
  
 

 توجیھات للناخبین في فیرجینیا 

 19-لكبح انتشار كوفید
 

 

الناخبین في فیرجینیا على التفكیر في خیارات بدیلة للتصویت في  )Virginia Department of Electionsإدارة انتخابات فیرجینیا (تحث 
كلما اختلط عدد أكبر من الناس ببعضھم البعض عن كثب وكلما طالت مدة  19-. بصفة عامة، یزید خطر انتشار كوفید2020انتخابات نوفمبر 

ر األكثلقًا. ویكتسب األمر أھمیة بالغة في حالة األشخاص والطریقة المثلى لتجنب اإلصابة بالعدوى ھي تجنب التعّرض للفیروس مط اختالطھم.
ھناك العدید من الخیارات للتصویت ھذا العام ویمكن أن تقلل مخالطتك لغیرك من الناس، بما في ذلك  .19-لإلصابة بمرض شدید جراء كوفید ُعرضة

 المتغیبین أو من یرغب في التصویت المبكر. تدبّر التوصیات الموضحة أدناه عندما تخطط للتصویت لھذا العام. یمكن االطالع على مزید من
 Centers for Disease Controlلمراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا ( الموقع اإللكترونيالتوصیات بخصوص التصویت األكثر أمنًا على 

and Prevention, CDC.( 

 19-لتصویت خالل جائحة كوفیدنصائح ل
لمزید من  )Department of Electionsالموقع اإللكتروني إلدارة االنتخابات ( : تفّضل بزیارةإعداد خطة .1

 المعلومات بشأن خیارات التصویت في فیرجینیا.
a. ت تكون فیھ لجنة االقتراع غیر مزدحمة.توّجھ للتصویت في وق 
b.  إن توافر ذلك في موقعك: فّكر في التصویت خارج مقر لجنة االقتراع 

سنة فأكبر، أو كنت تعاني من إعاقة بدنیة، یمكن أن تدلي بصوتك في یوم االنتخابات  65إن كان عمرك   •
استخدم مكان صف السیارات المعیّن في موقع التصویت واتبع التعلیمات دون مغادرة المركبة التي تستقلھا. 

على أي الفتة. حافظ على ارتداء كمامة وأنت في مركبتك وارفع زجاج النافذة ألعلى ما لم تكن تتواصل مع 
 أحد موظفي مركز االقتراع.

 ، إن استطعت طیلة الوقت خالل التصویت.ارتِد غطاًء قماشیًا/كمامة للوجھ .2
أقدام على األقل بینك وبین  6بالحفاظ على مسافة طبق التباعد االجتماعي المالئم  .3

 المصّوتین األخرین والموظفین في مركز االقتراع.
a.  أقدام ممن ال یرتدون أغطیة قماشیة للوجھ. 6فاحرص على أن تظل على مسافة أبعد من 

 .مارس إجراءات النظافة الشخصیة الجیدة .4
a. .تجنّب أسالیب التحیة البدنیة كالمصافحة 
b.  ثانیة بالماء والصابون قبل اإلدالء بصوتك وبعده. إن لم یتوفر الماء والصابون،  20اغسل یدیك لمدة

 قًما للید لتنظیف یدیك.فاستخدم مع
c. .تجنّب مالمسة وجھك وغطاء الوجھ 

 
في یوم االنتخابات نحثھم بشدة على التصویت كمتغیبین التزاًما بالعزل/بالحجر الصحي وللحد من تعریض  األفراد الخاضعین للعزل أو الحجر الصحي

  التصویت للمتغیبین لعذر طارئ:اآلخرین للخطر. إن فاتتك المواعید النھائیة للمتغیبین، فھناك خیار طلب 
إن لم تستطع الوفاء بالموعد النھائي لطلب "التصویت عبر البرید" ألي  بطاقة اقتراع للمتغیبین لعذر طارئیمكنك اإلدالء بصوتك عن طریق  .1

 ):Va. Code § 24.2-705من األسباب التالیة (
a. :إقامتك في المستشفى أو مرضك 
b. ،أو وفاة الزوج(ة) أو طفل(ة) أو الوالد(ة) أو اإلقامة في المستشفى، أو المرض 
c. غیر ذلك من الحاالت الطارئة التي یتضح أنھا تبرر استقبال صندوق تصویت الطوارئ للمتغیبین 

 :متطلبات تصویت المتغیب لعذر طارئ .2
a.  ى االنتخاباتمن ظھر الیوم السابق عل 2:00لك أن تطلب التصویت باعتبارك متغیبًا لعذر طارئ في أي وقت قبل الساعة 
b.  إن لم تحصل على الموافقة فیما یتعلق ببطاقة اقتراع طارئة، فعلى مكتب السجل المدني (مكتب السجل العام) الذي تتبعھ توفیر بطاقة

 اقتراع للمتغیب إلى ممثلك المعیّن لتوصیلھا إلیك
c. ) بالتباعد وااللتزام كمامات ارتداء األطراف كل علىلك أن تعلّم على بطاقة االقتراع في وجود ممثلك المعیّن( 
d.  ینبغي إحصاء بطاقة االقتراع فقط إن جرى استالم بطاقة االقتراع بواسطة مكتب السجل المدني (مكتب السجل العام) قبل إغالق باب

 االقتراع.
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https://www.elections.virginia.gov/casting-a-ballot/absentee-voting/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/election-polling-locations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/election-polling-locations.html
https://www.elections.virginia.gov/casting-a-ballot/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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