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)206-296-VOTE (8683
1-800-325-6165
رله تله تایپ711 :

ایمیل
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آنالین

kingcounty.gov/elections

از طریق پست یا حضوری
King County Elections
Southwest Grady Way 919
Renton, WA 98057
روزهای کاری هفته باز است
 8:30صبح  4:30 -بعدازظهر
محل الحاقی ثبت نام رأیدهنده
صرفا ً ویژه خدمات ثبت نام رأیدهنده

Farsi

راهنمایی برای رأی دادن در
King County

روش ثبت نام برای رأی دهی
• آنالین
• از طریق پست
• حضوری
برای اطالع از جزئیات بیشتر به آدرس زیر بروید:
kingcounty.gov/elections/register

چه کسانی میتوانند برای رأی دهی ثبت نام کنند
شما باید:
• شهروند ایاالت متحده آمریکا باشید؛
• دست کم از  30روز قبل از انتخابات ،مقیم قانونی
 Washington Stateباشید؛

مطالب مربوط به رأی دهی به سایر زبانها
انتخابات کینگ کانتی ( )King County Electionsمطالب مربوط به
رأی دهی را عالوه بر انگلیسی به زبانهای چینی ،کرهای ،اسپانیایی و
ویتنامی نیز ارائه میدهد .برای درخواست مطالب رأی دهی به یکی از
این زبانها با ما تماس بگیرید.

روش دریافت برگ رأی
از طریق پست
در ایالت واشنگتن ( )Washington Stateرأی گیری از طریق پست
انجام میشود .اگر نام شما برای رأی دادن ثبت شده است ،یک برگ رأی
از طریق پست دریافت میکنید.
برگ رأی حدود سه هفته قبل از روز انتخابات ،و پیشتر از آن به رأی
دهندگان نظامی و خارج از کشور ارسال میشود.

گزینههای رأی دهی در دسترس

دست کم از  30روز قبل از روز انتخابات ،مقیم قانونی واشنگتن
ایالت ()Washington State

رأی دهی از طریق پست گزینه ای راحت برای غالب افراد است.
گزینههای دیگری نیز برای رأی دهی وجود دارد:

• به موجب حکم دادگاه ،برای رأی دادن رد صالحیت نشده
باشید؛ و

• برنامه رأی دهی آنالین
• مراکز رأی دهی
در دسترس برای کسب اطالعات بیشتر ،با ما تماس بگیرید یا به
وبسایت ما مراجعه کنید.

• تا روز انتخابات ،حداقل  18سال داشته باشید؛

• تحت نظارت سازمان وزارت اصالحات
( )Department of Correctionsبه موجب
محکومیت کیفری  Washingtonنباشید.
شما نمی توانید در بیش از یک ایالت رأی بدهید .قبل از ثبت نام،
حتما ً کلیه موارد ثبت نام قبلی به عنوان رأی دهنده را لغو کنید.

مهلت ثبت نام رأی دهنده
شما میتوانید در هر زمانی برای رأی دهی ثبت نام کنید.
اگر میخواهید در انتخابات پیش رو شرکت کنید ،مهلتهای معینی
در نظر گرفته میشوند .برای کسب اطالعات بیشتر ،با ما تماس
بگیرید یا به وبسایت ما مراجعه کنید.

پمفلت رأیدهنده
پمفلت رأیدهنده اطالعاتی را در مورد نامزدهای انتخاباتی و لوایح
رأیگیری ارائه میکند .پمفلت رأیدهنده به تمامی خانوارها در King
 Countyبرای انتخابات اولیه و عمومی ارسال میشود.

نکاتی مفید در مورد رأیدهی
• برگ رأی ،پاکت و پمفلت رأیدهنده را با دقت بخوانید.
• برای تکمیل برگ رأی از خودکار مشکی استفاده کنید.
• اظهاریه مندرج در پشت پاکت بازگشت برگ رأی را امضاء
کنید.
• اگر حتی برای تمامی رقابتها رأی ندهید ،برگ رأی شما
شمارش میشود.

روش بازگرداندن برگ رأی خود
شما میتوانید رأی دهید و برگ رأی خود را به محض دریافت آن
برگردانید .بازگرداندن زودهنگام برگ رأی زمان کافی برای رفع
مشکالت احتمالی مربوط به امضای شما به ما میدهد تا نهایتا ً بتوانیم
برگ رأیتان را در شمارش آراء لحاظ کنیم .شما میتوانید برگ رأی
خود را با انداختن در صندوق رأی یا از طریق پست به ما برگردانید.

صندوق رأی
برگ رأی خود را به صندوق رأی بیندازید؛ به تمبر نیازی نیست.
برگ رأی خود را باید تا  8عصر روز انتخابات در صندوق رأی
انداخته باشید.
اطالعات حوزههای اخذ رأی انتخابات جاری را میتوانید در پمفلت
رأیدهنده یا در وبسایت ما کسب کنید.

از طریق پست
یک تمبر پست پیشتاز را بر روی برگ رأی خود بچسبانید و آن
را به ما پست کنید .برگ شما باید تا روز انتخابات مهر ابطال تمبر
خورده باشد .تا دقیقه آخر منتظر نمانید!

