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דער וואלטאג איז דינסטאג, נאוועמבער 3, 2020. איר קענט שטימען זיכערערהייט דורך שטימען פרי אין 
געוויסע שטים לאקאציעס, פערזענליך אינעם וואלטאג, אדער אינדערהיים דורך א פארפעל-צעטל.

שטימען טוט דירעקט ווירקן אויפן מצב אין אייער קהילה, אזוי ווי בעסערע וואוין-באדינגונגען, עדיוקעישענעל 
געלעגנהייטן, העלט קעיר און צוגאנג צו געזונטע עסנווארג – די אלע קענען צופירן צו א בעסערן געזונט 

ארויסקום פאר אייך און אייער פאמליע.

שרייבט אייך איין צו שטימען
דעם לעצטן טאג זיך איינצושרייבן צו שטימען איז פרייטאג, אקטאבער 9, 2020. איר קענט זיך איינשרייבן 

אנליין, פערזענליך אדער דורכן פאסט.

•   ויב איר האט א דרייווערס לייסענס, פערמיט אדער נאנ-דרייווערס לייסענס און א סאשעל סעקיוריטי  	
 .voterreg.dmv.ny.gov/MotorVoter אנליין דורך באזוכן	שטימען	צו	נומער, קענט איר זיך רעגיסטרירן

•   זיך	איינשרייבן	דורכן	פאסט, באזוכט vote.nyc/page/register-vote אראפצולאדענען א רעגיסטראציע פארם.  	
 Bronx, Manhattan, Staten Island, איר קענט אויך באקומען פארמס פון ביבליאטעקן )געפונט לאקאציעס אין
Brooklyn און Queens(, פאסט אפיסעס, און אסאך אנדערע NYC רעגירונגס ביוראס. איר קענט אויך בעטן א 

 פארם צו ווערן געשיקט צו אייך דורך רופן 866-868-3692 אדער דורך אימעילן אייער אימעיל אדרעס צו 
vote@boe.nyc.ny.us מיטן נאמען פון אייער בארא אין דער טעמע-שורה.

•   איינמאל ס’איז אויסגעפילט און אונטערגעשריבן, שיקט דעם פארם צו אייער קאונטי’ס בארד אוו  	 	
עלעקשענס אדרעס. )זעט הינטער דעם פארם(.

•   מאכט זיכער אז דער פארם איז פאסטגעשטעמפעלט פאר פרייטאג, אקטאבער 9, 2020. 	 	

•   צו זען	אויב	איר	זענט	שוין	רעגיסטרירט	צו	שטימען, באזוכט, nycvotersearch.com אדער רופט  		
.866-868-3692

.findmypollsite.vote.nyc ,שטים-ארט, באזוכט	אייער	פון	צו טרעפן א לאקאציע  • 	

צו זיין פארזיכערט בעת שטימען פערזענליך 	
פאלגט אויס די שריט צו מאכן זיכער אז איר און די מענטשן ארום אייך בלייבן פארזיכערט און געזונט.

•   טראגט א פנים צודעק. פנים צודעקן זענען געפאדערט אריינצוגיין אין אלע שטים ערטער. באשיצט  	
אלע ארום אייך און טראגט א פנים-צודעק דעם ריכטיגן וועג )איבערן נאז און מויל(. 

•   פראקטיצירט געזונטע האנט היגיענע. שטים-ערטער וועלן צושטעלן האנט סאניטייזער, און איר  	
קענט אויך ברענגען אייגענע. נוצט האנט סאניטייזער פארן און נאכן אנרירן בשותפות’דיגע פלאכע 

ערטער, און וואשט אייערע הענט מיט זייף און וואסער זאפארט ווען איר קומט אהיים. פארמיידט אנרירן 
אייער פנים מיט אומגעוואשענע הענט.

•   פראקטיצירט פיזישע דערווייטערונג. שטים-ערטער וועלן זיין אויסגעשטעלט צו פארזיכערן פיזישע  	
דערווייטערונגען. פאלגט די איסטרוקציעס און האלט אייך כאטש 6 פיס אוועק פון אנדערע די גאנצע 

צייט וואס איר זענט אין דער שטים-ארט 

•   פארמיידט לאנגע ליינס און מאסן. אויס איר קענט, שטימט	פרי, פארן וואלטאג אדער גייט ווען  	
אייער שטים צענטער איז ווייניגער פארנומען, בדרך כלל פארמיטאג אדער אין אנהייב נאכמיטאג. 
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•   בלייבט אינדערהיים אויב איר זענט קראנק. שטימען איז וויכטיג, אבער וויכטיגער איז אז איר זאלט  	
ווערן בעסער איידער איר גייט ארויס פון שטוב און אז איר זאלט פארמיידן אנדערע פון ווערן קראנק. 

אויב איר האט נישט קיין פארפעל-צעטל, קאנטאקט אייער קאונטיס בארד אוו עלעקשענס אפיס פאר 
הדרכה וועגן אייער שטים אפציעס.

פרי שטימען
ניו יארקער האבן די אפציע צו שטימען פרי. פרי שטימען הייבט זיך אן שבת, אקטאבער 24, 2020 און 

ענדיגט זיך זונטאג	נאוועמבער 1, 2020. 

•  באזוכט findmypollsite.vote.nyc צו לערנען אין וועלכן פלאץ איר דארפט גיין. 	

•   די פרי שטים ערטער וועלן זיין אפן: 	

•  שבת, אקטאבער 24, 2020, 10 צופרי ביז 4 נאכמיטאג  	 	

•  זונטאג, אקטאבער 25, 2020, 10 צופרי ביז 4 נאכמיטאג  	 	

•  מאנטאג, אקטאבער 26, 2020, 7 צופרי ביז 3 נאכמיטאג 	 	

•  דינסטאג, אקטאבער 27, 2020, 12 מיטאג ביז 8 באנאכט 	 	

•  מיטוואך, אקטאבער 28, 2020, 12 מיטאג ביז 8 באנאכט 	 	

•  דאנערשטיג, אקטאבער 29, 2020, 10 צופרי ביז 6 נאכמיטאג 	 	

•  פרייטאג, אקטאבער 30, 2020, 7 צופרי ביז 3 נאכמיטאג 	 	

•  שבת, אקטאבער 31, 2020, 10 צופרי ביז 4 נאכמיטאג 	 	

•  זונטאג, נאוועמבער 1, 2020, 10 צופרי ביז 4 נאכמיטאג 	 	

שטימען פון דערהיים דורך א פארפעל-צעטל 	
צוליבן קאוויד 19 פאנדעמיק, האבן אלע ניו יארקער די אפציע צו פארלאנגען א פארפעל-צעטל און שטימען 

דורכן פאסט. 

.vote.nyc/page/absentee-voting צו לערנען ווי אזוי צו פארלאנגען א פארפעל-צעטל, באזוכט    • 	

•    דעם לעצן טאג וואס מ'קען פארלאנגען א פארפעל-צעטל אנליין אדער דורכן פאסט, אימעיל,  	
טעלעפאן אדער פאקס איז דינסטאג, אקטאבער 27, 2020. פונדעסטוועגן, דער פאסט אפיס האט 

געווארענט אז זיי קענען נישט פארזיכערן אז איר וועט באקומען אייער פארפעל-צעטל אין צייט, נאר 
אויב	איר	וועט	אריינגעבן	די	בקשה	פאר	אקטאבער 20, 2020.

•  דעם לעצטן טאג צו פארלאנגען א פארפעל צעטל פערזענליך איז מאנטאג, נאוועמבער 2, 2020. 	 	

איינמאל וואס איר באקומט אייער פארפעל-צעטל, קענט איר עס צוריקשיקן דורכן פאסט אדער פערזענליך. מאכט 
זיכער צו פאלגן די אינסטרוקציעס גענוי – דאס איז קריטיש צו פארזיכערן אז אייער שטימצעטל ווערט גערעכענט.

•   אויב איר פלאנירט צו שיקן אייער שטימצעטל מיטן פאסט, מוז עס ווערן געשטעמפלט אין פאסט ביי  	
נאוועמבער 3, 2020, כאטש דער פאסט אפיס רעקאמענדירט עס צוריקשיקן ביי אקטאבער 27, 

2020 צו פארזיכערן אז עס קומט אן אין צייט.
•   שיקן אייער פארפעל-צעטל מיטן פאסט טוט	יא פארלאנגען צו לייגן א סטעמפ. מאכט זיכער אז איר  	 	

האט סטעמפס אונטער דער האנט און אז איר לייגט גענוג צו קענען אוועקשיקן אייער שטימצעטל.

•   איר קענט נאכשפירן אייער שטימצעטל אין nysballot.elections.ny.gov/TrackMyBallot צו מאכן  	 	
זיכער אז עס איז געווארן אנגענומען. 

•   שטימ-צעטלעך קענען אויך ווערן אפגעפירט פערזענליך צו אייער שטים-פלאץ אדער דער קאונטיס  	
בארד אוו עלעקשענס אפיס נאוועמבער 3, 2020.

10.5.20דער NYC דעפארטמענט אוו העלט קען וועלן טוישן די רעקאמענדאציעס לויט ווי דער מצב פארלאנגט.
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