
 

 !ھذه األسئلةاإلجابة على كیفیة ب المتعلقةعلى معلومات لالطالع  aajc.org/election2022-https://www.advancingjustice زر موقع: 
 .مھمة كانت كبیرة أو صغیرة التصویت   بشأنأسئلة  ةأی إذا كان لدیك API-VOTE (1-888-274-863)-888-1 برقم: أن تتصلیمكنك أیًضا 

 .قدم المساعدة قبل یوم االنتخابات وفي یومھ وبعده نل  على أھبة االستعدادنحن 

 !فعل بعد التصویتأیجب أن صوتي؟ ماذا  أُحتسبھل 
عدم   جراءبعض المشكالت   حلالوقت ل بعض  توفر لكاالقتراع لعدة أیام بعد یوم االنتخابات، لذلك قد ی  بطاقات. یتم عد كأحیانًا بطاقة اقتراع تُحتسبقد ال 

 !صوتكأنھ تم احتساب فعلھ للتأكد من ت  جب أن. إلیك ما ی ك اقتراعاحتساب بطاقة 

2022نوفمبر  8 الموافق یوم االنتخابات: الثالثاء  
 اقتراع بالبرید/ اقتراع غیابي 

 لى:والیة عمعلومات التتبع الخاصة بكل أن تجد احتسابھ. یمكنك أنھ تم الغیابي للتأكد من  اقتراعكالبرید / اقتراعك عن طریق تتبع  ♦
www.ballotready.org 

o مشكلة ةأی  حلوقت محدود ل توفرغالبًا ما ی  - باكًرا التتبع ابدأ! 
قتراعك عن طریق البرید / اقتراعك  ا األسباب الشائعة لعدم احتساب فیما یلي   – قتراعك عن طریق البرید / اقتراعك الغیابيا یُحتسبإذا لم  ♦

 :الغیابي
o المسجل لدى الحكومة كاالقتراع الغیابي مع توقیع  /البریدب االقتراع  بطاقةالتوقیع الموجود على ال یتطابق  - التوقیع مطابقة. 
o عدم اتباع التعلیمات بشكل كامل أو صحیح. 
o  ھویتك. عدم إرفاق نسخة من 

البرید أو ب القتراع اإلى مساعدة في تتبع االقتراع الغیابي /  احتجتإذا   API-VOTE (1-888-274-8683)-888-1اتصل بالخط الساخن  ♦
  البرید.ب القتراع ااالقتراع الغیابي / ب  مشكلة تتعلق یمكنك حل أیةلمعرفة ما إذا كان 

 االقتراع المؤقت 
  أُحتسب كیفیة معرفة ما إذا كان اقتراعك المؤقت قد  بشأناقتراع مؤقت، فیجب أن تزودك الحكومة المحلیة أو حكومة الوالیة بمعلومات أدلیت بصوتك في إذا  ♦

  .التصویت أم الب  ما قمتعند
  تفي بعض الحاال   أن تتخذ إجراءات كي یُحتسبمكنك ی ، یُحتسب لم لكنھ  اقتراع مؤقتأدلیت بصوتك في إذا  ♦

o فقد   الصحیح،أنك قمت بالتسجیل للتصویت لكنك لم تظھر في قوائم الناخبین في مكان االقتراع  متأكد منإذا كنت   - الناخبین تسجیل
 .حلھا مع مسؤول االنتخابات المحليأن ت یمكنك ، لكن ناخبك ك مشكلة في تسجیل واجھت 

o إلى   أن تُحضرهیمكنك في بعض الحاالت  االقتراع،لتحدید الھویة إلى صنادیق  صالحنموذج  أن تُحضرإذا نسیت  - الھویة تحدید
 .مسؤولي االنتخابات المحلیین

o حلخطوات لال یمكنك أن تتخذ بعض سجالت االنتخابات،   فيتوقیعك مع توقیعك المسجل في الملف  لم یتطابقإذا  - مطابقة التوقیع  
 مسؤولي االنتخابات بعد االنتخابات.  لدىھذه المشكلة 

ما إذا كان اقتراعك   تعرفمساعدة لاحتجت إلى   اإذا  API-VOTE (1-888-274-8683)-888-1  على رقم: اتصل بالخط الساخن  ♦
 .قت محدود للقیام بذلكالو حیث   ةمشكل ةأی  تحلأو كیف  أُحتسبالمؤقت قد 

  

 

 

 

 

  

)  مندرینیةال اللغة اإلنجلیزیة ونقدم مساعدة ثنائیة اللغة باللغات التالیة: 
普通話) الكانتونیة و (廣東話)  والكوریة(한국어)  الفیتنامیة  و

)tiếng Việt ( والتاغالوغیة و) ( والھندیة اردو) األردیةि◌हंदी (
 ). বাংলাوالبنغالیة / البنغالیة (

 2022 عام انتخابات API-VOTE-888-1: الخط الساخن للناخبین

https://www.advancingjustice-aajc.org/election2022
http://www.ballotready.org/

