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أدخل ورقة االقتراع هنا

 صندوق
اإلقتراع  صندوق

اإلقتراع

 التصويت
المبكر
هنا

تسعى لجنة انتخابات كامبريدج إلى أن تُسِهّل عليك التصويت وفقًا لجدولك 
الزمني. بادر باإلدالء بصوتك مبكًرا عن طريق البريد أو بشكل شخصي!

مدينة كامبريدج - مجلس مفّوضي االنتخابات

Inman Street، Cambridge، MA 02139 51 • هاتف: 617-349-4361
elections@cambridgema.gov :فاكس: 617 -349-4366 • البريد اإللكتروني

المفّوضون:
إثريدج آي. كينج
الري دبليو وارد

تشارلز جيه ماركوارت
فيكتوريا آي هاريس

المدير التنفيذي:
تانيا إل. فورد

مساعد المدير:
ليزلي واكسمان

قياسي مسبق الفرز 
مدفوع 

للبريد األمريكي 
 CAMBRIDGE MA

تصريح رقم 58215

عميل سكني
Cambridge، MA

ت عبر البريد! صّوِت مبكًرا صِوّ
يوم انتخابات الوالية، 8 نوفمبر

فترة التصويت المبكر شخصيًا
22 أكتوبر - 4 نوفمبر

ابحث بالداخل عن األوقات واألماكن!

تسجيل الناخبين
 www.RegisterToVoteMA.com :عبر اإلنترنت

إذا لم يكن لديك رقم تعريف لتسجيل المركبات، فستحتاج إلى طباعة 
نموذج التسجيل الخاص بك وإرساله عبر البريد على عنوان مكتب لجنة 

.51 Inman St، Cambridge MA، 02139 االنتخابات في

بشكل شخصي: 
 Cambridge Election Commission، 

 51 Inman Street، Cambridge، MA 02139 
خالل ساعات العمل العادية.. 

في يوم السبت، 29 أكتوبر، يمكنك التسجيل في أي من مواقع 
التصويت المبكر من الساعة 9 صباًحا حتى الساعة 3 مساًء، أو يمكنك 

التصويت في مكتب لجنة االنتخابات من الساعة 9 صباًحا وحتى 
الساعة 5 مساًء.

تحقق من حالة 
تسجيل الناخب الخاصة بك 

www.RegisterToVoteMA.com
 اتصل بمكتب لجنة االنتخابات على الرقم

  .617-349-4361

 الموعد النهائي لتسجيل أو لتغيير اسمك 
أو عنوانك أو حزبك السياسي هو السبت 

29 أكتوبر.

دليل التصويت المبكر لعام 2022
في مدينة كامبريدج

تسعى لجنة انتخابات كامبريدج إلى أن 
تُسِهّل عليك التصويت وفقًا لجدولك 

الزمني. بادر باإلدالء بصوتك مبكًرا عن 
طريق البريد أو 
بشكل شخصي!

تتوفر 6 صناديق اقتراع إلعادة 
بطاقات االقتراع المُرسلة بالبريد

14 أيام إلجراء التصويت المبكر 
شخصيًا 

3 مواقع تصويت مبكرة في جميع 
أنحاء كامبريدج

تتوفر ساعات خالل عطلة نهاية 
األسبوع

)للمقترعين في كامبريدج فقط(

 ستي هول: بالقرب من الباب الخلفي للمبنى الواقع في. 	
795 Massachusetts Avenue

 مدرسة مورس: بالقرب من المدخل األمامي للمبنى الواقع في. 2
40 Granite Street

مواقع صناديق االقتراع الرسمية

مقر شرطة كامبريدج: بالقرب من واجهة . 	
125 6th Street المبنى الوقع في

مدرسة ماريا بولدوين: الجانب األيمن من . 	
 مدخل شارع أكسفورد للمبنى الواقع في

 85 Oxford Street

مكتبة أونيل: بجوار درج مدخل المبنى . 	
70 Rindge Avenue الواقع في

مبنى كوفون: الجانب األيمن مين واجهة . 	
51 Inman Street المبنى الواقع في

http://www.RegisterToVoteMA.com
http://www.RegisterToVoteMA.com


ماذا يعني التصويت المبكر؟
التصويت المبكر هو فرصة للتصويت قبل يوم عقد االنتخابات. يمكنك 
اإلدالء بصوتك شخصيًا أو عبر البريد، ليتم االقتراع بصوتك في يوم 

االنتخابات. يُحدد القانون المعمول به في والية ماساتشوستس فترة التصويت 
المبكر. 

من يمكنه التصويت المبكر؟
يُمكن ألي ناخب ُمسجل في كامبريدج التصويت خالل فترة التصويت 

المبكر! وعلى عكس التصويت الغيابي، ال تحتاج إلى إبداء عذر أو سبب 
لكي تُدلي بصوتك مبكًرا! 

أين يمكنني التصويت المبكر؟
على عكس ما يحدث يوم االنتخابات، ال يتم تخصيص موقع اقتراع لك. بل 

يمكنك الذهاب إلى أي من مواقع التصويت المبكر في كامبريدج الُمفصلة 
 51 Inman Street أدناه. لن يكون مكتب لجنة االنتخابات الواقع في

موقع اقتراع مبكر النتخابات الوالية.

لديك أسئلة؟

تفضل بزيارة موقع Early Voting الخاص بنا على 
 www.CambridgeMA.gov/EarlyVoting

اتصل بمكتب لجنة االنتخابات على الرقم 617-349-4361
elections@cambridgema.gov راسلنا عبر البريد اإللكتروني على

التعّرف على التصويت المبكر

التصويت المبكر شخصيًا 

التصويت المبكر عبر البريد
متى يمكنني التصويت المبكر؟

تبدأ فترة التصويت المبكر من السبت 22 أكتوبر حتى الجمعة 4 نوفمبر. 
تختلف األوقات من يوم آلخر، لذا تحقق من الجدول أدناه. 

ماذا لو أردت التصويت في يوم االنتخابات بدالً من ذلك؟
إذا لم تقم بالتصويت مبكًرا، فال يزال بإمكانك التصويت في موقع االقتراع 

المخصص لك في يوم االنتخابات. 
الرجاء العلم بأن موقع االقتراع الخاص بك عرضة للتغيير. 

ستتلقى إخطار ناخبين يُبين الموقع المخصص لك قبل يوم عقد االنتخابات، أو 
 يمكنك البحث عنه على الموقع

 www.cambridgema.gov/pollinglocations.
ستُفتح صناديق االقتراع من الساعة 7 صباًحا حتى الساعة 8 مساًء، يوم 
الثالثاء 8 نوفمبر. يمكنك التصويت مرة واحدة فقط — إذا قمت باقتراع 

مبكر، فلن يمكنك التصويت في يوم االنتخابات. 

Main Library – 449 Broadway
Cambridge Water Department - 250 Fresh Pond Parkway

Berkshire Street المدخل الجانبي في ،Valente Library – 826 Cambridge Street

إن مكتب لجنة االنتخابات الواقع في Inman Street 51 لن يكون موقع اقتراع مبكر النتخابات الوالية. يجب على الناخبين الذهاب إلى 
أحد مواقع التصويت المبكر المحددة المذكورة أعاله.

تتبع اقتراعك على اإلنترنت!
www.TrackMyBallotMA.com

.	
ل التطبيق من موقع  نّزِ

www.MailMyBallotMA.com أو أرسل 
طلب اقتراع مكتوبًا يتضمن اسمك وعنوان 
كامبريدج والعنوان الذي تريد إرسال بطاقة 

االقتراع إليه وتوقيعك يجب على الناخبين غير 
الُمسجلين اإلشارة إلى بطاقة االقتراع الحزبية 

التي يرغبون الحصول عليها. 

إذا كنت مسجالً في الحزب الديمقراطي أو 
الجمهوري، فال يحق لك التصويت إال على بطاقة 

اقتراع ذلك الحزب. أما إذا كنت غير مسجل 
)وهي الحالة التي يُشار إليها عادةً باسم مستقل(، 
فيمكنك اختيار بطاقة اقتراع حزبية للتصويت في 

االنتخابات التمهيدية بينما تظل غير مسجل. 

.2
أرسل طلبك الُموقَّع عبر البريد اإللكتروني أو 
الفاكس أو البريد. إذا كنت ترسل طلبًا بالبريد 

اإللكتروني، فأنت بحاجة إلى توقيعه بطريقة يمكن 
مقارنتها بتوقيعك المكتوب بخط اليد. تُقبل التوقيعات 

اإللكترونية والتطبيقات الممسوحة ضوئيًا وصور 
التطبيقات. ال يمكن قبول التوقيعات المطبوعة. 

 البريد اإللكتروني:
elections@cambridgema.gov

فاكس: 617-349-4366
 Cambridge Election :البريد

Commission، 51 Inman Street 
Cambridge، MA 02139

.	
خيارات إعادة بطاقة االقتراع:

أعد بطاقة االقتراع عبر البريد مستخدًما • 
المظروف المدفوع بالبريد المرفق مع بطاقة 

االقتراع
أعد مظروف االقتراع المختوم إلى مسؤول • 

االنتخابات في موقع اقتراع مبكر محدد خالل 
ساعات االقتراع المبكرة المحددة

قم بتسليم بطاقة االقتراع الخاصة بك إلى أي • 
من صناديق االقتراع الستة )6( الموجودة في 

كامبريدج. تم إدراج مواقع صناديق إسقاط 
البطاقات في الصفحة الخلفية لهذا الدليل. تتوافر 

 الصناديق من الساعة 7 صباًحا حتى الساعة
8 مساًء كل يوم حتى يوم االنتخابات يوم الثالثاء 

8 نوفمبر الساعة 8 مساًء.

 الموعد النهائي لطلب اقتراع: االثنين
29 أغسطس الساعة 5 مساًء 

 الموعد النهائي إلعادة االقتراع: الثالثاء 1 نوفمبر الساعة 5 مساًءً
ُتوصي لجنة االنتخابات بتقديم الطلبات في أقرب وقت ممكن لضمان التسليم في الوقت المناسب.

الموعد النهائي إلعادة أوراق االقتراع عن طريق صندوق اإلسقاط أو شخصيًا: الثالثاء 8 نوفمبر الساعة 
8 مساًء.

فيما يتعلق ببطاقات االقتراع التي يتم إعادتها عبر البريد قبل يوم االنتخابات ويتسلمها مكتب لجنة 
االنتخابات، ال بد أن تحمل ختم البريد ويجب إعادتها يوم السبت 12 نوفمبر الساعة 5 مساًء

مواعيد نهائية مهمة 

مواقع التصويت المبكر شخصيًا 

الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت
28 أكتوبر 27 أكتوبر 	2 أكتوبر 	2 أكتوبر 	2 أكتوبر 	2 أكتوبر 22 أكتوبر

8:30 ص - 12 م 8:30 ص - 5 م 8:30 ص - 5 م 8:30 ص - 5 م 8:30 ص - 8 م 9: ص -3 م  9: ص -3 م

	 نوفمبر 	 نوفمبر 2 نوفمبر 	 نوفمبر 		 أكتوبر 0	 أكتوبر 29 أكتوبر
8:30 ص - 12 م 8:30 ص - 5 م 8:30 ص - 5 م 8:30 ص - 5 م 8:30 ص - 8 م 9: ص -3 م 9: ص -3 م
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