
 
 

 تعّرف ع� حقوقك
 

وط التال�ة:  ا لل�ش ي االنتخابات العامة إذا كنت مستوف��
 �حق لك التص��ت �ف

•  .�ً ا مُسجَّ  إذا كنت ناخب�
 مساًء في یوم االنتخابات، أو قمت بالتصویت المبكر (قم بزیارة 9:00والساعة صباًحا  6:00إذا كنت متواجًدا داخل منطقة التصویت الخاصة بك بین الساعة  •

voting.nyc .(لمعرفة األیام والساعات 
 

ف  ة بني ي الف�ت
ي التص��ت المبكر. سُ�جرى التص��ت المبكر �ف

.  3أ�ت��ر و 26هذا العام، وللمرة األو�، لك الحق �ف  5أو �مكنك التص��ت يوم االنتخابات الموافق  نوفم�ب
ي يوم االنتخابات، قم ب��ارة 

. للبحث عن أما�ن التص��ت المبكر �ف  . voting.nycنوفم�ب
 

 : ي أي انتخابات، �حق لك ما ��ي
 �ف

ب، إذا كنت بحاجة إ� الحصول ع� المساعدة من أي شخص تختارە (باستثناء جهة العمل الخاصة  • اع الُمدرَّ بك أو ممثل النقابة)، بما ذلك موظف مركز االق�ت
ي التص��ت. 

 المساعدة �ف
دة.  اع الُمحدَّ ي مرا�ز االق�ت

ف �ف جمون فور�ون متوفرون لمساعدة الناخبني جم فوري، فهناك م�ت  إذا كنت بحاجة إ� م�ت
o  866اتصل بـ-VOTE-NYC جمون فور�ون باللغة اإلسبان�ة، للحصول ع� الم��د من المعلومات ي يتوفر بها م�ت

اع اليت ي ذلك مرا�ز االق�ت
، بما �ف

 والصن�ة (ال�انتون�ة والماندراين)، وال�ور�ة، والبنغال�ة، والبنجاب�ة والهند�ة. 
o  قم بزیارةnyc.gov/ImmigrantsVote .لالطالع على أماكن توافر المترجمین الفوریین باللغات األخرى 

 إحضار مترجم فوري إلى كشك التصویت. •
اع حول ك�ف�ة التص��ت.  • ي مرا�ز االق�ت

 توج�ه أسئلة إ� موظ�ف
. (یُرجى أخذ ھذه المواد معك عند االنتھاء من التصویت.) CFBإحضار مواد حول المرشحین واالستفسارات المتعلقة باالقتراع، مثل دلیل الناخبین الخاص بـ  •

 التصویت حتى إذا كانت ماكینة التصویت ُمعطَّلة.
ي قائمة ا •

ً� �ف " إذا لم تجد اسمك ُمسجَّ اع الخ�ي اع الخاص بك. التص��ت عن ط��ق "االق�ت ف بمركز االق�ت  لناخبني
تي القتراع البموجب القانون االتحادي وقانون الوالیة، یحق لألشخاص ذوي اإلعاقة الحصول على المساعدة في عملیة تسجیل الناخبین، وفي توضیح مراكز ا •

ُحرمت من حقك في الحصول على المساعدة في أثناء اإلدالء بصوتك  إذا كنت من ذوي اإلعاقة وتعتقد أنك یَسُھل الوصول إلیھا، والمساعدة في اإلدالء بأصواتھم.
 .311أو التسجیل للتصویت، یُرجى االتصال بالرقم 

ي هذە االنتخابات. 
صوت للمرة األو�، فقد تضطر إ� إظهار بطاقة اله��ة للتص��ت �ف

ُ
 إذا كنت ت

ا و�شمل نماذج اله��ة المقبولة بطاقة ه��ة صالحة تحمل صورة أو  • ا حكوم�� ا أو ش�ك راتب، أو مستند� ا حكوم��
�
، أو ش�ك فاتورة مرفق حال�ة، أو كشف حساب بن�ي

 يتضمن االسم والعنوان. 
•  . اع الخ�ي ت عدم إظهارها، فما زال �حق لك التص��ت عن ط��ق االق�ت  إذا لم تتمكن من إظهار بطاقة اله��ة أو اخ�ت
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اع إذا كنت بحاجة إ ثالث خطوات سهلة ي بطاقات االق�ت
ي أثناء التص��ت المبكر. اطلب استخدام جهاز تحد�د الخ�ار �ف

ي يوم االنتخابات أو �ف
 المساعدة �لإلدالء بصوتك �ف

ي ملء خ�اراتك. 
 �ف

اع الخاصة بك 1  | الحصول ع� بطاقة االق�ت

ص لك وابحث عن الجدول الصحيح الخ • اع الُمخصَّ اص بالمجلس المح�ي الخاص بك/الدائرة االنتخاب�ة الخاصة بك (يتم طباعة هذە اذهب إ� مركز االق�ت
ف الخاص بك) أو ع� الرابط  ي دل�ل الناخبني

�د�ة �ف األرقام ع� اإلخطار الذي تحصل عل�ه من مجلس االنتخاب وع� ملصق العناو�ن ال�ب
https://nyc.pollsitelocator.com/search . 

اع الخاصة بك قم بتسج�ل الدخول واحصل ع • اع. سيتم توف�ي مظروف الخصوص�ة لحما�ة بطاقة االق�ت اع الورق�ة الخاصة بك من موظف االق�ت � بطاقة االق�ت
 من التعرض للرؤ�ة بعد أن تقوم بتحد�د خ�اراتك بها. 

اع.  • ي بطاقات االق�ت
 اذهب إ� كشك الخصوص�ة أو اطلب استخدام جهاز تحد�د الخ�ار �ف

ي  2
اعك  | تحد�د الخ�ار �ف  بطاقة اق�ت

م لك.  • اعك عن ط��ق تظل�ل الشكل الب�ضاوي المجاور لخ�ارك باستخدم القلم الُمقدَّ ي بطاقة اق�ت
 قم بتحد�د خ�ارك �ف

 
 

 
 أو تضع دائرة حول الشكل البیضاوي، أو تضع أي عالمات ُمبھمة على بطاقة االقتراع." ✓"" أو xال تستخدم " •
اع، امأل الشكل الب�ضاوي وا�تب ف�ه اسم المرشح. بالنسبة  • ي بطاقة االق�ت

ف غ�ي الُمسجلة أسماؤهم �ف  للمرشحني
اع الخاصة بك لمعرفة ما إذا كانت هناك خ�ارات إضاف�ة ع� ظهر البطاقة.  •  اقلب بطاقة االق�ت
اع الخاصة بك أو ُ�سج • ع ع� بطاقة االق�ت

ِّ
اع الخاصة بك. ال تُوق  ل اسمك عليها. ال تطو بطاقة االق�ت

اع الخاصة بك 3 ي لبطاقة االق�ت
 | إجراء المسح الضوئئ

•  . ي
ي مظروف الخصوص�ة واذهب إ� منطقة الماسح الضوئئ

ي قمت بتحد�د خ�اراتك فيها �ف اع الخاصة بك الئت  ضع بطاقة االق�ت
د لغة خ�ارك وذلك بلمس زر المطابقة ع� الشاشة.  •  حدِّ
ي  • اع الخاصة بك الئت اع من أي اتجاە و�قرأ أدِخل بطاقة االق�ت ي بطاقات االق�ت

ي لإلدالء بصوتك. �قبل الماسح الضوئئ
ي الماسح الضوئئ

قمت بتحد�د خ�اراتك ف�ه ا�ف
ا عند ا�تمال عمل�ة اإلدالء بصوتك.  ي إخطار�

سل لك الماسح الضوئئ . س�ي ف  الجانبني
 

اع ي بطاقة االق�ت
ف غ�ي الُمسجلة أسماؤهم �ف  التص��ت للمرشحني

وط التال�ة: إذا كنت ت��د التص ي ال�ش
اع، �جب أن �ستو�ف ي بطاقة االق�ت

 ��ت لمرشح اسمه غ�ي ُمسجل �ف
اع، • ي بطاقة االق�ت

ف غ�ي الُمسجلة أسماؤهم �ف ي المنطقة الُمخصصة للمرشحني
 قم بتظل�ل الشكل الب�ضاوي بال�امل �ف

ي الخانة ذاتها.  •
ل اسم المرشح أو اطبعه بالختامة �ف  وسجِّ

 
اع ي بطاقات االق�ت

ك�ف�ة استخدام جهاز تحد�د الخ�ار �ف
اع:  ف الستخدام بطاقة االق�ت ف للناخبني اع ط��قتني ي بطاقات االق�ت

ر جهاز تحد�د الخ�ار �ف
ِّ
 ُيوف

اع ع� شاشة العرض •  عرض بطاقة االق�ت
اع من خالل  •  سماعات الرأس الصوت�ة. االستماع إ� االق�ت

اع:  ي بطاقة االق�ت
ف لتحد�د خ�ارهم �ف اع أر�ــع طرق للناخبني ي بطاقات االق�ت

ر جهاز تحد�د الخ�ار �ف
ِّ
 ُيوف

 شاشة لمس •
 لوحة المفاتيح (ط��قة برا�ل) •
 جهاز الشهيق والزف�ي  •
 ذراع تحكم هزاز •

اع باستخدام جهاز تحد� ي بطاقة االق�ت
اع: تتبع تلك الخطوات لتحد�د خ�ارك �ف ي بطاقات االق�ت

 د الخ�ار �ف
اع وط��قة تحد�د الخ�ار فيها.  • د ط��قة استخدامك لبطاقة االق�ت  حدِّ
ي علبة التغذ�ة.  •

اع الخاصة بك �ف  أدِخل بطاقة االق�ت
لة.  • د لغتك الُمفضَّ  َحدِّ
اع ب�رشادك خالل عمل�ة تحد�د خ�اراتك ومراجعة الخ�ارات • ي بطاقات االق�ت

ي قمت بتحد�دها.  س�قوم جهاز تحد�د الخ�ار �ف  الئت

 غیر صحیح صحیح
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ها وأعد تحد�د الخ�ار المناسب. قم بتحد�د  • ي تغي�ي
ي ترغب �ف د المنافسة أو المشكلة الئت ي قمت بتحد�دها، َحدِّ " للعودة إ� شاشة "التا�ي ولتغي�ي أحد الخ�ارات الئت

 الملخص. 
ي قمت بتحد�د  • اع الئت اع" لطباعة بطاقة االق�ت ي بطاقات االق�ت

 خ�اراتها.  اخت�ار "تحد�د الخ�ار �ف
•  . ي

اع المطبوعة الخاصة بك و�طاقة الناخب إ� منطقة الماسح الضوئئ  خذ بطاقة االق�ت
اع بتقد�م المس • ، فس�قوم موظف مركز االق�ت ي

ي الماسح الضوئئ
اع الخاصة بك �ف ي إدخال بطاقة االق�ت

ي الحصول ع� المساعدة �ف
 عدة لك. اإذا كنت ترغب �ف

 
ر... 

�
ذك

َ
 ت

اع الخاصة بك ع� ظهرها! اقلب  ي من البطاقة.  بطاقة االق�ت
حات للتص��ت بالجزء الخل�ف  ر�ما توجد تعل�مات و/أو مق�ت

 
 "، أو ترسم دائرة حول الشكل البیضاوي.✓", أو "xال تستخدم " قم بتظلیل الشكل البیضاوي بالكامل.

 
ي معظم  قم بالتص��ت لشخص واحد فقط ما لم تذكر التعل�مات خالف ذلك. 

اع عدد الخ�ارات المتاحة لك. �ف ي أول عمود من كل صف، ستوضح لك بطاقة االق�ت
�ف

"، أو "التص��ت لثالثة أشخاص"، وما إ ف ي بعض الحاالت قد �ش�ي إ� "التص��ت ألي شخصني
ي هذا � ذلالحاالت، ستش�ي إ� "التص��ت لشخص واحد"، ول�ن �ف ك. و�عئف

ة للغا�ة أو خ�ارات قل�لة للغا�ة. أن ب�مكانك التص��ت للعد�د من المر  ا حئت ال تختار خ�ارات كث�ي اع ج�د� . ُير�ب قراءة بطاقة االق�ت ف  شحني
 

اع.  ي بطاقة االق�ت
اع وذلك من خالل تظل�ل الشكل الب�ضاوي  �مكنك التص��ت لمرشح غ�ي ُمسجل اسمه �ف ي بطاقة االق�ت

�مكنك التص��ت لمرشح غ�ي ُمسجل اسمه �ف
ي المكان المسم�ح به. الخاص بالمرشح غ�ي 

 الُمسجل اسمه وكتابة اسمه �ف
 

اع.  ي لها. تأ�د من التص��ت ل�ل تأ�د من التص��ت ل�ل مكتب ول�ل سؤال مطروح ببطاقة االق�ت
اع الخاصة بك قبل إجراء المسح الضوئئ ا من بطاقة االق�ت حقق ج�د�

َ
ت

ي تنبيه� 
سل لك الماسح الضوئئ اع. س�ي اح ببطاقة االق�ت اع أسباق ول�ل اق�ت و إذا ا إذا لم تقم بتظل�ل الشكل الب�ضاوي الخاص بأحد السباقات أو األسئلة المطروحة ببطاقة االق�ت

ت اإلد  اع الخاصة بك حئت تتمكن من تصح�حها. إذا اخ�ت م لك خ�ار إعادة بطاقة االق�ت حال، فلن  الء بصوتك ع� أيقمت بتظل�ل العد�د من األشكال الب�ضاو�ة، وسُ�قدِّ
 � فرصة ثان�ة للتص��ت. تحصل ع

 
 المشكالت والحلول

 . ي اع الخاصة ئب ي بطاقة االق�ت
ي أثناء تحد�د الخ�ار �ف

 �ف
�
 ارتكبت خطأ

اع جد�دة. �حق ل�ل ناخب طلب  اع بطاقة اق�ت اع الخاصة بك. اطلب من موظف مركز االق�ت ي بطاقة االق�ت
اع إجماً�.  3ال تحاول المسح أو التغي�ي �ف  بطاقات اق�ت

 
. حجم  ي اع الورق�ة الخاصة ئب  النص صغ�ي للغا�ة، وال أستطيع قراءة بطاقة االق�ت

اع.  ي بطاقات االق�ت
ة متوفرة. وكذلك �مكنك طلب استخدام جهاز تحد�د الخ�ار �ف  ستكون هناك ورقة مك�ب


