רעגיסטערינג צוּ שטימען (פֿראַגעס(
ווי אַזוי קען איך רעגיסטערן צוּ שטימען?
פֿיל אויס ַא שטימער רעגחסטריישון פֿאָרם אוּן נעמט עס פּערזענלעך אָדער שיקט עס ב ַײ פּאָסט מיט דעם
 .(NYC Board of Elections) BOEדוּ קענסט אַראָפּנעמען ַא רעגיסטריישון פֿאָרם פֿוּן דעם  BOEוועב זײַטל
 , www.vote.nyc.ny.usאיינע פֿוּן די לאָקאַל  BOEאָפֿיס NYC ,אגענסיס פֿאַר קאָסטאָמער סערוויס ,אָדער אין
נוּמער  212-487-5496צוּ בעטן איינע מיטן פּאָסט .די  NYרעזידענטס קענען עס אויך מאַכן אָנלײַן )זעען אונטן(
די לעצטע דאַטע צוּ שיקן די רעגיסטריישון ב ַײ פּאָסט אָדער פּערזענלעך איז  25טעג פֿריער פֿוּן די וואַלן אין וועלכע
איר וויל שטימען.
איך קען געגיסטער צוּ שטימען אָנלײַן?
עס איז ד ָא אָנלײַן שטימע רעגיסטריישון מיט  ,DMVאָבער עס דאַרף זײַן מיט אַ גילטיק ניו יארק סטייט  .IDגיי אין
 DMVוועב זײַטל צוּ מאַכן ַא פּראָפֿיל און רעגיסטער אָנלײַן:
.http://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application
איך ווייס ניט אויב איך בין רעגיסטערד צוּ שטימען  -ווי אַזוי קען איך וויסן?
נוּץ ) (Voter Registration Look-up http://voterlookup.elections.state.ny.usצוּ טשעקן אײַער
סטאַטוּס אָנלײַן ,אָדער רעדט מיט .VOTE-NYC for-866
מײַן רעגיסטריישון קען אויסגיין?
אײַער רעגיסטריישון קען ניט אויסגיין ,אָבער עס קען זײַן ווי אינאַקטיוו אויב דוּ האָסט ניט געשטימען אין די לעצטע
צוויי וואַלן ,אָדער דוּ האָסט זיך געבײַטן אוּן האָסט ניט דערהײַנטיקט דײַן אַדרעס מיט דעם .BOE
אוּן אויב איך האָב זיך געבײַטן אינעווייניק ניו יארק סיטי פֿוּן די לעצטע מאָל איך האָב געשטימען?
ווען איר בײַט זיך ,די ניו יארק סטייט געזעץ דאַרף איר זאָל בײַטן אײַער אַדרעס מיטן  BOEבמשך פֿוּן  25טעג .דוּ
מאַכט עס ב ַײ שיקן ַא נ ַײ וואַלן רעגיסטריישון פֿאָרם אוּן פֿילן די אינפֿאָרמאַציע אין פֿאָרם ,מיט די אינפֿאָרמאַציע אין
קעסטל ״שטימע איפֿאָרמאַציע וואָס איז געבײַטן“ .פֿיל דײַן נ ַײ אוּן אַלט אַדרעס ,טשעק דאָס קעסטל פֿוּן פּאָרטיי אין
וועלכער דוּ ווילסט אָנטיילן )מאַך דאָס אַפֿילוּ אויב דוּ ביסט געווען איןאַ פּאַרטיי אין דײַן עלטער אַדרעס( ,אוּן גיב
דיגאַנצע אינפֿאָרמאַציע וואָס מען בעט .אויב דוּ האָסט זיך געבײַטן און ניט געביטן דײַן אַדרעס מטי דעם BOE
איידער פֿוּן די לעצטע דאַטע ,דוּ מוזט גיין צוּ דײַן נײַ וואַלן פּלאַץ אוּן שטימען מיט אַן אַפֿידאַביט שטימע .רופט
 VOTE-NYC-866צוּ וויסן אוי דײַן אַדרעס איז שוין געוואָרן פּראָסעסט.

קען אַ פֿעלאָני איבערצײַגונג ווירקן מײַן רעכט צוּ רעגיסטער אוּן שטימען?
דוּ קענסט ניט רעגיסטער אָדער שטימען אויב דוּ ביסט געווען קאָנוויקטעד פֿוּן אַ פֿעלאָני אוּן פֿאַר דעם פֿעלאָני:
•
•

• דוּ ביסט יעצט אין טוּרמע ,אָדער
• דוּ ביסט מיט פּאַראָל סוּפּערווישון.

דוּ קענסט רעגיסטער אוּן שטימען אויב דוּ ביסט געווען קאָנוויקטעד פֿוּן אַ פֿעלאָני אוּן פֿאַר דעם פֿעלאָני:
•
•
•
•
•

• דוּ ביסט געווען סענטענס אויף פּראָביישון,
• דוּ ביסט ניט געשיקט אין טוּרמע אָדער דײַן טוּרמע סענטענס איז סוּספּענדעד געוואָרן,
• דוּ ביסט געווען אין טוּרמע פֿאַר דײַן מאַקסימוּם סענטענס צײַט ,אַזוי אַז דוּ קענסט נאָך אַ מאָל רעגיסטער
צוּ שטימען.
• דוּ ביסט געווען אין פּאַראָל אוּן ביסט געוואָרן דיסטשאַרד ,אַזוי אַז דוּ קענסט נאָך אַ מאָל רעגיסטער צוּ
שטימען.
• דוּ האָסט באַקוּמען ַא פּאַרדאָן.
קען אַ מיסדעמענאָר איבערצײַגונג ווירקן מײַן רעכט צוּ רעגיסטער אוּן שטימען?
דוּ קענסט רעגיסטער אוּן שטימען פֿוּן טוּרמע ,אויב דוּ ביסט געווען קאָנוויקטעד פֿוּן אַ מיסדעמענאָר .עס איז די זעלבע
זאַך ווען דוּ ביסט געווען קאָנוויקטעד אין ַא ניו קאָרט ,אין אַן אַנדער שטאַט ,אָדער אין ַא פֿעדעראַל קאָרט .דוּ
דאַרפֿסט ניט ווײַזן דײַן קרימינאַל רעקאָרד צוּ רעגיסטער אוּן שטימען
יעצט בין איך היימלאָז ,קען איך רעגיסטער אוּן שטימען?
י ָא ,דוּ האָסט דעם רעכט צוּ רעגיסטער אוּן שטימען .פֿיל ַא רעגיסטריישון פֿאָרם אוּן שרײַב אַ פּלאַץ אַװוּ מען קען דיר
געפֿינען ,אַזוי ווי ״באַנק אין גאַס  “86אַז דעם פּלאָץ אוווּ דוּ לעבסט .דוּ בעבט באַקוּמען אַ וואַלן פּלאָץ מיט דעם
אַדרעס .שרײַב דעם אַדרעס פֿוּן ַא שעלטער ,פָּ .א .באָקס אָדער עמעצן פֿוּן דײַן משפּחה ווי דעם אַדרעס אין וועלכער
דוּ באַקוּמסט פּאָסט .דײַן שטימען קאַרד וועט געשיקט ווערן צוּ דעם אַדרעס.

