
 

 بطاقة االقتراعيونيو/ حزيران وماذا على  23انتخابات يوم 

 يونيو/ حزيران؟ سمعت أنه تم إلغاء االنتخابات التمهيدية في نيويورك. 23هل ستتم االنتخابات في يوم 

يونيو/ حزيران! ستجرى االنتخابات التمهيدية المخطط لها مسبقًا للكونغرس ومجلس  23نعم، ستجرى االنتخابات في يوم 

الوالية ومجلس الشيوخ بالوالية. باإلضافة إلى ذلك، ستكون هناك انتخابات تمهيدية لمنصب واحد ببلدية المدينة: رئيس حي 

 يونيو/ حزيران. 23مدينة نيويورك انتخابات تمهيدية واحدة على األقل في يوم  الغالبية العظمى من أحياء ستجريكوينز. 

 يونيو/ حزيران. 23االنتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي في نيويورك في يوم 

 كيف يمكنني معرفة ما إذا كانت هناك انتخابات تجري في منطقتي؟ 

بإدخال عنوانك على الموقع اإللكتروني  بطاقة االقتراععرف من يوجد على ابحث عن االنتخابات التي تجري في منطقتك وا

nyc.pollsitelocator.com ،والذي سيكون متاًحا قريبًا. إذا كان حزبك أو دائرتك االنتخابية مسجلة ضمن السباق االنتخابي ،

 م عليك التصويت في االنتخابات التمهيدية!فهذا يعني أنه يلز

 كيفية التصويت عن طريق البريد

 هل يمكنني التصويت بالبريد؟

 باالقتراعأمًرا تنفيذيًا يسمح ألي ناخب مؤهل  Cuomoنعم، بالنسبة لالنتخابات التمهيدية في يونيو/ حزيران، أصدر الحاكم 

الغيابي! يجب إكمال  االقتراع بطاقة طلب نموذج، عن طريق إكمال قتراعالا بطاقة تطلبغيابيًا أو عبر البريد. ولكن يجب أن 

 23يونيو/ حزيران. يجب أن تحمل بطاقة االقتراع المكتملة ختماً بريدياً بتاريخ أقصاه يوم  16النموذج وتقديمه بحلول يوم 

 يونيو/ حزيران.

 عملية التصويت عبر البريد؟ما هي 

 هناك بعض الخطوات التي يتعين عليك اتخاذها للتصويت عبر البريد في انتخابات يونيو/ حزيران:

 16بحلول يوم غيابي ال االقتراع بطاقةطلب  نموذجالخاصة بك عبر البريد عن طريق تقديم  بطاقة االقتراع اطلب .1

( بإرسال بطاقة Board of Electionsمطلوبة لكي يقوم المجلس االنتخابي )هذه الخطوة األولى ) يونيو/ حزيران.

 (؛عبر البريد إليك. ال تتوقف هنا! االقتراع

 الغيابي الخاصة بك على العنوان الذي قمت بوضعه في نموذج الطلب؛ بطاقة االقتراع تلقي .2

 سود؛ والغيابي في المنزل باستخدام الحبر األزرق أو األ بطاقة االقتراع امأل .3

إلى المجلس االنتخابي  يونيو/ حزيران 23عبر البريد بحلول يوم الخاصة بك  المكتملة بطاقة االقتراع رسلأ .4

 ووقع على ظهر المظروف بطاقة االقتراعبمقاطعتك، باستخدام المظروف خالص الرسوم البريدية الذي ستستلمه مع 

 حسب التعليمات.

يونيو/ حزيران،  23شخصيًا حتى يوم  بمقاطعتك مكتب المجلس االنتخابيالغيابي إلى  االقتراعبطاقة يمكنك أيًضا إحضار 

 ولكننا نوصي باستخدام البريد حتى تتمكن من البقاء في المنزل وتقليل االتصال الشخصي. 
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 (؟البريدعبر  غيابي )أو اقتراعكيف أطلب بطاقة 

 بطاقة طلب نموذجإلى كل ناخب مسجل  عبر البريد العملية أسهل من أي وقت مضى. يرسل المجلس االنتخابي هذا العام

الغيابي. )سيتضمن الطلب المرسل إليك بالبريد مظروف  بطاقة االقتراعالغيابي، والذي يمكنك إكماله وإعادته لطلب  االقتراع

 إرجاع خالص الرسوم البريدية(.

عن منزلك، يمكنك طلب إرسال بطاقة سيتم إرسال الطلب بالبريد إلى العنوان المذكور في سجلك االنتخابي. إذا كنت بعيدًا 

 إلى موقعك الحالي. الغيابي االقتراع

 :االقتراع الغيابي هناك طرق أخرى سهلة لطلب بطاقة

 nycabsentee.comعن طريق الموقع اإللكتروني  عبر اإلنترنت     ●

ً طلبنموذج  رسلأ     ●  AbsenteeJune2020@boe.nycإلى عنوان البريد اإللكتروني  مكتمل طلبا

  الغيابي االقتراعواطلب بطاقة  VOTE-NYC (1-866-868-3692)-866-1 بـ اتصل     ●

 مقاطعتكإلىمكتب المجلس االنتخابي في  المكتمل الطلب نموذج رسلأ     ●

 212-487-5349إلى الرقم  المكتمل الطلب نموذج رسل بالفاكسأ     ●

 مرة واحدة فقط، باستخدام إحدى هذه الطرق.   بطاقة االقتراعما عليك سوى طلب 

 الغيابي؟ بطاقة االقتراعكيف أكمل نموذج طلب )أو أطلب( 

أكمل الطلب باستخدام حبر أزرق أو أسود. إذا كنت ترغب في التصويت الغيابي بسبب جائحة فيرس كورونا المستجد، يجب أن 

 توضح أن السبب هو "المرض المؤقت" )تم توسيع مفهومه ليشمل خطر اإلصابة بفيرس كورونا المستجد(.

 إلى مكان آخر غير عنوان منزلك. الغيابي االقتراعك طلب إرسال بطاقة يمكن

 يونيو/ حزيران.  16هو يوم  الغيابي االقتراعالموعد النهائي لطلب بطاقة 

 الغيابي؟ بطاقة االقتراعطلبي أو  نموذجهل سأحتاج إلى دفع رسوم بريد عند إرسال 

في  عبر البريد المرسلة إلى الناخبين الغيابي االقتراع، ستشمل جميع بطاقات Cuomoال. بموجب أمر تنفيذي من الحاكم 

 يونيو/ حزيران مظروفاً للرد خالص الرسوم البريدية.  23االنتخابات التمهيدية في يوم 

 كيف أدلي بصوتي في التصويت الغيابي؟

الحبر األزرق أو األسود واتبع جميع التعليمات المكتوبة بعناية. يجب عليك  القلم الرصاص أو باستخدام بطاقة االقتراعأكمل 

 والتوقيع على ظهر المظروف حسب التعليمات. بطاقة االقتراعاستخدام مظروف اإلرجاع المرفق مع 
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 الخاصة بي؟ بطاقة االقتراعإرسال  علي يتعينمتى 

التي يرسلها إليك  بطاقة االقتراعستشمل  يونيو/ حزيران. 23ختماً بريدياً بتاريخ أقصاه يوم  االقتراع بطاقاتيجب أن تحمل 

 مظروفاً للرد خالص الرسوم البريدية. عبر البريد المجلس االنتخابي

 هل التصويت بالبريد موثوق؟

)التصويت عبر البريد( آمن ومضمون. تسمح جميع الواليات للناخبين بالتصويت عبر البريد إذا لم يتمكنوا  الغيابيالتصويت 

ً من التصويت شخصيًا في يوم االنتخابات وكان سكان نيويورك يصوتون  لعقود. غيابيا  

، يعد الجائحةتخابات. أثناء بالطبع، ال يزال بإمكانك التصويت شخصيًا، إما خالل فترة التصويت المبكر أو في يوم االن

 التصويت عبر البريد هو أفضل طريقة للمشاركة في االنتخابات دون تعريض صحتك للخطر.

 هل سأتمكن من التصويت عبر البريد في نوفمبر/ تشرين الثاني؟

األسباب  إدراجفي هذا الوقت، لن يتمكن سوى الناخبين الذين لديهم سبب مؤهل )أو "عذر"( من التصويت عبر البريد. يتم 

المؤهلة في نموذج الطلب وتشمل المرض والعجز واإلقامة في منشأة رعاية لفترة طويلة والسفر خارج المدينة. بالنسبة لشهر 

( عذًرا. قد يكون هذا هو الحال في نوفمبر/ تشرين COVID-19س كورونا المستجد )يونيو/ حزيران، اعتبر الحاكم أن فيرو

 الثاني. سنقوم بتحديث هذه الصفحة إذا تغير ذلك.  

 التصويت الشخصي

 هل يمكنني التصويت شخصياً؟

يونيو/ حزيران( وفي يوم االنتخابات  21 - 13نعم. ال يزال التصويت الشخصي متاًحا، سواء خالل فترة التصويت المبكر )

يونيو/ حزيران(. يمكنك العثور على موقع التصويت )الذي قد يكون مختلفًا بالنسبة إلى التصويت في وقت مبكر مقابل يوم  23)

. ستكون أجهزة التصويت )انظر أدناه( متاحة في جميع مواقع التصويت ومكاتب محدد موقع التصويتاالنتخابات( باستخدام 

 المجلس االنتخابي. 

ر إذا كنت ترغب في التصويت شخصيًا، نوصي بالتصويت مبكًرا، إن أمكن، حيث من المتوقع أن تكون فترات االنتظار أقص

 وأن يكون الزحام أقل.  

 دعم األشخاص ذوي اإلعاقة

 بسبب اإلعاقة؟  االغيابي أو التوقيع عليه االقتراع بطاقةماذا لو لم أتمكن من قراءة 

الوصول  ميّسرغيابي  اقتراع بطاقة، يمكن للناخبين ذوي اإلعاقة طلب حزيرانيونيو/  23النتخابات التمهيدية في با يتعلق فيما

 االنتخابي  المجلسعبر البريد اإللكتروني إلى  اإليه الوصول الميّسرالغيابي  االقتراع بطاقةطلب . يمكن إرسال نموذج اإليه

(. يجب على الناخبين استخدام هذا النموذج وإرسال طلباتهم للحصول على  NYC Board of Electionsمدينة نيويورك )ل

. يمكن للناخبين التوقيع على نموذج الطلب بإدخال النص حزيران /يونيو 16بحلول يوم  هاالوصول إليميّسرغيابي  اقتراع بطاقة

 .أو التوقيع اإللكتروني

عبر البريد اإللكتروني في أقرب وقت ممكن بعد  إليها الوصل الميسر الغيابي بطاقة االقتراعللناخب  االنتخابي المجلسسيرسل  

 .يمين إلى الناخبالف وظرمو البريدية الرسوم خالص مظروفاستالم النموذج. سيقوم المجلس أيًضا بإرسال 
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كتملة. يجب على الناخب التوقيع على مظروف اليمين يمكن للناخب تحديد اختياراته على الكمبيوتر ثم طباعة ورقة االقتراع الم

 خالصاليمين في الظرف األكبر  مظروفووضع بطاقة االقتراع المكتملة في مظروف اليمين. يجب على الناخب وضع 

 .حزيران /يونيو 23وإرساله بالبريد بحلول  البريدية الرسوم

تحديد أماكن التصويت في موقع االقتراع المحلي، أو موقع االقتراع أيًضا استخدام جهاز  اإلعاقة ذوي للناخبين يمكن

 . مكتب المجلس االنتخابي المخصص للتصويت المبكر، أو في

 هل يمكنني التصويت؟

 كيف يمكنني معرفة ما إذا كان تسجيلي االنتخابي محدثًا أم ال؟

 أداة مفيدة على شبكة اإلنترنت للتحقق من حالة تسجيل الناخب الخاصة بك:  نيويورك لوالية االنتخابي المجلسلدى 

voterlookup.elections.ny.gov.  .ستوفر األداة عنوانك الحالي المسجل وانتمائك الحزبي والدوائر االنتخابية 

 يونيو/ حزيران؟ 23لتصويت في هل ما زال بإمكاني التسجيل ل

يونيو/ حزيران.  23في االنتخابات التمهيدية التي ستعقد في يوم  للتسجيل للتصويتمايو/ أيار هو الموعد النهائي  29 يوم

في هذا الحزب السياسي   قيد الللتأهل للتصويت في االنتخابات التمهيدية للحزب في يونيو/ حزيران، يجب على الناخبين الجدد 

 عند التسجيل.

 يونيو/ حزيران؟ 23 يوم كيف يمكنني معرفة ما إذا كنت مؤهالً للتصويت في

يمكنك التصويت في االنتخابات التمهيدية إذا كانت هناك انتخابات في دائرتك االنتخابية، يتم إجراؤها بواسطة حزب سياسي 

المتوفرة من المجلس   "خبينأداة البحث عن النا"مسجل أنت فيه. تحقق من حالة تسجيل الناخبين واالنتماء الحزبي باستخدام 

لتأكيد السباقات االنتخابية التي تحدث في مجتمعك. يحق فقط  "محدد موقع التصويتاالنتخابي لوالية نيويورك. ثُم استخدم "

 ك الحزب. للناخبين المسجلين في حزب التصويت في االنتخابات التمهيدية لذل
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