
قم بالكتابة بخط واضح بالحرب األزرق أو األسود!

دليل إىل منوذج تسجيل الناخبني لوالية نيويورك

إذا كنت تقوم بتحديث تسجيل الناخب الخاص بك، فقم بكتابة اسمك أو 
عنوانك السابق أو مقاطعتك/واليتك السابقة ملساعدة مجلس االنتخابات يف 

العثور عىل تسجيلك الحايل.

قم بكتابة العنوان الذي تقيم به يف مربع 8. لتلقي الربيد عىل عنوان 
مختلف، قم بكتابته يف مربع 9.

إذا كنت مرشًدا، قم باآليت:
 Bench in" كتابة املكان الذي ميكن العثور عليك به، مثل  •

Central Park on 86th Street"، يف مربع 8.
كتابة عنوان ميكنك تلقي الربيد عليه، مثل مأوى أو صندوق بريد، يف   •

مربع 9.

إذا كنت غري قادر عىل التصويت يف موقع االقرتاع يف يوم االنتخاب، ضع 
عالمة عىل املربع لتلقي طلب اقرتاع لغائب. ميكنك طلب الحصول عىل 

طلب اقرتاع لغائب من مجلس االنتخابات بعد التسجيل للتصويت سواء 
قمت بوضع عالمة عىل هذا املربع أم ال.

يجب أن تختار أحد األحزاب املدرجة أو تكتب اسم حزب أو تختار عدم 
االشرتاك بأي حزب.  يجب أن تشرتك بأحد األحزاب املدرجة للتصويت يف 
االنتخابات األولية الخاصة بهذا الحزب، إال إذا كانت قوانني الوالية تسمح 

بغري ذلك.
ميكنك تغيري حزبك مرة واحدة يف العام عن طريق إكامل منوذج تسجيل 

جديد وتقدميه يف خالل ما ال يقل عن 25 يوم قبل موعد االنتخابات 
العامة. سيرسي هذا بعد 7 أيام من موعد االنتخاب.

ميكنك التسجيل للتصويت يف عمر 17 عاًما رشيطة أن تكون ستبلغ من 
العمر 18 عاًما بنهاية هذا العام.

يُرجى قراءة رشوط اإلقرار بعناية قبل أن تقوم بالتوقيع وكتابة التاريخ 
للتصديق عىل النموذج الخاص بك.

ميكن لشخص ما مساعدتك يف إكامل األجزاء املتبقية من النموذج، لكن 
يجب عليك توقيعها بنفسك.

يجب أن تكون مواطًنا للقيام بالتسجيل للتصويت.

يجب أن يطابق اسمك االسم املوجود عىل هوية تعريفك.
كتابة رقم هاتفك و/أو بريدك اإللكرتوين ميكن مجلس االنتخابات 

(BOE) من االتصال بك يف حالة وجود أي مشاكل بنموذج التسجيل 
الخاص بك. إنها ليست إلزامية.

إذا كنت تقوم بتحديث تسجيل الناخب الخاص بك، فستساعد هذه 
املعلومات مجلس االنتخابات عىل تحديد مكان السجل االنتخايب الخاص 

بك. إنها ليست إلزامية.

تقديم إما رقم هوية تعريف خاصة بوالية نيويورك أو آخر أربعة أرقام من 
رقم الضامن االجتامعي الخاص بك.

إذا كنت ال متلك أيًا منهام، فضع عالمة عىل املربع الثالث. يف أول مرة تقوم 
فيها بالتصويت، ستحتاج إىل تقديم منوذجني لتحديد الهوية يف موقع االقرتاع 

هام: (1) هوية تعريف مزودة بصورة و(2) إثبات للعنوان، مثل فاتورة 
كهرباء أو غاز تُظهر اسمك وعنوانك.
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