
 2019 فرم درخواست نامزدی شورای محلھ
 

 ھمحل شورای انتخابات روز قبل از روز 75 ظھر، از بعد 5:00 ساعت را تا فرم این باید فرم کتبی را تکمیل می کنند کھ ھاییکاندیدا تمام مھلت درخواست:
درج نشده بر روی برگھ  کاندیدایبررسی نخواھند شد. در این انتخابات امکان نوشتن نام  تاریخ از این پسارسال کنند. فرم ھای دریافتی  ) تکمیل وNC( خود

کھ برای آن درخواست  سمتیخود برای  ذینفعیوضعیت  اثباتمدارک شناسایی مربوطھ برای  سایر و ھا باید اسناد و مدارککاندیدا رأی گیری وجود ندارد.
مدارک قابل  ھایفرم و فرم این در مورد بیشتر اطالعات غیر این صورت ثبت نام آنھا کامل نخواھد بود. برایخ ارائھ دھند، در یمی دھند را تا این تار

 بگیرید. ) تماس213( -0444978با شماره  کنید و یا مراجعھ clerk.lacity.org/elections بھ لطفا قبول،
 
 

 کاندیدا. اطالعات 1
 

 ____________________ نام خانوادگی ___________________________نام ___________________________ نام وسط_
 
 تاریخ تولد _______________________________ شماره تلفن ______________________________________________
 

 پستی_____________کد __CA__آدرس منزل____________________________________________________________
 
 آدرس ایمیل______________________ نام آنطور کھ در برگھ رأی گیری ظاھر خواھد شد _________________________________
 

 شرکت کننده دستھ بندی. 2
 

 _______________________________ ھستم و قصد دارم تا برای سمت _______________________ درخواست بدھم یک ذینفعمن 
 نام شورای محلھ)(                            

 

 تمام قسمت ھای مربوط بھ خود را تکمیل کنید

 زندگی می کنم، در آدرس دقیق زیر: _________________________________ ھمن در محدوده شورای محل □
 غیره:○   در منزل استیجاری زندگی می کنم○   صاحبخانھ ھستم○  

 مشغول بھ کار ھستم، بھ آدرس دقیق زیر: ھمن در محدوده شورای محل □
__________________________________________________________________________ 

 خدمات ارائھ می دھم بھ آدرس دقیق زیر: محلھھای نزدیک شورای  مکانمن بھ  □
__________________________________________________________________________________ 

 دستمزد، ارائھ دھندگان خدمات تعمیرات منازل)با  کنندگان سازان، مراقب (مثال ھا: امالکی ھا، محوطھ

 در محلھمن داوطلب در/برای _________________________________، واقع در محدوده شورای  □
 (نام سازمان) 

 آدرس دقیق محل سکونت زیر ھستم:_______________________________________________________

 در آدرس دقیق زیر می باشم: محلھداخل محدوده شورای  ی درمن صاحب ملک □
____________________________________________________________________________ 

 غیره (در زیر شرح دھید)○  امالک تجاری ○  امالک مسکونی/استیجاری○  نوع:

□ 
انتفاعی و/یا سازمان مذھبی ھستم: -سازمان دانشجویی، غیر من عضو یا دارای منافع اجتماعی مستدام در یک

 ____________________________ جلسھ دارند،______، کھ در __________________________
 (نام سازمان) 

 در آدرس دقیق زیر واقع شده است: محلھو در محدوده شورای 
__________________________________________________________________________ 

 ، و غیره.)محلھ(بھ عنوان مثال: محل اسب داران/سوارکاری داخل محدوده شورای کھ در باال ذکر نشده  امناغیره/متفرقھ: ملزومات کرسی ھیئت  □
__________________________________________________________________________________________ 

 

 اینجانب با آگاھی از مجازات گواھی دروغ صحت و درستی اظھارات فوق را تایید می نمایم.
  _________________________________________________________________________________ 

 تاریخ امضاء 
 شده تان جھت واجدیت شرایط شما برای مقام درخواستی مورد نظر خود را فھرست نمایید: پیوست لطفا لیست مدارک

 
 صفحھ بعد _________________________________2مدرک  _____________________________1مدرک 

◄◄◄◄ 



 
 کاندیدابیانیھ 

 دارند. فرم درخواست خود از بخشی را بھ عنوان بیانیھ نامزدی یک امکان ارائھداوطلبین  ھمھ
 را رعایت نماید: زیر ھایدستورالعمل کند بایدارائھ می نامزدی را بیانیھ کھ زمانی کاندیداھر 

 
 کاراکتر تجاوز کند (بانضمام ترجمھ) 1,000نباید از • 
 تایپ) باشد (در صورت 12اندازه فونت حداقل شماره • 
 تان ارسال شود محلھروز قبل از انتخابات شورای  75بعد از ظھر،  5:00باید تا ساعت • 
 شامل توھین یا اظھارنظر درباره سایر نامزدھا نباشد• 

 
شامل نمایند. ھای فوق الذکر منطبق است، ترجمھ اصل بیانیھ را کھ با معیارشان را ارائھ کنند، و ھمچنین دھا باید یک قطعھ عکس از خوکاندیدا

ی گیری در روز انتخابات در دسترس خواھد بود. لطفا بصورت واضح بنویسید و بیانیھ أو در محل ر clerk.lacity.orgبیانیھ نامزدھا در سایت 
 بھ ھمین صورت اسکن می شود و مجدد تایپ نمی شود.

 
 

 
 

 
 تایید می نمایم. اینجانب با آگاھی از مجازات گواھی دروغ صحت و درستی اظھارات فوق را

 
___________________  ______________________________________________________________ 

 تاریخ امضاء 
 

 

 فرم تکمیل شده و مدارک مربوطھ را بھ آدرس زیر ارسال کنید:
City Clerk – Election Division, 555 Ramirez Street, Space 300, Los Angeles, CA 90012 

 )213( 978- 0376یا از طریق فکس: clerk.election@lacity.orgیا ایمیل: 


