
JESTEM NOWOJORCZYKIEM 
IMIGRANTEM. CZY MOGĘ 
GŁOSOWAĆ?

Jeśli spełniasz wymagania, aby zarejestrować się na wybory 
w stanie Nowy Jork, udaj się do: WWW.VOTING.NYC

Nie musisz mówić po angielsku, aby zarejestrować się na wybory.

Formularze rejestracji wyborcy są dostępne w języku angielskim, albańskim, arabskim, 
bengalskim, chińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, jidysz, koreańskim, 
kreolskim haitańskim, polskim, rosyjskim, tagalskim, urdu i włoskim.

Bez względu na to, czy możesz zarejestrować się na wybory, sprawdź na odwrocie 
niniejszej ulotki inne sposoby udziału w podejmowaniu decyzji w Twojej 
społeczności!

Jeśli chcesz sprawdzić, czy masz uprawnienia do stania się obywatelem USA, 
odwiedź stronę www.nyc.gov/citizenship lub zadzwoń pod numer 311 i powiedz 
„citizenship appointment” (spotkanie w sprawie obywatelstwa).

Możesz się zarejestrować, aby 
głosować, jeśli:

 9 Zostałeś(-aś) obywatelem USA 
w wyniku naturalizacji

 9 Zostałeś(-aś) obywatelem USA 
poprzez rodziców obywateli USA

 9 Jesteś obywatelem USA 
urodzonym w Portoryko lub na 
innym terytorium USA

Musisz ukończyć co najmniej 18 lat 
przed końcem tego roku i być 
mieszkańcem Nowego Jorku przez 
co najmniej 30 dni przed dniem 
wyborów.

Nie możesz głosować, jeśli:
 ³ Ubiegałeś(-aś) się o nadanie obywatelstwa, 

jednak nie ukończyłeś(-aś) procesu
 ³ Masz zieloną kartę
 ³ Masz wizę lub inną formę statusu 

imigracyjnego lub nie masz statusu 
imigracyjnego

 ³ Jesteś na zwolnieniu warunkowym 
(chyba że zostało przyznane warunkowe 
ułaskawienie przez gubernatora), 
w więzieniu za przestępstwo, obecnie 
uznany(-a) za osobę niekompetentną 
nakazem sądowym lub planujesz 
głosować w innym stanie.

Polish



UCZESTNICZ W DEMOKRACJI!
Udział w demokracji oznacza znacznie więcej niż głosowanie. Wszyscy 
nowojorczycy – bez względu na status obywatela lub imigranta – mogą 
uczestniczyć w swoich społecznościach na wiele sposobów:

Zaangażuj się w prace lokalnej rady mieszkańców. Rady 
mieszkańców to lokalne grupy demokratyczne, które zajmują 
się potrzebami i problemami dzielnicowymi. Znajdź więcej 
informacji na temat rady mieszkańców na stronie nyc.gov/cau

Weź udział w bezpośrednim ustalaniu budżetu. W wielu 
dzielnicach mieszkańcy NYC mogą pomóc w ustaleniu sposobu 
wydawania funduszy miejskich. Dowiedz się więcej na ten 
temat na stronie council.nyc.gov/pb

Zaangażuj się w rady ds. edukacji. Wszyscy rodzice NYC są 
uprawnieni do udziału w społecznych radach ds. edukacji 
(CEC) w okręgu szkolnym swojego dziecka i czterech 
miejskich radach ds. edukacji. Dowiedz się więcej na stronie 
nycparentleaders.org

Poświęć swój czas podczas kampanii politycznej. Nawet 
jeśli nie możesz zarejestrować się na wybory, nadal możesz 
poświęcić swój czas podczas kampanii politycznej. Znajdź 
tutaj listę obecnych kandydatów: voting.nyc

Pracuj na rzecz społeczności. Możesz poświęcić czas na pracę 
na rzecz miasta lub organizacji społecznych. Aby znaleźć 
możliwości wolontariatu, odwiedź stronę nyc.gov/service


