
التعل�مات

صفحة معلومات الناخب

ي َتِصُفك بالوصف اال�سب ومن ثم قم بأدخال إسمك الحا�ي " فئة الناخب"حدد م��ــع -1القسم  تسج�ل تحت إذا قمت بال. الي�
ي م��ــع 

 تد". االسم السابق"اسٍم ُمغاير فقم بتدو�ن هذە المعلومة �ن
�
.و�ن تار�ــــخ م�الدكوتتضمن صفحة معلومات الناخب ا�ضا

ي عل�ك تقد�م إما رقم ه��ة صادرة من الوال�ات المتحدة أو آخر أر�عة أرقام من رقم الضمان االجتما�ي الخاص بك
إذا لم . ينب�ن

ي 
، ف�جب أن تكتب التا�ي �ن ن ل�س لدي رقم ضمان اجتما�ي أو رقم ه��ة صادرة من : "6القسم �كن لد�ك أي من هذين الرقمني

".الوال�ات المتحدة

ك-2القسم 
�
ن عنوان الشارع ال�امل لمحل التص��ت الخاص بك ح�ُث تم �سج�ل مكنك استخدام ال �. قم بتضمني

�د ، فاستخد. عنوان صندوق ب��د تابع لمكتب ال�� ي
لوصف 6القسم م إذا كان عنوانك �قع ضمن نطاق ط��ق ر��ن

.موقع محل التص��ت

ي الوال�ات المتحدة لتحد�د م
ا إذا كنت �ستخدم مسؤولو االنتخابات عنوان محل التص��ت الخاص بك �ن

ي باالضافة المناصب اع الغ�اي�  الداء االق��
ً
ن الذين �حق لك التص��ت لهم و ُمؤهال من ثم إرسال ورقة او المرشحني

اع الخاص بك اع الصح�حة لمركز االق�� ن خارج البالد، فأن محل التص� . االق�� �ت عادة ما �كون بالنسبة للمواطنني
اذا لم �عد : اب التال�ةهذا العنوان ُ�َعُد صالحا حي� إذا توفرت االسب. آخر مكان ِعشت ف�ه قبل االنتقال إ� الخارج

و ان عنوانك لد�ك مل��ة أو روابط أخرى بتلك الوال�ة؛ او اذا كانت نيتك للعودة إ� تلك الوال�ة غ�ي مؤكدة؛ ا
 
�
 معروفا

�
.السابق لم َ�عْد ِعنوانا

نامج الف�درا�ي لل ر العنوان الذي كنت ُتق�م ف�ه �شكل فع�ي آخر مرة ، فان ال��
�
ي إذا لم �ستطع تذك

مساعدة �ن
ائب القد�مة أو جوازات السفر أو المراسالت  نت أو سجالت ال�ن التص��ت يو�ي بمراجعة الخرائط ع� اإلن��

ي تحد�ِد ِعنواُنك
ن المساعدة �ن ي بعض األح�ان �مكن لمسؤو�ي االنتخابات المحليني

.العائل�ة، و�ن
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إدراكضمانعلى(FVAP)التصویتفيللمساعدةالفیدراليالبرنامجیعمل
المؤھلینأُسرھموأفرادالعسكریةالخدمةسلكتحتالمنطویناألفراد

والموارداألدواتیملكونوبأنھمالتصویتفيبحقھمالبالدخارجوالمواطنین
.العالمفيمكانأيمن-بذلكللقیامالالزمة

اعورقة ي االق�� اعاالقورقة(الف�درا�ي الخ�ي الغ�اي� ي �� الغ�اي�
ي  FWAB–)خط�االمرشحاسمكتابةع��شتملالي�

اعورقة ي االق�� ورقة(ا�ي الف�در الخ�ي الغ�اي�
اع ي االق�� ي الغ�اي� اسمكتابةع��شتملالي�
FWAB–)خط�االمرشح

ي  اع الغ�اي� ي إذا لم تتلَق ورقة االق��
 �ن

الها للتص��ت واعادة ارسالوقت المناسب 
اع إ� واليتك، ف�مكنك استخدام االق�� 

ي الخ�ي الف�درا�ي  اع ) FWAB(الغ�اي� كاق��
.  درال�ةاحت�ا�ي للتص��ت للمناصب الف�

ي الرست ورقة إذا وصل اع الغ�اي� م�ة االق��
الل الخاصة بك بعد إرسال التص��ت من خ

ي الخ�ي الف�درا�ي ف اع الغ�اي� قم بملء االق��
ي الرسم� اع الغ�اي�  و�رسال ورقة االق��

�
ة أ�ضا

.وستحتسب والیتك تصویتا واحدا فقط
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FVAP.gov 800-438-VOTE (8683)

DSN: 425-1584

ن قم-3القسم �د عنوانبتضمني اعورقةإرسالتطلبكنتإذا حي� بك،الخاصالحا�ي ال�� �د ِع�� إل�كاالق�� ي ال��
وين أو اإلل���

نتع��  االخ�ي ب�ستخدمفقم�ه،التوجُمعّدلب��د عنوانلد�كأو ُمغاير عنواٍن إ�االنتخاب�ةموادكإرسالت��د كنتإذا .اإلن��
ي البالد خارجمواطنا كنتإذا .المعلوماتهذەلتوف�ي 

.ةالمتحدالوال�اتخارجالحا�ي عنوانك�كونأنفينب�ن

ن قم-4القسم إ�تاجاحما إذا بكاالتصالمناالنتخاباتمسؤوليتمكنحي� بكالخاصةاالتصالمعلوماتبتضمني
ي ا�مالأجلمنمنكإضاف�ةمعلومات اعوقبولس�ي عمليي� ي االق�� ي ترغبنتكإذا .بكالخاصالف�درا�ي الخ�ي الغ�اي�

ي �ن
تل��

اعورقة ي االق�� �د ط��قعنالغ�اي� ي ال��
وين نت،ِع�� او /اإلل��� ي اإلن��

ر انعل�كفينب�ن
ّ
ي ��د بعنوانتوف

وين .إل���

ي ترغبكنتإذا "نعم"اخ�� )أ(-5القسم
اعاوراقع�الحصول�ن الُمستقبل�ة؛لالنتخاباتاالق��

ي الوال�اتجميعلك�سمح)ب(
اعورقةبتل�� ي االق�� �د ط��قعنالغ�اي� �د أو ال�� ي اإلل��� ال��

نتِع�� او /وين .االن��
ي المفضلةط��قتكاخ�� 

اعورقةلتل�� ؛االق�� ي الغ�اي�

ي للتص��ت)ج(
اعورقةاسمإدخال�جباألول�ة،االنتخابات�ن .اتلقيهت��د الذيالح���ةاالق��

معلوماتهناكتكونقد .االستمارةهذەبقبولالمح�ي االنتخاباتمسؤول�ساعد قد معلوماتأيقدم-6القسم
نامجموقعز�ارةير�� .تقد�مهاإ�ستحتاجبالوال�ةخاصة ي للمساعدةالف�درا�ي ال��

ع�لالطالع>FVAP.gov<التص��ت�ن
.>fvap.gov/guide<:بالوال�ةالخاصةالتقد�مإرشادات

.التار�ــــخدّونثموقع–7القسم

اعورقة االق��

ي 
اعورقةمنالعلويالجزء�ن ستخدامايتمح�ُث :االق��

اعورقة ي االق�� خاباتلالنتالف�درا�ي الخ�ي الغ�اي�
ن اخ�� .الف�درال�ة ن المرشحني مناصبللشغالُمفضلني

ممثلو األم���ي والسيناتور الرئ�سونائبالرئ�س
بالحز أو االسمكتابةط��قعنالمتحدةالوال�ات
ن الس�ا�ي  .المنصببجانبتختارهمالذينللُمرشحني

ي 
اعورقةمنالسف�ي الجزء�ن عضبوّسعت:االق��

اعاستخداممنالوال�ات ي االق�� لف�درا�ي االخ�ي الغ�اي�
قم.�ةالمحلولالنتخاباتالوال�اتداخللالنتخابات

ن  شأن�قراراتهأو الُمفضلالُمرشحأسمبتضمني
اعمبادرات .بذلكواليتكسمحتإذا االق��

اعورقةإرسال ي االق�� :كبالخاصالف�درا�ي الخ�ي الغ�اي�

ي الخ�ي  اع الغ�اي�  الف�درا�ي �مكن ل�ل وال�ة قبول ورقة االق��
�د وُتتيح لك بعض الوال� ات إرسال الخاص بك عن ط��ق ال��

ي الخ�ي الف�درا�ي إل�كأ اع الغ�اي� ز�ارة موقع ير�� . ورقة االق��
ي التص��ت 

نامج الف�درا�ي للمساعدة �ن >  FVAP.gov<ال��
:  لالطالع ع� إرشادات التقد�م الخاصة بالوال�ة

>fvap.gov/guide<.

رىاألخاالتصالومعلوماتالعنوانع�العثور بامكانك
ي االل�العنوانع�المح�ي االنتخاباتبمسؤولالخاصة

وين ��
.>fvap.gov/search-offices<:التا�ي 

vote@fvap.gov
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