
 
 
 
 )ֿפרַאגעס) שטימען צּו רעגיסטערינג  
 
 

 ? שטימען צּו רעגיסטערן איך קען ַאזוי ווי
  דעם מיט ּפָאסט בײַ  עס שיקט ָאדער ּפערזענלעך עס נעמט אּון ֿפָארם רעגחסטריישון שטימער אַ  אויס ֿפיל

BOE NYC Board of Elections) .(דעם ֿפּון םֿפָאר רעגיסטריישון אַ  ַארָאּפנעמען קענסט דּו  BOE זַײטל וועב 
www.vote.nyc.ny.us  ,לָאקַאל די ֿפּון איינע BOE ָאֿפיס ,NYC אין ָאדער, סערוויס קָאסטָאמער ֿפַאר אגענסיס 

) אונטן זעען( ָאנלַײן ןמַאכ אויך עס קענען רעזידענטס NY די. ּפָאסט מיטן איינע בעטן צּו 212-487-5496 נּומער
 וועלכע אין ווַאלן די ֿפּון ֿפריער טעג 25 איז ּפערזענלעך ָאדער ּפָאסט בײַ  רעגיסטריישון די שיקן צּו דַאטע לעצטע די

 .שטימען וויל איר

 ? ָאנלַײן שטימען צּו געגיסטער קען איך
 אין גיי. ID סטייט יארק ניו גילטיק אַ  מיט ןזַײ דַארף עס ָאבער, DMV מיט רעגיסטריישון שטימע ָאנלַײן דאָ  איז עס

DMV ָאנלַײן  רעגיסטער און ּפרָאֿפיל אַ  מַאכן צּו זַײטל וועב : 
 ionapplicat-registration-voter-info/electronic-http://dmv.ny.gov/more. 
 

 ?וויסן איך קען ַאזוי ווי - שטימען צּו רעגיסטערד בין איך אויב ניט ווייס איך
 אַײער טשעקן צּו) http://voterlookup.elections.state.ny.usup -Voter Registration Look(  נּוץ

 .  VOTE-NYC for-866   מיט עדטר ָאדער, ָאנלַײן סטַאטּוס

 ? אויסגיין קען רעגיסטריישון מַײן
 לעצטע די אין עןגעשטימ ניט הָאסט דּו אויב אינַאקטיוו ווי זַײן קען עס ָאבער, אויסגיין ניט קען רעגיסטריישון אַײער
 .  BOE דעם מיט ַאדרעס דַײן דערהַײנטיקט ניט הָאסט אּון געבַײטן זיך הָאסט דּו ָאדער, ווַאלן צוויי

 ? געשטימען הָאב איך מָאל לעצטע די ֿפּון סיטי יארק ניו אינעווייניק געבַײטן זיך הָאב איך אויב אּון
 דּו. טעג 25 ֿפּון במשך BOE מיטן ַאדרעס אַײער בַײטן זָאל איר ףדַאר געזעץ סטייט יארק ניו די, זיך בַײט איר ווען

 אין אינֿפָארמַאציע די מיט, ֿפָארם אין אינֿפָארמַאציע די ֿפילן אּון ֿפָארם רעגיסטריישון ווַאלן נײַ  אַ  שיקן בײַ  עס מַאכט
 אין ּפָארטיי ֿפּון קעסטל דָאס טשעק, עסַאדר ַאלט אּון נײַ  דַײן ֿפיל“. געבַײטן איז ווָאס איֿפָארמַאציע ״שטימע קעסטל

 גיב אּון), ַאדרעס עלטער דַײן אין ּפַארטיי איןאַ  געווען ביסט דּו אויב ַאֿפילּו דָאס מַאך( ָאנטיילן ווילסט דּו וועלכער
 BOE דעם מטי ַאדרעס דַײן געביטן ניט און געבַײטן זיך הָאסט דּו אויב. בעט מען ווָאס אינֿפָארמַאציע דיגַאנצע
 רופט. שטימע ַאֿפידַאביט ַאן מיט שטימען אּון ּפלַאץ ווַאלן נײַ  דַײן צּו גיין מוזט דּו, דַאטע לעצטע די ֿפּון איידער

 866-VOTE-NYC ּפרָאסעסט געווָארן שוין איז ַאדרעס דַײן אוי וויסן צּו  . 

 
 

 ? שטימען אּון רעגיסטער צּו רעכט מַײן ווירקן איבערצַײגונג ֿפעלָאני אַ  קען
 :ֿפעלָאני  דעם ֿפַאר אּון ֿפעלָאני  אַ  ֿפּון קָאנוויקטעד געווען ביסט דּו אויב שטימען ָאדער רעגיסטער ניט קענסט דּו

 ָאדער, טּורמע אין יעצט ביסט דּו•  •
 . סּוּפערווישון ּפַארָאל מיט ביסט דּו•  •

http://www.vote.nyc.ny.us/
http://www.vote.nyc.ny.us/
http://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application
http://voterlookup.elections.state.ny.us/
http://www.nyccfb.info/public/voter-guide/primary-state-2014/voting_resources.aspx


 :ֿפעלָאני  דעם ֿפַאר אּון ֿפעלָאני  אַ  ֿפּון קטעדקָאנווי געווען ביסט דּו אויב שטימען אּון רעגיסטער קענסט דּו

 ,ּפרָאביישון אויף סענטענס געווען ביסט דּו•  •
 ,געווָארן סּוסּפענדעד איז סענטענס טּורמע דַײן ָאדער טּורמע אין געשיקט ניט ביסט דּו•  •
 רעגיסטער מָאל אַ  נָאך קענסט ּוד ַאז ַאזוי, צַײט סענטענס  מַאקסימּום דַײן ֿפַאר טּורמע אין געווען ביסט דּו•  •

 .שטימען צּו
 צּו רעגיסטער מָאל אַ  נָאך קענסט דּו ַאז ַאזוי, דיסטשַארד געווָארן ביסט אּון ּפַארָאל אין געווען ביסט דּו•  •

 .שטימען
 .ּפַארדָאן אַ  בַאקּומען הָאסט דּו•  •

 
 ? שטימען אּון רעגיסטער צּו רעכט מַײן ווירקן איבערצַײגונג מיסדעמענָאר אַ  קען

 זעלבע די איז עס. מיסדעמענָאר אַ  ֿפּון קָאנוויקטעד געווען ביסט דּו אויב, טּורמע ֿפּון שטימען אּון רעגיסטער קענסט דּו
 דּו. קָארט ֿפעדערַאל אַ  אין ָאדער, שטַאט ַאנדער ַאן אין, קָארט ניו אַ  אין קָאנוויקטעד געווען ביסט דּו ווען זַאך

  שטימען אּון רעגיסטער צּו רעקָארד קרימינַאל דַײן ווַײזן ניט דַארֿפסט

 ? שטימען אּון רעגיסטער איך קען, היימלָאז איך בין יעצט
 דיר קען מען ַאװּו ּפלַאץ אַ  שרַײב אּון ֿפָארם רעגיסטריישון אַ  ֿפיל. שטימען אּון רעגיסטער צּו רעכט דעם הָאסט דּו, יאָ 

 דעם מיט ּפלָאץ ווַאלן אַ  בַאקּומען בעבט דּו. לעבסט דּו אווּו ּפלָאץ דעם ַאז“ 86 גַאס ןאי ״בַאנק ווי ַאזוי, געֿפינען
 וועלכער אין ַאדרעס דעם ווי משּפחה דַײן ֿפּון עמעצן ָאדער בָאקס. אָ .ּפ, שעלטער אַ  ֿפּון ַאדרעס דעם שרַײב. ַאדרעס

 .  ַאדרעס דעם צּו ווערן געשיקט וועט קַארד שטימען דַײן. ּפָאסט בַאקּומסט דּו


