Voting 101

Informacje o wyborach dla nowych wyborców

Kto jest uprawniony do głosowania?
W poszczególnych stanach obowiązują nieco inne zasady przyznawania uprawnień do głosowania. Mówiąc najogólniej, musisz być:
obywatelem/obywatelką Stanów Zjednoczonych
zamieszkały/-a na obszarze, gdzie chcesz głosować (w niektórych przypadkach przez minimalny okres czasu)
mieć ukończone 18 lat (na niektórych obszarach osoby poniżej 18 roku życia mogą się zarejestrować i głosować
w niektórych wyborach lokalnych lub wstępnych)
W niektórych stanach można zostać pozbawionym prawa do głosowania w związku z wyrokiem skazującym za przestępstwo, orzeczeniem
sądowym lub innym postępowaniem. W razie wątpliwości dotyczących prawa do głosowania należy skontaktować się z członkami lokalnej
lub stanowej komisji wyborczej. Dane kontaktowe członków lokalnej komisji wyborczej można znaleźć na stronie internetowej www.vote.gov.

Głosowanie w trzech prostych krokach

Zarejestruj się do głosowania
W większości stanów wyborcy muszą się zarejestrować przed głosowaniem. Informacje dotyczące
głosowania w poszczególnych stanach, w tym terminy rejestracji wyborców, można znaleźć na
stronie internetowej www.eac.gov/vote.
Przez Internet — W niektórych stanach wyborcy mogą się zarejestrować lub sprawdzić swój status
rejestracji w Internecie. Informacje dotyczące sposobu rejestracji w Twoim stanie znajdziesz na stronie
internetowej www.eac.gov/vote.
- lub Osobiście — Możesz zarejestrować się do głosowania osobiście w siedzibie lokalnej komisji wyborczej.
- lub Korespondencyjnie — Możesz podpisać formularz rejestracji wyborcy i odesłać go pocztą. Instrukcje dla
poszczególnych stanów oraz formularz rejestracji wyborcy przetłumaczony na 21 języków znajdziesz pod
tym adresem: www.eac.gov/voters/national- mail-voter-registration-form.

Dowiedz się więcej
Najbardziej rzetelnych informacji o wyborach mogą udzielić członkowie lokalnych i
stanowych komisji wyborczych. Członkowie lokalnych komisji wyborczych mogą również
zweryfikować Twój status rejestracji i poinformować Cię, gdzie i kiedy możesz głosować.
W lokalnych komisjach wyborczych można też zapoznać się w wyglądem i treścią karty
do głosowania.
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Zagłosuj!
Głosowanie osobiście
Znajdź swój lokal wyborczy.
Sprawdź godziny otwarcia lokali wyborczych w Twoim stanie.
Upewnij się, że masz wszystko, czego potrzebujesz.
Po wejściu do lokalu wyborczego:
Musisz podejść do pracownika lokalu wyborczego, który upewni się, że jesteś uprawiony/-a do otrzymania
karty do głosowania. W niektórych stanach przed otrzymaniem karty do głosowania wyborca musi okazać
dokument tożsamości ze zdjęciem.
Otrzymasz kartę do głosowania, na której możesz zaznaczyć swój wybór. Jeśli się pomylisz, możesz
poprosić o wymianę karty do głosowania. Po wypełnieniu karty do głosowania oddajesz głos. Twój głos
zostaje zarejestrowany.

Głosowanie korespondencyjne
W zależności od stanu wyborca może być uprawniony do otrzymania karty do głosowania
pocztą. Skontaktuj się z członkiem lokalnej komisji wyborczej, aby dowiedzieć się, jak otrzymać
kartę do głosowania pocztą, kiedy i gdzie należy zwrócić wypełnioną kartę i jak dalej przebiega
procedura głosowania korespondencyjnego.

Dostępność
Niezależnie od tego, czy głosujesz osobiście, czy korespondencyjnie, możesz poprosić o pomoc przy
głosowaniu. W niektórych jurysdykcjach można otrzymać karty do głosowania i materiały informacyjne w
językach innych niż angielski.

Jak mogę pomóc?
Każdy wyborca może pomóc w zapewnieniu uczciwych, rzetelnych i bezpiecznych wyborów. Poniżej kilka wskazówek:
Zarejestruj się do głosowania, gdy tylko uzyskasz uprawnienia.
Upewnij się, że Twoje dane wyborcy są aktualne. W przypadku zmiany nazwiska, adresu lub przynależności
partyjnej należy skontaktować się z członkiem lokalnej komisji wyborczej.
Zweryfikuj wszelkie informacje o procedurze głosowania, korzystając z zaufanych źródeł informacji.
A jeśli naprawdę chcesz pomóc, możesz zgłosić się do pracy w lokalu wyborczym. To właśnie dzięki dziesiątkom tysięcy ludzi takich
jak Ty wybory mogą się odbywać! Skontaktuj się z członkami lokalnej komisji wyborczej, aby dowiedzieć się, jak możesz przysłużyć
się swojej społeczności. Informacje dotyczące poszczególnych stanów można znaleźć pod tym adresem:
https://www.eac.gov/help-america-vote.
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