
 

 وحدة حماية المصوت: اعرف حقوقك

 

من ممارسة أي شكل من  حكومية دائرةأي والية أو  1965 الصادر عامقانون حماية التصويت  يمنع

.كرفض إعطائهم حق التصويت أشكال التمييز العرقي أو العنصري  

 واليتكب االقتراع المتعلقة اعرف متطلبات : 

o  االتحاد الوطني لمشريعي الوالية رخر:  ق  بييار  األ المتطلباتو )أو بطاقة الهوية( بطاقة االقتراع

 طلبات هوية المصوت" أو ق  باالتصال بالسكرتارية المحلية لمكتب الوالية."مت

 أين تصوت و متي؟ 

o  ق  بييار  تمويل اتحاد تعلي  النساء المصوتاتvote411.org  .أو اتصل بسركتارية مكتب الوالية 

 أثناء التصويت؟ هل تعرضت لسوء معاملة 

 ، و أي اس  شهود للواقعة.االقتراعمكان  صندوق االقتراع عندق  بكتابة اس  موظف  -1

 202-244-2990أو اتصل على  vpu@adc.orgVPU -ADC ق  بإرسال بريد إلكتروني إلى  -2

 التصويت عن طريق البريد االلكترونيتواصل مع قس  الواليات المتحد  وحد  الحقوق المدنية شعبة  -3

 voting.section@usdoj.gov  1-202-307-أو  1-800-253- 3931أو باالتصال على الرخط المجاني على

2767 

 

 الحقائق ضد الشاْئعات

 شائعة: موظفي االقتراع بإمكانهم طرح أسئلة شخصية لتحديد هويتك 

  :موظفي االقتراع يسمح له  بطرح أسئلة مرختار  لتحديد هوية المصوت مثل السؤال عن العنوان أو بعض حقيقة

الواليات مثال تطلب إثبات هوية )يتضمن ررخصة قياد (. لكن، ال يمكن لموظفي االقتراع لالستفسار عن مواضيع 

ال سؤاله  عن إثبات الجنسية إذا كنت ضمن  التودد للمصوتين وشرخصية أو سياسية. موظفي االقتراع ال يمكنه  

 المسجلين. الئحة النارخبين

 

   :من الممكن أن ال يسمح لك بالتصويت و إجبارك على مغادرة صناديق االقتراع دون االدالء بصوتك.شائعة 

 :كل المصوتين لديه  الحق بالتصويت المشروط. إذا موظف قا  بالسؤال عن أهليتك للتصويت، بإمكانك   حقيقة

طلب القيا  بتصويت مشروط، و ستفحص  األهلية بعد عملية التصويت. إذا ت  التأكد من صحة األهلية، التصويت 

 المشروط سيفتح و سيحتسب ضمن النتائج الرسمية لالنترخابات. 
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 مكنك التصويت إذا كان منزلك مرهون. شائعة: ال ي 

 :ذلك ال يعني سقوط حقك في التصويت. بعض الواليات، مثل ميشغن تسمح الرهن قيدإذا كان منيلك  حقيقة ،

 ألولئك الذين انتقلوا من منايله  ستون يوما للتصويت في نفس المنطقة. ال تحتاج منيل للتصويت.

 

  ملصقات، أو قمصان داعمة مرشح محدد أو قضية عند قيامك بالتصويت.ارتداء أزرة أو شائعة: ال يمكنك  

 :ال يسمح   -أغلب الواليات تسمح للمصوت بارتداء مالبس حمالت انترخابية عند قيامه بالتصويت )مالحظة  حقيقة

مثال، ال  لكن، بعض السلطات القضائية أو النطاقات، فيرجينيا .للمصوت بالتباطئ في مكان االنترخاب بعد التصويت(

 تلك األشياء. األفضل التواصل مع مكتب سكرتارية الوالية لتحدد إن كان ذلك مسموح.تسمح بمثل 

  :صاحب سابقة جنائية ال يمكنه التصويتشائعة . 

 :دانون مبعض الواليات تسمح حتى لبعض ال .ليس كل الواليات تمنع أصحاب السوابق الجنائية من التصويت حقيقة

 منع اإلدانة بجنحة من حق التصويت بأي حال. حق التصويت. ال ت

 

 

 

  :ال يمكنك التصويت إذا كان عليك مخالفات موقف سيارة غير مدفوعة، مخالفات مرورية، التخلف عن دعم شائعة

 . طفل، أو رسوم مخالفات أخرى

 :ال يمكن منعك من  .موظفي التصويت ليس لديه  أي معلومات تتعلق بمرخالفات أو رسو  غير مدفوعة حقيقة

 المذكور  في األعلي.التصويت لألسباب 

 

 

  :موظفي الهجرة سيكونون عند صناديق االقتراع للتأكد من حالة الهجرة للمصوتشائعة . 

 :موظفي الحكومة عند صناديق االقتراع، و موظفي االقتراع األرخرين، ال يسمح له  للسؤال عن وضع  حقيقة

 .أصالالمواطنة إن كان المصوت مسجل 


