
 

1-888-API-VOTE:    على مساعدة بلغة أخرى في يوم االنتخابات  لتحصلاتصل 

 دود. بشكل مح اللغة اإلنجليزيةالذين يتحدثون التصويت للناخبين  رتيسي  بشأنمزيد من المعلومات لالطالع على 
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 مساعدةعلى  أن تحصل يحق لك

 االقتراع حجرةفي 

 ي في التصويت؟ نساعديالتصويت ل غرفةشخص معي إلى  أن احضربنفسي. هل يمكنني  ن أصوتأال أرغب في 

ال يمكن لكن تثق به.  شرا أي  أو   بأو قري  ك. يمكن أن يكون هذا الشرا  درديقسراعدي ل غرفة االقتراعإلى    حد األشراا أ  يحق لك أن تُحضررنعم. 

 .ل نقابتك العماليةأن يكون رئيسك في العمل أو ممث 

 هذا الحق؟  منحنيأي قانون ي

شرا    أن يُحضرركل ناخب الحق في   من قانون حقوق التصرويت  208  مادة رقممنح الت 

 .إذا احتاج إلى مساعدة في التصويت االقتراعإلى غرفة  ياتاره

 كيف أعرف إذا كان بإمكاني االستفادة من هذا القانون؟ 

أن ، يمكنك درعوبة في فمم اللغة اإلنجليزية  واجهإذا كانت لغتك األم ليسرت اإلنجليزية وت 

بشركل أو ال تبصرر  أعمىهذا القانون إذا كنت  أن تسرتادميمكنك كما هذا القانون.  تسرتادم

 .مشكلة في القراءة أو الكتابة منأو  إعاقة تعاني منأو  جيد

 في التصويت؟ ألستعين بأحد ليساعدني أن أفعل في يوم االنتاابات  يجب ماذا 

 سرتيفاءاك في التصرويت. قد يُحلب منك سراعدلي ادرححب الشرا  الذي سريسراعدك إلى مكان التصرويت. أخبر مسرالولي االنتاابات أنك اخترت هذا الشرا   

ك. قد يُحلرب من سرررراعدأن ي ت من هذا الشررررا   طلبر  كأنر دررررعوبة في التحردا أو القراءة أو الكترابة أو فمم اللغرة اإلنجليزية و تواجه كوتوقيع نموذج يفيرد بأنر 

 .يابرك بكيفية التصويت نبأنه لفيه ع على نموذج يقسم وقأن ي الشا  الذي يساعدك أيًضا 

 ؟ غرفة االقتراعأفعل إذا لم يسمحوا لي بإحضار شا  معي إلى يجب أن ماذا 

ك ولم يسرمح له مسرالوا االنتاابات اعديسر ل  إذا أحضررت شرا .  من قانون حقوق التصرويت  208  مادة رقمال  معرفةبعض مسرالولي االنتاابات   يجمل

، فتحدا إلى لذلك الشرا  بمسراعدتك في التصرويت  على عدم السرما  االنتااباتمسرالوا    أدرر. إذا ا المنشرورهذ االنتااباتمسرالوا  ، أظمر لبمسراعدتك

 ..API-VOTE-888-1على رقم: أعلى مسالوا في مكان االقتراع أو اتصل باحنا الساخن

 ؟تعلمهل 

 نك حد أفراد أن تُحضررررررر يمك أي أو  كجارأو  تكعائلأ

ك في اإلدالء سررراعديلشرررا  تثق به تقريبًا في مجتمعك 

 .بصوتك

 API-VOTE-888-1: الخط الساخن للناخبين

) مندرينيةال اللغة اإلنجليزية ونقدم مساعدة ثنائية اللغة باللغات التالية: 

普通話) الكانتونية و (廣東話)  والكورية(한국어) الفيتنامية و

(tiếng Việt )والهنديةاردو( األردية )والتاغالوغية و (ि हंदी )

 (.বাাংলাوالبنغالية / البنغالية )

 حقوق اللغة 
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