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 حقوقك في التصویت

 ھل یمكنني التصویت في ھذه االنتخابات؟
 كیف أبدأ؟
االنتخابات، یجب علیك أوال  في للتصویت

 :"التسجیل" للتصویت! یمكنك التسجیل إذا كنت
 .مواطن أمریكي •
 ؛مقیم في والیة كالیفورنیا •
 االنتخابات؛ یوم في أكثر أو سنة 18 عمركسیكون  •
 بسبب المشروط اإلفراج في أو السجن حالیا في لست •

 جنایة؛ و في دانةاإل
 ."مختل عقلیا" أنك على ینعمحكمة  حكم یصدر لم •

 

•  
ً  15 ھو النھائي الموعد  22قبل االنتخابات:  یوما
 :. یمكنك التسجیل2018أكتوبر 

 عبر اإلنترنت على •
 www.registertovote.ca.gov : 

أو ) DMV( والمركبات السواقین ترخیص إدارة في •
 انتخابات مكتب أو مكتب البرید أو المكتبة في

 المقاطعة؛ أو
 VOTE-345-800االتصال على  خالل من •

 .الناخبینلطلب نموذج تسجیل  (8683)
 ماذا لو لم أكن أعرف إذا كنت مسجالً بالفعل للتصویت؟

ما إذا كنت مسجالً على فییمكنك التحقق عبر اإلنترنت لمعرفة 
 https://voterstatus.sos.ca.gov .اً متأكد غیر كنت إذا ،

ً  علیك یجب. أخرى مرة التسجیل فیمكنك دائًما إعادة  أیضا
 التسجیل للتصویت إذا قمت بتغییر اسمك أو عنوانك.

ا ی ن ر و ف ی ل ا 2 ك 0 1 8 
تخاب الن عام ا ل :ا  الثالثاء 

  نوفمبر  6 
موعد 2018  ل ھائي ا ن ل  لتسجیل ا
ی خب ا ن ل :نا  2018   أكتوبر 22اإلثنین  

 ماذا لو فاتني موعد تسجیل الناخبین؟

أكتوبر  22 بتاریخإذا فاتتك الموعد النھائي لتسجیل الناخب 
فال یزال بإمكانك التسجیل للتصویت من خالل   2018

، والذي یسمح لك  (CVR) ""تسجیل الناخبین المشروط
 بالتسجیل والتصویت (في نفس الوقت) بعد الموعد النھائي

 في إال CVR ذلك، ال تتوفر خدمة ومع. الناخبین لتسجیل
 نتخاباتا مكتب المقاطعة، بما في ذلك في محددة مواقع

عن طریق االتصال  CVR خدمة تتوفرتحقق أین . المقاطعة
 :فیھا تسكن تيال مقاطعةال انتخابات بمكتب

.offices-elections-www.sos.ca.gov/countv 

 اختیار حزب سیاسي؟ عليّ  جبی ھل

 ال" تتح التسجیل فیمكنك مستقالً، ال. إذا كنت ترید أن تكون
ً  القسم ھذا ترك أو" حزبتفضیل  یوجد ! . كن حذراً فارغا

سجیل لتا نفسھ ھو لیس المستقل األمریكي الحزب تحتالتسجیل 
 مستقل. كناخب

 كیف یمكنني التصویت في یوم االنتخابات؟
 فتح وسیتم. 2018 نوفمبر 6 الثالثاء یوم ھو االنتخابات یوم

 .مساءً  8حتى الساعة و اً حصبا 7من الساعة  االنتخاب صنادیق
 طاولةال عن وابحث بك الخاص االقتراع مكان إلى توجھ

راع") االقت موظفيالموظفین (المعروفین باسم " وأعط ةالرئیسی
 كان إذا مافیاسمك وعنوانك. اسأل العاملین في االستطالع 

ً متاح االقتراع  .بلغتك المفضلة ا
 أین أصوت؟ 

ً أیض المعروف(دلیل معلومات الناخب للمقاطعة  سیحدد  باسم ا
قبل  تكمقاطع انتخابات مكتب من تتلقاه يالذو") اقتراع عینة"

ً أیض یمكنك. لك المخصص االقتراع نمكا االنتخابات ور العث ا
 على مكان االقتراع ھنا:

.place-ca.gov/elections/pollingwww.sos. 

  VOTE (8683)-345-800 لالتصال بكبیر مسؤولي انتخابات كالیفورنیا للحصول على المساعدة:

ف ر ع  ا

http://www.registertovote.ca.gov/
https://voterstatus.sos.ca.gov/
http://www.sos.ca.gov/countv-elections-offices
http://www.sos.ca.gov/elections/polling-place/
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 ھویتي عند التصویت؟ برازإ إلى أحتاج ھل
ما علیك سوى إظھار ھویتك قبل التصویت في كالیفورنیا إذا 

لم تقدم إثبات ھویتك عند التسجیل للتصویت. الكثیر من 
 . اتصل بمكتب االنتخابات الخاصكافیة تكون أن یمكن الوثائق

 .لدیك أسئلة تبك مسبقا إذا كان
 التصویت؟ھل یمكنني إحضار شخص ما لمساعدتي في 

نعم. یسمح لك قانون والیة كالیفورنیا بإحضار ما یصل إلى 
التصویت طالما  على لمساعدتك االقتراع شخصین إلى مركز

ن صاحب العمل أو نقابتك. أحضر أحد أفراد یمثال ال اأنھم
 العائلة أو صدیق.

 ماذا لو واجھت مشاكل في مكان االقتراع الخاص بي؟
 اطلب مشكلة، ھناك بأن االقتراع موظفو قالال تستسلم! إذا 

 سبتاقتراع عادي سیح عن عبارة ت وھوقمؤ اقتراع إجراء
أھلیتك. أو اتصل بأحد  من االنتخابات مسؤولي تأكد بعد

 :الخطوط الساخنة لحمایة الناخبین في یوم االنتخابات
866-OUR-VOTE (866-687-8683)  

  .اإلنجلیزیة باللغة للمساعدة
 

888-API-VOTE (888-274-8683)  
 .واآلسیویة اإلنجلیزیة باللغات للمساعدة

 
-925-US (844-YALLA-844
 للمساعدة باللغة العربیة(5287  
 

    888-Ve-Y-Vota (888-839-8682)  
NALEO الخط  صندوق التعلیم المجاني ثنائي اللغة

 الساخن االنجلیزیھ االسباني
 

 كیف یمكنني التصویت عن طریق البرید؟
یمكنك التسجیل للتصویت عن طریق البرید أثناء التسجیل 

 ویتبالفعل یمكنك تنزیل تطبیق التص بالتسجیل قمت إذا. للتصویت
 :على البرید طریق عن

-www.sos.ca.gov/elections/voter
 mail-registration/voteعن للتصویت .إذا قمت بالتسجیل 

البرید فسوف یرسل لك مكتب انتخابات المقاطعة بطاقة  طریق
 اقتراع بالبرید قبل شھر من یوم االنتخابات.

 

ما ھو الموعد النھائي السترجاع بطاقة التصویت الخاصة بي 
 عن طریق البرید؟

 البرید طریق عن البرید طریق عن إذا أعدت بطاقة االقتراع
 مكنكی. االنتخابات یوم بحلول بالبرید إرسالھا یتم أن فیجب
 ً  8في أي مكان اقتراع في مقاطعتك قبل الساعة  وضعھا أیضا

 التاریخ ةكتابو بالتوقیع تقوم أن تذكر. مساًء في یوم االنتخابات
 بطاقة االقتراع عن طریق البرید حتى یتم احتسابھا! على

 ؟اإلنجلیزیة غیرلغات ب التصویت على اً قادر سأكون ھل
تختلف المساعدة اللغویة حسب المقاطعة. اتصل بمكتب 

 يف المتاحة المفضلة اللغات يھ ما لمعرفة مقاطعةال انتخابات
االنتخابات اسأل عما إذا  یوم في االقتراع . في مركزمقاطعتك

كانت المواد المترجمة متاحة وإذا كان الموظفون الحاضرون 
 يف المحتملة اللغات تتضمن المفضلة. قدیتحدثون لغتك 

 :ما یلي مقاطعتك

 )الخمیر(  الكمبودي )السریانیة( اآلشوریة  األرمینیة   العربیة

ھمونغ      )التغالوغ( ةالفلبینی      الفارسیة        ةالصینی  

اإلسبانیة                البنجابیة       لكوریةا  إلكانو          

( الیابانیة الفیتنامیة )لوس انجلیس فقط  لوس انجلیس ( ھندي 
)فقط  التایلندیة 

 خاصة مقاطعات
ساكرامنتو وسان ماتیو ونیفادا ونابا ومادیرا  مقاطعات تقوم

نظام تصویت جدید بموجب قانون اختیار الناخبین.  بتنفیذ
یمكنك معرفة المزید عن نظام التصویت الجدید ھذا عن طریق 

 أدناه.االتصال بالمنظمات 

 تحمي حقوق التصویت لمجتمعات كالیفورنیا –تحقیق العدالة لاألمیركیون اآلسیویون 
 .ینوالالتینی یناألمریكی یناآلسیوی المھاجرین

 تجمع القوانین اآلسیوي -األمیركیون اآلسیویون لتحقیق العدالة 
55Columbus Avenue  ،San Francisco ،CA 94111 

1701-(415) 896 alc.org-www.advancingjustice 
 :جوناثان شتاین، المدعي العام ومدیر البرامج، برنامج حقوق التصویت

  alc.org-ionathans@advancingjustice  
 Wilshire Blvd ،Los 1145لوس أنجلوس  -العدالة لتحقیق اآلسیویون  مریكیوناأل

Angeles ،7500-(213) 977 la.org-www.advancingiusticeCA 90017  
حقوق التصویت:  ، مشروعدیانا كیتامورا، مدیرة مشروع

0 la.org-dkitamura@advancingjustice 

  VOTE (8683)-345-800 لالتصال بكبیر مسؤولي انتخابات كالیفورنیا للحصول على المساعدة:

http://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/vote-mail
http://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/vote-mail
http://www.advancingjustice-alc.org/
mailto:ionathans@advancingjustice-alc.org
http://www.advancingiustice-la.org/
mailto:dkitamura@advancingjustice-la.org
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