
في مطلع هذا العام تم تمرير قانون في نيو جيرسي يسمح بالتصويت المبكر في مركز االقتراع.
وإليك إجابات أكثر خمسة أسئلة شيوًعا حول التصويت المبكر في مراكز االقتراع:  

1. ما هو التصويت المبكر في مراكز االقتراع؟
هذا االختيار الجديد يمنح كل الناخبين المسجلين فرصة اإلدالء بأصواتهم شخصياً في مراكز االقتراع عن طريق ماكينة التصويت اآللي خالل تسعة أيام قبل يوم 

االنتخابات. تستطيع اآلن اختيار التصويت بنفسك في مراكز االقتراع على حسب ما يتناسب مع مواعيدك.

االقتراع؟ المبكر في مراكز  للتصويت  المخصصة  2. ما هي األماكن 
ال يهم المكان الذي تسكنه بالمقاطعة؛ فأنت اآلن تملك الحرية المطلقة لإلدالء بصوتك داخل صناديق االقتراع في أي األماكن التي حددتها المقاطعة   •

للتصويت المبكر فيها.  
.Vote.NJ.Gov يمكنك العثور على األماكن التي خصصتها المقاطعة عبر  •

3. متى أستطيع اإلدالء بصوتي مبكًرا في مراكز االقتراع؟
ُتفتح األماكن المخصصة للتصويت المبكر في مراكز االقتراع بدًءا من يوم السبت، 23 أكتوبر حتى يوم األحد 31 أكتوبر.  •

ستكون ساعات العمل اإلثنين-السبت من 10:00 صباًحا حتى 8:00 مساًء ويوم األحد من 10:00 صباًحا حتى 6:00 مساًء. دون الحاجة إلى تحديد   •
موعد مسبق.

4. ما العمل إذا كنت أصوت دوًما عبر البريد، ولكن هذه المرة أريد أن أصوت مبكًرا بنفسي في صناديق االقتراع؟
ستحتاج إلى زيارة موقع Vote.NJ.Gov اإللكتروني ثم الضغط على "هل أنا ُمسجل؟" لتتأكد أواًل مما إذا كان اسمك نشط ضمن اختيار التصويت عبر   •

البريد.
إذا كان اسمك مسجًل تحت اختيار التصويت عبر البريد في االنتخابات العامة لعام 2021، فيجب عليك إلغاء هذا االختيار قبل أن تتمكن من اإلدالء   •

بصوتك من خلل التصويت المبكر في صناديق االقتراع عبر ماكينة التصويت اآللي. 
وحتى تتمكن من الغاء اختيارك، تواصل مع موظف المقاطعة التابع لها  بحلول 31 أغسطس.   •

5. هل ما زالت لدي فرصة في اختيار التصويت من بين الخيارات األخرى المتاحة؟
نعم، يمكنك أن تختار، بداًل من ذلك أن:

التسجيل في التصويت عبر البريد لتعيد إرسال البطاقة عن طريق أي من الطرق اآلتية...  •
1... البريد: أخر موعد لختم البطاقة بختم البريد 2 نوفمبر الساعة 8:00 مساًء لتتسلمها لجنة االنتخابات التابعة لواليتك يوم 8 نوفمبر أو قبل ذلك.
 2... تضع ورقة اقتراعك في صندوق االقتراع اآلمن: يمكنك أن تضع ورقة االقتراع في احدى الصناديق المؤمنة التابعة لواليتك يوم 2 نوفمبر 

.Vote.NJ.Gov الساعة 8:00 مساًء ويمكنك أن تتعرف على أماكن هذه الصناديق من خلل زيارة الموقع التالي      
 3... مكتب مجلس االنتخابات: تسلم البطاقة شخصًيا إلى مكتب مجلس االنتخابات التابع لواليتك يوم 2 نوفمبر الساعة 8:00 مساًء، يمكنك أن تتواصل 

.Vote.NJ.Gov مع مسؤول انتخابات المقاطعة من خلل زيارة موقع      
أو، يمكنك التصويت بشكل شخصي في المكان المخصص للقتراع من الساعة 6:00 صباًحا حتى الساعة 8:00 مساًء، خلل يوم االنتخابات المقرر   • 

في 2 نوفمبر.
   توجد تسهيلت للناخبين أصحاب الهمم. نرجو زيارة موقع Vote.NJ.Gov اإللكتروني لمعرفة مكان االقتراع من صفحة مواقع االقتراع..

ملحظة: في هذه االنتخابات ال يمكن إعادة بطاقات االقتراع عن طريق البريد إلى مكان االقتراع الخاص بك.
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