
طلب الحصول على بطاقة اقتراع غيابي في والية ميتشيغان - 2 أيار/مايو 2023
أنا مواطن أميركي وأنا ناخب مؤهل ومسجل في المقاطعة والدائرة القضائية في والية ميشيغان المذكورة أدناه، وأتقدم بطلب للحصول على بطاقة اقتراع رسمية، ليتم 

استخدامها من قِبَلي للتصويت في االنتخابات المحددة أدناه.
معلومات تسجيل الناخب:

الحرف األول           الشهرة         االسم األّول 
من اسم األب

            المقاطعة

  المدينة
 البلدة  

الدائرة القضائيةعنوان الشارع

ميشيغان

يدي الرمز ال�ب سنة الوالدةالمدينة 

ي
و�ن يد اإللك�ت رقم الهاتفال�ب

سيتم استخدام عنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف الخاصين بك ألغراض االنتخابات الرسمية فقط
اختر االنتخابات لتلقي بطاقة االقتراع )مطلوب(: 
ي 2 أيار 2023

 االنتخابات الجارية �ن

االنتخابات األخرى: أكمل لالنضمام إىل الئحة 
ي الدائمة اع الغيا�ب يبطاقة االق�ت

 �ن
ً
ّ تلقائيا ي إيلي اع الغيا�ب ي كافة االنتخابات. ير�ب إرسال بطاقة االق�ت

 �ن
ً
ي التصويب غيابيا

أرغب �ن  
.2023 ي العام

ي ستجري �ن كافة االنتخابات، ويشمل ذلك االنتخابات األخرى ال�ت

توقيع الناخب )التوكيل غ�ي مقبول(: 
ي هذا يهي صحيحة. اع الغيا�ب ي طلب بطاقة االق�ت

يكي وأّن البيانات الواردة �ن ي مواطن أم�ي أنا أقرُّ بأن�ن

التاريــــخالتوقيع

تحذير: يجب أن تكون مواطناً أميركياً لتتمكن من التصويت. إذا لم تكن مواطناَ أميركياً، فلن يتم إصدار بطاقة اقتراع غيابي لك. يُعتبر الشخص الذي يدلي ببيان كاذب في طلب االقتراع الغيابي هذا مذنباً بارتكاب مخالفة. 
يعتبر انتهاكاً 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 المخّول له من قبل الموظف الذي يتلقى طلبات اقتراع الناخبين الغيابية في مكان آخر غير مكتب الكاتب بيانات تخويل موقعة من كاتب المدينة. اطلب االطالع على بيانات تخويل الشخص قبل تكليف 
شخص آخر بطلبك يّدعي أّن لديه تخويل من كاتب المدينة إلعادة طلبك. اطلب االطالع على بيانات تخويل الشخص قبل تكليف شخص آخر بطلبك يّدعي أّن لديه تخويل من كاتب المدينة إلعادة طلبك.

اع   عّما ورد أعاله[: لن تقوم إدارة بريد الواليات المتحدة )USPS( بإرسال بطاقة االق�ت
ً
يد ]امأل فقط إذا كان مختلفا اع بال�ب العنوان إلرسال بطاقة االق�ت

ي الخطط، فاتصل بكاتب المدينة/البلدة حيث تعيش.
يد أينما كنت. إذا كانت هناك حاجة إىل عناوين إضافية أو تغي�ي �ف إليك. يمكننا إرسالها إليك بال�ب

العنوان 2
تاريــــخ المغادرة لهذا 

 عنوان الشارعالعنوان:

الرمز الواليةالمدينةتاريــــخ إعادة االستمارة: 
يدي ال�ب

العنوان 1
تاريــــخ المغادرة لهذا 

 عنوان الشارعالعنوان:

الرمز الواليةالمدينةتاريــــخ إعادة االستمارة: 
يدي ال�ب

.Michigan.gov/Vote ي
و�ف ي أنت فيها. ابحث عن كاتب مدينتك عىل الموقع اإللك�ت

قم بإعادة هذا الطلب إىل كاتب المدينة/ البلدة ال�ت

أكمل هذا الجزء فقط 
 
ً
إذا كنت تساعد ناخبا

ي إعادة الطلب
�ف

اع الغيابية: شهادة تخويل الناخب المسجل إلعادة طلب بطاقة االق�ت
، وتاريــــخ ميالدي هو   أنا أقّر بأّن اسيمي هو  

 للحصول عىل بطاقة 
ً
ي أقدم طلبا �ن

ّ
وأن ي هو  

وعنوا�ن
ي أقّدم طلب الحصول عىل بطاقة  وأن�ن ي بالنيابة عن   اع غيا�ب اق�ت

ي لم أقم بوضع أي عالمات عىل الطلب؛  �ن
ّ
ي لم ألتمس أو أطلب إعادة الطلب؛ وأن �ن

ّ
 ؛بناء عىل طلبه أو طلبها؛ وأن

ً
اع الناخب غيابيا اق�ت

ي هذه الشهادة ُتعت�ب 
ي لم أقم بالتأث�ي عىل مقدم الطلب؛ وأدرك أّن اإلفادة الكاذبة �ن �ن

ّ
ولم أغ�ي الطلب بأي شكل من األشكال؛ كما أن

ي والية ميشيغان.
 لقانون االنتخابات �ن

ً
انتهاكا

الستخدام كاتب 
المدينة فقط

Wd/Pct /      /        ي
يد �ن ي  /      /   تم اإلرسال ع�ب ال�ب

تمت اإلعادة �ن

ي        /      /   
اع:تم التقديم �ن كاتب المدينةرقم بطاقة االق�ت

للحصول على المزيد مـن التعليمات، انظر إلى الجانب اآلخر من الورقة

1

2

3

4

5

أكمل

ضع عالمة صح

ع
ّ
وق

غ�ي ذلك

إعادة االستمارة



ي اع الغيا�ب تعليمات لمقديمي الطلبات للحصول عىل بطاقة االق�ت

اع. الخطوة األوىل: امأل الطلب بالكامل. يجب عليك التوقيع عىل االستمارة للحصول عىل بطاقة اق�ت
الخطوة الثانية: قم بتسليم الطلب بأي من الطرق التالية:

	 ..  إيل كاتب المدينة المحىلي
ً
يد. تأكد من أّن الظرف يحتوي عىل طابع بريدي مناسب وأن يكون موجها أرسله بال�ب

ي . 2
ي إيل الكاتب �ن

و�ن يد اإللك�ت ( وأرسلها ع�ب ال�ب
ً
. التقط صورة لالستمارة )أو امسحها ضوئيا ي

و�ف يد اإللك�ت أرسله ع�ب ال�ب
. مدينتك. تأكد من أن يكون توقيعك واضحاً

 إيل كاتب المدينة أو مكتب كاتب المدينة أو المساعد المخّول لُه.. 3
ً
قم بتسليمه شخصيا
 

 ،
ً
ي تقديم هذا الطلب. إذا لم يكن ذلك ممكنا

لك مساعدتك �ن ن ي م�ن
ة أو يعيش �ن ي عائلتك المبا�ش

يمكن ألي شخص �ن
ي ميشيغان أن يسلمه بالنيابة عنك. يجب عىل الشخص الذي يساعدك 

يمكنك أن تطلب من أي ناخب مسجل �ن
ي إعادة الطلب”.

أن يوقع عىل “شهادة الناخب المسجل المخّول للمساعدة �ن

اتصل بكاتب مدينتك المحىلي

ي ورقم الهاتف من 
و�ن يد اإللك�ت يمكنك العثور عىل عنوان كاتب المدينة المحىلي وعنوان ال�ب

.Michigan.gov/Vote ي
و�ن خالل زيارة الموقع اإللك�ت
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