
 
 

 اعرف حقوقك
 

 لدیك الحق في التصویت في االنتخابات العامة إذا:
ًال. •  كنت ناخبًا ُمسجَّ
 مساًء في یوم االنتخابات. 9:00وصلت إلى مكان االقتراع الخاص بك في موعد ال یتجاوز  •

 
 لك:في أي انتخابات، یحق 

 )، بما في ذلك موظف االقتراع المدّرب، إذا كنت بحاجة إلى مساعدة للتصویت.نقابتكأن یساعدك أي شخص من اختیارك (باستثناء صاحب العمل أو ممثل  •
 إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري، فالمترجمون الفوریون متاحون لمساعدة الناخبین في المواقع المختارة. 

o  866اتصل بـ-VOTE-NYC  للحصول على مزید من المعلومات، بما في ذلك مواقع االقتراع التي یتوفر بھا مترجمون فوریون للغة اإلسبانیة أو
 الصینیة (الكانتونیة والماندرین) أو الكوریة أو البنغالیة.

o  تفضل بزیارةnyc.gov/ImmigrantsVote الكریولیة والبولندیة والیدیشیة -لمعرفة مكان وجود المترجمین الفوریین باللغات الروسیة والھایتیة
 واإلیطالیة والعربیة.

 إحضار مترجم فوري في كشك التصویت. •
 ال العاملین في االنتخابات عن كیفیة التصویت.سؤ •
. (من فضلك خذ ھذه المواد معك FlipYourBallot.nyc أو المواد المترجمة من CFB Voterإحضار المواد الخاصة بالمرشحین وأسئلة االقتراع معك، مثل دلیل  •

 .معطَّلةبعد االنتھاء من التصویت.) اإلدالء بصوتك حتى إذا كانت آلة التصویت 
ال في قائمة الناخبین في  التصویت •  موقع االقتراع الخاص بك.باستخدام "بطاقة االقتراع" إذا لم تجد اسمك ُمسجَّ

 
 الھویة للتصویت في ھذه االنتخابات.إثبات إذا كنت تصّوت للمرة األولى، فقد تضطر إلى إظھار 

 ب،الھویة المقبولة بطاقة تعریف ھویة ساریة ُمزودة بصورة أو فواتیر المرافق الحالیة، أو كشف حساب مصرفي، أو شیًكا حكومیًا أو شیك رات إثباتتشمل أشكال  •
 أو مستنًدا حكومیًا یوضح االسم والعنوان.

 ھویتك، یحق لك التصویت باستخدام بطاقة االقتراع.إثبات إذا كنت ال تستطیع أو ال ترغب في إظھار  •
 

 أدِل بصوتك
 إكمال اختیاراتك.ثالث خطوات بسیطة لإلدالء بصوتك في یوم االنتخابات. اطلب استخدام جھاز تسجیل األصوات إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في 

 | احصل على ورقة االقتراع الخاصة بك 1
شعار الذي تتلقاه من اذھب إلى مكان االقتراع المخصص لك وابحث عن الطاولة الصحیحة الخاصة بالدائرة االنتخابیة التابع لھا (یتم طباعة ھذه األرقام على اإل •

 بین الخاص بك).مجلس االنتخابات وعلى بطاقة المراسلة البریدیة لدلیل الناخ
ل اسمك واحصل على ورقة االقتراع الخاصة بك من عامل االقتراع. سیتم توفیر غطاء خصوصیة لمنع رؤیة ورقة االقتراع الخاصة بك بعد ا •  إلدالء سّجِ

 بصوتك فیھا.
 ).BMDاذھب إلى كشك الخصوصیة أو اطلب استخدام جھاز تسجیل األصوات ( •

 تراع| ضع عالمة على جانبي ورقة االق 2
  سجل صوتك في ورقة االقتراع الخاصة بك من خالل تظلیل الشكل البیضاوي المجاور الختیارك باستخدام القلم المتوفر. •

                      
 ، أو تضع دائرة حول الشكل البیضاوي، أو تضع عالمات ضالة على ورقة االقتراع."✓"أو  "x"ال تستخدم عالمة  •
 لمرشح غیر ُمدرج، قم بتظلیل الشكل البیضاوي المناسب واكتب اسم المرشح.للتصویت  •
 ال تقم بطي ورقة االقتراع. ال تقم بالتوقیع أو كتابة اسمك على ورقة االقتراع الخاصة بك.  •

 | قم بمسح ورقة االقتراع الخاصة بك ضوئیًا 3
 الخصوصیة إلى منطقة الماسح الضوئي. احمل ورقة االقتراع الخاصة بك بعد اإلدالء بصوتك فیھا في غطاء •
 اختر اللغة التي تفضلھا بلمس الزر المقابل على الشاشة. •
رأ جانبي الورقة. أدخل ورقة االقتراع الخاصة بك التي تحمل صوتك في الماسح الضوئي لإلدالء بصوتك. یقبل الماسح الضوئي أوراق االقتراع في أي اتجاه ویق •

 د إتمام اإلدالء بصوتك.سوف یخطرك الماسح الضوئي عن
 

 التصویت لمرشح غیر ُمدرج
 إذا كنت ترغب في التصویت لمرشح غیر ُمدرج في ورقة االقتراع، یجب علیك:

 خطأ صح
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 إكمال الشكل البیضاوي بالكامل في المنطقة المخصصة للُمرشحین غیر الُمدرجین •
 وكتابة اسم المرشح أو ختمھ في نفس المربع. •

 
 األصواتكیفیة استخدام جھاز تسجیل 

 ) طریقتین للناخبین للوصول إلى ورقة االقتراع:BMDیوفر جھاز تسجیل األصوات (
 رؤیة ورقة االقتراع على شاشة العرض •
 االستماع إلى محتوى ورقة االقتراع من خالل سماعات الصوت •

 ) أربع طرق للناخبین لوضع عالمة على ورقة االقتراع:BMDیوفر جھاز تسجیل األصوات (
 ةلمس الشاش •
 لوحة المفاتیح (طریقة برایل) •
 جھاز التسجیل بواسطة الشھیق والزفیر •
 ذراع تحكم ھزازة •

 :BMDاتبع ھذه الخطوات لتحدید اختیارك في ورقة االقتراع باستخدام جھاز 
 قرر الطریقة التي ترید الوصول بھا إلى ورقة االقتراع وتسجیل اختیارك فیھا. •
 التلقیم. أدخل ورقة االقتراع الخاصة بك في درج •
 اختر اللغة التي تفضلھا. •
 خالل عملیة تحدید اختیاراتك ومراجعة اختیاراتك التي قمت بتحدیدھا. BMDسوف یقودك جھاز  •
 ص." (التالي) للرجوع إلى شاشة الملخNEXTالتي ترغب في تغییرھا وأعد تحدید االختیار المناسب. اختر " المسألةلتغییر أحد االختیارات، حدد المنافسة أو  •
 " (التسجیل في ورقة االقتراع) لطباعة ورقة االقتراع التي أدلیت بصوتك فیھا.Mark Ballotاختر " •
 خذ ورقة االقتراع المطبوعة الخاصة بك وبطاقة الناخب إلى منطقة الماسح الضوئي. •
 أحد العاملین في االقتراع.إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في إدخال ورقة االقتراع الخاصة بك في الماسح الضوئي، فسوف یساعدك  •

 
 …تذكر

 ظھر الورقة. في علیھاقد تكون ھناك تعلیمات أو مقترحات اقتراع یمكن التصویت  اقلب بطاقة االقتراع الخاصة بك!
 

 دائرة حول الشكل البیضاوي.، أو تضع "✓"أو  "x"ال تستخدم عالمة  ظّلِل الشكل البیضاوي بالكامل.
 

وت لشخص واحد فقط ما لم یُطلب غیر ذلك. في أول عمود من كل صف، ستعرض ورقة االقتراع عدد االختیارات المتوفرة أمامك. في معظم الحاالت، سوف تجد  ّصِ
"Vote for ONE" ت لمرشح واحد)، ولكن في بعض الحاالت قد تجد ت ألVote for any TWO" (صّوِ " Vote for any THREEي اثنین من المرشحین)، أو "" (صّوِ

ت لثالثة مرشحین" وھكذا. وھذا یعني أنھ بإمكانك التصویت لما یصل إلى ھذا العدد من المرشحین. یرجى قراءة بطاقة االقتراع بعنای ة حتى ال تصوت لعدد كبیر أو قلیل "صّوِ
 جًدا من الخیارات.

 
یمكنك التصویت لمرشح غیر ُمدرج في ورقة االقتراع من خالل إكمال الشكل البیضاوي الخاص بالمرشحین غیر  رقة االقتراع.یمكنك التصویت لمرشح غیر ُمدرج في و

 الُمدرجین وكتابة اسم المرشح في المكان المخصص لھذا الغرض.
 

تراع الخاصة بك قبل مسحھا ضوئیًا. تأكد من أنك أدلیت بصوتك لكل ألِق نظرة سریعة على ورقة االقتأكد من اإلدالء بصوتك لكل منصب وكل سؤال من أسئلة االقتراع. 
أو إذا قمت بالتظلیل  ،راع أو أكثرسباق وكل مقترح من مقترحات االقتراع. سوف ینبھك الماسح الضوئي إذا لم تظلل أي شكل بیضاوي ألحد السباقات االنتخابیة أو أسئلة االقت

عطیك خیار استرجاع ورقة االقتراع الخاصة بك لتصحیحھا. إذا اخترت اإلدالء بصوتك بأي شكل، فلن تحصل على فرصة أخرى وی ،على أشكال بیضاویة أكثر من المطلوب
 للتصویت.

 
 المشكالت والحلول

 لقد أخطأت في وضع عالمة في ورقة االقتراع الخاصة بي.
 أوراق اقتراع.  3ع ورقة اقتراع جدیدة. یمكن لكل ناخب أن یطلب ما یصل إلى ال تحاول محو ورقة االقتراع أو تغییرھا. اطلب من أحد العاملین في االقترا

 
 النص صغیر جًدا؛ ال یمكنني قراءة ورقة االقتراع الخاصة بي.

 سوف تتوفر ورقة مكبرة. یمكنك أیًضا أن تطلب استخدام جھاز تسجیل األصوات.


