
 

 

 والية مينيسوتا
المزارعين حزب 

  والعمال الديمقراطي

 حماية المصّوتين
 األسئلة الشائعة حول سهولة الوصول إلى أماكن التصويت 

 التفسير  خيارات سهولة الوصول 

تتطلب قوانين الوالية والقوانين الفيدرالية أن تكون أماكن االقتراع يسُهل الوصول إليها فعليًا. يمكن   سهولة الوصول إلى مكان االقتراع 
للمسؤول المحلي فقط اختيار أماكن االقتراع التي تلبي تلك المعايير، ما لم يكن هناك مكان متاح داخل  

لعثور على قائمة كاملة بمعايير  الدائرة االنتخابية يمكن الوصول إليه أو يسُهل الوصول إليه. يمكن ا
 .هنا سهولة الوصول إلى مكان االقتراع 

ا على هويتك وأن تطلب من شخص آخر  إذا كنت ال تستطيع توقيع اسمك، فلديك الحق في التأكيد شفهيً  تسجيل الدخول شفهيًا 

 التوقيع نيابة عنك.  

 يّحق لكل ناخب طلب المساعدة من أي شخص، باستثناء ممثل صاحب العمل أو النقابة.  طلب المساعدة من اآلخرين 
يمكنك إحضار أحد أفراد العائلة أو صديق أو جار أو أي شخص تختاره لمساعدتك في   -

 التصويت. 
 يمكنك أيًضا طلب المساعدة من قاضي االنتخابات في مكان االقتراع.  -

يمكن لمساعدك مساعدتك في جميع مراحل عملية التصويت، بما في ذلك في مقصورة التصويت. يمكنك 
صة بك بشكل خاص على قاضي االنتخابات للتحقق من أنه قد تم وضع عرض بطاقة االقتراع الخا 

عالمة االقتراع عليها بشكل صحيح. ال يُسَمح للمساعدين بالتأثير على تصويتك أو مشاركة كيفية إدالئك 
 بصوتك مع اآلخرين. 

آالت التصويت سهلة االستخدام لذوي  
 الهمم 

عالمات االقتراع يمكنها وضع عالمة على تحتوي معظم أماكن االقتراع على آلة لوضع  -
بطاقة االقتراع نيابة عنك. تمنحك هذه اآلالت الخصوصية التي تحتاجها إذا كنت ال تستطيع 

التصويت باستخدام قلم )أو اخترت عدم فعل ذلك(. تحتوي اآللة على شاشة تعرض بطاقة  
راءة بطاقة االقتراع لك من خالل االقتراع بطباعة كبيرة أو بخلفية عالية التباين. يمكن أيًضا ق

سماعات الرأس. يمكنك ملء بطاقة االقتراع الخاصة بك باستخدام لوحة مفاتيح برايل أو 
شاشة لمس أو جهاز الرشف والنفخ. بعد أن تحدد خياراتك، تطبع اآللة بطاقة االقتراع  

 المكتملة.
ها عدد الناخبين المسجلين عن  وباستثناء انتخابات البلدات المستقلة في البلدات التي يقل في -

 ناخب، يجب أن تكون آالت وضع عالمات االقتراع موجودة في كل مكان اقتراع. 500

إذا كنت ال تستطيع مغادرة سيارتك بسهولة أو ال ترغب في ذلك، فيمكنك أن تطلب إحضار بطاقة   التصويت من الرصيف 

»التصويت من الرصيف«. سيحضر قاضيا انتخابات من أحزاب  االقتراع لك. يُعَرف هذا اإلجراء باسم 

سياسية رئيسية مختلفة بطاقة اقتراع لك. عندما تنتهي من التصويت، سيأخذ قاضيا االنتخابات بطاقة  

 اقتراعك إلى الداخل ويضعانها في صندوق االقتراع. 

 م يكن القاضي قد ألغى حقك في التصويت.لديك الحق في التصويت إذا كنت تحت الوصاية، ما ل التصويت تحت الوصاية 

https://www.sos.state.mn.us/elections-voting/election-day-voting/polling-place-accessibility/


 

 معلومات إضافية: 

/https://dfl.org/voterprotection  |/https://dfl.org  | |https://mnvotes.gov 

لديك الحق في الحصول على بطاقة اقتراع بديلة إذا ارتكبت خطأ في بطاقة االقتراع السابقة قبل أن تلقي   بطاقات االقتراع البديلة 
 بها في صندوق االقتراع. 

 متعددة.تتوفر استمارة طلب االقتراع الغيابي بأشكال  اإلدالء بصوتك عبر البريد 
 طلب االقتراع الغيابي عبر اإلنترنت  -

 طلب اقتراع غيابي قابل للتنزيل باللغات اإلنجليزية واإلسبانية والهمونغ والصومالية -

 1-877-600-8683ل لغة برايل، يُرجى االتصال بالرقم لطلب نموذج طلب بتنسيق بديل مث

في بعض الحاالت، يمكنك أن تطلب من أحد ممثليك استالم بطاقة اقتراع غيابي وإعادتها لك. يُعَرف هذا  

 اإلجراء باسم »االستالم عن طريق مندوب«. 

 لتكون مؤهالً الستالم بطاقة االقتراع بمندوب، عليك أن تتوفر فيك الشروط التالية:   استالم بطاقة االقتراع بمندوب 

 اإلقامة في دار رعاية ُمّسنين  -

 اإلقامة في أحد مرافق الرعاية الدائمة -

 اإلقامة في مركز عالج سكني  -

 اإلقامة في دار جماعية  -

 اإلقامة في مأوى للسيدات اللواتي يتعرضن للضرب  -

مستشفى أو أن تكون غير قادر على الذهاب إلى مكان االقتراع ألسباب صحية  اإلقامة في  -

 تعجيزية أو إعاقة. 

 

. أعِط ذلك النموذج  ابياالستالم بمندوب لنموذج بطاقة االقتراع الغييجب عليك إكمال طلب  -

وطلب االقتراع الغيابي إلى مندوبك. اطلب من المندوب أخذ كال النموذجين إلى مكتب 

 االنتخابات المحلي الستالم بطاقة االقتراع الخاصة بك. 

عاًما على األقل، وأن تجمعك به عالقة سابقة وال يمكن أن   18يجب أن يكون عُمر مندوبك  -

فرد الواحد أن يكون مندوبًا ألكثر من ثالثة ناخبين في أحد  . وال يمكن لليكون مرشًحا

االنتخابات. يمكن للمندوب استالم بطاقة االقتراع الخاصة بك قبل االنتخابات بسبعة أيام 

ظهًرا في يوم االنتخابات. يجب على مندوبك أو أي شخص آخر تعينه إعادة   2وحتى الساعة 

عصًرا في يوم االنتخابات.   3ت بحلول الساعة بطاقة االقتراع إلى نفس مكتب االنتخابا 

يمكنك أيًضا إعادة بطاقة االقتراع الخاصة بك عن طريق البريد. يجب أن يتلقى موظفو 

 االنتخابات بطاقة االقتراع في يوم االنتخابات أو قبله. 
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