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 التسجيل للتصويت 

 كيف يمكنني التسجيل للتصويت؟ 

 
 وسهلة للتسجيل للتصويت في نيويورك:  آمنة طرق   ، فهناكCovid-19بالرغم من استمرار جائحة 

 

ف الوالية من إدارة المركبات اآللية  nycvotes.turbovote.org .انتقل إلى  .1  إذا كان لديك معر ِّ

(Department of Motor Vehicles, DMV)  فستكون قادًرا على التسجيل بسالسة من خالل هذه اإلدارة. وإذا لم يكن ،

ف من إدارة  ، يمكن اختيار تلقي استمارة مملوءة مسبقًا ومظروف معنون مدفوعة رسومه البريدية، أو يمكنك DMVلديك معر ِّ

تسجيل إلى أن يتم إرسال هذه االستمارة  طباعة االستمارة المملوءة مسبقًا وإرسالها بالبريد على الفور. ولن يتم استكمال ال

 بالبريد إلى مجلس االنتخابات وقيامه بمعالجتها. 

 

  ، أو عدد منDMV، وأي مكتب من مكاتب إدارة االنتخابات المحلي التابع لمقاطعتكمجلس  يمكنك أيًضا التسجيل شخصيًا في  .2

 . ألخرى وكاالت مدينة نيويورك ا

 

 
 هل أنا مؤهل للتسجيل للتصويت؟  

 
 من أجل التسجيل للتصويت، يجب: 

 
 أن تكون مواطنًا أمريكيًا؛ ●
عاًما، ولكن ال يمكنك التسجيل حتى تبلغ   17أو الـ  16عاًما )يجوز لك إجراء التسجيل مسبقًا في سن الـ   18وأن يكون عمرك  ●

 عاًما(؛  18الـ 
 يوًما على األقل قبل االنتخابات؛  30الوالية والمقاطعة، أو المدينة، أو القرية لمدة وأن تكون مقيًما في هذه  ●
 وأال تكون مسجونًا أو خاضعًا لإلفراج المشروط بسبب إدانة جنائية )ما لم يتم العفو عنك أو استعدت حقوق المواطنة(؛  ●
 وأال تكون فاقد األهلية بحكم من المحكمة،  ●
 في مكان آخر. وأال تدعي الحق في التصويت   ●

 
 أظن أنني قد سجلت للتصويت بالفعل. كيف يمكنني التأكد من ذلك؟ 

 ، أو عن طريق االتصال بمجلس االنتخابات على  عبر اإلنترنتيمكنك التحقق من حالة تسجيل الناخبين الخاصة بك 
 . 3692-868-866الرقم  

 
 ؟ 2020يتعين عليَّ التسجيل للتصويت في االنتخابات العامة لشهر نوفمبر متى 
 

 . 2020أكتوبر  9إن الموعد النهائي للتسجيل للتصويت في نيويورك هو 

 

https://nycvotes.turbovote.org/
https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
https://www.elections.ny.gov/NVRA.html
https://www.elections.ny.gov/NVRA.html
https://www.nycvotersearch.com/
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 في موعد أقصاه    (NYC Votes TurboVoteمنصة يجب ختم الطلبات المرسلة بالبريد )بما فيها االستمارات التي تم إنشاؤها عبر 

المقدمة عبر اإلنترنت عبر   أكتوبر، ويجب إرسال الطلبات 14أكتوبر وأن يتسلمها مجلس انتخابات المقاطعة المحلي في موعد أقصاه  9

myDMVonline  يوًما من االنتخابات حتى   25أكتوبر. في نيويورك، يجب على الناخبين التسجيل قبل  9أو الطلبات الشخصية بحلول

وقت  يتمكنوا من التصويت في تلك االنتخابات. إذا كنت تعتزم التسجيل للتصويت عن طريق البريد، فمن األفضل القيام بذلك في أقرب  

 ممكن، نظًرا للتأخيرات المحتملة التي قد تحدث مع استخدام خدمة بريد الواليات المتحدة. 
 

ت فيها؟   ماذا لو انتقلت منذ آخر مرة صوَّ

أكتوبر. ويُعد إجراء هذه التغييرات أمًرا   14يتعين عليك تحديث تسجيل الناخبين الخاص بك بالعنوان الجديد أو تغيير االسم بحلول 

 بسيًطا. 

 

ف من إدارة  ●  . DMVالموقع اإللكتروني إلدارة  ، فحد ِّث معلوماتك عبرDMVإذا كان لديك معر ِّ

 

ف من إدارة  ● حيث يمكنك طباعة    nycvotes.turbovote.org، فتفضل بزيارة DMVإذا لم يكن لديك معر ِّ

 االستمارة المملوءة مسبقًا مع إضافة معلوماتك الجديدة وإرسالها بالبريد.  

 

 إلى مجلس االنتخابات.   اطبع استمارة وامألها وأرسلها بالبريدأو  ●

 

 من أن تغيير العنوان قد تمت معالجته قبل ذهابك إلى موقع االقتراع.  تأكد ●

 

، وانتقلت داخل نيويورك، فما زال لديك الحق في التصويت! يمكنك التصويت  تتم معالجة تغيير العنوان )لم يتم تقديمه مطلقًا( لم إذا 

. وينطبق هذا على الناخبين الذين انتقلوا داخل المقاطعة نفسها  لعنوانك الجديدباستخدام بطاقة اقتراع خطي في موقع االقتراع المخصص  

ر بربروكلين( أو بين المقاطعات )على سبيل المثال، من كوينز  )على سبيل المثال، من عنوان لببروكلين )مقاطعة كينغز( إلى عنوان آخ 

إلى برونكس(. وعند التصويت باستخدام بطاقة اقتراع خطي بسبب تغيير العنوان، سيتم استخدام بطاقة االقتراع الخطي لتحديث تسجيل  

 الناخبين الخاص بك لالنتخابات المستقبلية.

 

 2020كيفية التصويت في 

 يت؟  كيف يمكنني التصو

 

 . اختر أفضل خيار لإلدالء بصوتك في أثناء الجائحة.  2020توجد ثالث طرق متاحة لجميع سكان نيويورك للتصويت في انتخابات  

 

نوفمبر. قد يكون موقع التصويت المبكر الخاص بك   1أكتوبر حتى  24: التصويت شخصيًا اعتباًرا من التصويت المبكر ●

 . Voting.NYCمختلفًا عن موقع اقتراع يوم االنتخابات الخاص بك، لذا عليك التحقق قبل الذهاب إلى 

 

متاح أيًضا لجميع الناخبين  عن طريق طلب بطاقة االقتراع الغيابي: إن خيار التصويت عبر البريد التصويت عبر البريد ●

من أكتوبر، ولكنننا نوصي بطلب بطاقة االقتراع الخاصة بك في أقرب وقت ممكن.    27المسجلين. والموعد النهائي هو 

ونا. عندما تتلقى بطاقة االقتراع  ويمكنك تحديد السبب بأنه "مرض مؤقت أو إعاقة"، وهو يتضمن خطر اإلصابة بفيروس كور 

على ظهر مظروف بطاقة االقتراع الغيابي الخاصة بك. ويجب ختم   بالتوقيع وكتابة التاريخالخاصة بك، تأكد من قيامك 

 . راع الغيابي الخاصة بك هنايمكنك تتبع بطاقة االقت نوفمبر أو قبله.    3بطاقات االقتراع بختم البريد في 

 

نوفمبر. وإننا نتوقع إقبااًل كبيًرا هذا العام،   3: كالعادة، يمكن لجميع الناخبين المسجلين التصويت شخصيًا في يوم االنتخابات ●

  التصويت المبكر. لذلك قد تكون الطوابير طويلة في بعض مواقع االقتراع. إذا كنت قلقًا بشأن التزاحم، فقد ترغب في إجراء  

 . يمكنك معرفة موقع االقتراع في يوم االنتخابات هنا

 

 

 

https://nycvotes.turbovote.org/
https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application
https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application
https://nycvotes.turbovote.org/
https://nyccfb.info/nyc-votes/registering/
https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://nycabsentee.com/
https://nycabsentee.com/tracking
https://nycabsentee.com/tracking
https://nycabsentee.com/tracking
https://nyc.pollsitelocator.com/search
https://nyc.pollsitelocator.com/search
https://nyc.pollsitelocator.com/search
https://nyc.pollsitelocator.com/search
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 ماذا يوجد ببطاقة االقتراع؟ 

 في هذا الخريف، هناك سباقات فيدرالية، وعلى مستوى الوالية، وعلى المستوى المحلي في بطاقة االقتراع: 

 

 الرئيس ●

 كونغرس ال ●

 رئيس حي كوينز ●

 مجلس شيوخ الوالية  ●

 المجلس التشريعي للوالية  ●

 37منطقة مجلس مدينة نيويورك  ●

 المحكمة العليا لوالية نيويورك ●

 المحاكم المدنية في مدينة نيويورك ●

 
 لقد سمعت أن ماديسون سكوير غاردن ومركز باركليز هما موقعان لالقتراع. هل يمكنني التصويت هناك؟ 

 لمعرفة ذلك.   الموقع اإللكتروني للبحث عن موقع االقتراعإذا كانا موقعي اقتراع مخصصين لك فقط. استخدم 

 

 هل من اآلمن التصويت شخصيًا؟ 

 

، ال سيما إذا اخترت الذهاب عندما يكون مركز االقتراع أقل  التدابير الوقائية األساسية األربعةيُعد التصويت الشخصي آمنًا طالما أنك تتبع 

ة من التصويت المبكر لتجنب االزدحام إذا أمكنك  ازدحاًما )عادةً في منتصف الصباح أو في وقت مبكر بعد الظهر(. ويمكنك االستفاد

فكل ما هو يهم هو   - ذلك. وأتاحت مدينة نيويورك أيًضا االقتراع الغيابي لمن يفضل التصويت من المنزل. اختر الطريقة األكثر راحة لك 

 تصويتك!

 

 ما الخطوات التي يمكنني اتخاذها للحفاظ على سالمتي بينما أصوت؟ 

 مامات مطلوبة للدخول إلى جميع مواقع االقتراع. احمِّ من حولك وارتدِّ الكمامة بشكل صحيح )على أنفك وفمك(.   فالك ارتدِّ كمامة،

 

أقدام على األقل   6إذ سيتم إعداد مواقع االقتراع لتطبيق التباعد االجتماعي. اتبع التعليمات وحافظ على مسافة  مارس التباعد االجتماعي،

 ء وجودك في موقع االقتراع. بينك وبين اآلخرين في أثنا

 

إذ ستوفر مواقع االقتراع معقم اليدين، ويمكنك أيًضا إحضار معقمك الخاص. استخدم معقم اليدين قبل لمس  التزم بنظافة اليدين الصحية، 

 أي أسطح مشتركة وبعد ذلك، واغسل يديك بالصابون والماء فور عودتك إلى المنزل. تجنب لمس وجهك بأيٍد غير مغسولة. 

إذ بالرغم من أهمية التصويت، فاألهم هو أن تتحسن قبل مغادرة منزلك وأن تتخذ إجراءات للمساعدة   ابَق في المنزل في حالة المرض،  

 في منع إصابة اآلخرين بالمرض. 

              

التصويت  للحصول على إرشادات حول خيارات  بمكتب مجلس االنتخابات التابع لمقاطعتك ، فاتصل بطاقة اقتراع غيابي إذا لم تكن لديك

 المتاحة لك. 

 

 مرتفعة في مجتمعي. أمن اآلمن التصويت شخصيًا في الحي الذي أعيش فيه؟  COVID-19إن معدالت اإلصابة بمرض 

 

ستوفر مراكز االقتراع احتياطات السالمة لضمان أن التصويت آمن قدر اإلمكان، بغض النظر عن معدالت اإلصابة بمرض   ●

COVID  .في مجتمعك 

 

https://findmypollsite.vote.ny/
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet.pdf
https://nycdohmh-my.sharepoint.com/personal/hbyrnesenoch_health_nyc_gov/Documents/Special%20Operations/Voting%20Safely%20During%20COVID_20200923%20Special%20Ops.docx%23AbsenteeBallot
https://nycdohmh-my.sharepoint.com/personal/hbyrnesenoch_health_nyc_gov/Documents/Special%20Operations/Voting%20Safely%20During%20COVID_20200923%20Special%20Ops.docx%23AbsenteeBallot
https://nycdohmh-my.sharepoint.com/personal/hbyrnesenoch_health_nyc_gov/Documents/Special%20Operations/Voting%20Safely%20During%20COVID_20200923%20Special%20Ops.docx%23AbsenteeBallot
https://vote.nyc/page/contact-us
https://vote.nyc/page/contact-us
https://vote.nyc/page/contact-us
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حادة )كبار السن، أو الذين يعانون نقص المناعة، أو الحوامل(، ففكر في   COVIDإذا كنت معرًضا لخطر اإلصابة بعدوى  ●

 ر لتجنب أي ازدحام في يوم االنتخابات. االستفادة من التصويت المبك

 

أكتوبر( أو   27إذا كنت مريًضا، فابَق في المنزل واتبع التعليمات المذكورة أعاله لطلب بطاقة االقتراع الغيابي بالبريد )حتى  ●

 نوفمبر(.  2شخصيًا من مكتب مجلس االنتخابات في منطقتك )حتى 

 

 التصويت المبكر 

 ما التصويت المبكر؟ 

 
إن التصويت المبكر يشبه التصويت شخصيًا في يوم االنتخابات، ولكن مع المزيد من المرونة وطوابير أقصر. يمكنك معرفة موقع اقتراع  

 .Vote-NYC-866-1أو من خالل االتصال بالرقم   Voting.NYCالتصويت المبكر الخاص بك عبر  
 

 راع التصويت المبكر مفتوحة في مدينة نيويورك قبل االنتخابات العامة في  فيما يلي التواريخ واألوقات التي ستكون فيها مواقع اقت 
 نوفمبر:  3

 
 مساءً  4صباًحا إلى   10:00من  2020أكتوبر  24 السبت 

 مساءً  4صباًحا إلى   10:00من  2020أكتوبر  25 األحد 

 مساءً  3:00صباًحا إلى   7:00من  2020أكتوبر  26 االثنين 

 مساءً  08:00مساًء إلى  12:00ن م 2020أكتوبر  27 الثالثاء 

 مساءً  08:00مساًء إلى  12:00من  2020أكتوبر  28 األربعاء

 مساءً  06:00صباًحا إلى   10:00من  2020أكتوبر  29 الخميس 

 مساءً  3:00صباًحا إلى   7:00من  2020أكتوبر  30 الجمعة 

 مساءً  4صباًحا إلى   10:00من  2020أكتوبر  31 السبت 

 مساءً  4صباًحا إلى   10:00من  2020نوفمبر  1 األحد 

 

 

 التصويت عبر البريد 

 هل يجب عليَّ التصويت شخصيًا؟ 

 

.  إذا لم ترغب في التوصيت شخصيًا، يمكنك تقديم طلب للحصول على بطاقة اقتراع غيابي.  يمكن لسكان نيويورك تقديم طلبات  ال

الحصول على بطاقات االقتراع الغيابي لعدد من األسباب، مثل إذا كانوا سيكونون خارج مقاطعتهم في يوم االنتخابات.  باإلضافة إلى  

ت العامة لهذا العام، يمكن لسكان نيويورك طلب بطاقة االقتراع الغيابي إذا كانوا قلقين بشأن اإلصابة بمرض  ذلك، بالنسبة لالنتخابا

COVID-19  .أو نشره 

 

 متى وكيف يمكنني التقدم بطلب للحصول على بطاقة االقتراع الغيابي؟ 

إن الموعد النهائي . nycabsentee.comمن خالل زيارة  اآلنيمكنك التقدم بطلب للحصول على بطاقة االقتراع الغيابي الخاصة بك 

ر. فلن يستغرق األمر  ولكن نوصيك بطلب بطاقة االقتراع الخاصة بك على الفو،  أكتوبر 27لطلب بطاقة االقتراع الغيابي بالبريد هو 

 سوى دقيقتين!

 عند تقديم الطلب، يتعين عليك تحديد "مرض مؤقت أو إعاقة" كسبب، وهو يتضمن خطر اإلصابة بفيروس كورونا. 

د إلى مجلس االنتخابات المحلي التابع للمقاطعة.  ويمكن طباعتها وإعادة إرسالها بالبري  PDFاستمارة الطلب متاحة أيًضا بتنسيق  

 االستمارة اإللكترونية أو الورقية متاحة باإلسبانية، والصينية، والكورية، والبنغالية. 

 

https://nycabsentee.com/
https://vote.nyc/page/absentee-voting
https://vote.nyc/page/absentee-voting
https://vote.nyc/page/absentee-voting
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ي  ب يقول مجلس االنتخابات إنه سيبدأ في إرسال بطاقات االقتراع الغيابي بالبريد في أواخر سبتمبر. يمكنك تتبع حالة بطاقة االقتراع الغيا

 .nycabsentee.com/trackingالخاصة بك من خالل زيارة 

 

 نوفمبر.  2مجلس االنتخابات في منطقتك اإلدارية حتى  مكتب يمكن تقديم طلبات الحصول على بطاقات االقتراع الغيابي شخصيًا إلى 

 

 اسم شخص آخر مطبوع على مظروف بطاقة االقتراع الغيابي الخاصة بي. ماذا أفعل؟ 

 

الخاصة بك، عليك التوقف والتحقق مرة أخرى من أن اسمك وعنوانك مطبوعان على مظروف بطاقة  قبل إعادة إرسال بطاقة االقتراع 

االقتراع الغيابي )هذا هو المظروف األصغر حجًما الذي يحتوي أيًضا على مكان لتوقيعك(. إذا كان مظروف بطاقة االقتراع ال يحمل  

ف بطاقات االقتراع بالبريد إلى جميع الناخبين المتأثرين بخطأ الطباعة  اسمك وعنوانك، فال تستخدمه. سيرسل مجلس االنتخابات مظاري 

أو إرسال بريد إلكتروني إلى   VOTE-NYC-866-1هذا. يمكنك االتصال بمجلس االنتخابات من خالل االتصال بالرقم  

Apply4Absentee@boe.nyc . 

 

 
 

 

صالحه. تذكر، سواء كنت تقوم بتوصيل بطاقة االقتراع الخاصة بك  في حين أن هذا خطأ مؤسف للغاية، لكن هناك متسعًا من الوقت إل

 أو قبله.  نوفمبر 3المكتملة والموقعة والمختومة أو إرسالها بالبريد، فإن الموعد النهائي للقيام بذلك هو 

 

 مذكور على بطاقة االقتراع "بطاقة اقتراع غيابي عسكري رسمي"، لكنني غير ملتحق بالجيش. ماذا أفعل؟

هذه هي بطاقة االقتراع الصحيحة المخصصة الستخدام جميع الناخبين الراغبين في االقتراع الغيابي والعسكريين. عادةً، تكون هناك 

. لكن لم يتم تضمين الَشرطة المائلة هذه  مهيدي في يونيوكما كان في بطاقات االقتراع الت َشرطة مائلة بين كلمتي "غيابي / عسكري" 

 المرة. وبالرغم من أن األمر مربك، فإن بطاقات االقتراع هذه صحيحة. 

 

 

 كيف يمكنني طلب بطاقة اقتراع غيابي يسهل استخدامها؟ 

قتراع الغيابي ويمكن قراءتها بواسطة  إذا كنت تعاني إعاقة بصرية أو إعاقة تتطلب منك استخدام نسخة يسهل استخدامها من بطاقة اال

طلب بطاقة اقتراع  " )Accessible Ballot Applicationانقر على زر " . nycabsentee.comقارئ الشاشة، يمكنك زيارة 

 سهلة االستخدام(. 

 

 إلى مجلس االنتخابات عبر:  استمارة الطلبلطلب بطاقة اقتراع سهلة االستخدام، يمكنك أيًضا إرسال 

 AccessibleBallot@boe.nycالبريد اإللكتروني:  ●

 3692-868-866-1االتصال:   ●

https://nycabsentee.com/tracking
https://vote.nyc/page/contact-us
https://twitter.com/NYCVotes/status/1310667504512053249
https://twitter.com/NYCVotes/status/1310667504512053249
https://twitter.com/NYCVotes/status/1310667504512053249
https://nycabsentee.com/
https://vote.nyc/page/absentee-voting
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 بريدمراسلة مكتب االنتخابات المحلي الخاص بك بال ●

 5349-487-212فاكس:   ●

 مجلس االنتخابات المحلي الخاص بك بمدينة نيويورك.  مكتب شخصيًا: زر  ●

البريد، أو مرسلة من خالل البريد اإللكتروني، أو   يجب أن تكون طلبات الحصول على بطاقات اقتراع سهلة االستخدام مختومة بختم

.  يمكنك تقديم طلب الحصول على بطاقة االقتراع  2020أكتوبر  27مرسلة عبر اإلنترنت أو الفاكس إلى مجلس االنتخابات بحلول 

 .   2020نوفمبر  2الغيابي شخصيًا حتى 

غيابي بالبريد في أواخر سبتمبر. يمكنك تتبع حالة بطاقة االقتراع الغيابي  يقول مجلس االنتخابات إنه سيبدأ في إرسال بطاقات االقتراع ال

 . nycabsentee.com/trackingالخاصة بك من خالل زيارة 

ت بالبريد خالل انتخابات يونيو التمهيدية، فهل أحتاج إلى طلب بطاقة اقتراع النتخاب  ات نوفمبر؟ إذا صوَّ

  نعم، ما لم تكن مسجاًل مسبقًا في قائمة الناخبين الدائمين في االقتراع الغيابي بسبب إعاقة طويلة األمد أو مرض، فأنت بحاجة إلى طلب 

 بطاقة اقتراع مرة أخرى النتخابات نوفمبر. 

 

 متى ستُرَسل بطاقات االقتراع الغيابي بالبريد؟

. تتبع بطاقة  2020سبتمبر  18سيرسل مجلس االنتخابات بطاقات االقتراع بالبريد للناخبين الذين يطلبونها على أساس دوري ابتداًء من 

 . nycabsentee.com/trackingاالقتراع الغيابي الخاصة بك على 

 

 االقتراع الغيابي بالبريد أم يمكنني تركها في مكان ما؟ أيجب عليَّ إرسال بطاقة 

 

إذا كنت تفضل عدم إرسال بطاقة االقتراع الغيابي بالبريد، فلديك ثالثة خيارات إلرسال بطاقة االقتراع الغيابي الخاصة بك. ابحث فقط  

 عن صناديق جمع الرسائل الخاصة بـ "االقتراع الغيابي": 

 

 نوفمبر.  1أكتوبر واألحد الموافق  24، بين السبت الموافق موقع اقتراع للتصويت المبكرفي أي  ●

 

 مساًء.  9صباًحا حتى  6نوفمبر من   3يوم الثالثاء الموافق  موقع اقتراع ليوم االنتخابات في أي  ●

 

 حتى يوم االنتخابات.  مكتب لمجلس االنتخابات بمدنية نيويورك في أي ●

 

 ما الموعد النهائي إلرسال بطاقة االقتراع الغيابي بالبريد؟ 

 

صي بإرسال بطاقة االقتراع المكتملة  نوفمبر أو قبله. نو  3يجب ختم بطاقات االقتراع الغيابي بختم البريد في يوم االنتخابات الموافق 

الخاصة بك بالبريد في أقرب وقت ممكن لتجنب أي قلق بشأن عدم ختم بطاقة اقتراعك بختم البريد ووصولها بعد فوات األوان ليتم  

، حتى لو لم تكن مختومة  احتسابها. سيتم احتساب بطاقات االقتراع الغيابي التي يتلقاها مجلس االنتخابات في اليوم التالي ليوم االنتخابات

 بختم البريد.

 

 كيف يمكنني التحقق من حالة بطاقة االقتراع الغيابي الخاصة بي المرسلة بالبريد؟
 

بمجرد تقديم طلبك للحصول    . nycabsentee.com/trackingتتبع طلب بطاقة االقتراع الغيابي الخاصة بك المرسل بالبريد على 
 على بطاقة االقتراع الغيابي، يمكنك استخدام الموقع لتأكيد ما إذا كان مجلس االنتخابات: 

 
 ( تلقى طلب الحصول على بطاقة االقتراع الغيابي الخاص بك،1
 بطاقة االقتراع الغيابي الخاصة بك بالبريد،( وأرسل 2
 ( وقبِّل بطاقة باالقتراع الغيابي المكتملة الخاصة بك، أو إذا كنت بحاجة إلى تعديلها3

 

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
https://nycabsentee.com/tracking
https://nycabsentee.com/tracking
https://nycabsentee.com/tracking


Arabic 

 
 هل أحتاج إلى وضع طوابع على مظروف بطاقة االقتراع الغيابي؟ 

 
 اإلرجاع الذي يأتي مع بطاقة االقتراع الغيابي! نعم، على عكس االنتخابات التمهيدية في يونيو، يجب عليك وضع طوابع على مظروف

 
مظروف اإلرجاع هو المظروف األكبر حجًما من المظروفين اللذين سيأتيان مع بطاقة االقتراع الغيابي، وسيكون عنوان اإلرجاع الخاص  

 تخابات الرسمي". بمجلس انتخابات المقاطعة المحلي الخاص بك مطبوًعا عليه ويحمل شعاًرا مكتوبًا عليه "بريد االن 
 
يمكنك أيًضا ترك بطاقة اقتراعك في أي موقع اقتراع مبكر، أو موقع اقتراع يوم االنتخابات، أو مكتب مجلس االنتخابات، ولن يتطلب هذا  

 رسوم بريد. 

 
 

 كيف أقوم بالتصويت في بطاقة االقتراع الغيابي؟ 
 إرجاع أكبر حجًما.  ستصلك بطاقة اقتراع ومظروف بطاقة اقتراع أصغر حجًما، ومظروف

 حدد اختيارتك في بطاقة االقتراع لكل مكتب مع اتباع التعليمات. ■
بمجرد استكمال تحديد االختيارات في بطاقة االقتراع، يرجى طيها ووضعها في مظروف بطاقة االقتراع. )هذا هو المظروف   ■

 األصغر حجًما الذي يحتوي على مكان لتوقيعك.(
 الوجه الخارجي من مظروف بطاقة االقتراع في المكان المحدد. يرجى التوقيع والتأريخ على  ■
 أغلق مظروف بطاقة االقتراع بإحكام. ■
ضع مظروف بطاقة االقتراع في مظروف اإلرجاع )هذا هو المظروف األكبر حجًما الذي يحتوي على عنوان اإلرجاع إلى مجلس   ■

 انتخابات المقاطعة وشعار "البريد االنتخابي الرسمي"(.
 أغلق مظروف اإلرجاع بإحكام.  ■
 ضع طابع بريد مناسبًا على مظروف اإلرجاع.  ■

 كيف أقوم بالتصويت في بطاقة اقتراع غيابي سهلة االستخدام؟ 

 بمجرد إرسال بطاقة االقتراع الغيابي السهلة االستخدام إليك عبر البريد اإللكتروني، يُرجى منك تنزيل بطاقة االقتراع. ■
 االختيارات في بطاقة االقتراع الغيابي السهلة االستخدام، وفقًا الختياراتك لكل مكتب.  اتبع التعليمات لتحديد ■
 وبعد االنتهاء من تحديد االختيارات في بطاقة االقتراع، اطبعها. ■
يرجى طي بطاقة االقتراع الغيابي المطبوعة السهلة االستخدام المطبوعة ووضعها في مظروف بطاقة االقتراع. )هذا المظروف   ■

 يحتوي على مكان لتوقيعك.( س
يرجى التوقيع والتأريخ على الوجه الخارجي من مظروف بطاقة االقتراع.  إن التوقيع في أي مكان على ظهر مظروف األمان  ■

 مقبول ألي بطاقة اقتراع سهلة االستخدام.
 أغلق مظروف بطاقة االقتراع بإحكام. ■
المظروف األكبر حجًما الذي يحتوي على عنوان اإلرجاع إلى مجلس   ضع مظروف بطاقة االقتراع في مظروف اإلرجاع. )هذا هو ■

 انتخابات المقاطعة وشعار "البريد االنتخابي الرسمي"(.
 أغلق مظروف اإلرجاع بإحكام.  لبطاقات االقتراع السهلة االستخدام، توجد رسوم بريدية مدفوعة مسبقًا لمظروف اإلرجاع.  ■

 النتخابات فقط؟ كيف أصوت إذا أردت التصويت في يوم ا

 

  مساًء واإلدالء بصوتك.  عليك 9صباًحا و 6إذا كنت ناخبًا مسجاًل، يمكنك في يوم االنتخابات الذهاب إلى مكان اقتراع بين الساعة 

 مكان االقتراع الخاص بك!  التحقق من موقع

 

 أين ومتى يمكنني التصويت في يوم االنتخابات؟  

 

مساًء.  وإذا كنت   9:00صباًحا وتغلق الساعة  6:00.  تُفتح أماكن االقتراع الساعة هنايمكنك العثور على مكان اقتراع يوم االنتخابات 

   .findmypollsite.vote.nycتعيش في مدينة نيويورك وترغب في االطالع على بطاقة اقتراعك مسبقًا، فتفضل بزيارة 

 

https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://findmypollsite.vote.nyc/
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 ت شخصيًا إذا طلبت بطاقة االقتراع الغيابي؟ أال يزال بإمكاني التصوي 

 

نعم. يسمح قانون نيويورك للناخب بالتصويت شخصيًا )في مكان االقتراع المخصص له( حتى لو طلب الناخب بطاقة اقتراع غيابي.أو  

مجلس االنتخابات بالمقاطعة  حتى لو أرسلها بالبريد. وهذا ألنه قبل احتساب أي بطاقة اقتراع غيابي، يقوم فريق من الحزبين من موظفي 

(CBOE  في عملية شفافة مع ممثلي المرشحين واألحزاب السياسية والصحافة الحاضرة بتحديد ما إذا كانت بطاقة االقتراع تفي )

ت شخصيًا أ م ال.  بمتطلبات قانون االنتخابات في مدينة نيويورك أم ال. ومن أول األشياء التي يفحصونها هو ما إذا كان الشخص قد صوَّ

 وإذا كان فعل ذلك، فإن بطاقة االقتراع الغيابي تُلغى وال تُحسب. 

 

 هل يتعين عليَّ إحضار بطاقة هوية؟ 

 

.  إذا كنت تصوت ألول مرة، ولم تسجل  ظرف واحد ال تطلب نيويورك من الناخبين إبراز بطاقات هويتهم عند التصويت، إال في 

لت عبر اإلنترنت أو .   في المرة األولى التي تصوت فيها فقطعبر البريد(، فقد يُطلب منك إبراز بطاقة الهوية  للتصويت شخصيًا )أي سجَّ

يمكنك استخدام ما يلي كبطاقة هوية: رخصة القيادة، أو بطاقة هوية أخرى صادرة عن الحكومة، أو فاتورة مرافق حالية، أو كشف  

 حكومي آخر يُظهر اسمك وعنوانك. حساب مصرفي، أو شيك راتب، أو شيك حكومي، أو مستند 

 

 إذا كنت أرغب في التصويت شخصيًا، ولكن ال يمكنني استخدام قلم إلكمال بطاقة االقتراع الورقية، فهل لديَّ أي خيارات؟ 

 

ار في  نعم، يمكنك إحضار شخص لمساعدتك، ويمكنك طلب المساعدة من العاملين في موقع االقتراع، أو يمكنك استخدام جهاز تحديد الخي 

"( لتحديد اختياراتك في بطاقة االقتراع الخاصة بك في موقع االقتراع. ومع ذلك، ال يمكن أن يكون الشخص  BMDبطاقات االقتراع )"

 الذي يساعدك هو صاحب العمل أو ممثلك في النقابة. 

 

 ما جهاز تحديد الخيار في بطاقات االقتراع؟ 

 

، هو جهاز يمكن أن يساعدك في تحديد اختياراتك في بطاقة االقتراع  BMDروف أيًضا بـ جهاز تحديد الخيار في بطاقات االقتراع، المع

 الورقية الخاصة بك، وهو مصمم لتوفير الخصوصية وتسهيل االستخدام للناخبين في مواقع االقتراع الخاصة بهم. 

     

 هل يمكنني استخدام جهاز تحديد الخيار في بطاقات االقتراع؟ 

 

نعم. يحق لجميع الناخبين، بمن فيهم الناخبون ذوو اإلعاقة، استخدام جهاز تحديد الخيار في بطاقات االقتراع لتحديد اختياراتهم في  

لتحديد االختيارات في بطاقة االقتراع الورقية فقط، وتحتاج إلى مسح بطاقة االقتراع التي تم   BMDبطاقات االقتراع. يُستخدم جهاز 

 .   BMDالناخبين في استحدام أجهزة رات فيها بجهاز الفرز لإلدالء بصوتك. يمكن للعاملين في موقع االقتراع مساعدة تحديد االختيا

 

 موارد إضافية 

 ماذا لو كان لديَّ المزيد من األسئلة؟

 

كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن اإلدالء بصوتك ولم تتم اإلجابة عنها هنا، فاتصل بهذه    تريد التأكد من احتساب صوتك. إذا 

 المؤسسات للحصول على المساعدة. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eVZqG29dVBw&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=eVZqG29dVBw&t=47s
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 مجلس االنتخابات في مدينة نيويورك

https://www.vote.nyc/ 

866-VOTE-NYC 

 /https://www.elections.ny.govرك: مجلس االنتخابات في والية نيويو

 /https://www.vote411.org 411رابطة تصويت الناخبات: 

NYC Votes :www.voting.nyc 

 Disability Rights New York :https://www.drny.orgمؤسسة 
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