
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جاهزية الناخبينقائمة 

 ؟ للتصويت من قبل  تلسجهل                  
 نعم

  في المكان الذي تعيش فيه اآلن )إذا لم يكن  مسجل مازلتأكد أنك

 ، فأعد التسجيل اليوم( كذلك
  ث  حد، فعلى العنوان الصحيح )إذا لم يكن كذلك مسجلأكد أنك

 تسجيلك(

 ال

 سجل اليوم! 
  ة للتسجيل الوثائق الالزم أن لديكمن  حققت 

 عن طريق البريد  ت التصوي

 هل طلبت أن تصوت عن طريق البريد؟

 نعم
  كاقتراعبطاقة تتبع 
  أو لم تستلمها في الوقت   كاقتراعضع خطة عمل إذا لم تتسلم بطاقة

 للتصويت  محددال
 أعدها بالبريد بحلول الموعد النهائي 

 ال

 I  بالبريد ،  تصوتأن إذا كنت ترغب في

 .بذلك لتقوممتسع  فمازال الوقت

 بالبريد كاقتراعإعادة بطاقة 

 إضافية مطلوبة  بنودأي  استيفاءتأكد من إكمال جميع األجزاء و 

  المواقع المتاحة القيام بذلك و امكانية تعرفتحقق ل، البريدب االقتراع  معدإذا كنت ترغب في 

  فافعل ذلك مبكًرابالبريد كاقتراعإلعادة بطاقة  بريد األمريكيم الاستخداعتزم إذا كنت ت ،!! 

o   قل من يوم االنتخاباتقبل أسبوع واحد على األ في موعد أقصاه عدهاأ. 

  …التصويت الشخصي: هل تعلم
  ؟كاقتراعأين موقع 
  ؟ فيها موقع التصويتيُفتح أين توجد خيارات موقع التصويت المبكر؟ ما هي األيام واألوقات التي 
  صورة؟ ب مثل بطاقة هوية  يجب أن تقدمهاما هي المستندات التي 
  ؟ بطاقة االقتراعق ادي مواقع صن توجد أين 
 عدة لغوية وبأي لغات؟ مسااختصاصك القضائي يقدم  هل 
  إلى مساعدة لغوية؟  احتجتمن سيكون مترجمك إذا 
  مكان االقتراع؟  ستذهب إلىكيف 

 

 !هذه األسئلةاإلجابة على كيفية ب المتعلقةعلى معلومات لالطالع  aajc.org/election2022-https://www.advancingjustice موقع:  زر
 .مهمة كانت كبيرة أو صغيرةالتصويت  بشأنأسئلة  ةأي إذا كان لديك API-VOTE (1-888-274-863)-888-1 برقم: أن تتصليمكنك أيًضا 

 .قدم المساعدة قبل يوم االنتخابات وفي يومه وبعدهنل على أهبة االستعدادنحن 

 

 يحق لك أن: ، أنهتذكر

 اآلخرين منعرض للترهيب أو التمييز أن تتت دون تصو

إذا كنت تواجه صررعوبة في  االقتراععلى التصررويت في حجرة  تختاره ليسرراعد  حضررر صررخ تُ 

 إعاقة تعاني منتعلم اللغة اإلنجليزية أو 

 صناديق االقتراع غلق ما يتمإذا كنت في الطابور عند تتصو

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

) مندرينيةال اللغة اإلنجليزية و: التالية باللغات اللغة ثنائية مساعدة نقدم

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

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

 (.বাাংলাوالبنغالية / البنغالية )
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