
 2022أغسطس   Disability Rights Californiaنصائح بخصوص التخطیط للتصویت مقدمة من  
 7955-569 (888)الخط الساخن للتصویت: 

 ضع خطة لتصویت ناجح!
 

إلیك بعض األمور المھمة التي یجب التفكیر فیھا قبل كل انتخابات للمساعدة في التأكد من حصولك على  
تجربة تصویت ناجحة. یمكنك كتابة خطة التصویت الخاصة بك على الصفحات الثالثة التالیة. یمكنك اختیار  

 الذین یدعمونك، ولكن ال یلزمك مشاركتھا. مشاركة خطتك مع اآلخرین 
 

بالخط  إذا كان لدیك أي سؤال، یمكنك االتصال بمكتب انتخابات المقاطعة الذي تتبعھ أو یمكنك االتصال 
 . (888) 569-7955على رقم:   Disability Rights Californiaالساخن للتصویت التابع لـ  

 
 تتمكن من التصویت. : یتعین علیك التسجیل لكي تسجیل الناخبین

 
 ؟ مسجل للتصویت ھل أنت  •
 ؟ تسجیل الناخبینھل اسمك وعنوانك ُمحدثان في  •
 ، فھل أصدرت المحكمة أمًرا بعدم السماح لك بالتصویت؟ وصایةإذا كنت تحت    •

 
 الناخبین المسجلین النشطین. : سیتم إرسال بطاقات االقتراع بالبرید إلى جمیع التصویت عن طریق البرید 

 
 ؟ التصویت عن طریق البرید ھل ترغب في  •
 ھل أنت قادر على وضع عالمة في بطاقة االقتراع الورقیة و/أو التعامل معھا؟  •
 ؟ ھل تحتاج إلى مواد تصویت خاصة بك بأشكال بدیلة  •
  التصویت عن بُعد لذوي االحتیاجات الخاصة عبر البرید اإللكترونيإذا كنت ترغب في استخدام نظام  •

)RAVBMلتقنیة التي تحتاج إلیھا؟) كبدیل، فھل لدیك ا 
 ؟ خیاراتكھل أنت قادر على التوقیع باسمك؟ إذا لم یكن األمر كذلك، فھل تعرف  •
ھل أنت قادر على إعادة بطاقات االقتراع الخاصة بك الممیزة بعالمة في الوقت المحدد عن طریق   •

 ع التصویت؟ البرید في صندوق إیداع بطاقات االقتراع أو بشخصك في موق
ھل تحتاج إلى مساعدة في أي مھمة تتعلق بالتصویت؟ إذا كان األمر كذلك، فمن سیساعدك، وكیف،   •

 ومتى؟ ھل لدیك خطة احتیاطیة؟ 
 

 : رغم إرسال بطاقات االقتراع عن طریق البرید، فال یزال بإمكانك التصویت بشخصك. التصویت بشخصك
 

 ھل تحتاج (أم تفضل) التصویت بشخصك؟  •
 الذي ستزوره؟  موقع التصویت ما عنوان  •
 مفتوًحا؟  موقع التصویت ما الیوم (األیام) والمواعید التي یكون فیھا  •
 ھل لدیك طریقة للوصول إلى موقع التصویت؟  •
 التصویت التي یمكن الوصول إلیھا والمتاحة ھنالك؟  ھل تعلم عن خیارات  •
ھل تحتاج إلى مساعدة في أي مھمة تتعلق بالتصویت؟ إذا كان األمر كذلك، فھل یوجد شخص واحد   •

 أو شخصان ترغب في الطلب منھما الذھاب معك إلى موقع التصویت؟ ھل ھما متاحان؟ 

https://www.disabilityrightsca.org/
https://registertovote.ca.gov/
https://registertovote.ca.gov/
https://www.disabilityrightsca.org/publications/your-voting-rights-when-you-are-under-conservatorship
https://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/vote-mail
https://www.disabilityrightsca.org/publications/many-voters-with-disabilities-can-vote-by-mail-privately-and-independently
https://www.disabilityrightsca.org/publications/you-can-vote-even-if-you-cant-sign-your-name
https://caearlyvoting.sos.ca.gov/
https://caearlyvoting.sos.ca.gov/


 

 2022أغسطس       ●    3من  1صفحة     ●       Disability Rights Californiaقائمة مرجعیة من  
 7955-569 (888)الخط الساخن للتصویت: 

 یوم االنتخاب: ________________  خطة التصویت الخاصة بي 
 

: ضع عالمة على المربعات التي تنطبق علیك. إذا لم تكن تعلم ماھیة أي شيء أو كیفیة القیام بھ،  التعلیمات 
بالخط الساخن للتصویت التابع  یمكنك التواصل مع مكتب انتخابات المقاطعة الذي تتبعھ، أو یمكنك االتصال 

طلب المساعدة من  ، أو یمكنك (888) 569-7955على رقم  Disability Rights California لـ
 شخص آخر تثق بھ. سیساعدك التفكیر مسبقًا على رؤیة أي ثغرات في خطتك وتداركھا قبل یوم االنتخابات. 
 

 تسجیل الناخبین
 

 . مسجل للتصویت أنا  ☐
 اسمي وعنواني الحالیان.  مكتب انتخابات المقاطعة الذي أتبعھلدى  ☐
 لم أقم بعد بالتسجیل للتصویت، ولكنني أعلم ما الخطوات الالزم اتخاذھا للتسجیل.  ☐
 یت، ولكنني أحتاج مساعدة في التعرف على الطریقة. لم أقم بعد بالتسجیل للتصو  ☐

 
 التصویت عن طریق البرید 

 
 . للتصویت عن طریق البرید أخطط  ☐
 یمكنني وضع عالمة على بطاقات االقتراع الورقیة المرسلة إلي عن طریق البرید.   ☐
 أحتاج إلى مواد تصویت خاصة بي بشكل بدیل واحد أو أكثر.  ☐

 . مكتب انتخابات المقاطعة طلبت الشكل (األشكال) المذكور أدناه من  ☐
 طلبت الشكل (األشكال) المذكور أدناه من سكرتیر عام والیة كالیفورنیا.  ☐

 PDFصیغة  ☐     طریقة برایل ☐ وسائط سمعیة   ☐ طباعة باألحرف الكبیرة  ☐ الشكل (األشكال): 
  التصویت عن بُعد لذوي االحتیاجات الخاصة عبر البرید اإللكتروني أخطط الستخدام نظام  ☐

)RAVBM ام جھاز إلكتروني. ) الخاص بمقاطعتي لوضع عالمة على بطاقة اقتراعي باستخد 
 . RAVBMیمكنني الوصول إلى جمیع التقنیات التي أحتاج إلیھا الستخدام نظام    ☐

 كمبیوتر أو ھاتف ذكي متصل باإلنترنت  ☐
 طابعة متصلة بالكمبیوتر أو الھاتف الذكي ☐
 طباعتھا. والتعامل معھا بعد   RAVBMیمكنني قراءة بطاقة االقتراع الورقیة المستخرجة من نظام   ☐
 في مقاطعتي.  RAVBMلقد سجلت الستخدام نظام   ☐
 من خالل موقع إلكتروني فیھ شرح توضیحي.  RAVBMلقد تدربت على استخدام نظام  ☐
 (واحد من الخیارات اآلتیة).  سأوقّع على ظرف إعادة بطاقات االقتراعأعرف كیف  ☐

نتخابات  یمكنني التوقیع باسمي، ویجب أن یتوافق توقیعي مع التوقیع الموجود في ملفي لدى مكتب ا  ☐
 المقاطعة. 

، بدالً من اسمي، وسأجعل شخًصا ما یوقّع  Xیتعذر علي التوقیع باسمي؛ لذلك سأستخدم عالمة، مثل   ☐
 على الظرف بوصفھ شاھًدا. 

 سأستخدم ختم التوقیع الذي سجلت بھ مسبقًا.  ☐
 
 

https://www.disabilityrightsca.org/
https://registertovote.ca.gov/
https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices
https://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/vote-mail
https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices
https://www.disabilityrightsca.org/publications/many-voters-with-disabilities-can-vote-by-mail-privately-and-independently
https://www.disabilityrightsca.org/publications/you-can-vote-even-if-you-cant-sign-your-name


 

 2022أغسطس       ●    3من  2صفحة     ●       Disability Rights Californiaقائمة مرجعیة من  
 7955-569 (888)الخط الساخن للتصویت: 

 أخطط إلعادة بطاقة االقتراع الممیزة بعالمة والخاصة بي على النحو التالي:  ☐
 عن طریق البرید (مع ختمھا بالختم البریدي في یوم االنتخابات أو قبلھ)   ☐
 مساًء في یوم االنتخابات) 8:00في صندوق إیداع بطاقات االقتراع (بما ال یتجاوز الساعة  ☐

 : ________________________________________ موقع صندوق اإلیداع 
 مساًء في یوم االنتخابات)  8:00في موقع التصویت (بما ال یتجاوز الساعة  ☐

 __________________________________________ : موقع التصویت 
 

 التصویت بشخصك
 

 أخطط للتصویت بشخصي.  ☐
 : __________________________________ الموقع أخطط للتصویت في ھذا  ☐
 (قبل یوم االنتخابات) متاح في ھذا الموقع.  التصویت بشخصك مبكًرا ☐
 أخطط للتصویت في ھذا الیوم: _____________________________________  ☐
 مفتوًحا خالل ھذه الساعات: _____________________   موقع التصویت سیكون  ☐
 خطتي للوصول إلى موقع التصویت ھي _______________________ ☐

 _________________________________________________________ 
 لقد نظرت في أي مخاوف لدي بشأن تسھیل الوصول بنفسي إلى موقع التصویت. ☐
 أرغب في استخدام التصویت داخل السیارة.  ☐

 لقد تأكدت من إتاحة ذلك في موقع التصویت الخاص بي.  ☐
 أعلم كیفیة طلب موظف االنتخابات إلى سیارتي عند وصولي.  ☐
 أخطط الستخدام األشیاء التالیة التي ستساعدني على التصویت بشخصي:  ☐

آلة التصویت التي یسھل الوصول إلیھا (والتي تسمى أیًضا جھاز وضع عالمة على بطاقة   ☐
 االقتراع)، وال سیما التي تتضمن المزایا التالیة: 

 شاشة اللمس  ☐
 اشة ویعطي تعلیمات الوسیط السمعي الذي یقرأ النص الظاھر على الش ☐
 تكبیر النص المعروض على الشاشة   ☐
 تغییر تباین األلوان على الشاشة   ☐
 منفذ لتوصیل جھاز التحكم عبر الشھیق والزفیر أو عبر المفاتیح المعدَّلة  ☐
 ورقة مكبرة أو عدسة مكبرة   ☐
 مقبض مستدیر للقلم (لمساعدتي على إحكام مسك القلم)  ☐
 إطار كتابة التوقیع (لمساعدتي على التوقیع في المكان المناسب)  ☐
 سیذھب الشخص/األشخاص أدناه إلى موقع التصویت معي:  ☐

1.  _______________________________________________________ 
2.  _______________________________________________________ 

 
  

https://www.disabilityrightsca.org/
https://caearlyvoting.sos.ca.gov/
https://caearlyvoting.sos.ca.gov/
https://caearlyvoting.sos.ca.gov/
https://caearlyvoting.sos.ca.gov/
https://caearlyvoting.sos.ca.gov/


 

 2022أغسطس       ●    3من  3صفحة     ●       Disability Rights Californiaقائمة مرجعیة من  
 7955-569 (888)الخط الساخن للتصویت: 

 المساعدة في التصویت 
 

: یمكنك استخدام ھذه الصفحة لتسجیل أي مالحظات أخرى من عملیة التخطیط الخاصة بك. ما  التعلیمات 
فیھا أو تحتاج إلیھا حتى یتسنى لك التصویت بنجاح؟  فّكر في عملیة التصویت  نوع المساعدة التي ترغب 

من البدایة حتى النھایة: بدًءا من التسجیل في التصویت مروًرا بتعلم ما في بطاقة االقتراع وحتى اإلدالء  
 بصوتك. 

 
 أحتاج إلى المساعدة في المھام اآلتیة المرتبطة بالتصویت:  ☐

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لشخص/األشخاص أدناه على مساعدتي: وافق ا  ☐
 
 
 
 
 
 

 إلیك تفاصیل تتعلق بكیفیة حصولي على ھذه المساعدة وموعدھا:  ☐
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 في حالة عدم جدوى الخطط المذكورة أعاله، تسیر خطتي االحتیاطیة على النحو التالي:  ☐
 
 
 
 

https://www.disabilityrightsca.org/

	fill_1: 
	toggle_1: Off
	toggle_2: Off
	toggle_3: Off
	toggle_4: Off
	toggle_8: Off
	toggle_9: Off
	toggle_13: Off
	toggle_12: Off
	toggle_11: Off
	toggle_10: Off
	toggle_5: Off
	toggle_6: Off
	toggle_7: Off
	toggle_14: Off
	toggle_21: Off
	toggle_16: Off
	toggle_17: Off
	toggle_15: Off
	toggle_18: Off
	toggle_19: Off
	toggle_20: Off
	toggle_22: Off
	toggle_23: Off
	toggle_24: Off
	toggle_1_2: Off
	toggle_2_2: Off
	toggle_3_2: Off
	toggle_4_2: Off
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	toggle_5_2: Off
	toggle_6_2: Off
	toggle_7_2: Off
	toggle_8_2: Off
	toggle_9_2: Off
	toggle_10_2: Off
	toggle_11_2: Off
	toggle_12_2: Off
	toggle_15_2: Off
	toggle_25: Off
	fill_4: 
	fill_5: 
	undefined_4: 
	toggle_13_2: Off
	toggle_14_2: Off
	toggle_16_2: Off
	toggle_22_2: Off
	toggle_23_2: Off
	toggle_24_2: Off
	toggle_17_2: Off
	toggle_18_2: Off
	toggle_19_2: Off
	toggle_20_2: Off
	toggle_21_2: Off
	1: 
	2: 
	toggle_1_3: Off
	toggle_2_3: Off
	toggle_3_3: Off
	toggle_4_3: Off
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 


