
)COVID-19( التصويت بأمان أثناء انتشار مرض

يوم االنتخابات هو الثالثاء الموافق 3 نوفمبر 2020. يمكنك التصويت بأمان عن طريق التصويت مبكرًا في 

مواقع اقتراع معينة، أو بالحضور بنفسك في يوم االنتخابات، أو في المنزل عن طريق االقتراع الغيابي.

يؤثر التصويت بشكل مباشر عىل ظروف مجتمعك، مثل تحسين السكن وفرص التعليم األفضل والرعاية الصحية 

األفضل والوصول األفضل إىل األطعمة الصحية — وكل ذلك يمكن أن يؤدي إىل نتائج صحية أفضل لك وألسرتك. 

َسجِّل للتصويت 
آخر يوم للتسجيل للتصويت هذا العام هو الجمعة الموافق 9 أكتوبر 2020. يمكنك التسجيل عبر اإلنترنت 

أو بالحضور شخصًيا أو بالبريد. 

•   إذا كانت لديك رخصة قيادة أو تصريح قيادة أو بطاقة هوية لغير السائق ورقم ضمان اجتماعي، يمكنك  	

 .voterreg.dmv.ny.gov/MotorVoter التسجيل للتصويت عبر اإلنترنت من خالل زيارة

•   للتسجيل عن طريق البريد، تفضل بزيارة vote.nyc/page/register-vote لتنزيل نموذج التسجيل.  		

 Manhattanو Bronx يمكنك أيًضا الحصول عىل نماذج تسجيل من المكتبات )اعثر عىل المواقع في 

وStaten Island وBrooklyn وQueens( ومكاتب البريد والعديد من الوكاالت الحكومية في NYC. يمكنك 

أيًضا طلب إرسال نموذج إليك بالبريد عن طريق االتصال بالرقم 3692-868-866 أو بإرسال عنوانك البريدي 

بالبريد اإللكتروني إىل vote@boe.nyc.ny.us مع ذكر اسم حّيك في سطر عنوان البريد اإللكتروني. 

•   بمجرد استكمال النموذج وتوقيعه، أرسل النموذج بالبريد إىل عنوان مجلس انتخابات المقاطعة )انظر  	 	

الجزء الخلفي من النموذج(.

•   تأكد من ختم النموذج بختم البريد بحد أقصى يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020. 	 	

•   للتحقق مما إذا كنت مسجالً بالفعل للتصويت، تفضل بزيارة nycvotersearch.com أو اتصل  	

بالرقم 866-868-3692. 

.findmypollsite.vote.nyc للعثور عىل مكان موقع االقتراع الخاص بك، تفضل بزيارة  • 	

البقاء بأمان أثناء التصويت بالحضور شخصًيا
اتبع هذه الخطوات للتأكد من أنك أنت واألشخاص من حولك في أمان وصحة: 

•   ارتِد غطاًء للوجه. أغطية الوجه مطلوبة لدخول جميع مواقع االقتراع. احم من حولك وارتِد غطاء الوجه  	

بشكل صحيح )عىل أنفك وفمك(.

•   تدرب عىل االلتزام بالنظافة الصحية لليدين. ستوفر مواقع االقتراع معقًما لليدين، ويمكنك أيًضا  	

إحضار المعقم الخاص بك. استخدم معقم اليدين قبل وبعد لمس أي أسطح مشتركة، واغسل يديك 

بالماء والصابون فور عودتك إىل المنزل. تجنب لمس وجهك بأيٍد غير مغسولة. 

•   التزم بالتباعد الجسدي. سيتم تجهيز أماكن االقتراع لضمان التباعد الجسدي. اتبع التعليمات وابق  	

عىل بعد 6 أقدام )حوالي مترين( عىل األقل من اآلخرين أثناء تواجدك في موقع االقتراع. 

•   تجنب الطوابير الطويلة واالزدحام. إذا كان بإمكانك التصويت مبكرًا، فافعل ذلك، قبل يوم االنتخابات  	

أو اذهب عندما يكون مركز االقتراع أقل ازدحاًما، عادة في منتصف الصباح أو في وقت مبكر من بعد الظهر. 
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•   ابَق قي المنزل إذا كنت مريًضا. التصويت مهم، ولكن األهم من ذلك أن تتحسن قبل أن تغادر منزلك  	

وأن تساعد في منع اآلخرين من اإلصابة بالمرض. إذا لم يكن لديك اقتراع غيابي، فاتصل بمكتب مجلس 

االنتخابات في مقاطعتك للحصول عىل إرشادات حول خيارات التصويت.

التصويت المبكر
لدى سكان نيويورك خيار التصويت المبكر. يبدأ التصويت المبكر يوم السبت 24 أكتوبر 2020 وينتهي يوم 

األحد 1 نوفمبر 2020. 

•   قد يكون موقع التصويت المبكر الخاص بك مختلًفا عن موقعك المعتاد. تفضل بزيارة  		

findmypollsite.vote.nyc لمعرفة الموقع الذي يجب أن تذهب إليه.

•   سُتفتح مواقع التصويت المبكر: 	

•   السبت 24 أكتوبر 2020، من الساعة 10 صباًحا حتى 4 مساًء  	 	

•   األحد 25 أكتوبر 2020، من الساعة 10 صباًحا حتى 4 مساًء 	 	

•   االثنين 26 أكتوبر 2020، من الساعة 7 صباًحا حتى 3 مساًء 	 	

•   الثالثاء 27 أكتوبر 2020، من الظهر حتى الساعة 8 مساًء    	 	

•   األربعاء 28 أكتوبر 2020، من الظهر حتى الساعة 8 مساًء. 	 	

•   الخميس 29 أكتوبر 2020، من الساعة 10 صباًحا حتى 6 مساًء    	 	

•   الجمعة 30 أكتوبر 2020، من الساعة 7 صباًحا حتى 3 مساًء   	 	

•   السبت 31 أكتوبر 2020، من الساعة 10 صباًحا حتى 4 مساًء 	 	

•   األحد 1 نوفمبر 2020، من الساعة 10 صباًحا حتى 4 مساًء 	 	

التصويت من المنزل عن طريق االقتراع الغيابي
نظرًا لجائحة مرض )COVID-19(، لدى جميع سكان نيويورك خيار طلب االقتراع الغيابي والتصويت عن طريق البريد.

.vote.nyc/page/absentee-voting لمعرفة كيفية طلب االقتراع الغيابي، تفضل بزيارة   • 	

•    آخر يوم لطلب االقتراع الغيابي عبر اإلنترنت أو بالبريد أو البريد اإللكتروني أو الهاتف أو الفاكس هو  	

الثالثاء 27 أكتوبر 2020. ومع ذلك، فقد حذر مكتب البريد من أنه ال يمكن للمكتاب أن يضمن 

حصولك عىل بطاقة االقتراع في الوقت المحدد ما لم تقدم الطلب قبل 20 أكتوبر 2020.

•   آخر يوم لطلب االقتراع بالحضور شخصًيا هو االثنين 2 نوفمبر 2020. 	 	

بمجرد استالمك لبطاقة االقتراع الغيابي، يمكنك إعادتها بالبريد العادي أو بالحضور شخصًيا. تأكد من اتباع 

التعليمات بدقة – فهذا أمر بالغ األهمية لضمان احتساب بطاقة اقتراعك.

•   إذا كنت تخطط إلرسال بطاقة االقتراع الخاصة بك بالبريد، فيجب أن يتم ختمها بالبريد بحد أقصى  	

الثالثاء الموافق 3 نوفمبر 2020، عىل الرغم من أن مكتب البريد يوصي بإعادتها بالبريد بحد أقصى 

يوم الثالثاء الموافق 27 أكتوبر 2020، لضمان استالمها في الوقت المناسب.

•   إن إرسال بطاقة االقتراع الغيابي بالبريد يتطلب دفع رسوم بريدية. تأكد من وجود طوابع في متناول  	 	

يديك وأنك تضع ما يكفي إلرسال بطاقة االقتراع بالبريد.

•   يمكنك تتبع مسار بطاقة اقتراعك عىل nysballot.elections.ny.gov/TrackMyBallot للتأكد من استالمها.  	 	

•   يمكن أيًضا تسليم بطاقات االقتراع بالحضور شخصًيا إىل موقع االقتراع أو مكتب مجلس االنتخابات في  	

مقاطعتك يوم 3 نوفمبر 2020.

10.5.20قد تقوم إدارة الصحة في NYC بتغيير التوصيات مع تطور الموقف. 
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