
درخواست برگه رآی دهی غیرحضوری میشیگان - 2 آگوست 2022 )مقدماتی(/8 نومبر 2022 )عمومی(
اینجانب همانطور که در ادامه ذکر شده است شهروند ایاالت متحده و رأی دهنده واجد شرایط و ثبت نام شده در ساحه و حوزه استحفاظی ایالت میشیگان 

می باشم و برای دریافت برگه رأی دهی رسمی درخواست می دهم تا در انتخابات )های( ذکر شده در زیر رأی دهم.
معلومات ثبت نام رأی دهنده:

نام             حرف میانی ساحهنام مکمل 

شهر 		
قصبه 		

حوزه استحفاظیآدرس سرک

میشیگان
کد پستی سال تولدشهر 

)   (
شماره تلیفون #آدرس ایمیل

آدرس ایمیل و شماره تلیفون شما فقط برای مقاصد رسمی انتخاباتی استفاده خواهد شد.

به منظور دریافت برگه رأی دهی، انتخابات )های( مورد نظر را انتخاب کنید )الزمی(:به منظور دریافت برگه رأی دهی، انتخابات )های( مورد نظر را انتخاب کنید )الزمی(:

  2 آگوست 2202 )مقدماتی( و 8 نومبر 2202 )عمومی( یا      2 آگوست 2202 )مقدماتی( و 8 نومبر 2202 )عمومی( یا      2 آگوست 2202 )صرفاً مقدماتی( یا      2 آگوست 2202 )صرفاً مقدماتی( یا     8 نومبر 2202 8 نومبر 2202  

من تمایل دارم در همه انتخابات ها به صورت غیرحضوری شرکت کنم. لطفاً یک درخواست   
مربوط به برگه رأی دهی غیرحضوری برای همه انتخابات ها از جمله سایر انتخابات های سال 

2022 بدون اطالع قبلی برای من ارسال نمایید.

سایر انتخابات ها: جهت پیوستن به لیست

درخواست برای رأی دهنده غیرحضوری دائمی 
این قسمت را تکمیل کنید.

امضای رأی دهنده )وکالت پذیرفته نمی شود(:
اینجانب گواهی می دهم که شهروند ایاالت متحده می باشم و اظهارات موجود در این فورم درخواست برای برگه رأی دهی غیرحضوری را تأیید می کنم.

/  /  X
تاریخ امضاء 

هشدار: برای رأی دادن باید شهروند ایاالت متحده باشید. اگر شهروند ایاالت متحده نباشید، برگه رأی دهی غیرحضوری برای شما صادر نخواهد شد. در صورتی که شخصی معلومات 
نادرست در این فورم درخواست برای برگه رأی دهی غیرحضوری ارائه دهد، مرتکب جرم می شود. عودت، ایجاب عودت، قبول عودت یا استدعای عدوت درخواست برگه رأی دهی 

غیر حضوری شما به متصدی توسط شخصی غیر از افراد ذکر شده در طرزالعمل ها، نقض قانون انتخابات میشیگان است. دستیار مورد تأیید متصدی که درخواست های برگه رأی دهی 
غیرحضوری را در محلی غیر از دفتر متصدی دریافت می کند، باید مجوزهای را به امضای متصدی برساند. قبل از سپردن درخواست خود به شخصی که ادعا می کند مجوز متصدی 

مربوطه برای عودت درخواست شما را دارد، مجوزهای او را برای بررسی مطالبه نمایید. 

آدرس مربوط به برگه رأی دهی پستی ]این قسمت را صرفاً در صورت متفاوت بودن با مورد فوق تکمیل کنید[: USPS برگه رأی دهی شما را ارسال نخواهد کرد. ما 
می توانیم آن را به محل شما پست کنیم. در صورت نیاز به آدرس های اضافی یا تغییر در برنامه، با متصدی مربوطه شهر یا قصبه خود به تماس شوید.

آدرس 1 
تاریخ رفتن به این 

آدرس:

/    /
تاریخ عودت: 
/    /

آدرس 2 
تاریخ رفتن به این 

آدرس:

/    /
تاریخ عودت: 
/    /

آدرس سرکآدرس سرک

ایالت           کد پستی ایالت           کد پستیشهر  شهر 

این درخواست را به متصدی مربوطه شهر یا قصبه خود عودت دهید. متصدی خود را می توانید در صفحه mi.gov/vote پیدا کنید.

صرفاً در صورت 
یاری دادن به رأی 
دهنده برای عودت 

دادن درخواست این 
قسمت را تکمیل کنید.

گواهی رأی دهنده ثبت نام شده مورد تأیید برای عودت درخواست برگه رأی دهی غیرحضوری:
، تاریخ تولد من اینجانب گواهی می دهم که نام من   

؛  /  و آدرس من            /  
می باشد و فورم درخواست مربوط به برگه رأی دهی غیرحضوری برای  

را بنا به درخواست ایشان تحویل می دهم، استدعا یا درخواستی برای عودت درخواست نداشتم، هیچ عالمت گذاری روی فورم 
درخواست انجام نداده ام، به هیچ وجه فورم درخواست را تغییر نداده ام، متقاضی را تحت تأثیر قرار نداده ام و آگاه استم که 

ارائه اظهارات نادرست در این گواهی نقض قانون انتخابات میشیگان است..

 /  /   X
تاریخ امضای شخص یاری دهنده به رأی دهنده 

صرفاً مورد 
استفاده 
متصدی

Wd/Pctپست شده/ /عودت داده شده/   /
متصدیشماره برگه رأی دهی    /   /تشکیل دوسیه 

بــرای دریافت طرزالعمل های بیشــتر پشــت صفحــه را مالحظه نمایید
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3

4

5

تکمیل

تأیید

 امضاء

سایر 
موارد

عودت



طرزالعمل های مربوط به متقاضیان برگه رأی دهی غیرحضوری:

پس از تکمیل فورم درخواست، محل تعیین شده را امضاء و تاریخ گذاری کنید. امضای شما باید   مرحله 1.    
در فورم درخواست وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، برگه رأی دهی غیرحضوری به شما     

تعلق نخواهد گرفت.   

فورم درخواست را با یکی از روش های زیر تحویل دهید: مرحله 2.    
)الف( فورم درخواست را در یک پاکت با آدرس گیرنده متصدی مربوطه قرار دهید و آن را از طریق      

پست ایاالت متحده یا دیگر خدمات پست عمومی، خدمات پست سریع، خدمات پست بسته ای یا حمل     
کننده عمومی دیگری ارسال کنید. پرداخت هزینه پست الزمی است. همچنین، در صورتی که امضای     

شما قابل مشاهده باشد، می توانید فورم درخواست را از طریق ایمیل یا فکس عودت دهید.   
)ب( فورم درخواست را شخصاً به دفتر متصدی، خود متصدی یا همکار مورد تأیید متصدی مربوطه      

تحویل دهید.   
)پ( در هر یک از موارد )الف( یا )ب(، یکی از اعضای خانواده نزدیک رأی دهنده شامل پدر      

شوهر یا پدر زن، مادر شوهر یا مادر زن، برادر شوهر یا برادر زن، خواهر شوهر یا خواهر زن،     
داماد، عروس، پدربزرگ یا مادربزرگ، نوه و یا شخصی که در میان خانواده رأی دهنده زندگی می     

کند، می تواند فورم درخواست را برای متقاضی به متصدی مربوطه پست کند یا تحویل دهد.   
)ت( اگر متقاضی نتواند درخواست را با هیچ یک از روش های فوق عودت دهد، می تواند هر رأی      
دهنده ثبت نام شده ای را برای عودت فورم درخواست انتخاب کند. شخصی که درخواست را عودت     

می دهد باید گواهی موجود در انتهای فورم درخواست را امضاء کند و سپس عودت دهد.   


