)THREE STEPS TO VOTING IN DOUGLAS AND SARPY COUNTIES (Arabic
ثالث خطوات للتصويت في مقاطعتي دوغالس وساربي
تصوت فيها في أي إنتخابات فإنك تساعد نفسك وعائلتك ومجتمعك .وقد يكون التصويت أمراً مربكا ً  .إليك ثالث
في كل مرة
ّ
خطوات لمساعدتك في التصويت:

سجل ،كن على إ ّ
صوت
طالع ،
ّ

الخطوة األولى :سجل للتصويت (في البداية ،وفي أي وقت تغير فيه عنوانك أو إسمك أو حزبك)
• من يستطيع التصويت :أي شخص من مواطني الواليات المتحدة ،يعيش في نبراسكا ،وعمره  18سنة فما فوق.
ويمكن للمحكومين بجريمة أن يصوتوا بعد مرور عامين على إكمال مدة عقوبتهم.
• كيفية التسجيل :عبر اإلنترنت  www.vote411.orgفقط إذا كان لديك رخصة قيادة أو الهوية الشخصية الحكومية
مذكور فيها عنوانك الحالي.
• التسجيل شخصيا ً في مكتب لجنة اإلنتخابات ،وقسم المركبات  ، DMVوالمكتبات الحكومية ومكاتب المساعدات
العا ّمة وعيادات .WIC
إذا لم تكن متأكدا ً أنك مسجل  ،فتحقق من ذلك على www.votercheck.necvr.ne.gov
الخطوة الثانية :كن على إ ّطالع
• ما هي القضايا التي ته ّمك؟ إحصل على المعلومات الواقعية عن خلفية المرشح ،ومواقفه المهمة بالنسبة لك.
• اإلعالنات التلفزيونية ليست دقيقة دائما ً
• تقوم "رابطة الناخبات النسائية" بنشر دليل الناخبين غير المتحيز عن المرشحين عبر اإلنترنت على
 www.vote411.orgويوجد أيضا ً دليل ورقي متوفر في المكتبات العا ّمة في أوماها.
• شاهد أفالم الفيديو لمنتديات المرشحين المحليين عبر الروابط في www.omahalwv.org
• ليس عليك التصويت لكل المكاتب ،من الممكن ترك بعض البنود فارغة في بطاقة االقتراع الخاصة بك.
الخطوة الثالثة :خيارات التصويت (إختر واحدة)
التصويت من المنزل
• أطلب استمارة التصويت المبكر " "Early Voting Applicationمن خالل وزارة الخارجية في نبراسكا ،أو من
مفوضية اإلنتخابات وأرسلها بالبريد الى مكتب اإلنتخابات ،أو على قطعة ورق فارغة أكتب إسمك وتاريخ والدتك،
وعنوان سكنك ،ورقم هاتفك ،وقم بالتوقيع عليها .خذ صورة فوتوغرافية وأرسل الورقة عبر البريد األلكتروني الى
مكتب االنتخابات في المقاطعة.
• ) (earlyvoting@votedouglascounty.comأو)( earlyvote@Sarpy.com
• سيتم إرسال بطاقة اإلقتراع بالبريد الى منزلك .إمأل ورقة اإلقتراع ثم قم بتوقيع الجزء الخلفي من المغلف المرتجع
• قم بإعادة إرساله بالبريد في موعد ال يتجاوز خمسة أيام قبل يوم اإلنتخابات واستخدم في ذلك طابع بريدي عادي.
التصويت المبكر شخص ّيا
• قم بالتصويت في مكتب اإلنتخابات خالل ساعات عملهم في العنوان:
(Douglas County, 225 N. 115 St., Omaha 402-444-8683/Sarpy County 501 Olson Drive,
)Suite 4 Papillion, 402-593-2167
التصويت في يوم اإلنتخابات
• إذهب الى مكان اإلقتراع المخصص لك في يوم اإلنتخابات ما بين الساعة الثامنة صباحا ً والساعة الثامنة مساءاً .إذا
كنت ال تعرف مكان اإلقتراع المخصص لك يمكنك أن تجده عبر اإلنترنت أو اإلتصال بمفوضية اإلنتخابات.
• www.votercheck.necvr.ne.gov
• إذا كنت قد طلبت إرسال بطاقة اإلقتراع الى منزلك بالبريد  ،فال يمكنك التصويت في مكان اإلقتراع الخاص بك.
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