
رشایط احراز صالحیت

 به منظور ثبت نام برای رشکت در انتخابات میشیگان، باید:

مقیم میشیگان )در زمان ثبت نام( و به مدت حداقل 30 روز   •
ساکن شهر یا قصبه خود باشید )در زمان رآی دادن(.

شهروند ایاالت متحده باشید.  •
حداقل 17.5 سال سن داشته باشید )18 سال در زمان رأی دادن(.  •

در حال حارض مشغول سپری کردن محکومیت زندان یا حبس   •
نباشید.

آدرس مسکونی و پستی

شام فقط از طریق یک محل می توانید برای رشکت در انتخابات ثبت نام 
کنید. اگر زیاده از یک محل سکونت دارید، برای رشکت در انتخابات می 
توانید در محلی که در حال حارض ساکن می باشید یا قصد بازگشت به 

آنجا را دارید، ثبت نام کنید. به عنوان مثال، محصالنی که در کالج تحصیل 
می کنند می توانند در شهر خود یا در پردیس پوهنتون خود ثبت نام کنند 

و افراد موقتاً بسرتی در شفاخانه های خصوصی می توانند در آدرس 
مسکونی خود یا در مرکز طبی ثبت نام منایند. اگر آدرس محل سکونت را 
در اختیار ندارید، لطفاً رسک های متقاطع یا محالت مهم واقع در آدرس را 

که موقعیت مکانی شام را توصیف می کنند، ذکر کنید.

اگر ترجیح می دهید نامه های مرتبط با ثبت نام رأی دهنده گان یا جواز 
راننده گی یا کارت شناسایی ایالتی خود را در آدرسی غیر از آدرس محل 

سکونت )برای مثال، آدرس پستی( خود دریافت کنید،
می توانید آدرس پستی خود را که در فورم ذکر شده است، ارائه دهید. در 
صورت ارائه آدرس پستی، در کارت معلومات رأی دهنده، جواز راننده گی 

یا کارت شناسایی ایالتی شام درج منی شود.

محکومیت های کیفری و ثبت نام برای رشکت در انتخابات

 اگر سابقه محکومیت کیفری دارید و در حال حارض محکومیت حبس 
یا زندان را سپری منی کنید، می توانید برای رشکت در انتخابات ثبت 

نام کنید. همچنین اگر در حبس به رس می برید و در انتظار محاکمه یا 
محکومیت می باشید، می توانید برای رشکت در انتخابات ثبت نام کنید. 
اگر در حال حارض مشغول سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان یا 

حبس می باشید، منی توانید برای رشکت در انتخابات ثبت نام کنید.

تحویل به متصدی مربوطه در شهر یا قصبه

 فورم درخواست تکمیل شده را مستقیامً به متصدی مربوطه در شهر یا 
قصبه خود پست کنید یا تحویل دهید. آدرس متصدی مربوطه در شهر یا 

قصبه خود را می توانید در صفحه Michigan.gov/Vote پیدا کنید.

ثبت نام از طریق پست - الزامات خاص مرتبط با رأی اولی ها

 آیا برای اولین بار جهت رشکت در انتخابات میشیگان ثبت نام می کنید؟

اگر تا به حال در میشیگان رأی نداده اید و متایل به ارسال پستی این فورم یا ارسال آن از طریق درایو 
ثبت نام رأی دهنده گان را دارید، باید رشایط احراز هویت فدرال را که در پایین توضیح داده شده 

است، داشته باشید.

رشایط فدرال - ارائه مدارک شناسایی

به منظور تأمین رشایط احراز هویت، باید:

شامره جواز راننده گی صادره از میشیگان یا شامره کارت شناسایی ایالتی صادره از   )1(
میشیگان خود را در جایی از این فورم که درخواست شده است، وارد کنید.

یا

اگر جواز راننده گی صادره از میشیگان یا کارت شناسایی ایالتی صادره از میشیگان را در اختیار   )2(
ندارید، چهار رقم آخر شامره تأمین اجتامعی خود را وارد کنید.

یا

هنگام ارسال این فورم به متصدی مربوطه در بخش، شهر یا قصبه خود، یکی از فورم های   )3(
احراز هویت ذیل را ارسال کنید: نسخه ای از کارت شناسایی عکس دار جدید و معترب )مانند 

جواز راننده گی یا کارت شناسایی ایالتی از هر ایالت( یا نسخه ای از فیش حقوقی، بیل آب و 
برق، صورت حساب بانکی یا مدرک دولتی حاوی نام و آدرس شام.

 ***مدارک شناسایی اصلی را از طریق پست ارسال نکنید***

اگر این رشایط در مورد شام صدق می کند و قادر به ارائه معلومات ذکر شده در باال نیستید، 
باید قبل از رأی دادن در اولین انتخاباتی که قصد رشکت در آن را دارید، شکل قابل قبولی از مدارک 

 شناسایی را در اختیار بگذارید.

نکته: رشایط احراز هویت اعامل منی شود، اگر: )1( به جای ارسال پستی این فورم یا ارسال آن از 
طریق درایو ثبت نام رأی دهنده، آن را شخصاً و به صورت دستی به دفرت متصدی مربوطه در بخش، 

شهر یا قصبه تحویل دهید، )2( دارای معلولیت باشید یا )3( مطابق قانون فدرال رأی گیری غیابی 
برای قوای نظامی و شهروندان خارج از کشور واجد رشایط رأی دادن باشید.

آیا سوالی دارید؟

در صورت مواجه شدن با هرگونه سوال، می توانید با متصدی مربوطه در شهر یا قصبه خود به 
 متاس شوید.

 درخواست شام زمانی معترب خواهد بود که توسط متصدی مربوطه در شهر یا قصبه پذیرفته 
شود. در صورت پذیرفته شدن درخواست شام، متصدی مربوطه طی 3 هفته کارت معلومات رأی 

دهنده را برای شام ارسال می کند. می توانید با مراجعه به آدرس Michigan.gov/Vote وضعیت 
ثبت نام رای دهنده گی خود را تایید کنید.

ED-121 )7-2022(

فورم درخواست برای ثبت نام رأی دهنده گان در ایالت میشیگان
و طرزالعمل های مرتبط با فورم تغییر آدرس جواز راننده گی یا کارت شناسایی ایالتی میشیگان

می توانید پیگیری وضعیت ثبت نام، یافنت متصدی مربوطه در شهر یا قصبه خود، دیدن محل رأی گیری و موارد دیگر را در صفحه Michigan.gov/Vote انجام دهید.
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رشایط احراز صالحیت
من شهروند ایاالت متحده استم.  بلی       خیر 

من حداقل 17.5 سال سن دارم و فقط بعد از 18 ساله گی رأی خواهم داد.  بلی       خیر 

اگر شهروند ایاالت متحده نیستید، این فورم را تکمیل نکنید.

جواز راننده گی صادره از میشیگان / شامره شناسایی ایالتی صادره از میشیگان

اگر جواز راننده گی صادره از میشیگان یا شامره شناسایی ایالتی صادره از میشیگان را در اختیار ندارید، چهار رقم آخر شامره تأمین 
اجتامعی خود را وارد کنید:

 — XXX — XX
 من جواز راننده گی معترب صادره از میشیگان یا کارت شناسایی ایالتی صادره از میشیگان یا شامره تأمین اجتامعی را ندارم.

معلومات شخصی *معلومات مورد نیاز

 ________________________________________________________
نام میانی نام*  نام مکمل* 

  زن )ز(           مرد )م(         غیر بایرنی )غ(

تاریخ تولد* )روز/ماه/سال(

 _____________________________________________________________
شامره واحد آپارمتان آدرس محل سکونت شام – پالک خانه و نام رسک* 

MI                                                                ________________________________________________________
کد پستی شهر* 

)        ( _____________________________________________________________
ایمیل تلیفون 

 _____________________________________________________________
شهر                ایالت                 کد پستی آدرس پستی )در صورت متفاوت بودن با محل سکونت شام( 

به منظور پیوسنت به لست مربوط 
به درخواست رأی گیری غیرحضوری 

دامئی این قسمت را تکمیل کنید:

  من متایل دارم در همه انتخابات های آینده به صورت غیرحضوری رشکت کنم.
           لطفاً بدون اطالع قبلی برای من یک درخواست برای هر انتخابات ارسال منایید.

امضاء
من گواهی می دهم:

شهروند ایاالت متحده استم.   •
ساکن میشیگان استم و تنها پس از اینکه حداقل 30 روز   •

در شهر یا قصبه خود زنده گی کرده باشم، اقدام به 
رشکت در انتخابات خواهم کرد.

حداقل 17.5 سال سن دارم و فقط بعد از 18 ساله گی رأی   •
خواهم داد.

•  اجازه لغو هرگونه ثبت نام قبلی را می دهم.

معلوماتی که ارائه کرده ام با علم به مجازات شهادت دروغ و تا جایی که آگاه استم صحیح است. اگر معلومات نادرستی ارائه کرده باشم، 
مطابق قوانین فدرال یا ایالتی ممکن است جریمه، زندان یا مشمول هر دو گردم.

X _____________________________________________________________
تاریخ امضاء 

طرز العمل ها
اگر جواز راننده گی یا کارت شناسایی ایالتی 

میشیگان را در اختیار دارید، می توانید برای رشکت 
در انتخابات به صورت آنالین ثبت نام کنید.

 می توانید این پروسه را از طریق صفحه
 MI.gov/Vote رشوع کنید.

به منظور ثبت نام برای رشکت در انتخابات یا به 
روزرسانی معلومات ثبت نام خود، این فورم را 

تکمیل کنید1.

لطفاً متام معلومات را با استفاده از 
خودکار سیاه یا آبی و به صورت واضح 

نوشته کنید.

فورم را امضا کنید.

فورم را به متصدی مربوطه در شهر یا 
قصبه خود پست کنید یا تحویل دهید.

متصدی مربوطه در شهر یا قصبه خود را به 
همراه معلومات بیشرت می توانید در صفحه 

MI.gov/Vote پیدا کنید.

شامره تلیفون یا آدرس ایمیل ارائه شده فقط 
برای اهداف رسمی انتخاباتی استفاده خواهد 

شد.

1تغییرات مرتبط با نام و تعیین جنسیت باید در 

دفرت وزارت امور خارجه انجام شود.

 اگر این فورم را از طریق درایو ثبت 
نام رأی دهنده گان ارسال می کنید 

یا آن را به متصدی مربوطه در بخش 
یا دبیرخانه ایالتی تحویل می دهید، 
مهلت ثبت نام رأی دهنده گان الی 

15 روز قبل از روز انتخابات است.
اگر فورم را از طریق پست ارسال 
می کنید، باید مهر پست مربوط 
به حداقل 15 روز قبل از انتخابات 

باشد.

می توانید در هر زمان الی روز 
انتخابات با مراجعه به دفرت 

متصدی مربوطه در شهر یا 
قصبه خود به همراه تأییدیه محل 
سکونت اقدام به ثبت نام منایید.

اگر جواز راننده گی )DL( یا کارت شناسایی ایالتی 
)ID( میشیگان را در اختیار دارید، باید از هامن 

 DL/ID آدرس مربوط به ثبت نام رأی دهنده گان و
استفاده کنید.

این فورم آدرس DL/ID شام را نیز تغییر می دهد.
استیکری حاوی آدرس جدیدتان برای شام ارسال 

می شود تا روی DL/ID خود بچسبانید.

اگر تا به حال شخصاً در میشیگان رأی نداده اید 
و متایل به ارسال این فورم از طریق پست یا 

پویش ثبت نام رأی دهنده گان دارید، طرزالعمل 
های صفحه 1 را مرور کنید. احتامالً باید مدارک 

شناسایی بیشرتی را ارائه دهید.

طرزالعمل های بیشرت را می توانید در صفحه 1 
پیدا کنید.
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فورم درخواست برای ثبت نام رأی دهنده گان در ایالت میشیگان
و فورم تغییر آدرس جواز راننده گی یا کارت شناسایی ایالتی میشیگان




