
 

   2023  محله   ی شورا رای از طریق پست برای انتخابات  درخواست  
           

انتخابات  به    که مایل  نفعیافراد ذ  هیکل مهلت درخواست:    نیآخر  از طریق پست در  باشند  محله    ی شورا رای دادن  فرم    د یبا یم 
  VBM  ی برگه را   افت یبه منظور در برای شناسایی وضعیت خود به عنوان ذینفع، تکمیل کنند.  را    VBMرای از طریق پست  درخواست  

ارسال  به دفتر منشی شهر  محله    یروز قبل از روز انتخابات شورا19مدارک الزم    هیهمراه با کل درخواست تکمیل شده را  خود،  
  نفعان ی ذ تیصالح   یی   تع  یبرا   از یشامل اطالعات/مدارک مورد ن  ا یهستند،  متقاض    ی که فاقد امضا   VBM  یدرخواست ها .  دیکن
ممکن است مشمول درخواست قانون سوابق    VBMاز اطالعات مندرج در درخواست    برخ    شوند، پردازش نخواهند شد.   نم 

 .باشد  ا یفرنیکال  عمویم

 اطالعات رای دهنده 

 __________________ شورای محله 

 ________________________ 
ی

 نام__________________________   نام خانوادگ

 آدرس ایمیل     شماره تلفن   تاری    خ تولد
  

 

 د یتمام موارد قابل اعمال را پر کن ط، یواجد شرا ی نشان
 

 زندگی

     کد پست        شهر      آدذرس خیابان

 دیگر  _____ بدون خانه  ملک اجاره     ملک خود : شود   آدرس اعمال یم نی ا  یبرا  ک یکه کدام   د یچک کن

 شغل 

                                                                                                                                                                                          نام سازمان  

 کد پست  ___________                                                      شهر                                                                                          آدرس خیابان

                                                                              دیگر ____    مالک         کارمند: شود  آدرس اعمال یم نی ا  یبرا  ک یکه کدام   د یکنچک  

 مالکیت 

    کد پست       شهر     آدرس

:_________      ملک کسب و کار  : ملک اقامت  شود   آدرس اعمال یم نی ا  یبرا  ک یکه کدام   د یکنچک   دیگر 

   er:htO    
 منافع 

 جامعه 

 
کت یم سازمان خدمات اجتمایع ک یشود که در    یم فی تعر   یعنوان فرد منافع جامعه به  در محدوده   یکی ی   سال بدون وقفه آدرس ف  کیکند و حداقل    شر

  محسوب نم سازمان اجتمایع ک ی  ،نهاد انتفایع  کیدهد که به نفع محله است.  را انجام یم ید ییمستمر و قابل تأ   اتیها و عمل ت یمحله داشته و فعال یشورا 
 .شود

                                                                                                                                                                                          نام سازمان  

 کد پست  ___________                                                      شهر                                                                                          آدرس خیابان
  

 

 : دی کن  لی در صورت متفاوت بودن با باال تکم ،یآدرس پست 
 ________کد پست  __________  شهر                                                                                          آدرس خیابان

 باشد  و درست یم حیکه اطالعات فوق صح  دارمی با سوگند اعالم م نجانبیا

  امضا____________________ تاریخ _________________

 شود  لی را ارسال کند، تکم VBM درخواست نی شده ا نیی فرد تع ک ی که  ی( در صورت یاری )اخت 
________________________شده نییفرد تع یامضا _______________________شده  نییفرد تع نام  
 

 آدرس زیر ارسال کنید: را به  از یشده خود و مدارک مورد ن لیدرخواست تکم 

City Clerk – Election Division, 555 Ramirez Street, Space 300, Los Angeles, CA 90012 Email: 

                                                                       clerk.electionvbm@lacity.org Fax: (213) 978-0376 
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