
مدينة نيويورك



من نحن

يعترب االتحاد اآلسيوي األمرييك، الذي تأسس عام 1989، أقوى 
صوت قيادي يف مدينة نيويورك يدعو لتحقيق املزيد من العدالة 

وإتاحة الفرص أمام 1.5 مليون من سكان نيويورك الذين يشكلون 
الجالية اآلسيوية يف نيويورك.

يرمز تحالف القوى بني األمريكيني اآلسيويني وجزر املحيط الهادئ 
إىل جامعة شعبية تعمل عىل متكني مجتمعات األمريكيني

اآلسيويني وجزر املحيط الهادئ من خالل تثقيف الناخبني وتوعيتهم، 
ويضم تحالفنا 10 منظامت تخدم مجتمعات متنوعة يف

جميع أنحاء مدينة نيويورك.

120 Wall Street, 9th Fl, 
New York, NY 10005

اتصل بنا

(212) 344-5878

vote@aafederation.org

التواريخ الرئيسية لالنتخابات

فرتة التصويت املبكر

29 6

يوم انتخابات التجديد النصفي

الثالثاء

االثنني االثنني

8

اختالف األوقات 

 آخر يوم لطلب االقرتاع
الغياي

 عن طريق الربيد
األلكرتوين

اكتوبر

اكتوبر شهر نوفمرب

24

شخصًيا

شخصًيا

شهر نوفمرب

7

 املوعد النهايئ لتسجيل
الناخبني

شخصًيا وعن طريق الربيد

-

الجمعة
اكتوبر

شهر نوفمرب الثالثاء

8

آخر يوم إلعادة االقرتاع 
الغياي

شخصياً وعن طريق الربيد

شهر نوفمرب

14

من 6 صباًحا - 9 مساًء



التسجيل للتصويت

التسجيل عرب اإلنرتنت أو عن طريق ملء استامرة ورقية، وميكن 

إرسال االستامرات الورقية املكتملة بالربيد أو تسليمها إىل مجلس 

االنتخابات.

املوعد النهايئ للتسجيل يف انتخابات 

الثامن من نوفمرب هو 14 أكتوبر. فال 

تنتظر طوياًل !

إذا احتجت إىل مساعدة يف التسجيل، 

فاطلب املساعد ة من أحد متطوعينا 

أو راِسلنا عرب الربيد اإللكرتوين عىل 

vote@aafederation.org

 تنزيل وطباعة استامرة تسجيل:

يجب أن تُكِمل باللغة اإلنجليزية

التسجيل للتصويت عرب اإلنرتنت:
(باللغة اإلنجليزية فقط)

امسح هنا!

امسح هنا!



امسح هنا!

يعد التصويت عن طريق الربيد وسيلة آمنة وسهلة ومؤ منة لإلدالء 

بصوتك.

سيدرج مظروف اإلرجاع والتعليامت. ومع ذلك، يجب أن 

تضيف طابع بريد إىل الربيد يف بطاقة اقرتاعك، ونويص بإضافة 

. طابعني

اطلب االقرتاع الغيايب لرُيَسل 

: إليك بالربيد

كذلك، ميكن تسليم بطاقات *

االقرتاع الغيايب يف مجلس 

انتخابات املقاطعة أو مكان 

اقرتاعك يف يوم االنتخابات أو يف 

يوم التصويت املبكر.

كيف أصوت؟

صّوت شخصي�ا يف وقت مبكر

ميكنك التصويت مبًكرا بداية من 29 أكتوبر وحتّى 6 نوفمرب، ولكن 

ساعات التصويت تختلف يو ًما عن يو م

ميكن لكل ناخب يف مدينة نيويورك التصويت شخصيًا يف وقت 

مبكر قبل يوم االنتخابات، حيث يعد التصويت مبكًرا عملية 

مريحة ورسيعة ومرنة.

صّوت يف يوم االنتخابات

احرص عىل إيصال رأيك  بالتصويت  يف يوم 

االنتخابات، املوافق 8 نوفمرب

يُفتَح باب االقرتاع  من الساعة 6 صباًحا حتى 9 مساًء

قم بزيارة املوقع االلكرتوين الخاص مبجلس 

االنتخابات يف مدينة نيويورك للعثور عىل 

موقع  اقرتاعك للتصويت املبكر ويوم 

االنتخابات:
امسح هنا!

الّتصويت الغيايب



املساعدة يف حالة اإلعاقة

أجهزا ةلتصويت اإللكتروين مفوترة في ماوقا علتصويت ويمكنها 

مساعدا ةلناخبين منم يعانون من ضعف البصر أو لديهم إعاقة أو 

ملسا ليحتلأتشير عىل بطاقة التصويت  حالة جتعل ما نلصعب أو ا
بقلم

تعّرف أكرث عىل أجهزة وضع عالمات 

االقرتاع:

إمكانية وصول الناخبني

املساعدة اللغوية

يتوفر املرتجمون الفوريّون يف بعض مواقع االقرتاع  

العربيّة

تعرف عىل مواقع االقرتاع التي ستوفر خدمات 

الرتجمة الشفوية:

إذا احتجت إىل مساعدة لغوية يف موقع اقرتاع، 

فيحق لك إحضار مرتجمك الفورّي معك أيًضا.

امسح هنا! امسح هنا!

.



 مبن ميكنني االتصال إذا واجهتني مشكلة يف موقع

االقرتاع الخاص يب؟

 مبن ميكنني االتصال إذا انتهكت حقوقي أو حقوق

 شخص آخر؟

 ميكنك االتصال مبجلس نيويورك لالنتخابات بشأن أي مشكالت يف موقع 

االقرتاع الخاص بك. اتصل بـ

 ميكنك االتصال بالخط الساخن لحامية االنتخابات للتحدث مع أحد

 املتطوعني املدربني لحامية االنتخابات والحصول عىل دعم قانوين مجاين.

اتصل بـ

األسئلة األكرث تكراًرا

هل أحتاج إلحضار بطاقة هوية ؟

ماذا لو انتقلت؟

من يحق له التصويت؟

يوىص بأن يُحِرض الناخبون ألول مرة بطاقة هوية.

عندما تنتقل إىل مكان آخر، يجب عليك تغيري عنوانك لدى مجلس 

االنتخابات عن طريق تقديم استامرة تسجيل ناخب جديدة.

أنت مؤهل للتسجيل للتصويت إذا كنت:

أ -   مواطًنا أمريكيًّا

ب -   مقياًم يف مدينة نيويورك ملدة  30 يوًما عىل األقل

ج -   تبلغ  16 سنة عىل األقّل

د ميكنك التسجيل مسبًقا للتصويت يف سن - 16 أو 17 عاًما، 

ولكن يجب أن يكون عمرك 18 عاًما للتصويت

مواقع مجلس االنتخابات
Bronx

Brooklyn

Queens

1780 Grand Concourse, 5 Fl, 
Bronx, NY 10457

345 Adams Street, 4 Fl, 
Brooklyn, NY 11201

118-35 Queens Boulevard,
Forest Hills, NY 11375

Manhattan

Staten Island

200 Varick Street, 10 Fl, 
New York, NY 10014

1 Edgewater Plaza, 4 Fl, 
Staten Island, NY 10305

 (1-866-868-3692) 1-866-Vote-NYC 

 (1-866-687-8683) 1-866-OUR-VOTE

(باللغة اإلنجليزية فقط)

(باللغة اإلنجليزية فقط)



هل لديك أسئلة ؟

يوم االنتخابات املقرر لعام 2022 : 

الثالثاء املوافق 11 /8

يُفَتح باب االقرتاع من الساعة 6 

صباًحا حتى 9 مساًء

 vote@aafederation.org أو راسلنا عىل

أين أصوت ؟

يف أي وقت أصوت ؟

امسح هنا!

 حول تسجيل الناخبني، وطرق التصويت، واألحزاب السياسية واملزيد، أو

. .للعثور عىل مكتب مجلس انتخابات املقاطعة املحيل

قم بزيارة aafederation.org/voter-guide أو امسح رمز االستجابة 

الرسيعة الوار د أدناه للحصول عىل مزيد من املعلومات
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