NEW JERSEY

SAFE. SIMPLE. SECURE.
GENERAL ELECTION 2021

إليك  3طرق يمكنك التصويت من خاللها
في االنتخابات العامة المقبلة...
 .1التصويت من خالل البريد

يمكن للناخبين المسجلين التقدم بطلب للحصول عىل بطاقة تصويت عن طريق البريد اإللكتروني باتباع التعليمات
الموجودة عىل  VOTE.NJ.GOVأو االتصال بكاتب المقاطعة التابعين لها.
وبعدها يمكنك التصويت وإعادة بطاقة االقتراع بإحدى الطرق التالية ...
ً
مساء في الثاني من نوفمبر أو قبلها ،وسيستقبله
مختوما بحلول الساعة 8:00
• البريد :يجب أن يكون تصويتك بالبريد
ً
مجلس انتخابات المقاطعة في  8نوفمبر أو قبلها.
• صندوق إرسال بطاقة االقتراع اآلمن :ضع بطاقة التصويت من خالل البريد في أحد صناديق االقتراع اآلمنة في مقاطعتك
بحلول الساعة  8:00مسا ًء بتاريخ  2نوفمبر .يمكنك معرفة مواقع الصناديق من خالل الموقع اإللكتروني .VOTE.NJ.GOV
• مكتب مجلس االنتخابات :سلِّم بطاقة التصويت من خالل طريق البريد شخص ًيا إىل مكتب االنتخابات في مقاطعتك
بحلول الساعة  8:00مسا ًء بتاريخ  2نوفمبر .يمكنك االطالع عىل معلومات التواصل مع مكتب مجلس االنتخابات من
خالل الموقع اإللكتروني .VOTE.NJ.GOV

 .2التصويت المبكر شخص ًيا

يتيح هذا الخيار الجديد لجميع الناخبين المسجلين اإلدالء بأصواتهم شخص ًيا ،باستخدام آلة التصويت ،خالل فترة
تسعة أيام قبل يوم االنتخابات .يمكنك اآلن اختيار التصويت شخص ًيا عندما يكون ذلك مناس ًبا لجدولك الزمني.

بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه في المقاطعة ،يمكنك التصويت عىل بطاقة اقتراعك في أي من مواقع االقتراع
الشخصي المحددة في مقاطعتك .يمكنك العثور عىل المواقع المخصصة لمقاطعتك من خالل الموقع اإللكتروني
.VOTE.NJ.GOV
ستُفتح مواقع التصويت المبكر الشخصية من السبت  23أكتوبر حتى األحد  31أكتوبر .تمتد ساعات العمل
ً
مساء ،ويوم األحد من الساعة
المقررة من االثنين إىل السبت ،من الساعة  10:00صباحًا حتى 8:00
ً
مساء ،ولست بحاجة إىل حجز موعد مسبق .سيتم إجراء تسهيالت للناخبين من ذوي اإلعاقة.
 10:00صباحًا 6:00 -

 .3التصويت في محل االقتراع الخاص بك في يوم االنتخابات

حا حتى الساعة  8مسا ًء في يوم االنتخابات
يمكنك التصويت شخص ًيا في مكان االنتخاب ،من الساعة  6صبا ً
الموافق  2نوفمبر .سيتم إجراء تسهيالت للناخبين من ذوي اإلعاقة.
توجه إىل  VOTE.NJ.GOVلمعرفة موقعك االنتخابي المدرج في صفحة مواقع االقتراع.

مالحظة :ال يمكن إعادة بطاقات االنتخاب من خالل البريد إىل موقع االقتراع المبكر أو موقعك االنتخابي.
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