
 

؟تُدلي بصوتكھل أنت مستعد ل  
2022نوفمبر  8 الموافق یوم االنتخابات: الثالثاء  

To vote, you must be: a U.S. citizen 
 over the age of 18 on Election Day 
 registered to vote 

 
 :قبل یوم االنتخابات 

 أنك ُمسجل  تحقق من  ♦
 شخصیًا في یوم االنتخابات، فتحقق من موقع مكان االقتراع وساعات عملھ مسبقًا تعتزم أن تصوتإذا كنت  ♦
شخصیًا أثناء التصویت المبكر (إذا كان متاًحا)، فتحقق من مواقع التصویت المبكر المتاحة وساعات عملھا  تعتزم أن تصوتكنت ذا  ♦

 واألیام التي ستكون متاحة فیھا 
 :یدعن طریق البر تعتزم أن تصوتإذا كنت  ♦

o  حدداقتراع بالبرید بحلول الموعد النھائي المإجراء اطلب 
o خاصیة (إذا كانت والیتك توفر ھذه ال كتتبع اقتراع ( 
o محدد في الوقت ال كاقتراعخطة احتیاطیة إذا لم تستلم بطاقة  ضع 

 :، زر الموقع التاليكیفیة االستعداد للتصویت بشأن على مزید من المعلومات  لالطالع
https://www.advancingjustice-aajc.org/election2022 

 عندما تصوت، یحق لك أن: 
 بعض الصعوبة في اللغة اإلنجلیزیة  كنت تواجھ من اختیارك لمساعدتك على التصویت في حجرة االقتراع إذا  أحدحضر تُ  ♦
 اللغة من الحكومة في أماكن معینةفي مساعدة   تحصل على ♦
 اآلخرین  منتعرض للترھیب أو التمییز أن ت تصوت دون  ♦

o  التصویت بسبب  في   كمن حق یحرمكأو  أحد األشخاص أن یتحرش بكفي الترھیب أو التمییز في صنادیق االقتراع   تمثلقد ی
 كإثنّی بأنك لست مواطن بسبب عرقك أو الزائفة الشائعة  بالذریعةحقك في التصویت  علىعترض لھجتك أو ی 

 :لتصویت، زر الموقع التاليا حقوق لغتك فيلالطالع على مزید من المعلومات بشأن 
www.advancingjustice-aajc.org/language-rights 

 

للحصول على مساعدة باللغة     VOTE-API-888-1 1)-888-274-(8683 صل برقم: فات ، یرة أو صغ كبیرةمھمة كانت التصویت،  بشأنإذا كان لدیك أي أسئلة 
) والبنغالیة  ि◌हंदीالھندیة ( و)  اردواألردیة (والتاغالوغیة و) tiếng Việtالفیتنامیة (و (한국어)والكوریة  (廣東話) الكانتونیة و (普通話) مندرینیة ال اإلنجلیزیة و

 قدم المساعدة قبل یوم االنتخابات وفي یومھ وبعده. نل  على أھبة االستعداد ). نحنবাংলাالبنغالیة (  /

�   مواطن أمریكي 
�   یوم االنتخابات سنة في  18 أكثر من 
�   مسجل للتصویت 

 ، یجب أن تكون: لكي تصوت

 

)  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

