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 � مدينة

 نيويورك 2021

 سيكون لدى سكان نيويورك هذا العام طريقة جديدة وبسيطة للتصويت �مثلينا ا�حلي� ا�نتخب� � ا�نتخابات ا�ولية والخاصة لرئيس البلدية وا�راقب ا�ا�

وا�حامي العام ورئيس ا�نطقة ومجلس ا�دينة

 انتخابــات اختيار ال�تيب � مدينة نيويورك

باستخدام التصويت ا�ُصن¬ف، ªكنك تحديد تفضي§تك للمرشح� بال�تيب، بد�ً من التصويت لصالح مرشح واحد فقط إذا كنت � تزال تريد التصويت �رشح واحد فقط، فيمكنك ذلك

 صو½ت �رشحك ا�فضل أو�ً ثم رتب الخيار الثا¸ والثالث والرابع والخامس � حالة عدم فوز مفضلتك. ªنح التصويت ا�صنف الناخب� القدرة ع² ا�ختيار بناًء ع² آمالك وقيمك، دون خوف من

انتخاب شخص � تحبه

 �اذا ترتيب ا�رشح�؟

اليــك التعليÂت � كيفية التصويت

تذكر

 امÃ شكً§ بيضاويًا واحًدا فقط لكل عمود

 صوتك له قوة أكÆ إذا قمت Åلء شكل بيضاوي واحد فقط
 لكل صف ، أي رتب كل مرشح مرة واحدة فقط

 ªكنك تصنيف العديد أو أقل من ا�رشح� كÂ يحلو لك ، Åا �
ذلك كتابة ا�رشح ، بحد أقÇ خمسة (5) مرشح�

Ãكما هو الحال دائًما ، إذا كنت تقوم بالترتيب أو تصوت لمرشح واحد فقط ، فام 

الشكل البيضاوي ا�ول على يمين اختيارك ا�ول

 لمنح صوتك مزيًدا من القوة ، استمر وحدد الخيار الثاني ، وامÃ الخيار الثاني بيضاويًا

.على يمين المرشح. استمر حتى تصل إلى 5 من اختياراتك

, ت  را لخيا ا من  يد  �ز  ا
Êك ا ت  أصوا
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ا�سئلة الشائعة حول تصنيف ا�رشح�

مصادر

هل ªكنني التصويت لنفس ا�رشح أكÊ من مرة؟

 ªكنك ذلك، لكن صوتك له قوة أكÆ إذا حصلت ع² مرتبة. يعتÆ ترتيب أحد

 ا�رشح� ع² أنه خيارك ا�ول والثا¸ والثالث هو نفسه ترك الخيار الثا¸ والثالث

 والخيارات ا�خرى فارًغا. أنت � تحسن من فرص ا�رشح � الفوز بالتصويت لهذا

ا�رشح أكÊ من مرة

هل يؤثر التصويت بال�تيب ع² مرشحي ا�ول او ا�فضل ؟

.�. � يؤثر تصنيف ا�رشح� اÐخرين ع² تصويتك و اختيارك ا�ول

Ñوذج ا�ق�اع الغياÕ تحقق من حالة تسجيل الناخب الخاص بك ، واطلب

vote.nyc & aaiusa.org  وابحث عن موقع التصويت ا�بكر وا�ق�اع � يوم ا�نتخابات

هل أنا بحاجة لل�تيب حتى يتم احتساب تصويتي؟

.� ، ªكنك تصنيف أكÆ عدد أو أقل مÂ تريد وسيحسب تصويتك

كيف يتم تحديد الفائز؟

 للبدء، يتم احتساب جميع أصوات ا�ختيار ا�ول. إذا حصل احد ا�رشح� ع²

 ٪50 + 1 من أصوات ا�ختيار ا�ول او ا�رشح ا�فضل، فإنه يفوز. خ§ف ذلك،

 يتم عد بطاقات ا�ق�اع � جو�ت. � كل جولة يتم استبعاد ا�رشح� الحاصل�

 ع² أقل عدد من ا�صوات. يتم احتساب بطاقات ا�ق�اع لهذا ا�رشح �ختيار

.الناخب التا�. تستمر الجو�ت حتى يحدد الفائز من ا�ثن� ا�رشح� النهائي�

التصويت بال�تيب الخيارات يعني

.ا�زيد من القوة لسكان نيويورك وليس للمصالح الخاصة

Æأك Ùله تأث �رشح�مزيد من الصوت �ن ترتيب ا.
 ا�زيد من الخيارات لسكان نيويورك عندما ªكنهم التصويت �رشح واحد فقط

Ûنصب مح�خمسة  Üأو ترتيب ما يصل إ.

 تواريخ مهمة ل§نتخابات ا�ولية لشــهر يونيو

اطلب اق�اعك الغياÑ اليوم
.يبدأ التصويت ا�بكر من السبت12يونيو - ا�حد 20 يونيو

 تأكد من مكان ا�ق�اع ا�خصص لك
.يوم ا�نتخابات هو الث§ثاء 22 حزيران (يونيو) ، تفتح مراكز ا�ق�اع من الساعة 6 صباحاً حتى 9 مساًء

تحقق من موقع ا�ق�اع الخاص بك
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