
 

 צעטל-שטים ן'אויפ איז וואס און עלעקשאנס 23 יוני

 .אפגערופן געווארן איז פריימערי ס'יארק ניו אז געהערט האב איך? 23 יוני אין עלעקשאנס דא איז

  פאר געפלאנט  געווען איז וואס עלעקשאנס  פריימערי  די! 23 יוני אין פאר  קומען עלעקשאנס די, יא

  א פארקומען  וועט , צוגאב  אין . אפגעהאלטן ווערן  וועלן סענאט סטעיט  און, אסעמבלי סטעיט, קאנגרעס

  אין וועלן  געגענטער סיטי  יארק ניו . פרעזידענט  בארא קווינס: אפיס סיטי  איין פאר ןעלעקשא פריימערי 

 .23 יוני אין עלעקשאן פריימערי איין אמווייניגסטענס האבן טייל גרעסטן

 .23 יוני וםא איז  פריימערי  פרעזידענטליכע  דעמאקראטישע ס'יארק ניו

 ?געגנט מיין אין עלעקשאן אן פארהאן איז עס אויב ווערן געוואר איך קען וויאזוי

  צעטל-שטים פן אוי איז עס ווער זעט און  געגענט אייער  אין פאר קומען עלעקשאנס וועלכע  געוואר ווערט

  איז אויב. בקרוב עוועילעבל זיין וועט וואס nyc.pollsitelocator.com  אויף אדרעס אייער אריינלייגן  ן'דורכ

  פריימערי  א האט איר אז דאס מיינט, דיסטריקט  און פארטיי   אייער פאר אויסגערעכנט פארמעסט א דא

 ! שטימען צו עלעקשאן

 פאסט די דורך שטימען צו וויאזוי

 ?פאסט די דורך שטימען איך קען

  ארדער עקזעקיוטיוו  א ארויסגעגעבן מאוקא גאווענער האט יוני אין עלעקשאנס פריימערי  די  פאר, יא

  .צעטל-שטים פאסט  אדער, צעטל-שטים עבסענטי אן אפצוגעבן  וויילער בארעכטיגטן יעדן ערלויבענדיג

  די! אפליקאציע צעטל-שטים עבסענטי א אויספילן ן'דורכ, צעטל-שטים א פארלאנגען מוזט איר אבער

  זיין  מוז צעטל- שטים אויסגעפילטע  די . 16  יוני ביז אריינגעשיקט און אויסגעפילט ווערן  מוז פארם

 . 23 יוני אויף פאסטמארקד

 ?פאסט די דורך שטימען פאר פראצעדור די איז וואס

  יוני  די אין פאסט די דורך שטימען צו כדי  עןנעמ  דארפט איר וואס שטאפלען עטליכע דא זענען עס

 :עלעקשאנס

  ביז אפליקאציע  צעטל-שטים  עבסענטי אן אריינשיקן ן'דורכ, צעטל-שטים פאסט  אייער פארלאנגט  .1

 זאל( Board of Election) עלעקשאנס אוו באורד די כדי פארלאנגט איז שטאפל ערשטע די ) .16 יוני

 ; !(דא אפ  נישט אייך שטעלט. פאסט די דורך צעטל-שטים  א שיקן קענען אייך

  די  אויף אנגעגעבן האט איר וואס  אדרעס די אויף צעטל-שטים עבסענטי אייער באקומט .2

 ; פארם אפליקאציע

 און ; נעפע שווארצע אדער בלויע  א נוצנדיג, אינדערהיים צעטל-שטים  עבסענטי אייער אויס פילט .3

https://nyc.pollsitelocator.com/search


 

  אוו באורד  קאונטי אייער צו 23 יוני ביז פאסט  דורך צעטל-שטים אויסגעפילטע די אריין שיקט .4

  צעטל-שטים די  מיט ערהאלטן וועט איר וואס קאנווערט באצאלטע-פאסט די  נוצענדיג, עלעקשאנס

 .  אנגעוויזן ווי  קאנווערט די פון זייט הונטערשטע די אונטער שרייבט און

 אפיס עלעקשאנס  אוו באורד ס'בארא אייער  צו צעטל-שטים עבסענטי אייער ברענגען אויך  קענט איר

  אינדערהיים  בלייבן  קענען זאלט איר כדי  פאסט די  נוצן  צו  רעקאמענדירן מיר אבער, 23 יוני ביז פערזענליך

 .מענטשן צווישן בארירונג זירןימינימ און

 ?צעטל-שטים( פאסט) אדער טיעבסענ אן פארלאנגן איך קען וויאזוי

 א שיקן עלעקשאנס אוו באורד די  טוט , יאר עםד .  פריער  ווען סיי  ווי גרינגער יעצט  איז פראצעדור דער

  צוריקשיקן און  אויספילן  קענט  איר וואס,  וויילער רעגיסטרירטן  יעדן  פאר אפליקאציע צעטל-שטים עבסענטי

  וועט פאסט  דורך אייך צו  געשיקט  ווערט וואס אפליקאציע די . )צעטל-שטים עבסענטי אייער פארלאנגען צו

 .( צוריקצושיקן קאנווערט באצאלטע-פאסטעדזש א אנטהאלטן

 

  זענט אויב. רעגיסטראציע וויילער אייער  אויף  שטייט וואס  אדרעס םוצ געשיקט ווערן וועט  אפליקאציע  די

  אייער צו געשיקט ווערן זאל צעטל-שטים עבסענטי אן אז פארלאנגען איר קענט, דערהיים פון   אוועק איר

 . לאקאציע צטיגעיע

 : צעטל-שטים עבסענטי אן פארלאנגען  צו  וועגן גרינגע  אנדערע פארהאן זענען עס

 nycabsentee.com:  אויף אנליין ●

   AbsenteeJune2020@boe.nyc צו  אפליקאציע  אויסגעפילטע א ט'אימעיל ●

  צעטל-שטים עבסענטי אן פארלאנגט און VOTE-NYC (1-866-868-3692)-1-866 רופט ●

 אפיס BOEאייער בארא'ס צו  אפליקאציע  אויסגעפילע א פאסט דורך שיקט ●

 5349-487-212 צו אפליקאציע אויסגעפילטע ןא ט'פאקס ●

 . מעטאדן די  פון איינע  נוצנדיג,  צעטל-שטים א פארלאנגען מאל ן איי בלויז  דארפט איר

 ?פארם( פארלאנג אדער) אפליקאציע צעטל-שטים עבסענטי די אויס איך לופ וויאזוי

  די  צוליב עבסענטי שטימען איר ווילט אויב . פענע שווארצע אדער בלויע  א נוצנדיג אפליקאציע  די אויס לטופ

  אפטייטש ערד" )קראנקייט צייטווייליגע" איז סיבה די אז אנגעבן איר זאלט,  פאנדעמיע קאראנעוויירוס

 (.קאראנעוויירוס די איבערכאפן  פון  ריזיקע די  דעקן וצ  אויסגעברייטערט געווארן איז דערפון 

https://vote.nyc/page/contact-us
https://nycabsentee.com/
https://www.vote.nyc.ny.us/downloads/pdf/forms/boe/absenteevoting/absenglish.pdf
https://www.vote.nyc.ny.us/downloads/pdf/forms/boe/absenteevoting/absenglish.pdf
https://vote.nyc/page/contact-us
https://www.vote.nyc.ny.us/downloads/pdf/forms/boe/absenteevoting/absenglish.pdf


 

  היים אייער נישט איז וואס  לאקאציע א צו צעטל- שטים  עבסענטי די שיקן זאל מען  פארלאנגען קענט איר

 .אדרעס

 . 16  יוני איז צעטל-שטים עבסענטי אן  פארלאנגען צו דעדליין ערד

  צעטל-שטים עבסענטי אדער אפליקאציע מיין אריין שיק איך ווען עדזש פאסט לייגןצו דארפן איך וועל

 ?פאסט די דורך

  ווערן וואס עךצעטל-שטים עבסענטי אלע וועלן, קאומא גאווענער פון ארדער עקזעקיוטיוו אן לויט . ניין

  רןיריטו באצאלטע-פאראויס א אנטהאלטן פריימערי  23 יוני   די פאר פאסט דורך וויילער  צו געשיקט

 .פאסטעדזש

 ?צעטל-שטים עבסענטי אן אפגעבן איך קען אזוי ווי

  אויס פארזיכטיג פאלגט  און טינט שווארצע אדער  בלויע  אדער בליי  נוצנדיג צעטל-שטים עםד אויס פילט

  צעטל-שטים די מיט ביייגעלייגט איז וואס קאנווערט רןיריטו די נוצן מוזט איר. אנווייזונגען געשריבענע אלע

 .אנגעוויזן ווי  קאנווערט  די פון טייל הונטערשטע די אונטערשרייבן  און

 ?צעטל-שטים מיין אריינשיקן איך דארף ווען

  די דורך אייך צו געשיקט ווערט וואס צעטל-שטים  ערד. 23יוני  זמוזן זיין פאסטמארקד בי עךצעטל-שטים

 .פאסטעדזש רן יריטו באצאלטע-פאראויס א אנטהאלטן  וועט עלעקשאנס אוו באורד

 ?פארלעסליך פאסט דורך שטימען איז

  דורך  שטימען  צו וויילער ערלויבן סטעיטס אלע. פארזיכערט איז( פאסט דורך  שטימען) שטימען עבסענטי

  געשטימט  שוין האבן יארקער ניו  און טאג עלעקשאן אויף פערזענליך שטימען  נישט קען מען אויב פאסט

 .יארן  צענדליגער פאר עבסענטי

  וםא אדער  תקופה שטימען עריפ  די דורכאויס, פערזענליך שטימען אלס נאך קענט איר , זיך פארשטייט

  די  אין אנטיילנעמען צו  וועג   בעסטע די פאסט דורך שטימען איז, פאנדעמיע די  דורכאויס .טאג עלעקשאן

 . געפאר אין  געזונטהייט  אייער שטעלן אן עלעקשאן

 ?נאוועמבער אין פאסט די דורך שטימען קענען איך וועל

  די דורך שטימען קענען"(  תירוץ" אדער) סיבה בארעכטיגטע א מיט  וויילער בלויז וועלן ,  צייט יעצטיגע די  אין

,  ייטהקראנק אריין  רעכנט און פארם פארלאנג די אויף אויסגערעכנט זענען סיבות בארעכטיגטע. פאסט

,  יוני פאר. שטאט פון אינדרויסן ןרייז און, אנשטאלט קעיר טערמיניגע-לאנג א אין  איינוואינער, דיסאביליטי

  זיין וועט  דאס אז זיין קען עס. ראנרגאווע נעםפו באפעל א לויט תירוץ א אלס באטראכט COVID-19 טרווע

 .  זיך טוישט דאס אויב בלאט דעם אפדעיטן  וועלן מיר; נאוועמבער אין  אויך  טיגגיל

 



 

 פערזענליך שטימע די אפגעבן

 ?פערזענליך שטימען סאל אךנ איך קען

  ן 'אויפ און( 13-21 יולי) תקופה וואלן  פריע  די דורכאויס סיי, עוועילעבל סאל ךנא  איז  פערזענליך ימעןטש. יא

  ווי וואלן פריע די  ביי אנדערש זיין קען וואס) פלאץ שטים  אייער  טרעפן קענט איר(. 23 יוני) טאג עלעקשאן

  זע) דעווייסעס מארקינג צעטל-שטים. רטאעילאק פלאץ  שטים די נוצענדיג(  וואלן טאג עלעקשאן די  ביי

 . אפיסעס עלעקשאן אוו באורד און פלעצער  שטים אלע ביי עוועילעבל זיין וועלן ( ווייטער

  מען  ווייל, מעגליך אויב, וואלן  פריע די נוצן זאלט איר  מיר  רעקאמענדירן, פערזענליך שטימען  איר ווילט אויב

 . צייט  ווארטן ווייניגער און עולם קלענערע א ערווארטעט

  דיסאביליטיס מיט מענטשן פאר שטיצע

  צעטל-שטים עבסענטי אדער אפליקאציע די אונטערשרייבן אדער ליינען נישט קען איך אויב איז וואס

 ? דיסאביליטי מיין צוליב

  עבסענטי צוגענגליכע א פארלאנגען דיסאביליטיס מיט וויילער קענען, עלעקשאנס  פריימערי 23 יוני   די פאר

  דורך  געשיקט ווערן  קען צעטל-שטים עבסענטי צוגענגליכע  א פאר  פארם פארלאנג  דער. צעטל-שטים

 א פאר פארלאנג  זייער  שיקן  און פארם  דעם נוצן מוזן  וויילער. עלעקשאנס  אוו באורד  NYC  צום אימעיל

  מיט פארם פארלאנג דעם  אונטערשרייבן קענען וויילער. 16 יוני ביז צעטל-שטים  עבסענטי צוגענגליכע

 .סיגנעטשור-אי  אדער אינפוט טעקסט

  ווי אימעיל דורך צעטל-שטים עבסענטי צוגענגליכע א וויילער פארן  שיקן  וועט עלעקשאנס אוו באורד דער

-פאסטעדזש א פאסט  דורך שיקן אויך  וועט  באורד דער . פארם  דעם באקומען נאכן מעגליך איז עס נאר

 . וויילער פארן  קאנווערט צוזאג א און קאנווערט ריטוירן באצאלטע

  אויסגעפולטן דעם ארויסדרוקן דערנאך  און קאמפיוטער  אויפן  אויסוואלן זייער באצייכענען  קען וויילער דער

  צעטל-שטים  אויסגעפולטן דעם לייגן און קאנווערט צוזאג דעם אונטערשרייבן מוז וויילער  דער. צעטל-שטים

 באצאלטן-פאסטעדזש, גרעסערן  אינעם קאנווער צוזאג  דעם לייגן  מוז וויילער דער. קאנווערט צוזאג אינעם

 . 23 יוני  ביז פאסט דורך  שיקן עס  און קאנווערט

, ארט וואל לאקאלע ייער ז ביי  דעווייס מארקינג צעטל-שטים א נוצן אויך עןקענ דיסאביליטיס מיט וויילער 

 . אפיס BOE א ביי אדער , ארט וואל וואלן פריע באשטימטע ייערז

 ?שטימען איך קען

 ?  דעיט טו אפ איז רעגיסטראציע מיין אויב ווערן געוואר איך קען וויאזוי

  רעגיסטראציע וויילער אייער זען צו  מיטל וועב עליכנוצ א האט עלעקשאנס אוו באורד סטעיט  יארק ניו  די

,  אדרעס רעגיסטרירטע יעצטיגע  אייער צושטעלן וועט מיטל ער ד voterlookup.elections.ny.gov :סטאטוס

 .  דיסטריקט עלעקשאן אייער און, אפיליאציע פארטיי

https://nyc.pollsitelocator.com/search
https://www.elections.ny.gov/NYSBOE/download/Voting/NYAccessibleElectronicAbsBallotApp.pdf
https://voterlookup.elections.ny.gov/


 

 ?23 יוני אין שטימען צו רעגיסטרירן אלץ נאך זיך איך קען

  זיין צו. עלעקשאנס פריימערי  23  יוני  די אין  שטימען  צו רעגיסטרירן צו  זיך דעדליין  די איז  29 מאי

  אין  איינשרייבן וויילער נייע זיך מוזן , יוני אין עלעקשאנס פריימערי  ס'פארטיי א  אין  שטימען  צו בארעכטיגט

 .  זיך רעגיסטרירט מען ווען   פארטיי פאליטישע יענע

 ?23 יוני אין שטימען צו בארעכטיגט בין איך אויב ווערן געוואר איך קען וויאזוי

  דורך  אפגעהאלטן, דיסטריקט אייער  אין עלעקשאן  אן דא  איז עס אויב פריימערי  די אין שטימען קענט איר

  רעגיסטראציע וויילער  אייער נאך קוקט. רעגיסטרירט זענט איר  וועלכע מיט פארטיי   פאליטישע אייער

  אוו באורד סטעיט יארק  ניו די פון אויפזוכן מיטלוויילער  די  מיט  אפיליאציע  פארטיי  אייער און סטאטוס

  זען צו( בקרוב עוועילעבל זיין וועט  וואס) רקעיטאשטים פלאץ לא די  נוצט, דאן(. NYS BOE) עלעקשאנס

  פארטיי  א מיט  רעגיסטרירט זענען וואס  וויילער בלויז. קאמיוניטי אייער  אין פאר  קומען פארמעסטן וועלכע

 . סעלעקשאנ פריימערי ס'פארטיי די  אין שטימען קענען

http://nyccfb.info/nyc-votes/registering/
https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://nyc.pollsitelocator.com/search

