قم بالتسجيل للتصويت في واليتك
باستخدام
نموذج البطاقة البريدية

ودليل مواطني الواليات المتحدة

إرشادات عامة
وقت التسجيل للتصويت
لدى كل والية موعد نهائي للتسجيل للتصويت خاص بها .تحقق من
الموعد النهائي الخاص بواليتك في الصفحة األخيرة من هذا الكتيب.

من يمكنه استخدام هذا الطلب
إذا كنت أحد مواطني الواليات المتحدة وتعيش أو لديك عنوان داخل
الواليات المتحدة ،يمكنك استخدام الطلب في هذا الكتيب من أجل:
•التسجيل للتصويت في واليتك،
•اإلبالغ عن تغيير اسم لمكتب تسجيل الناخبين الخاص بك،
•اإلبالغ عن تغيير عنوان لمكتب تسجيل الناخبين الخاص بك ،أو
•التسجيل لدى أحد األحزاب السياسية.

إرسال الطلب الخاص بك
قم بإرسال الطلب عبر البريد على العنوان المدرج لواليتك في إرشادات
الوالية .أو ،قم بتوصيله شخصيًا إلى مكتب تسجيل الناخبين المحلي
الخاص بك .الواليات التي يتعين عليها قبول النموذج الوطني ،ستقبل ً
نسخا
من الطلب المطبوع من الحاسب اآللي على األوراق العادية ،مشفوعة
بتوقيع مقدم الطلب ،وترسل بالبريد في ظرف مع طابع البريد الصحيح.

االستثناءات
يُرجى عدم استخدام هذا الطلب إذا كنت تعيش خارج الواليات المتحدة
وأراضيها وال تملك عنوان منزل (قانوني) في هذه الدولة ،إذا كنت
من أفراد الجيش خارج البالد .استخدم طلب البطاقة البريدية الفيدرالية
المتوفر لك في القواعد العسكرية أو السفارات األمريكية أو المكاتب
القنصلية.

الناخبون ألول مرة المسجلون عبر البريد
إذا كنت تسجل للتصويت ألول مرة في الوالية القضائية الخاصة بك
وترسل طلب التسجيل هذا عبر البريد ،يشترط القانون الفيدرالي أن
تقوم بإظهار إثبات الهوية في المرة األولى التي تقوم فيها بالتصويت.
يتضمن إثبات الهوية ما يلي:
•بطاقة هوية سارية وصالحة عليها صورة شخصية أو
•فاتورة مرافق عامة حالية أو كشف حساب مصرفي أو شيك حكومي
مصرفي أو راتب شهري أو مستند حكومي يظهر اسمك وعنوانك.
يجوز إعفاء الناخبين من هذه المتطلبات إذا قاموا بإرسال نسخة من
بطاقة الهوية هذه مع نموذج تسجيل الناخبين عبر البريد .إذا كنت تود
إرسال نسخة ،يُرجى وضع ما يلي في االعتبار:
•قد تطلب واليتك متطلبات إضافية للهوية قد تلزمك بإظهار الهوية في
مكان االقتراع ،حتى إذا كنت تستوفي شروط إثبات الهوية الفيدرالية.
•ال ترسل مستندات أصلية مع هذا الطلب ،فقط نسخ.

سيقوم موظفو مدينة وبلدة نيو هامبشاير بقبول هذا الطلب فقط كطلب
للحصول على نموذج تسجيل عبر البريد للناخب الغائب.
ال يوجد لدى والية داكوتا الشمالية تسجيل للناخبين.
ال يسمح قانون والية وايومينغ بالتسجيل عبر البريد.
ً
مؤهال للتسجيل للتصويت في واليتك
كيف تعرف ما إذا كنت
لدى كل والية قوانينها الخاصة بشأن األشخاص الذين يمكنهم التسجيل
والتصويت .تحقق من المعلومات الخاصة المدرجة لواليتك في
إرشادات الوالية .تشترط جميع الواليات أن تكون مواط ًنا أمريكيًا
بالميالد أو التجنس للتسجيل للتصويت في االنتخابات الفيدرالية
وانتخابات الواليات .ينص القانون الفيدرالي على عدم قانونية ادعاء
الجنسية األمريكية للتسجيل للتصويت في أي انتخابات فيدرالية أو
انتخابات الواليات أو انتخابات محلية .ال يمكنك التسجيل للتصويت في
أكثر من مكان في الوقت نفسه.

إذا تم إعطاؤك هذا الطلب في وكالة حكومية أو مكتب عام
إذا تم إعطاؤك هذا الطلب في وكالة حكومية أو مكتب عام ،فاألمر يتوقف
عليك في اختيار استخدامه .إذا قررت استخدام هذا الطلب للتسجيل
للتصويت ،يمكنك ملء الطلب وإبقاؤه في الوكالة الحكومية أو المكتب
العام .وسيتم إرسال الطلب نيابة عنك .أو ،يمكنك أخذه وإرساله عبر
البريد إلى العنوان المدرج لواليتك في إرشادات الوالية .يمكنك أيضًا
أخذه وتوصيله شخصيًا إلى مكتب تسجيل الناخبين المحلي الخاص بك.
مالحظة :سيبقى اسم وموقع الوكالة الحكومية أو المكتب العام الذي
تلقيت منه الطلب سريًا .لن يظهر على الطلب الخاص بك .وأيضًا إذا
قررت عدم استخدام هذا الطلب للتسجيل للتصويت ،فسيبقى هذا القرار
سريًا .وذلك لن يؤثر في الخدمة التي تتلقاها من الوكالة أو المكتب.

كيف تمأل هذا الطلب
استخدم إرشادات الطلب وإرشادات الوالية كدليل في ملء الطلب.
• ً
أول ،قم بقراءة إرشادات الطلب .ستمنحك هذه اإلرشادات
معلومات مهمة تنطبق على كل شخص يستخدم هذا الطلب.
•ثم ابحث عن واليتك في إرشادات الوالية .استخدم هذه
اإلرشادات لملء المربعات رقم  6و ،7وراجع هذه اإلرشادات
حول أهلية الناخب وأي قسم مطلوب للمربع رقم .9

1

إرشادات الطلب

قبل ملء بيانات النموذج ،يرجى اإلجابة عن األسئلة الواردة أعاله لمعرفة ما إذا كنت مواط ًنا أمريكيًا وما إذا كنت ستبلغ  18عامًا في يوم االنتخابات أو
قبله .إذا كانت إجابتك "ال" عن أي من تلك األسئلة ،فال يجوز لك استخدام هذا النموذج للتسجيل للتصويت .ومع ذلك ،يجوز أن توفر إرشادات الوالية
الخاصة معلومات إضافية بشأن أهلية التسجيل للتصويت لمن هم أصغر من  18عامًا.
المربع  — 7اختيار الحزب
في بعض الواليات ،إذا كنت ترغب في المشاركة في االنتخابات األولية
أو المؤتمرات الحزبية أو االتفاقيات الخاصة بأحد األحزاب ،فعليك أن
تسجل لدى هذا الحزب .لتعرف ما إذا كانت واليتك تشترط ذلك األمر،
انظر في البند  7في اإلرشادات المدرجة لواليتك.

المربع  — 1االسم
ضع في هذا المربع االسم بالكامل بهذا الترتيب — االسم األخير،
االسم األول ،االسم األوسط .ال تستخدم األسماء المستعارة أو الحروف
األولى.
مالحظة :إذا كان الطلب لتغيير االسم ،يُرجى كتابة االسم بالكامل قبل
تغييره في المربع أ (في النصف السفلي من النموذج).

إذا كنت ترغب في التسجيل لدى حزب ما ،فضع في المربع االسم
الكامل للحزب الذي تختاره.

المربع  — 2عنوان المنزل
ضع في هذا المربع عنوان المنزل الخاص بك (العنوان القانوني).
ال تضع عنوان المراسلة هنا إذا كان مختل ًفا عن عنوان المنزل.
ال تستخدم صندوق مكتب بريد أو خدمة بريد الطريق الريفي دون
رقم صندوق .راجع إرشادات الوالية الخاصة للقواعد الخاصة
باستخدام أرقام الطريق الريفي.

إذا كنت ال ترغب في التسجيل لدى حزب ما ،فاكتب "ال يوجد حزب"
أو اترك المربع فار ًغا .ال تكتب "مستقل" إذا كنت تعني "ال يوجد
حزب" ،حيث يمكن أن يختلط األمر مع اسم حزب ما في واليتك.
مالحظة :إذا لم تسجل لدى حزب ما ،فما زال يمكنك التصويت في
االنتخابات العامة واالنتخابات األولية غير الحزبية.

مالحظة :إذا كنت مسجالً من قبل ولكن هذه هي المرة األولى التي
ُتسجل فيها من العنوان الموجود في المربع  ،2يُرجى كتابة عنوانك
الذي كنت مسجالً به من قبل في المربع ب (في النصف السفلي من
النموذج) .يُرجى إعطاؤنا العنوان بالتفصيل قدر اإلمكان.

المربع  — 3عنوان المراسلة
إذا كان لديك عنوان آخر للمراسلة مختلف عن العنوان في المربع ،2
فضع عنوان المراسلة في هذا المربع .إذا لم تضع عنوا ًنا في المربع ،2
فيجب عليك كتابة عنوان في المربع  ،3حيث يمكن الوصول إليك عبر
البريد.

المربع  — 8العرق أو الجماعة اإلثنية
تسأل بضع واليات عن العرق أو الجماعة اإلثنية ،إلدارة قانون حق
التصويت الفيدرالي .لتعرف ما إذا كانت واليتك تطلب هذه المعلومات،
انظر في البند  8في اإلرشادات المدرجة لواليتك .إذا كان األمر كذلك،
فضع في المربع  8االختيار األنسب لك من القائمة أدناه:
•أمريكي هندي ،أو سكان أالسكا األصليون
•من أصل آسيوي ،أو سكان جزر المحيط الهادئ
•أسود ،ليس من أصل إسباني
•من أصل إسباني
•متعدد األعراق
•أبيض ،ليس من أصل إسباني
•أخرى

المربع  — 4تاريخ الميالد
ضع في هذا المربع تاريخ الميالد بهذا الترتيب — الشهر ،اليوم ،السنة.
احذر من استخدام تاريخ اليوم!

المربع  — 9التوقيع
راجع المعلومات في البند  9في اإلرشادات المدرجة لواليتك.
قبل التوقيع أو وضع البصمة ،تأكد من:

المربع  — 5رقم الهاتف
تطلب معظم الواليات رقم الهاتف في حالة وجود أي أسئلة بشأن الطلب.
ومع ذلك ،يمكنك عدم ملء هذا المربع.

( )1أنك استوفيت متطلبات واليتك ،و
( )2فهمت كل ما ورد في المربع .9

الحظ أيضًا :إذا كنت تعيش في منطقة ريفية لكن ال تملك عنوان
الشارع أو إذا كنت ال تملك العنوان ،فيُرجى إظهار مكان سكنك على
الخريطة في المربع ج (أسفل النموذج).

أخيرً ا ،قم بالتوقيع باالسم الكامل أو ضع بصمتك ،وضع تاريخ اليوم
بهذا الترتيب — الشهر ،اليوم ،السنة .إذا كان مقدم الطلب غير
قادر على التوقيع ،فضع في المربع د االسم والعنوان ورقم الهاتف
(اختياري) للشخص الذي ساعد مقدم الطلب.

المربع  — 6رقم الهوية
يشترط القانون الفيدرالي أن تقوم الواليات بتجميع أرقام الهوية من جميع
المسجلين .يجب الرجوع إلى إرشادات واليتك الخاصة للبند رقم  6الخاص
بالمعلومات بشأن الرقم المقبول في واليتك .إذا كنت ال تملك رخصة قيادة
أو رقم ضمان اجتماعي ،فيُرجى توضيح ذلك في النموذج وسيتم تعيين رقم
لك بواسطة واليتك.
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Voter Registration Application / طلب تسجيل الناخب

Before completing this form, review the General, Application, and State specific instructions.
. اطلع على اإلرشادات العامة واإلرشادات الخاصة بملء الطلب واإلرشادات الخاصة بالوالية،قبل إكمال هذا النموذج

PLEASE PROVIDE YOUR RESPONSES IN ENGLISH. / .يُرجى تقديم إجاباتك باللغة اإلنجليزية

/ .هذه المساحة مخصصّة لالستخدام المكتبي فقط
This space is for office use only.

 عامًا يوم االنتخاب أم قبله؟18 هل ستبلغ
Will you be 18 years old on or before election day?

No / ﻻ
Yes / ﻧﻌﻢ

If you check “No” in response to either of these questions, do not complete form.
.) عامًا18 (يُرجى االطالع على اإلرشادات الخاصة التابعة للوالية للقوانين المتعلقة بأهلية التسجيل قبل بلوغ
(Please see state-specific instructions for rules regarding eligibility to register prior to age 18.)
First Name / االسم األول
Middle Name(s) / االسم األوسط

Last Name / االسم األخير

Jr. //Zip
234Sr.
اﻻﺑﻦ
اﻷب
Code / الرمز البريدي

State / الوالية

Zip Code / الرمز البريدي

1

Address Where You Get Your Mail If Different From Above / العنوان الذي ستتلقى عليه البريد في حالة كان مختل ًفا عن المدرج في األعلى

City/Town / المدينة/البلدة

/ ) في اإلرشادات الخاصة بواليتك6 رقم الهوية (انظر البند
ID Number (See Item 6 in the instructions for your state) /

5
 في اإلرشادات الخاصة8 العرق أو الجماعة اإلثنية (انظر البند
Race or Ethnic Group (see item 8 in the instructions / )بواليتك
for your State)

Date: / تاريخ
Day / يوم

Month / شهر

3
4

Year / سنة

Please sign full name (or put mark) / )يُرجى التوقيع باالسم بالكامل (أو وضع عالمة

2

Date of Birth / تاريخ الميالد

Telephone Number (optional) / )رقم الهاتف (اختياري

6

Year / سنة

Mr. /Home
Mrs.
Miss
Ms.
/ﺳﻴﺪة
ﺳﻴﺪ
ﻣﺪام
آﻧﺴﺔAddress / عنوان المنزل

Apt. or Lot # / شقة أو منطقة رقم

City/Town / المدينة/البلدة

State / الوالية

هل أنت مواطن من الواليات المتحدة األمريكية؟
Are you a citizen of the United States of America?

Yes //  فال تكمل ملءﻧﻌﻢﻻ،إذا كانت إجابتك بـ "ال" ر ًدا على أي من هذه األسئلة
No
.النموذج

8

Day /  يومMonth / شهر

/ ) في اإلرشادات الخاصة بواليتك7 اختيار الحزب (انظر البند
Choice of Party (see item 7 in the instructions for your State)

/ :أؤكد على اآلتي/ وأقسم،لقد راجعت إرشادات الوالية التابعة لي
I have reviewed my state’s instructions and I swear/affirm that:
I am a United States citizen. / .■ ■أنا مواطن أمريكي
/ .■ ■أستوفي متطلبات األهلية الخاصة بالوالية التابعة لي وأشترك في أداء أيّ قسم مطلوب
I meet the eligibility requirements of my state and subscribe to any oath required.
، إذا قدمت معلومات خاطئة. تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين،■ ■المعلومات التي قدمتها حقيقية حسب معرفتي
فقد أتعرض لعقوبة التغريم أو السجن أو (إن لم أكن مواط ًنا أمريكيًا) الترحيل من الواليات المتحدة األمريكية
The information I have provided is true to the best of my knowledge under penalty of / .أو رفض الدخول إليها
perjury. If I have provided false information, I may be fined, imprisoned, or (if not a U.S. citizen) deported from or
refused entry to the United States..

7

9

. فالرجاء الرجوع إلى إرشادات الطلب للحصول على المعلومات الالزمة إلرسال نسخ من وثائق الهوية الصالحة مع هذا النموذج:إذا كنت تقوم بالتسجيل للمرة األولى
If you are registering to vote for the first time: please refer to the application instructions for information on submitting copies of valid identification documents
with this form.

. إذا كانت تنطبق عليك،ي ُرجى ملء األقسام أدناه
Please fill out the sections below if they apply to you.

If this application is for a change of name, what was your name before you changed it? /  فما هو اسمك قبل تغييره؟،إذا كان هذا الطلب مقدمًا لتغيير االسم
Last Name / االسم األخير

Jr. // اﻻﺑﻦ
234Sr.
اﻷب

First Name / االسم األول

Middle Name(s) / االسم األوسط

أ
Mr. / /ﺳﻴﺪة
Mrs.
Miss
Ms.
ﺳﻴﺪ
ﻣﺪام
آﻧﺴﺔ

ً
 فما هو عنوانك الذي كنت مسجالً به من قبل؟،2 مسجال من قبل ولكن هذه هي المرة األولى التي ُتسجل فيها من العنوان الموجود في المربع
إذا كنت
If you were registered before but this is the first time you are registering from the address in Box 2, what was your address where you were registered before?

Zip Code / الرمز البريدي

State /  الواليةCity/Town/County / المقاطعة/المدينة/البلدة

Apt. or Lot # / شقة أو منطقة رقم

Street (or route and box number) / )الشارع (أو الطريق ورقم صندوق البريد

ب

. يُرجى إظهار مكان سكنك على الخريطة، لكن ال تملك رقم الشارع أو إذا كنت ال تملك العنوان،إذا كنت تعيش في منطقة ريفية
If you live in a rural area but do not have a street number, or if you have no address, please show on the map where you live.

 NORTH / الشمال

Write in the names of the crossroads (or streets) nearest to where you live. / .■ ■اكتب أسماء تقاطع الطرق (أو الشوارع) القريبة من المكان الذي تقطن فيه
Draw an X to show where you live. / . إلظهار المكان الذي تعيش فيهX ■ ■ارسم عالمة
/ . ثم اكتب اسم المَعلم الهام،■ ■ارسم نقطة لتوضح أيّ مدارس أو كنائس أو غيرها من المعالم القريبة من المكان الذي تعيش فيه
Use a dot to show any schools, churches, stores, or other landmarks near where you live, and write the name of the landmark.

طريق وودشوك

X

•

Route #2

Grocerey Store / البقالة

Example / مثال

•

جـ

Public School / مدرسة عامة

.) فمن ساعده في ملء هذا الطلب؟ دوِّ ن االسم والعنوان ورقم الهاتف (رقم الهاتف اختياري،إذا كان مُقدم الطلب غير قادر على التوقيع
If the applicant is unable to sign, who helped the applicant fill out this application? Give name, address and phone number (phone number optional).

د

.أرسل هذا الطلب بالبريد إلى العنوان ال ُمقدم لواليتك
Mail this application to the address provided for your State.

لالستخدام الرسمي فقط

طابع
درجة أولى
ضروري
لإلرسال
بالبريد

Voter Registration Application / طلب تسجيل الناخب

Before completing this form, review the General, Application, and State specific instructions.
. اطلع على اإلرشادات العامة واإلرشادات الخاصة بملء الطلب واإلرشادات الخاصة بالوالية،قبل إكمال هذا النموذج

PLEASE PROVIDE YOUR RESPONSES IN ENGLISH. / .يُرجى تقديم إجاباتك باللغة اإلنجليزية

/ .هذه المساحة مخصصّة لالستخدام المكتبي فقط
This space is for office use only.

/ )(ضع دائرة على واحدة مما يلي
(Circle One)
4
3
2 االبن األب
Zip Code / الرمز البريدي

ال
No

Last Name / االسم األخير

State / الوالية

Zip Code / الرمز البريدي

هل أنت مواطن من الواليات المتحدة األمريكية؟
ال
نعم
Are you a citizen of the United States of America?
No
Yes
. فال تكمل ملء النموذج،إذا كانت إجابتك بـ «ال» ر ًدا على أي من هذه األسئلة
If you check “No” in response to either of these questions, do not complete form.
.) عامًا18 (يُرجى االطالع على اإلرشادات الخاصة التابعة للوالية للقوانين المتعلقة بأهلية التسجيل قبل بلوغ
(Please see state-specific instructions for rules regarding eligibility to register prior to age 18.)
First Name / االسم األول
Middle Name(s) /  االسم األوسط/ )(ضع دائرة على واحدة مما يلي
(Circle One)
/  سيدة/  آنسة/  مدام/ سيد
Ms.
Miss
Mrs.
Mr.
Apt. or Lot # / شقة أو منطقة رقم
Home Address / عنوان المنزل

 عامًا يوم االنتخاب أم قبله؟18 هل ستبلغ
Will you be 18 years old on or before election day?

نعم
Yes

1

City/Town / المدينة/البلدة

State / الوالية

2

Address Where You Get Your Mail If Different From Above / العنوان الذي ستتلقى عليه البريد في حالة كان مختل ًفا عن المدرج في األعلى

City/Town / المدينة/البلدة

/ ) في اإلرشادات الخاصة بواليتك6 رقم الهوية (انظر البند
ID Number (See Item 6 in the instructions for your state) /

5
 في اإلرشادات الخاصة8 العرق أو الجماعة اإلثنية (انظر البند
Race or Ethnic Group (see item 8 in the instructions / )بواليتك
for your State)

Date: / تاريخ
Day / يوم

Month / شهر

4
Year / سنة

Please sign full name (or put mark) / )يُرجى التوقيع باالسم بالكامل (أو وضع عالمة

Year / سنة

Date of Birth / تاريخ الميالد

Telephone Number (optional) / )رقم الهاتف (اختياري

6

3

8

Day /  يومMonth / شهر

/ ) في اإلرشادات الخاصة بواليتك7 اختيار الحزب (انظر البند
Choice of Party (see item 7 in the instructions for your State)

/ :أؤكد على اآلتي/ وأقسم،لقد راجعت إرشادات الوالية التابعة لي
I have reviewed my state’s instructions and I swear/affirm that:
I am a United States citizen. / .■ ■أنا مواطن أمريكي
/ .■ ■أستوفي متطلبات األهلية الخاصة بالوالية التابعة لي وأشترك في أداء أيّ قسم مطلوب
I meet the eligibility requirements of my state and subscribe to any oath required.
، إذا قدمت معلومات خاطئة. تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين،■ ■المعلومات التي قدمتها حقيقية حسب معرفتي
فقد أتعرض لعقوبة التغريم أو السجن أو (إن لم أكن مواط ًنا أمريكيًا) الترحيل من الواليات المتحدة األمريكية
The information I have provided is true to the best of my knowledge under penalty of / .أو رفض الدخول إليها
perjury. If I have provided false information, I may be fined, imprisoned, or (if not a U.S. citizen) deported from or
refused entry to the United States..

7

9

. فالرجاء الرجوع إلى إرشادات الطلب للحصول على المعلومات الالزمة إلرسال نسخ من وثائق الهوية الصالحة مع هذا النموذج:إذا كنت تقوم بالتسجيل للمرة األولى
If you are registering to vote for the first time: please refer to the application instructions for information on submitting copies of valid identification documents
with this form.

. إذا كانت تنطبق عليك،ي ُرجى ملء األقسام أدناه
Please fill out the sections below if they apply to you.

If this application is for a change of name, what was your name before you changed it? /  فما هو اسمك قبل تغييره؟،إذا كان هذا الطلب مقدمًا لتغيير االسم
Last Name / االسم األخير

/ )(ضع دائرة على واحدة مما يلي
(Circle One)
4

3

First Name / االسم األول

Middle Name(s) / االسم األوسط

Mr. / سيد
Mrs. /مدام
Miss / آنسة
Ms. / سيدة

2 االبن األب

أ

ً
 فما هو عنوانك الذي كنت مسجالً به من قبل؟،2 مسجال من قبل ولكن هذه هي المرة األولى التي ُتسجل فيها من العنوان الموجود في المربع
إذا كنت
If you were registered before but this is the first time you are registering from the address in Box 2, what was your address where you were registered before?
Zip Code / الرمز البريدي

State / الوالية

City/Town/County / المقاطعة/المدينة/البلدة

Apt. or Lot # / شقة أو منطقة رقم

Street (or route and box number) / )الشارع (أو الطريق ورقم صندوق البريد

ب

. يُرجى إظهار مكان سكنك على الخريطة، لكن ال تملك رقم الشارع أو إذا كنت ال تملك العنوان،إذا كنت تعيش في منطقة ريفية
If you live in a rural area but do not have a street number, or if you have no address, please show on the map where you live.

 NORTH / الشمال

Write in the names of the crossroads (or streets) nearest to where you live. / .■ ■اكتب أسماء تقاطع الطرق (أو الشوارع) القريبة من المكان الذي تقطن فيه
Draw an X to show where you live. / . إلظهار المكان الذي تعيش فيهX ■ ■ارسم عالمة
/ . ثم اكتب اسم المَعلم الهام،■ ■ارسم نقطة لتوضح أيّ مدارس أو كنائس أو غيرها من المعالم القريبة من المكان الذي تعيش فيه
Use a dot to show any schools, churches, stores, or other landmarks near where you live, and write the name of the landmark.

طريق وودشوك

X

•

Ruta Nº. 2

Grocery Store / البقالة

Example / مثال

•

جـ

Public School / مدرسة عامة

.) فمن ساعده في ملء هذا الطلب؟ دوِّ ن االسم والعنوان ورقم الهاتف (رقم الهاتف اختياري،إذا كان مُقدم الطلب غير قادر على التوقيع
If the applicant is unable to sign, who helped the applicant fill out this application? Give name, address and phone number (phone number optional).

د

.أرسل هذا الطلب بالبريد إلى العنوان ال ُمقدم لواليتك
Mail this application to the address provided for your State.

لالستخدام الرسمي فقط

طابع
درجة أولى
ضروري
لإلرسال
بالبريد

إرشادات الوالية
أالباما
تم التحديث2018-08-31 :

الموعد النهائي للتسجيل — يُغلق تسجيل
الناخبين خالل أربعة عشر يومًا قبل
االنتخابات .يجب ختم الطلبات أو توصيلها
قبل خمسة عشر يومًا من االنتخابات.
 .6رقم الهوية .إذا كان لديك واحد ،فيجب
أن تقدم رقم رخصة القيادة من والية أالباما
أو رقم بطاقة الهوية غير القيادية .إذا لم تكن
لديك رخصة قيادة في أالباما أو رقم بطاقة
هوية غير قيادية ،فيجب عليك كتابة آخر
 4أرقام من رقم الضمان االجتماعي .إذا كنت
ال تملك أ ًّيا من هذه األرقام ،فيجب أن تكتب
"ال يوجد" وسيتم توفير معرّ ف فريد لك.
 .7اختيار الحزب .اختياري :إذا كنت ترغب
في المشاركة في االنتخابات التمهيدية
أو المؤتمرات الحزبية أو االجتماعات
الخاصة بأحد األحزاب ،فليس من الضروري
أن تسجل لدى هذا الحزب.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .يجب عليك
ملء هذا المربع ،ومع ذلك ،إذا لم تستطع
القيام بذلك ،فلن يتم رفض نموذجك .راجع
قائمة االختيارات المدرجة تحت إرشادات
الطلب الخاصة بالخانة ( 8في صفحة .)2
 .9التوقيع .للتسجيل في والية أالباما ،يجب
عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون مقيمًا في والية أالباما ومقاطعتك
وقت التسجيل
•أن يكون عمرك  18عامًا قبل أي انتخابات
•أال تكون قد تمت إدانتك بارتكاب جريمة
مخلة بالشرف (أو أن تكون قد استعدت
حقوقك المدنية والسياسية) .وتوجد قائمة
بالجرائم المخلة بالشرف على الموقع
اإللكتروني لوزير الخارجية:
sos.alabama.gov/mtfelonies
•أال تقوم أي جلسة استماع لتقييم األهلية
بالتصريح بأنك ال تتمتع باألهلية العقلية في
الوقت الحالي

•أن ُتقسم أو تؤكد على القسم اآلتي نصه "أقسم
بأنني سأدعم وأدافع عن دستور الواليات المتحدة
األمريكية ووالية أالباما ،وأنني سأتنصل من
أي معتقد أو انتماء إلى أي جماعة تدعو إلى
اإلطاحة بحكومات الواليات المتحدة أو والية
أالباما بوسائل غير قانونية ،وأن المعلومات
الواردة هنا حقيقية ،فساعدني يا إلهي على ذلك"

يجوز للناخبين المسجَّ لين بصفتهم ناخبين غير
معلنين أو ناخبين غير حزبيين أن يختاروا
اقتراعًا واحدة من االقتراعات المتاحة.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية أالسكا ،يجب
عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن يكون عمرك  18عامًا على األقل خالل
 90يومًا من استكمال هذا التسجيل
•أن تكون مقيمًا في والية أالسكا
•أال تكون مجرمًا مدا ًنا (ما لم يتم إطالق
سراحك بشكل غير مشروط)
•أال تكون مسجَّ ال للتصويت في والية أخرى

تم التحديث2006-03-01 :

العنوان البريدي:
شعبة االنتخابات
والية أالسكا
صندوق بريد رقم 110017
جونو ،أالسكا 99811-0017

العنوان البريدي:
مكتب وزير الخارجية
صندوق بريد رقم 5616
مونتغومري ،أالباما 36103-5616

أالسكا
الموعد النهائي للتسجيل — قبل  30يومًا
من االنتخابات.
 .6رقم الهوية .يجب أن تقدم أرقام الهوية
التالية؛ رخصة القيادة في أالسكا أو رقم بطاقة
الهوية في والية أالسكا .إذا لم تكن لديك رخصة
قيادة في أالسكا أو رقم بطاقة هوية في والية
أالسكا ،فيجب عليك كتابة آخر  4أرقام من رقم
الضمان االجتماعي .إذا لم يكن لديك أي من
أرقام الهوية هذه ،يُرجى كتابة "ال يوجد" في
النموذج .سيتم تعيين رقم محدد للهوية وحيد
لك ألغراض تسجيل الناخبين .يتم الحفاظ
على سرية هذه المعلومات .يساعد وجود هذه
المعلومات على الحفاظ على سجل الناخب
الخاص بك ،وقد يساعد في التحقق من هويتك
(العنوان  15من قوانين أالسكا).
 .7اختيار الحزب .ال يجب عليك اإلعالن عن
أي انتماء حزبي لك عند التسجيل لالنتخاب.
إذا لم تختر حزبًا ،فسوف يتم تسجيلك
باعتبارك ناخبًا غير مُع َلن .يوجد في والية
أالسكا نظام انتخابات تمهيدية مغلق .يجري
لكل حزب سياسي معترف به تصويت مستقل
باالقتراع يُسجَّ ل به فقط مرشحو هذا الحزب.
الناخبون المسجَّ لون بصفتهم أعضاء في أي
أحزاب سياسية يمكنهم التصويت فقط في
اقتراعات تلك األحزاب.
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أريزونا
تم التحديث2006-03-01 :

الموعد النهائي للتسجيل — قبل  29يومًا من
االنتخابات.
 .6رقم الهوية .يجب أن يحتوي نموذج
تسجيل الناخب المستكمل الخاص بك على
رقم رخصة القيادة في أريزونا أو رخصة
الهوية غير السارية الصادرة بموجب قانون
والية أريزونا المعدل رقم  ،28-3165وذلك
في حال كانت الرخصة سارية المفعول
وثابتة .إذا لم تكن لديك رخصة قيادة نافذة
المفعول وثابتة في أريزونا أو رخصة هوية
غير سارية ،فيجب عليك كتابة آخر أربعة
أرقام من رقم الضمان االجتماعي الخاص
بك إذا تم إصدار إحداها لك .إذا لم تكن
لديك رخصة قيادة نافذة المفعول وثابتة في
أريزونا أو رخصة هوية غير سارية أو رقم
ضمان اجتماعي ،فيُرجى كتابة "ال يوجد" في
النموذج .سيقوم وزير الخارجية بتحديد رقم
محدد للهوية وحيد لك.

إرشادات الوالية
 .7اختيار الحزب .إذا كنت مسجالً في
حزب سياسي مؤهل لالعتراف بالتصويت،
فسوف يُسمح لك بالتصويت لذلك الحزب
في االنتخابات التمهيدية .إذا كنت مسجالً
كمستقل ،أو ليس لديك حزب مفضَّل أو كنت
ً
عضوا في حزب غير مؤهل لالعتراف
بالتصويت ،فيمكنك االختيار والتصويت ألحد
اقتراعات االنتخابات التمهيدية الخاصة بأحد
األحزاب السياسية المعترف بها.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية أريزونا ،يجب
عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون مقيمًا في والية أريزونا ومقاطعتك
لمدة  29يومًا على األقل قبل إجراء
االنتخابات القادمة
•أن يكون عمرك  18عامًا عند إجراء
االنتخابات العامة القادمة أو قبلها
•أال تكون قد تمت إدانتك بتهمة الخيانة
أو بارتكاب جريمة (أو أن تكون قد استعدت
حقوقك المدنية)
•أال تصرح أي محكمة بأنك شخص عديم
األهلية في الوقت الحالي
العنوان البريدي:
وزير الخارجية/االنتخابات
 1700دابليو ،واشنطن ،الطابق السابع
فينيكس ،أريزونا 85007-2888

أركنساس
تم التحديث2006-03-01 :

الموعد النهائي للتسجيل — قبل  30يومًا من
االنتخابات.
 .6رقم الهوية .يجب أن يحتوي نموذج
تسجيل الناخب الكامل الخاص بك على رقم
رخصة القيادة الخاصة بك الصادرة عن
واليتك أو رقم الهوية غير الساري الخاص
بك .إذا لم تكن لديك رخصة قيادة أو بطاقة
هوية غير سارية ،فيجب عليك كتابة آخر
أربعة أرقام من رقم الضمان االجتماعي.

إذا لم تكن لديك رخصة قيادة أو بطاقة هوية
غير سارية أو رقم ضمان اجتماعي،
فيُرجى كتابة "ال يوجد" في النموذج.
ستقوم الوالية بتحديد رقم محدد للهوية
وحيد لك.
 .7اختيار الحزب .اختياري .إذا كنت
ترغب في المشاركة في االنتخابات التمهيدية
أو المؤتمرات الحزبية أو االتفاقيات الخاصة
بأحد األحزاب ،فليس عليك أن تسجل لدى
هذا الحزب.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية أركنساس،
يجب عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون ممن يعيشون في أركنساس في
العنوان الوارد في المربع  2في النموذج
•أن يكون عمرك  18عامًا قبل االنتخابات
القادمة
ً
•أال تكون مجرمًا مدانا (أو أن تكون قد
قضيت فترة عقوبتك بالكامل ،أو أن يكون قد
تم إصدار العفو عنك)
•أال تطالب بالحق في التصويت في أي
والية قضائية أخرى
•أال يكون قد صدر حكم من إحدى المحاكم
المختصة مسب ًقا بأنك ال تتمتع باألهلية العقلية
العنوان البريدي:
وزير الخارجية
خدمات الناخبين
صندوق بريد رقم 8111
ليتل روك ،أركنساس 72203-8111

كاليفورنيا
تم التحديث2018-06-18 :

الموعد النهائي للتسجيل — قبل  15يومًا من
إجراء االنتخابات وتسجيل الناخبين المشروط
حتى يوم االنتخابات.
 .6رقم الهوية .عندما تسجل للتصويت،
يجب أن تقدم إما رخصة القيادة الصادرة من
كاليفورنيا أو رقم بطاقة الهوية في
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كاليفورنيا ،إذا كان لديك إحداهما .إذا لم تكن
لديك رخصة قيادة أو بطاقة هوية ،فيجب
عليك كتابة آخر أربعة أرقام من رقم الضمان
االجتماعي ( .)SSNإذا لم تقم بكتابة هذه
المعلومات ،فسيطلب منك تقديم بطاقة هوية
عند التصويت.
 .7اختيار الحزب .إذا كنت ترغب في اختيار
حزب سياسي مفضَّل لديك ،يُرجى إدخال
اسم هذا الحزب .إذا لم ترغب في اختيار أي
حزب سياسي ،فأدخِل "ال يوجد حزب سياسي
مفضَّل" داخل المكان المخصص لها .يسمح
قانون كاليفورنيا للناخبين الذين يختارون
"ال يوجد حزب مفضَّل" أو الذين اختاروا
تفضيل حزب سياسي غير مؤهل بأن يقوموا
بالتصويت في االنتخابات الرئاسية التمهيدية
ألي حزب سياسي مؤهل يرسل إخطارً ا إلى
وزير الخارجية يسمح له بذلك .يمكنك طلب
 1-800-345-VOTEللتصويت أو زيارة
الموقع  www.sos.ca.govلمعرفة األحزاب
السياسية التي تسمح للناخبين الذين ال يوجد
لديهم "حزب سياسي مفضَّل" والناخبين الذين
كشفوا عن تفضيلهم لحزب سياسي غير مؤهل
بالمشاركة في االنتخابات الرئاسية التمهيدية.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية كاليفورنيا،
يجب عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون مقيمًا في والية كاليفورنيا
•أن يكون عمرك على األقل  18عامًا
أو أكثر في يوم االنتخابات للتصويت
•أال تكون في الوقت الحالي في سجن الوالية
أو السجن االتحادي أو تحت إطالق سراح
مشروط الرتكاب إحدى الجرائم
•أن تكتشف إحدى المحاكم أنك فاقد لألهلية
العقلية للتصويت في الوقت الحالي
التوقيع مطلوب .إذا كنت تستوفي الشروط
المذكورة أعاله ،فيرجى توقيع وتأريخ بطاقة
التسجيل داخل المكان المخصص لذلك.
العنوان البريدي:
وزير الخارجية
شعبة االنتخابات
 1500شارع رقم  ،11الطابق الخامس
ساكرامنتو ،كاليفورنيا 95814

إرشادات الوالية
كولورادو

والية كونيتيكت

والية ديالوير

تم التحديث2018-16-10 :

تم التحديث2019-03-09 :

تم التحديث2018-04-18 :

الموعد النهائي للتسجيل — يمكنك التسجيل
حتى قبل يوم االنتخابات وفي يوم االنتخابات.
يجب أن تسجل  8أيام أو أكثر قبل يوم
االنتخابات ليتم إرسال ورقة االقتراع إليك
بالبريد .إذا قمت بالتسجيل قبل أقل من  8أيام
من يوم االنتخابات ،فعليك الحضور شخصيًا
في مقاطعتك للتصويت.

الموعد النهائي للتسجيل — ُختم قبل سبعة
( )7أيام من االنتخاباتُ ،ختم قبل خمسة ()5
أيام من االنتخابات التمهيدية.

الموعد النهائي للتسجيل — يوم السبت
الرابع قبل االنتخابات التمهيدية أو العامة،
وقبل  10أيام من االنتخابات الخاصة.

 .6رقم الهوية .رخصة قيادة في كونيتيكت،
وإذا لم تكن لديك رخصة قيادة ،فقم بكتابة
آخر أربعة أرقام من رقم الضمان االجتماعي.
 .7اختيار الحزب .أمر اختياري ،ولكن إذا
كنت ترغب في المشاركة في االنتخابات
التمهيدية أو المؤتمرات الحزبية أو االتفاقيات
الخاصة بأحد األحزاب ،فعليك أن تسجل لدى
ذلك الحزب.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية كونيتيكت،
يجب عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون مقيمًا في والية كونيتيكت والمدينة
التي تريد التصويت فيها
•أن يكون عمرك  17عامًا .األشخاص
البالغون  17عامًا وسوف يبلغون  18عامًا
في أو قبل يوم االنتخابات ،يمكن أن يشاركوا
في االنتخابات التمهيدية.
•يجب أن تكون قد أتممت فترة الحبس
وإطالق السراح المشروط في حالة إدانتك
في جريمة من قبل ،كما يجب أن تكون قد
استعدت حقوق التصويت الخاصة بك من قبل
مراكز تسجيل الناخبين.
•أال تصرح أي محكمة بأنك شخص فاقد
لألهلية العقلية في الوقت الحالي

 .6رقم الهوية .يجب أن يحتوي نموذج
تسجيل الناخب الكامل الخاص بك على رقم
رخصة القيادة الخاصة بك الصادرة عن
واليتك أو رقم الهوية غير الساري الخاص
بك .إذا لم تكن لديك رخصة قيادة أو بطاقة
هوية غير سارية ،فيجب عليك كتابة آخر
أربعة أرقام من رقم الضمان االجتماعي .إذا
لم تكن لديك رخصة قيادة أو بطاقة هوية غير
سارية أو رقم ضمان اجتماعي ،فيُرجى كتابة
"ال يوجد" في النموذج .ستقوم الوالية بتحديد
رقم محدد للهوية وحيد لك.
 .7اختيار الحزب .إذا كنت ترغب في
المشاركة في االنتخابات التمهيدية أو
المؤتمرات الحزبية أو االتفاقيات الخاصة
بأحد األحزاب ،فعليك أن تسجل لدى ذلك
الحزب.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .يمكنك التسجيل للتصويت في
والية ديالوير ،إذا كنت:
•مواط ًنا من الواليات المتحدة األمريكية،
•مقيمًا في والية ديالوير؛ (ديالوير هي محل
إقامتك)،
•ستبلغ  18عامًا في موعد االنتخابات العامة
القادمة أو قبلها.
قد ال يمكنك التسجيل للتصويت في والية
ديالوير ،إذا كنت:
•تم الحكم بأنك تعاني من القصور العقلي.
يشير الحكم بالمعاناة من القصور العقلي إلى
استنتاج محدد في الوصاية الشرعية أو إجراء
مماثل ،استنا ًدا إلى دليل واضح ومقنع بأن
الفرد يعاني من ضعف إدراكي حاد يحول
دون ممارسة الحق في التصويت األساسي؛ أو

 .6رقم الهوية .يجب أن يحتوي نموذج
تسجيل الناخب المستكمل الخاص بك على
رقم رخصة القيادة الخاصة بك الصادر
عن واليتك أو رقم هويتك .إذا لم تكن لديك
رخصة قيادة أو بطاقة هوية صادرة عن
الوالية ،فيجب عليك كتابة آخر أربعة أرقام
من رقم الضمان االجتماعي الخاص بك.
إذا لم تكن لديك رخصة قيادة نافذة المفعول
وثابتة أو بطاقة هوية صادرة عن الوالية
أو رقم ضمان اجتماعي ،فيُرجى كتابة "ال
يوجد" في النموذج .ستقوم الوالية بتحديد رقم
محدد للهوية وحيد لك.
 .7اختيار الحزب .يمكنك التسجيل لدى حزب
ما .إذا تركت هذا القسم فار ًغا ،فلن تكون
م ً
ُسجل لدى أي حزب.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية كولورادو،
يجب عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون مقيمًا في والية كولورادو وفي
المقاطعة التي تريد التصويت فيها لمدة ال تقل
عن  22يومًا مباشرة قبل إجراء االنتخابات
التي تنوي التصويت فيها
•أال يقل عمرك عن  16عامًا ،ولكن يجب
أن يكون عمرك  18عامًا أو أكثر في تاريخ
االنتخاب الذي تنوي التصويت فيه
•أال تكون تقضي عقوبة (بما في ذلك إطالق
السراح المشروط) إلدانتك بارتكاب جناية

العنوان البريدي:
وزير خارجية والية كونيتيكت
شعبة االنتخابات
صندوق بريد رقم 150470
هارتفورد ،كونيتيكت 06115-0470

العنوان البريدي:
وزير خارجية والية كولورادو
 1700شارع برودواي ،جناح رقم 200
دنفر ،كولورادو 80290
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إرشادات الوالية
•تمت إدانتك بجناية ولم تكمل عقوبتك ،أو
•تمت إدانتك بجناية الحرمان من المشاركة*
ولم يتم العفو عنك.
*قائمة بجنائيات الحرمان من المشاركة:
•القتل أو القتل غير المتعمد (باستثناء
حادثة القتل بالسيارة)؛
•أيّ جناية تعتبر بمثابة مخالفة ضد
اإلدارة العامة التي تنطوي على رشوة
أو تأثير غير مشروع أو إساءة استخدام
منصب أو أيّ مخالفة مماثلة بموجب
قانون أيّ والية أو سلطة قضائية
محلية أو الواليات المتحدة أو مقاطعة
كولومبيا؛ أو
•أيّ جناية تعتبر بمثابة اعتداء جنسي
أو أي مخالفة مماثلة له بموجب قانون
أيّ والية أو سلطة قضائية محلية أو
الواليات المتحدة أو مقاطعة كولومبيا.
العنوان البريدي:
والية ديالوير
مكتب مفوض انتخابات الوالية
905 S. Governors Ave., Suite 170
دوفر ،ديالوير 19904

مقاطعة كولومبيا
تم التحديث2019-07-11 :

الموعد النهائي للتسجيل — قبل  21يومًا من
إجراء االنتخابات في حالة التسجيل عن طريق
البريد ،أو عبر اإلنترنت ،أو عبر تطبيق
الهاتف ،ولكن يجوز للناخب التسجيل بشخصه
أثناء التصويت المبكر وفي يوم االنتخابات.
 .6رقم الهوية .يُلزم القانون الفيدرالي اآلن
أن تتضمن جميع طلبات تسجيل الناخبين إما
رقم رخصة القيادة الخاصة بمُقدم الطلب أو
آخر أربعة أرقام من رقم الضمان االجتماعي
لمُقدم الطلب حتى تتم معالجته.
 .7اختيار الحزب .إذا كنت ترغب في
المشاركة في االنتخابات التمهيدية أو
المؤتمرات الحزبية أو االتفاقيات الخاصة بأحد
األحزاب ،فعليك أن تسجل لدى ذلك الحزب.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .للتصويت في مقاطعة كولومبيا،
يجب عليك:
•أن تكون مواط ًنا أمريك ّياً

•أن تكون مقيمًا في مقاطعة كولومبيا
•الحفاظ على اإلقامة في مقاطعة كولومبيا
لمدة  30يومًا على األقل قبل االنتخاب الذي
تنوي التصويت فيه
•أال تطالب باإلقامة المتعلقة بالتصويت ،أو
الحق في التصويت في أي والية قضائية أخرى
•أن يكون عمرك  17عامًا (يمكنك التسجيل
للتصويت إذا كنت تبلغ  16عامًا على األقل.
يجوز لك التصويت في االنتخابات األولية
إذا كنت تبلغ  17عامًا وسوف تبلغ  18عامًا
على األقل بحلول االنتخابات العامة التالية.
يجوز لك التصويت في االنتخابات العامة أو
الخاصة إذا كنت تبلغ  18عامًا على األقل).
•أال تكون مسجو ًنا لإلدانة بارتكاب جناية.
•أن تكتشف إحدى المحاكم أنك فاقد لألهلية
للتصويت
العنوان البريدي:
مجلس انتخابات مقاطعة كولومبيا
1015 Half Street, SE, Suite 750
واشنطن العاصمة 20003

فلوريدا
تم التحديث2011-11-30 :

الموعد النهائي للتسجيل — قبل  29يومًا من
بدء االنتخابات.
 .6رقم الهوية .إذا كنت تملك واح ًدا ،فيجب عليك
تقديم رقم رخصة القيادة الخاصة بك الصادرة من
والية فلوريدا أو رقم بطاقة الهوية التابعة لوالية
فلوريدا .إذا لم تكن لديك رخصة قيادة صادرة من
فلوريدا أو رقم بطاقة هوية ،فيجب عليك تقديم
آخر أربعة أرقام من رقم الضمان االجتماعي
الخاص بك .إذا لم ُتصدر أ ًّيا من هذه األرقام،
فيجب عليك كتابة كلمة "ال يوجد".
 .7اختيار الحزب .إذا كنت ترغب في
المشاركة في االنتخابات التمهيدية أو
المؤتمرات الحزبية أو االتفاقيات الخاصة بأحد
األحزاب ،فعليك أن تسجل لدى ذلك الحزب.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تم قبول طلبك
لكنك غير مؤهل لملء هذا المربع .راجع
قائمة االختيارات المدرجة تحت إرشادات
الطلب الخاصة بالخانة ( 8في صفحة .)2
 .9التوقيع .للتسجيل في والية فلوريدا ،يجب عليك:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة األمريكية
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•أن تكون مقيمًا شرعيًا في كل من والية
فلوريدا والمقاطعة التي تسعى للتسجيل بها
•أن يكون عمرك  18عامًا (يمكنك التسجيل
المسبق إذا كان عمرك  16عامًا على األقل)
•أال تعاني من القصور العقلي الذي تم الحكم
به مع العجز عن التصويت في والية فلوريدا أو
أيّ والية أخرى ،أو إذا كان لديك ،فيجب عليك
أوالً استعادة حقوق التصويت الخاصة بك.
•أال تكون مجرمًا مدا ًنا ،أو إذا كنت كذلك،
يجب عليك أوالً استعادة الحقوق المدنية
الخاصة بك إذا ما تمت مصادرتها.
•أقسم وأؤكد على ما يلي:
"سأحمي وأدافع عن دستور الواليات المتحدة
ودستور والية فلوريدا ،وأنا مؤهل للتسجيل
كناخب بموجب دستور وقانون والية فلوريدا،
وأقرّ بأن جميع المعلومات الواردة في هذا
الطلب صحيحة".
العنوان البريدي:
والية فلوريدا
وزارة الخارجية
شعبة االنتخابات
The R.A. Gray Building
500 South Bronough St, Rm 316
تاالهاسي ،فلوريدا 32399-0250

جورجيا
تم التحديث2013-08-15 :

الموعد النهائي للتسجيل — يوم االثنين
الخامس قبل إجراء االنتخابات األولية العامة
أو االنتخابات العامة أو تفضيالت رئاسية أو
انتخابات خاصة مجدولة بانتظام وف ًقا لقانون
االنتخابات في جورجيا .في حالة إجراء
انتخابات خاصة مجدولة في موعد آخر غير
تلك التواريخ المنصوص عليها في قانون
االنتخابات في جورجيا ،سيتم إغالق التسجيل
في اليوم الخامس بعد الدعوة لالنتخابات.
 .6رقم الهوية .يُلزم القانون الفيدرالي أن تقوم
بتقديم رقم رخصة القيادة الصادرة من والية
جورجيا أو رقم الهوية الصادر من والية جورجيا.
إذا لم تكن لديك رخصة قيادة صادرة من والية
جورجيا أو رقم هوية ،فيجب عليك تقديم آخر أربعة
أرقام من رقم الضمان االجتماعي الخاص بك.
يعتبر تقديم رقم الضمان االجتماعي الخاص بك

إرشادات الوالية
بالكامل اختياريًا .سيتم االحتفاظ برقم الضمان
االجتماعي الخاص بك في سرية ،وقد يتم
استخدامه للمقارنة مع قواعد بيانات الوكاالت
األخرى التابعة للوالية ألغراض تحديد
هوية الناخبين .إذا لم تكن تملك رخصة قيادة
صادرة من والية جورجيا أو رقم الضمان
االجتماعي ،فسيتم توفير رقم هوية وحيد لك.
 .7اختيار الحزب .ليس عليك أن تسجل لدى
هذا الحزب للمشاركة في االنتخابات األولية
أو المؤتمرات الحزبية أو االتفاقيات الخاصة
بأحد األحزاب.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .يجب عليك
ملء هذه الخانة .راجع قائمة االختيارات
المدرجة تحت إرشادات الطلب الخاصة
بالخانة ( 8في صفحة .)2
 .9التوقيع .للتسجيل في والية جورجيا ،يجب
عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون مقيمًا شرعيًا في كل من والية
جورجيا والمقاطعة التي تسعى للتصويت فيها
•أن يكون عمرك  18عامًا في غضون ستة
أشهر بعد يوم التسجيل ،كما تبلغ  18عامًا
لتشارك في التصويت
•ال تقضي عقوبة بسبب إدانتك بجناية
•لم يتم تحديدك قضائيًا بالقصور العقلي ،ما
لم يتم إزالة اإلعاقة
العنوان البريدي:
شعبة االنتخابات
مكتب وزير الخارجية
2 Martin Luther King Jr. Drive
Suite 802 Floyd West Tower
أتالنتا ،جورجيا 30334

هاواي
تم التحديث2018-06-18 :

الموعد النهائي للتسجيل — قبل  30يومًا من
االنتخابات.
 .6رقم الهوية .عند تسجيلك للتصويت ،يجب
عليك تقديم رخصة القيادة الصادرة من والية
هاواي الخاصة بك أو رقم بطاقة تعريف
صادر من والية هاواي ،إذا كنت تملك
واحدة .إذا لم تكن لديك رخصة قيادة أو بطاقة

هوية ،فيجب عليك كتابة آخر أربعة أرقام
من رقم الضمان االجتماعي ( .)SSNإذا لم
تملك أ ًّيا من هذه المعلومات ،فسيُصدِر لك
مكتب البلدية رقم هوية وحي ًدا يساعدك لتحديد
هويتك ألغراض تسجيل الناخب.
 .7اختيار الحزب .إن "اختيار الحزب" ليس
مطلوبًا لتسجيل الناخب.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .إن "العرق أو
الجماعة اإلثنية" ليس مطلوبًا لتسجيل الناخب.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية هاواي ،يجب
عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون مقيمًا في والية هاواي
•أن يكون عمرك  16عامًا (يجب أن يكون
عمرك  18عامًا بحلول يوم االنتخابات لكي
تتمكن من التصويت)
•ال تكون مسجو ًنا إلدانتك بارتكاب جناية
•ال يكون صدر حكم من المحكمة بأنك
"مختل عقليًا"
العنوان البريدي:
مكتب االنتخابات
والية هاواي
802 Lehua Avenue
مدينة بيرل ،هاواي 96782

إيداهو
تم التحديث2006-03-01 :

الموعد النهائي للتسجيل — قبل  25يومًا من
االنتخابات.
 .6رقم الهوية .أدخِل رقم رخصة القيادة
الخاصة بك .إذا لم تملك رخصة قيادة ،فأدخل
آخر أربعة أرقام من رقم الضمان االجتماعي
الخاص بك.
 .7اختيار الحزب .إذا كنت ترغب في
المشاركة في االنتخابات التمهيدية أو
المؤتمرات الحزبية أو االتفاقيات الخاصة
بأحد األحزاب ،فليس عليك أن تسجل لدى
هذا الحزب.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية إيداهو ،يجب
عليك ما يلي:
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•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون مقيمًا في والية إيداهو أو في
المقاطعة مدة  30يومًا قبل يوم االنتخاب
•أن يكون عمرك  18عامًا على األقل
•لم تتم إدانتك بجناية ،دون استعادة حقوق
المواطنة ،أو احتجزت في السجن بسبب
إدانتك بجريمة جنائية
العنوان البريدي:
وزير الخارجية
صندوق بريد رقم 83720
مبنى كابيتول الحكومي
بويسي ،إيداهو 83720-0080

إلينوي
تم التحديث2019-03-09 :

الموعد النهائي للتسجيل —  28يومًا قبل
بدء االنتخابات.
 .6رقم الهوية .تتطلب إلينوي إما رخصة
القيادة (أو بطاقة الهوية من وزارة الخارجية)
أو آخر  4أرقام من رقم الضمان االجتماعي.
بالنسبة إلى األشخاص الذين ليس لديهم أي
من هذه المرفقات ،ولم يسجلوا في والية
إلينوي من قبل ،يجب أن يُقترن في استمارة
التسجيل الواردة في البريد نسخة من
المعلومات التعريفية األخرى :يجب عليك
إرسال ،مع هذا التطبيق ،إما ( )1نسخة من
بطاقة هوية سارية وصالحة عليها صورة
شخصية أو ( )2نسخة من فاتورة مرافق
عامة حالية ،كشف حساب مصرفي أو شيك
حكومي ،راتب شهري ،أو وثيقة حكومية
أخرى ُتظهر اسم وعنوان الناخب .إذا لم تقم
بتوفير المعلومات المطلوبة أعاله ،فسيطلب
منك تزويد مسؤولي االنتخابات مع أي من
( )1أو ( )2المذكورة أعاله في المرة األولى
التي تصوت فيها في مكان التصويت.
 .7اختيار الحزب .إن التسجيل في الحزب أو
التفضيالت ليست مطلوبة لتسجيل الناخب.
ومع ذلك ،عند تقدمك باالقتراع األولي ،يجب
عليك توضيح حزبك المفضل لهذه االنتخابات.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.

إرشادات الوالية
 .9التوقيع .التوقيع مطلوب .إذا لم توقع على
نموذج التسجيل ،فسيتم إعالمك بأن تسجيلك
غير مكتمل.
للتسجيل في والية إلينوي ،يجب عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون مقيمًا في والية إلينوي ودائرة
االنتخابات الخاصة بك لمدة  30يومًا على
األقل قبل إجراء االنتخابات القادمة
•أن يكون عمرك  18عامًا قبل فترة
االنتخابات القادمة
•ال تكون مسجو ًنا إلدانتك بارتكاب جناية
•عدم المطالبة بحق التصويت في أي مكان آخر
التسجيل المسبق للبالغين من العمر 17
عامًا .تتيح إلينوي التسجيل من ِق َبل شخص
عمره  17عامًا وسيبلغ  18عامًا في أو قبل
االنتخابات العامة (أو االنتخابات الموحدة،
وانتخابات العام الفردي للمدينة ،والبلدات
الخاصة ،ومجلس إدارة المدرسة والمكاتب
المحلية األخرى) للتسجيل والتصويت في
االنتخابات التمهيدية (أو االبتدائية الموحدة)
التي ستعين المرشحين لالنتخابات العامة
التالية (أو االنتخابات الموحدة).
العنوان البريدي:
مجلس الوالية لالنتخابات
2329 S. MacArthur Boulevard
سبرينغفيلد ،إلينوي 62704

إنديانا
تم التحديث2006-03-01 :

الموعد النهائي للتسجيل — قبل  29يومًا من
بدء االنتخابات.
 .6رقم الهوية .إن رقم معرِّ ف الناخب في
الوالية هو رقم رخصة القيادة الخاص بك
الصادرة عن والية إنديانا والمكون من عشرة
أرقام .إذا لم تكن لديك رخصة قيادة صادرة
من والية إنديانا ،فقدم آخر أربعة أرقام من
رقم الضمان االجتماعي الخاص بك .يُرجى
تحديد الرقم الذي تم تقديمه( .رمز والية
إنديانا )3-7-13-13
 .7اختيار الحزب .تترك فارغة.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.

 .9التوقيع .للتسجيل في والية إنديانا ،يجب
عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون مقيمًا في دائرة االنتخابات لمدة
ال تقل عن  30يومًا قبل إجراء االنتخابات
القادمة
•أن يكون عمرك  18عامًا على األقل في
فترة االنتخابات القادمة
•أال تكون مسجو ًنا حاليًا إلدانتك بارتكاب
جريمة جنائية
العنوان البريدي:
شعبة االنتخابات
مكتب وزير الخارجية
302 West Washington Street,
Room E-204
Indianapolis, IN 46204-2743

آيوا
تم التحديث2008-03-28 :

الموعد النهائي للتسجيل — يجب تسليمه
في الساعة  5مساءً ،قبل إجراء االنتخابات
بمدة  10أيام ،وإذا كانت انتخابات تمهيدية
أو عامة للوالية؛ فيجب تسليمه قبل إجراء
جميع االنتخابات األخرى بمدة  11يومًا*.
تتم مراجعة نماذج التسجيل المختومة بأختام
بريدية قبل االنتخابات بمدة  15يومًا أو أكثر
في الوقت المحدد حتى إذا تم استالمها بعد
الموعد النهائي.

منهما ،فعليك إذن كتابة آخر أربعة أرقام
من رقم الضمان االجتماعي الخاص بك.
ستقوم وزارة النقل في آيوا أو إدارة الضمان
االجتماعي بالتحقق من رقم الهوية الذي
ستقدمه.
 .7اختيار الحزب .إذا كنت ترغب
في المشاركة في االنتخابات التمهيدية
الخاصة بأحد األحزاب ،فيجوز ،وليس من
الضروري ،أن تقوم بالتسجيل مع هذا الحزب
مقدمًا .يمكنك تغيير أو اإلعالن عن أي
انتماء حزبي لك في مراكز االقتراع في يوم
االنتخابات التمهيدية.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية آيوا ،يجب
عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون مقيمًا في والية آيوا
•يكون عمرك على األقل  17.5عامًا (يجب
أن يكون عمرك  18عامًا للتصويت)
•أال تكون قد تمت إدانتك بارتكاب جريمة
(أو أن تكون قد استعدت حقوقك)
•أال تكون قد أصدرت أي محكمة حكمًا بأنك
"فاقد األهلية للتصويت"
•أال تطالب بالحق في التصويت في أكثر من
مكان
•أن تتخلى عن حقك في التصويت في أي
مكان آخر
العنوان البريدي:
شعبة االنتخابات
مكتب وزير الخارجية
Lucas Building-1st Floor
321 E. 12th Street
Des Moines, IA 50319

*إذا لم تتمكن من الوفاء بالمواعيد النهائية
الواردة أعاله لتسجيل الناخبين ،فيمكنك
التسجيل والتصويت عن طريق اتباع
اإلرشادات الخاصة بالتسجيل الخاص
بيوم إجراء االنتخابات .يمكنك إيجاد هذه
اإلرشادات على الموقع اإللكتروني لوزير
الخارجية في والية آيوا:
www.sos.state.ia.us/pdfs/elections/
.EDRbrochure.pdf

الموعد النهائي للتسجيل — يتم ختمه أو
تسليمه قبل  21يومًا من إجراء االنتخابات

 .6رقم الهوية .يقصد برقم الهوية الخاص
بك رقم رخصة القيادة الخاصة بك في آيوا
(أو رقم بطاقة هوية لغير السائق في آيوا)
إذا كان لديك أحدهما ،وإذا لم يكن لديك أي

 .6رقم الهوية .يجب أن يحتوي نموذج
تسجيل الناخب المستكمل الخاص بك على
رقم رخصة القيادة الخاصة بك الصادر عن
واليتك أو رقم بطاقة الهوية لغير السائق
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كانساس
تم التحديث2013-10-25 :

إرشادات الوالية
الخاص بك .إذا لم تكن لديك رخصة قيادة أو
بطاقة هوية لغير السائق ،فيجب عليك كتابة
آخر أربعة أرقام من رقم الضمان االجتماعي
الخاص بك .إذا لم تكن لديك رخصة قيادة
أو بطاقة هوية لغير السائق أو رقم ضمان
اجتماعي ،فيُرجى كتابة "ال يوجد" في
النموذج .ستقوم الوالية بتحديد رقم محدد
للهوية وحيد لك .سيُستخدم الرقم الذي تقدمه
لألغراض اإلدارية فقط ،ولن يتم الكشف
عنه للجمهور( .قوانين كانساس المشروحة
.)25-2309
 .7اختيار الحزب .إذا كنت ترغب في
المشاركة في االنتخابات التمهيدية أو
المؤتمرات الحزبية أو االتفاقيات الخاصة
بأحد األحزاب ،فعليك أن تسجل لدى ذلك
الحزب.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية كانساس ،يجب
عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون مقيمًا في والية كانساس
•أن يكون عمرك  18عامًا بحلول االنتخابات
المقبلة
•يجب أن تكون قد أتممت مدة العقوبة
إذا كانت قد تمت إدانتك بارتكاب جريمة؛
فالشخص الذي يقضي عقوبة بالسجن بسبب
إدانته بارتكاب جريمة غير مؤهل للتصويت
•يجب أال تطالب بحق التصويت في أي
مكان آخر أو تحت أي اسم آخر
•أال يكون قد تم استبعادك من التصويت من
قبل أي والية قضائية مختصة
العنوان البريدي:
وزير الخارجية
1st Floor, Memorial Hall
120 SW 10th Ave.
Topeka, KS 66612-1594

والية كنتاكي
تم التحديث2006-03-01 :

الموعد النهائي للتسجيل — قبل  29يومًا من
االنتخابات.

 .6رقم الهوية .يلزم تقديم رقم الضمان
االجتماعي الخاص بك بالكامل .يتم
استخدامه ألغراض إدارية فقط ،وال يتم
إصداره للجمهور (أنظمة التقاعد في
كنتاكي  .)116.155ال يجب حرمان أي
شخص من الحق في التسجيل نتيجة لعدم
إدراج رقم الضمان االجتماعي الخاص به.
 .7اختيار الحزب .إذا كنت ترغب في
المشاركة في االنتخابات التمهيدية أو
المؤتمرات الحزبية أو االتفاقيات الخاصة
بأحد األحزاب ،فعليك أن تسجل لدى ذلك
الحزب.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية كنتاكي ،يجب
عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون مقيمًا في والية كنتاكي
•أن تكون مقيمًا في كنتاكي قبل  28يومًا من
موعد االنتخابات
•أن يكون عمرك  18عامًا عند إجراء
االنتخابات العامة القادمة أو قبلها
•أال تكون مجرمًا مدا ًنا ،أو إذا كانت قد تمت
إدانتك بارتكاب جريمة ،فيجب أن تكون قد
استعدت حقوقك المدنية عن طريق حصولك
على العفو التنفيذي
•أال تكون أي محكمة قد حكمت بأنك "فاقد
لألهلية العقلية"
•أال تطالب بالحق في التصويت في أي مكان
خارج والية كنتاكي
العنوان البريدي:
مجلس الوالية لالنتخابات
140 Walnut Street
Frankfort, KY 40601-3240

والية لويزيانا
تم التحديث2019-02-28 :

الموعد النهائي للتسجيل — قبل  30يومًا من
االنتخابات.
 .6رقم الهوية .يجب عليك تقديم رقم رخصة
القيادة الخاص بك في لويزيانا أو رقم بطاقة
هوية لويزيانا الخاص إذا تم إصداره.
وإذا لم يصدر ،فيجب عليك كتابة آخر أربعة
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أرقام على األقل من رقم الضمان االجتماعي
الخاص بك إذا تم إصداره .يجوز تقديم رقم
الضمان االجتماعي الكامل طوعًا .إذا كان
مقدم الطلب ال يملك رخصة قيادة في لويزيانا
أو بطاقة هوية خاصة في لويزيانا أو رقم
ضمان اجتماعي ،فيجب عليه إرفاق أحد
العناصر التالية بطلبه( :أ) نسخة من بطاقة
هوية سارية وصالحة عليها صورة شخصية
أو (ب) فاتورة مرافق عامة حالية أو كشف
حساب مصرفي أو شيك حكومي مصرفي أو
ُظهر
راتب شهري أو مستند حكومي آخر ي ِ
اسم مقدم الطلب وعنوانه .ال يجب على مركز
التسجيل أو وزارة الخارجية الكشف عن
رقم الضمان االجتماعي الخاص بالناخبين
المسجلين أو توزيع أرقام الضمان االجتماعي
الخاصة بالناخبين المسجلين على السجالت
التجارية (قرار رقم  18:104ورقم 154
ورقم  42من قانون الواليات المتحدة
األمريكية ،القانون رقم .)405
 .7اختيار الحزب .إذا لم تذكر االنتماء
الحزبي ،فال يجوز لك التصويت في
االنتخابات التفضيلية األساسية الرئاسية
والمرتبطة بلجنة الحزب .االنتماء الحزبي
السياسي ليس مطلوبًا ألي انتخابات أخرى.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .إكمال هذه
الخانة اختياري .راجع قائمة االختيارات
المدرجة تحت إرشادات الطلب الخاصة
بالخانة ( 8في صفحة .)2
 .9التوقيع .للتسجيل في لويزيانا ،يجب عليك:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون مقيمًا في والية لويزيانا (عنوان
اإلقامة يجب أن يكون العنوان الذي ُتطالب فيه
بإعفاء المسكن ،إن وجد ،باستثناء المقيمين في
دار رعاية أو دار المحاربين القدامى الذين قد
يختارون استخدام عنوان دار الرعاية أو دار
المحاربين القدامى أو منزل حيث يكون لديه
إعفاء مسكن .قد يختار الطالب الجامعي استخدام
عنوان منزله أو عنوان قرب مكان كليته).
•أال يقل عمره عن  17سنة ( 16سنة حال
التسجيل للتصويت بطلب ترخيص قيادة
من لويزيانا أو شخصيًا لدى أمين سجل
مكتب الناخبين) ،ويكون عمره  18سنة قبل
االنتخابات المقبلة للتصويت.
•أال يكون مطلوب حبسه إلدانته بارتكاب
جناية أو إذا كان كذلك ( )1أال يكون محبوسًا
بموجب أمر في غضون السنوات الخمس

إرشادات الوالية
الماضية و( )2أال يكون رهن الحبس إلدانته
بارتكاب جناية تزوير االنتخابات أو أي
جريمة أخرى تتعلق باالنتخابات بموجب
القرار  .R.Sرقم 18:1461.2
•أال يكون تحت حكم المنع الكامل لعدم
الكفاءة العقلية أو المنع المحدود حيث تم
تعليق الحق في التصويت
العنوان البريدي:
وزير الخارجية
عناية :شعبة االنتخابات
صندوق بريد رقم 94125
Baton Rouge, LA 70804-9125

والية مين
تم التحديث2012-08-14 :

الموعد النهائي للتسجيل — يتم التسليم قبل
 21يومًا من إجراء االنتخابات (أو يمكن أن
يسجل الناخب شخصيًا حتى يوم االنتخابات).
 .6رقم الهوية .يجب عليك إدراج رقم
رخصة القيادة السارية الخاصة بك في مين.
إذا لم تكن لديك رخصة قيادة سارية في مين،
فيجب عليك إذن كتابة آخر أربعة أرقام من
رقم الضمان االجتماعي الخاص بك .يجب أن
يكتب الناخبون الذين ليس لديهم أي من هذه
النماذج من بطاقات الهوية "ال يوجد" في هذا
المكان.
 .7اختيار الحزب .إذا كنت ترغب في
المشاركة في االنتخابات التمهيدية أو
المؤتمرات الحزبية أو االجتماعات الخاصة
بأحد األحزاب ،فيجب أن تسجل لدى ذلك
الحزب (ما لم يسمح أي حزب سياسي آخر
بخالف ذلك).
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية مين ،يجب
عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون مقيمًا في والية مين والبلدية التي
تريد التصويت فيها.
•أن يكون عمرك على األقل  17عامًا (يجب
أن تكون  18عامًا للتصويت)

العنوان البريدي:
شعبة االنتخابات
مكتب الشركات،
االنتخابات واللجان
101 State House Station
Augusta, ME 04333-0101

•أال تكون قد تمت إدانتك بشراء أو بيع
األصوات
•أال تكون قد تمت إدانتك بارتكاب جريمة،
أو إذا ارتكبت جريمة بالفعل وقضيت مدة
العقوبة بالسجن التي قضت بها المحكمة ،بما
في ذلك أي شرط من شروط إطالق السراح
المشروط أو الوضع تحت المراقبة بسبب
اإلدانة.

تم التحديث2008-06-26 :

العنوان البريدي:
مجلس الوالية لالنتخابات
صندوق بريد رقم 6486
Annapolis, MD 21401-0486

ماريلند
الموعد النهائي للتسجيل — في تمام
الساعة  9:00مسا ًء قبل  21يومًا من إجراء
االنتخابات.
 .6رقم الهوية .إذا كانت لديك رخصة
قيادة نافذة المفعول وثابتة في ماريالند أو
رقم بطاقة هوية إلدارة المركبات اآللية،
يجب عليك إدخال رقم رخصة القيادة ورقم
الهوية .إذا لم تكن لديك رخصة قيادة نافذة
المفعول وثابتة في ماريالند أو رقم بطاقة
هوية إلدارة المركبات اآللية ،فيجب عليك
إدخال آخر أربعة أرقام على األقل من
رقم الضمان االجتماعي الخاص بك .ومع
ذلك ،يرجى مالحظة أن اإلفصاح عن رقم
الضمان االجتماعي الكامل الخاص بك هو
أمر اختياري .تمثل السلطات القانونية التي
تسمح لمسؤولي االنتخابات بأن يطلبوا منك
رقم الضمان االجتماعي الخاص بك كامالً
مادة في قانون االنتخابات ،في القسم ،202-3
بالقانون المشروح لمريالند .سيتم استخدام
الرقم فقط ألغراض التسجيل وأغراض
إدارية أخرى .يتم الحفاظ على سريته.
 .7اختيار الحزب .إذا كنت ترغب في
المشاركة في االنتخابات التمهيدية ألحد
األحزاب ،فيجب أن تقوم بالتسجيل في هذا
الحزب.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية ماريالند،
يجب عليك ما يلي:
•أن تكون مواط ًنا أمريكيًا
•أن تكون مقيمًا في والية ماريالند
•أن يكون عمرك  18عامًا قبل االنتخابات
العامة القادمة
•أال تكون تحت الوصاية نتيجة إلصابتك
بإعاقة عقلية
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ماساتشوستس
تم التحديث2019-03-09 :

الموعد النهائي للتسجيل — قبل  20يومًا من
االنتخابات.
 .6رقم الهوية .ينص القانون الفيدرالي على
أن تقدم رقم رخصة قيادة للتسجيل للتصويت.
إذا لم تكن لديك رخصة قيادة نافذة المفعول
وثابتة في ماساتشوستس ،فيجب عليك إذن
كتابة آخر أربعة أرقام من رقم الضمان
االجتماعي الخاص بك .إذا لم يكن لديك أي
منهما ،فيجب كتابة "ال يوجد" في المربع،
وسيتم تحديد رقم تعريف وحيد لك.
 .7اختيار الحزب .إذا لم تقم بتعين حزب
أو تعيين سياسي في هذا المربع ،فسيتم
تسجيلك كغير مسجل ،الذي يشار إليه عادة
باسم مستقل .يجوز للناخبين غير المسجلين
والناخبين المسجلين في التسميات السياسية
التصويت في االنتخابات التمهيدية للحزب.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية ماساتشوستس،
يجب عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون مقيمًا في والية ماساتشوستس
•أن تبلغ على األقل  16عامًا (يجب أن تبلغ
 18عامًا للتصويت في يوم االنتخابات)
•أال تكون قد تمت إدانتك بارتكاب ممارسات
فاسدة فيما يتعلق باالنتخابات
•أال تكون تحت الوصاية فيما يتعلق بالحق
في التصويت

إرشادات الوالية
•أال تكون مسجو ًنا في الوقت الحالي إلدانتك
بارتكاب جريمة
العنوان البريدي:
أمين مكتب الكومونولث
شعبة االنتخابات ،غرفة 1705
One Ashburton Place
Boston, MA 02108

والية ميشيغان
تم التحديث2019-07-11 :

الموعد النهائي للتسجيل — يُسلَّم مختومًا بختم
البريد قبل  15يومًا على األقل من االنتخابات؛
أو ُسلِم شخص ًّيا إلى موظف مدينتك أو بلدتك
قبل الساعة  8مسا ًء في يوم االنتخابات .إذا
كنت تقوم بالتسجيل في خالل  14يومًا من
االنتخابات ،يجب عليك تقديم التحقق من اإلقامة
لتكون مؤهالً للتصويت في هذه االنتخابات.
 .6رقم الهوية .يجب أن يحتوي نموذج تسجيل
الناخب المستكمل الخاص بك على رقم رخصة
القيادة أو رقم بطاقة الهوية الشخصية الخاصَّين
والصادرين عن الوالية .إذا لم تكن لديك
بك
َ
رخصة قيادة أو بطاقة هوية شخصية صادرة
عن الوالية ،فيجب عليك كتابة آخر أربعة أرقام
من رقم الضمان االجتماعي الخاص بك .إذا لم
تكن لديك رخصة قيادة أو بطاقة هوية شخصية
صادرة عن الوالية أو رقم ضمان اجتماعي،
يُرجى كتابة "ال يوجد" في النموذج .ستقوم
الوالية بتحديد رقم محدد للهوية وحيد لك.
 .7اختيار الحزب .إن "اختيار الحزب" ليس
مطلوبًا لتسجيل الناخب.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية ميشيغان،
يجب عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
•أن يكون عمرك  18عامًا قبل االنتخابات القادمة
•أن تكون مقيمًا في والية ميشيغان ومقيمًا في
مدينتك أو بلدتك لمدة  30يومًا بحلول يوم االنتخابات
ً
محتجزا في السجن بعد إدانتك
•أال تكون
والحكم عليك
مالحظة :إذا كان لدى الناخب رخصة قيادة
أو هوية شخصية لوالية ميشيغان ،فإن قانون
ميشيغان يتطلب استخدام نفس العنوان لتسجيل

الناخبين وألغراض رخصة القيادة أو الهوية
الشخصية .سيؤدي استخدام هذه االستمارة أيضًا
إلى تغيير عنوان الهوية الشخصية ورخصة
القيادة الخاصة بك .سيرسل إليك وزير الخارجية
رسالة عبر البريد ملصق عنوان الهوية
الشخصية ورخصة القيادة الجديد الخاص بك.
العنوان البريدي:
ً
إرسال أو تسليم هذا الطلب المنتهي مباشرة إلى
موظف مدينتك أو بلدتك .ابحث عن عنوان كاتب
مدينتك أو بلدتك في .Michigan.gov/Vote
إذا لم تتمكن من العثور على عنوان كاتب مدينتك
أو بلدتك ،فأرسِ ل بري ًدا إلى:
وزارة الخارجية  -ميشيغان
مكتب االنتخابات
ص.ب .رقم 20126
النسنغ ،ميشيغان 48901-0726

والية مينيسوتا
تم التحديث2008-12-31 :

الموعد النهائي للتسجيل — يتم التسليم
الساعة  5:00مسا ًء قبل إجراء االنتخابات
بمدة  21يومًا (يتاح أيضًا التسجيل في يوم
االنتخابات في مراكز االقتراع).
 .6رقم الهوية .يُشترط أن تقدم رخصة القيادة
الخاصة بك في والية مينيسوتا أو رقم الهوية
الخاص بك في الوالية حتى يمكنك التسجيل
للتصويت .إذا لم تكن لديك رخصة قيادة في والية
مينيسوتا أو بطاقة هوية صادرة عن الوالية،
فيجب عليك كتابة آخر أربعة أرقام من رقم
الضمان االجتماعي الخاص بك .إذا لم يكن لديك
أي منهما ،فيُرجى كتابة "ال يوجد" في النموذج.
 .7اختيار الحزب .تترك فارغة.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية مينيسوتا،
يجب عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون مقيمًا في مينيسوتا قبل  20يومًا
من إجراء االنتخابات
•أن تظل مقيمًا في العنوان الوارد في نموذج
التسجيل
•أن يكون عمرك على األقل  18عامًا في
يوم االنتخابات
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•أن تكون قد تمت إدانتك بارتكاب جريمة
من قبل أو أنهيت مدة عقوبتك في تلك
الجريمة أو أكملتها أو تم تبرئتك منها
•أال تكون تحت الوصاية بأمر من المحكمة،
مما يعني أنه تم إلغاء حقك في التصويت
•أال يكون قد صدر حكم من أي محكمة يفيد
بأنك فاقد األهلية القانونية للتصويت
العنوان البريدي:
وزير الخارجية
60 Empire Drive, Suite 100
St. Paul, MN 55103-1855

والية مسيسيبي
تم التحديث2010-05-07 :

الموعد النهائي للتسجيل — قبل  30يومًا من
االنتخابات.
 .6رقم الهوية .يُشترط أن تقدم رقم رخصة
القيادة نافذة المفعول والثابتة ،وإذا لم تكن لديك
رخصة قيادة ،فيجب عليك كتابة آخر أربعة
أرقام من رقم الضمان االجتماعي الخاص بك.
 .7اختيار الحزب .ال يوجد تسجيل أحزاب
في والية مسيسيبي .ولذلك ،إذا كنت ترغب
في المشاركة في االنتخابات التمهيدية أو
المؤتمرات الحزبية أو االتفاقيات الخاصة
بأحد األحزاب ،فليس عليك أن تسجل لدى
هذا الحزب.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية مسيسيبي،
يجب عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون قد عشت في والية مسيسيبي وفي
مقاطعتك (ومدينتك إن أمكن) لمدة  30يومًا
قبل إجراء االنتخابات التي تريد التصويت فيها
•أن يكون عمرك  18عامًا بحلول موعد
االنتخابات العامة التي تريد التصويت فيها
•أال تكون قد تمت إدانتك بجريمة قتل أو
اغتصاب أو رشوة أو سرقة أو حريق متعمد
أو الحصول على األموال أو البضائع تحت
حجج واهية أو الحنث باليمين أو التزوير أو
االختالس أو السطو المسلح أو االبتزاز أو
الشيكات المزورة أو سرقة السلع من المتاجر
أو السرقة أو حيازة الممتلكات المسروقة أو

إرشادات الوالية
السطو أو سرقة األخشاب أو االستيالء غير
القانوني على السيارات أو اغتصاب القُصَّر أو
سرقة السيارات أو تعدد الزوجات ،أو أن تكون
قد استعدت حقوقك حسبما يقتضيه القانون
•أال تكون أي محكمة قد أعلنت أنك فاقد
لألهلية العقلية
مالحظة :تغيَّر قانون الوالية بموجب حكم
محكمة فيدرالية في عام  ،1998كما تغير في
عام  2000بموجب التشريعات الوالئية .نحن
اآلن نقبل النموذج كتسجيل للتصويت لجميع
المكاتب الحكومية والفيدرالية.
العنوان البريدي:
وزير الخارجية
صندوق بريد رقم 136
Jackson, MS 39205-0136
عناوين المقاطعات المحلية:
يمكنك أيضًا إعادة النماذج المستكملة إلى
موظفي/مراكز تسجيل الناخبين في دائرة
المقاطعة التي تقيم فيها .يوجد على موقع والية
مسيسيبي اإللكتروني www.sos.ms.gov
قائمة كاملة بأسماء موظفي/مراكز تسجيل
الناخبين في دائرة المقاطعة.

والية ميزوري
تم التحديث2006-09-12 :

الموعد النهائي للتسجيل — قبل  28يومًا من
االنتخابات.
 .6رقم الهوية .يجب أن يحتوي نموذج
تسجيل الناخب المستكمل الخاص بك على
رقم رخصة القيادة الخاصة بك الصادرة
عن واليتك .يجب أن يتضمن نموذج تسجيل
الناخبين المستكمل الخاص بك أيضًا آخر
أربعة أرقام من رقم الضمان االجتماعي الخاص
بك( .المادة  ،115.155قوانين والية ميزوري
المن َّقحة) .إذا لم تكن لديك رخصة قيادة أو رقم
ضمان اجتماعي ،فيُرجى كتابة "ال يوجد"
في النموذج .ستقوم الوالية بتحديد رقم محدد
للهوية وحيد لك .ال يجب أن تتضمن أي وسائط
إلكترونية أو مطبوعات أو ملصقات بريدية
مقدمة بموجب هذه المادة أرقام الهواتف وأرقام

الضمان االجتماعي الخاصة بالناخبين( .المادة
 ،115.157قوانين والية ميزوري المن َّقحة).
 .7اختيار الحزب .إذا كنت ترغب في المشاركة
في االنتخابات التمهيدية أو المؤتمرات الحزبية
أو االتفاقيات الخاصة بأحد األحزاب ،فليس
عليك أن تسجل لدى هذا الحزب.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية ميزوري،
يجب عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون مقيمًا في والية ميزوري
•أن يكون عمرك على األقل  17.5عامًا (يجب
أن تكون  18عامًا حتى يمكنك التصويت)
•أال تكون قيد إطالق السراح المشروط
أو الوضع تحت المراقبة بعد إدانتك بإحدى
الجرائم ،حتى تبرأ نهائيًا من إطالق السراح
المشروط هذا أو الوضع تحت المراقبة
•أال تكون قد تمت إدانتك بارتكاب جريمة
أو جُنحة ذات صلة بحق التصويت
•أال تقضي أي محكمة بأنك شخص عديم األهلية
ً
محتجزا تحت عقوبة بالسجن
•أال تكون
العنوان البريدي:
وزير الخارجية
صندوق بريد رقم 1767
Jefferson City, MO 65102-1767

والية مونتانا
تم التحديث2019-07-11 :

الموعد النهائي للتسجيل — قبل  30يومًا من
االنتخابات للتسجيل المنتظم .إذا فاتك هذا الموعد
النهائي ،فال يزال بإمكانك التسجيل والتصويت
في االنتخابات عن طريق التسجيل المتأخر في
مكتب انتخابات المقاطعة الذي تتبع له أو الموقع
المحدد .التسجيل المتأخر متاح في أي وقت من
األوقات حتى انتهاء االقتراع في يوم االنتخابات،
باستثناء ما بين الظهر والساعة  5:00مسا ًء في
اليوم السابق لالنتخابات.
 .6رقم الهوية .يجب أن تقدم رقم رخصة قيادة
لمونتانا .إذا لم يكن لديك رقم رخصة قيادة
لمونتانا ،يجب عليك ذكر "آخر أربعة أرقام
من رقم الضمان االجتماعي" .إذا لم تكن لديك
رخصة قيادة وال رقم ضمان اجتماعي ،يرجى
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كتابه "ال يوجد" في النموذج وتضمين نسخة من
أحد األشكال البديلة التالية لتحديد الهوية :بطاقة
هوية حالية جارية ،على سبيل المثال ال الحصر
صورة هوية التعليم ما بعد الثانوي ،أو المنطقة
التعليمية ،أو صورة الهوية القبلية ،مع اسمك؛
أو فاتورة المرافق الحالية ،أو كشف حساب
بنكي ،أو شيك ،أو شيك حكومي ،أو وثيقة
حكومية أخرى تعرض اسمك وعنوانك الحالي.
 .7اختيار الحزب .ال تشترط والية مونتانا
تسجيل األحزاب للمشاركة في أي انتخابات.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية مونتانا ،يجب
عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة األمريكية
•أن يكون عمرك  18عامًا على األقل عند
إجراء االنتخابات أو قبلها
•أن تكون مقيمًا في والية مونتانا وفي
المقاطعة التي تريد التصويت فيها لمدة ال تقل
عن  30يومًا قبل إجراء االنتخابات القادمة
•أال تكون في إحدى المنشآت العقابية إلدانتك
بارتكاب جريمة
•أال يكون قد صدر حكم عن أي محكمة بأنك
مختل عقلي
•أن تكون مستوفيًا هذه المؤهالت قبل موعد
االنتخابات القادمة إذا كانت غير مستوفاة في
الوقت الحالي
العنوان البريدي:
أرسِ ل استمارة التسجيل المكتملة الخاصة بك
إلى مكتب انتخابات المقاطعة المحلي الخاص
بك .يُمكن العثور على معلومات االتصال
في المقاطعة على الموقع اإللكتروني لوزيرة
خارجية والية مونتانا:
https://sosmt.gov/Portals/142/
Elections/Forms/
.electionadministrators.pdf
إذا كنت تواجه صعوبة في إيجاد مكتب
انتخابات المقاطعة الذي تتبع له ،فتواصل
مع وزير خارجية انتخابات الوالية وشعبة
خدمات الناخبين في مونتانا للمساعدة على
 (888) 884-8683أو  ،(406) 444-9608أو
بالبريد اإللكتروني .soselections@mt.gov
(مالحظة :يجوز لك إرسال التسجيالت إلى مكتب
وزير خارجية مونتانا ،ومع ذلك ،لتجنب أي
تأخيرات محتملة ،نوصيك بإعادة طلب تسجيل

إرشادات الوالية
الناخب المكتمل الخاص بك مباشر ًة إلى مكتب
انتخابات المقاطعة).
مكتب وزير الخارجية
ص.ب .رقم 202801
هيلينا ،مونتانا 59620-2801

نبراسكا
تم التحديث2018-03-08 :

الموعد النهائي للتسجيل — يوم الجمعة
الثالث قبل االنتخابات (أو التسليم قبل
الساعة  6مسا ًء في الجمعة الثانية قبل إجراء
االنتخابات).
 .6رقم الهوية .يجب عليك إدراج رقم
رخصة القيادة الخاصة بك في نبراسكا.
إذا لم تكن لديك رخصة قيادة في نبراسكا،
فيجب عليك كتابة آخر أربعة أرقام من رقم
الضمان االجتماعي الخاص بك.
 .7اختيار الحزب .إذا كنت ترغب في
المشاركة في االنتخابات التمهيدية أو
المؤتمرات الحزبية أو االتفاقيات الخاصة
بأحد األحزاب ،فعليك أن تسجل لدى ذلك
الحزب.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية نبراسكا ،يجب
عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون مقيمًا في والية نبراسكا
•أن يكون عمرك  18عامًا على األقل أو
سيكون  18عامًا عند أو قبل أول يوم ثالثاء
بعد أول يوم اثنين من شهر نوفمبر
•أال تكون قد تمت إدانتك بارتكاب جريمة،
أو إذا ارتكبت جريمة بالفعل ،فيجب أن يكون
قد انقضى ما ال يقل عن عامين منذ أن أكملت
مدة العقوبة الصادرة بحقك في الجريمة ،بما
في ذلك أي فترة لإلفراج المشروط
•أال يكون قد اك ُتشف رسميًا أنك فاقد لألهلية
العقلية
العنوان البريدي:
وزير خارجية والية نبراسكا
Suite 2300, State Capitol Bldg.
Lincoln, NE 68509-4608

والية نيفادا
تم التحديث2018-16-10 :

الموعد النهائي للتسجيل — سيكون آخر
موعد لتسجيل الناخبين عبر البريد في
الثالثاء الرابع قبل إجراء أي انتخابات
تمهيدية أو عامة .هذا هو التاريخ الذي يجب
أن يتم فيه وضع الختم البريدي على طلب
تسجيل الناخبين البريدي .سيظل التسجيل
الشخصي متاحً ا حتى الساعة  7:00مسا ًء في
يوم الثالثاء الثالث الذي يسبق أي انتخابات
تمهيدية أو عامة .يمكنك التسجيل للتصويت
شخصيًا فقط من خالل المثول أمام مكتب
موظف المقاطعة/مركز تسجيل الناخبين.
الموعد النهائي لتسجيل الناخبين عبر
اإلنترنت على موقع
 www. RegisterToVoteNV.govهو
يوم الخميس الذي يسبق اليوم األول من فترة
التصويت المبكرة.
 .6رقم الهوية .يجب عليك تقديم رقم رخصة
القيادة في نيفادا أو رقم بطاقة الهوية في
نيفادا ،إذا كنت قد أصدرت إحداهما من قسم
المركبات .إذا لم تكن لديك رخصة قيادة
سارية في والية نيفادا أو بطاقة هوية في
الوالية ،فيجب عليك كتابة آخر أربعة أرقام
من رقم الضمان االجتماعي الخاص بك .إذا
لم يكن لديك رخصة قيادة سارية أو بطاقة
هوية في نيفادا ،أو رقم ضمان اجتماعي،
يُرجى التواصل مع كاتب المقاطعة/مركز
تسجيل الناخبين ليتم تحديد رقم تعريف
وحيد لك.
 .7اختيار الحزب .يجب عليك التسجيل
في أحد األحزاب السياسية الرئيسية إذا
كنت ترغب في المشاركة في االنتخابات
التمهيدية أو المؤتمرات الحزبية أو االتفاقيات
الخاصة بهذا الحزب .إذا قمت بالتسجيل في
أحد األحزاب السياسية الصغيرة أو قمت
بالتسجيل كغير حزبي ،فسيتوفر لك اقتراع
غير حزبي لالنتخابات التمهيدية.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية نيفادا ،يجب
عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية؛
•أن تكون أكملت  18عامًا في تاريخ
االنتخابات القادمة؛
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•أن تكون مقيمًا بشكل مستمر في والية
نيفادا ،في مقاطعتك ،لمدة ال تقل عن  30يومًا
وفي دائرة االنتخابات الخاصة بك لمدة ال تقل
عن  10أيام قبل االنتخابات القادمة؛
•إذا لم تتم إدانتك بجناية ،أو إذا أدنت بذلك،
فستتم استعادة حقوق التصويت الخاصة بك
تلقائيًا بموجب القانون أو بموجب أمر من
المحكمة أو بالعفو؛
•أال تحدد أي محكمة أنك شخص فاقد
لألهلية العقلية؛
•أال تدعي أن مكا ًنا آخر هو سكنك القانوني.
التسجيل المسبق للبالغين من العمر 17
عامًا — الشخص الذي يبلغ من العمر 17
عامًا أو أكبر ولكن أقل من  18عامًا ويستوفي
جميع المؤهالت األخرى للتصويت في والية
نيفادا يمكن أن يقوم بالتسجيل المسبق لإلدالء
بصوته باستخدام أي من الوسائل المتاحة
للشخص للتسجيل للتصويت .يصبح الشخص
المسجل مسب ًقا للتصويت تلقائيًا ناخبًا مسجالً
في عيد ميالده الثامن عشر.
اإلدانة بارتكاب جناية — إذا لم يكن الشخص
قد أدين في بعض الجنايات المحددة فإن
الشخص المدان بجناية في والية نيفادا يستعيد
حقه تلقائيًا في التصويت على )1( :اإلفراج
المشرف من إطالق السراح المشروط أو
المراقبة؛ أو ( )2إنهاء مدة عقوبته أو عقوبتها
وإطالق سراحه/ها من السجن .ال يُسمح
لألفراد بالتصويت في والية نيفادا إذا كانوا
موجودين في السجن حاليًا ،أو قيد إطالق
السراح المشروط ،أو تحت المراقبة بسبب
إدانة جنائية .يمكن العثور على مزيد من
المعلومات حول استعادة حقوق التصويت
على موقع وزير خارجية والية نيفادا:
.www.nvsos.gov
العنوان البريدي:
وزير خارجية شعبة االنتخابات
101 North Carson Street, Suite 3
Carson City, NV 89701‑4786
يمكن إعادة طلبات تسجيل الناخبين إلى مكتب
وزير الخارجية في العنوان المذكور أعاله،
ولكن لتجنب أي تأخير محتمل ،يُنصح أن
تعيد طلب تسجيل الناخبين الكامل الخاص
بك مباشرة إلى مسؤول انتخابات المقاطعة
المحلي الخاص بك.

إرشادات الوالية
عناوين المقاطعات المحلية:
للوفاء بالمواعيد النهائية للتسجيل ،خاصةً
خالل أسبوعين قبل الموعد النهائي لتسجيل
الناخبين عبر البريد ،يجب أن تعيد طلبات
تسجيل الناخبين الكاملة الخاصة بك إلى
موظف المقاطعة/مركز تسجيل الناخبين
المعني .تتوفر قائمة كاملة بأسماء موظفي
المقاطعة ومراكز تسجيل الناخبين على الموقع
اإللكتروني لوالية نيفادا.www.nvsos.gov :

نيو هامبشاير
تم التحديث2006-03-01 :

الموعد النهائي للتسجيل — سيقوم موظفو
مدينة وبلدة نيو هامبشاير بقبول هذا الطلب
فقط كطلب للحصول على نموذج تسجيل
عبر البريد للناخب الغائب ،حيث يجب على
موظف المدينة أو البلدة استالمه قبل  10أيام
من االنتخابات.
سيقوم موظفو مدينة وبلدة نيو هامبشاير بقبول
هذا الطلب فقط كطلب للحصول على نموذج
تسجيل عبر البريد للناخب الغائب .يجب
عليك فقط ملء المربع  1والمربع  2أو .3
يجب إرسال الطلب عبر البريد إلى موظف
المدينة أو البلدة باستخدام الرمز البريدي
الخاص بك .هذه العناوين مُدرجة على الموقع
اإللكتروني لوزير الخارجية
www.state.nh.us/sos/clerks.htm
يجب أن يتم إرسال الطلب إلى موظف المدينة
أو البلدة في متسع من الوقت حتى يتسنى لهم
إرسال النموذج الخاص بهم إليك ،ويتسنى لك
إعادته إليهم قبل  10أيام من االنتخابات.

نيو جيرسي
تم التحديث2008-03-28 :

الموعد النهائي للتسجيل — قبل  21يومًا من
االنتخابات.
 .6رقم الهوية .يلزم تقديم آخر أربعة أرقام
من رقم الضمان االجتماعي الخاص بك أو
رقم رخصة القيادة الخاصة بك الصادرة

من والية نيوجيرسي لتسجيل الناخبين .إذا
لم تكن لديك أي من الهويات هذه ،فيُرجى
كتابة "ال يوجد" على النموذج .ستقوم الوالية
بتعيين رقم لتعريف هويتك ألغراض تسجيل
الناخبين.
 .7اختيار الحزب .ال يوفر نموذج تسجيل الناخبين
في نيو جيرسي تحق ًقا من أي انتماء إلى حزب
سياسي .يمكن للناخب المسجل ً
حديثا أو الناخب
الذي لم يصوت من قبل في االنتخابات التمهيدية
لحزب سياسي أن يعلن عن انتماء الحزب في
مكان االقتراع في يوم االنتخابات التمهيدية .في
نيو جيرسي ،يتم عقد انتخابات تمهيدية للحزبين
الديمقراطي والجمهوري فقط .يجوز للناخب
أيضًا تقديم نموذج إقرار للحزب السياسي ليصبح
عضوً ا في أي حزب سياسي .إذا رغب أحد
الناخبين المُعلنين في تغيير انتمائه الحزبي ،فعليه
أو عليها تقديم نموذج إقرار قبل  50يومًا من
االنتخابات التمهيدية ،من أجل التصويت.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية نيو جيرسي،
يجب عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن يكون عمرك  18عامًا على األقل في
وقت االنتخابات القادمة
•أن تكون مقيمًا في هذه الوالية والمقاطعة
التي فيها عنوانك لمدة  30يومًا على األقل
قبل إجراء االنتخابات القادمة
•أال تكون تقضي عقوبة أو قيد إطالق
السراح المشروط أو تحت المراقبة نتيجة
لإلدانة بجريمة يعاقب عليها القانون بموجب
قوانين هذه الوالية أو والية أخرى أو
الواليات المتحدة.
العنوان البريدي:
دائرة العدل واألمن العام بنيو جيرسي
شعبة االنتخابات
صندوق بريد رقم 304
Trenton, NJ 08625-0304

نيو مكسيكو
تم التحديث2006-03-01 :

الموعد النهائي للتسجيل — قبل  28يومًا من
االنتخابات.
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 .6رقم الهوية .يلزم تقديم رقم الضمان
االجتماعي الخاص بك بالكامل .ستصبح
بطاقة التسجيل التي تحتوي على رقم الضمان
االجتماعي جزءًا من سجالت تسجيل الناخبين
الدائمة في منطقتك المحلية ،حيث تكون متاحة
إلطالع الجمهور عليها في مكتب موظف
المقاطعة .ومع ذلك ،سيبقى رقم الضمان
االجتماعي وتاريخ الميالد الخاص بك سريَّين
ولن يتم الكشف عنهما للجمهور .تتاح القوائم
المحوسبة لمعلومات تسجيل الناخبين المحدودة
(دون رقم الضمان االجتماعي أو تاريخ
الميالد) للجمهور العام ،ويتم تقديمها عند
الطلب ألصحاب المناصب االنتخابية الحاليين
والمرشحين واألحزاب السياسية والمحاكم
والمنظمات غير الربحية التي تعزز مشاركة
الناخبين وتسجيلهم ،ألغراض سياسية فقط
(.)NMSA 1978 ،§1-5-19B
 .7اختيار الحزب .إذا كنت ترغب في
المشاركة في االنتخابات التمهيدية أو
المؤتمرات الحزبية أو االتفاقيات الخاصة
بأحد األحزاب ،فعليك أن تسجل لدى ذلك
الحزب.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية نيو مكسيكو،
يجب عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون مقيمًا في والية نيو مكسيكو
•أن تكون أكملت  18عامًا في وقت
االنتخابات القادمة
•لم يتم حرمانك من حق التصويت من قبل
محكمة بسبب العجز العقلي ،وفي حالة إدانتك
ُ
أكملت جميع شروط المراقبة أو
بجناية ،تكون قد
إطالق السراح المشروط ،أو قضاء مدة العقوبة
بأكملها أو تم منحك العفو من قبل الحاكم.
العنوان البريدي:
مكتب االنتخابات
325 Don Gaspar, Suite 300
Santa Fe, NM 87503

نيويورك
تم التحديث2014-06-19 :

الموعد النهائي للتسجيل — قبل  25يومًا من
االنتخابات.

إرشادات الوالية
 .6رقم الهوية .ينص القانون الفيدرالي على
أن تقدم رقم رخصة قيادة للتسجيل للتصويت.
إذا لم تكن لديك رخصة قيادة ،فيجب عليك
تقديم آخر أربعة أرقام على األقل من رقم
الضمان االجتماعي .إذا لم تكن تملك أيّ
شيء ،فيُرجى كتابة "ال يوجد" في النموذج.
ستقوم الوالية بتعيين محدد للهوية وحيد لك.
 .7اختيار الحزب .إذا كنت ترغب في
التصويت في االنتخابات التمهيدية أو
المؤتمرات الحزبية ألحد األحزاب،
فعليك أن تسجل لدى ذلك الحزب.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية نيويورك،
يجب عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون مقيمًا في المقاطعة ،أو في مدينة
نيويورك لمدة ال تقل عن  30يومًا قبل االنتخابات
•أن تكون أكملت  18عامًا بحلول
 31ديسمبر من العام الذي تقدم فيه هذا
النموذج (مالحظة :يجب أن تكون أكملت
 18عامًا في تاريخ االنتخابات العامة أو
التمهيدية أو انتخابات أخرى ترغب في
التصويت فيها)
ً
•أال تكون مسجونا أو قيد إطالق السراح
المشروط إلدانتك بارتكاب جناية
•أال يكون قد صدر حكم من إحدى المحاكم
ذات السلطة القضائية المختصة في الوقت
الحالي بأنك ال تتمتع باألهلية
•عدم المطالبة بحق التصويت في أي مكان آخر
العنوان البريدي:
مجلس والية نيويورك لالنتخابات
40 North Pearl Street, Suite 5
Albany, NY 12207-2729

كارولينا الشمالية
تم التحديث2006-03-01 :

الموعد النهائي للتسجيل — مختوم
بخاتم بريدي قبل  25يومًا من االنتخابات
أو استالمه في مكتب االنتخابات أو موقع وكالة
تسجيل الناخبين المحدد بحلول
الساعة  5:00مسا ًء قبل  25يومًا من االنتخابات.

 .6رقم الهوية .قدم رقم رخصة القيادة
الصادرة من والية كارولينا الشمالية ،أو رقم
الهوية الصادر من قسم المركبات في والية
كارولينا الشمالية .إذا لم تكن لديك رخصة
فأدرج آخر أربعة أرقام من رقم
قيادةِ ،
الضمان االجتماعي الخاص بك.
 .7اختيار الحزب .يجب أن تسجل لدى
الحزب لتقوم بالتصويت في االنتخابات
التمهيدية للحزب ،إال إذا كان الحزب يسمح
بالتصويت في االنتخابات التمهيدية للناخبين
غير المنتمين إلى الحزب .في حالة تحديد
حزب سياسي غير مؤهل ،أو عدم تحديد أي
منتم إلى أي
حزب ،سيتم إدراجك كـ "غير ٍ
حزب".
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .يجب عليك
ملء هذا المربع .ومع ذلك ،إذا لم تستطع
القيام بذلك ،فلن يتم رفض طلبك .راجع قائمة
االختيارات المدرجة تحت إرشادات الطلب
الخاصة بالخانة ( 8في صفحة .)2
 .9التوقيع .للتسجيل في والية كارولينا
الشمالية ،يجب عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون مقيمًا في والية كارولينا الشمالية
والمقاطعة التي تعيش فيها قبل  30يومًا من
موعد االنتخابات
•أن يكون عمرك  18عامًا في وقت
االنتخابات العامة القادمة
َ
استعدت حقوق المواطنة
•أن تكون قد
الخاصة بك ،في حالة إدانتك في جريمة ما
•أال تكون مسجالً أو قمت بالتصويت في أي
مقاطعة أو والية أخرى
العنوان البريدي:
مجلس الوالية لالنتخابات
صندوق بريد رقم 27255
Raleigh, NC 27611-7255

داكوتا الشمالية
تم التحديث2006-03-01 :

ال يوجد لدى والية داكوتا الشمالية تسجيل
للناخبين.
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أوهايو
تم التحديث2006-03-01 :

الموعد النهائي للتسجيل — قبل  30يومًا من
االنتخابات.
 .6رقم الهوية .يُطلب تقديم رقم الضمان
االجتماعي الخاص بك .تقديم هذا الرقم
يكون طوعًا .تسمح هذه المعلومات لمجلس
االنتخابات بالتحقق من تسجيلك إذا لزم األمر
([ .)O.R.C 3503.14يشترط القانون
الفيدرالي أن تقدم رقم رخصة قيادة للتسجيل
للتصويت .إذا لم تكن لديك رخصة قيادة،
فيجب عليك تقديم آخر أربعة أرقام على األقل
من رقم الضمان االجتماعي .في حالة عدم
وجود أي من الرقمين ،يجب عليك كتابة
"ال يوجد" في النموذج ،وستقوم الوالية
بتعيين رقم لك].
 .7اختيار الحزب .إذا كنت ترغب في المشاركة
في االنتخابات التمهيدية ألحد األحزاب ،فال تقم
بالتسجيل في أحد األحزاب .يتم تقرير االنتماء
الحزبي عن طريق التصويت في االنتخابات
التمهيدية.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية أوهايو ،يجب
عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون مقيمًا في والية أوهايو
•أن يكون عمرك  18عامًا يوم االنتخابات
أو قبله إذا كان عمرك  18عامًا في يوم
االنتخابات العامة أو قبله ،فيجوز أن تصوت
في االنتخابات التمهيدية للمرشحين فقط.
•أال تكون مُدا ًنا في جريمة ما ومسجو ًنا حاليًا
•أال تكون فاقد األهلية وف ًقا للمحكمة بالنسبة
إلى أغراض التصويت
العنوان البريدي:
وزير خارجية والية أوهايو
شعبة االنتخابات
180 E. Broad Street — 15th Floor
Columbus, OH 43215

إرشادات الوالية
أوكالهوما
تم التحديث2019-14-9 :

الموعد النهائي للتسجيل — قبل  25يومًا من
االنتخابات.
 .6رقم الهوية .عليك تقديم أحد األرقام
التالية :رقم رخصة قيادتك السارية الصادر
من والية أوكالهوما ،أو رقم بطاقة الهوية
في الوالية ،أو آخر أربعة أرقام من رقم
الضمان االجتماعي.
 .7اختيار الحزب .إذا كنت ترغب في
المشاركة في االنتخابات التمهيدية ألحد
األحزاب ،يجب أن تقوم بالتسجيل في هذا
الحزب .تتوفر قائمة حالية لألحزاب السياسية
المعترف بها في والية أوكالهوما على موقع
مجلس انتخابات والية أوكالهوما اإللكتروني.
يجوز للناخبين المعترف بهم السماح للناخبين
المسجلين الذين ال ينتمون إلى أي حزب
بالمشاركة في االنتخابات التمهيدية وف ًقا لتقدير
الحزب .يمكنك العثور على قائمة باألحزاب
السياسية المعترف بها وقائمة باألحزاب التي
تسمح للناخبين الذين ال ينتمون إلى أي حزب
بالتصويت في االنتخابات التمهيدية هنا على
https://www.ok.gov/elections/
_Election_Info/Political_Party
.info.html
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية أوكالهوما،
يجب عليك ما يلي:
•يجب أن تكون أحد مواطني الواليات
المتحدة ومقيمًا في والية أوكالهوما.
•يجب أن تكون بال ًغا من العمر  18عامًا
وقت االنتخابات القادمة أو قبلها.
•إذا كنت مدا ًنا في جريمة ما ،فيجب أن
تكون قد قضيت مدة العقوبة بالكامل التي
قضت بها المحكمة باأليام التقويمية ،بما في
ذلك أي سجن ،أو إطالق سراح مشروط ،أو
إشراف ،أو االنتهاء من فترة مراقبة حكمت
بها أي محكمة.
•يجب أال تكون تحت حكم حالي كشخص عاجز
أو عاجز جزئ ًّيا وممنوع من التسجيل للتصويت.
•يجب عليك تقديم طلب التسجيل المطبوع
والمو َّقع والمؤرَّ خ .يجب أن يكون التوقيع هو
التوقيع األصلي أو مكتوبًا بخط اليد أو الذي
به عالمة يستخدمها مقدم الطلب.

ال يجوز أن يقوم أي شخص بالتوقيع
ً
نيابة عن مقدم الطلب ،ولن يعتبر أي
توقيع مصوَّ ر ،أو منسوخ ،أو مطبوع ،أو
إلكتروني ،أو توقيع آخر بديل ،أو توقيع بخط
اليد ،أو توقيع بعالمة بديلة صالحً ا
العنوان البريدي:
مجلس انتخابات والية أوكالهوما
صندوق رقم 528800
Oklahoma City, OK 73152-8800

أوريغون
تم التحديث2006-03-01 :

الموعد النهائي للتسجيل — قبل  21يومًا من
االنتخابات.
 .6رقم الهوية .ينص القانون الفيدرالي على
أن تقدم رقم رخصة قيادة للتسجيل للتصويت.
إذا لم تكن لديك رخصة قيادة ،فيجب عليك
تقديم آخر أربعة أرقام على األقل من رقم
الضمان االجتماعي .إذا لم تكن تملك أيّ
شيء ،فيجب عليك كتابة "ال يوجد" في
النموذجً .
بدل من ذلك ،ستقوم الوالية بتعيين
محدد للهوية وحيد لك.
 .7اختيار الحزب .إذا كنت ترغب في
المشاركة في االنتخابات التمهيدية ألحد
األحزاب ،فيجب أن تقوم بالتسجيل في هذا
الحزب.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية أوريغون،
يجب عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون مقيمًا في والية أوريغون
•أن تكون أكملت  18عامًا قبل
يوم االنتخابات
العنوان البريدي:
وزير الخارجية
شعبة االنتخابات
141 State Capitol
Salem, OR 97310-0722
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بنسلفانيا
تم التحديث2006-03-01 :

الموعد النهائي للتسجيل — قبل  30يومًا من
االنتخابات أو االنتخابات التمهيدية.
 .6رقم الهوية .يجب عليك تقديم رقم رخصة
القيادة ،إذا كانت لديك واحدة .إذا لم يكن لديك
رقم رخصة قيادة ،يجب عليك كتابة آخر
أربعة أرقام من رقم الضمان االجتماعي .إذا
لم يكن لديك رقم الضمان االجتماعي ،فيُرجى
كتابة "ال يوجد" في هذا المربع.
 .7اختيار الحزب .إذا كنت ترغب في المشاركة
في االنتخابات التمهيدية ألحد األحزاب ،فيجب
أن تقوم بالتسجيل في هذا الحزب.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .يجب عليك
ملء هذه الخانة .راجع قائمة االختيارات
المدرجة تحت إرشادات الطلب الخاصة
بالخانة ( 8في صفحة .)2
 .9التوقيع .للتسجيل في والية بنسلفانيا ،يجب
عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية لمدة شهر على األقل قبل
االنتخابات القادمة
•أن تكون مقيمًا في والية بنسلفانيا ودائرة
االنتخابات الخاصة بك لمدة  30يومًا على
األقل قبل إجراء االنتخابات
•أن تكون أكملت  18عامًا على األقل في
يوم االنتخابات القادمة
العنوان البريدي:
مكتب أمين
الكومنولث
210 North Office Bldg.
Harrisburg, PA 17120-0029

جزيرة رود
تم التحديث2019-03-09 :

الموعد النهائي للتسجيل — قبل  30يومًا من
االنتخابات.
 .6رقم الهوية .يتطلب من مُقدم الطلب تقديم
رقم رخصة قيادة جزيرة رود أو رقم الهوية
إذا كان مُقدم الطلب قد قام بإصدار رخصة

إرشادات الوالية
قيادة حالية وسارية المفعول من جزيرة رود
أو بطاقة هوية .في حالة عدم إصدار مُقدم
الطلب لرخصة قيادة سارية وصالحة أو
بطاقة هوية ،يجب عليه تقديم آخر أربعة ()4
أرقام من رقم الضمان االجتماعي الخاص به.
إذا كان مُقدم الطلب ال يملك رخصة قيادة أو
رقم ضمان اجتماعي ،فستقوم والية جزيرة
رود بتخصيص رقم محدد للهوية وحيد له.
 .7اختيار الحزب .في جزيرة رود ،إذا كان
شخص يرغب في المشاركة في االنتخابات
التمهيدية للحزب ،فيجب أن يقوم بالتسجيل في
الحزب .وإذا لم يسجل أي شخص لدى حزب في
وقت التسجيل ،فيمكنه ،إذا أراد ذلك ،أن يسجل في
يوم االنتخابات التمهيدية لهذا الحزب والمشاركة
في االنتخابات التمهيدية للحزب .إذا لم يسجل
شخص لدى حزب ما ،فما زال بإمكانه التصويت
في االنتخابات العامة واالنتخابات التمهيدية غير
الحزبية.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية جزيرة رود،
يجب عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون مقيمًا في والية جزيرة رود
ومقاطعتك لمدة  30يومًا على األقل قبل
إجراء االنتخابات القادمة
•أن تبلغ على األقل  16عامًا (يجب أن تكون
 18عامًا للتصويت)
•أال تكون مسجو ًنا حاليًا في إصالحية بسبب
اإلدانة في جريمة
•أال تكون شخصًا فاق ًدا لألهلية العقلية بحكم
المحكمة القانوني
العنوان البريدي:
مجلس انتخابات والية جزيرة رود
50 Branch Ave.
Providence, RI 02904-2790

كارولينا الجنوبية
تم التحديث2006-03-01 :

الموعد النهائي للتسجيل — قبل  30يومًا من
االنتخابات.
 .6رقم الهوية .يلزم تقديم رقم الضمان
االجتماعي الخاص بك بالكامل .هذا وف ًقا
لمتطلبات والية كارولينا الجنوبية ،ويتم استخدامه

لألغراض الداخلية فقط .ال يظهر رقم الضمان
االجتماعي على أي تقرير تعده اللجنة االنتخابية
بالوالية ،وال يتم إصداره ألي فرد غير مُصرح
له( .عنوان كارولينا الجنوبية )7-5-170
 .7اختيار الحزب .إذا كنت ترغب في
المشاركة في االنتخابات التمهيدية أو
المؤتمرات الحزبية أو االتفاقيات الخاصة
بأحد األحزاب ،فليس عليك أن تسجل لدى
هذا الحزب.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .يجب عليك
ملء هذا المربع .إذا لم تستطع القيام بذلك،
فيجوز رفض طلبك .راجع قائمة االختيارات
المدرجة تحت إرشادات الطلب الخاصة
بالخانة ( 8في صفحة .)2
 .9التوقيع .للتسجيل في والية كارولينا
الجنوبية ،يجب عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن يكون عمرك  18عامًا قبل فترة
االنتخابات القادمة
•أن تكون مقيمًا في والية كارولينا الجنوبية
ومقاطعتك ودائرة االنتخابات الخاصة بك
ً
محتجزا في سجن عام بسبب
•أال تكون
اإلدانة في جريمة
•أال تكون قد تمت إدانتك في جريمة من قبل
أو جناية ضد قانون االنتخابات ،أو في حالة
حدوث ذلك ،تكون قد أكملت العقوبة بما في
ذلك فترة المراقبة وإطالق السراح المشروط،
أو يكون قد تم العفو عنك
•أال تكون بموجب حكم من المحكمة شخصًا
فاق ًدا لألهلية العقلية
•أن تقر بأن العنوان على الطلب هو سكنك
القانوني فقط ،وأال يكون هناك سكن قانوني
آخر
العنوان البريدي:
اللجنة االنتخابية بالوالية
صندوق بريد رقم 5987
Columbia, SC 29250-5987

داكوتا الجنوبية
تم التحديث2006-03-01 :

الموعد النهائي للتسجيل — يُستلم قبل
 15يومًا من االنتخابات.
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 .6رقم الهوية .يُطلب تقديم رقم رخصة
القيادة الخاصة بك .إذا لم تكن لديك رخصة
قيادة صالحة ،فيجب عليك تقديم آخر أربعة
أرقام من رقم الضمان االجتماعي الخاص
بك.
 .7اختيار الحزب .إذا كنت ترغب في
المشاركة في االنتخابات التمهيدية أو
المؤتمرات الحزبية أو االتفاقيات الخاصة بأحد
األحزاب ،فعليك أن تسجل لدى ذلك الحزب.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية داكوتا
الجنوبية ،يجب عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون مقيمًا في والية داكوتا الجنوبية
•أن يكون عمرك  18عامًا قبل االنتخابات
القادمة
•أال تكون قيد حكم حالي بسبب اإلدانة
في جريمة ،بما في ذلك السجن أو الخدمة
أو التعليق في نظام سجون البالغين
•أال يكون قد صدر حكم من المحكمة
بأنك شخص فاقد لألهلية العقلية
العنوان البريدي:
االنتخابات ،وزير الخارجية
500 E. Capitol
Pierre, SD 57501-5070

تينيسي
تم التحديث2018-08-31 :

الموعد النهائي للتسجيل — قبل  30يومًا من
االنتخابات.
 .6رقم الهوية .يلزم تقديم رقم الضمان
االجتماعي الخاص بك بالكامل .يُطلب رقم
الضمان االجتماعي ،إن وُ جد ،ألغراض
تعريف الهوية ولتجنب التسجيل المكرر
(.)TCA 2.2.116
 .7اختيار الحزب .إذا كنت ترغب في
المشاركة في االنتخابات التمهيدية أو
المؤتمرات الحزبية أو االتفاقيات الخاصة
بأحد األحزاب ،فليس عليك أن تسجل لدى
هذا الحزب.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .اختياري.

إرشادات الوالية
 .9التوقيع .للتسجيل في والية تينيسي ،يجب
عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون مقيمًا في والية تينيسي
•أن يكون عمرك  18عامًا قبل فترة
االنتخابات القادمة
•أال تكون قد تمت إدانتك بارتكاب جريمة،
َ
استعدت
أو إذا كان األمر كذلك ،تكون قد
حقوق التصويت الخاصة بك
•أال يتم الفصل في األهلية من قبل إحدى
المحاكم المختصة (أو تمت إعادتها إلى
األهلية القانونية)
العنوان البريدي:
منسق االنتخابات
Tennessee Tower, Seventh Floor
312 Rosa L. Parks Ave.
Nashville, TN 37243-1102

تكساس
تم التحديث2006-03-01 :

الموعد النهائي للتسجيل — قبل  30يومًا من
االنتخابات.
 .6رقم الهوية .يجب أن تقدم رقم رخصة
قيادة للتسجيل للتصويت .إذا لم تكن لديك
رخصة قيادة ،فيجب عليك تقديم آخر أربعة
أرقام على األقل من رقم الضمان االجتماعي.
إذا لم تكن تملك أيّ شيء ،فيُرجى كتابة
"ال يوجد" في النموذجً .
بدل من ذلك ،ستقوم
الوالية بتعيين محدد للهوية وحيد لك.
 .7اختيار الحزب .إذا كنت ترغب في
المشاركة في االنتخابات التمهيدية أو
المؤتمرات الحزبية أو االتفاقيات الخاصة
بأحد األحزاب ،فليس عليك أن تسجل لدى
هذا الحزب.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية تكساس ،يجب
عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون مقيمًا في المقاطعة التي قمت فيها
بتقديم طلب التسجيل

•أن تكون أكملت  17عامًا و 10أشهر على
األقل (يجب أن تكون أكملت  18عامًا لتقوم
بالتصويت)
•أال تتم إدانتك بجريمة ،أو إذا كنت مجرمًا
مدا ًنا ،فيجب أن تكون قد قضيت مدة العقوبة
بالكامل ،بما في ذلك أي سجن أو إطالق
سراح مشروط أو إشراف أو فترة مراقبة
أو أن يتم العفو عنك.
•أال يكون قد تم اإلعالن أنك شخص فاقد
لألهلية العقلية بحكم نهائي من المحكمة
العنوان البريدي:
مكتب وزير الخارجية
شعبة االنتخابات
صندوق بريد رقم 12060
Austin, TX 78711-2060

يوتا
تم التحديث2019-14-9 :

الموعد النهائي للتسجيل — تختلف المواعيد
النهائية للتسجيل:
•البريد :يجب أن تكون نماذج التسجيل
مختومة بخاتم بريدي أو يتم تمييزها بطريقة
أخرى كما وردت من مكتب البريد قبل
 30يومًا من االنتخابات.
•على المستوى الشخصي :قد يتم إسقاط
نماذج التسجيل في مكتب كاتب المقاطعة قبل
 7أيام من االنتخابات.
•عبر اإلنترنت :يجب تقديم التسجيالت قبل
 7أيام من االنتخابات ،ويتطلب تقديم رخصة
قيادة سارية صادرة عن والية يوتا أو بطاقة
هوية سارية صادرة عن والية يوتا.
•في نفس اليوم :يجوز للناخبين التسجيل
في صناديق االقتراع خالل فترة التصويت
المبكرة أو في يوم االنتخابات عن طريق ملء
بطاقة اقتراع مؤقتة.
 .6رقم الهوية .يجب أن يحتوي نموذج
تسجيل الناخبين المكتمل على واحد مما يلي:
رقم رخصة قيادة صادر عن والية يوتا ،أو
رقم تعريف صادر عن والية يوتا ،أو آخر
أربعة أرقام من رقم الضمان االجتماعي
الخاص بك .إذا لم تكن لديك رخصة قيادة
صادرة عن والية يوتا أو بطاقة تعريف
صادرة عن والية يوتا ،يرجى كتابة
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"ال يوجد" في المساحة المخصصة وكتابة
آخر أربعة أرقام من رقم الضمان االجتماعي
الخاص بك.
 .7اختيار الحزب .ال يُتطلب االنضمام إلى حزب
للتسجيل للتصويت .ومع ذلك ،تسمح قوانين
االنتخاب في والية يوتا لكل حزب سياسي
باختيار من يُسمح له باالنتخاب في االنتخابات
التمهيدية .إذا كنت ال تنتمي إلى حزب ،فقد ُتمنع
من التصويت في االنتخابات التمهيدية.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية يوتا ،يجب
عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
•أن تكون مقيمًا في والية يوتا لمدة  30يومًا
قبل االنتخابات القادمة مباشرة
•يجب أن تكون بال ًغا من العمر  18عامًا
على األقل وقت االنتخابات القادمة أو قبلها
(يجوز لألفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 16
و 17عامًا التسجيل المسبق للتصويت؛ إذا كان
هناك شخص بالغ من العمر  17عامًا وسيبلغ
عامه الـ  18وقت االنتخابات العامة أو قبله،
فيجوز له التسجيل المسبق والتصويت في
االنتخابات التمهيدية)
ً
ً
ً
•أال تكون مُجرمًا مُدانا ومسجونا حال ّيا بسبب
ارتكاب جريمة
•أال تكون مُدا ًنا بخيانة أو جريمة ضد
َ
استرددت حقوقك
االمتياز االنتخابي ،إال إذا
المدنية
•أال تكون شخصًا فاق ًدا لألهلية العقلية بحكم
المحكمة
•تقيم حال ًّيا داخل منطقة التصويت أو دائرة
االنتخابات الخاصة بك التي تسجل فيها
للتصويت
العنوان البريدي:
مكتب نائب حاكم الوالية
صندوق بريد رقم 142325
Salt Lake City, UT 84114

والية فيرمونت
تم التحديث2019-14-09 :

الموعد النهائي للتسجيل — يتم التسليم إلى
موظف البلدية قبل الساعة  5:00مسا ًء يوم
األربعاء قبل إجراء االنتخابات.

إرشادات الوالية
 .6رقم الهوية .يجب عليك تقديم رقم رخصة
القيادة الخاص بك في فيرمونت ،وإذا لم تكن
لديك رخصة قيادة ،يجب عليك كتابة آخر
أربعة أرقام من رقم الضمان االجتماعي
الخاص بك .إذا لم تكن لديك رخصة قيادة
في فيرمونت أو رقم ضمان اجتماعي،
يُرجى كتابة "ال يوجد" في النموذج .سيحدد
لك مكتب وزير الخارجية رقم محدد للهوية
وحي ًدا لك.
 .7اختيار الحزب .ال تشترط والية فيرمونت
تسجيل األحزاب للمشاركة في أي انتخابات.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .غير مطلوب.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية فيرمونت،
يجب عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون مقيمًا في والية فيرمونت
•أن يكون عمرك  18عامًا يوم االنتخاب
أو قبله
•أن تكون قد أديت القسم التالي :تقسم
(أو تؤكد) أنه عندما تقوم بالتصويت أو
االنتخاب بطريقة تمس أي مسألة تهم والية
فيرمونت ،فإنك ستفعل ذلك كما يمليه عليك
ضميرك ،ويجب أن تحكم ما هو االختيار
الذي سيؤدي إلى تحقيق األفضل للوالية من
بين جميع الخيارات ،على النحو المنصوص
عليه في الدستور ،دون خوف أو محاباة ألي
شخص [قسم الناخبين ،دستور فيرمونت،
الفصل الثاني ،المادة ]42
عند توقيعك في الخانة  ،9فإنك بذلك تشهد
َ
وأكدت َق َسم ناخبي فيرمونت
بأنك قد أقسمت
كما ورد أعاله.
العنوان البريدي:
مكتب وزير الخارجية
شعبة االنتخابات
128 State Street
Montpelier, VT 05633-1101

والية فرجينيا
تم التحديث2019-09-19 :

الموعد النهائي للتسجيل — يجب إيصال
الطلب أو تسليمه بالبريد قبل  22يومًا من
إجراء االنتخابات.

 .6رقم الهوية .يلزم تقديم رقم الضمان
االجتماعي الخاص بك بالكامل .سيظهر
رقم الضمان االجتماعي في التقارير التي تم
عملها فقط ليستخدمها المسؤولون عن تسجيل
الناخبين واالنتخابات بشكل رسمي وألغراض
اختيار المحكمة لهيئة المحلفين .المادة ،2
 ،§2دستور والية فيرجينيا ( لعام .)1971
 .7اختيار الحزب .يُترك فار ًغا.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .غير مطلوب.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية فيرجينيا،
يجب عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون مقيمًا في والية فيرجينيا ودائرة
االنتخابات التي تريد التصويت فيها.
•أن يكون عمرك  18قبل االنتخابات العامة
القادمة في مايو أو نوفمبر
•أال تكون قد تمت إدانتك بارتكاب جريمة
َ
استعدت حقوقك المدنية
أو أن تكون قد
•أال تصرح أي محكمة بأنك شخص فاقد
لألهلية العقلية في الوقت الحالي
العنوان البريدي:
مجلس والية فيرجينيا لالنتخابات
1100 Bank Street, 1st floor
Richmond, VA 23219

واشنطن
تم التحديث2019-14-09 :

الموعد النهائي للتسجيل — يجب استالم
نماذج التسجيل عبر اإلنترنت والبريد من
ِق َبل مسؤول االنتخابات في موعد ال يتجاوز
 8أيام قبل االنتخابات .سجِّ ل شخص ًّيا في
أي وقت خالل ساعات العمل وقبل الساعة
 8:00مسا ًء في يوم االنتخابات.
 .6رقم الهوية .يجب عليك تقديم رخصة
قيادتك الصادرة عن والية واشنطن أو رقم
بطاقة الهوية الخاص بك .إذا لم تكن لديك
رخصة قيادة صادرة عن والية واشنطن أو
بطاقة هوية ،يجب عليك كتابة آخر أربعة
أرقام من رقم الضمان االجتماعي (.)SSN
قد يؤدي عدم تقديمك هذه المعلومات إلى عدم
النظر إلى تسجيلك
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 .7اختيار الحزب .ال يُشترط أن تحدد
انتماءك الحزبي للتسجيل في واشنطن.
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .للتسجيل في والية واشنطن،
يجب عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
•أن تكون مقيمًا إقامة قانونية في والية
واشنطن ومقاطعتك ودائرة االنتخابات
الخاصة بك من أجل قبل االنتخابات التي تريد
التصويت فيها بـ  30يومًا مباشر ًة
•أن تكون أكملت  18عامًا على األقل قبل
يوم االنتخابات
•أال تكون تحت إشراف إدارة السجون
إلدانتك بارتكاب جريمة في واشنطن
•يمكن لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم
بين  16و 17عامًا التسجيل كناخبين
مستقبليين ،وأن يتم تسجيلهم تلقائ ًّيا للتصويت
عندما يبلغون  18عامًا
العنوان البريدي:
وزير الخارجية
شعبة االنتخابات
صندوق بريد رقم 40229
Olympia, WA 98504‑0229

والية فيرجينيا الغربية
تم التحديث2006-09-12 :

الموعد النهائي للتسجيل — قبل  21يومًا من
االنتخابات.
 .6رقم الهوية .أدخِل رقم رخصة القيادة
الخاصة بك .إذا لم يكن لديك رقم رخصة
قيادة ،فقم بإدخال آخر أربعة أرقام من رقم
الضمان االجتماعي الخاص بك .إذا لم
يكن لديك رقم رخصة قيادة أو رقم ضمان
اجتماعي ،فسيتم تحديد رقم هوية لك.
 .7اختيار الحزب .إذا كنت ترغب في
المشاركة في االنتخابات التمهيدية أو
المؤتمرات الحزبية أو االجتماعات الخاصة
بأحد األحزاب ،فيجب أن تسجل لدى هذا
الحزب (ما لم تطلب المشاركة في االقتراع
الخاص بأحد األحزاب التي تسمح للمستقلين
بالتصويت)

إرشادات الوالية
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .تترك فارغة.
 .9التوقيع .للتسجيل في فيرجينيا الغربية،
يجب عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون قاط ًنا في فيرجينيا الغربية على
العنوان المذكور أعاله
•أن يكون عمرك  18عامًا أو يحق لك
التصويت في االنتخابات التمهيدية إذا كنت
بال ًغا من العمر  17عامًا وستبلغ عامك الثامن
عشر قبل إجراء االنتخابات العامة
•أال تكون مدا ًنا أو موضوعًا تحت المراقبة
أو إطالق السراح المشروط الرتكابك جريمة
أو خيانة أو رشوة انتخابية
•أال تكون أي محكمة والية قضائية مختصة
قد حكمت بأنك "فاقد لألهلية العقلية"
العنوان البريدي:
وزير الخارجية
Building 1, Suite 157-K
1900 Kanawha Blvd. East
Charleston, WV 25305-0770

والية ويسكونسن
تم التحديث2018-08-31 :

الموعد النهائي للتسجيل — مختوم بخاتم
بريدي قبل  20يومًا من إجراء االنتخابات
على األقل ،أو يتم استكماله في مكتب موظف
البلدية أو القرية أو المدينة حتى الساعة
 5:00مسا ًء في يوم الجمعة قبل االنتخابات
أو استكماله في مكان االقتراع في يوم
االنتخابات.
ً
تتيح والية ويسكونسن أيضا تسجيل الناخبين
عبر اإلنترنت – قم بزيارة
 https://myvote.wi.govحتى  20يومًا
قبل االنتخابات ،وذلك إذا كانت لدى الناخب
رخصة قيادة نافذة المفعول وثابتة في والية
ويسكونسن أو بطاقة هوية صادرة عن
الوالية.

 .2عنوان اإلقامة وإلى جانب نموذج تسجيل
الناخب الخاص بك ،يجب عليك إرسال وثيقة
إثبات اإلقامة وبها اسمك األول واألخير
كامالن وعنوان إقامتك مثل نسخة من رخصة
القيادة نافذة المفعول والثابتة الخاصة بك في
والية ويسكونسن ،أو بطاقة هويتك الصادرة
عن الوالية ،أو فاتورة الضريبة العقارية،
يمض عليها أكثر
أو فاتورة مرافق عامة لم ِ
من  90يومًا ،أو كشف حساب مصرفي،
أو كشف راتب ،أو إيصال دفع ،أو شيك،
أو وثيقة صادرة عن أي وحدة حكومية.
ستجد القائمة بالكامل متاحة على هذا الرابط
.http://elections.wi.gov
 .6رقم الهوية .قم بتقديم رخصة قيادتك غير
المنتهية في والية ويسكونسن أو رقم بطاقة
الهوية الصادر عن وزارة النقل.
إذا لم تكن لديك رخصة قيادة نافذة المفعول
وثابتة صادرة عن وزارة النقل أو بطاقة
هوية ،فقم بكتابة آخر أربعة أرقام من رقم
الضمان االجتماعي الخاص بك.
 .7اختيار الحزب .غير مطلوب
 .8العرق أو الجماعة اإلثنية .غير مطلوب
 .9التوقيع .للتسجيل في والية ويسكونسن،
يجب عليك ما يلي:
•أن تكون أحد مواطني الواليات المتحدة
األمريكية
•أن تكون مقيمًا في والية ويسكونسن،
وتكون قد أقمت في عنوان التسجيل لمدة
 10أيام على األقل.
•أن يكون عمرك  18عامًا على األقل
•أال تكون قد تمت إدانتك بتهمة الخيانة
أو بارتكاب جريمة أو الرشوة ،أو إذا قمت
بارتكاب أي من هذه الجرائم بالفعل ،تكون
َ
استعدت حقوقك المدنية بعد انقضاء مدة
قد
عقوبتك أو حصولك على العفو
•أال تكون قد رأت أي محكمة أنك غير قادر
على فهم الهدف من العملية االنتخابية
•أال تكون قد أجريت أو استفدت من رهان
أو أجر وف ًقا لنتيجة االنتخابات
•أال تكون قد قمت بالتصويت في أي مكان
آخر في نفس االنتخابات.

20

العنوان البريدي:
أرسل رسالة بريدية بها نموذج التسجيل
المستكمل الخاص بك ومرفق به نسخة من
وثيقة إثبات اإلقامة إلى مكتب موظف البلدية.
يمكنك العثور على موظف البلدية من خالل:
https://myvote.wi.gov/en-US/
MyMunicipalClerk
إذا لم تتمكن من العثور على عنوان موظف
البلدية ،فيمكنك إرساله في رسالة بريدية إلى:
لجنة االنتخابات في والية ويسكونسن
212 East Washington Avenue,
Third Floor
صندوق بريد رقم 7984
Madison, WI 53707-7984
(مالحظة :يمكن إعادة الطلبات إلى لجنة
االنتخابات في والية ويسكونسن في العنوان
المذكور أعاله ،ولكن لتجنب أي تأخير
محتمل ،يُنصح بأن تقوم بإعادة طلب تسجيل
الناخب المستكمل مباشرة إلى مكتب موظف
البلدية الذي تتبعه).

والية وايومينغ
تم التحديث2006-03-01 :

ال يمكن لوالية وايومينغ أن تقبل هذا النموذج
بموجب القانون ،ما لم يتغير قانون الوالية.

