
طلب الحصول على بطاقة اقتراع غيابي في والية ميتشيغان - 2 آب/أغسطس 2022 االبتدائي/ 8 تشرين الثاني/نوفمبر، 2022 عامة
أنا مواطن أمريكي وأنا ناخب مؤهل ومسجل في المقاطعة والدائرة القضائية في والية ميشيغان المذكورة أدناه، وأتقدم بطلب للحصول على بطاقة اقتراع 

رسمية، ليتم التصويت من قِبَلي في االنتخابات المحددة أدناه. 
معلومات تسجيل الناخب:

االسم األول      الحرف األول من اسم الوالد المقاطعةالشهرة 

المدينة 		
البلدة 		

الدائرة القضائيةعنوان الشارع

MI
الرمز البريدي تاريخ الميالدالمدينة 

)   (
رقم الهاتفعنوان البريد اإللكتروني

سيتم استخدام عنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف الخاصين بك ألغراض االنتخابات الرسمية فقط.
اختر االنتخابات لتلقي بطاقة االقتراع )مطلوب(:   

  2 آب/أغسطس 2202 االبتدائية و 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2202 العامة أو     2 آب/أغسطس 2202 االبتدائية و 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2202 العامة أو     2 آب/أغسطس 2202 االبتدائية فقط أو     2 آب/أغسطس 2202 االبتدائية فقط أو     8 تشرين الثاني/نوفمبر 2022  8 تشرين الثاني/نوفمبر 2022  

أريد أن أصّوت غيابيًا في كل االنتخابات. أرسل لي تلقائيًا طلبًا للحصول على بطاقة اقتراع   
غيابي لجميع االنتخابات، بما في ذلك االنتخابات األخرى في عام 2022.

االنتخابات األخرى: استكمل لالنضمام إلى
 قائمة طلبات الناخبين الغائبين الدائمة

توقيع الناخب )ال يُقبل التوكيل(:
أنا أقرُّ بأنني مواطن أمريكي وأن البيانات الواردة في طلب بطاقة اقتراع الناخب غيابيًا هذا هي صحيحة.

/  /  X
التاريخ التوقيع 

تحذير: يجب أن تكون مواطنًا أمريكيًا حتى تتمكن من التصويت. إذا لم تكن مواطنًا أمريكيًا، فلن يتم إصدار طلب بطاقة اقتراع غيابي لك. يعتبر الشخص الذي يدلي ببيان كاذب في طلب االقتراع 
الغيابي هذا مذنباً بارتكاب جنحة. يعتبر انتهاًكا لقانون االنتخابات في والية ميشيغان أن يقوم شخص عدا األشخاص المدرجين في التعليمات بإعادة أو عرض اإلعادة أو الموافقة على اإلعادة أو 

التماس إعادة طلب اقتراع الناخب الغيابي إلى كاتب المدينة. يجب أن يكون لدى المساعد المعتمد من قبل الموظف الذي يتلقى طلبات اقتراع الناخبين الغيابية في مكان آخر غير مكتب الكاتب أوراق 
اعتماد موقعة من قِبِل كاتب المدينة. اطلب االطالع على بيانات اعتماد الشخص قبل تكليف شخص آخر بطلبك يدعي أن لديه تخوياًل من كاتب المدينة إلعادة تقديم طلبك. 

العنوان إلرسال بطاقة االقتراع بالبريد ]امأل فقط إذا كان مختلفًا عما ورد أعاله[: لن تقوم إدارة بريد الواليات المتحدة )USPS( بإرسال بطاقة االقتراع إليك. 
يمكننا إرسالها إليك بالبريد أينما كنت. إذا كانت هناك حاجة إلى عناوين إضافية أو تغيير في الخطط، فاتصل بكاتب المدينة/البلدة التي أنت فيها.

العنوان 1 
تاريخ المغادرة لهذا 

العنوان

/    /
تاريخ إعادة االستمارة: 

/    /

العنوان 2 
تاريخ المغادرة لهذا 

العنوان

/    /
تاريخ إعادة االستمارة: 

/    /

عنوان الشارععنوان الشارع

الوالية         الرمز البريدي الوالية         الرمز البريديالمدينة  المدينة 

.mi.gov/vote قم بإعادة هذا الطلب إلى كاتب المدينة/ البلدة التي أنت فيها. ابحث عن كاتب مدينتك على الموقع اإللكتروني

أكمل هذا الجزء فقط 
إذا كنت تساعد ناخبًا 

في إعادة تقديم 
الطلب

شهادة اعتماد الناخب المسجل العائد لطلب بطاقة االقتراع الغيابية:
، تاريخ الميالد هو أنا أقرُّ بأن اسمي هو  

؛  /  وعنواني هو           /  
أنني أقدم طلباً الحصول على بطاقة اقتراع الناخب غيابيًا 

بناء على طلبه أو طلبها؛ أنني لم ألتمس أو أطلب إعادة الطلب؛ أنني لم أقم بوضع أي عالمات على الطلب؛ ولم أغير الطلب 
بأي شكل من األشكال؛ كما أنني لم أقم بالتأثير على مقدم الطلب؛ وأدرك أن اإلفادة الكاذبة في هذه الشهادة تُعتبر انتهاكاً لقانون 

االنتخابات في والية ميشيغان.

 /  /   X
التاريخ توقيع الشخص الذي يقوم بمساعدة الناخب 

الستخدام 
كاتب المدينة 

فقط

Wd/Pct تم اإلرسال
بالبريد في

/ /تمت اإلعادة في/   /

كاتب المدينةرقم بطاقة االقتراع    /   /تم التقديم في 

للمزيــد مــن التعليمــات انظر إلــى الجانب اآلخر من الورقة
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2

3

4

5

أكمل ما يلي

ضع عالمة 
صح

وقّع

غيره

اإلعادة



تعليمات لمقدمي الطلبات للحصول على بطاقة االقتراع الغيابي:

بعد ملء استمارة الطلب بالكامل، قم بالتوقيع ووضع التاريخ على الطلب في المكان المخصص    الخطوة األولى    
لذلك. يجب أن يظهر توقيعك في الطلب وإال فلن تتلقى بطاقة اقتراع غيابي.   

قم بتسليم الطلب بإحدى الطرق التالية: الخطوة الثانية    
)أ( ضع الطلب في ظرف موجه إلى الموظف المناسب وقم بإيداعه في بريد الواليات المتحدة أو في      

  ،)parcel( أو خدمة الطرود البريدية ،)express( خدمة بريدية عامة أخرى، أو خدمة البريد السريع   
أو شركة نقل مشتركة. مطلوب طابع بريدي مناسب. يمكنك أيًضا إعادة الطلب عن طريق البريد      

اإللكتروني أو الفاكس، طالما كان توقيعك ظاهراً.   
)ب( قم بتسليم الطلب شخصيًا إلى مكتب كاتب المدينة، أو إلى الكاتب شخصيًا، أو إلى المساعد       

المخول للكاتب.   
)ج( في أي من الفقرات )أ( أو )ب(، يمكن ألي فرد من أفراد أسرة الناخب المباشرين بضمنهم والد      

الزوج أو الزوجة، والدة الزوج أو الزوجة، زوج األخت أو زوجة األخ، زوج االبنة، أو زوجة االبن،     
الجد أو الجدة،الحفيد أو أي شخص مقيم في منزل الناخب إرسال الطلب بالبريد أو تسليمه إلى كاتب     

المدينة لمقدم الطلب.   
)د( إذا لم يتمكن مقدم الطلب من إعادة الطلب بأي من الطرق المذكورة أعاله، فيجوز لمقدم الطلب      
اختيار أي ناخب مسجل إلعادة الطلب. يجب على الشخص الذي يعيد الطلب التوقيع على الشهادة      

وإعادتها في الجزء السفلي من الطلب.   


