
لكل والية قواعد مختلفة قليال لمن هو مؤهل للتصويت. بشكل 
 :عام، يجب أن تكون

مواطن من الواليات المتحدة 

 أحد سكان المجتمع الذي ترغب في 
(أدنىالتصويت فيه )أحيانا لفترة زمنية 

 سنة على األقل  ١٨
في بعض المجتمعات، يمكن لألشخاص )

 عاما  ١٨الذين تقل أعمارهم عن 
 التسجيل والتصويت في بعض 
 (االنتخابات المحلية أو األولية

في بعض الواليات، قد يتم استبعاد األفراد من التصويت 

جناية أو حكم قضائي أو أي إجراء آخر.  بدانة اإلبسبب 

اتصل بمسؤولي االنتخابات في واليتك أو مسؤولي 

االنتخابات المحليين إذا كانت لديك أسئلة حول أهليتك 

 نتخابات المحلييناالللتصويت. للعثور على مسؤولي  

 ، يمكنك الذهاب إلى بمنطقتك

ovg.www.vote  

تطلب معظم الواليات من الناخبين  

التسجيل قبل أن يتمكنوا من التصويت.  

معلومات واليتك، بما في ذلك   ت منتثب  

المواعيد النهائية لتسجيل الناخبين، 

 بالذهاب إلى 

ov/votegwww.eac. 

تسمح العديد من الواليات للناخبين بالتسجيل للتصويت عبر 

اإلنترنت. يمكنك أيضا التسجيل للتصويت شخصيا في 

مكتب االنتخابات المحلي أو التوقيع على نموذج تسجيل 

الناخبين وإعادته بالبريد. يمكنك العثور على التعليمات  

كل والية واستمارة تسجيل الناخبين مترجمة إلى  لالخاصة 

 لغة هنا: ٢١

 -mail-ov/voters/nationalg.www.eac

.form-istrationgre-voter 

 إذا كانت لدیك أسئلة حول عملیة التصویت، 
               فاسأل مسؤول االنتخابات المحلي بمنطقتك.  

یُعد مسؤولو االنتخابات المحلیون وأولئك المسؤولون عن  
انتخابات الوالیات المصدر األكثر ثقة لمعلومات  

التصویت الرسمیة. یمكن لمسؤولي االنتخابات المحلیین  
التحقق من حالة التسجیل الخاصة بك وتقدیم معلومات 

حول متى وأین یمكنك التصویت. قد یكون مسؤول 
االنتخابات المحلي لدیك قادرا أ یضا على تزویدك بنموذج  

من بطاقة االقتراع نموذجیة أو معلومات أخرى عن  
المناصب العامة أو القضایا التي ستكون مدرجة في بطاقة  

االقتراع الخاصة بك. 

التصويت شخصيا 

قبل أن تذهب للتصويت، تأكد من   

قتراع  االالعثور على مكان 

مخصص لك، وتحقق من األوقات ال

فيها أماكن االقتراع التي ستكون 

 .مفتوحة في واليتك

مع  وصولكعندما تذهب للتصويت، سيتعين عليك تسجيل 

موظف االقتراع الذي سيتأكد من أنك مؤهل للحصول على  

بطاقة اقتراع. في بعض الواليات، قد تحتاج إلى إبراز  

قبل  تكتحمل صورصادرة عن الحكومة بطاقة هوية 

 .لك إصدار بطاقة اقتراع

 صويت بالبريد الت

اعتمادا على واليتك، قد تكون 

اقتراع عبر  بطاقة مؤهال لتلقي 

 .البريد

تثبت من مسؤول االنتخابات المحلي بمنطقتك لمعرفة كیفیة تلقي 
بطاقة االقتراع بالبرید ومتى وأین یمكنك إعادة بطاقة االقتراع 
الخاصة بك وكیفیة تتبع بطاقة االقتراع الخاصة بك في البرید. 

قد تتمكن أيضا من تلقي المساعدة عند التصويت. يمكن لجميع 

مخصص لذوي  الناخبين التصويت باستخدام جهاز تصويت 

، وقد توفر بعض الواليات القضائية بطاقات اقتراع اإلعاقات

.ومواد تصويت أخرى بلغات أخرى غير اإلنجليزية

؟ يتهل أنا مؤهل للتصو
ماذا على ان افعل  

ت  ؟ ألصو 

ما الذي أتوقعه عندما 

 ؟ تأصو  

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


 

 

 
 

االنتخابات  تكون أن ب ضمانال يمكن لكل ناخب المساعدة في 

نزيهة ودقيقة وآمنة. فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من  

 :خاللها المساعدة

 

 .سجل للتصويت بمجرد أن تكون مؤهال 

حافظ على تحديث معلومات الناخب  

الخاصة بك. اتصل بمسؤول االنتخابات 

إذا تغير اسمك أو عنوانك بمنطقتك المحلي 

 .أو انتمائك الحزبي

 

عملية التصويت  عنتحقق من أي معلومات 

 .مصادر معلومات موثوقة عن طريق

 
بها هي التسجيل للعمل  أخيرا، أفضل طريقة يمكنك المساعدة 

تعتمد االنتخابات على عشرات اآلالف   .اقتراعفي مكان كعامل 

تماما لخدمة مجتمعاتهم. اتصل بمسؤولي  أمثالكمن األشخاص 

لمعرفة المزيد عن الفرص  بمنطقتك  االنتخابات المحليين

 : هنايتك لخدمة مجتمعك. ابحث عن معلومات وال المتاحة 

.vote-america-://www.eac.gov/helpsptth 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

األمريكية مسؤولي االنتخابات   ات تساعد لجنة مساعدة االنتخاب 

االنتخابات وتساعد األمريكيين على المشاركة   على تحسين إدارة 

 .في عملية التصويت

 تصويت  
تين الجدد   معلومات عن االنتخابات للمصو 

 
 
 
 

 

 لجنة مساعدة االنتخابات االمريكية 

633 3rd Street NW, Suite 200 | Washington, DC 20001 
www.eac.gov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ بإمكاني المساعدةكيف 

١٠١ 

https://www.eac.gov/help-america-vote
http://www.eac.gov/



