
May 4, 2021, استمارة طلب االقتراع الغائب للناخبین بوالیة میشیغان

اللقب         االسم األول     أول حرف من اسم األب المقاطعة     
 مدینة

 بلدة 

الدائرة القضائیة   عنوان الشارع
میشیغان  

 لبریديالمدینة       الرمز ا سنة المیالد

(    )
 اإللكترونيالبرید  رقم الھاتف

ظھرت  قم بإدخال بیاناتك كما ھي موضحة في برنامج تسجیل الناخب. تسجیل عنوان بریدك اإللكتروني ورقم ھاتفك سیمكن الكاتب من االتصال بك إذا

االنتخابات وتقدیم بیانات االتصال المذكورة مشكلة في طلبك أو وثیقة االقتراع المقدمة. یتم استخدام رقم الھاتف وعنوان بریدك اإللكتروني فقط ألغراض 

 اختیاري.

قم بملء البیانات التالیة  االنتخابات المستقبلیة:
 لالنضمام إلى القائمة الدائمة لالقتراع الغائب

أرید أن أصوت غائبًا في كل االنتخابات المقبلة. أرسل لي طلبًا تلقائًیا لكل   ☐
 االنتخابات.

وناخب مؤھل ومسجل بالمدینة أو البلدة المذكورة    بالوالیات المتحدة األمریكیةأقّر بصحة البیانات الواردة في ھذا الطلب وبأنني مواطن 
 أعاله الواقعة بوالیة میشیغان، وأتقدم بطلب للحصول على طلب اقتراع رسمي ألقوم بالتصویت بنفسي في االنتخابات المحددة أعاله. 

X        /      /
 التاریخ (یجب أن یوقع الناخب بنفسھ وأي توكیل غیر مقبول) توقیع الناخب

كاذبھ في طلب  بیانات فلن یتم إصدار بطاقة اقتراع ناخب غائب. اإلدالء  المتحدة،یجب أن تكون مواطنًا أمریكیًا لتقم بالتصویت. إذا لم تكن مواطنًا بالوالیات  تحذیر:

لتماس تسلیم طلب اقتراع الناخب الغائب إلى الكاتب من  االقتراع الغیبي ھذا یعتبر جنحھ ویحاسب علیھا القانون. تسلیم أو تقدیم عرض لتسلیم أو الموافقة على التسلیم أو ا 

قى طلبات االقتراع الغیبي قبل أي شخص أخر غیر المذكور أعاله یعتبر انتھاك لقانون انتخابات والیة میشیغان. یجب أن یكون لدى المساعد المفوض من قبل الكاتب لتل 

د موقعة من ذلك الكاتب. اطلب االطالع على بیانات اعتماد المساعد قبل أن یُعھد إلى طلبك لتجنب تسلیم  الناخبین في مكان آخر غیر مكتب الموظف المختص أوراق اعتما

 الطلب إلى شخص یدعي حمل تفویض الكاتب. 

 ) بإعادة توجیھھ]USPS[لن تقوم الخدمة البریدیة األمریكیة ( أعاله؟ المذكورھل ترید إرسال بطاقة االقتراع الخاصة بك إلى عنوان مختلف عن 
 آب/أغسطس 4انتخابات 
 االبتدائیة

 تاریخ مغادرة ھذا العنوان
   /                / 

 تاریخ العودة:

تشرین   3انتخابات 
 االبتدائیة الثاني/نوفمبر

 تاریخ مغادرة ھذا العنوان

   /                / 
 تاریخ العودة:

 عنوان الشارع عنوان الشارع

المدینة      الوالیة       الرمز البریدي المدینة      الوالیة       الرمز البریدي 

 

قم بملء ھذا الجزء فقط إذا  
ساعدت الناخب في تسلیم  

 الطلب 

 المعتمدین في تسلیم الطلب: شھادة الناخبین المسجلین 
أقوم   بأنني؛ القاطن في                                         وتاریخ میالدي                            أنا أقرٌ 

وإني لم ألتمس أو أطلب من الناخب تسلیم الطلب أو  بناء على طلبھ   االقتراع الغائب للناخبل طلب بتوصی 
غیرت أیًا من محتویاتھ؛ ولم أؤثر على أراء مقدم الطلب؛ أفھم أن أي بیانات  وضع أي عالمات علیھ أو 

 خاطئة في ھذه الشھادة تعد انتھاًكا لقانون انتخابات میشیغان.
_____________________________________ X

____/____/___   
التاریخ          توقیع المفوض بمساعدة الناخب      

 العامة االبتدائیة جزء خاص بالكاتب 
Wd/Pct  /      /    تاریخ االستالم /      /    تاریخ اإلرسال /      /     تاریخ االستالم تاریخ اإلرسال     /      /

الكاتب   رقم بطاقة االقتراع: الكاتب   رقم بطاقة االقتراع: تاریخ التقدیم     /      /  

 أنظر الجانب األخر لمزید من التعلیمات

1 

  قم بملء الجزء التالي

3 
 َوقّع

2 
اختر 

4 
 آخر

. Michigan.gov/Voteاالتصال الخاصة بھم على   بیاناتإلى كاتب مدینتك / بلدتك. اعثر على  قم بإعادتھا 
6 

التسلیم  



 تعلیمات لمقدمي طلبات االقتراع الغیبي للناخبین 
 

 اقتراع. والتوقیع على النموذج للحصول على بطاقة یجب علیك ملئ الطلب بالكامل : 1الخطوة  
 تسلیم الطلب بأي من الطرق التالیة:  :2الخطوة  
 تأكد من أن الظرف یحتوي على طابع برید صحیح وأنھ موجھ إلى كاتبك المحلي. إرسالھ بالبرید. .1
 مرئي. التقط صورة للنموذج (أو امسحھ ضوئیًا) وأرسلھ بالبرید اإللكتروني إلى كاتبك وتأكد من أن توقیعك إرسالھ بالبرید اإللكتروني. .2
 إلى الكاتب أو مكتب الكاتب أو مساعد الكاتب المفوض. تسلیم الطلب شخصیًا .3

خب  یمكن ألقاربك من الدرجة األولى أو من یعیش في منزلك أن یساعدك في تسلیم ھذا الطلب. إذا لم یكن ذلك ممكنًا، یمكنك أن تطلب من أي نا
الشخص الذي سیقوم بمساعدتك أن یوقع على "شھادة مساعدة الناخبین المسجلین المعتمدین مسجل في میشیغان تسلیمھ بالنیابة عنك. یجب على 

 في تسلیم الطلب". 
 

 نوفمبر بالفعل؟ تشرین الثاني/ النتخابات تقدمت بطلب لالقتراع  ھل 
 

مارس، فربما تكون قد تقدمت بالفعل بطلب لشھر نوفمبر. سوف تحصل على بطاقة   انتخاباتإذا كنت قد صوت باقتراع الناخب الغائب في 
الكاتب المختص إذا كنت ترغب في إلغاء طلب نوفمبر أو لدیك   التواصل معاالقتراع ھذه بغض النظر عن كیفیة ملء ھذا النموذج. الرجاء 

 أسئلة أخرى. 
 

فقط والتقدم لشھر   آب/أغسطس؟ قد ترغب في التقدم لشھر تشرین الثاني/نوفمبر وطس  آب/أغسخالل الفترة ما بین شھر  لالنتقالھل لدیك خطط 
 القرار:  اتخاذبعد االنتقال. كیف یمكنك تشرین الثاني/نوفمبر 

 
  سیرسل لك الكاتب المختص رسالة نوفمبر، تشرین الثاني/وآب/أغسطس المدینة أو البلدة وتقدمت بطلب لكل من  نفس) إذا كنت تتنقل داخل 1(

ك (عادةً في  االقتراع على العنوان الجدید في نوفمبر طالما قمت بتحدیث عنوانك المسجل قبل أن یقوم الكاتب المختص بإرسال بطاقة االقتراع الخاصة ب 
األوراق اإلضافیة   بالبرید ولكنك ستحتاج إلى ملءتشرین الثاني/نوفمبر ). ال یزال بإمكانك تحدیث عنوانك بعد إرسال اقتراع كانون األول/دیسمبر 21

 قبل الحصول على بطاقة االقتراع. 
 
، فعندما تقوم بتحدیث عنوان التسجیل الخاص بك* سوف یقوم الكاتب المختص بعنوانك السابق بإلغاء طلب  مختلفة) إذا كنت تنتقل إلى مدینة أو بلدة  2(

 الكاتب الجدید في المدینة أو البلدة الجدیدة. اقتراع الناخبین الغیبي لشھر نوفمبر، وسیتعین علیك إعادة تقدیم الطلب مع 
 

ة الخاصة بك * یجب علیك تحدیث عنوان تسجیل الناخب الخاص بك عند االنتقال (ال یتم تحدیثھ تلقائیًا ما لم تقم بتحدیث رخصة القیادة / بطاقة الھوی 
 . Michigan.gov/Voteفي میشیغان). تعرف على كیفیة تحدیث عنوان التسجیل الخاص بك في  

 
 اتصل بالكاتب المحلي 

 
والنقر على   Michigan.gov/Voteیمكنك العثور على عنوان الكاتب المحلي وعنوان البرید اإللكتروني ورقم الھاتف عن طریق الرابط التالي  

"your clerk " 
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