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 רעגַארַײנשרַײב זיך ֿפַאר שטימען

 שטימען? װי ַאזױ קען איך זיך ַארַײנשרַײבן ֿפַאר  

 
דָא זיכער אּון לַײכטע װעג צּו ַארַײנשרַײבן ּכדי צּו שטימען אין ניו  ּפַאנדעמיק, עס זַײנען  Covid-19ַאֿפילּו במשך די 

 יָארק: 
 

  rof Moto Department ֿפּון דעם ID. אױב דּו הָאסט ַא שטַאט nycvotes.turbovote.orgגײ אױף  .1

Vehicles (“DMV”)    דּו װעסט קענען ַארַײנשרַײבן גלַײך דּורך דעם סיסטעם. אױב איר הָאבן ניט ַאDMV  

ID   איר קענען אױסקלַײבן צּו בַאקּומען ַא ֿפריער ָאנגעֿפילט ֿפָארמע אּון ַא ּפָאסט בַאצָאלט, בַאהַאנדלט

ָאנגעֿפילט ֿפָארמע אּון עס גלַײך שיקן. די ֿפַארשריַיבּונג  -קָאנווערט, ָאדער איר קענען ֿפַארדרּוקן די ֿפריער 

 . Board of Electionsקט אּון ּפרָאצעסעד בַײ די װעט ניט זַײן ֿפּולשטענדיק ביז די ֿפָארמע איז געשי 

 

  DMV, קײן ounty Board of ElectionsCלָאקַאל   איר קענען זיך אױך ֿפַארשרַײבן אין ּפערזָאן אין אַײער .2

 . ַאנדערע ניו יָארק שטַאט ַאגענציעס  ָאֿפיס, ָאדער ַא נּומער ֿפּון

 

 
 איך בין ּפַאסיק זיך צּו ַארַײנשרַײבן צּו שטימען?  

 
 ּכדי זיך ֿפַארשרַײבן צּו שטימען, איר דַארֿפן: 

 
 זַײן ַא ֿפַאראייניקטע שטַאטן בירגער;  ●
ָאבער קענען ניט שטימען ביז איר   17ָאדער   16יָאר ַאלט )איר מעגן זיך ֿפריער ַארַײנשרַײבן װען   18זַײן  ●

 (; 18זַײנען 
טעג אײדער די   30אַײנװױנער ֿפּון דעם שטַאט אּון דעם בַאצירק, שטָאט ָאדער שטעטל ֿפַאר לּפחות  ●

 שטימּונג; 
ֿפרַײ ֿפַאר ַא ֿפַארברעך איבערצַײצּונג )סַײדן איר בין מוחל געװען ָאדער  -ניט זַײן אין טּורמע ָאדער אױף ּתנַאי  ●

 אױֿפגעריכט די רעכט ֿפּון בירגערשַאֿפט(; 
 ן בַאלױנט גַײסטיק אּומקָאמּפעטענט בַײ ַא געריכט; אּוןניט זײַ  ●
 ניט ֿפָאדערן דעם רעכט ֿפַאר שטימען ַאנדערשװּו.  ●

 
 איך דענק איך בין שױן ַארַײנגעשריבן צּו שטימען. װי ַאזױ קען איך װיסן? 

 Board of, ָאדער ָאנקלינגען דעם ָאנלַײןאיר קענען איבערקּוקן אַײער ָאּפשטימּונג ֿפַארשריַיבּונג סטַאטּוס 
Elections  866-868-3692אין . 

 
 ַאלגעמײנער ָאּפשטימּונג?  2020װען דַארף איך זיך ֿפַארשרַײבן צּו שטימען אין די נָאװעמבער 

   

 . 2020, 9ָאקטָאבער דעם טערמין זיך צּו ֿפַארשרַײבן צּו שטימענ אין ניו יָארק איז 

 

 NYC Votes TurboVoteַאּפליקַאציעס געשיקט דּורך דעם ּפָאסט )ַארַײנגענּומען ֿפָארמען בַאשַאֿפן דּורך דעם
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platform )  אּון בַאקּומען בַײ אַײער ָארטיק  9דַארֿפן הָאבן ַא דַאטע ניט שּפעטער ֿפּון ָאקטָאבערounty Board C

of Elections  ָאנלַײן ַאּפליקַאציעס דּורך  14ניט שּפעטער ֿפּון ָאקטָאבער .myDMVonline   ָאדער אין ּפערזָאן

טעג   25. אין ניו יָארק, ָאּפשטימער דַארֿפן זַײן ַארַײנגעשריבן 9ַאּפליקַאציעס דַארֿפן זַײן געשיקט בַײ ָאקטָאבער 

 קענען שטימען אין די ָאּפשטמּונג. אױב איר ּפלַאנירן זיך צּו ֿפַארשרַײבן דּורכן ּפָאסט  אײדער ַאן ָאּפשטמּונג ּכדי צּו 

 United Statesאיר װָאלט געװען גּוט עס צּו טָאן ַאזױ שנעל ַאז מעגלעך, צּוליב די ָאּפהַאלטּונגען מיט דעם  

Postal Service . 
 

 װָאס איך הָאב ָאּפגעשטימט? אּון אױב איך בין איבערבַײטן זינט די לצטע מָאל 

איר דַארֿפן דערהַײנטיקן ַאַײער ָאּפשטימּונג ֿפַארשריַיבּונג מיט ַא נַײ ַאדרעס ָאדער נָאמען ענדערּונג בַײ ָאקטָאבער  

 . מַאכן די ענדערּונגען איז ּפשוט. 14

 

 . װעבּפלַאץ  DMV , דערהַײנטיקט אַײער אינֿפָארמַאציע דּורך דיDMV IDאױב ַאיר הָאבן ַא  ●

 

, ַאװּו איר קענען ֿפַארדרּוקן  nycvotes.turbovote.org, װיזיט DMV IDאױב איר הָאבן ניט קײן  ●

 ָאנגעֿפילט ֿפָארמע מיט אַײער נַײ אינֿפָארמַאציע. - אּון שיקן ַא ּפרע

 

 .  Board of Electionsצּו דעם  שיקט ַא ֿפָארמע  ֿפַארדרּוקט, ָאנֿפיל אּון ָאדער,  ●

 

ַאז מען הָאט ּפרָאצעסירט אַײער ַאדררעס ענדערּונג בַײ גײן צּו אַײער ָאּפשיטמּונג  בַאשטעטיקט  ●

 ּפלַאץ. 

 

ניט ֿפָארגעלײגט(, אּון איר הָאבן זיך איבערגעבַײטן אין ניו  ּפרָאצעסירט )ָאדער  ניט אױב דעם ַאדרעס ענדערּונג איז 

יָארק, איר הָאבן דעם רעכט ֿפַאר ָאּפשטימען! איר מעגן ָאּפגעבן ַאן ַאֿפידײװיט אּורנע אין אַײער בַאשטימטער  

געבַײטן אין דעם זעלבן  . דָאס צּולייגט צּו ָאּפשטימער װָאס הָאבן זיך איבערנַײ ַאדרעסָאּפשיטמּונג ּפלַאץ ֿפַאר אַײער  

ַאדרעס( ָאדע צװישן בַאצירקן   Brooklyn( ַאדרעס צּו ַאן ַאנדערן Kings County) Brooklynבַאצירק )צ.ב. ֿפּון ַא 

(. װען ָאּפגעבן ַאן ַאֿפידײװיט אּורנע משום ַאן ַאדרעס ענדערּונג, מען װעט ניצן  Bronxצּו דעם  Queens)צ.ב. ֿפּון  

 רנע צּו דערהַײנטיקן אַײער ָאּפשטימּונג ֿפַארשריַיבּונג ֿפַאר צּוקּונֿפטדיקע װַאלן. דעם ַאֿפידײװיט אּו

 

 2020װי ַאזױ צּו  שטימען אין 

 װי ַאזױ איך ָאּפשטים?  

 

ָאּפשטימּוגען. קלַײב אױס די בעסטע ברירה צּו   2020ַאלע ניו יָארקערס הָאבן דרַײ שטײגער ּכדי צּו שטימען אין די 

 מַאכן מען זָאל הערן אַײער קול במשך די ּפַאנדעמיק.  

 

  ingEarly Vot. אַײער 1צּו נָאװעמבער  24שטימט אין ּפערזָאן ֿפּון ָאקטָאבער  ֿפריערדיקער ָאּפשטימּונג:  ●

ָאּפשיטמּונג ּפלַאץ, ַאז זַײט זיכער צּו איבערקּוקן    Election Dayּפלַאץ מעג זַײן ֿפַארשיידן ֿפּון אַײער 

 .Voting.NYCאײדער איר גײט אין 

 

בַײ ּפָאסט בַײ  ַאלע ֿפַארשרַײבטע ָאּפשטימער הָאבן אױך די ברירה צּו ָאּפשטימען    שטימט בַײ ּפָאסט: ●

, ָאבער מיר רעקָאמענדירן בעטן אַײער אּורנע  27דעם טערמין איז ָאקטָאבער  בעטן ַא ֿפַארֿפעלער אּורנע.

ר דיסַאביליטי“, װָאס  ַאזױ שנעל ַאז איר קענען. איר קענען שרַײבן די סיבה ַאז “דערװַײליק קרַאנקַײט ָאדע

נעם ַארַײן דעם ריזק ֿפּון בַאקּומען דעם קָארָאנַאװירּוס. װען איר בַאקּומען אַײער אּורנע, מַאכט זיכער עס  

אין דעם ַאנדער זַײט ֿפּון אַײער ֿפַארֿפעלער אּורנע קָאנווערט.  דַאטע צּו אּונטערשרַײבן אּון שטעלן די  

איר קענען נָאכשּפירן אַײער ֿפַארֿפעלער  .   3אױף ָאדער אײדער נָאװעמבער אּורנעס דַארֿפן הָאבן ַא דַאטע 

 . אּורנע דאָ 
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ַאז שטענדיק, ַאלע ַארַײנגעשריבענע ָאּפשטימער קענען שטימען אין ּפערזָאן אױף   ָאּפשטימּונג טָאג: ●

סך מענטשן דעם יָאר, ַאז די ליניעס מעגן זַײן לַאנג אין עטלעכע   . מיר װַארטן נָאך אַ 3נָאװעמבער 

ָאּפשיטמּונג ּפלעצער. אױב איר זָאגן װעגן געּפַאקטע ּפלעצער, איר מעגן בַאטרַאכטן װעגן שטימען ֿפריער.  

 . נג ּפלַאץ  דאָ געֿפינען אַײער ָאּפשיטמּונג טָאג ָאּפשיטמּו

 

 װָאס איז אין אּורנע? 

 דעם הַארבסט עס זַײנען דָא ֿפעדערַאל, שטַאט אּון ָארטיק געיעגן אין די אּורנע: 

 

 ּפרעזידענט  ●

 קָאנגרעס  ●

● Queens  שטָאטטײל ּפרעזידענט 

 שטַאט סענַאט  ●

 שטַאט ֿפַארזַאמלּונג ●

● NYC  37רָאט דיסטריקט 

● NYS  העכסט געריכט 

● NYC ט ציווילע געריכ 

 
זַײנען ָאּפשיטמּונג ּפלעצער. איך    Barclays Centerאּון   Madison Square Gardenאיך הָאב געהערט ַאז  

 קען שטימען דָארטן? 

ָאּפשטימּונג ּפלַאץ אױֿפזּוכן ניצן דעם  בלױז אױב זײ זַײנען אַײער בַאשטימטע ָאּפשיטמּונג ּפלעצער.

 ּכדי צּו אויסגעֿפינען. װעבּפלַאץ 

 

 עס איז זיכער צּו שטימען אין ּפערזָאן? 

 

דערהױּפט אױב איר אױסקלַײבן צּו גײן װען אַײער   Core 4שטימען אין ּפערזָאן איז זיכער דערװַײל איר ֿפָאלגן דעם 

מָארגן ָאדער נָאכמיטָאג(. אױב איר קענען,  -ָאּפשטימּונג צענטער איז ניט זײער ֿפַארנּומען )אין ַאלגעמײן אין מיטן 

הָאט אױך געמַאכט ֿפַארֿפעלער אּורנעס   NYSע צַײטן. בַאנּוצט ֿפריערדיקער ָאּפשטימּונג צּו הַאקן די קעּפַאקט

ֿפַארַאנען ֿפַאר ַאלע װָאס בעסער וועלן צּו שטימען ֿפּון הײם. קלַײב אױס מיט װעלכע איר זַײנען מערסט בַאקוועם,  

 דָאס װיכטיק איז צּו שטימען! 

 

 װעלכע טרעטן איך קען נעמען צּו בלַײבן זיכער דערװַײל שטימען? 

דַארֿפט ּפנים דעקּונגען ּכדי ַארַײנגײן אין ַאלע ָאּפשיטמּונג ּפלעצער. בַאשיצט ַאלע ַארּום   מען ּפנים דעקּונג טרָאגן ַא 

 אַײך אּון טרָאג ַא ּפנים דעקּונג ַאז מען דַארף )איבער אַײער נָאז אּון מױל(.   

 

אױֿפשלָאגן זַײן צּו הַאלטן סָאשַאל ווַײטקייט. ֿפָאלגן  ָאּפשיטמּונג ּפלעצער װעלן  אױסֿפיר ֿפיזיש ווַײטקייט 

 ֿפיס װַײט ֿפּון ַאנדערע דערװַײל אין אַײער ָאּפשיטמּונג ּפלַאץ.  6אינסטרּוקציעס אּון בלַײבן לּפחות 

 

ברענגען  ָאּפשטימּונג ּפלעצער װעלן צּושטעלן הַאנט סַאניטַאציע, אּון איר קענען אױך    אױסֿפיר געזּונט אּון היגיענע 

אַײער אײגענער. ניצן הַאנט סַאניטַאציע אײדער אּון נָאך ָאנרירן קײן אַײנגעטיילט אײבערֿפלַאך אּון װַאש אַײערע  

 הענט מיט זײף אּון װַאסער גלַײך נָאך איר קּומען ַאהײם. אויסמַײדן ָאנרירן אַײער ּפנים מיט אּומגעװַאשטע הענט. 

שטימען איז װיכטיק, ָאבער עס איז װיכטיקער ַאז איר זַײנען בעסער אײדער  בלַײב ַאהײם אױב איר זַײנען קרַאנק  

 ַארױסגײן ֿפּון הײם אּון מַאכן ַאז ַאנדערע זָאלן ניט װערן קרַאנק. 

              

https://nyc.pollsitelocator.com/search
https://nyc.pollsitelocator.com/search
https://nyc.pollsitelocator.com/search
https://findmypollsite.vote.ny/
https://findmypollsite.vote.ny/
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet.pdf


Yiddish 

ֿפַאר   ָאֿפיס  Board of Electionsאַײער בַאצירק    , קָאנטַאקטירט   ֿפַארֿפעלער אּורנע   אױב איר הָאבן ניט ַא  

 גַײדַאנס װעגן אַײער ָאּפשטימּונג ברירות. 

 

COVID-19   ָאּפשַאצּונגען זַײנען הױך אין מַײן קהילה. עס איז זיכער צּו שטימען אין ּפערזָאן אין מַײן

 שכיינעשַאֿפט? 

 

ָאּפשיטמּונג איז ַאז   ָאּפשיטמּונג צענטערס װעלן הָאבן זיכערקַײט בַאװנָארענישן ּכדי צּו ֿפַארזיכערן ַאז  ●

 ָאּפשַאצּונגען אין אַײער קהילה.   COVIDטָאװע װָאס זַײנען די -זיכער ַאז מעגלעך, ָאװע 

●  

אינֿפעקציע )עלטערע, אימּונָאָאקָאמּפרָאמַײסעד ָאדער    COVIDאױב איר זַײנען אין הױך ריזק ֿפּון שװער 

נג ּכדי צּו אויסמַײדן געּפַאקטע ּפלעצער אין  שװַאנגערן(, בַאטרַאכט װעגן ניצן ֿפריערדיקער ָאּפשטימּו

 ָאּפשטימּונג טָאג. 

●  

אױב ַאיר זַײנען קרַאנק, בלַײב אין שטּוב אּון ֿפָאלגט די ֿפריערפדיקע אינסטרּוקציעס ֿפַאר בעטן ַאן  

  Board of Elections( ָאדער אין ּפערזָאן אין אַײער שטָאטטײל 27ֿפַארֿפעלער אּורנע )ביז ָאקטָאבער 

 (. 2ָאֿפיס )ביז נָאװ. 

   

 ֿפריערדיקער ָאּפשטימּונג 

 װָאס איז ֿפריערדיקער ָאּפשטימּונג? 

 
ֿפריערדיק ָאּפשטימּונג איז ַאזױ װי שטימען אין ּפערזָאן אין ָאּפשטימּונג טָאג, בלױז מיט מער בַײגיקײט אּון קּורצע  

 . Vote-NYC-1-866ָאדער ָאנקלינגט   Voting.NYCליניעס. געֿפינט אַײער ֿפריערדיקער ָאּפשטימּונג ּפלַאץ אין 
 

י ֿפריערדיקער ָאּפשיטמּונג ּפלעצער װעלן עֿפענען אין ניו יָארק סיטי  די זַײנען די דַאטעס אּון צַײטן אין װעלכע ד
 . 3אײדער די ַאלגעמײנער ָאּפשיטמּונג ֿפּון נָאװעמבער 

 
 נ“מ  4:00 - ֿפ“מ  10:00 2020, 24ָאקטָאבער  שבּת 

 נ“מ  4:00 - ֿפ“מ  10:00 2020, 25ָאקטָאבער  זּונטיק

 נ“מ  3:00 - ֿפ“מ  7:00 2020, 26ָאקטָאבער  מָאנטיק 

 נ“מ  8:00 - נ“מ  12:00 2020, 27ָאקטָאבער  דינסטיק 

 נ“מ  8:00 - נ“מ  12:00 2020, 28ָאקטָאבער  מיטװָאך 

 נ“מ  6:00 - ֿפ“מ  10:00 2020, 29ָאקטָאבער   דָאנערשטיק 

 נ“מ  3:00 - ֿפ“מ  7:00 2020, 30ָאקטָאבער  ֿפרַײטיק 

 נ“מ  4:00 - ֿפ“מ  10:00 2020, 31ָאקטָאבער  שבּת 

 נ“מ  4:00 - ֿפ“מ  10:00  2020 , 1נָאװעמבער  נטיקזּו

 

 

 שטימען בַײ ּפָאסט 

 עס איז זיכער צּו שטימען אין ּפערזָאן? 

   

.  אױב איר װילן ניט שטימען אין ּפערזָאן איר קענען שיקן ַאן ַאּפליקַאציע ֿפַאר ַאן ֿפַארֿפעלער אּורנע.  ניו  נײן

ֿפַאר ַא נּומער סיבות, ַאזוי װי אױב זײ װעלן ניט זַײן אין זײער בַאצירק ָאן  יָארקערס קענען בעטן ֿפַארֿפעלער אּורנעס 

ָאּפשטימּונג טָאג. װַײטערדיק, ֿפַאר דעם ַאלגעמײנער ָאּפשטימּונג טָאג אין דעם יָאר, ניו יָארקערס קענען בעטן ַא  

 . COVID -19ּפרייטן ֿפַארֿפעלער אּורנע אױב זײ זַײנען ֿפַארזָארגט װעגן בַאקּומען ָאדער ֿפַארש

   

https://nycdohmh-my.sharepoint.com/personal/hbyrnesenoch_health_nyc_gov/Documents/Special%20Operations/Voting%20Safely%20During%20COVID_20200923%20Special%20Ops.docx#AbsenteeBallot
https://nycdohmh-my.sharepoint.com/personal/hbyrnesenoch_health_nyc_gov/Documents/Special%20Operations/Voting%20Safely%20During%20COVID_20200923%20Special%20Ops.docx#AbsenteeBallot
https://nycdohmh-my.sharepoint.com/personal/hbyrnesenoch_health_nyc_gov/Documents/Special%20Operations/Voting%20Safely%20During%20COVID_20200923%20Special%20Ops.docx#AbsenteeBallot
https://nycdohmh-my.sharepoint.com/personal/hbyrnesenoch_health_nyc_gov/Documents/Special%20Operations/Voting%20Safely%20During%20COVID_20200923%20Special%20Ops.docx#AbsenteeBallot
https://vote.nyc/page/contact-us
https://vote.nyc/page/contact-us


Yiddish 

 װען אּון ַאװּו קען איך בעטן ַא ֿפַארֿפעלער אּורנע?  

. דעם טערמין צּו בעטן ַא  nycabsentee.comאיר קענען צוּולייגן ֿפַאר ֿפַארֿפעלער אּורנעס יעצט  בַײ װיזיטן 

ָאבער מיר רעקָאמענדירן איר זָאלן גלַײך בעטן אַײער אּורנע. עס    , 27ָאקטָאבער ֿפַארֿפעלער אּורנע בַײ ּפָאסט איז  

 נעם בלױז צװײ מינּוט! 

רַײן דעם  װען צוּולייגן, איר דַארֿפן אױסקלַײבן “דערװַײליק קרַאנקַײט ָאדער דיסַאביליטי“ ַאז ַא סיבה, װָאס נעם אַ 

 ריזק ֿפּון בַאקּומען דעם קָארָאנַאװירּוס. 

 Countyװעלכער קען זַײן ֿפַארדרּוקן אּון געשיקט צּו די ָארטיק  PDFצּולײגן ֿפָארמע איז אױך ֿפַארַאנען ַאז ַא די  

Board of Electionsאּון אין ּפַאּפיר, איז ֿפַארַאנען אין שּפַאניש, כינעזיש, קָארעַאניש אּון   . די ֿפָארמע, ָאנלַײן

 בענגַאלי. 

 

זָאג עס װעט ָאנהײבן שיקן ֿפַארֿפעלער אּורנעס ענדיקן סעּפטעמבער. איר קענען   Board of Electionsדי 

 . nycabsentee.com/trackingנָאכשּפירן דעם סטַאטּוס ֿפּון אַײער ֿפַארֿפעלער אּורנע בַײ װיזיטן 

 

ביז   ָאֿפיס   Board of Electionsרגעלײגט אין ּפערזָאן צּו אַײער שטָאטטײל ֿפַארֿפעלער אּורנע בקשות קענען זַײן ֿפאָ 

 . 2נָאװעמבער 

 

קָאנווערט ֿפַאר מַײ ֿפַארֿפעלער אּורנע. װָאס זָאל איך  דעם נָאמען ֿפּון עמעצן ַאנדערש איז ֿפַארדרּוקט אין מַײן  

 טָאן? 

 

אײדער שיקן צּוריק אַײער אּורנע, איר דַארֿפן הַאלטן אּון איבערקּוקן ַאז עס איז אַײער נָאמען אּון ַאדרעס ֿפַארדרּוקן  

ץ ֿפַאר אַײער אּונטערשריֿפט(.  אױף די ֿפַארֿפעלער אּורנע קָאנווערט )דעם קלײנער קָאנווערט װָאס הָאט אױך ַא ּפלאַ 

װעט שיקן די    Board of Electionsאױב דעם אּורנע קָאנווערט הָאט ניט אַײער נָאמען אּון ַאדרעס. נוץ עס ניט. די 

גערעכטע אּורנע קָאנווערטן צּו ַאלע ָאּפשטימער בַאשעדיקט בַײ דעם ֿפַארדרּוקן טעות. איר קענען קָאנטַאקטירן די   

Board of Elections  1-866בַײ ָאנקלינגען-VOTE-NYC מײל צּו  -ָאדער שיקן ַאן אי

Apply4Absentee@boe.nyc . 

 

 
 

 

דערװַײל דָאס איז זײער ַא אּומגליקלעך טעות, עס איז דָא גענּוג צַײט עס צּו ֿפַארריכטן. געדענק, אױב איר שיקן  

ֿפַארקלעּפט אּורנע, דעם טערמין עס צּו מַאכן איז אײדער  ָאדער ָאּפלָאזן אַײער ֿפּולשטענדיק, אּונטערגעשריבן אּון 

https://nycabsentee.com/
https://vote.nyc/page/absentee-voting
https://vote.nyc/page/absentee-voting
https://vote.nyc/page/absentee-voting
https://nycabsentee.com/tracking
https://nycabsentee.com/tracking
https://nycabsentee.com/tracking
https://vote.nyc/page/contact-us
https://vote.nyc/page/contact-us
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 . 3נָאװעמבער 

 

 ,” ָאבער איך בין ניט אין ַארמײ. װָאס זָאל איך טָאן? Official Absentee Military Ballotמַײן אּורנע זָאג “ 

איז דָא ַא סלַאש צװישן   דָאס איז די גערעכטע אּורנע ֿפַאר ַאלע ֿפַארֿפעלער אּון ַארמײ ָאּפשטימער. געװײנלעך, עס

. דעם סלַאש איז ניט ַארַײנגענּומען  ַאזױ װי אין די ּפרַײמַארי אורנעס ֿפּון יּוני ” Absentee / Militaryדי װערטער  “

 נט. דעם מָאל. אפשר צעטּומלט, די אּורנעס זַײנען קּוראַ 

 

 

 װי ַאזױ איך קען בעטן ַא צּוטריטלעך ֿפַארֿפעלער אּורנע? 

אױב איר זַײנען וויסוַאל ֿפַארשעדיקן ָאדער הָאבן ַא דיסַאביליטי װָאס דַארף איר זָאלן ניצן ַא צּוטריטלעך בנילּונג ֿפּון  

. קנַאק אױף דעם  nycabsentee.comדי ֿפַארֿפעלער אּורנע װָאס ַאן עקרַאן לײענער קען לײענען, איר קענען װיזיטן 

“Accessible Ballot Application .קנעּפל ” 

 

 דּורך:  Board of Electionsצּו די    די ַאּפליקַאציע ֿפָארמע ּכדי צּו בעטן ַא צּוטריטלעך אּורנע, איר מעגן אױך שיקן  

 AccessibleBallot@boe.nycמײל: -אי ●

 1-866-868-3692ָאנקלינגען:  ●

 ָאֿפיס  Board of Electionsּפָאסט אַײער ָארטיק  ●

 212-487-5349ֿפַאקס:  ●

 . ָאֿפיס New York City Board of Electionsאין ּפערזָאן: װיזיט אַײער ָארטיק  ●

 Board of ֿפַאקס צּו די מײלעד,געשיקט ָאנלַײן ָאדער בײַ -בקשות ֿפַאר צּוטריטלעך אּורנעס דַארֿפן זַײן געשיקט, אי

Elections  2.  איר קענען צוּולייגן אין ּפערזָאן ַא ֿפַארֿפעלער אּורנע ביז נָאװעמבער 2020, 27בַײ ָאקטָאבער  ,

2020   . 

זָאג עס װעט ָאנהײבן שיקן ֿפַארֿפעלער אּורנעס ענדיקן סעּפטעמבער. איר קענען   Board of Electionsדי 

 . nycabsentee.com/trackingּוס ֿפּון אַײער ֿפַארֿפעלער אּורנע בַײ װיזיטן נָאכשּפירן דעם סטַאט

 אױב איך הָאב געשטימט בַײ ּפָאסט במשך די יּוני ּפרַײמַאריס, איך דַארף בעטן ַאן אּורנע ֿפַאר נָאװעמבער? 

טערמין דיסַאביליטי ָאדער  - בליַיביק ֿפַארֿפעלער ָאּפשטימּונג רשימה משום ַא לַאנגע יָא, סַײדן איר זַײט געװען אין די 

 קרַאנקַײט, איר דַארֿפן בעטן נָאך ַא מָאל ַאן אּורנע ֿפַאר נָאװעמבער. 

 

 װען װעט מען שיקן די ֿפַארֿפעלער אּורנעס?

.  2020, 18װעט שיקן די אּורנעס צּו די ָאּפשטער װָאס װעטן זײ ָאנהײבן אין סעּפטעמבער  Board of Electionsדי 

 . nycabsentee.com/trackingנָאכשּפיר אַײער ֿפַארֿפעלער אּורנע אין 

 

 עס לָאזן?  איך דַארף שיקן מַײן ֿפַארֿפעלער אּורנע ָאדער ַאװּו קען איך

   

אױב איר װיל ניט לָאזן אַײער אּורנע אין ּפָאסט, איר הָאבן דרַײ ברירות ֿפַאר שיקן אַײער ֿפַארֿפעלער אּורנע. געֿפינען  

 ” ָאּפלָאזן קעסטלען: Absentee Ballotדי “

 

 . 1אּון זּונטיק, נָאװעמבער  24[ צװישן שבּת, ָאקטָאבער Early Voting poll site{1{24]אין יעדער   ●

 

 נ“מ.  9ֿפ“מ ביז  6, ֿפּון 9ָאן דיסנטיק, נָאװעמבער   Election Day poll siteאין יעדע  ●

 

 דּורך ָאּפשטימּונג טָאג.   NYC Board of Elections officeאין יעדע  ●

https://twitter.com/NYCVotes/status/1310667504512053249
https://nycabsentee.com/
https://vote.nyc/page/absentee-voting
https://vote.nyc/page/contact-us
https://vote.nyc/page/contact-us
https://nycabsentee.com/tracking
https://nycabsentee.com/tracking
https://nycabsentee.com/tracking
https://nycabsentee.com/tracking
https://nycabsentee.com/tracking
https://nycabsentee.com/tracking
https://findmypollsite.vote.nyc/
https://findmypollsite.vote.nyc/
https://vote.nyc/page/contact-us
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 װען איז דעם טערמין צּו שיקן מַײן ֿפַארֿפעלער אּורנע? 

   

ן צּו שיקן  . מיר רעקָאמענדיר3ֿפַארֿפעלער אּורנעס דַארֿפן זַײן געשיקט אײדער ָאּפשטימּונג טָאג ָאן נָאװעמבער 

אַײער ֿפּולשטענדיק אּורנע ַאזױ שנעל ַאז מעגלעך צּו אויסמַײדן קײן דערװעגן װעגן אַײער אּורנע ניט בַאקּומען ַא  

אין   Board of Electionsּפָאסטמַארק אּון ָאנקּומען צּו שּפעט צּו רעכענען. די ֿפַארֿפעלער אּורנעס בַאקּומען בַײ די  

 ג טָאג װעלן זַײן גערעכנט, ַאֿפילּו אױב זײ הָאבן ניט קײן ּפָאסטמַארק. דעם טָאג נָאך ָאּפשימּונ

 

 װי ַאזױ קען איך איבערקּוקן דעם סטַאטּוס ֿפּון מַײ געשיקטע ֿפַארֿפעלער אּורנע? 
 

. אײנס איר הָאבן צּוגעלײגט ַא בקשה  nycabsentee.com/trackingנָאכשּפיר אַײער ֿפַארֿפעלער אּורנע בקשה אין 
 הָאט:  Board of Electionsֿפַאר ַא ֿפַארֿפעלער אּורנע, איר קענען ניצן דעם װעבּפלַאץ צּו ֿפעסטיקן אױב די 

 
 ( בַאקּומען אַײער ֿפַארֿפעלער אּורנע בקשה, 1
 ( אַײך געשיקט אַײער ֿפַארֿפעלער אּורנע, אּון  2
 ( ָאנגענּומען אַײער ֿפּולשטענדיק ֿפַארֿפעלער אּורנע, ָאדער אױב איר דַארֿפן עס ֿפַארריכטן3
 
 

 איך דַארף שטעלן מַארקעס אין דעם קָאנווערט ֿפּון מַײן ֿפַארֿפעלער אּורנע? 

 
דַארֿפן שטעלן מַארקעס אין דעם צּוריקברענגען קָאנווערט װָאס קּומט    יָא, ניט ענלעך מיט די יּוני ּפרַײמַארי, איר

 מיט אַײער ֿפַארֿפעלער אּורנע! 
 

דעם צּוריקברענגען קָאנווערט איז דעם גרעסטער קָאנווערט ֿפּון די צװײ קָאנווערטן װָאס װעלן קּומען מיט אַײער  
  County Board of Electionsדרעס ֿפּון אַײער ָארטיק ֿפַארֿפעלער אּורנע אּון װעט הָאבן דעם צּוריקברענגען אַ 

 ֿפַארדרּוקן. 
 

  Board of Electionsּפלַאץ ָאדער  Day pollּפלַאץ,  Early Votingאיר קענען אױך ָאּפלָאזן אַײער אּורנע אין יעדע 

 ָאֿפיס, װָאס װעט ניט דַארֿפן קײן מַארקעס. 

 
 

 ֿפַארֿפעלער אּורנע? װי ַאזױ איך ָאּפגעב ַא 
 איר װעט בַאקּומען ַאן אּורנע, ַא קלײנער זיכערקַײט קָאנווערט, אּון ַא גרױסער צּוריקברענגען קָאנווערט. 

 מַארק די אּורנע מיט אַײער ָאּפציעס ֿפַאר יעדער ָאֿפיס ֿפָאלגן די אינסטרּוקציעס.  ■
שטעל עס אין דעם זיכערקײט קָאנווערט. )דָאס איז   אײנס  איר הָאבן דערענדיקט אַײער אּורנע, אױֿפלײג עס אּון ■

 דעם קלײנער קָאנווערט װָאס הָאט ַא ּפלַאץ ֿפַאר אַײער אּונטערשריֿפט(.
 אּונטערשרַײבן אּון שטעלן די דַאטע ַארױס דעם זיכערקײט קָאנווערט ַאס מען ָאנװַײז. ■
 ֿפַארקלעּפט דעם אּורנע קָאנווערט.  ■
נווערט אין דעם צּוריקברענגען קָאנווערט )דָאס איז דעם גרױסן קָאנווערט מיט ַא  ַאװעקלײגן דעם זיכערקײט קאָ  ■

 ” לָאגָא(.Official Election Mailאּון ַאן “ Board of Electionsצּוריקברענגען ַאדרעס צּו אַײער בַאצירק 
 ֿפַארקלעּפט דעם צּוריקברענגען קָאנווערט. ■
 דעם צּוריקברענגען קָאנווערט.ַאװעקלײגן די גערעכטע מַארקעס אין  ■

 װי ַאזױ איך קען ָאּפגעבן ַא צּוטריטלעך ֿפַארֿפעלער אּורנע? 

 אײנס מען שיקט אַײך דעם צּוטריטלעך ֿפַארֿפעלער אּורנע, דַאּונלָאד די אּורנע.  ■
נגען ֿפַאר יעדער  ֿפָאלגן די אינסטרּוקציעס צּו מַארקן די צּוטריטלעך ֿפַארֿפעלער אּורנע, לױט אַײערע אויסקלַײבּו  ■

 ָאֿפיס. 
 נָאך איר הָאט דערענדיקט מַארקינג אַײער אּורנע, ֿפַארדרּוקט עס.  ■

https://nycabsentee.com/tracking
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אױֿפלײג אַײער ֿפַאדרּוקטע צּוטריטלעך ֿפַארֿפעלער אּורנע אּון ַאװעקלײג עס אין דעם זיכערקײט קָאנווערט.   ■
 )דעם קָאנווערט װעט הָאבן ַא ּפלַאץ ֿפַאר אַײער אּונטערשריֿפט(.

טערשרַײבן אּון שטעלן די דַאטע ַארױס דעם זיכערקײט קָאנווערט.  ַאן אּונטערשריֿפט ערגעץ אין קריק ֿפּון  אּונ ■
 זיכערקײט קָאנווערט איז צּוטריטלעך ֿפַאר צּוטריטלעך אּורנעס.

 ֿפַארקלעּפט דעם אּורנע קָאנווערט.  ■
ַאװעקלײגן דעם זיכערקײט קָאנווערט אין דעם צּוריקברענגען קָאנווערט. )דָאס איז דעם גרױסן קָאנווערט מיט ַא   ■

 ” לָאגָא(.Official Election Mailאּון ַאן “ Board of Electionsצּוריקברענגען ַאדרעס צּו אַײער בַאצירק 
ריטלעך אּורנעס, דעם צּוריקברענגען קָאנווערט הָאט  ֿפַארקלעּפט דעם צּוריקברענגען קָאנווערט.  ֿפַאר צּוט  ■

 בַאצָאלטע מַארקעס. 

 װי ַאזױ איך שטימט אױב איך בלױז װיל שטימען אין ָאּפשטימּונג טָאג? 

   

אױב איר זַײנען ֿפַארשריבענע ָאּפשטימער, אין ָאּפשיטמּונג טָאג איר קענען גײן צּו אַײער ָאּפשיטמּונג ּפלַאץ צװישן  

 ֿפּון אַײך ָאּפשיטמּונג ָארט!  איבערקּוקן דעם ּפלַאץ  נ“מ אּון ָאּפגעבן אַײער אּורנע.  זַײט זיכער צּו  9ן ֿפ“מ אּו6

   

 מּונג טָאג? װען אּון ַאװּו קען איך שטימען ָאן ָאּפשטי  

 

ֿפ“מ אּון   6:00.  ָאּפשיטמּונג ּפלעצער עֿפענען דאָ איר קענען געֿפינען אַײער ָאּפשיטמּונג טָאג ָאּפשיטמּונג ּפלַאץ 

אַײער אּורנע,  נ“מ.  אױב איר לעבן אין ניו יָארק סיטי אּון װילן אײדער זען  9:00ֿפַארמַאכן 

 .   findmypollsite.vote.nycװיזיט

 

 איך קען נָאך ָאּפשטימען אין ּפערזָאן אױב איך בעט ַא ֿפַארֿפעלער אּורנע? 

   

טער ָאּפשיטמּונג ּפלַאץ(  יָא. ניו יָארק געזעצן דערלױבן ַאן ָאּפשטימער צּו שטימען אין ּפערזָאן )אין זײער בַאשטימ

ַאֿפילּו אױב דעם ָאּפשטימער הָאט געבעטן ָאדער ַאֿפילּו גשיקט ַא ֿפַארֿפעלער אּורנע. דָאס איז װַײל אײדער קײן  

ּפערסָאנַאל אין ַא דּורכזיכטיקער ּפרָאצעס   CBOEּפַארטיזַאן מַאנשַאֿפט ֿפּון -ֿפַארֿפעלער אּורנע איז גערעכנט, ַא בי 

עזענטַאנטן ֿפּון קַאנדידַאטן, ּפָאליטישע ּפַארטייען, אּון די ּפרעס, בַאשלָאסן אױב די אּורנע בַאגעגנט די  מיט רעּפר

ָאּפשטימּונג געזעץ. אײנע ֿפּון די ערשטש זַאכן זײ איבערקּוקן איז אױב די ּפערזָאן הָאט   NYSבַאדערֿפענישן ֿפּון די 

 רֿפעלער אּורנע איז ַארױסגעשטעלט אּון ניט גערעכנט.געשטימט אין ּפערזָאן. אױב ַאזױ, דעם ֿפאַ 

   

 ? IDאיך דַארף ברענגען   

 

אױב    אײן אּומשטַאנד.ניו יָארק בעט ניט ַאז ָאּפשטימער זָאלן בַאװַײזן אידענטיֿפיקַאציע װען שטימען, אחוץ אין   

טימען אין ּפערזָאן )איר הָאבן זיך  איר שטימען ֿפַאר די ערשטע מָאל, אּון איר הָאבן זיך ניט ֿפַארשרַײבן צּו ש

   בלױז די ערשטע מָאל איר שטימען.   IDֿפַארשרַײבן ָאנלַײן ָאדער דּורך ּפָאסט(, מען קען אַײך בעטן בַאװַײזן ַאן  

ַארױסגעגעבן אידענטיֿפיקַאציע  -: שָאפער ליצענץ ָאדער ַאנדערער רעגירּונגIDאיר מעגן ניצן די ֿפָאלגנדיקע ַאז 

טשעק, רעגירּונג טשעק ָאדער ַאן ַאנדערער רעגירּונג  -ייק אּוטיליטי רעכענּונג, בַאנק אױסזָאג, צָאלן קַארטע, גי

 דָאקּומענט װָאס בַאװַײז אַײער נָאמען אּון ַאדרעס. 

 

הָאב  אױב איך װיל שטימען אין ּפערזָאן, ָאבער קען ניט ניצן ַא ֿפעדער צּו ֿפּולשטענדיקן די ּפַאּפיר אּורנע, איך  

 קײן ברירות? 

 

יָא, איר קענען ברענגען עמעצן אַײך צּו העלֿפן, איר קענען בעטן הילף ֿפּון די ָאּפשיטמּונג ַארבעטער ָאדער איר  

( צּו מַארקן אַײער אּורנע אין דעם ָאּפשיטמּונג ּפלַאץ. ָאבער, דעם  (Ballot Marking Device, BMDקענען ניצן ַא 

 ַײן דױנ ַארבעטגעבער ָאדער אַײער ֿפַארבַאנד רעּפרעזענטַאנט.כװָאס העלף דיר קען ניט ז

 

https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://findmypollsite.vote.nyc/
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 ? Ballot Marking Deviceװָאס איז ַא 

 

, איז ַא מיטל װָאס קען אַײך העלֿפן צּו מַארקן אַײער ּפַאּפיר אּורנע  BMD, אױך גערּוֿפן Ballot Marking Deviceַא 

 ַאקסעסיביליטי ֿפַאר די ָאּפשטימער אין זײער ָאּפשיטמּונג ּפלַאץ.  אּון אּון איז דיזַײנעד צּו געבן ּפריװַאטקַײט אּון 

     

 ? Ballot Marking Deviceאיך קען ניצן ַא 

 

 Ballot Markingיָא. ַאלע ָאּפשטימער, ַארַײנגענּומען ָאּפשטימער מיט דיסַאביליטיס, הָאבן דעם רעכט ֿפַאר ניצן ַא 

Device  צּו מַארק זײער אּורנע. דעםBMD   איז בלױז בַאנּוצט צּו מַארק דעם ּפַאּפיר אּורנע; איר דַארֿפן סקַאן די

 ָאּפגעבן אַײער ָאּפשטימּונג. ָאּפשיטמּונג ּפלַאץ ַארבעטער קענען העלֿפן  מַארקעד אּורנע אין דעם רעכענען מיטל צּו

 .   BMDָאּפשיטמער צּו ניצן די 

 

 װַײטערדיקע רעסורסן 

 אױב איך הָאב מער ֿפרַאגעס?

 

ּונג איז גערעכנט. אױב איר הָאבן קײן ֿפרַאגעס ָאדער דערװעגן װעגן  איר דַארף זַײן זיכער ַאז אַײער ָאּפשטימ

 ָאּפגעבן אַײער אּורנע װָאס מען הָאט דָא ניט געענטֿפערט, זּוך הילף מיט די ָארגַאניזַאציעס. 

   

New York City Board of Elections 

https://www.vote.nyc / 

866-VOTE-NYC 

New York State Board of Elections :https://www.elections.ny.gov / 

League of Women Voters Vote :411 https://www.vote411.org / 

NYC Votes :www.voting.nyc 

Disability Rights, New York :https://www.drny.org 
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