
 
 

 تعّرف على حقوقك
 

 یحق لك التصویت في االنتخابات العامة أو االنتخابات الخاصة في الحاالت التالیة: 
الً. ●  إذا كنت ناخبًا مُسجَّ
مساًء في یوم االنتخابات، أو  9:00صباًحا والساعة  6:00إذا كنت متواجًدا داخل منطقة التصویت الخاصة بك أو تقف في الطابور المتواجد أمامھا بین الساعة  ●

 ات).لمعرفة األیام والساع voting.nycقمت بالتصویت المبكر (قُم بزیارة الرابط 
 

 یحق لك التصویت في االنتخابات التمھیدیة في الحاالت التالیة: 
الً منضًما إلى حزب لھ انتخابات تمھیدیة، ما لم تسمح قواعد الحزب في الوالیة بغیر ذلك.  ●  إذا كنت ناخبًا مُسجَّ
مساًء في یوم االنتخابات، أو  9:00صباًحا والساعة  6:00إذا كنت متواجًدا داخل منطقة التصویت الخاصة بك أو تقف في الطابور المتواجد أمامھا بین الساعة  ●

 ات).لمعرفة األیام والساع voting.nycقمت بالتصویت المبكر (قُم بزیارة الرابط 
 

 التصویت المبكر 
أیام قبل یوم االنتخابات.  یمكنك أیًضا   10بدایةً من ، یحق لك القیام بالتصویت المبكر. یجري التصویت المبكر لمدة تسعة أیام متتالیة قبل الیوم المحدد ألي انتخابات

 . voting.nyc االنتخابات، قُم بزیارة الرابطالتصویت في یوم االنتخابات. للبحث عن أماكن التصویت المبكر أو في یوم 
 

 في أي انتخابات، یحق لك ما یلي: 
ب، إذ ● بحاجة إلى ا كنت الحصول على المساعدة من أي شخص تختاره (باستثناء جھة العمل الخاصة بك أو ممثل النقابة)، بما ذلك موظف مركز االقتراع الُمدرَّ

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

o  866اتصل بـ-VOTE-NYC  ،للحصول على المزید من المعلومات، بما في ذلك مراكز االقتراع التي یتوفر بھا مترجمون فوریون باللغة اإلسبانیة
 والھندیة.  ، والبنجابیة(الكانتونیة والماندراین)، والكوریة، والبنغالیة، ة ینوالص

o  یرجى زیارة الرابطparticipate.nyc.gov .لمعرفة األماكن التي یتوفر بھا مترجمون فوریون للغات األخرى 
 إحضار مترجم فوري إلى كشك التصویت. ●
 توجیھ أسئلة إلى موظفي االنتخابات حول كیفیة وضع عالمة واإلدالء بصوتك. ●
(یُرجى أخذ ھذه المواد معك عند االنتھاء من التصویت.) . CFBإحضار مواد حول المرشحین واالستفسارات المتعلقة باالقتراع، مثل دلیل الناخبین الخاص بـ  ●

 التصویت حتى إذا كانت ماكینة التصویت ُمعطَّلة. 
الً في قائمة الناخبین بمركز االقتراع الخاص بك. ●  التصویت عن طریق "االقتراع الخطي" إذا لم تجد اسمك ُمسجَّ
قانون والیة نیویورك بالحصول على ثالث ساعات مدفوعة األجر في بدایة أو نھایة نوبة عملك القیام بأخذ إجازة من العمل من أجل التصویت: یسمح لك  ●

 للتصویت، طالما أنك أخطرت صاحب العمل قبل یومین على األقل من یوم االنتخابات.
الناخبین، وفي توضیح مراكز االقتراع التي  بموجب القانون االتحادي وقانون الوالیة، یحق لألشخاص ذوي اإلعاقة الحصول على المساعدة في عملیة تسجیل ●

إذا كنت من ذوي اإلعاقة وتعتقد أنك ُحرمت من حقك في الحصول على المساعدة في أثناء اإلدالء بصوتك   یَسُھل الوصول إلیھا، والمساعدة في اإلدالء بأصواتھم.
 .311أو التسجیل للتصویت، یُرجى االتصال بالرقم 

تحقق من حالة تسجیل  مراقبة أو إفراج مشروط، یحق لك التصویت. إذا قمت بالتسجیل سابقًا، سیكون سجل الناخب الخاص بك نشًطا.إذا كنت حالیًا في فترة  ●
 .الناخب الخاصة بك

 یت في ھذه االنتخابات.إذا كنت تُصوت للمرة األولى، فقد تضطر إلى إظھار بطاقة الھویة للتصو
أو مستنًدا حكومیًا وتشمل نماذج الھویة المقبولة بطاقة ھویة صالحة تحمل صورة أو فاتورة مرفق حالیة، أو كشف حساب بنكي، أو شیًكا حكومیًا أو شیك راتب،  ●

 یتضمن االسم والعنوان. 
 یحق لك التصویت عن طریق االقتراع الخطي.إذا لم تتمكن من إظھار بطاقة الھویة أو اخترت عدم إظھارھا، فما زال  ●

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.voting.nyc/
http://www.voting.nyc/
http://www.voting.nyc/
https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://voterlookup.elections.ny.gov/
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 اإلدالء بصوتك 
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في  ثالث خطوات سھلة لإلدالء بصوتك في یوم االنتخابات أو في أثناء التصویت المبكر. اطلب استخدام جھاز تحدید الخیار في بطاقات االقتراع

 ملء خیاراتك. 
 بطاقة االقتراع الخاصة بك| الحصول على   1

اعة ھذه األرقام اذھب إلى مركز االقتراع الُمخصَّص لك وابحث عن الجدول الصحیح الخاص بالمجلس المحلي الخاص بك/الدائرة االنتخابیة الخاصة بك (یتم طب ●
على اإلخطار الذي تحصل علیھ من مجلس االنتخاب وعلى ملصق العناوین البریدیة في دلیل الناخبین الخاص بك) أو على الرابط  

https://nyc.pollsitelocator.com/search   
الخاصة بك من موظف االقتراع. سیتم توفیر مظروف الخصوصیة لحمایة بطاقة  الورقیة المكونة من صفحتین قُم بتسجیل الدخول واحصل على بطاقة االقتراع  ●

  صفحة االقتراع على تعلیمات في األعلى. تعرض للرؤیة بعد أن تقوم بتحدید خیاراتك بھا. یحتوي كال جانبياالقتراع الخاصة بك من ال
o  ي، قد یحتوي جانب التصویت حسب ترتیب التفضیالت في بطاقة االقتراع على المنافسات التالیة: العمدة، والوكیل العام، والمراقب، ورئیس الح

 ومجلس المدینة 
o  كمة المدنیة  قد یحتوي جانب التصویت بدون ترتیب التفضیالت في بطاقة االقتراع على المنافسات التالیة: الُمّدِعي العاّم، لجنة الوالیة، قاضي المح

 القضائي. االتفاق(الدائرة أو المقاطعة)، قائد الدائرة، مندوب 
 بطاقات االقتراع. اذھب إلى كشك الخصوصیة أو اطلب استخدام جھاز تحدید الخیار في  ●

  | تحدید الخیار في بطاقة اقتراعك 2
 

 مرشحین حسب الترتیب التفضیلي.  5رتِّب ما یصل إلى  
 

 
 حدد اختیارك األول وظلل الشكل البیضاوي بالكامل الموجود بجانب اسمھ تحت العمود األول.  .1
 بجانب اسمھ تحت العمود الثاني.إذا كان لدیك مرشح للخیار الثاني، فظلل الشكل البیضاوي الموجود  .2
ال یضر ترتیب المرشحین اآلخرین باختیارك  ال یزال بإمكانك اختیار التصویت لمرشح واحد فقط إذا كنت تفضل ذلك. مرشحین. 5یمكنك ترتیب ما یصل إلى  .3

 األول. 
 

 األعلى لھ. ال تمنح مرشًحا ترتیبًا أكثر من مرة. وإذا فعلت ذلك، فسیُحتسب فقط ترتیبك  
 

 
 ال تمنح المرتبة نفسھا للعدید من المرشحین. وإذا اخترت أكثر من مرشح واحد كاختیارك األول، فلن تصبح ورقة اقتراعك صالحة. 

https://nyc.pollsitelocator.com/search
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 | إجراء المسح الضوئي لبطاقة االقتراع الخاصة بك  3
 ة واذھب إلى منطقة الماسح الضوئي. ضع بطاقة االقتراع الخاصة بك التي قمت بتحدید خیاراتك فیھا في مظروف الخصوصی ●
د لغة خیارك وذلك بلمس زر المطابقة على الشاشة.  ●  حّدِ
ع من أي اتجاه ویقرأ أدِخل بطاقة االقتراع الخاصة بك التي قمت بتحدید خیاراتك فیھ افي الماسح الضوئي لإلدالء بصوتك. یقبل الماسح الضوئي بطاقات االقترا ●

 الماسح الضوئي إخطاًرا عند اكتمال عملیة اإلدالء بصوتك.الجانبین. سیرسل لك 
 

 التصویت للمرشحین غیر الُمسجلة أسماؤھم في بطاقة االقتراع
 إذا كنت ترید التصویت لمرشح اسمھ غیر ُمسجل في بطاقة االقتراع، یجب أن تستوفي الشروط التالیة: 

 ، و اكتب االسم على سطر "الكتابة" ●
 .البیضاوي لترتیب تفضیالتكقُم بتظلیل الشكل  ●

 
كیفیة استخدام جھاز تحدید الخیار في بطاقات االقتراع 
 للناخبین الستخدام بطاقة االقتراع:یُوفِّر جھاز تحدید الخیار في بطاقات االقتراع طریقتین 

 العرضعرض بطاقة االقتراع على شاشة   ●
 االستماع إلى االقتراع من خالل سماعات الرأس الصوتیة. ●

 یُوفِّر جھاز تحدید الخیار في بطاقات االقتراع أربع طرق للناخبین لتحدید خیارھم في بطاقة االقتراع:
 شاشة لمس  ●
 لوحة المفاتیح (طریقة برایل)  ●
 جھاز الشھیق والزفیر  ●
 ذراع تحكم ھزاز  ●

 خیارك في بطاقة االقتراع باستخدام جھاز تحدید الخیار في بطاقات االقتراع: تتبع تلك الخطوات لتحدید 
د طریقة استخدامك لبطاقة االقتراع وطریقة تحدید الخیار فیھا. ●  حّدِ
 أدِخل بطاقة االقتراع الخاصة بك في علبة التغذیة. ●
لة.  ● د لغتك الُمفضَّ  َحّدِ
 بإرشادك خالل عملیة تحدید خیاراتك ومراجعة الخیارات التي قمت بتحدیدھا. سیقوم جھاز تحدید الخیار في بطاقات االقتراع  ●
د المنافسة أو المشكلة التي ترغب في تغییرھا وأعد تحدید الخیار المناسب.  ● للعودة إلى  )التالي (" NEXT" بتحدید قُمولتغییر أحد الخیارات التي قمت بتحدیدھا، َحّدِ

 شاشة الملخص.
 لطباعة بطاقة االقتراع التي قمت بتحدید خیاراتھا. )تحدید الخیار في بطاقات االقتراع ( "Mark Ballot"اختیار  ●
 خذ بطاقة االقتراع المطبوعة الخاصة بك وبطاقة الناخب إلى منطقة الماسح الضوئي. ●
المساعدة في إدخال بطاقة االقتراع الخاصة بك في الماسح الضوئي، فسیقوم موظف مركز االقتراع بتقدیم المساعدة لك.إذا كنت ترغب في الحصول على  ●

 
 تَذكَّر... 

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

 "، أو ترسم دائرة حول الشكل البیضاوي.✓", أو " xال تستخدم " امل.قم بتظلیل الشكل البیضاوي بالك
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 مرشحین حسب الترتیب التفضیلي.  5كیفیة ملء ورقة اقتراعك: رتِّب ما یصل إلى 
 

 
 حدد اختیارك األول وظلل الشكل البیضاوي بالكامل الموجود بجانب اسمھ تحت العمود األول.  .4
 الثاني، فظلل الشكل البیضاوي الموجود بجانب اسمھ تحت العمود الثاني.إذا كان لدیك مرشح للخیار  .5
ال یضر ترتیب المرشحین اآلخرین باختیارك  ال یزال بإمكانك اختیار التصویت لمرشح واحد فقط إذا كنت تفضل ذلك. مرشحین. 5یمكنك ترتیب ما یصل إلى  .6

 األول. 
 

،  )الكتابة ("in-Writeسطر " اكتب االسم علىللتصویت لمرشح اسمھ غیر موجود في بطاقة االقتراع   قتراع.یمكنك التصویت لمرشح غیر ُمسجل اسمھ في بطاقة اال
 وقُم بتظلیل الشكل البیضاوي لترتیب تفضیالتك.

 
تَحقق جیًدا من بطاقة االقتراع الخاصة بك قبل إجراء المسح الضوئي لھا. تأكد من التصویت لكل سباق  تأكد من التصویت لكل مكتب ولكل سؤال مطروح ببطاقة االقتراع. 

 ولكل اقتراح ببطاقة االقتراع.
 

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

راء مسح ضوئي لھا. إذا إذا قمت بالتصویت شخصیًا، فسوف تُعلمك ماكینة التصویت إذا أعطیت عدة مرشحین نفس الترتیب أو قدمت بطاقة اقتراع فارغة تماًما عند إج 
بمعرفة ما إذا كنت قد تخطیت الترتیبات أو قمت بترتیب نفس المرشح ارتكبت خطأً، یمكن أن تطلب من موظف االقتراع بطاقة اقتراع جدیدة. لن تسمح لك ماكینة التصویت 

 عدة مرات، نظًرا ألن تصویتك للخیار األول سیظل محتسبًا في تلك المواقف.
 

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


