنید که شامل رقابتهایی است که فقط واجدشرایط رأی دادن در آنها
هستید.

پر کردن برگه رأی

در هر انتخابات ،از هر رنگ خودکاری که میخواهید برای پر کردن کادر بیضیشکل گزینه انتخابی خود
استفاده کنید .اگر اشتباه کردید ،فقط کافی است روی کل گزینه انتخابی خود ،ازجمله کادر بیضیشکل ،خط
بکشید و کادر بیضیشکل کنار گزینه انتخابی جدید خود را پر کنید .با اینکه از شما میخواهیم که برگه
رأی خود را بهطور کامل پر کنید ،میتوانید از هر رقابتی که میخواهید صرفنظر کنید و ما فقط آراء
رقابتهایی را که در آنها رأی دادهاید شمارش خواهیم کرد.

امضاء کردن پاکت بازگشت

برای اینکه رأی شما شمارش شود ،باید اظهارنامه روی پاکت بازگشت را امضاء کنید و امضای روی پاکت
باید با امضای شما در سند ثبتنام رأیدهندگان مطابقت داشته باشد .الزم نیست به خط شکسته یا حتی خوانا
امضاء کنید ،فقط باید با امضای روی پرونده مطابقت داشته باشد .اگر امضاهای شما با هم مطابقت ندارند
یا کالً از بین رفتهاند ،ما نامهای برایتان ارسال میکنیم و درصورت داشتن اطالعات تماس شما در پرونده،
ازطریق تلفن و ایمیل با شما تماس میگیریم .فقط الزم است فرم سادهای را پر کنید و به ما تحویل دهید.

تحویل دادن برگه رأی

میتوانید برگه رأی خود را ازطریق پست( Vote Center ،مرکز رأیگیری) یا Student
( Engagement Hubمرکز مشارکت دانشجویی) ،یا ازطریق یکی از بیش از  70صندوق امن
اخذ رأی در سرتاسر  King Countyتحویل دهید؛ نیازی به تمبر نیست.
اگر میخواهید برگه رأی خود را ازطریق پست ارسال کنید ،توصیه میکنیم این کار را تا جمعه قبل از
"روز انتخابات" انجام دهید تا از دریافت بهموقع مهر ابطال پستی مطمئن شوید .برای اینکه برگه رأیتان
شمارش شود ،باید تا "روز انتخابات" مهر ابطال پستی روی آن زده شود یا تا رأس ساعت  8شب در
صندوق پستی اخذ رأی انداخته شود.

ردیابی برگه رأی

ردیاب آنالین برگه رأی را بررسی کنید تا مطمئن شوید که برگه رأی شما دریافت و شمارش شده است.
ردیاب آنالین برگه رأی همچنین سریعترین راه است تا بررسی کنیم که آیا مشکل امضاء در برگه رأی
شما وجود دارد یا خیر و بتوانیم آن را برطرف و رأی شما را شمارش کنیم .برگه رأی خود را ازطریق
 kingcounty.gov/elections/ballot-trackerردیابی کنید.

