
 :للتصويت باالنتخابات، يجب عليك اوال ان تسجل للتصويت! ميكنك ان تسجل للتصويت ان كنت

• ،مواطنا امريكيا

• مقيام بكاليفورنيا

• ،ستكون بسن 18 عاما او اكرث يوم االنتخابات

• ليس حاليا يف السجن او تم اطالق رساحك برشوط الدانة جنائية، و

• مل يصدر بحقك بواسطة محكمة بأنك

• ”عاجز عقليا“

ماذا لو مل اعلم اين كنت مسجال للتصويت سابقا؟

www.sos.ca.gov/elections/regestration-status, ميكنك التأكد عىل االنرتنت ليك ترى ان كنت مسجال للتصويت عىل 

.لكن ميكنك دامئا ببساطة التسجل مرة اخرى. يجب عليك ايضا اعادة التسجيل للتصويت ان كنت قد غريت اسمك او عنوانك

هل انا محتاج ان اقراء او اكتب باالنجليزية ليك اسجل للتصويت؟

 ال، ويجب تكون قادرا عىل االقل الحصول عىل بعض مواد التصويت بالصينية، الفلبينية/تاقالوق، الهندية، اليابانية، الخمري، الكورية، االسبانية، التايلندية،او الفيتنامية. اخرت

.املربع عىل استامرة تسجيل التصويت باللغة التي تفضلها

كيف اسجل يك انتخب؟

:املوعد النهايئ لتسجيل الناخبني هو 15 يوم قبل االنتخابات

:اكتوبر، 2016. ميكنك التسجيل 24 

 www.registertovote.ca.gov ميكنك التسجيل عىل االنرتنت بعرش لغات عىل   •

•  بأدارة املرور، مكتب الربيد، املكتبة، او مكتب االنتخابات مبقاطعتك، او

(800) 345-VOTE (8683) لطلب استامرة تسجيل ناخب اتصل بــ  •

هل يجب ان اختار حزب سيايس؟

.ال، ميكنك ان تسجل مع ” ال افضلية حزبية“ او اترك ذلك املقطع فارغا

هل سأحصل عىل معلومات عن ماذا سيكون بورقة االقرتاع؟

.نعم. قبل يوم االنتخابات، سوف يقوم مسؤويل االنتخابات بالوالية واملقاطعة بارسال الكثري من املعلومات اليك عن املرشحني واالقرتاحات بورقة االقرتاع

.ميكنك ان تصوت بواسطة الربيد، والذي يعني بأنه قبل شهر من يوم االنتخابات، سوف تتسلم ورقة االقرتاع الخاصة بك بالربيد

 .ميكنك ارجاع ورقة االقرتاع بواسطة الربيد او تركها مبكان التصويت بيوم االنتخابات

  :ميكنك التسجيل لتصبح ناخبا بواسطة الربيد بينام تسجل للتصويت.  اذا كنت قد سجلت سابقا للتصويت، ميكنك تحميل تطبيق انتخب بواسطة الربيد عىل

www. sos.ca.gov/elections/voter-registration/vote-mail/.

.يجب ان تختم ورقة اقرتاعك بخاتم الربيد بحلول يوم االنتخابات.  ميكنك ايضا تركها بأي مكان انتخايب مبقاطعتك قبل 8 مساء من يوم االنتخابات
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H املوعد النهايئ للتسجيل لالقرتاع:  االثنني، 24 اكتوبر 2016م

H االنتخابات العامة:   الثالثاء، 8 نوفمرب 2016م

تعرف عىل حقوقك االنتخابية
انتخابات كاليفورنيا 2016

لالتصال مبسؤول االنتخابات الرسمي بكاليفورنيا للمساعدة: 8683-345-800



 سوف االقرتاع عينة تتلقاه مكتب انتخابات املحافظة الخاص بك قبل االنتخابات قامئتك مكان االقرتاع املخصصة. ميكنك أيضا العثور عىل

www.sos.ca.gov/elections/polling-place/ مكان االقرتاع الخاص بك هن: 

هل يجب ان اظهر هويتي  الشخصية عند االنتخابات؟

 يف جميع الحاالت تقريبا، ال. يجب عليك فقط اظهار مستندات قبل التصويت بكاليفورنيا لو كنت ستصوت للمرة االوىل ومل تشمل رقم رخصة القيادة، او رقم الضامن

  .االجتامعي حني سجلت للتصويت

الكثري من الوثائق ستكون كافية، اتصل مبكتب االنتخابات سلفا

.ان كنت قلقا بشأن عدم وجود الهوية 

هل استطيع ان احرض احدا ملساعديت للتصويت؟

.نعم. يسمح لك قانون كاليفورنيا بأحضار شخصني اىل مكان االنتخاب ملساعدتك عىل التصويت، طاملا الميثلون رب عملك او نقابتك.  احرض فرد من االرسة او صديق

ماذا لو مل اكن بقامئة الناخبني؟

  .اذا مل تكن بقامئة الناخبني، اسئل عامل تصويت للتأكد من جميع القوائم مرة اخرى، مبا يف ذلك اي قوائم اضافية

 اذا مل يستطيعوا مع ذلك ايجاد اسمك، اسئل ان كنت مبكان التصويت الخطاء وان كان عامل التصويت يستطيع مساعدتك عىل تحديد : مكان التصويت الصحيح. ميكنك

www.sos.ca.gov/elections/ polling-place/ ايجاد مكان تصويتك عىل: 

للمساعدة باالنجليزية (866-687-8683)

أين ميكنني التصويت؟

ماذا لو مل اكن بقامئة الناخبني؟

  .اذا مل تكن بقامئة الناخبني، اسئل عامل تصويت للتأكد من جميع القوائم مرة اخرى، مبا يف ذلك اي قوائم اضافية

 اذا مل يستطيعوا مع ذلك ايجاد اسمك، اسئل ان كنت مبكان التصويت الخطاء وان كان عامل التصويت يستطيع مساعدتك عىل تحديد : مكان التصويت الصحيح. ميكنك

www.sos.ca.gov/elections/ polling-place/ ايجاد مكان تصويتك عىل: 

       !التدع احد ان يأخذ صوتك منك

 اذا مل تستطيع معرفة اين مكان تسجيلك او ماهو مكان االقرتاع الصحيح، ال تستسلم!  اسئل عن االقرتاع املؤقت.  االقرتاع املؤقت هو اقرتاع سوف                             

.يحسب بعد تأكيد مسؤيل االنتخابات اهليتك ويؤكدون بأنك انتخبت مبقاطعة اقامتك

   ماذا لو حاول شخصا ما اخافتي او مضايقتي؟

 .اخرب عامل مبكان التصويت فورا. اذا كان عامل التصويت هو من يقوم مبضايقتك، او ان كان غري متعاون، قم باالتصال باحد االرقام املذكورة بهذه النرشة االعالنية

 عرب كاليفورنيا، مواد االقرتاع مرتجمة اىل عدة لغات. وعىل اية حال، اليوجد اي مواد مرتجمة اىل العربية. حان الوقت لتغيري ذلك. يرجى االتصال بوزير الخارجية (املسؤول

  :الرئييس للالنتخابات بكاليفورنيا) ومكتب االنتخابات مبقاطعتك. اطلب املساعدة عىل التصويت بالعربية.  اليك نص قصري

 اسمي هو ______________ وانا من سكان ___________.  انا اتحدث العربية ومجتمعي بحاجة للمساعدة بالعربية لآلدالء باصواتهم. اود ان اطلب منك القيام"

".برتجمة اوراق االقرتاع اىل العربية وبأيجاد افراد يتحدثون العربية للعمل بأماكن االقرتاع بيوم االنتخابات.  هذه خدمة نحن بحاجة اليها يف مجتمعي. شكرا لك

 :وزير الخارجية :800-345-8683   

مقاطعة امليدا :510-272-6933

مقاطعة كوستا :925-335-7800 

 مقاطعة سان متيو:650-312-5222

مقاطعة سانتا كالرا :408-299-8683
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