
 
 

 װײסט אײערע רעכטן
 

 איר האט די רעכט צו שטימען אין אלגעמײנע אדער ספעציעלע װאלן אױב׃
 איר זענט א רעגיסטרירטער װײלער. ●
בײנאכט דעם װאלן טאג, אדער איר שטימט פרי (באקוקט  9אינדערפרי און  6איר זענט אינעװײניג אדער אין לײן אין אײער פאל פלאץ צװישן  ●

voting.nyc .(פאר טעג און שעהן 
 

 איר האט די רעכט צו שטימען אין פרײמערי װאלן אױב׃
איר זענט א רעגיסטרירטער װײלער און איר זענט אײנגעשריבן אין א פארטײ װאס האלט אפ פרײמערי װאלן, סײדן סטעיט פארטײ כללים טוען עס  ●

 .אנדערש ערלױבן 
בײנאכט דעם װאלן טאג, אדער איר שטימט פרי (באקוקט  9אינדערפרי און  6איר זענט אינעװײניג אדער אין לײן אין אײער פאל פלאץ צװישן  ●

voting.nyc .(פאר טעג און שעהן 
 

 פריע שטימען
טעג פאר װאלן טאג.  איר  10אנהײבנדיג , טעג נאכאנאנד פאר יעדן װאלן טאג 9פארקומען במשך איר האט די רעכט צו שטימען פרי. פריע שטימען װעט 

 .voting.nyc װאו איר קענט שטימען פרי אדער דעם װאלן טאג, באזוכט קענט אױך שטימען דעם װאלן טאג. כדי געװאױר צו װערן
 

 האט איר א רעכט צו׃ אין סײ װעלכע װאלן,
געהאלפן װערן דורך סײ װעלכע פערזאן װעם איר קלײבט אױס (חוץ אײער ארבעטסגעבער אדער פאראײן פארשטײער), ארײנגערעכנט א  ●

 טרענירטע פאל ארבעטער, אױב איר דארפט הילף.
 אױב איר דארפט א דאלמעטשער, זענען דאלמעטשערס פאראן צו צוהעלפן װײלער בײ אױסגעקליבענע סײטס. 

o  866רופט-VOTE-NYC  פאר מער אינפארמאציע, ארײנגערעכנט װעלכע פאל סײטס האבן דאלמעטשערס אין שפאניש, כינעזיש
 באנגלא, פונדזשאבי און הינדי.  (קאנטאניז און מאנדארין), קארעאיש,

o  באזוכטparticipate.nyc.gov  .צו באקוקן װאו עס זענען פאראן דאלמעטשערס אין אנדערע שפראכן 
 ברענגט אריין א דאלמעטשער אין די שטים בידקע.  ●
 פרעגט װאלן ארבעטער װיאזױ צו באצײכענען אײער שטים־צעטל און אפגעבן אײער שטימע.  ●
װײלער װעגװײזער.  (ביטע נעמט די מאטעריאלן מיט מיט  CFBעטל פראגעס, אזױװי דער מיטברענגען מאטעריאלן איבער קאנדידאטן און שטים־צ ●

 זיך װען איר זענט פארטיג מיטן שטימען). שטימט אפילו אױב די שטים־מאשין איז קאליע. 
 שטימען מיט אן "אפידעוויט שטים־צעטל" אױב אײער נאמען פעלט פון די ליסטע פון װײלער בײ אײער פאל סײט. ●
 זײן אפװעזנד פון די ארבעט מיטן צװעק צו גײן שטימען׃ ניו יארק סטעיט געזעץ ערלױבט אײך צו זײן אפװעזנד פון די ארבעט במשך ביז צו דרײ ●

באצאלטע שעהן אין אנהױב אדער בײם סוף פון אײער ארבעטסטאג כדי צו גײן שטימען, אבער איר דארפט לאזן אײער ארבעטסגעבער װיסן 
 ײ טעג פאר װאלן טאג. דערפון כאטש צװ

לױטן פעדעראלע און סטעיט געזעץ, זענען מענטשן מיט דיסעביליטיס בארעכטיגט צו הילף מיט װײלער רעגיסטראציע, צוגענגליכע פאל סײטס  ●
ן צו שטימען אױב איר האט א דיסעביליטי און מײנט אז אײער רעכט צו הילף בײם שטימען אדער רעגיסטריר  און הילף מיט אפגעבן זײער שטימע. 

 .311איז פארלעצט געװארן, ביטע רופט 
אױב איר זענט יעצט אױף פראבעישאן אדער פאראול, האט איר די רעכט צו שטימען.  אױב איר זענט פריער רעגיסטרירט געװארן, דארף אײער  ●

 .בַאקוקט אײער װײלער רעגיסטרַאציע סטַאטוסװײלער רעקארד נאך אלס זײן גילטיג. 
 אױב איר שטימט צום ערשטן מאל, װעט איר מעגליך דארפן צײגן אידענטיפיקאציע כדי צו שטימען אין די װאלן. 

אײ־די אדער א יעצטיגע יוטיליטי ביל, באנק סטעיטמענט,  אקצעפטירבארע אידענטיפיקאציע פאפירן רעכענען ארײן א גילטיגע פאטא ●
 גאװערנמענט טשעק אדער פעיטשעק, אדער גאװערנמענט דאקומענט מיט אײער נאמען און אדרעס.  

 אױב איר קענט נישט אדער װילט נישט צײגן קײן אידענטיפיקאציע, האט איר די רעכט צו שטימען מיט אן אפידעװיט שטים־צעטל.  ●
 
 
 
 
 
 
 

http://www.voting.nyc/
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 אפגעבן אײער שטימע
) אױב איר דארפט BMDדרײ אײנפאכע שריט צו אפגעבן אײער שטימע דעם װאלן טאג פריע שטימען.  בעט צו נוצן דעם שטים־צעטל צייכענען דעווייס (

 הילף מיט'ן ארײנפולן אײערע אױסװאלן. 
 באקומט אײער שטים־צעטל | 1

גן טיש פאר אײער אסעמבלי דיסטריקט/װאלן דיסטריקט (די ציפערן זענען געדרוקט גײט צו אײער באשטימטע פאל סײט און טרעפט דעם ריכטי ●
אױף די מעלדונג װאס איר האט באקומען פונעם באורד אװ עלעקשאנס און אױף אײער װײלער װעגװײזער מעילינג לעיבל) אדער אױף 

lsitelocator.com/searchhttps://nyc.pol  
פון דעם פאל ארבעטער.  מען װעט אײך געבן א  פאפירענע שטים־צעטל װאס באשטײט פון צװײ בלעטערסײנט ארײן און באקומט אײער  ●

פריװאטקײט צודעק כדי אנדערע זאלן עס נישט קענען זען נאכדעם װאס איר האט עס באצײכנט.  מען קען טרעפן אנװײזונגען פון אױבן אױף 
    ײטן פונעם שטים־צעטל בלאט.בײדע ז
o  פאלגנדע פארמעסטן׃ מעיאר, פובליק אדוואקאט, קאמפטראלער, די ראנק אויסוואל שטימען זײט פונעם שטים־צעטל קען האבן די

 בארא פרעזידענט, און סיטי קאונסיל
o  ,די נישט־ראנק אויסוואל שטימען זײט פונעם שטים־צעטל קען האבן די פאלגנדע פארמעסטן׃ דיסטריקט אטארני, סטעיט קאמיטעט

 רער, דעלעגאט צו דזשודישאל קאנװענשאן. ריכטער פון סיװיל קאורט (דיסטריקט אדער קאונטי), דיסטריקט פי
 גײט צו די פריװאטקײט בודקע אדער בעט צו נוצן דעם שטים־צעטל צייכענען דעווייס. ●

  באצײכנט אײער שטים־צעטל  | 2
 

 קאנדידאטן אינעם סדר פון פארצוג. 5באצייכנט ביז צו 
 

 
 אריין דעם רינגל נעבן זייער נאמען אונטער דעם ערשטן קאלום.וועלט אויס אייער ערשטע־אויסוואל קאנדידאט און פולט גענצליך  .1
 אויב איר האט א צווייטע־אויסוואל קאנדידאט, פולט אריין דעם רינגל נעבן זייער נאמען אונטער דעם צווייטן קאלום. .2
באצייכענען אנדערע  ר ווילט.איר קענט נאך אלס שטימען פאר נאר איין קאנדידאט אויב אי קאנדידאטן. 5איר קענט באצייכענען ביז צו  .3

 קאנדידאטן שעדיגט נישט אייער ערשטע אויסוואל.
 

 באצייכנט נישט קיין קאנדידאט מער ווי איין מאל. אויב איר טוט דאס יא, וועט מען נאר ציילן אייער ערשטע באצייכענונג פאר דעם.
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וועלט אויס מער ווי איין קאנדידאט אלס אייער ערשטע אויסוואל, וועט אייער  געבט נישט פאר מערערע קאנדידאטן די זעלבע באצייכענונג. אויב איר
 שטים־צעטל נישט זיין גילטיג.

 
 

 סקענט אײער שטים־צעטל | 3
 טראגט אײער באצײכנטע שטים־צעטל אין דעם פריװאטקײט צודעק צום ארט װאו דער סקענער שטײט.   ●
 י געאייגענטע קנעפל אױף די סקין. װעלט אױס אײער געװאונטשענע שפראך דורך דריקן ד ●
שטעלט ארײן אײער באצײכנטע שטים־צעטל אינעם סקענער כדי צו אפגעבן אײער שטימע. דער סקענער נעמט אן שטים־צעטלעך אין סײ  ●

 װעלכע ריכטונג און לײענט בײדע זײטן.  דער סקענער װעט אײך מעלדן װען אײער שטימע איז אפגעגעבן געװארן. 
 

 שטימעןארײנשרײבן 
 אױב איר װילט שטימען פאר א קאנדידאט װאס איז נישט געליסטעט אױף דעם שטים־צעטל, מוזט איר׃

 , אוןשורה " (ארײנשרײבן)in-Writeארײנשרײבן דעם נאמען אױף די " ●
  .ארײנפולן א רינגל צו באצײכענען אײער אױסװאל ●

 
װיאזױ צו נוצן דעם שטים־צעטל צייכענען דעווייס

 דער שטים־צעטל צייכענען דעווייס טוט צושטעלן צװײ װעגן פאר װײלער צו באקומען צוטריט צום שטים־צעטל׃
 דעם שטים־צעטל אױף די דיספלעי סקריןבאקוקן  ●
 אױסהערן דעם שטים־צעטל דורך אודיא־העדפאונס ●

 דער שטים־צעטל צייכענען דעווייס טוט צושטעלן פיר װעגן פאר װײלער צו באקומען צוטריט צום שטים־צעטל׃
 טאטש סקרין ●
 קי פעד (ברעיל) ●
 סיפ ענד פאף דעווייס ●
 ראקער פעדל  ●

 אײער שטים־צעטל נוצנדיק דעם שטים־צעטל צייכענען דעווייס: פאלגט די שריט צו באצײכענען
 באשליסט װיאזױ איר װעט באקומען צוטריט צו און באצײכענען דעם שטים־צעטל. ●
 שטעלט ארײן דעם שטים־צעטל אין דעם פיד טרעי. ●
 װעלט אױס אײער געװאונטשענע שפראך. ●
 דעם פראצעס פון מאכן און איבערקוקן אײערע אױסװאלן.דער שטים־צעטל צייכענען דעווייס װעט אײך אדורכפירן דורך  ●
" NEXTצו טױשן אן אױסװאל, קלײבט אױס דעם פארמעסט אדער אישו װאס איר װילט טױשן און מאכט דעם ריכטיגן אױסװאל.  װעלט אױס " ●

 (װײטער) צו צוריקגײן צום הױפט סקרין. 
 אײער באצײכנטע שטים־צעטל." (באצײכענען שטים־צעטל) צו פרינטן Mark Ballotװעלט אױס " ●
 טראגט אײער געפרינטע שטים־צעטל און װײלער קארטל צום ארט װאו דער סקענער שטײט.  ●
אױב איר דארפט הילף מיטן ארײנשטעלן אײער שטים־צעטל אין דעם סקענער, װעט א פאל ארבעטער אײך צוהעלפן. ●

 
 געדענקט...

עס זענען מעגליך פאראן אנװײזונגען און/אדער שטים־צעטל פראפאזעלס צו שטימען דערפאר אױף  אנדערע זײט!קערט אײער שטים־צעטל איבער אױף די 
 די אנדערע זײט. 
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 ", און מאכט נישט קײן קרײזל ארום דעם רינגל.✓", נישט קײן "xנוצט נישט קײן " ארײן. פולט דעם רינגל גענצליך

 
 קאנדידאטן אינעם סדר פון פארצוג. 5באצייכנט ביז צו צעטל: -ווי אזוי אויסצופולן אייער שטים

 

 
 וועלט אויס אייער ערשטע־אויסוואל קאנדידאט און פולט גענצליך אריין דעם רינגל נעבן זייער נאמען אונטער דעם ערשטן קאלום. .4
 עם צווייטן קאלום.אויב איר האט א צווייטע־אויסוואל קאנדידאט, פולט אריין דעם רינגל נעבן זייער נאמען אונטער ד .5
באצייכענען אנדערע  איר קענט נאך אלס שטימען פאר נאר איין קאנדידאט אויב איר ווילט. קאנדידאטן. 5איר קענט באצייכענען ביז צו  .6

 קאנדידאטן שעדיגט נישט אייער ערשטע אויסוואל.
 

שרײבט ארײן זײן/איר צו שטימען פאר א קאנדידאט װאס איז נישט געליסטעט אױף דעם שטים־צעטל,   איר קענט שטימען פאר אן ארײנשרײבן קאנדידאט.
  שורה און פולט אױס א רינגל צו באצײכענען אײער אױסװאל. " (ארײנשרײבן)in-Writeנאמען אױף די "

 
ער שטים־צעטל אױפמערקזאם אײדער איר סקענט עס.  קוקט איבער אײמאכט זיכער אז איר שטימט פאר יעדע אמט און אױף יעדע שטים־צעטל פראגע.  

   מאכט זיכער אז איר האט געשטימט פאר יעדן פארמעסט און יעדע שטים־צעטל פראפאזעל.
 

 פראבלעמען & לעזונגען
 איך האב געמאכט א טעות בײם באצײכענען מײן שטים־צעטל.

איר געבט די זעלבע באצייכענונג פאר מערערע קאנדידאטן אדער געבט אײן בכלל א  אױב איר שטימט פערזענליך, װעט די שטים־מאשין אײך לאזן װיסן אױב
ין לײדיגע שטים־צעטל װען איר סקענט עס.  אױב איר מאכט א טעות, קענט איר בעטן א פאל ארבעטער צו געבן אײך א נײע שטים־צעטל. די שטים־מאש

ען אדער באצײכנט דעם זעלבן קאנדידאטן מער װי אײן מאל, װײל אײער ערשטע־אױסװאל װעט אײך נישט לאזן װיסן אױב איר היפערט איבער באצייכענונג
 .שטימע װעט נאך אלס זײן גילטיג אין יענע סיטואציעס

 
 דער טעקסט איז צו קלײן; איך קען נישט לײענען מײן פאפירענע שטים־צעטל.

 וצן א שטים־צעטל צייכענען דעווייס.עס איז דא צו באקומען א פארגרעסערונג בלאט.  איר קענט אױך בעטן צו נ


