
درخواست برگه رای دهی برای رای دهنده گان غیر حضوری میشیگان - انتخابات 2 می، 2023
من یک شهروند ایاالت متحده، و یک انتخاب کننده واجد شرایط و ثبت شده در کشور و حاکمیت ایالت میشیگان به قرار شرح ذیل هستم، و من برای یک برگه رای دهی 

رسمی درخواست می دهم تا خودم در انتخابات ذکر شده در ذیل رای بدهم.
معلومات ثبت نام رای دهنده:

        اسم کوچک  حرف میا�ن
گ

            کشور اسم خانواد�
  شهر
 قریه  

حوزه حاکمیتآدرس رسک

میشیگان

)ZIP( کود پوس�ت سال تولدشهر 

شماره تلیفونایمیل آدرس

ایمیل آدرس و شماره تلیفون شما صرفاً برای مقاصد رسمی انتخاباتی استفاده خواهد شد.
برای دریافت برگه رای دهی، انتخابات مورد نظر را مشخص کنید )ضروری(:

 انتخابات 2 یم 2023

ن به لست برگه  انتخابات دیگر: به منظور پیوس�ت
حضوری این قسمت را تکمیل  دائیم رأی دیه غ�ی

کنید:

 یک برگه رأی دیه    
ً
کت کنم. لطفا حضوری رسش من تمایل دارم در همه انتخابات به صورت غ�ی  

 حضوری برای همه انتخابات ها از جمله دیگر انتخابات سال 2023 بدون اطالع قبیل برای          غ�ی
من ارسال نمایید.

امضای رأی دهنده )وکالت پذیرفته نیم شود(:
من تصدیق یم کنم که یک شهروند ایاالت متحده هستم و اظهارات درج شده در این درخواست برگه رایه برای رای دهنده گان غ�ی حضوری درست است.

تاریــــخامضاء

هشدار: برای رای دادن، شما باید یک شهروند ایاالت متحده باشید. اگر شما یک شهروند ایاالت متحده نیستید، برای شما برگه رای دهی برای رای دهنده گان غیر حضوری داده نخواهد شد. شخصی که در این 
درخواست برگه رای دهی برای رای دهنده گان غیر حضوری اظهارات غلط ارائه کند مجرم شناخته می شود. در صورتی که شخصی به غیر از اشخاص ذکر شده در رهنمود، درخواست برگه رای دهی غیر حضوری 

شما را به مأمور تسلیم کند، پیشنهاد تسلیم کردن بدهد، برای تسلیم کردن موافقت کند و یا تقاضا کند که تسلیم کند، تخطی از قانون انتخابات میشیگان می باشد. دستیاری که توسط مأمور صالحیت داده شده باشد تا 
درخواست برگه رای دهی رای دهنده غیر حضوری را در موقعیت خارج از دفتر مأمور تسلیم شود، باید اعتبارنامه امضاء شده توسط مأمور را داشته باشد. قبل از این که درخواست تان را به شخصی بدهید که ادعا می 

کند از جانب مأمور صالحیت دریافت کرده است تا درخواست شما را تسلیم کند، تقاضا کنید که اعتبارنامه او را ببینید.  

 در صور�ت که از باال متفاوت باشد، خانه پری شود[: USPS برگه رای دیه شما را ارسال نخواهد کرد. ما یم 
ً
آدرس پوس�ت برای ارسال برگه رای دیه ]رصفا

ید. توانیم آن را به محیل که  شما حضور دارید، پوست کنیم. اگر آدرس های بیش�ت نیاز باشد یا برنامه ها تغی�ی کند، با مأمور شهر/قریه خود تماس بگ�ی

آدرس 2
ن به این  تاریــــخ رف�ت

 آدرس رسکآدرس:

کود پوس�ت ایالتشهرتاریــــخ برگشت
)ZIP(

آدرس 1
ن به این  تاریــــخ رف�ت

 آدرس رسکآدرس:

کود پوس�ت ایالتشهرتاریــــخ برگشت
)ZIP(

این درخواست را به مأمور شهر/قریه خود تسلیم کنید. مأمور خود را در Michigan.gov/Vote پیدا کنید.

 در صور�ت که یک 
ً
رصفا

رای دهنده را در تسلیم 
کردن درخواست همکاری 

یم کنید، خانه پری کنید

تصدیق انتخاب کننده ثبت شده و دارای صالحیت تسلیم کردن درخواست برگه رای دیه رای دهنده غ�ی حضوری:
، تاریــــخ تولد من           من تصدیق یم کنم که اسم من     

است؛ که درخواست برگه رای دیه  و آدرس من                                                   
را به خواهش خود او ارسال یم کنم،  برای رای دهنده گان غ�ی حضوری مربوط به    

که من تقاضا ویا درخواست نکرده ام که درخواست را تسلیم کنیم؛ که من در درخواست هیچ نوع عالمه گذاری نکرده ام؛ که من در 
درخواست به هیچ شکیل دست کاری نکرده ام؛ که من باالی رای دهنده نفوذ نکرده ام؛ و من آگاه هستم که یک اظهار غلط در این 

درخواست تخیط از قانون انتخابات میشیگان است.

 برای 
ً
رصفا

استفاده مأمور
Wd/Pct   /      /        تسلیم شده        /      /   پوست شده

مأمورشماره برگه رای دیهدرج شده در دوسیه        /      /   

برای معلومات بیشتر عقب صفحه را ببینید

1

2

3

4

5

تکمیل

تأیید

امضا

سایر

تسلیم کردن



حضوری طرزالعمل های مربوط به متقاضیان برگه رأی دیه غ�ی

مرحله 1:  فورم درخواست را تکمیل کنید. برای دریافت برگه رأی دیه باید فورم را امضاء کنید.

مرحله 2:  فورم درخواست را با ییک از روش های زیر تحویل دهید:

نده آن دف�ت متصدی محیل شما باشد.. 	  پاکت نامه تم�ب مناس�ب داشته باشد و آدرس گ�ی
ً
آن را پوست کنید. حتما

ن . 2 ید )یا آن را اسکن کنید( و با ایمیل به متصدی مربوطه ارسال نمایید. مطم�ئ آن را ایمیل کنید. از فورم عکس بگ�ی
شوید که امضای شما قابل مشاهده باشد.

 به متصدی، دف�ت متصدی یا دستیار مورد تأیید متصدی تحویل دهید.. 3
ً
 آن را شخصا

 یم کند یم تواند به شما در تحویل این فورم درخواست 
گ

ییک از اعضای خانواده نزدیک شما یا کیس که با شما زند�
کمک کند.  اگر این کار امکان پذیر نبود، یم توانید از هر رأی دهنده ای که در میشیگان ثبت نام کرده است، 

بخواهید آن را برای شما تحویل دهد. شخیص که به شما کمک یم کند باید »گوایه رأی دهنده ثبت نام شده 
مورد تأیید برای کمک به عودت درخواست« را امضاء کند.

تماس با متصدی محیل

، آدرس ایمیل و شماره تلیفون متصدی محیل خود را با مراجعه به  یم توانید آدرس پوس�ت
صفحه Michigan.gov/Vote پیدا کنید. 
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