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اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس
ازدواجهای رسمی

بروزرسانیهای اخیر:
 :11/28/20این راهنما در بازهی زمانی  ۳۰نوامبر  ۲۰۲۰تا  ۲۰دسامبر  ،۲۰۲۰هنگامی که فرمان موقت هدفمند امنتر در خانه افسر بهداشت
برای کنترل کووید :19-افزایش چشمگیر موارد اقدام سطح  1پابرجا خواهد بود ،الزماالجرا خواهد بود .ازدواجهای رسمی میتواند در طول این
سه هفته ،به گونه ای که در این راهنما تشریح شده است ،صورت پذیرد.
ازدواجها (مراسمهای رسمی) میتوانند مطابق محدودیتها ی زیر ،با حضور به شدت محدود افراد برگزار شوند:
• پیش از ازدواج ،زوجین ابتدا باید عقدنامه را از منشی امور شهرستان دریافت کنند.
 oزوجین باید شخصاً در کنار یکدیگر حاضر شوند و برای کسب مجوز خود ،یک کارت شناسایی معتبر نشان دهند .برای مالقات مربوطه ،نباید بیش از
آن دو نفر حضور یابند.
• جهت انجام صحیح مراسم عقد ،زوجینی که ازدواج میک نند ،کشیش و شاهد باید هنگام انجام سوگند ،بتوانند یکدیگر را ببینند.
 oزوجین میتوانند به همراه کشیش و شاهد در دفتر ثبت-بایگانی منشی امور شهرستان ) ،(RR/CCحضور یابند .برای لیستی از دفاتر شعب RR/CC
بر روی لینک موجود در پایین این صفحه کلیک کنید.
 oمطابق دستورالعملهای مندرج در فرمان اجرایی  58-20کالیفرنیا ،زوجین می توانند در هر مکانی با حضور کنار یکدیگر ،از طریق ویدیو کنفرانس
زندهی صوتی و تصویری ،به کشیش و شاهد متصل شوند.
 oزوجین می توانند یک مقام دولتی فعلی یا بازنشسته را که مجاز است در کالیفرنیا ازدواج رسمی انجام دهد ،استخدام نمایند (از جمله شهردارها ،برخی
قضات ،و سایر افراد – رجوع کنید به کشیشان متصدی مراسم عروسی در کالیفرنیا).
• صرف نظر از هر گزینه ای که انتخاب شود ،حضور در مراسم ازدواج رسمی باید محدود به این افراد باشد:
 oعروس و داماد
 oکشیش
 oیک شاهد
•
•
•
•
•

در زمان برگزاری مراسم ،فاصلهگذاری اجتماعی (فیزیکی) باید بین افراد رعایت شود (غیر از عروس و داماد).
اگر یکی از زوجین عالئم بیماری کووید 19-داشته باشد ،برگزاری مراسم مجاز نیست.
اگر شاهد یا کشیش عالئم کووید 19-داشته باشند ،برگزاری مراسم تنها در صورتی مجاز است که یافتن فرد جایگزین میسر باشد.
مراسم می تواند پخش زنده شود تا امکان مشارکت مجازی سایر افراد فراهم گردد .همچنین مراسم میتواند برای مشاهدهی آتی ضبط شود .در هر دو صورت،
ضبط مراسم باید بدون حضور شرکتکنندگان اضافی ،انجام شود.
از استفاده از اشیاء ،تجهیزات یا وسایلی که ممکن است ضدعفونی کردن آن دشوار باشد یا اطمینان از برقراری فاصلهگذاری اجتماعی (فیزیکی) را با مشکل
مواجه سازد ،اجتناب شود.

برای تعیین زمان مالقات برای دریافت مجوز یا انجام مراسم یا جهت کسب اطالعات تکمیلی در خصوص زمانبندی ازدواج رسمی خود ،به وبسایت ثبت-بایگانی/منشی
امور شهرستان لس آنجلس وب سایت  RR/CCمراجعه نمایید.
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