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 اعرف حقوقك 
 

 إذا كنت مستوفیًا للشروط التالیة:   أو االنتخابات الخاصة  یحق لك التصویت في االنتخابات العامة
 إذا كنت ناخبًا مسجًال.  •
مساًء في یوم االنتخابات، أو تُجري تصویتًا مبكًرا (یرجى   9:00صباًحا والساعة   6:00إذا كنت موجوًدا أو منتظًرا في موقع االقتراع الخاص بك بین الساعة  •

 لمعرفة األیام والساعات).  voting.nycزیارة 
 

 االنتخابات األولیة في الحاالت التالیة: یحق لك التصویت في  
 إذا كنت ناخبًا مسجًال وملتحقًا بحزب یعقد انتخابات أولیة، ما لم تسمح قواعد الحزب بالوالیة بخالف ذلك.  •
مساًء في یوم االنتخابات، أو تُجري تصویتًا مبكًرا (یرجى   9:00صباًحا والساعة   6:00إذا كنت موجوًدا أو منتظًرا في موقع االقتراع الخاص بك بین الساعة  •

 لمعرفة األیام والساعات).  voting.nycزیارة 
 

 التصویت المبكر
أیام من یوم االنتخابات. یمكنك أیًضا التصویت   9تصویت المبكر. یُجرى التصویت المبكر لمدة تسعة أیام متتالیة قبل كل یوم من أیام االنتخابات، ویبدأ قبل یحق لك إجراء ال

 . voting.nycفي یوم االنتخابات. لمعرفة أماكن التصویت المبكر أو التصویت في یوم االنتخابات، یرجى زیارة 
 

 في أي انتخابات، یحق لك ما یلي: 
بین، إذا كنت  الحصول على المساعدة من أي شخص تختاره (باستثناء صاحب العمل الخاص بك أو أحد ممثلي النقابة)، بمن فیھم أحد موظفي مركز االقتراع ال  • مدرَّ

 بحاجة إلى المساعدة في التصویت. 
 مترجم فوري، فھناك مترجمون فوریون متوفرون لمساعدة الناخبین في مراكز اقتراع محددة. إذا كنت بحاجة إلى 

o   866اتصل بـ-VOTE-NYC اإلسبانیة  ات للحصول على المزید من المعلومات، بما فیھا مراكز االقتراع التي یتوفر بھا مترجمون فوریون باللغ
 لیة والبنجابیة والھندیة.والصینیة (الكانتونیة والماندرین) والكوریة والبنغا

o  یرجى زیارةnyc.gov/ImmigrantsVote  .لالطالع على األماكن التي یتوفر بھا مترجمون فوریون بلغات أخرى 
 ترجم فوري إلى كشك التصویت. إحضار م •
 . بصوتكواإلدالء تحدید اختیارك في بطاقة االقتراع توجیھ أسئلة إلى موظفي االنتخابات بشأن كیفیة  •
االنتھاء   المغادرة بعد . (یرجى اصطحاب ھذه المواد معك عند CFBإحضار مواد حول المرشحین واالستفسارات المتعلقة باالقتراع، مثل دلیل الناخبین الخاص بـ  •

 من التصویت.) التصویت حتى إذا كانت ماكینة التصویت ُمعطلة. 
 في قائمة الناخبین بمركز االقتراع الخاص بك. التصویت عن طریق "االقتراع الخطي" إذا لم تجد اسمك مسجًال  •
ة نوبة عملك الحصول على إجازة من العمل للتصویت: یتیح لك قانون والیة نیویورك الحصول على ما یصل إلى ثالث ساعات مدفوعة األجر في بدایة أو نھای •

 للتصویت، طالما أنك تخطر صاحب العمل قبل یومین على األقل من یوم االنتخابات. 
راع التي یَسھل  وجب القانون الفیدرالي وقانون الوالیة، یحق لألشخاص ذوي اإلعاقة الحصول على المساعدة في عملیة تسجیل الناخبین، وتوضیح مراكز االقتبم •

أثناء اإلدالء بصوتك أو  إذا كنت تعاني إعاقة وتعتقد أنك ُحرمت من حقك في الحصول على المساعدة في   الوصول إلیھا، والمساعدة في اإلدالء بأصواتھم. 
 . 311التسجیل للتصویت، یرجى االتصال بالرقم 

 إذا كنت تصوت للمرة األولى، فقد تضطر إلى إظھار بطاقة الھویة للتصویت في ھذه االنتخابات. 
یكًا حكومی�ا، أو شیك راتب، أو مستنًدا  بطاقة ھویة صالحة تحمل صورة أو فاتورة مرفق حالیة، أو كشف حساب بنكي، أو ش :تشمل نماذج تحدید الھویة المقبولة  •

 حكومی�ا یتضمن االسم والعنوان. 
 إذا لم تتمكن من إظھار بطاقة الھویة أو اخترت عدم إظھارھا، یحق لك التصویت عن طریق االقتراع الخطي.  •
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 اإلدالء بصوتك
التصویت المبكر. اطلب استخدام جھاز تحدید الخیار في بطاقات االقتراع إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في  ثالث خطوات سھلة لإلدالء بصوتك في یوم االنتخابات أو في أثناء 

 ملء خیاراتك. 
 | الحصول على بطاقة االقتراع الخاصة بك  1

ة الخاصة بك (یتم طباعة ھذه األرقام  بالمجلس المحلي الخاص بك/الدائرة االنتخابی ة الخاص   ةتوجھ إلى مركز االقتراع الُمخصص لك وابحث عن الطاولة الصحیح •
من مجلس االنتخاب وعلى ملصق العناوین البریدیة في دلیل الناخبین الخاص بك) أو من خالل الرابط    یصلكعلى اإلخطار الذي 

https://nyc.pollsitelocator.com/search . 
ف االقتراع. سیتم توفیر مظروف خصوصیة لحمایة بطاقة االقتراع الخاصة بك واحصل على بطاقة االقتراع الورقیة الخاصة بك من موظلتسجیل الحضور وقِّع  •

 من التعرض للرؤیة بعد أن تحدد خیاراتك بھا. 
 توجھ إلى كشك الخصوصیة أو اطلب استخدام جھاز تحدید الخیار في بطاقات االقتراع.  •

 | تحدید الخیار في بطاقة اقتراعك  2
 تظلیل الشكل البیضاوي المجاور لخیارك باستخدام القلم المقدم لك. حدد خیارك في بطاقة اقتراعك عن طریق   •

 
 " أو تضع دائرة حول الشكل البیضاوي، أو تضع أي عالمات مبھمة على بطاقة االقتراع. ✓" أو " xال تستخدم " •
 المرشح. بالنسبة للمرشحین غیر المسجلة أسماؤھم في بطاقة االقتراع، امأل الشكل البیضاوي واكتب فیھ اسم  •
 اقلب بطاقة االقتراع الخاصة بك لمعرفة ما إذا كانت ھناك خیارات إضافیة على ظھر البطاقة.  •
 ال تطِو بطاقة االقتراع الخاصة بك. ال توقِّع على بطاقة االقتراع الخاصة بك أو تسجل اسمك علیھا.  •

 | إجراء المسح الضوئي لبطاقة االقتراع الخاصة بك  3 
 خاصة بك التي حددت خیاراتك فیھا في مظروف الخصوصیة وتوجھ إلى منطقة الماسح الضوئي. ضع بطاقة االقتراع ال •
 حدد لغة خیارك من خالل لمس الزر المقابل على الشاشة.  •
.  كلیھما  الجانبین  أدِخل بطاقة اقتراعك التي حددت خیاراتك فیھا بالماسح الضوئي لإلدالء بصوتك. یقبل الماسح الضوئي بطاقات االقتراع من أي اتجاه ویقرأ •

 سیُظھر لك الماسح الضوئي إشعاًرا عند اكتمال عملیة اإلدالء بصوتك. 
 

 التصویت للمرشحین غیر المسجلة أسماؤھم في بطاقة االقتراع 
 إذا كنت ترید التصویت لمرشح اسمھ غیر مسجل في بطاقة االقتراع، یجب أن تقوم بما یلي: 

 قة المخصصة للمرشحین غیر الُمسجلة أسماؤھم في بطاقة االقتراع تظلیل الشكل البیضاوي بالكامل في المنط •
 تسجیل اسم المرشح أو طباعتھ بالختامة في الخانة ذاتھا.  •

 
كیفیة استخدام جھاز تحدید الخیار في بطاقات االقتراع 

 تحدید الخیار في بطاقات االقتراع طریقتین للناخبین الستخدام بطاقة االقتراع: یوفر جھاز 
 عرض بطاقة االقتراع على شاشة العرض  •
 االقتراع من خالل سماعات الرأس الصوتیة محتوى بطاقة االستماع إلى  •

 قتراع: یوفر جھاز تحدید الخیار في بطاقات االقتراع أربع طرق للناخبین لتحدید خیارھم في بطاقة اال
 شاشة اللمس  •
 لوحة المفاتیح (طریقة برایل)  •
 جھاز الشھیق والزفیر  •
 ذراع التحكم الھزازة  •

 اتبع تلك الخطوات لتحدید خیارك في بطاقة االقتراع باستخدام جھاز تحدید الخیار في بطاقات االقتراع: 
 حدد طریقة استخدامك لبطاقة االقتراع وطریقة تحدید الخیار فیھا.  •
 بطاقة االقتراع الخاصة بك في علبة التغذیة. أدِخل  •
 حدد لغتك المفضلة.  •
 سیرشدك جھاز تحدید الخیار في بطاقات االقتراع خالل عملیة تحدید خیاراتك وسیراجع الخیارات التي حددتھا.  •
د الخیار أو  •  لخیار المناسب. حدد "التالي" للعودة إلى شاشة الملخص. التي ترغب في تغییرھا وأعد تحدید االمسألة لتغییر أحد الخیارات التي قمت بتحدیدھا، َحّدِ
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 اختر "تحدید الخیار في بطاقات االقتراع" لطباعة بطاقة االقتراع التي حددت خیاراتك بھا.  •
 خذ بطاقة االقتراع المطبوعة الخاصة بك وبطاقة الناخب إلى منطقة الماسح الضوئي.  •
 بطاقة االقتراع الخاصة بك في الماسح الضوئي، فسیقدم موظف مركز االقتراع المساعدة لك.  إذا كنت ترغب في الحصول على المساعدة في إدخال  •

 
 تذكَّر…

 ربما توجد تعلیمات و/أو مقترحات للتصویت بالجزء الخلفي من البطاقة.  اقلب بطاقة االقتراع الخاصة بك على ظھرھا! 
 

 أو ترسم دائرة حول الشكل البیضاوي. و/"، ✓أو "" "xال تستخدم  ظلل الشكل البیضاوي بالكامل.
 

في أول عمود من كل صف، ستوضح لك بطاقة االقتراع عدد الخیارات المتاحة لك. في معظم الحاالت، ستشیر   صّوت لشخص واحد فقط ما لم تذكر التعلیمات خالف ذلك.
إلى "التصویت ألي شخصین"، أو "التصویت ألي ثالثة أشخاص"، وما إلى ذلك، وھذا یعني أن بإمكانك   إلى "التصویت لشخص واحد"، ولكن في بعض الحاالت قد تشیر 

 أقل أو أكثر من الالزم. التصویت للعدد المذكور من المرشحین. یرجى قراءة بطاقة االقتراع جیًدا حتى ال تختار خیارات  
 

وذلك من خالل تظلیل الشكل البیضاوي الخاص   ،في بطاقة االقتراع مدرج كنك التصویت لمرشح غیر یم یمكنك التصویت لمرشح غیر مسجل اسمھ في بطاقة االقتراع.
 بالمرشح غیر المسجل اسمھ وكتابة اسمھ في المكان المسموح بھ. 

 
ح الضوئي لھا. تأكد من التصویت لكل اختیار  تَحقق جیًدا من بطاقة االقتراع الخاصة بك قبل إجراء المس وكل سؤال مطروح ببطاقة االقتراع. منصبتأكد من التصویت لكل 

ة ببطاقة االقتراع أو إذا ظللت العدید  وكل اقتراح ببطاقة االقتراع. سیُظھر لك الماسح الضوئي تنبیًھا إذا لم تظلل الشكل البیضاوي الخاص بأحد الخیارات أو األسئلة المطروح
قتراع الخاصة بك حتى تتمكن من تصحیحھا. إذا اخترت اإلدالء بصوتك على أي حال، فلن تحصل على فرصة  من األشكال البیضاویة، وسیقدم لك خیار استعادة بطاقة اال

 ثانیة للتصویت. 
 

 المشكالت والحلول 
 ارتكبت خطأً في أثناء تحدید الخیار في بطاقة االقتراع الخاصة بي. 

 بطاقات اقتراع إجماًال.  3أحد موظفي مركز االقتراع بطاقة اقتراع جدیدة. یحق لكل ناخب طلب ال تحاول المسح أو التغییر في بطاقة االقتراع الخاصة بك. اطلب من 
 

 حجم النص صغیر للغایة، وال أستطیع قراءة بطاقة االقتراع الورقیة الخاصة بي.
 ستكون ھناك ورقة مكبرة متوفرة. وكذلك یمكنك طلب استخدام جھاز تحدید الخیار في بطاقات االقتراع. 


