וואס איז אויפן שטים-צעטל
אין די נאוועמבער וואלן?
אום נאוועמבער  ,2וועלן ניו יארקערס
שטימען אין א וויכטיגע סיטיווייד
אלגעמיינע וואלן .די וואלן וועט באשליסן
די רעזולטאט:
•מעיאר
•פובליק אדוואקאט
•קאמפטראלער
•בארא פרעזידענטן
•סיטי קאונסיל
•דיסטריקט אדוואקאט
()Manhattan & Brooklyn
• NYSהעכסטע געריכט
•ציווילע געריכט
•פארטרעטער געריכט ()Brooklyn
•שטים-צעטל פארשלאגן
די וויכטיגע רעגירונג פאזיציעס וועלן
אפעקטירן אונזערע טעגליכע לעבנס
און באשטימען וויאזוי מיר אדרעסירן
פראבלעמען וואס זענען די וויכטיגסטע
פאר ניו יארקער ,אריינגערעכנט
האוזינג ,עדיוקעישאן ,דזשאבס ,וויאזוי
די סיטי געבט אויס געלטער ,און
פובליק זיכערהייט.

וואס איז א שטים-צעטל שריט?
•א שטים-צעטל שריט איז א געזעץ ,ענין ,אדער פראגע
וואס איז אויף א סטעיטווייד אדער לאקאלע שטים-צעטל
פאר וויילער פון די יוריסדיקציע צו באשליסן .רוב שטים-
צעטל פראגעס און שריט פרעגן צו באשטעטיגן געזעצן.
•אין דעם היי יעריגן אלגעמיינע וואלן וועלן ניו יארקערס
וויילן פאר פינף סטעיטווייד שטים-צעטל שריט אויף
די פארקערטע זייט פון די שטים-צעטל .די פינף שריט
בעטן ניו יארקערס צו באשליסן וועגן ווידער-דיסטריקטן,
וואלן ,ענווייראנמענטאלע און געזעץ ענינים.
•איר וועט וועלן יא אדער ניין.

שטים-צעטל שריט :1
טוישונגען פאר
ווידער-דיסטריקטן טוישן

נישט צו
ארגעסט
פ
ען אייער
בערדריי
אי
ם-צעטל!
שטי

•פארלאנגען אז איינגעזעצטע מענטשן ווערן געציילט
ביי די פלאץ וואו זיי האבן לעצט געוואוינט פאר
ווידער-דיסטריקטן  ---וואו זיי האבן געוואוינט פארן
ווערן איינגעזעצט.
•פארלאנגען די סטעיט צו ציילן אלע איינוואוינער,
אריינגערעכנט מענטשן וואס זענען איינוואוינער אבער
נישט בירגער ,אויב די פעדעראלע צענזוס פארפעלט
עס צו טון.
•פארגרעסערט די נומער פון סטעיט סענאטארן אויף .63

פארלאנגט אן עבסענטי
שטים-צעטל ביז אקטאבער 18

•רוקט ארויף די צייט אפשניט פאר ווידער-דיסטריקטן.

שטימט פרי :אקטאבער 31 - 23

•טוישט די וואלן גרעניצן ווען איין פאליטישע פארטיי
קאנטראלירט ביידע לעגיסלאטיווע טשעמבערס.

וואל טאג :נאוועמבער 2

שטים-צעטל שריט  :2ענווייראנמענטאלע רעכטן טוישונגען
•אויב א מערהייט וויילער האבן געשטימט "יא" ,וואלט עס צוגעלייגט די רעכט פאר ריינע וואסער ,ריינע לופט,
און א געזונטע אטמאספער צו די ניו יארק קאנסטיטוציע'ס ביל פון רעכטן.
•דאס וועט ערמעגליכן ניו יארקערס צו נעמען לעגאלע שריט פאר א ריינע אטמאספער אויב די גאווערנמענט
פארפעלט עס צו איבערקלערן ביים מאכן פאליסיס.

שטים-צעטל שריט  :3ערלויבט זעלבע-טאג
רעגיסטראציע צו שטימען
•ניו יארק סטעיט געזעץ טוט יעצט פארלאנגען אז א מענטש מוז זיך רעגיסטרירן צו שטימען כאטש 25
טעג פאר וואלן ,און די קאנסטיטוציע פארלאנגט רעגיסטראציע  10טעג פאר וואלן .אויב די שטים-צעטל
שריט ווערט אנגענומען ,וואלט עס ערמעגליכט די סטעיט לעגיסלאטור צו ערלויבן זעלבע-טאג וויילער
רעגיסטראציע.
•אין די צייט 20 ,אנדערע סטעיטס און  .D.Cערלויבן זעלבע-טאג וויילער רעגיסטראציע.

וואל טאג :נאוועמבער 2

שטים-צעטל שריט  :4ערלויבן אן א סיבה
עבסענטי וויילונג טוישונגען
•די ניו יארק קאנסטיטוציע טוט אין די צייט פארלאנגען אז וויילער וואס זענען נישט אין זייער
קאונטי ,נישט געזונט ,אדער פיזיש באגרעניצט זאלן שטימען מיט אן עבסענטי שטים-צעטל.
•די שריט וואלט עלימינירט די פארלאנג און וואלט געקענט פירן צו דעם אז די סטעיט זאל
איינפירן אן א סיבה עבסענטי וויילונג ,וואס וואלט ערלויבט סיי וועלכע רעגיסטרירטע וויילער צו
פארלאנגען און שטימען מיט אן עבסענטי שטים-צעטל.
•ניו יארק איז איינע פון די  16סטעיטס וואס פארלאנגען נאך א סיבה צו שטימען דורך אן
עבסענטי שטים-צעטל.

שטימט פרי :אקטאבער 31 - 23

שטים-צעטל שריט  NYC :5ציווילע געריכט יוריסדיקציע
•אויב א מערהייט וויילער שטימען "יא" ,וואלט די שריט געטוישט די ניו יארק קאנסטיטוציע צו
פארמערן די ניו יארק סיטי ציווילע געריכט'ס יוריסדיקציע איבער קלאגעס וואס נעמט אריין
קלעימס פאר שאדנס פון  $25,000אדער ווייניגער ביז .$50,000
•אין די יעצטיגע צייט ,קען די  NYCציווילע געריכט הערן קעיסעס פארבינדן צו טענענט-לענדלארד
מחלוקת ,קלעימס פאר שאדנס ביז  ,$25,000און קליינע קלעימס ביז .$10,000
שטים-צעטל פארשלאגן זענען וויכטיג ווייל מענטשן קענען אזוי מאכן באשלוסן
וועגן לעגיסלאציע וואס טוט דירעקט אפעקטירן זייער קאמיוניטי.

מאכט אייער פלאן צו שטימען
עס זענען פארהאן דריי וועגן צו פארזיכערן אז אייער שטימע ווערט געהערט ביים שטים
קעסטל :וועלט אויס וועלכע עס ארבעט דאס בעסטע פאר אייך!

שטימט דורך פאסט:

שטימט פרי:

שטימט אינעם וואל טאג:

בעט אן עבסענטי שטים-צעטל
ביז אקטאבער 18

אקטאבער 31 - 23

נאוועמבער 2

אלע וואלן וועלן יעצט האבן  9טעג
נאכאנאנד פון פריער שטימען,
אנגעהויבן פון  10טעג פארן
וואל טאג! דאס רעכנט אריין
צוויי וויקענדס ,פרימארגנס ,און
שפעטע נאכט שעה'ן.

איר קענט אויך שטימען
פערזענליך אויפן וואל טאג .פאלס
זענען אפען פון .9 PM - 6 AM

אויב איר ווילט שטימען דורך
די פאסט קענט איר בעטן אן
אבסענטי שטים צעטל אנליין
אויף:
 nycabsentee.comאדער
רופט .1-866-868-3692

צוטריט ביי די פאלס
צו בעטן א צוגענגליכע אבסענטי שטים צעטל באזוכט  .nycabsentee.com/accessibilityפאר
מער אינפארמאציע איבער וויילער צוטריט און נוצן דעם שטים צעטל צייכענונג דעווייס ,ביטע גייט צו
.on.nyc.gov/VoteAccess

דארף איך אן  IDצו שטימען?
 NYפארלאנגט נישט קיין  IDכדי צו שטימען .אויב איר שטימט צום
ערשטן מאל אדער אויב איר האט נישט אויסגעפילט די לעצטע פיר
ציפערן פון אייער סאושעל סעקיוריטי נומער אדער סטעיט DMV
נומער אויף אייער וויילער רעגיסטראציע פארם ,רעקאמענדירן מיר
צו מיטברענגען אן אפיציעלע בילד  IDצו די פאלס.

שפראך הילף
דער באורד פון וואלן שטעלט צו שפראך הילף
ביי טייל שטים ערטער אין בענגאַ ליש ,כינעזיש
(קאנטאניז און מאנדערין) ,הינדי ,קארעאן,
פונדזשאבי ,און ספאניש .די  NYCבירגער
מיטארבעט קאמיסיע שטעלט צו שפראך הילף ביי
טייל שטים ערטער אין אראביש ,בענגאַ ליש ,כינעזיש
(קאנטאניז און מאנדערין) ,פראנצויזיש ,העישען
קריאול ,איטאַ ליעניש ,קאָ רעיִש ,פויליש  ,רוסיש,
אורדו ,און אידיש .פאר מער אינפארמאציע ,באזוכט
.on.nyc.gov/PollLangAssist
אויב איר דארפט הילף מיט ליינען אייער שטים
צעטל קענט איר אויסוועלן ווער עס זאל אייך
העלפן (אויסער אייער ארבעטסגעבער אדער יוניאן
פארשטייער) ווען איר גייט שטימען.

וועגן DemocracyNYC
מיר זענען אן אומפארטייאישע סיטי ארגאניזאציע
וואס זוכט צו פארמערן וויילער אנטיילנעמונג און
בירגער מיטארבעט DemocracyNYC .ארבעט
אויך צו אדרעסירן און אויסראטן היסטארישע
שטערונגען צו וואלן דורך פובליק עדיוקעישאן,
אוטריטש ,און פאליסי רעפארם באמיאונגען .ליינט
מער ביי .nyc.gov/democracynyc

