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  الخاصة بالتسجیل للتصویت األسئلة الشائعة                  
 
 
   
 
 

 كیف یمكنني التسجیل للتصویت؟ 
 إلى مجلس االنتخابات بمدینة نیویورك نموذج تسجیل ناخب وتقدیمھ شخصیًا أو إرسالھ عن طریق البرید  بإكمال قم 

)(BOENYC Board of Elections  الموقع اإللكتروني لمجلس االنتخاباتمن  نموذج تسجیل تنزیل . یمكنك 
)www.vote.nyc.ny.us أو أخذ واحد من مكتب مجلس االنتخابات المحلي الخاص بك أو من العدید من مواقع خدمات (

لضعاف السمع)  5496-487-212 (أو الرقم VOTE-NYC-866العمالء الخاصة بوكاالت مدینة نیویورك أو اتصل بالرقم 
لطلب واحد عن طریق البرید. یمكن للمقیمین بمدینة نیویورك أیًضا التسجیل عبر اإلنترنت (انظر أدناه). الموعد النھائي 

یوًما قبل عملیة  25لعملیات التقدیم الخاصة بالتسجیل المختومة بختم بریدي والمرسلة عن طریق البرید أو المقدمة شخصیًا ھو 
 نتخاب التي ترید التصویت بھا.اال

 ھل یمكنني التسجیل للتصویت عن طریق اإلنترنت؟ 
)، لكنھ یتطلب ھویة تعریف صالحة خاصة DMVتسجیل الناخب عن طریق اإلنترنت متاح عن طریق إدارة المركبات (

والتسجیل عن طریق اإلنترنت  بوالیة نیویورك. قم بزیارة الموقع اإللكتروني الخاص بإدارة المركبات إلنشاء ملف تعریفي
 .application-registration-voter-info/electronic-http://dmv.ny.gov/more على الرابط اآلتي:

 كیف یمكنني معرفة ھذا ؟ —ال أعلم إذا كنت مسجًال للتصویت
) للتحقق من حالة التسجیل http://voterlookup.elections.state.ny.us(الخاص بتسجیل الناخبین  البحث استخدم 

 ساعدة.  للحصول على الم VOTE-NYC-866 الخاصة بك عن طریق اإلنترنت أو اتصل بالرقم

 ھل یمكن أن تكون صالحیة تسجیلي قد انتھت؟ 
لیس لتسجیلك موعد انتھاء، لكن قد یتم تحویلھ إلى وضع غیر نشط إذا لم تقم بالتصویت في آخر انتخابین فیدرالیین أو إذا كنت 

 .  مجلس االنتخاباتقد انتقلت إلى مكان آخر ولم تقم بتحدیث عنوانك لدى 

 إلى مكان آخر داخل مدینة نیویورك منذ آخر مرة قمت بالتصویت بھا؟  ماذا إذا كنت قد انتقلت
یوًما. یمكنك القیام  25عند انتقالك إلى مكان آخر، یلزمك قانون والیة نیویورك بتغییر عنوانك مع مجلس االنتخابات في خالل 

المعلومات  بالنموذج، بما في ذلك المعلومات الموجودة بالمربع الذي  وإكمال بھذا من خالل تقدیم نموذج تسجیل ناخب جدید 
یحمل عنوان "لقد تغیرت معلومات التصویت" قم بكتابة عنوانك الجدید والقدیم ووضع عالمة على المربع الخاص بالحزب 

لومات أخرى مطلوبة. إذا انتقلت الذي ترید االشتراك بھ (قم بھذا حتى إذا كنت مشترًكا في حزب بعنوانك القدیم) وتقدیم أي مع
 الجدیدإلى مكان آخر ولكنك لم تغیر عنوانك لدى مجلس االنتخابات قبل الموعد النھائي، فیجب علیك الذھاب إلى مكان االقتراع 

لمعرفة ما إذا كان قد تمت معالجة إجراء  -VOTE-NYC 866والتصویت عن طریق إقرار اقتراع. قم باالتصال بالرقم 
 عنوان الخاص بك.  تغییر ال

 ھل تؤثر اإلدانة بجنایة على حقي في التسجیل والتصویت؟  
 یمكنك التسجیل أو التصویت إذا تمت إدانتك بارتكاب جنایة وكان وضعك بسبب ھذه الجنایة كاآلتي: ال

 مسجونًا حالیًا؛ أو  •
 تخضع لمراقبة خاصة بإطالق سراح مشروط.  •

 انتك بارتكاب جنایة وكان وضعك بسبب ھذه الجنایة كاآلتي:یمكنك التسجیل والتصویت، إذا تمت إد

http://www.vote.nyc.ny.us/
http://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application
http://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application
http://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application
http://voterlookup.elections.state.ny.us/
http://www.nyccfb.info/public/voter-guide/primary-state-2014/voting_resources.aspx
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 تم الحكم علیك بالخضوع للمراقبة؛ •
 لم یتم الحكم علیك بالسجن أو تم تعلیق حكم السجن الخاص بك؛ •
 قمت بإتمام الفترة القصوى لحكم السجن الخاص بك، ففي ھذه الحالة یمكنك إعادة التسجیل للتصویت •
 لمشروط وتم إخالء سبیلك، ففي ھذه الحالة یمكنك إعادة التسجیل للتصویت؛ أوكنت تخضع إلطالق السراح ا •
 قمت بالحصول على إعفاء. •

 
 ھل تؤثر اإلدانة بجنحة على حقي في التسجیل والتصویت؟ 

یمكنك التسجیل والتصویت، حتى من السجن، إذا تمت إدانتك بجنحة فقط. تنطبق نفس القاعدة سواء تمت إدانتك في محكمة 
صة بنیویورك أو بمحكمة خاصة بوالیة أخرى أو محكمة فیدرالیة. ال تحتاج إلى تقدیم أي وثائق عن سجلك الجنائي من أجل خا

 التسجیل والتصویت. 

 أنا حالیًا مشرد، ھل یمكنني التسجیل والتصویت؟ 
ثور علیك بھ، مثل "المقعد نعم، لدیك الحق في التسجیل والتصویت. قم بملء نموذج تسجیل ناخب وكتابة عنوان یمكن الع

" بمثابة العنوان الذي تقیم بھ. سیتم تحدید موقع اقتراع لك وفقًا لھذا العنوان. قم Street Central Park on 86thالموجود بـ
بكتابة عنوان مأوى أو صندوق برید أو فرد من العائلة بمثابة العنوان الذي ستتلقى علیھ البرید. سیتم إرسال بطاقة الناخب 

 ھذا العنوان.   إلى الخاصة بك 


