
يف 22 يونيو/ حزيران و 2  ترشين الثاين ، سيؤدي سكان 

نيويورك دورهم االنتخايب يف االنتخابات التمهيدية و العامة 

عىل مستوى املدينة. ستؤثر انتخابات يونيو/ حزيران 

التمهيدية يف نتائج عدد من السباقات االنتخابية بالغة األهمية 

عىل مقاعد كل من عمدة املدينة، والوكيل العام، واملراقب، 

ورؤساء األحياء، وأغلبية مقاعد مجلس املدينة البالغ عددها 

51 مقعًدا. ستؤثر هذه املناصب الحكومية الرئيسية عىل 

حياتنا اليومية وتحدد كيفية مواجهة املشكالت التي تهم 

أغلب سكان مدينة نيويورك، مبا ذلك مشكالت اإلسكان، 

والتعليم، والوظائف، وكيف تقوم بلدية املدينة بانفاق أموالها، 

والسالمة العامة.

ما املوضوع املطروح؟

يتوفر اآلن التصويت حسب 

 Ranked( ترتيب التفضيالت

!)Choice Voting, RCV

اعتباًرا من بداية عام 2021، أصبحت مدينة نيويورك 

تستخدم التصويت حسب ترتيب التفضيالت يف 

االنتخابات التمهيدية والخاصة.

1     2     3     4     5
A مرشح

B مرشح

C مرشح

D مرشح

E مرشح

F مرشح

 يُعد التصويت حسب ترتيب التفضيالت نظام تصويت

 جديًدا ميكنك فيه تصنيف ما يصل إىل خمسة مرشحني

.حسب ترتيب التفضيالت

 وللتصويت باستخدام نظام التصويت حسب ترتيب

 التفضيالت، يجب ملء األشكال البيضاوية املوجودة

 عىل ورقة االنتخاب متاًما من اليسار إىل اليمني حسب

.ترتيب التفضيالت

ميكنك معرفة املزيد حول انتخابات مدينة نيويورك، 

والتصويت حسب ترتيب التفضيالت، وهوية املرشحني 

املوجودين عىل ورقة االنتخاب، وحقوقك االنتخابية 

 .voting.nyc عىل الرابط

ميكنك التسجيل لحضور ورشة تثقيف حول التصويت 

حسب ترتيب التفضيالت، ُمقّدمة بلغات متعددة عىل 

.on.nyc.gov/VoterWorkshops الرابط

 nyc.gov/democracynyc يرجى زيارة الرابط

للوصول إىل ورقة انتخاب تفاعلية متعددة اللغات 

ومعرفة املزيد حول التصويت حسب ترتيب 

التفضيالت.

عن طريق اإلدالء باألصوات يف االنتخابات املحلية، يتمكن 

سكان مدينة نيويورك من الحفاظ عىل الدميوقراطية، والتأكد 

من االستامع إىل آرائنا، واملساعدة يف تشكيل مجتمعاتنا. 

ومبعرفة حقوقنا، وتسجيل الناخبني، وتصميم الخطط 

االنتخابية، وتثقيف مجتمعاتنا حول أنظمة االنتخاب الجديدة، 

ميكننا حامية دميوقراطيتنا وامليض قدًما نحو تحقيق مشاركة 

مدنية أكرب عرب األحياء الخمسة.



ما الفرق بني االنتخابات التمهيدية واالنتخابات العامة؟ 

تحدد االنتخاب التمهيدية أي 

املرشحني سيكون موجوًدا عىل ورقة 

االنتخابات العامة من كل حزب. يجب 

أن تكون مسجالً يف حزب سيايس 

للتصويت يف االنتخابات التمهيدية. 

االنتخابات التمهيدية: 

 Manhattan عىل مقاعد كل من عمدة مدينة نيويورك؛ والوكيل العام؛ واملراقب؛ ومجلس املدينة؛ ورؤساء األحياء؛ واملدعي العام يف

 .)RCV ليس انتخابًا بنظام(

28 مايو/ آيار - املوعد النهايئ للتسجيل من أجل االنتخاب شخصيًا أو لختم استامرة تسجيل الناخب بريديًا 	

15 يونيو/ حزيران - املوعد النهايئ لطلب ورقة التصويت الغيايب من أجل االنتخابات التمهيدية 	

12 إىل 20 يونيو/ حزيران - التصويت املبكر يف االنتخابات التمهيدية  	

22 يونيو/ حزيران - يوم االنتخابات التمهيدية 	

تحدد االنتخابات العامة أي املرشحني 

سيتم انتخابه للمقعد. ال يلزم أن تكون 

مسجالً يف حزب سيايس للتصويت يف 

االنتخابات العامة. 

التواريخ الهامة القادمة

االنتخابات العامة: 

االنتخابات من أجل مناصب: عمدة مدينة نيويورك؛ والوكيل العام؛ واملراقب؛ ومجلس املدينة؛ ورئيس الحي؛ واملدعي العام يف 

.Manhattan

8 أكتوبر/ ترشين األول - املوعد النهايئ للتسجيل من أجل االنتخاب يف االنتخابات العامة  	

2 نوفمرب/ ترشين الثاين - يوم االنتخابات العامة 	



توجد ثالث طرق لضامن االستامع إىل رأيك عند صندوق االنتخاب: اخرت الخيار املالئم لك!

تسجيل الناخبني

التسجيل من أجل التصويت:

يرجى زيارة إدارة مركبات )Department of Motor Vehicles, DMV( للتسجيل من أجل االنتخاب عرب اإلنرتنت 	 

عىل الرابط on.nyc.gov/DMVVoterReg )إذا كنت متلك بطاقة هوية من والية نيويورك(.

يرجى زيارة الرابط democracynyc.turbovote.org وطلب استامرة تسجيل مسبقة امللء تُرسل إليك مبارشًة بالربيد.	 

اتصل مبجلس االنتخابات )Board of Elections( عىل الرقم VOTE-NYC-1-866 واطلب استامرة تسجيل الناخبني؛ 	 

وسريسل إليك مجلس االنتخابات استامرة جنبًا إىل جنب مع مظروف خالص الرسوم الربيدية.

هل سبق لك التسجيل؟

 	.nycvotersearch.com ث عىل الرابط تحقق من أن تسجيلك ُمحدَّ

تعرَّف عىل مواقع االنتخاب املخصصة لك أثناء االنتخابات املبكرة أو يف يوم االنتخابات واعرض منوذج ورقة االنتخاب 	 

.findmypollsite.vote.nyc الخاصة بك عىل الرابط

ضع خطتك لإلدالء بصوتك

التصويت عرب الربيد:  

إذا كنت تريد اإلدالء بصوتك عرب الربيد، 

ميكنك طلب ورقة التصويت الغيايب عرب 

 nycabsentee.com اإلنرتنت عىل الرابط

أو االتصال بالرقم 3692-868-866-1.

التصويت املبكر:

ستسبق أي انتخابات اآلن 9 أيام متواصلة 

من التصويت املبكر، تبدأ قبل 10 أيام 

من يوم االنتخابات! وهذا يتضمن عطلتي 

نهاية أسبوع، وساعات الصباح الباكر، 

وساعات الليل املتأخرة.

التصويت يف يوم االنتخابات: 

ميكنك أيًضا التصويت شخصيًا يف يوم 

االنتخابات. تبدأ االنتخابات من الساعة 6 

صباًحا إىل 9 مساًء.



لطلب ورقة تصويت غيايب لذوي االحتباجات الخاصة، يرجى زيارة الرابط nycabsentee.com/accessibility.للحصول عىل املزيد من 

 املعلومات حول تيّس الوصول لذوي االحتياجات الخاصة واستخدام جهاز وسم ورقة االقرتاع، يُرجى االنتقال إىل الرابط

 .on.nyc.gov/VoteAccess 

ہم لوگ ووٹر کی رشکت اور شہری شمولیت کو 

بڑھانے پر إننا مبادرة غري حزبية تابعة لبلدية املدينة 

تصب تركيزها عىل زيادة مشاركة الناخبني واملشاركة 

املدنية. تعمل مبادرة )DemocracyNYC( كذلك 

عىل مواجهة الحواجز التاريخية أمام عمليات 

التصويت وإقصاءها من خالل تثقيف عامة الناس، 

ومخاطبتهم، جنبًا إىل جنب مع جهود إعدة تشكيل 

 السياسات. تعرف عىل املزيد عىل الرابط 

 nyc.gov/democracynyc 

يوفر مجلس االنتخابات املساعدة اللغوية يف مواقع انتخاب محددة 

باللغات البنغالية، والصينية )الكانتونية واملاندارين(، والهندية، 

والكورية، والبنجابية، واإلسبانية. توفر لجنة املشاركة املدنية يف 

 )NYC Civic Engagement Commission( مدينة نيويورك

املساعدة اللغوية يف بعض مواقع االنتخاب باللغات العربية، 

والبنغالية، والصينية )الكانتونية واملاندارين(، والفرنسية، واللغة 

الكريولية الهايتية، واإليطالية، والكورية، والبولندية، والروسية، 

واألردية، واليديشية. للحصول عىل املزيد من املعلومات، يرجى 

 .on.nyc.gov/PollLangAssist زيارة الرابط

إذا كنت بحاجة إىل املساعدة يف قراءة ورقتك االنتخابية، ميكنك 

تلقي املساعدة من شخص تختاره )باستثناء جهة العمل الخاصة بك 

أو ممثل النقابة(، عند الذهاب للتصويت. 

ال تطلب والية نيويورك بطاقة هوية للتصويت. إذا كنت تصوت للمرة األوىل، أو إذا مل تكن قد أدخلت األرقام األربعة األخرية من رقم 

الضامن االجتامعي أو رقم إدارة املركبات بالوالية يف استامرة تسجيل الناخبني الخاصة بك، فإننا نوصيك بإحضار بطاقة هوية رسمية 

تحمل صورتك عند االنتخاب.

تيّس الوصول لذوي االحتياجات الخاصة يف مواقع التصويت

هل أحتاج إىل بطاقة هوية للتصويت؟

املساعدة اللغوية

نبذة عن مبادرة 

)DemocracyNYC(


