
 
 

 ווייסט אייערע רעכטן
 

 איר האט דאס רעכט צו שטימען אין אן אלגעמיינע עלעקשען אויב:
 איר זענט א רעגיסטרירטע וויילער. •
 אויף עלעקשען טאג. .p.m 9:00איר זענט אין אייער וואל פלאץ נישט שפעטער ווי  •

 
 אין סיי וועלכע עלעקשען, האט איר דאס רעכט צו:

געבער אדער יוניען פארשטייער), אריינגערעכנט -(אויסער אייער ארבעטסאויס באקומען הילף דורך סיי וועלכע מענטש וואס איר וועלט  •
 ל ארבעטער, אויב איר דארפט הילף צו שטימען.וא טרענירטע פא

 סייטס.  אויב איר דארפט א דאלמעטשער, זענען פארהאן דאלמעטשערס אייך ארויסצוהעלפן ביי געוויסע
o  866רופט-VOTE-NYC לינג סייטס האבן דאלמעטשערס ופאר מער אינפארמאציע, אריינגערעכנט וועלכע פא

 עוועילעבל אין ספאניש, כינעזיש (קאנטאנעזיש און מאנדארין), קאריען, אדער באנגלא.
o  באזוכטnyc.gov/ImmigrantsVote יליש, קריאל, פו-צו זען וואו דאלמעטשערס זענען עוועילעבל אין רוסיש, העיטיען

 אידיש, איטאליעניש, און אראביש.
 ארייברענגען א דאלמעטשער אין די שטים בודקע. •
 פרעגן פון עלעקשען ארבעטערס וויאזוי צו שטימען. •
שטימער מדריך אדער איבערגעטייטשטע  CFBצעטל פראגעס מיט זיך, אזויווי די -ל וועגן קאנדידאטן און שטיםאברענגען מאטרי •

טימען אפילו אויב די שטימען . (ביטע נעמט אוועק די זאכן מיט אייך ווען איר ענדיגט שטימען.) צו שFlipYourBallot.nycמאטריעל פון 
 מאשין איז צובראכן.

 צעטל" אויב אייער נאמען פעלט פון די ליסטע פון וויילער ביי אייער וואל פלאץ.-צו שטימען דורך "אפידעוויט שטים •
 

 אויב איר שטימט פאר די ערשטע מאל, וועט איר דארפן ווייזן אידענטיפיקאציע כדי צו שטימען אין די עלעקשען.
אדער יעצטיגע יוטיליטי ביל, באנק סטעיטמענט, גאווערמענט  IDנומענע פארמען פון אידענטיפיקאציע רעכנט אריין גילטיגע פאטא אנגע •

 טשעק אדער פעיטשעק, אדער גאווערמענט דאקומענט וועלכער צייגט נאמען אין אדרעס.
  צעטל.-אט איר דאס רעכט צו שטימען דורך אפידעוויט שטיםנישט צו צייגן אידענטיפיקאציע, האויס אויב איר קענט נישט אדער וועלט  •

 
 צעטל-גיבט אן אייער שטים

אויב איר דארפט   (BMD)צעטל צייכענונג דיווייס -צעטל אום עלעקשען טאג. בעטס צו נוצן די שטים-דריי גרינגע שריט אנצוגעבן אייער שטים
 הילף אויסצופולן אייערע אויסוואלן.

 צעטל-באקומט אייער שטים | 1
גייט צו אייער באשטימטע וואל פלאץ און טרעפט די ריכטיגע טאוול פאר אייער אסעמבלי דיסטריקט/עלעקשען דיסטריקט (די נומערן  •

 און אויף אייער וויילער וועגווייזער מעילינג לעיבל). BOEזענען געדרוקט אויף די מעלדונג וואס איר האט באקומען פון דעם 
צעטל פון דעם וואל ארבעטער. א פריוואטקייט סליוו וועט ווערן צוגעשטעלט צו -יבט זיך איין און באקומט אייער פאפירענע שטיםשרי •

 איר האט עס געצייכנט.וואס צעטל אז מען זאל עס נישט קענען זען נאך -באשיצן אייער שטים
 . (BMD)יכענונג דיווייסצעטל צי-בודקע אדער בעטס צו נוצן די שטים טעגייט צו די פריווא •

 צעטל-צייכנט ביידע זייטן פון אייער שטים | 2
 צעטל דורך אינגאנצן פארטונקלען די רונד נעבן אייער אויסוואל נוצנדיג די פעדער וואס איז צוגעשטעלט געווארן.-צייכנט אייער שטים •
  

   
 צעטל.-קיין סתם צייכענעס אויף דעם שטים נישט", ארומרינגלען דעם רונד, און מאכט ✓" אדער א "xמיט אן " נישטבאנוצט זיך  •
 אריין קאנדידאט, פילט אריין אין דעם ריכטיגן רונד און שרייבט אריין דעם קאנדידאט'ס נאמען.-פאר א שרייב •
 צעטל. -ן אויף דעם שטיםאונטערשרייבן, אדער שרייבן אייער נאמענישט צעטל. טוט -צאמלייגן אייער שטים נישטטוט  •

 צעטל-סקענט אייער שטים | 3
 צעטל אין אייער פריוואטקייט סליוו צום סקענער פלאץ.-טראגט אייער שטים •
 דעם שפראך וואס איר ווילט דורך אנרירן דעם ריכטיגן קנעפל אויף דעם סקרין.אויס וועלט  •
צעטלעך אין סיי -אריינצוגעבן אייער שטימע. די סקענער נעמט אן שטיםצעטל אין דעם סקענער -לייגט אריין אייער געצייכנטע שטים •

 וועלכע ריכטונג און ליינט ביידע זייטן. די סקענער וועט אייך לאזן וויסן ווען אייער שטימע איז אריינגעגעבן געווארן.
 

 נישט ריכטיג  ריכטיג
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 אריין שטימען-שרייב
 צעטל, מוזט איר:-אויף דעם שטים אויב איר ווילט שטימען פאר א קאנדידאט וואס איז נישט אויסגערעכנט

 אריין קאנדידאטן און -אונגאנצן אריינצייכענען די רונד אין די פלאץ וואס איז צוגעשטעלט  פאר שרייב •
 שרייבן אדער זיגלען דעם נאמען פון דעם קאנדידאט אין יענע זעלבע קעסטל. •

 
 (BMD)צעטל צייכענונג דיווייס  -וויאזוי צו נוצן דעם שטים

 צעטל:-צעטל צייכענונג דיווייס שטעלט צו צוויי וועגן פאר שטימערס צוצוקומען צו די שטים-די שטים
 צעטל אויף די דיספלעי סקרין-זעט דעם שטים •
 צעטל דורך אודיא העדפאונס-הערט זיך צו צו דעם שטים •

 צעטל:-שטיםצעטל צייכענונג דיווייס שטעלט צו פיר וועגן פאר שטימערס צו צייכענען די -די שטים
 סקרין-טאטש •
 קנעפל פעד (ברעיל) •
 סיפ ענד פאף דיווייס •
 ראקער פעדל  •

 צעטל צייכענונג דיווייס:-צעטל נוצנדיג די שטים-פאלגט אויס די שריט צו צייכענען אייער שטים
 צעטל.-באשליסט וויאזוי איר ווילט באקומען און באצייכענען אייער שטים •
 אינעם פיד טעצל.צעטל -לייגט אריין אייער שטים •
 וועלט אויס אייער שפראך. •
 צעטל צייכענונג דיווייס וועט אייך דורכפירן דעם פראצעס פון מאכן אייער אויסוואל און איבערקוקן אייערע אויסוואלן.-די שטים •
י ריכטיגע אויסוואל. מאכט צו טוישן אייער אויסוואל, קלויבט דעם פארמעסט אדער אישו וואס איר ווילט טוישן און וועלט נאכאמאל אויס ד •

 "נעקסט" צוריקצוקומען צו דעם איבערבליק סקרין.
 צעטל.-) ארויסצודרוקן אייער געצייכנטע שטים”Mark Ballot“צעטל" (-מאכט "צייכענען שטים •
 צעטל און וויילער קארטל צו דעם סקענער פלאץ.-נעמט אייער געדרוקטע שטים •
 צעטל אין די סקענער, וועט א וואל ארבעטער אייך קענען העלפן.-ער שטיםאויב איר דארפט הילף אריינצולייגן איי •

 
 געדענקט...

צעטל פארשלאגן פאר וועמען צו שטימען אויף די אנדערע -עס קען זיך געפינען אנווייזונגען און/אדער שטים צעטל!-דרייט איבער אייער שטים
 זייט.

 
 ", און רינגלט נישט ארום דעם רונד.✓", א "xנוצט נישט אן " פילט אריין דעם רונד אינגאנצן.

 
צעטל זאגן וויפיל -ע קאלום פון יעדע שורה, וועט די שטיםאין די ערשט שטימט נאר פאר איין מענטש אויסער אויב אנדערש אנגעזאגט.

", "שטימט צווייאויסוואלן איר האט. אין רוב פעלער, וועט שטיין "שטימט פאר איין", אבער אין געוויסע פעלער וועט שטיין "שטימט פאר סיי וועלכע 
צעטל פארזיכטיג כדי איר -יפיל קאנדידאטן. ביטע ליינט די שטים", א.ד.ג. דאס מיינט אז איר קענט שטימען פאר ביז אזודרייפאר סיי וועלכע 

 זאלט נישט שטימען פאר צו פיל אפציעס אדער צו ווייניג.
 

-איר קענט שטימען פאר א קאנדידאט וועלכער איז נישט אויסגערעכנט אויף דעם שטים אריין קאנדידאט.-איר קענט שטימען פאר א שרייב
 אריין רונד און שרייבן זייער נאמען אין די פלאץ דערנעבן.-י שרייבצעטל דורך אריינשרייבן אין ד

 
צעטל איידער איר סקענט -קוקט פארזיכטיג איבער אייער שטיםצעטל פראגע. -מאכט זיכער צו שטימען פאר יעדע אפיס און אויף יעדע שטים

די סקענער וועט אייך אויפמערקזאם מאכן אויב איר  צעטל פארשלאג.-עס. מאכט זיכער אז איר שטימט פאר יעדע פארמעסט און יעדע שטים
צעטל פראגעס ("געשטימט צו ווייניג") אדער אויב איר האט געצייכנט -האט נישט געצייכנט א רונד פאר איין אדער מער פארמעסטן אדער שטים

ל אז איר זאלט עס קענען פאררעכטן (זעט אונטן). צעט-צו פיל רונדן ("געשטימט צו פיל"), און אייך געבן די אפציע צוריקצובאקומען אייער שטים
 צעטל, וועט איר נישט באקומען א צווייטע געלעגנהייט צו שטימען.-ווי אריינצוגעבן אייער שטים-אויב איר וועלט סיי

 
 פראבלעמען און עצות

 צעטל.-איך האב געמאכט א טעות ביים צייכענען מיין שטים
צעטל. יעדע וויילער קען בעטן ביז א סך -צעטל. בעטס פון א וואל ארבעטער א נייע שטים-ן אייער שטיםפרובירט נישט אויסצומעקן אדער טויש

 צעטלעך.-שטים 3הכל פון 
 

 צעטל.-די טעקסט איז צו קליין; איך קען נישט ליינען מיין פאפירענע שטים
 .(BMD)צעטל צייכענונג דיווייס -עס וועט זיין א פארגרעסערונגס פאפיר. איר קענט אויך בעטן צו נוצן א שטים

 


