
ورقة الحقائق هذه فقط للناخبين في مقاطعات أمادور وبوت وكاالفيراس وإلدورادو وفريسنو ولوس أنجلوس وماديرا وماريبوسا ونابا
ونيفادا وأورانج وساكرامنتو وسان ماتيو سانتا كالرا وتولومن

انتظر وتحقق جيداً إذا كانت هذه هي المعلومات الصحيحة لك

بدايةً من 5 أكتوبر 2020 إرسال بطاقات االقتراع بالبريد إلى جميع الناخبين المسجلين

الثالثاء 6 أكتوبر 2020 فتح صناديق االقتراع

اإلثنين 19 أكتوب 2020 آخر موعد للتسجي

السبت 31 أكتوبر 2020 - الثالثاء 3 نوفمبر 2020 مراكز االنتخاب الشخصي
(!قد يُفتح في وقت مبكر في بعض المقاطعات)

2020 لكاليفورنيا  العامة  االنتخابات 

ARABIC

اعرف حقوقك االنتخابية
االستعداد لالنتخاب

للتصويت في االنتخابات، يجب عليك أوالً التسجيل من أجل التصويت!
ويمكنك التسجيل من أجل التصويت إذا كنت:

أحد مواطني الواليات المتحدة؛
مقيم في كاليفورنيا؛

سوف يكون عمرك ١٨ عام أو أكثر في يوم االنتخاب؛
لست في السجن حالياً أو على ذمة اإلفراج المشروط بسبب اإلدانة

في جناية؛ و
تعتقد المحكمة أنك ”غير مؤهل عقلياً.

مسجل بالفعل؟
راجع وأكد تسجيل معلومات التصويت الخاصة بك. استخدم

من أجل voterstatus.sos.ca.gov
أكد عنوانك البريدي

أضف أو حدث عنوان بريد اإللكتروني لتحصل في الوقت المناسب
على معلومات من مكتب االنتخابات في مقاطعتك

وضح اللغة التي تفضلها لتحصل على مواد مترجمة إذا كانت متاحة
في منطقتك

ترغب في التسجيل؟
يمكنك التسجيل من االثنين الموافق ١٩ أكتوبر

على األنترنت من خالل
على دائرة المركبات أو مكتب البريد أو المكتبة أو مكتب االنتخابات

في مقاطعتك؛ أو
باالتصال على ٨٦٨٣-٣٤٥ (٨٠٠) لطلب نموذج تسجيل الناخب،

والذي يجب أن يرسل بالبريد بحلول ١٩ أكتوبر. ال توجد حاجة للختم

ماذا إذا فاتني التسجيل؟
ال توجد أى مشكلة! مازال بإمكانك التسجيل والتصويت في أي يوم

ً سابق ليوم االنتخاب ويوم االنتخاب أيضا

الذهاب إلى مكتب انتخابات المقاطعة أو أي
مركز تصويت في مقاطعتك واستخدام خيار
«تسجيل الناخبين في نفس اليوم» للتسجيل

والتصويت بعد ذلك. سوف تحصل على
استمارة تسجيل الناخبين وبطاقة االقتراع

لتعبئتها فوراً

:الخيار ١

إذا لم تكن مسجل للتصويت وال يمكنك
الذهاب إلى موقع التصويت، عندئذ اتصل

بمكتب انتخابات المقاطعة الخاص بك
للسؤال عن كيفية التسجيل والتصويت عن
بُعد باستخدام التصويت عن بُعد من خالل

التصويت بالبريد

:الخيار ٢

registertovote.ca.gov
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ً التصويت شخصيا

إذا كنت تفضل التصويت الشخصي، فيمكنك ذلك!
بإمكانك التصويت في أي مركز تصويت في مقاطعتك. تفتح مراكز

التصويت من السبت ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠ حتى الثالثاء ٣ نوفمبر
٢٠٢٠، وسوف تفتح بعضها لمدة ١٠ أيام قبل يوم االنتخاب.

ستتلقى معلومات عن مواقع وساعات مراكز التصويت عن طريق
البريد، أو يمكنك التحقق على

سوف تكون مراكز االنتخاب مفتوحة يوم االنتخاب من الساعة
٧ ص حتى الساعة ٨ م. مادمت في الطابور بحلول الساعة ٨ م،

فسوف يمكنك اإلدالء بصوتك
ادخل إلى أي من مراكز اقتراع وزودهم باسمك وعنوانك لتلقي
االقتراع. إذا كنت تفضل التصويت بلغة أخرى غير اإلنجليزية،

استفسر عما إذا كان لديهم أي مواد بهذه اللغة وما إذا كان أي من
العاملين في االقتراع يتحدث بتلك اللغة

هل ستكون هناك حماية للصحة العامة؟
نعم. سوف يردتي موظفو مراكز االقتراع أقنعة وسوف يتبعون
إرشادات الصحة العامة، وسوف يؤسسون أماكن اقتراع تسمح

بالتباعد الجسدي. يجب على الناخبين االمتثال لمتطلبات الصحة
العامة على مستوى الوالية وعلى المستوى المحلي، ويشمل

ذلك ارتداء قناع الوجع والحفاظ على التباعد الجسدي

هل أحتاج لتقديم هويتي عند التصويت؟
ال، في جميع الحاالت تقريباً. كل ما يجب عليك هو إظهار
المستندات إذا كنت تقوم بالتصويت ألول مرة ولم تقم بذكر
رقم رخصة القيادة أو رقم الهوية بالوالية أو رقم الضمان

االجتماعي عند التسجيل من أجل التصويت. إذا كان هذا هو
الحال، سوف تكون المستندات مطلوبة. إذا كان لديك بعض

القلق، اتصل بمكتب االنتخابات الخاص بك مسبقاً

هل يمكنني إحضار شخص معي لمساعدتي في التصويت؟
نعم. يسمح لك قانون والية كاليفورنيا بإحضار حتى شخصين

لمساعدتك في التصويت الشخصي، مادام أنهما ال يمثالن
صاحب العمل لديك أو نقابتك. أحضر أحد أفراد العائلة أو

صديق

ماذا لو واجهت مشاكل أثناء التصويت ت؟
يجب عليك عدم االستسالم! اطلب استخدام تسجيل الناخبين

في نفس اليوم إلعادة التسجيل والتصويت. إذا لم تستطع
ذلك لسبب ما، اطلب اقتراع مؤقت، وهو بطاقة اقتراع يتم

احتسابها بعد يوم االنتخابات إذا أكد مسئولو االنتخابات
أهليتك لذلك

أو اتصل بأي من الخطوط الساخنة هذه لحماية الناخبين في
يوم االنتخابات

للمساعدة باللغة اإلنجليزية 866-687-8683
8683-274-888 للمساعدة باللغة اإلنجليزية 

والماندرين والكانتونية والفيتنامية والكورية والبنغالية 
واألردية والهندية والتاغالوغ

8682-839-888 للمساعدة المجانية ثنائية اللغة 
اإلنجليزية - اإلسبانية

هل بإمكاني التصويت بلغات أخرى غير اإلنجليزية ؟

تختلف المساعدة اللغوية وفقاً للمقاطعة. اتصل بمكتب انتخابات المقاطعة أو زر مركز التصويت للسؤال إذا كانت المواد المترجمة
متاحة وإذا كان الموظفون المتواجدون يتحدثون لغتك المفضلة

فيما يلي اللغات التي قد يتم تقديمها في مقاطعتك وهي: العربية واألرمنية والبنغالية والبورمية والصينية والفارسية والغوجاراتية
والهندية والهمونغ واإليلوكانو واإلندونيسية واليابانية والخميرية والكورية والالوية والميان والمنغولية والنيبالية والبنجابية واإلسبانية

والسريانية والتاغالوغية والتاميلية والتيلجو والتايالندية واألردية والفيتنامية
كما يمكن الحصول على نشرة عن الدخول إلى لغة التصويت والتي تشرح اللغات المتوفرة في مقاطعتك على

advancingjustice-alc.org/know-your-voting-rights

55 Columbus Avenue, San Francisco, CA 94111  |  T (415) 896-1701  |  www.advancingjustice-alc.org

التصويت من المنزل

إذا سجلت بحلول 19 أكتوبر، سوف تصلك تلقائياً بطاقة
اقتراع بالبريد تحتوي على تعليمات عن كيفية تعبئتها وإعادتها.

وبإمكانك
ارسل صوتك بالبريد – ال توجد حاجة لطابع البريد!

تذكر أن تضع توقيعك والتاريخ على مظروف االقتراع
تأكد من ختم البريد على صوتك في يوم االنتخاب

كيفية التصويت؟ لديك خيارات لذلك!

سلمه في أي مكتب اقتراع في مقاطعتك "صناديق االقتراع
المنتشرة في المقاطعة أو بمركز التصويت – مرة أخرى، ال

حاجة لطابع البريد

ابحث عن «صناديق االقتراع» المجاورة ومراكز االقتراع
على

caearlyvoting.sos.ca.gov
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