
درخواست برگه رأی دهی غیرحضوری میشیگان: انتخابات 3 می 2022

المقاطعةنام مکمل                                                        حرف میا�ن                                                 نام

شهر  	
قصبه   

الدائرة القضائيةآدرس رسک

                                             میشیگان
کد پس�ت سال تولدشهر 

)          (
شماره تلیفون #آدرس ایمیل

معلومات خود را همانطور که در کارت ثبت نام رأی دهنده شما مشاهده می شود، وارد کنید. آدرس ایمیل و شماره تلیفون شما به متصدی شما کمک می کند تا در صورت 
وجود مشکل در فورم درخواست یا برگه رأی دهی با شما تماس بگیرد. این معلومات فقط برای اهداف انتخاباتی استفاده می شوند و ارائه آن اختیاری است.

   من تمایل دارم در همه انتخابات های آینده به صورت غیرحضوری شرکت کنم.
.لطفاً یک درخواست برای هر انتخابات بدون اطالع قبلی برای من ارسال نمایید         

انتخابات های آینده: برای پیوستن به لیست 
دائمی این قسمت را تکمیل کنید.

اینجانب گواهی می دهم همانطور که در باال ذکر شده است شهروند ایاالت متحده و رأی دهنده واجد شرایط و ثبت نام شده در شهر یا قصبه میشیگان می باشم و 
برای دریافت برگه رأی دهی رسمی درخواست می دهم تا در انتخابات )های( مشخص شده در باال اخذ رأی از من به عمل آید و همچنین اظهارات ارائه شده در این 

درخواست را تأیید می کنم.

/  /  X
تاریخ امضای رأی دهنده )امضای رأی دهنده الزمی است و وکالت پذیرفته نمی شود( 

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.

آیا یم خواهید برگه رأی دیه شما به آدریس متفاوت از آنچه در باال ذکر کرده اید، پست شود؟ ]USPS آن را ارسال 
نخواهد کرد[

ن به این  تاریــــخ رف�ت

آدرس:

/    /
تاریــــخ بازگشت: 

/    /

آدرس سرک

ایالت               کد پس�ت شهر 

این درخواست را به متصدی مربوطه شهر یا قصبه خود عودت دهید. معلومات تماس آنها را یم توانید در صفحه Michigan.gov/Vote پیدا کنید.

صرفاً در صورت 
یاری دادن به رأی 
دهنده برای عودت 

دادن درخواست این 
قسمت را تکمیل کنید.

گوایه رأی دهنده ثبت نام شده مورد تأیید برای کمک به عودت درخواست:
، تاریــــخ تولد من    اینجانب گوایه یم دهم که نام من    

؛     /  و آدرس من               /     
حضوری برای     یم باشد و  نامه درخواست مربوط به برگه رأی دیه غ�ی

   را بنا به درخواست ایشان تحویل یم دهم، استدعا یا درخواس�ت برای عودت درخواست نداشته ام، روی آن عالمت گذاری    
   نکرده ام یا آن را تغی�ی نداده ام، متقا�ن را تحت تأث�ی قرار نداده ام و ملتفت استم که ارائه معلومات نادرست در این گوایه 

   نقض قانون انتخابات میشیگان محسوب یم شود.

 /  /        X
تاریخ           امضای شخص یاری دهنده به رأی دهنده 

 مورد استفاده 
ً
رصفا

متصدی

عمویممقدما�ت

Wd/Pct  /   /    عودت داده شده    /    /  پست شده    /    /  عودت داده شده   /   /  پست شده  

/  /   متصدی  شماره برگه رأی دهی:  متصدی  شماره برگه رأی دهی:  تشکیل دوسیه    

بــرای دریافت طرزالعمل های بیشــتر پشــت صفحــه را مالحظه نمایید
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طرزالعمل های مربوط به متقاضیان برگه رای دهی غیرحضوری:

مرحله 1: فورم درخواست را تکمیل کنید. برای دریافت برگه رأی دهی باید فورم را امضاء کنید.
مرحله 2: فورم درخواست را با یکی از روش های زیر تحویل دهید:

آن را پست کنید. اطمینان یابید پاکت نامه تمبر مناسبی داشته باشد و آدرس گیرنده آن دفتر متصدی محلی شما . 	
باشد.

آن را ایمیل کنید. از فورم عکس بگیرید )یا آن را اسکن کنید( و با ایمیل به متصدی مربوطه ارسال نمایید. . 	
مطمئن شوید که امضای شما قابل مشاهده باشد.

 آن را شخصاً به متصدی، دفتر متصدی یا دستیار مورد تأیید متصدی تحویل دهید. . 	

یکی از اعضای درجه یک خانواده شما یا کسی که با شما زندگی می کند می تواند به شما در تحویل این فورم 
درخواست کمک کند.  اگر این کار امکان پذیر نبود، می توانید از هر رأی دهنده ای که در میشیگان ثبت نام 

کرده است، بخواهید آن را برای شما تحویل دهد. شخصی که به شما کمک می کند باید »گواهی رأی دهنده ثبت 
نام شده مورد تأیید برای کمک به عودت درخواست” را امضاء کند.

تماس با متصدی محلی

می توانید آدرس پستی، آدرس ایمیل و شماره تلیفون متصدی محلی خود را با مراجعه به 
صفحه Michigan.gov/Vote پیدا کنید.

http://Michigan.gov/Vote

