
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :لكل والیة قواعد مختلفة قلیال لمن ھو مؤھل للتصویت. بشكل عام، یجب أن تكون

 
 الوالیات المتحدة من  ا مواطن •

 
 ) أدنىأحد سكان المجتمع الذي ترغب في التصویت فیھ (أحیانا لفترة زمنیة  •

 
 على األقل (في بعض المجتمعات، یمكن لألشخاص الذین تقل أعمارھم  سنة 18 •

 التسجیل والتصویت في انتخابات محلیة أو أولیة معینة) سنة 18عن 
 

 

جنایة أو حكم قضائي أو أي إجراء آخر. اتصل بمسؤولي االنتخابات في والیتك  بدانة  اإل في بعض الوالیات، قد یتم استبعاد األفراد من التصویت بسبب   
  ك الذھاب إلى، یمكنبمنطقتك نتخابات المحلییناالأو مسؤولي االنتخابات المحلیین إذا كانت لدیك أسئلة حول أھلیتك للتصویت. للعثور على مسؤولي 

ovgwww.vote. 
 
 
 
 

 سجل لكي تصوت    
 

 تطلب معظم الوالیات من الناخبین التسجیل قبل أن یتمكنوا من التصویت. ابحث عن معلومات والیتك،       
 .   www.eac.gov/voteبما في ذلك المواعید النھائیة لتسجیل الناخبین، بالذھاب إلى        
تسجیل الناخبین عبر اإلنترنت أو تسمح لك بالتحقق من حالة التسجیل عبر اإلنترنت.  إمكانیة تقدم بعض الوالیات  - عبر اإلنترنت  •

 .  www.eac.gov/voteمات والیتك على یمكنك العثور على معلو
 - أو-

 . بمنطقتك  یمكنك التسجیل للتصویت شخصیا في مكتب مسؤول االنتخابات المحلي - شخصیا •
 - أو-

یمكنك التوقیع على نموذج تسجیل الناخبین وإعادتھ بالبرید. یمكنك العثور على التعلیمات الخاصة بالوالیة  - عن طریق البرید •
Registration-voter-mail-www.eac.gov/voters/national-لغة ھنا:  21واستمارة تسجیل الناخبین مترجمة إلى 

form  . 
 

 ثقّف نفسك                   
 

المحلي ھم المصدر األكثر ثقة لمعلومات التصویت الرسمیة. المستوى مسؤولو االنتخابات على مستوى الوالیة و
وأین یمكنك یمكن لمسؤولي االنتخابات المحلیین التحقق من حالة التسجیل الخاصة بك وتقدیم معلومات حول متى 

التصویت. قد یكون مسؤول االنتخابات المحلي لدیك قادًرا أیًضا على تزویدك بنموذج من بطاقة االقتراع أو 
 . أو القضایا التي ستكون مدرجة في بطاقة االقتراع الخاصة بك ناصب العامةمعلومات أخرى حول الم

 
 
 

 

2من  1صفحة   
 

 

 لجنة مساعدة االنتخابات االمریكیة

 

 1-2-3التصویت في 

 

 من المؤھل للتصویت؟
 

 
 
 

 101تصویت 
 معلومات عن االنتخاب للمصوتین الجدد 

 

2من  1صفحة   
 

http://www.vote.gov/
http://www.eac.gov/vote
http://www.eac.gov/vote
http://www.eac.gov/voters/national-mail-voter-Registration-form
http://www.eac.gov/voters/national-mail-voter-Registration-form
http://www.eac.gov/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وصّوت اذھب 
 
 

 التصویت شخصیا
 التصویت المخصص لك.  كانمابحث عن  •
 االقتراع مفتوحة في والیتك.  أماكنتحقق من األوقات التي تكون فیھا  •
 تأكد من أن لدیك كل ما تحتاجھ. •

 
 عندما تصل إلى مكان االقتراع الخاص بك: 

اقتراع. في بعض ة بطاقسوف تسجل وصولك مع موظف االقتراع الذي سیتأكد من أنك مؤھل للحصول على  •
 قبل إصدار بطاقة اقتراع. تكصورتحمل صادرة عن الحكومة الوالیات، قد تحتاج إلى إبراز بطاقة ھویة 

فیمكنك طلب بطاقة اقتراع   اقتراعك،ة بطاقستصدر لك بطاقة اقتراع حیث یمكنك تحدید اختیاراتك. إذا أخطأت في  •
 االقتراع، ستدلي بصوتك. بمجرد اإلدالء بصوتك، یتم تسجیل أصواتك. قة بطا بدیلة. بعد أن تنتھي من التأشیر على 

 

 التصویت بالبرید 
 

بمنطقتك  اقتراع عبر البرید. تحقق مع مسؤول االنتخابات المحلي بطاقة اعتمادا على والیتك، قد تكون مؤھال لتلقي  •
لمعرفة كیفیة تلقي بطاقة اقتراع بالبرید ومتى وأین یمكنك إعادة بطاقة االقتراع الخاصة بك وكیفیة تتبع بطاقة  

 االقتراع الخاصة بك في البرید. 
 

 إمكانیة الوصول 
ب المساعدة عند التصویت. قد توفر بعض الوالیات القضائیة  سواء كان التصویت شخصیا أو عبر البرید، یمكنك طل

 تصویت بلغات أخرى غیر اإلنجلیزیة. ال مواد غیرھا من بطاقات االقتراع و
 
 
 
 
 

 :خاللھا المساعدةیمكن لكل ناخب المساعدة في التأكد من أن االنتخابات نزیھة ودقیقة وآمنة. فیما یلي بعض الطرق التي یمكنك من 
 

 .سجل للتصویت بمجرد أن تكون مؤھال •
 إذا تغیر اسمك أو عنوانك  بمنطقتك حافظ على تحدیث معلومات الناخب الخاصة بك. اتصل بمسؤول االنتخابات المحلي   •

 .أو انتمائك الحزبي
 .مصادر المعلومات الموثوقة عن طریقتحقق من أي معلومات حول عملیة التصویت  •

 
 قتراع. تعتمد االنتخابات على عشرات اآلالف من األشخاص في مكان اال أخیرا، أفضل طریقة یمكنك المساعدة بھا ھي التسجیل للعمل كعامل 

:  لخدمة مجتمعك. ابحث عن معلومات والیتك ھنا المتاحة مثلك تماما لخدمة مجتمعاتھم. اتصل بمسؤولي االنتخابات المحلیین لمعرفة المزید عن الفرص 
vote-america-https://www.eac.gov/help 

 
 
 
 
 
 

eac.gov clearinghouse@eac.gov 

 
2من  2صفحة   

 
EAC | Helping America Vote 

 
@EACgov @eacgov1 @us.eac 

 
 

  للمصوتین الجدد االنتخابمعلومات عن  :101صویت الت

 كیف بإمكانك المساعدة؟

https://www.eac.gov/help-america-vote
http://www.eac.gov/
mailto:clearinghouse@eac.gov
https://twitter.com/EACgov
https://www.facebook.com/eacgov1/
https://www.instagram.com/us.eac/?hl=en
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