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גאווערנער האקול שרייבט אונטער געזעץ צו היטן אויף עבסענטי בעלאטס און באשיצן ניו יארקער'ס  
   רעכט צו שטימען

   
( פארזיכערט אז בעלאטס ווערן נישט ארויסגעווארפן צוליב צייכענעס  S.253A/A.1144Aגעזעץ )

   אדער געשריבענע זאכן אויפן בעלאט
   
   

 אויף היטן צו (S.253A/A.1144A) געזעץ א אונטערגעשריבן היינט  האט  האקול קעטי גאווערנער 
 בעלאטס אז מאכן זיכער  דורכן וואלן אין שטימען צו רעכט  יארקער'ס ניו באשיצן און בעלאטס עבסענטי

 לאנג אזוי בעלאט  אויפן רינגלעך  די פון ארויסגעשריבן איז עס וואס דעם צוליב ארויסגעווארפן נישט  ווערן
   קלאר. איז וויילער  דעם פון כוונה אויסדרוקליכע  די וואס

   
"אין די צייט ווען אנדערע סטעיטס לייגן ארום צוימען אויף וואלן רעכטן, טוט ניו יארק פארברייטערן 

צוטריט צו די בעלאט קעסטל מיט שכל'דיגע רעפארמען וואס מאכן אונזערע וואלן פריי און יושר'דיג", 
רן צוליב אן "קיין איין בעלאט דארף נישט ארויסגעווארפן ווע  האט גאווערנער האקול געזאגט.

אומווילנדע רוק פון די פענע, און דער געזעץ וואס מיר שרייבן היינט אונטער צייכנט אפ א גרויסע טריט 
  פאראויס צו זיכער מאכן אז די קלארע שטימעס פון ניו יארקער ווערן געציילט."

   
דער וואלן געזעץ פארלאנגט אז בעלאטס זאלן נאר אנגעצייכנט ווערן אין די פלאץ וואו דער וויילער 

שטימט פאר דעם קאנדידאט וואס זיי וועהלן אויס. צומאל מאכט זיך אז בעלאטס האבן ארויסגעשריבענע 
קען גורם זיין אז א  צייכענעס אדער פלעקן. דאס קען געשעהן אומווילנדיג אדער אן צולייגן קאפ, און דאס

בעלאט וואס וואלט אנדערש געווען אינגאנצן לעגאל זאל ארויסגעווארפן ווערן, אוועקנעמנדיג די רעכט 
פונעם וויילער אן קיין שום בענעפיט פאר פובליק פאליסי. דער געזעץ מאכט זיכער אז ווען אימער די 

ום עבסענטי בעלאט ארויסגעווארפן ווערן צוליב אויסדרוקליכע כוונה פון א וויילער איז קלאר, זאל קיין ש
אן ארויסגעשריבענע צייכן אדער שריפט, און עס וועט עלימינירן קאסטליכע לעגאלע פראבלעמען מיט די 

גילטיגקייט פון עבסענטי בעלאטס וואס זענען א לאסט אויף ניו יארקער און האבן די פאטענציאל צו 
  וויילער.אוועקנעמען די רעכט צו שטימען פון 

  
עבסענטי בעלאטס און די מעגליכקייט צו אנטייל נעמען אין דעם ערוויילונג פראצעדור וואס זיי ערמעגליכן 
זענען פונדאמענטאל צו היטן אויף פרייע און יושר'דיגע וואלן און די שטארקייט פון אונזער דעמאקראטיע. 

שטיגן גאר הויך אין ניו יארק, און עס איז אין לעצטיגע יארן איז דאס באנוץ מיט עבסענטי בעלאטס גע 
קריטיש וויכטיג אז זייער באנוץ זאל באשיצט ווערן צו זיכער מאכן אז קיין איין ניו יארקער ווערט נישט 

   אויסגעשלאסן פון זייער שטימע רעכט.
   

 בעלאטס זענען א קריטישער וועג דורך  עבסענטי"סטעיט סענאטאר זעלנאר מיירי האט געזאגט, 
וועלכע ניו יארקער קענען זיך באטייליגן אין זייער דעמאקראטיע ווען גיין פערזענליך צו די וואלן פלאץ איז 

נישט קיין אפציע. קיין איין וויילער דארף נישט האבן זייער בעלאט ארויסגעווארפן צוליב אן 



ונה איז אינגאנצן קלאר. ארויסגעשריבענע צייכן אדער אנדערע טעכנישע זאכן, אזוי לאנג וואס זייער כו
דער געזעץ וועט העלפן זיכער מאכן אז מער שטימעס ווערן געציילט, און איך בין דאנקבאר פאר 

  גאווערנער האקול פארן עס אונטערשרייבן."
   

"עס איז קריטיש סיי פאר דעם וואלן פראצעדור און אסעמבלי מיטגלידערין עימי ּפאולין האט געזאגט, 
רוי פון דעם וויילער אז די כוונה פון א וויילער זאל רעספעקטירט ווערן. דער געזעץ סיי פאר די צוט

פארלאנגט אז עבסענטי בעלאטס מיט ארויסגעשריבענע צייכענעס זאלן געציילט ווערן ווען די כוונה פון 
 דעם וויילער איז קלאר. פאר וויילער וועלכע נוצן עבסענטי בעלאטס, נעמט דאס אוועק א טעכנישע 

פראבלעם וואס מאכט זיכער אז זייער שטימע ווערט געציילט אפילו ווען עס איז דא אן אומווילנדע צייכן 
ערגעצוואו אויפן בלאט. איך באדאנק סטעיט סענאטאר מיירי פאר זיין שותפות און שתדלנות וואס האט 

דיר אויך גאווערנער געפירט דערצו אז דער געזעץ זאל אריבערגעפירט ווערן אין די סענאט. איך אפלא
האקול פאר אונטערשרייבן דעם געזעץ, און דערמיט אונטערנעמנדיג א וויכטיגע טריט צו פולשטענדיג 

  היטן אויף ניו יארקער'ס רעכט צו שטימען."
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