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إدارة خـارجية ميشيغـان

المعلومات المضللة حول االنتخابات
الناخبيــن، أو حتــى  إّن فعــل نشــر المعلومــات المضللــة حــول العمليــة االنتخابيــة، أو حقــوق 
المتعلقــة بمشــكلة فــي بطاقــة االقتــراع هــو تهديــد خطيــر ألمــن االنتخابــات. وُتصّمــم هــذه 
الجهــود، ســواء كانــت خارجيــة أو داخليــة، أو حزبيــة أو خبيثــة بــكل بســاطة، لــزرع الريبــة فــي عمليــة 

االنتخابات التي نجريها، وتضّر بالديمقراطية السليمة.

مكافحة المعلومات المضللة

ليســت مكافحــة المعلومــات المضللــة المؤذيــة مــن خــالل معرفــة الحقيقــة أساســًا فقــط لنضمــن 
أن تعكــس االنتخابــات إرادة العشــب بأمــان ودقــة، بــل هــي أيضــًا أساســًا لصمــود العمليــة 

الديمقراطية.

ــر مــن أي وقــت مضــى أن  ــات مــن المهــم أكث ــل مــن المعلومــات المتوفــرة، ب ونظــرًا للكــم الهائ
يكــون اإلنســان مســتهلكًا ناقــدًا لوســائل اإلعــالم وأن يحــل شــفرة الرســائل المتعارضــة التــي 

تأتي من مصادر متنوعة.

فــي حــال كنــت غيــر متأكــد مــن صّحــة قصــة أو ادعــاء، يمكنــك إيجــاد معلومــات موثوقــة وغيــر حزبيــة 
وقد تم التحقق منها على هذه المواقع:

Michigan.gov/SOSFactCheck  - يقّدم معلومات دقيقة حول االنتخابات في ميشيغان
Snopes.com - يحقــق فــي المعلومــات المضللــة ونظريــات المؤامــرة واإلنــذارات الكاذبــة 

وغيرها، ويكشف حقيقتها
FactCheck.org - يتحقــق مــن دقــة الوقائــع الخاصــة بالخطابــات السياســية، واإلعالنــات، 

والمناظرات، والمقابالت، والبيانات الصحفية
PolitiFact - يتحقق من دقة التصريحات التي يدلي بها السياسيون

قم بواجبك!

تمامًا مثلما يكون لدى المسؤولين في االنتخابات واجب الكشف عن المعلومات المضللة 
حول االنتخابات وتقديم معلومات صحيحة على الفور استنادًا إلى القانون، يتحّمل الناخبون 

مسؤولية البحث بشكل استباقي عن مصادر موثوقة للمعلومات وتشجيع الحوار المثمر 
والصادق.

في حال رأيت أي معلومات مضللة أو غير دقيقة حول التصويت أو االنتخابات في 
ميشيغان، ُيرجى التبليغ عن ذلك، وإدراج صورة إن أمكن، على الموقع 

.Misinformation@Michigan.gov

Michigan.gov/Elections للحصول على المزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع
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كيفية التسجيل للتصويت

إدارة خـارجية ميشيغـان

تتوفر عّدة طرق للتسجيل للتصويت في ميشيغان، بما فيها التسجيل يوم االنتخابات، إنما من 
األفضل التسجيل في أقرب وقت ممكن.

هل أنت مؤهل للتسجيل؟

خيارات التسجيل

لتكون مؤهًال للتسجيل للتصويت في ميشيغان، يجب أن تكون مقيمًا في مدينتك أو بلدتك في 
ميشيغان لمدة ٣٠ يومًا على األقل قبل يوم االنتخابات، ومواطنًا أميركيًا ال يقضي حاليًا عقوبًة 

في السجن أو الحبس، وبالغًا ١٨ سنة من العمر على األقل بحلول يوم االنتخابات.

يمكنك ملء استمارة للتسجيل للتصويت أو تحديث طلب تسجيل الناخب:

 Register to vote online والنقر على Michigan.gov/vote عبر اإلنترنت ُيرجى زيارة الموقع
(التسجيل للتصويت عبر اإلنترنت).

 Michigan.gov/ عبر البريد - حّمل استمارة تسجيل الناخب التي تصلك عبر البريد على الموقع
VoterRegForm أو اطلب إرسال استمارة إليك عبر البريد.

في مكتب فرعي لسكرتارية الوالية - إذا كنت تزور مكتبًا فرعيًا لسكرتارية الوالية إلجارء معاملة 
خاصة برخصة القيادة أو بطاقة الهوية من الوالية، سيتم تسجيلك تلقائيًا للتصويت إال إذا اخترت 
عدم القيام بذلك. إذا زرت المكتب لنوع آخر من المعامالت، يمكنك أيضًا تقديم استمارة تسجيل 

الناخب.

في مكتب كاتب المقاطعة أو المدينة أو البلدة الخاص بك - إذا اخترت التسجيل للتصويت لدى 
الكاتب المحلي الخاص بك، سُيطلب منك تقديم بطاقة هوية تحمل صورتك. يمكنك أيضًا 

التسجيل للتصويت في مكتب مساعدة عامة تابع للوالية مثل إدارة الصحة والخدمات اإلنسانية.

المواعيد النهائية
إن الموعد النهائي للتسجيل للتصويت والتمّكن من التصويت في أي انتخابات قادمة هو قبل ١٥ 
يومًا من االنتخابات إذا كنت تقوم بالتسجيل من خالل أي طريقة غير تلك التي تسّجل فيها نفسك 

شخصيًا لدى كاتب المدينة أو البلدة الخاص بك.

يمكنك التسجيل للتصويت في يوم االنتخابات حتى الساعة الثامنة مساًء في مكتب كاتب المدينة 
أو البلدة الخاص بك مع تقديم إثبات باإلقامة ومن ثم التصويت أثناء تواجدك في المكان.

Michigan.gov/Vote لالطالع على معلومات التصويت الشخصية، ُيرجى زيارة الموقع



ال تحتــاج إلــى مبــرر أو ســبب للتصويــت غيابيــًا، إذ أصبــح بإمــكان جميــع الناخبيــن المســجلين فــي 
ميشيغان التصويت باستخدام بطاقة اقتراع غيابي.

إدارة خـارجية ميشيغـان

كيفية التصويت غيابيًا

تتوفر عّدة طرق لطلب بطاقة اقتراع غيابي:
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زر الموقع Michigan.gov/Vote وامأل االستمارة عبر اإلنترنت.
حّمــل طلبــًا وأرســله عبــر البريــد إلــى كاتــب المدينــة أو البلــدة الخــاص بــك أو أدعــه 

شخصيًا لديه.
اتصل بكاتب المدينة أو البلدة واطلب إرسال طلب إليك عبر البريد.

قم بزيارة مكتب الكاتب أو المدينة شخصيًا.

يجب أن يستلم كاتب المدينة أو البلدة الخاص بك الطلبات المقّدمة عبر اإلنترنت أو البريد 
للحصول على بطاقة اقتراع غيابي في وقت ال يتجاوز الساعة الخامسة بعد الظهر من يوم 

الجمعة قبل النتخابات.

إذا كنت مسجًال مسبقًا في عنوانك الحالي، يمكنك طلب الحصول على بطاقة اقتراع غيابي 
شخصيًا في مكتب الكاتب في أي وقت حتى الساعة الرابعة بعد الظهر قبل يوم من 

االنتخابات.

إذا كنت تخطط للتصويت غيابيًا، اطلب بطاقة االقتراع الغيابي في أقرب وقت ممكن. يمكن 
تقديم الطلبات في مدة أقصاها ٧٥ يومًا قبل االنتخابات.

تقديم بطاقة االقتراع الغيابي الخاصة بك:

صّوت على بطاقة االقتراع وتأّكد من توقيعك على المغّلف الذي ستعيده وختمه.
يجب أن يستلم كاتب المدينة أو البلدة الخاص بك بطاقة االقتراع الغيابي المكتملة 

بحلول الساعة الثامنة مساًء من يوم االنتخابات.
يمكنك إرسال بطاقة االقتراع إلى مكتب الكاتب عبر البريد أو تسليمها شخصيًا إليه أو 

إيداعها في صناديق اإليداع الخاصة به.
إذا كنت تريد إعادة بطاقة االقتراع في غضون أسبوعين من يوم االنتخابات، قم 
بتسليمها شخصيًا إلى مكتب الكاتب أو صندوق اإليداع لتجّنب أي تأخيرات بريدية 

محتملة.

Michigan.gov/Vote للمزيد من المعلومات حول التصويت الغيابي، ُيرجى زيارة الموقع
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إدارة خـارجية ميشيغـان

يسمح قانون ميشيغان بالتسجيل للتصويت في اليوم نفسه. يمكنك التسجيل للتصويت 
والتصويت شخصيًا في أي وقت حتى الساعة الثامنة مساًء من يوم االنتخابات في مكتب 

كاتب المدينة أو البلدة الخاص بك.

يجب أن تجلب معك إثبات باألهلية واإلقامة:

التسجيل للتصويت في يوم االنتخابات

إثبات األهلية:
لتكون مؤهًال للتسجيل للتصويت، يجب أن تكون:

مقيمًا في ميشيغان (في الوقت الذي تقوم بالتسجيل) ومقيمًا في مدينتك 
أو بلدتك لمدة ٣٠ يومًا على األقل (عندما تقوم بالتصويت)

مواطنًا من الواليات المتحدة

بالغًا ١٨ عامًا على األقل (عند التصويت)

ال تقضي حاليًا عقوبة في الحبس أو السجن

إثبات عن مكان اإلقامة:

يجب أن تقدّم إثباتًا عن المكان الذي تعيش فيه. يجب أن تحمل المستندات اسمك 
وعنوانك الحالي. يمكنك تقديم نسخة رقمية عن المستندات. تشمل المستندات 

المقبولة ما يلي:

رخصة القيادة أو هوية التعريف في والية ميشيغان

فاتورة خدمات عامة حالية

كشف حساب مصرفي

صك الراتب الشهري أو شيك حكومي

أي مستند حكومي آخر

Michigan.gov/Vote احصل على المعلومات الخاصة بالكاتب واعرف المزيد على الموقع



إدارة خـارجية ميشيغـان
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التصويت شخصيًا
إذا كنت مسجًال، يمكنك التصويت باكرًا من خالل استخدام بطاقة اقتراع غيابي في مكتب 

كاتب المدينة أو البلدة الخاص بك. ولكن، في حال لم تحصل على بطاقة االقتراع الغيابي وقد 
حان وقت االنتخابات، ال يمكنك التصويت إال في مركز االقتراع المحلي لديك.

تفتح مراكز االقتراع من الساعة السابعة صباحًا حتى الثامنة مساًء بالتوقيت المحلي، ويحق لك 
التصويت طالما أنك تقف في الطابور بحلول الساعة الثامنة مساًء.

العثور على مركز االقتراع لديك

يمكنك بسهولة العثور على مركز االقتراع لديك والمعلومات الخاصة بمكتب كاتب المدينة أو 
.Michigan.gov/Vote البلدة الخاص بك من خالل زيارة الموقع

ما المتوقع حصوله:

عندما تصل إلى مركز االقتراع لديك، سُيطلب منك تقديم بطاقة تعريف تحمل صورتك. 
تشمل أنواع بطاقات التعريف المقبولة ما يلي:

رخصة قيادة أو بطاقة هوية صادرة عن والية ميشيغان أو أي والية أخرى
بطاقة هوية مزودة بصورة صادرة عن الوالية أو الحكومة الفدرالية أو العسكرية

جواز سفر أميركي
بطاقة تعريف طالب مزودة بصورة من مدرسة ثانوية أو مؤسسة تعليم عالي 

معتمدة
بطاقة هوية قبلية مزودة بصورة

يمكنك التصويت حتى لو كنت ال تملك بطاقة هوية تحمل صورتك. سيطلب منك عامل من 
مركز االقتراع التوقيع على استمارة قبل التصويت تفيد بأنك ال تحمل بطاقة هوية.

بعد ذلك، ستسّجل دخولك في قائمة سجل الناخبين الجاهزة وتحصل على بطاقة اقتراع 
وجعبة لحماية سرية صوتك.

بعد الدخول إلى الحجرة للتصويت على بطاقة االقتراع، تعيد بطاقة االقتراع إلى الجعبة.
عندما ُتدخل بطاقة االقتراع في آلة التبويب، تكون قد أدليت بصوتك بشكل رسمي.

تأّكد من أن تأخذ ملصق "I voted" (لقد أدليت بصوتي) معك إذا كان متوفرًا.

Michigan.gov/Vote للمزيد من المعلومات حول التصويت شخصيًا، ُيرجى زيارة الموقع
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