มลฑล LOS ANGELES

นายทะเบียน-ผู้บันทึก/ปลัดเทศมลฑล

การเลือกตั้งขั้นต้น มิถุนายน 2022 คําถามที่ถามบ่อย

การลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ฉันจะลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสี ยงได้อย่ างไร?
วิธีที่ง่ายที่สุดในการลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนคือออนไลน์ที่

LAVOTE.GOV

ใบสมัครลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งยังมีให้บริ การที่อาคารราชการส่ วนใหญ่ เช่น ห้องสมุด สํานักงาน DMV และสํานักงานใหญ่นายทะเบียนในนอร์วอล์ค
ผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งต้องลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสี ยงภายในวันที่ 23 พฤษภาคม เพื่อรับบัตรลงคะแนนทางไปรษณี ยส์ ําหรับการเลือกตั้งครั้งนี้

ฉันจะตรวจสอบได้ อย่างไรว่าฉันลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนหรื อสถานะการลงทะเบียนของฉัน?
ผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและข้อมูลออนไลน์ได้ที่

LAVOTE.GOV/VRSTATUS

ฉันยังสามารถลงคะแนนได้หรื อไม่ หากฉันพลาดกําหนดส่ งการลงทะเบียน?

ใช่. ผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งที่มีสิทธิ์ ซ่ ึ งพลาดกําหนดเวลา 23 พฤษภาคม ยังคงสามารถลงคะแนนด้วยตนเองที่ศูนย์ลงคะแนนใน
มลฑล L.A. County ผ่านการลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งแบบมีเงื่อนไข (การลงทะเบียนในวันเดียวกัน)

เมื่อใดที่ฉันควรอัปเดตข้ อมูลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของฉัน?
หากท่านได้ยา้ ย เปลี่ยนชื่อ หรื อต้องการเปลี่ยนสังกัดพรรคการเมืองของท่าน

ลงคะแนนทางไปรษณีย์

ฉันจะได้ รับบัตรลงคะแนนเสี ยงทางไปรษณีย์เมื่อใด?

การลงคะแนนเสี ยงทางไปรษณี ยจ์ ะถูกส่ งไปยังผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งที่ลงทะเบียนทั้งหมดตั้งแต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม

ฉันจะติดตามการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ของฉันได้ อย่างไร?
ผูอ้ อกเสี ยงลงคะแนนสามารถติดตามบัตรลงคะแนนของพวกเขาโดยสมัครรับบัตรลงคะแนนของฉันที่ california.ballottrax.net นี่คือการสมัครสมาชิกฟรี
ที่ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติทางข้อความอีเมลหรื อข้อความเสี ยงเกี่ยวกับสถานะของบัตรลงคะแนนของคุณ

ฉันจะหารายชื่ อสถานที่ลงคะแนนเสียงได้จากที่ไหน?
ออนไลน์ได้ที่

LAVOTE.GOV

รายการสถานที่ของกล่องลงคะแนนเสี ยงที่สะดวกใกล้กบั ที่อยูอ่ าศัยของผูอ้ อกเสี ยงลงคะแนนจะรวมอยูใ่ นแพ็คเก็ต Vote by Mail

เหตุใดฉันจึงต้ องลงชื่ อในซองจดหมายส่ งคืน?

นายทะเบียนจะตรวจสอบลายมือชื่อบนซองจดหมายส่ งคืนพร้อมลายเซ็นในบันทึกการลงทะเบียนของผูอ้ อกเสี ยงลงคะแนนเพื่อยืนยันสิ ทธิ์

ฉันควรใส่ วันเกิดของฉันในซองส่ งคืน หรื อ วันที่ ที่ส่งคืน?
ระบุวนั ที่ส่งคืนบัตรลงคะแนน หากผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งใส่ วนั เกิดแทน การลงคะแนนจะยังคงได้รับการดําเนิ นการ และเมื่อตรวจสอบแล้ว จะถูกนับในคืนวันเลือกตั้ง

จะต้ องส่ งบัตรลงคะแนนเมื่อใด?
ผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งสามารถคืนบัตรลงคะแนนได้ทนั ทีที่ได้รับ
บัตรลงคะแนนทั้งหมดจะต้องประทับตราไปรษณี ยแ์ ละส่ งคืนภายในวันเลือกตั้ง
สํานักงานของเราจะรับบัตรลงคะแนนที่มีตราประทับภายในวันเลือกตั้ง และได้รับภายใน 7 วันหลังจากวันเลือกตั้ง
12400 Imperial Hwy. Norwalk, CA 90650

LAVOTE.GOV
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การเลือกตั้งขั้นต้น มิถุนายน 2022 คําถามที่ถามบ่อย
ลงคะแนนทางไปรษณีย์
จะเกิดอะไรขึน้ หากฉันไม่ ได้ รับบัตรลงคะแนน หรื อ ได้รับบัตรลงคะแนนที่เสียหาย?
ผูอ้ อกเสี ยงลงคะแนนสามารถขอบัตรลงคะแนนทดแทนได้ที่ LAVOTE.GOV/REPLACEBALLOT วันสุ ดท้ายในการขอเปลี่ยนคือ 31 พฤษภาคม
โทร (800) 815-2666 ตัวเลือก 2 หรื อส่ งอีเมลไปที่ votebymail@rrcc.lacounty.gov พร้อมชื่อนามสกุล วันเกิด และที่อยู่ของคุณ

ฉันจะขอลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ในภาษาอื่นได้อย่ างไร?
กรอกและส่ งคืนแบบฟอร์ มขอภาษาที่ดา้ นหลังหนังสื อตัวอย่างบัตรลงคะแนน
โทรไปที่แผนกบริ การหลายภาษาของนายทะเบียนที่ (800) 815-2666 ตัวเลือกที่ 3
ภาษาที่รองรับ: อาร์เมเนีย, จีน, เขมร, ฟาร์ ซี, เกาหลี, สเปน, ตากาล็อก, เวียดนาม, ฮินดี, ญี่ป่ ุน, ไทย, รัสเซีย, พม่า, เตลูก,ู คุชราต, อินโดนีเซี ย, มองโกเลียและเบงกาลี

การออกเสี ยงลงคะแนน-ด้ วยตนเอง
ข้ าพเจ้ าสามารถลงคะแนนด้ วยตนเองได้ หรื อไม่ ?
ใช่. ผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งจะมีตวั เลือกในการลงคะแนนด้วยตนเองที่ศูนย์ลงคะแนนเสี ยงใดก็ได้ เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 28 พฤษภาคม
ศูนย์เลือกตั้งจะเปิ ดทุกวันตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 19:00 น. และตั้งแต่ 7:00 น. ถึง 20:00 น. ในวันเลือกตั้ง

จะหาศูนย์ลงคะแนนได้ อย่างไร?

ไปที� LOCATOR.LAVOTE.GOV เพื�อดูแอป Vote Center
ั
ั
แอพจะแสดงตําแหน่งท่ีต้งของศู
นย์ลงคะแนนเสี ยงท้งหมดใน
มลฑล L.A. County และเวลารอโดยประมาณ
ี
ั้
ผูอ้ อกเสี ยงลงคะแนนท่ลงทะเบียนทุกคนจะได้รับจดหมายแยกต่างหากในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมซ่ึงแสดงรายการที�ตงของศู
นย์ออกเสี ยงลงคะแนนที�ใกล้ที�สุดไปยังที�บา้ น
ของพวกเขา
ฉันจะลงคะแนนด้ วยตนเองได้ เมื่อใด?

ผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งสามารถเยี่ยมชมศูนย์ลงคะแนนเสี ยงได้ทุกแห่ ง เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 28 พฤษภาคม
ใช้ประโยชน์จากโอกาสในการลงคะแนนเสี ยงล่วงหน้าและลงคะแนนเสี ยงก่อนเวลา

คุณรักษาศูนย์ ลงคะแนนเสียงให้ ปลอดภัยจาก COVID-19 ได้ อย่างไร?
ศูนย์ลงคะแนนเสี ยงทั้งหมดปฏิบตั ิตามแนวทางด้านสาธารณสุ ขและความปลอดภัยในปั จจุบนั
เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งจะสวมหน้ากากอนามัยและทําความสะอาดพื้นผิวเป็ นประจํา
ขอแนะนําให้ผมู ้ ีสิทธิเลือกตั้งสวมหน้ากากอนามัย

ข้ าพเจ้ า จําเป็ น ต้ องระบุบัตรประจําตัวเพื่อลงคะแนนเสียงที่ศูนย์ออกเสียงลงคะแนนหรื อไม่ ?
กฎหมายแคลิฟอร์ เนี ยไม่ได้กาํ หนดให้ผูล้ งคะแนนที่ลงทะเบียนต้องแสดงบัตรประจําตัวเมื่อลงคะแนน
อย่างไรก็ตาม หากผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งลงทะเบียนเป็ นครั้งแรก พวกเขาต้องแสดงบัตรประจําตัวที่มีรูปถ่ายของรัฐบาลที่ถูกต้อง หรื อตัวเลขสี่ หลักสุ ดท้ายของหมายเลขประกันสังคม
12400 Imperial Hwy. Norwalk, CA 90650

LAVOTE.GOV

