
 داوطلب 
انتخابات باشید

تا 240 دالر در روز کسب کنید

LAvote.net

• مناینده جامعه خود باشید 

• از دموکراسی حامیت کنید

• به رای دهندگان کمک کنید

•  در انتخابات سهیم باشید

به صورت آنالین درLAvote.net درخواست کنید 

 یا با شامره 2666-815(800) گزینه 7 متاس بگیرید  

تقاضانامه در صفحه آخر می باشد

   



تقاضانامه داوطلب انتخابات
لطفا به وضوح پر کنید

           نام قانونی : نام کوچک ___________________     حرف اول اسم وسط:  ________      نام خانوادگی :  ___________________      

آدرس منزل:  ___________________      شهر: _____________________       کدپستی : ________________ 

__________________________________    شهر: ____________     کدپستی : _________  آدرس پستی (اگر با آدرس منزل متفاوت است): 

آدرس محل کار: _____________________     شهر: ____________     کدپستی:  _________________________________

تلفن منزل:   _______________________________        تلفن همراه یا تلفن جایگزین: ________________________ 

ایمیل: ______________________________    

تاریخ تولد:___________     روز: ____     سال:  ______

 آیا تا به حال به عنوان داوطلب انتخابات (مامور اخذ رای) کار کرده اید؟ بلی _____ خیر _____ 

آیا به زبان (های) دیگری غیر از انگلیسی تکلم می کنید؟خیر_____ بلی ______اگر بلی چه زبان هایی؟ _____________

آیا وسیله حمل و نقل دارید؟ بلی ______ خیر ______

 اگر مایلید در هر یکی از این مناطق داوطلب شوید عالمت بزنید، اگر نه، هنوز به کمک شما نیاز داریم( لطفا عالمت بگذارید)

تقاضانامه تکمیل شده را ارسال منائید به:

Los Angeles County Registrar Recorder/County Clerk 
12400 Imperial Hwy
Pollworker Services Section Room 6211
Norwalk, CA 90650

یا فکس کنید به شامره462-3031 (562)

Voter #ID: ___________ Supervisorial District: __________ 

Home Precinct: __________

Assigned Precinct: _______________ Date: __________ 

Outreach: _______ Polls: _____

سواالت؟ با شامره 2666-815 (800)گزینه 7 متاس بگیرید

 من حداقل 18 سال یا بیشرت سن دارم. بلی____ خیر_____

من اعالم می منایم که رای دهنده ثبت نام شده در کالیفرنیا هستم_________ یا یک شهروند قانونی دایم در ایالت متحده  می باشم  (دارنده کارت سبز)   

 من می توانم به عنوان داوطلب از 6:00 صبح - 9:30 شب در روز انتخابات دردسرتس باشم. بلی _____خیر _____                     

افرادی کھ مجرمان جنسی ثبت شده اند نمی توانند داوطلب شوند

 امضا ________________________________

For RR/CC office use only:
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  Agoura Hills

  Azusa

( منطقه خلیج جنوب )         شهرهای ساحلی 
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