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 ווייסט אייערע רעכטן
 

 אויב: עלעקשאןדזשענעראל איר האט א רעכט צו שטימען אין א 

 וויילער. ראיר זענט א רעגיסטרירטע 

  אדער אױב איר שטימט פרי )באזוכט  ביינאכט אויפן וואל טאג 9:00אינדערפרי און  6:00צווישן  ארטאיר זענט אין א וואל nyc.voting 

 זיך צו דערװיסן װעלכע טעג און שטונדן(.

. אדער איר 3ביז נאװעמבער  26יאר האט איר צום ערשטן מאל די רעכט צו שטימען פרי. פרי שטימען װעט פארקומען פון אקטאבער  דאס
עלעקשאן טאג, באזוכט  אױפן. כדי אױסצוגעפינען װאו מען קען שטימען פרי אדער 5עלעקשאן טאג גופא, נאװעמבער  אױפןקענט שטימען 

voting.nyc . 

 

 , האט איר א רעכט צו:עלעקשאןאין יעדע 

 געבער אדער יוניאן פארשטייער(, אריינגערעכנט א -באקומען הילף פון סיי וועלכע מענטש איר וועלט אויס )אויסער אייער ארבעטס
 ר, אויב איר דארפט הילף צו שטימען.טעאל ארבעווטרענירטע 

 ערטער.-, זענען פארהאן דאלמעטשערס צו העלפן וויילער ביי טייל וואלדאלמעטשעראויב איר דארפט א 
o  866רופט-VOTE-NYC ערטער האבן דאלמעטשערס פאר ספאניש, -פאר מער אינפארמאציע, אריינגערעכנט וועלכע וואל

 ., פונדזשאבי און הינדיכינעזיש )קאנטאניז און מאנדארין(, קאריען, באנגלע

o  באזוכט nyc.gov/ImmigrantsVoteאין אנדערע שפראכןצו זען וואו עס זענען דא דאלמעטשערס. 

 קעדער אינעם וואל בושלמעטן א דאעאריינברענג 

 פרעגן וואל ארבעטער וויאזוי צו שטימען 

 פראגעס מיט זיך, אזויווי די  צעטל-שטיםוועגן קאנדידאטן און  ןלאברענגן מאטריBFC  וואל וועגווייזער. )ביטע נעמט מיט די מאטריאלן
 צובראכן.שטימען אפילו ווען מאשינען זענען  מיט זיך ווען איר ענדיגט שטימען.(

  ארט.-וויילערס ביי אייער וואל פון" אויב אייער נאמען פעלט פונעם ליסטע צעטל-שטיםשטימען דורך אן "אפידעוויט 

  דיסעביליטיס בארעכטיגט צו באקומען הילף מיט שטימער רעגיסטראציע,  מיטאונטער דעם פעדעראלן און סטעיט געזעץ זענען מענטשן
אױב איר האט א דיסעביליטי און מײנט אז מען האט אײך  צעטל.-םצוגענגליכע װאל ערטער און הילף מיט ארײנגעבן זײער שטי

 .311רופט  אפגעזאגט די רעכט צו הילף בשעת שטימען אדער זיך רעגיסטרירן צו שטימען, ביטע

 

 .עלעקשאןאין דעם  שטימעןצו  כדי אידענטיטעט צייגןערשטן מאל, קענט איר דארפן  םצו שטימטאויב איר 

  אנגענומענע פארעמס פון אידענטיטעט רעכענען אריין גילטיגע פאטאDI  אדער יעציטע יוטיליטי ביל, באנק סטעיטמענט, רעגירונג
 וייזט אייער נאמען און אדרעס.טשעק, אדער רעגירונג דאקומענט וואס ו-טשעק אדער פעי

  צעטל-שטיםדי רעכט צו שטימען דורך אן אפידעוויט  איראידענטיטעט, האט  צייגןאיר קענט נישט אדער וועלט אויס נישט צו. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.voting.nyc/
http://www.voting.nyc/
http://www.voting.nyc/
file:///C:/Users/XMHestermann/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/87U4U5X6/nyc.gov/ImmigrantsVote
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צעטל-שטיםגעבט אריין אייער   
 

מארקינג דעווייס  צעטל-שטים. בעט צו נוצן א אדער װען איר שטימט פרי עלעקשאן טאג יפןאו צעטל-שטיםגעבן אייער צודריי גרינגע וועגן אריינ
 אויסוואלן. עאויב איר דארפט הילף מיט אויספילן אייער

1 ǀ  צעטל-שטיםבאקומט אייער 

  נען שטים פלאץ און טרעפט די ריכטיגע טישל פאר אייער אסעמבלי דיסטריקט/וואל דיסטריקט )די נומערן זע באשטימטעגייט צו אייער
 וועגווייזער פאסט לעיבל( אדער אויף שטימערוואס איר באקומט פונעם באורד אוו עלעקשאנס און אייער  מעלדונגגעצייכענט אויף די 

https://nyc.pollsitelocator.com/search. 

 צו  כדי ווערן צוגעשטעלט וועט דעקלארבעטער. א פריוואטקייט  װאלפונעם  צעטל-שטים ענעשרייבט זיך איין און באקומט אייער פאפיר
 צייכנט.עפון אנדערע אויגן נאך איר האט עס אנג צעטל-שטיםהיטן אייער 

 מארקינג דעווייס. צעטל-שטיםקע אדער בעט א דגייט צו די פריוואטע בו 

2 ǀ  צעטל-שטיםצייכנט אייער 

  נעבן אייער אויסוואל נוצנדיג די צוגעשטעלטע פעדער. ָאװאלדעם לן ודורך אינגאנצן אנפ צעטל-שטיםצייכנט אייער   

 

  ן "קיי נישטנוצטXקײן  " אדער"צעטל-שטים, אדער קיין אומזיסטע צייכנס אויפן ָאװאלארום דעם  נישט ט",  רינגל. 

 און שרייבט אריין דעם קאנדידאטס נאמען. ָאװאל ריכטיגע  דעםלט אריין ואריין קאנדידאט, פ-פאר א שרייב 

  צו זען אויב עס זענען פארהאן נאך אויסוואלן אויף די צווייטע זייט.  צעטל-שטיםדרייט איבער אייער 

 צעטל-שטיםאייער נאמען אויפן  נישטאונטער און שרייבט נישט . שרייבט צעטל-שטיםצאם אייער  נישטייגט ל . 

3 ǀ  צעטל-שטיםסקענט אייער 

  אינעם פריוואטקייט דעקל צום סקענער ארט. צעטל-שטיםנעמט אייער 

 .וועלט אויס אייער שפראך דורך טאפן אויף די ריכטיגע קנעפל אויפן סקרין 

  אין סיי  עךצעטל-שטיםגעבן אייער שטימע. די סקענער נעמט אן צואינעם סקענער אריינ צעטל-שטיםגעצייכנטע אנלייגט אריין אייער
 ע זייטן. די סקענער וועט אייך לאזן וויסן ווען אייער שטימע איז אריינגעגעבן געווארן. דוועלכע ריכטונג און ליינט ביי

 

 דורך אריינשרייבן שטימען

 איר: מוזט, צעטל-שטיםאויב איר ווילט שטימען פאר א קאנדידאט וואס איז נישט אויפן 

 אריין קאנדידאטן, און-אינעם צוגעשטעלטע ארט פאר שרייב ָאװאל עםלן דואינגאנצן אריינפ 

  ן דעם נאמען פונעם קאנדידאט אין יענע זעלבע קעסטל.עטעמפלסשרייבן אדער 

 

 מארקינג דעווייס צעטל-שטיםוויאזוי צו נוצן דעם 

 :צעטל-שטיםמארקינג דעווייס שטעלט צו צוויי וועגן פאר וויילער צו נוצן דעם  צעטל-שטיםדער 

  אויפן דיספלעי סקרין צעטל-שטיםזען דעם 

  דורך אודיא העדפאונס צעטל-שטיםהערן דעם 

 :צעטל-שטיםמארקינג דעווייס שטעלט צו פיר וועגן פאר וויילער צו צייכענען דעם  צעטל-שטיםדער 

 טאפן סקרין 

 )קנעפל פעד )ברעיל 

 סיפ און בלאז דעווייס 

 שאקלען פעדל 

 מארקינג דעווייס: צעטל-שטיםדורך נוצן דעם  צעטל-שטיםאייער  פאלגט נאך די שריט צו צייכענען

  צעטל-שטיםנוצן און צייכענען דעם  װעטבאשטימט וויאזוי איר. 

  אינעם טעצל צעטל-שטיםלייגט אריין אייער. 

 לט אויס אייער שפראךעוו. 

  אויסוואלן.  עאייער קוקןפון מאכן און איבער דורפראצעדי מארקינג דעווייס וועט אייך פירן דורך  צעטל-שטיםדי 

 נישט ריכטיג ריכטיג
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  טעמע וואס איר ווילט טוישן און וועלט נאכאמאל אויס ריכטיג. דריקט "צו טוישן אן אויסוואל, וועלט אויס די פארמעסט אדערTXXN "
 סקרין. סאמעריגיין צום צוצוריק

 " וועלט אויסMark Ballot צעטל-שטיםאייער געצייכנטע  פרינטן" צו. 

  צום סקענער ארטאון שטימער קארטל  צעטל-שטיםארױסגעפרינטעטע נעמט אייער. 

  אל ארבעטער אייך העלפן. וואינעם סקענער, וועט א  צעטל-שטיםאויב איר דארפט הילף מיט אריינלייגן אייער 

 
 געדענק...

 פארשלאגן צו שטימען אויף די צווייטע זייט. צעטל-שטיםעס קענען זיין אנווייזונגען און/אדער ! צעטל-שטיםדרייט איבער דעם 
 
 .ָאװאל", און רינגלט נישט ארום דעם " קײן", X" קײןנוצט נישט אינגאנצן.  ָאװאללט אריין דעם ופ
 

זאגן וויפיל  צעטל-שטיםאין די ערשטע שורה פון יעדע ליניע, וועט דער שטימט נאר פאר איין מענטש, סיידן עס איז אנדערש אנגעוויזן. 
," צוויי", אבער אין טייל פעלער קען שטיין "שטימט פאר סיי וועלכע אייןפעלער וועט עס זיין "שטימט פאר  רובאויסוואלן איר קענט מאכן. אין 

מיט  צעטל-שטיםמען פאר ביז דעם צאל קאנדידאטן. ביטע ליינט דעם " א.א.וו. דאס מיינט אז איר קענט שטידריי"שטימט פאר סיי וועלכע 
 איר זאלט נישט אויסוועלן צופיל אדער צו ווייניג. כדיפארזיכטיגקייט 

 
דורך  צעטל-שטיםאויפן  אויסגערעכנטאיר קענט שטימען פאר א קאנדידאט וואס איז נישט  אריין קאנדידאט.-איר קענט שטימען פאר א שרייב

 שרייבן זייער נאמען אין די צוגעשטעלטע פלאץ.ארײנאון  ָאװאלאריין -שרייב דעםאריינפילן 
 

איר  איידערמיט פארזיכטיגקייט  צעטל-שטיםקוקט איבער איייער פראגע.  צעטל-שטיםפאר יעדע אפיס און אויף יעדע  ןמאכט זיכער צו שטימע
פארשלאג. די סקענער וועט אייך לאזן וויסן אויב איר  צעטל-שטיםסקענט עס. מאכט זיכער איר האט געשטימט פאר יעדע פארמעסט און יעדע 

, און אייך ָאװאלןפראגעס אדער אויב איר האט געצייכענט צופיל  צעטל-שטיםפאר איינס אדער מער פארמעסטן אדער ָאװאל  ןהאט אויסגעלאזט א
אזויווי עס איז, וועט  צעטל-שטיםגעבן אייער צואון עס פאררעכטן. אויב איר וועלט אויס אריינ צעטל-שטיםבאקומען אייער צודי אפציע צוריקגעבן 

 צווייטע געלעגנהייט צו שטימען.  קייןאיר נישט באקומען 
 

 פראבלעמען און לעזונגען
 .צעטל-שטיםאיך האב געמאכט א גרייז ביים אויספילן מיין 

 3ן ביז ע. יעדע וויילער קען פארלאנגצעטל-שטיםאל ארבעטער פאר א נייע וו. בעט א צעטל-שטיםפראבירט נישט צו מעקן אדער טוישן אייער 
 .עךצעטל-שטים

 
 .צעטל-שטים ענעדי ווערטער זענען צו קליין; איך קען נישט ליינען מיין פאפיר

 מארקינג דעווייס. צעטל-שטיםבעטן צו נוצן א  איר קענט אויךרונג בלאט. עעס וועט זיין צו באקומען א פארגרעס


