ما الذي أتوقعه عندما
أصوت؟
التصويت شخصيا
قبل أن تذهب للتصويت ،تأكد من
العثور على مكان االقتراع
المخصص لك ،وتحقق من األوقات
التي ستكون فيها أماكن االقتراع
مفتوحة في واليتك.
عندما تذهب للتصويت ،سيتعين عليك تسجيل وصولك مع
موظف االقتراع الذي سيتأكد من أنك مؤهل للحصول على
بطاقة اقتراع .في بعض الواليات ،قد تحتاج إلى إبراز
بطاقة هوية صادرة عن الحكومة تحمل صورتك قبل
إصدار بطاقة اقتراع لك.
التصويت بالبريد
اعتمادا على واليتك ،قد تكون
مؤهال لتلقي بطاقة اقتراع عبر
البريد.
ﺗﺛﺑت ﻣن ﻣﺳؤول اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﻣﻧطﻘﺗك ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻠﻘﻲ
ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﻗﺗراع ﺑﺎﻟﺑرﯾد وﻣﺗﻰ وأﯾن ﯾﻣﻛﻧك إﻋﺎدة ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﻗﺗراع
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺗﺑﻊ ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﻗﺗراع اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك ﻓﻲ اﻟﺑرﯾد.
قد تتمكن أيضا من تلقي المساعدة عند التصويت .يمكن لجميع
الناخبين التصويت باستخدام جهاز تصويت مخصص لذوي
اإلعاقات ،وقد توفر بعض الواليات القضائية بطاقات اقتراع
ومواد تصويت أخرى بلغات أخرى غير اإلنجليزية.

ماذا على ان افعل
ألصوت؟
تطلب معظم الواليات من الناخبين
التسجيل قبل أن يتمكنوا من التصويت.
تثبت من معلومات واليتك ،بما في ذلك
المواعيد النهائية لتسجيل الناخبين،
بالذهاب إلى
www.eac.gov/vote
تسمح العديد من الواليات للناخبين بالتسجيل للتصويت عبر
اإلنترنت .يمكنك أيضا التسجيل للتصويت شخصيا في
مكتب االنتخابات المحلي أو التوقيع على نموذج تسجيل
الناخبين وإعادته بالبريد .يمكنك العثور على التعليمات
الخاصة لكل والية واستمارة تسجيل الناخبين مترجمة إلى
 ٢١لغة هنا:
www.eac.gov/voters/national-mailvoter-registration-form.
إذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾك أﺳﺋﻠﺔ ﺣول ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت،
ﻓﺎﺳﺄل ﻣﺳؤول اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﻣﻧطﻘﺗك.
ﯾُﻌد ﻣﺳؤوﻟو اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾون وأوﻟﺋك اﻟﻣﺳؤوﻟون ﻋن
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺻدر اﻷﻛﺛر ﺛﻘﺔ ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﺗﺻوﯾت اﻟرﺳﻣﯾﺔ .ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺳؤوﻟﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن
اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك وﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺣول ﻣﺗﻰ وأﯾن ﯾﻣﻛﻧك اﻟﺗﺻوﯾت .ﻗد ﯾﻛون ﻣﺳؤول
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟدﯾك ﻗﺎدرا أ ﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗزوﯾدك ﺑﻧﻣوذج
ﻣن ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﻗﺗراع ﻧﻣوذﺟﯾﺔ أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﻋن
اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻛون ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑطﺎﻗﺔ
اﻻﻗﺗراع اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك.

هل أنا مؤهل للتصويت؟
لكل والية قواعد مختلفة قليال لمن هو مؤهل للتصويت .بشكل
عام ،يجب أن تكون:
مواطن من الواليات المتحدة
أحد سكان المجتمع الذي ترغب في
التصويت فيه (أحيانا لفترة زمنية أدنى)
١٨سنة على األقل
(في بعض المجتمعات ،يمكن لألشخاص
الذين تقل أعمارهم عن  ١٨عاما
التسجيل والتصويت في بعض
االنتخابات المحلية أو األولية)

في بعض الواليات ،قد يتم استبعاد األفراد من التصويت
بسبب اإلدانة بجناية أو حكم قضائي أو أي إجراء آخر.
اتصل بمسؤولي االنتخابات في واليتك أو مسؤولي
االنتخابات المحليين إذا كانت لديك أسئلة حول أهليتك
للتصويت .للعثور على مسؤولي االنتخابات المحليين
بمنطقتك ،يمكنك الذهاب إلى
www.vote.gov

كيف بإمكاني المساعدة؟
يمكن لكل ناخب المساعدة في الضمان بأن تكون االنتخابات
نزيهة ودقيقة وآمنة .فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من
خاللها المساعدة:

تصويت ١٠١
معلومات عن االنتخابات للمصوتين الجدد

سجل للتصويت بمجرد أن تكون مؤهال.

تساعد لجنة مساعدة االنتخابات األمريكية مسؤولي االنتخابات
على تحسين إدارة االنتخابات وتساعد األمريكيين على المشاركة
في عملية التصويت.

حافظ على تحديث معلومات الناخب
الخاصة بك .اتصل بمسؤول االنتخابات
المحلي بمنطقتك إذا تغير اسمك أو عنوانك
أو انتمائك الحزبي.
تحقق من أي معلومات عن عملية التصويت
عن طريق مصادر معلومات موثوقة.
أخيرا ،أفضل طريقة يمكنك المساعدة بها هي التسجيل للعمل
كعامل في مكان اقتراع .تعتمد االنتخابات على عشرات اآلالف
من األشخاص أمثالك تماما لخدمة مجتمعاتهم .اتصل بمسؤولي
االنتخابات المحليين بمنطقتك لمعرفة المزيد عن الفرص
المتاحة لخدمة مجتمعك .ابحث عن معلومات واليتك هنا:
https://www.eac.gov/help-america-vote.
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