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االنتخابات العامة 2020
التصويت الشخصي في االنتخابات العامة
إذا كنت ترغب في التصويت في االنتخابات العامة شخصيًا ،فيرجى زيارة موقعك المعتاد للتصويت يوم الثالثاء  3نوفمبر  2020بين الساعة  7:00صبا ًحا والساعة  8:00مسا ًء.

التصويت عن طريق البريد
بسبب جائحة كوقيد ،)Covid-19( 19-وافق المجلس التشريعي في والية ماساتشوستس على التصويت بالبريد بدون عذر لجميع انتخابات  .2020أكمل الطلب وأرسله بالبريد أو البريد اإللكتروني ،أو أحضره إلى
إدارة االنتخابات ،وبمجرد أن تصبح أوراق االقتراع جاهزة  ،سنرسلها إليك بالبريد إلكمالها .المواطنون لديهم خيار تتبع حالة بطاقات االقتراع الخاصة بهم لمعرفة ما إذا تم إرسالها بالبريد أو استالمها.
بالنسبة القتراع  3نوفمبر لالنتخابات العامة ،يجب أن يصل طلب التصويت بالبريد بحلول  28أكتوبر .سنقوم بعد ذلك بإرسال بطاقة االقتراع الخاصة بك بالبريد ،مع التعليمات الكاملة ،والتي يمكنك ملؤها وإعادتها
إلينا .يجب استالم بطاقات االقتراع ال ُمسلَّمة باليد بحلول الساعة  8:00مسا ًء يوم االنتخابات .بطاقات االقتراع التي يتم إعادتها بالبريد يجب ختمها يختم البريد بحلول  3نوفمبر واستالمها بحلول  6نوفمبر.
عنون ُمسبق الدفع لتعيد إرساله إلى هذا المكتب .يمكن أيضًا تسليم بطاقات االقتراع باليد إلى صناديق البريد الموجودة أمام مجلس المدينة
ستتضمن جميع حزم االقتراع عن طريق البريد  2020مظروف بريدي ُم َّ
الموجود في عنوان  215بليزانت ستريت ( ،)215 Pleasant Streetومركز الشرطة الموجود في عنوان  800إيسترن أفنيو ( ،)800 Eastern Avenueوفي قاعة مركز كبار السن الموجودة في عنوان
 7شارع واشنطن ستريت ( )7 Washington Streetخالل ساعات التصويت المبكر في أكتوبر.

التصويت الشخصي المبكر
سيتم إجراء التصويت الشخصي المبكر لالنتخابات العامة في الفترة من  17إلى  30أكتوبر في المركز المجتمعي لكبار السن الواقع في  7واشنطن ستريت خالل األوقات التالية:
الجدول اليومي
االثنين 8:00 :ص  4:00 -م
الثالثاء 8:00 :ص  7:00 -م
األربعاء 8:00 :ص  4:00 -م
الخميس 8:00 :ص  4:00 -م
ظهرا
الجمعة 8:00 :صبا ًحا 12:00 -
ً
السبت 10:00 :ص  3:00 -م
األحد 10:00 :ص  3:00 -م

التصويت الغيابي

ً
مقبوال إذا كان يحمل توقيعك عليه ،أو توقيع أحد أفراد عائلتك
يجب طلب بطاقات االقتراع الغيابي كتابةً قبل  4أيام عمل على األقل من يوم االنتخابات .الطلبات ُمتاحة عبر اإلنترنت ،ولكن أي طلب كتابي سيكون
الذي ق َّدم الطلب نيابةً عنك .أو يمكنك زيارة بوابة التصويت عبر البريد الجديدة التابعة لسكرتارية الوالية لتقديم الطلبات إلكترونيًا.
يمكن تقديم الطلبات عن طريق البريد ،أو البريد اإللكتروني ،أو الفاكس  .781-388-0610يمكن إرسال الطلبات كملفات  PDFأو  JPEGطالما أنها تحتوي على توقيع شخصي باستخدام القلم أو الماوس أو القلم
الرقمي أو اإلصبع .التوقيعات المطبوعة غير مقبولة.
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إذا كنت ترغب في إرسال طلب اقتراع غيابي إليك بالبريد ،فيمكنك التواصل مع مكتب كتبة المدينة على رقم  781-397-7116أو إرسال بريد إلكتروني إلى .Elections@CityOfMalden.org

إذا كنت في حاجة إلى مساعدة بسبب اإلعاقة
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة بسبب اإلعاقة ،فيُرجى زيارة صفحة التصويت اإللكتروني عبر البريد في الوالية .يسمح هذا النظام للناخبين ذوي اإلعاقة بتلقي بطاقات اقتراعهم إلكترونيًا ،والتعليم على أوراق اقتراعهم
بخصوصية واستقاللية باستخدام التكنولوجيا المساعدة الخاصة بهم ،وطباعة بطاقات اقتراعهم ،وإرسالها بالبريد أو تسليمها باليد إلى مسؤول االنتخابات المحلي ليتم إحصاءها .يشترط القانون وجوب طباعة جميع
أوراق االقتراع وال يسمح بإعادة هذا النوع من بطاقات االقتراع إلكترونيًا.
لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال ب ُمنسق التصويت عبر البريد على  AVBM@sec.state.ma.usأو عن طريق االتصال بالرقم  617-727-2828من  8:45صبا ًحا حتى  5:00مسا ًء .من االثنين وحتى
الجمعة.

تسجيل الناخبين
الموعد النهائي للتسجيل هو عشرة أيام قبل االنتخابات .الموعد النهائي للتسجيل للتصويت في االنتخابات المنعقدة  3نوفمبر  2020هو يوم السبت 24 ،أكتوبر.2020 ،

األسئلة الشائعة الهامة حول االنتخابات


هل سيكون هناك مسؤولون أو جهات إنفاذ قانون يراقبونني أثناء التصويت؟


ال ،على الرغم من أن قانون الوالية ينص على وجود ضابط شرطة يرتدي زيًا رسميًا في موقع االقتراع ،إال أنهم موجودون فقط للحفاظ على النظام العام للدائرة االنتخابية .في بيان صحفي
مؤخرا عن المدعي العام في والية ماساتشوستس ،تمت معالجة مسألة وجود سلطات إنفاذ القانون في مراكز االقتراع .كان الهدف من البيان اإلرشادي أن يوضح للناخبين في والية
صدر
ً
ماساتشوستس أن حقهم في التصويت دون ترهيب أو مضايقة ،خاضع للحماية.
على الرغم من وجود أشكال من مراقبة االنتخابات مسموح بها بموجب القانون ،ال يمكن للرئيس إرسال سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية أو الجيش أو سلطات إنفاذ القانون المحلي لمراقبة
االنتخابات.



أنا انتوي التصويت شخصيًا .هل هناك أي شيء مختلف في أماكن االقتراع عن االنتخابات التمهيدية السابقة؟




قادرا على تسليمها في مجلس المدينة؟
إذا كان ال يزال لدي بطاقة اقتراع التصويت بالبريد ،فهل ما زلت ً
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ال .إذا لم تكن قد قمت بالتصويت المبكر ،فما عليك سوى الحضور إلى موقعك المعتاد لالقتراع بين الساعة  7:00صبا ًحا والساعة  8:00مسا ًء يوم االنتخابات العامة في  3نوفمبر .من فضلك
تذكر أن تلتزم بالتباعد االجتماعي ويُرجى ارتداء قناع واقي.

نعم .سيفتح مجلس مدينة مالدن الواقع في  215بليسانت ستريت( .مجلس المدينة الجديد) حتى  8:00مسا ًء للمواطنين لتسليم بطاقات اقتراعهم عن طريق البريد يوم االنتخابات العامة في 3
نوفمبر .يمكن أيضًا وضع بطاقات االقتراع باليد في صناديق البريد الموجودة أمام مجلس مدينة مالدن الواقع في  215بليسانت ستريت ،ومركز الشرطة الواقع في  800إيسترن أيفنيو ،وفي
قاعة مركز كبار السن الواقع في  7شارع واشنطن خالل ساعات التصويت المبكر في أكتوبر.

إذا طلبت بطاقة اقتراع للتصويت بالبريد ،فهل يمكنني تغيير رأيي والتصويت شخصيًا؟
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نعم .يجب ختم جميع بطاقات االقتراع التي يتم إعادتها بالبريد بحلول  3نوفمبر  2020ويجب أن تصل إلى مسؤول االنتخابات المحلي بحلول  6نوفمبر  2020حتى يتم احتسابها .إذا لم تكن
متأكدًا من أن بطاقة اقتراعك قد تم استالمها ،فإن أفضل ما يمكنك فعله هو إما أن تتبع حالة بطاقة االقتراع الخاصة بك أو تتصل بمكتب كتبة المدينة على رقم  781-397-7116للتأكد من أن
بطاقة االقتراع قد تم استالمها أم ال.

ماذا لو تم إدخالي إلى إحدى مؤسسات الرعاية الصحية وال يمكنني الذهاب إلى صناديق االقتراع للتصويت؟
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نعم .يجوز ألي ناخب أن يرافقه شخص آخر في غرفة االقتراع في حال احتاج إلى المساعدة في قراءة أو ملء ورقة االقتراع.

إذا قمت بإرسال بطاقة االقتراع الخاصة بي بالبريد باستخدام بريد الواليات المتحدة ورأيت أنها لن يتم استالمها في الوقت المناسب ،فهل يؤكد ختم البريد أن بطاقة اقتراعي أرسلت "في الوقت المحدد"؟




نعم .يمكنك إحضار مطبوعات إلى مقصورة التصويت .يمكنك إحضار كتيبات ،أو إعالنات مطبوعة مسبقًا ،أو مالحظاتك الخاصة ولكن ال تعرض هذه المطبوعات لآلخرين أثناء تواجدك في
موقع االقتراع .يجب أن تأخذ جميع المطبوعات معك عند مغادرة مقصورة التصويت.

هل يمكنني أن أصطحب أحد في مكان االقتراع؟




إذا أخطأت في ورقة اقتراعك  ،فيمكنك طلب واحدة جديدة وسيتم وضع عالمة على البطاقة األولى توضَّح أنها "غير صالحة" .لن يتم إصدار أكثر من بطاقتي اقتراع بديلتين للناخبين ،لذا
يرجى توخي الحذر الشديد في قراءة الخيارات وملئها.

هل يمكنني إحضار مطبوعات إلى مكان االقتراع؟




يُحتمل حدوث هذا .بمجرد إعادة بطاقة االقتراع الخاصة بك وقبولها من قبل هذا المكتب ،ال يمكنك استعادتها أو التصويت مرة أخرى .إذا طلبت بطاقة تصويت بالبريد ولكنك لم تُعدها بعد،
يمكنك التصويت شخصيًا خالل فترة التصويت المبكر أو في يوم االنتخابات.

ماذا لو أخطأت في ورقة االقتراع الخاصة بي؟
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إذا أدخلت إلى مرفق رعاية صحيَّة في غضون  7أيام من االنتخابات ،أو تلقيت تعليمات من أخصائي طبي أو مسؤول للصحة العامة بالحجر الذاتي في منزلك في غضون  7أيام من
االنتخابات ،يمكنك استخدام طلب بطاقة االقتراع الغيابي لتحديد شخص ما يقوم باستالم البطاقة الخاصة بك لالقتراع الغيابي في حاالت الطوارئ ،وتسليمها إليك ،وإعادتها إلى مسؤول
االنتخابات المحلي لديك.
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