ماذا يوجد في ورقة االقتراع في
انتخابات نوفمبر؟
في  2نوفمبر ،سيصوت سكان نيويورك في
انتخابات عامة مهمة على مستوى المدينة .ستحدد
االنتخابات نتيجة:
•العمدة
•المدافع العام
•المراقب المالي
•رؤساء المناطق اإلدارية
•مجلس المدينة
•المدعي العام (مانهاتن وبروكلين)
•محكمة والية نيويورك العليا

ما هو اإلجراء محل االقتراع؟
•اإلجراء محل االقتراع هو قانون أو قضية أو سؤال يظهر في االقتراع
على مستوى الوالية أو االقتراع المحلي للناخبين في المنطقة القضائية
التخاذ قرار بشأنه .تطلب معظم األسئلة واإلجراءات محل االقتراع
الموافقة على قوانين معينة.
•في االنتخابات العامة لهذا العام ،سيصوت سكان نيويورك على خمسة
من اإلجراءات محل االقتراع على مستوى الوالية على ظهر ورقة
االقتراع .تطلب هذه اإلجراءات الخمسة محل االقتراع من سكان
نيويورك اتخاذ قرار بشأن إعادة تقسيم الدوائر ،واالنتخابات ،والقضايا
البيئية والقضائية.
•سوف تصوت بنعم أو ال.

•المحكمة المدنية
•المحكمة البديلة (بروكلين)
•مقترحات االقتراع
ستؤثر هذه المناصب الحكومية الرئيسية على
حياتنا اليومية وتحدد كيفية تعاملنا مع القضايا
األكثر أهمية لسكان نيويورك ،بما في ذلك
اإلسكان والتعليم والوظائف وكيف تنفق المدينة
أموالها والسالمة العامة.

اإلجراء محل االقتراع :1
تعديل تغييرات إعادة تقسيم
الدوائر

ن تقلب ورقة
ال تنسى أ
اقتراعك!

•المطالبة بإحصاء األشخاص المسجونين في مكان سكنهم األخير
إلعادة تقسيم الدوائر  -أين كانوا يعيشوا قبل أن يتم سجنهم.
•مطالبة الوالية بإحصاء جميع السكان ،بما في ذلك األشخاص
المقيمين ولكن ليسوا مواطنين ،إذا فشل التعداد الفيدرالي في
القيام بذلك.
•جعل الحد األقصى ألعضاء مجلس الشيوخ في الوالية عند .63
•رفع الجدول الزمني إلعادة تقسيم الدوائر.

اطلب ورقة اقتراع الغائبين بحلول
 18أكتوبر
مبكرا 31 - 23 :أكتوبر
قم بالتصويت
ً
يوم االنتخابات  2نوفمبر

•تغيير عتبات التصويت عندما يسيطر حزب سياسي واحد على
المجلسين التشريعيين.

اإلجراء محل االقتراع  :2تعديل الحقوق البيئية
•عند التصويت بـ "نعم" بأغلبية الناخبين ،فسيتم إضافة الحق في الحصول على مياه نظيفة وهواء نقي وبيئة صحية إلى ميثاق
الحقوق في دستور نيويورك.
•سيمكن هذا سكان نيويورك من اتخاذ إجراءات قانونية من أجل بيئة نظيفة إذا فشلت الحكومة في أخذ تلك الحقوق البيئة في
االعتبار عند صنع السياسات.

اإلجراء محل االقتراع  :3السماح بتسجيل
الناخبين في نفس اليوم
•يتطلب قانون والية نيويورك حاليًا أن يقوم الشخص بالتسجيل للتصويت قبل  25يو ًما على األقل من االنتخابات ،ويشترط
الدستور التسجيل قبل  10أيام من االنتخابات .إذا تم اعتماد اإلجراء محل االقتراع هذا ،فإنه سيمكن الهيئة التشريعية للوالية
من السماح بتسجيل الناخبين في نفس اليوم.
اعتبارا من اآلن ،تسمح  20والية أخرى والعاصمة بتسجيل الناخبين في نفس اليوم.
•
ً

يوم االنتخابات  2نوفمبر

اإلجراء محل االقتراع  :4تعديل السماح
بتصويت الغائبين بدون عذر
•يلزم دستور نيويورك حاليًا الناخبين ،الذين يتغيبون عن مقاطعتهم األصلية أو المرضى أو المعاقين جسديًا،
بالتصويت من خالل االقتراع الغيابي.
•سيؤدي هذا اإلجراء محل االقتراع إلى إلغاء هذا المطلب ويمكن أن يؤدي إلى قيام الوالية بسن التصويت
الغيابي بدون عذر ،والذي من شأنه أن يسمح ألي ناخب مسجل بطلب االقتراع الغيابي والتصويت فيه.
عذرا للتصويت عن طريق االقتراع الغيابي.
•نيويورك هي واحدة من  16والية ال تزال تطلب من الناخبين ً

اإلجراء محل االقتراع  :5االختصاص القضائي لمحكمة نيويورك المدنية
قم بالتصويت مبكرا 31 - 23 :أكتوبر

•عند التصويت بـ "نعم" بأغلبية الناخبين ،فإن هذا اإلجراء محل االقتراع سيعدل دستور نيويورك لزيادة
اختصاص محكمة مدينة نيويورك المدنية بشأن الدعاوى القضائية التي تنطوي على مطالبات بالتعويض من
 25000دوالر أو أقل إلى  50000دوالر.
اعتبارا من اآلن ،يمكن للمحكمة المدنية في مدينة نيويورك االستماع إلى القضايا المتعلقة بنزاعات المالك
•
ً
والمستأجر ،والمطالبات بالتعويض عن األضرار التي تصل إلى  25000دوالر ،والمطالبات الصغيرة التي
تصل إلى  10000دوالر.
تعتبر مقترحات االقتراع مهمة ألن الناس يتخذون قرارات بشأن التشريعات التي تؤثر بشكل مباشر
على مجتمعهم.

ضع خطتك للتصويت
هناك ثالث طرق لضمان سماع صوتك في صندوق االقتراع :اختر الخيار األفضل بالنسبة لك!

التصويت عن طريق البريد:

مبكرا:
التصويت
ً

التصويت في يوم االنتخابات:

اطلب االقتراع الغيابي بحلول
 18أكتوبر

 31 - 23أكتوبر

 2نوفمبر

سيكون لكل االنتخابات اآلن  9أيام
متتالية من التصويت المبكر ،تبدأ قبل
 10أيام من يوم االنتخابات! يتضمن ذلك
عطلتين من عطالت نهاية األسبوع ،وفي
الصباح الباكر ،وفي وقت متأخر من
الليل.

ضا التصويت شخصيًا في
يمكنك أي ً
يوم االنتخابات .تفتح صناديق االقتراع
من  6صبا ًحا إلى  9مسا ًء.

إذا كنت ترغب في التصويت عن
طريق البريد ،يمكنك طلب االقتراع
الغيابي عبر اإلنترنت على:
 nycabsentee.comأو باالتصال
على .1-866-868-3692

وصول المعاقين لصناديق االقتراع
لطلب اقتراع غيابي للمعاقين ،تفضل بزيارة  .nycabsentee.com/accessibilityللمزيد من المعلومات
حول تصويت المعاقين واستخدام جهاز تعليم أوراق االقتراع ،يرجى الذهاب إلى .on.nyc.gov/VoteAccess

هل أحتاج إلى هوية للتصويت؟
نيويورك ال تتطلب هوية للتصويت .إذا كنت ناخبًا ألول مرة أو إذا لم تقم
بإكمال آخر  4أرقام من رقم الضمان االجتماعي أو رقم  DMVفي نموذج
تسجيل الناخب الخاص بك ،فإننا نوصيك بإحضار بطاقة هوية رسمية مزودة
بصورة شخصية معك إلى صناديق االقتراع.

المساعدة اللغوية
يوفر مجلس االنتخابات المساعدة اللغوية في مواقع اقتراع
مختارة باللغات البنغالية والصينية (الكانتونية والماندرين)
والهندية والكورية والبنجابية واإلسبانية .تقدم لجنة المشاركة
المدنية في مدينة نيويورك مساعدة لغوية في بعض مواقع
االقتراع باللغات العربية والبنغالية والصينية (الكانتونية
والماندرين) والفرنسية والكريولية الهايتية واإليطالية والكورية
والبولندية والروسية واألردية واليديشية .للمزيد من المعلومات،
تفضل بزيارة .on.nyc.gov/PollLangAssist
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في قراءة بطاقة االقتراع ،فقد
تحصل على مساعدة من شخص من اختيارك (بخالف صاحب
العمل أو ممثل النقابة) عندما تذهب للتصويت.

حول DemocracyNYC
نحن مبادرة مدينة غير حزبية تركز على زيادة مشاركة
الناخبين والمشاركة المدنيةDemocracyNYC .
ضا على معالجة وإزالة العوائق التاريخية أمام
تعمل أي ً
التصويت من خالل التثقيف العام والتوعية وجهود
إصالح السياسات .تعرف على المزيد عبر الرابط
اإللكتروني .nyc.gov/democracynyc

