حقك في التصويت
محمي
سيحمي مكتب المدعي العام حقك في التصويت
والتأكد من احتساب صوتك.س

كيف تصوت

قم بتسجيل أو تحديث تسجيل الناخب الخاص بك في  RegistertoVoteMA.comبحلول  24أكتوبر .لديك أربعة خيارات التصويت:

التصويت مبك ًرا عن طريق
البريد

تقدم اآلن على الموقع .MailMyBallotMA.com
للتصويت عن طريق البريد سيتم تلبية طلبك
بحلول  20أكتوبر .قم بإعادة بطاقة االقتراع
الخاصة بك عن طريق البريد أو قم بتسليمها
شخصيًا إلى مكتب االنتخابات المحلي الخاص
بك  ،أو إلى صندوق إرجاع االقتراع الرسمي ،
أو أي موقع اقتراع مبكر خالل ساعات التصويت
المبكرة .يجب ختم بطاقة االقتراع بالبريد أو
تسليمها بحلول  3نوفمبر .تتبع االقتراع علي
الموقع  TrackMyBallotMA.comأو ابحث عن
مواقع االنزال في .mass.gov/vote

التصويت شخصيًا مبك ًرا

صوّت في موقع االقتراع المبكر في مدينتك أو
بلدتك بين  17أكتوبر و  30أكتوبر .سيتم نشر
مواقع وساعات التصويت المبكر بحلول  9أكتوبر
على .MassEarlyVote.com

التصويت شخصيا في يوم
االنتخابات

في الثالث من (نوفمبر)  ،صوّت في موقع االقتراع
الخاص بك بين الساعة  7صبا ً
حا و  8مسا ًء .إذا
كنت في الطابور بحلول الساعة  8مسا ًء  ،فيحق
لك التصويت .قم بتأكيد موقع االقتراع الخاص بك
في .WhereDoIVoteMA.com

صوت الغائب

ال يمكنك التصويت للغائب إال إذا كنت خارج
المدينة أو لديك إعاقة جسدية أو معتقد ديني
يمنعك من التصويت في موقع االقتراع الخاص
بك .اطلب اإلقتراع الغيابي بحلول  28أكتوبر
وختم بطاقة االقتراع بالبريد أو ضعها بحلول
 3نوفمبر .اطلب طلب اإلقتراع الغيابي عن
طريق االتصال بالرقم  1-800-462-8683أو زيارة
.mass.gov/vote

الحق في المساواة في الوصول

يجب أن تكون جميع مواقع االقتراع في متناول الجميع  ،وأن يكون لديها كشك اقتراع يسهل الوصول إليه  ،وأن يكون لديها نظام
يسمح للناخبين ذوي اإلعاقة بالتأشير على أوراق اقتراعهم بشكل خاص ومستقل .قد يكون لألشخاص ذوي اإلعاقة أي ً
ضا شخص
يساعدهم في التصويت المبكر أو موقع االقتراع  ،أو استخدام نظام التصويت عن طريق البريد الذي يمكن الوصول إليه  ،أو التصويت
الغائب .اتصل بالرقم  1-800-720-3480 / 1-800-462-8683لمزيد من المعلومات أو قم بزيارة .mass.gov/vote

حق التصويت دون ترهيب

يحظر قانون الوالية التدخل في االنتخابات ترهيب الناخبين .إذا واجهك شخص ما لفظيًا أو جسديًا أثناء محاولتك التصويت  ،أو
طلب وثائق حيث ال يلزم ذلك  ،أو يتابعك  ،أو يتدخل بطريقة أخرى في حقك في التصويت  ،فاتصل بمكتب النائب العام على
الرقم .617-963-2917

الحق في عد صوتك

إذا قمت بالتصويت عن طريق البريد  ،فتتبع بطاقة االقتراع الخاصة بك للتأكد من استالمها وقبولها .إذا تم رفض بطاقة االقتراع
الخاصة بك  ،يجب على مسؤول االنتخابات المحلي االتصال بك وإرسال آخر  -يمكنك إرسال االقتراع أو التصويت شخصيًا .إذا تلقيت
بطاقة اقتراع بالبريد ولكنك لم تعيدها أو إذا كنت قل ًقا من أن مكتبك االنتخابي لن يستلمها في الوقت المناسب  ،فيمكنك التصويت
شخصيًا.

هل تحتاج إلى معلومات إضافية؟

قم بزيارة الموقع   mass.gov/protectthevoteمكتب النائب العام مورا هيلي

