طلب التسجيل للناخبني يف والية ميشيغان

وتعليامت استامرة تغيري العنوان يف رخصة القيادة يف والية ميشيغان/الهوية يف الوالية

املؤهالت

للتسجيل للتصويت يف والية ميشيغان يجب أن
تكون:
•
•
•
•

من سكان والية ميشيغان واملدينة أو البلدة
التي تقدم إليها طلب التسجيل للتصويت ملدة
 30يو ًما عىل األقل قبل يوم االنتخابات.
أحد مواطني الواليات املتحدة األمريكية
أل يقل عمرك عن  18عا ًما (بحلول يوم
ّ
االنتخابات)
وال تقيض مدة عقوبة يف الحبس أو السجن

التسجيل عرب الربيد  -املتطلبات الخاصة

هل تتس ّجل للتصويت يف والية ميشيغان للمرة األوىل؟

إذا مل تكن قد أدليت بصوتك يف والية ميشيغان قط واخرتت إرسال هذه االستامرة
عن طريق الربيد ،فيجب عليك تلبية متطلبات إثبات الهوية الشخصية الفيدرالية ،كام
هو موضح أدناه.
املتطلبات الفيدرالية  -تقديم إثبات الهوية الشخصية

لالمتثال ملتطلبات تحديد الهوية الشخصية ،يجب عليك:
()1

إدخال رقم رخصة القيادة الصادرة عن الوالية أو رقم الهوية يف الوالية بدقة
حيث هو مطلوب يف هذه االستامرة.

عنوان السكن والعنوان الربيدي

يجب تقديم عنوان السكن .إذا مل يكن لديك عنوان
سكن ،يرجى تقديم تقاطع الشوارع أو َمعلَم معروف
يف حقل العنوان يصف موقعك.
إذا كنت تفضل استالم الربيد املتعلق بتسجيل الناخب
الخاص بك أو رخصة القيادة/الهوية يف الوالية عىل
عنوان غري عنوان إقامتك (مثل صندوق الربيد)،
فيمكنك تقديم عنوان بريدي يف املكان املحدد
يف االستامرة .إذا قدمت عنوانًا بريديًا ،لن يظهر عىل
بطاقة هوية الناخب أو رخصة القيادة/الهوية يف
الوالية.

تسليمها إىل كاتب مدينتك أو بلدتك
أرسل هذا الطلب املكتمل بالربيد أو مبارش ًة إىل كاتب
مدينتك أو بلدتك .ميكنك العثور عىل عنوان كاتب
مدينتك أو بلدتك عىل املوقع اإللكرتوين
.MI.gov/Vote

أو
()2

أرسل واحدا ً من أشكال إثباتات التعريف الشخصية التالية عند إرسال هذه
االستامرة عرب الربيد إىل كاتب املقاطعة أو املدينة أو البلدة :نسخة عن بطاقة
هوية سارية املفعول وصحيحة تحمل صورة (مثل رخصة القيادة أو الهوية يف
الوالية) أو نسخة عن صك الراتب الشهري ،أو فاتورة خدمات عامة ،أو كشف
حساب مرصيف أو مستند حكومي يرد في ِه اسمك وعنوانك.
*** ال ترسل مستندات الهوية األصلية عرب الربيد ***

إذا كنت تخضع لهذا املطلب ومل تقدم املعلومات املحددة أعاله ،فيجب تقديم
شكل مقبول من إثباتات الهوية قبل التصويت يف االنتخابات األوىل التي ترغب يف
املشاركة فيها.
مالحظة :ال ينطبق رشط إثبات الهوية إذا )1( :سلّمت هذه االستامرة شخصيًا إىل
كاتب املقاطعة أو املدينة أو البلدة بدالً من إرسالها عرب الربيد ،أو ( )2كنت معاقًا،
مؤهل للتصويت مبوجب قانون التصويت الغيايب الفيدرايل للمواطنني
ً
أو ( )3كنت
النظاميني واملغرتبني.
اتصل بكاتب مدينتك أو بلدتك إذا كان لديك أي أسئلة.
يكون طلبك غري صالح حتى يتم قبوله من قبل كاتب املدينة أو البلدة التي تقيم
فيها .إذا مل تستلم بطاقة هوية الناخب يف غضون ثالثة أسابيع أو كانت لديك أي
أسئلة ،اتصل بالكاتب الخاص بك.
)ED-121 (5-22

تتبع حالة التسجيل الخاصة بك ،واعرث عىل موقع كاتب مدينتك/بلدتك ،وراجع موقع االقرتاع الخاص بك وأكرث عىل املوقع اإللكرتوين .MI.gov/Vote
1

تعليامت

إذا كانت لديك رخصة قيادة أو بطاقة هوية والية
ميشيغان ،ميكنك التسجيل للتصويت عرب
اإلنرتنت .ابدأ العملية عىل املوقع اإللكرتوين
.MI.gov/Vote
أكمل هذه االستامرة للتسجيل للتصويت أو
تحديث معلومات التسجيل الخاصة بك .1

1

يرجى كتابة جميع املعلومات بوضوح
باستخدام قلم أسود أو أزرق..

2

وقّع عىل االستامرة.

3

أرسل االستامرة عرب الربيد أو تسليمه إىل
كاتب املدينة/البلدة.

اعرث عىل كاتب مدينتك/بلدتك واملزيد من
املعلومات عىل املوقع اإللكرتوين
.MI.gov/Vote
سيتم استخدام رقم الهاتف/الربيد اإللكرتوين
املقدم ألغراض االنتخابات الرسمية فقط.
 1يجب استكامل تغيريات االسم والجنس يف
مكتب سكرتارية الوالية.
املوعد النهايئ لتسجيل الناخبني
هو  15يو ًما قبل يوم االنتخابات
إذا أرسلت هذه االستامرة من خالل
حملة تسجيل الناخبني أو سلّمتها
إىل كاتب املقاطعة أو مكتب
سكرتارية الوالية .إذا قمت بإرسال
االستامرة عرب الربيد ،عليك ختمه
بختم الربيد بفرتة  15يو ًما عىل
األقل قبل االنتخابات.
ميكنك التسجيل يف أي وقت
حتى يوم االنتخابات من خالل
الذهاب إىل كاتب مدينتك أو
بلدتك مع وثيقة إثبات عن اإلقامة.
إذا كان لديك رخصة قيادة ميشيغان ( )DLأو
هوية يف الوالية ( ،)IDعليك استخدام العنوان
نفسه لتسجيل الناخبني و رخصة القيادة (/)DL
الهوية يف الوالية (.)ID
باستخدام هذه االستامرة ميكنك أيضً ا تغيري
العنوان املحدد عىل رخصة القيادة (/)DLالهوية
يف الوالية ( )IDالخاص بك .سيتم إرسال ملصق
إليك يحتوي عىل عنوانك الجديد لتضعه عىل
رخصة القيادة (/)DLالهوية يف الوالية ()ID
الخاصة بك.
إذا مل تقم أبدًا بالتصويت شخصيًا يف والية
ميشيغان واخرتت إرسال هذه االستامرة عن طريق
الربيد أو من خالل حملة تسجيل الناخبني ،راجع
التعليامت الواردة يف الصفحة  .1قد تحتاج إىل
تقديم بطاقة تعريف إضافية.
ميكن العثور عىل املزيد من التعليامت يف
الصفحة .1

طلب التسجيل للناخبني يف والية ميشيغان

واستامرة تغيري العنوان يف رخصة القيادة يف والية ميشيغان/الهوية يف الوالية
املؤهالت

 نعم  ال

أنا مواطن أمرييك.

 نعم  ال

أنا أبلغ من العمر  17.5عا ًما عىل األقل ولن أقوم بالتصويت إال بعد أن أبلغ من العمر  18عا ًما.
!إذا مل تكن مواط ًنا أمريكياً ،ال متأل هذه االستامرة.

رخصة القيادة الصادرة عن والية ميشيغان /رقم الهوية يف الوالية الصادر عن والية ميشيغان

إذا مل يكن لديك رخصة قيادة صادرة عن والية ميشيغان أو بطاقة هوية صادرة عن والية ميشيغان ،قدّ م األرقام األربعة األخرية من
رقم الضامن االجتامعي الخاص بك:

— XXX — XX

 ليس لدي رخصة قيادة سارية املفعول صادرة عن والية ميشيغان أو بطاقة هوية صادرة عن والية ميشيغان أو رقم
ضامن اجتامعي.

املعلومات الشخصية * املعلومات املطلوبة

_________________________________________________________

الشهرة*

االسم*

أنثى ()f

اسم األب

غري ثنايئ الجنس ()x

ذكر ()m

تاريخ امليالد* (الشهر/اليوم/السنة)

______________________________________________________________
رقم الشقة/الساحة

عنوان السكن الذي تعيش فيه  -رقم هاتف املنزل واسم الشارع *

MI
_________________________________________________________
الرمز الربيدي

املدينة*

( )
______________________________________________________________
الربيد اإللكرتوين

رقم الهاتف

______________________________________________________________

العنوان الربيدي (إذا كان مختلفًا عن املكان الذي تعيش فيه)
امأل هذه الفقرة لالنضامم إىل قامئة
طلبات الناخبني الغائبني الدامئني:

التوقيع



املدينة

الرمز الربيدي

الوالية

أريد أن أص ّوت غيابيًا يف كافة االنتخابات املقبلة.
يل طلباً لكل انتخابات تلقائياً.
الرجاء إرساب إ ّ

أنا أؤكد ما ييل:

• أنا أبلغ من العمر  17.5عاماً عىل األقل ولن أقوم
• أنا مواطن أمرييك.
بالتصويت إال بعد أن أبلغ من العمر  18عاماً.
• أنا مقيم يف والية ميشيغان وسأصوت فقط بعد أن أقيم
يف مدينتي أو بلديت ملدة  30يو ًما عىل األقل.
• أنا أوافق عىل إلغاء أي تسجيل سابق.
إ ّن املعلومات التي قدمتها هي صحيحة بحسب علمي تحت طائلة عقوبة الحنث باليمني .إذا قدمت معلومات خاطئة ،قد أتعرض لدفع
غرامة أو للسجن أو لألمرين مبوجب القوانني الفيدرالية أو قوانني الوالية.

X
______________________________________________________________
التوقيع

التاريخ

