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 ווייסט אייערע רעכטן 
 

 :רעכט צו שטימען אין אן אלגעמיינע עלעקשאן אדער ספעציעלע עלעקשאן אויב  רדע איר האט  
 . איר זענט א רעגיסטרירטע וויילער  •
ביינאכט אויפן וואל  9:00אינדערפרי און  6:00סייט אדער איר ווארט אין די רייע אריינצוגיין צווישן -פאלאיר זענט אינעווייניג פון אייער  •

 ). פאר טעג און שעות  voting.nycקוקט ביי (אדער איר שטימט פרי  ,  טאג 
 

 : איר האט דעם רעכט צו שטימען אין א פריימערי וואלן אויב
סיידן סטעיט פארטיי געזעצן ערלויבן  ,  זענט א רעגיסטרירטע וויילער און איר זענט איינגעשריבן אין א פארטיי וואס האלט א פריימעריאיר   •

 . אנדערש
אויפן וואל ביינאכט   9:00אינדערפרי און  6:00איר זענט אינעווייניג פון אייער פאל סייט אדער איר ווארט אין די רייע אריינצוגיין צווישן  •

 ). פאר טעג און שעות  voting.nycקוקט ביי (אדער איר שטימט פרי  ,  טאג 
 

 שטימען פרי 
איר .  טאגטעג איידער וואל    9אנגעהויבן  ,  שטימען פרי וועט פארקומען פאר ניין טעג אין א צי איידער יעדע וואל טאג.  איר האט דעם רעכט צו שטימען פרי 

 . voting.nycבאזוכט  ,  נען וואו צו שטימען פרי אדער אויף וואל טאגו אויסצוגעפ.  קענט אויך שטימען אויף וואל טאג
 

 :האט איר א רעכט צו ,  אין יעדע עלעקשאן 
אריינגערעכנט א טרענירטע וואל  ),  געבער אדער יוניאן פארשטייער -ארבעטס אויסער אייער  , (באקומען הילף פון סיי וועמען איר וועלט אויס •

 . אויב איר דארפט הילף צו שטימען ,  ארבעטער
 .  זענען פארהאן דאלמעטשערס צו העלפן וויילער ביי טייל סייטס ,  אויב איר דארפט א דאלמעטשער

o   866רופט-VOTE-NYC  פאלינג סייטס האבן דאלמעטשערס אוועילעבל פאר  אריינגערעכנט וועלכע  ,  פאר נאך אינפארמאציע
 . פונדזשאבי און הינדי ,  באנגלע ,  קאריען ),  קאנטאניז און מאנדארין (כינעזיש  ,  שפאניש

o באזוכטnyc.gov/ImmigrantsVote   צו זען וואו עס זענען דא דאלמעטשערס אוועילעבל אין אנדערע שפראכן . 
 . יינברענגן א דאלמעטשער אינעם וואל בודקעאר •
 . פרעגן וואל ארבעטער וויאזוי צו באצייכענען און אפגעבן אייער שטים צעטל •
ביטע נעמט אוועק די מאטריאלן . (וואל וועגווייזער CFBאזויווי די ,  צעטל פראגעס מיט זיך-ברענגען מאטריאלן וועגן קאנדידאטן און שטים •

 . שטימען אפילו אויב דער וואל מאשין איז צובראכן) ענדיגט שטימעןמיט זיך ווען איר 
 . אויב אייער נאמען פעלט פונעם ליסטע פון וויילער ביי אייער פאלינג סייט"  צעטל-אפידעוויט שטים" שטימען דורך   •
ריי באצאלטע שעות אראפ ביים אנפאנג ניו יארק סטעיט געזעץ ערלויבט אייך צו נעמען ביז ד:  אראפנעמען צייט פון דער ארבעט כדי צו שטימען •

 . ס צוויי טעג פאר וואל טאג נווי לאנג איר מעלדט פאר אייער ארבעטסגעבער אמווייניגסט,  אדער ענדע פון אייער שיפט כדי צו שטימען
,  וויילער רעגיסטראציעזענען מענטשן מיט דיסאבילטיס בארעכטיגט צו באקומען הילף מיט , אונטער פעדעראלע און סטעיט געזעצן  •

אויב איר האט א דיסאביליטי און איר האלט אז מען האט אייך .  און הילף מיטן אפגעבן זייער שטים צעטל, צוגענגליכע פאלינג סייטס
 . 311ביטע רופט , ן שטימען אדער זיך רעגיסטרירן צו שטימען'אנטזאגט אייער רעכט צו באקומען הילף בשעת

 .קענט איר דארפן צייגן אידענטיטעט כדי צו וויילן אין דעם עלעקשאן   ,ערשטן מאלאויב איר שטימט צום  
רעגירונג טשעק  ,  באנק סטעיטמענט,  יוטיליטי ביל  יעצטיגעאדער    IDאנגענומענע פארעמס פון אידענטיפיקאציע רעכענען אריין גילטיגע פאטא   •

 . מען און אדרעס אדער רעגירונג דאקומענט וואס ווייזט אייער נא,  טשעק-אדער פעי 
 . צעטל-האט איר די רעכט צו שטימען דורך אפידעוויט שטים,  אויב איר קענט נישט אדער וועלט אויס נישט צו ווייזן אידענטיפיקאציע •
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 צעטל -אפגעבן אייער שטים 
צעטל צייכענען דעווייס אויב איר  -נוצן דעם שטיםבעט צו  .  צעטל אויפן וואל טאג אדער דורכאויס שטימען פרי-דריי גרינגע וועגן אפצוגעבן אייער שטים 

 . אייער אויסוואלן לן  יאויספדארפט הילף מיט  
1ǀ  צעטל -באקומט אייער שטים 

די נומערן זענען  ( עלעקשאן דיסטריקט  /גייט צו אייער באשטימטע פאל סייט און טרעפט דעם ריכטיגן טישל פאר אייער אסעמבלי דיסטריקט •
אדער אויף  )  מעלדונג וואס איר באקומט פונעם באורד אוו עלעקשאנס און אויף אייער וויילער וועגווייזער פאסט לעיבלגעדרוקט אויף די  

https://nyc.pollsitelocator.com/search . 
צוגעשטעלט צו היטן אייער  א פריוואטקייט צודעק וועט ווערן  .  צעטל פונעם וואל ארבעטער-שרייבט זיך איין און באקומט אייער פאפירענע שטים •

 . צעטל פון ווערן געזען נאך איר האט עס אנגעצייכענט-שטים
 . צעטל צייכענען דעווייס -גייט צו די פריוואטע בודקע אדער בעט צו נוצן דעם שטים •

2ǀ  צעטל  -צייכנט אייער שטים 
 . נוצנדיג די צוגעשטעלטע פעדער   , צעטל דורך אינגאנצן פארטונקלען דעם רינג נעבן אייער אויסוואל-צייכנט אייער שטים •

 
 . צעטל-און מאכט נישט קיין אומזיסטע צייכנס אויפן שטים, א רינגל ארום דעם רינגאדער ",  ✓"אדער "  X"קיין  נישטנוצט  •
 .  ס נאמען 'פילט אריין דעם ריכטיגע רינג און שרייבט אריין דעם קאנדידאט,  אריין קאנדידאט- פאר א שרייב •
 .  צעטל צו זען אויב עס זענען פארהאן נאך אויסוואלן אויף די צווייטע זייט-אייער שטים דרייט איבער   •
 .  צעטל -אונטער און שרייבט נישט אייער נאמען אויפן שטים  נישטשרייבט  .  צעטל -איין אייער שטים  נישטבייגט   •

3ǀ  צעטל -ט אייער שטים'סקענ 
 .סקענער ארטצעטל אינעם פריוואטקייט צודעק צום  -נעמט אייער שטים •
 . וועלט אויס דעם שפראך וואס איר ווילט דורך טאפן אויף די ריכטיגע קנעפל אויפן סקרין  •
צעטלען אין סיי וועלכע  -די סקענער נעמט אן שטים .  צעטל אינעם סקענער אפצוגעבן אייער שטימע-לייגט אריין אייער אנגעצייכנטע שטים •

 . עט אייך לאזן וויסן ווען אייער שטימע איז אפגעגעבן געווארןדי סקענער וו.  ריכטונג און ליינט בייטע זייטן
 

 אריין שטימען-שרייב
 :דארפט איר,  צעטל-אויב איר ווילט שטימען פאר א קאנדידאט וואס איז נישט אויסגערעכנט אויפן שטים 

 און ,  קאנדידאטןאריין  - אינגאנצן אריינפולן דעם רינג אינעם ארט וואס איז צוגעשטעלט פאר שרייב •
 . דעם נאמען פונעם קאנדידאט אין יענע זעלבע קעסטלטעמפלען  ששרייבן אדער   •

 
צעטל צייכענען דעווייס-וויאזוי צו נוצן דעם שטים

 : צעטל-צוויי וועגן פאר וויילער צו באקומען צוטריט צום שטיםצעטל צייכענען דעווייס שטעלט צו  -דער שטים
 צעטל אויפן דיספלעי סקרין -זען דעם שטים •
 צעטל דורך אודיא העדפאונס -הערן דעם שטים •

 : צעטל-צעטל צייכענען דעווייס שטעלט צו פיר וועגן פאר וויילער צו צייכענען דעם שטים-דער שטים
 טאפן סקרין  •
 ) ברעיל(קנעפל פעד   •
 פאף דעווייס - ענד- סיפ •
 ראקער פעדל  •

 : צעטל צייכענען דעווייס-צעטל דורך נוצן דעם שטים-פאלגט נאך די שריט צו צייכענען אייער שטים
 .צעטל- באשליסט וויאזוי איר וויל באקומען צוטריט צו און צייכענען דעם שטים •
 . צעטל אינעם טעצל-לייגט אריין אייער שטים •
 . איר ווילטוועלט אויס דעם שפראך וואס   •
 .  צעטל צייכענען דעווייס וועט אייך פירן דורך דעם פראצעדור פון אויסקלויבן און איבערקוקן אייער אויסוואלן -דער שטים •
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צוריקגיין  צו  "  NEXT"דריקט  .  וועלט אויס די פארמעסט אדער טעמע וואס איר ווילט טוישן און וועלט נאכאמאל אויס ריכטיג ,  צו טוישן אן אויסוואל •
 . צום סאמערי סקרין

 . צעטל-ן אייער געצייכנטע שטים'צו פרינט"  Mark Ballot"וועלט אויס   •
 . צעטל צום סקענער ארט -נעמט אייער געצייכנטע שטים •
 .  וועט א וואל ארבעטער אייך העלפן,  צעטל אינעם סקענער-אויב איר דארפט הילף מיט אריינלייגן אייער שטים •

 
 ... עדענקטג

 . פארשלאגן אויף וואס צו שטימען אויף די צווייטע זייט- אדער שטים/עס קענען זיין אנווייזונגען און!  צעטל-דרייט איבער אייער שטים
 

 . און רינגלט נישט ארום דעם רינג",  ✓"“א  ",  X"נוצט נישט א . אריין דעם רינג אינגאנצןלט יפ
 

צעטל זאגן וויפיל אויסוואלן איר קענט  -וועט דער שטים ,  אין די ערשטע שורה פון יעדע רייע.  איז אנדערש אנגעוויזן סיידן עס  ,  שטימט נאר פאר איין מענטש 
"  דריי שטימט פאר סיי וועלכע  ," "צוויי שטימט פאר סיי וועלכע  "אבער אין טייל פעלער קען שטיין  ",  איין שטימט פאר  "אין רוב פעלער וועט עס זיין  .  מאכן

צעטל מיט פארזיכטיגקייט כדי איר זאלט נישט שטימען  -ביטע ליינט דעם שטים .  מיינט אז איר קענט שטימען פאר ביז דעם צאל קאנדידאטן דאס  .  וו. א. א
 . פאר צופיל אדער צו ווייניג אויסוואלן

 
צעטל דורך אריינפילן די  -נט אויפן שטיםאיר קענט שטימען פאר א קאנדידאט וואס איז נישט אויסגערעכ.  אריין קאנדידאט-איר קענט שטימען פאר א שרייב

 . אריין רינג און שרייבן זייער נאמען אין די צוגעשטעלטע פלאץ- שרייב
 

ט  'צעטל מיט פארזיכטיגקייט איידער איר סקענ-קוקט איבער איייער שטים.  צעטל פראגע-מאכט זיכער צו שטימען פאר יעדע אמט און אויף יעדע שטים
די סקענער וועט אייך לאזן וויסן אויב איר האט אויסגעלאזט א  .  צעטל פארשלאג -געשטימט פאר יעדע פארמעסט און יעדע שטיםמאכט זיכער איר האט  .  עס

און אייך געבן די אפציע צו צוריקבאקומען  ,  צעטל פראגעס אדער אויב איר האט געצייכענט צופיל רינגען-רינג פאר איינס אדער מער פארמעסטן אדער שטים 
וועט איר נישט באקומען קיין צווייטע  ,  צעטל-אויב איר וועלט אויס סיי ווי אריינצוגעבן אייער שטים.  צעטל כדי איר זאלט עס קענען פארריכטן-אייער שטים

 . געלעגנהייט צו שטימען
 

 פראבלעמען און לעזונגען 
 .צעטל-איך האב געמאכט א גרייז ביים אויספילן מיין שטים

- שטים  3יעדע וויילער קען פארלאנגן ביז סך הכל  .  צעטל-א וואל ארבעטער א נייע שטים  פון  בעט.  צעטל -וישן אייער שטיםפראבירט נישט צו מעקן אדער ט
 . עטלעךצ

 
 .צעטל-איך קען נישט ליינען מיין פאפירענע שטים;  די ווערטער זענען צו קליין 

 . צעטל צייכענען דעווייס -נוצן א שטיםאיר קענט אויך בעטן צו  .  עס וועט זיין צו באקומען א פארגרעסערונג בלאט 


