اطوي والصق بإحكام أو ضعه في ظرف

نموذج تسجيل الناخب لوالية واشنطن

تعليمات

االسم األول

االسم األخير

االسم األوسط

الحقة االسم

تاريخ الميالد (ش ش /ي ي /س س س س)

الجنس

		
عنوان السكن في والية واشنطن

رقم الشقة

		
المدينة

الرمز البريدي

العنوان البريدي ،إذا كان مختلفا ً عن عنوان السكن
		
المدينة
رقم الهاتف (خياري)

الوالية و الرمز البريدي
عنوان البريد اإللكتروني (خياري)

 2المؤهالت
إخطار
يجب أن تكون مواط ًنا أمريكيًا لتتمكن من التسجيل
إذا كان جوابك ال ،فتو ّقف وال تكمل تعبئة هذا النموذج.
للتصويت .ويمكنك التسجيل للتصويت إذا كان عمرك ستة
أنا من مواطني الواليات المتحدة األمريكية.
ال
نعم
عشر عامًا على األقل .كما يمكنك التصويت إذا كان عمرك
ال يقل عن ثمانية عشر عامًا بحلول االنتخابات العامة
ال	عمري ستة عشر عا ًما على األقل ولن أدلي بصوتي في االنتخابات الخاصة وال في االنتخابات
نعم
التالية ،أو إذا بلغ عمرك ثمانية عشر عامًا على األقل في
العامة إال بعد بلوغ الثامنة عشرة.
االنتخابات الخاصة.
 3الخدمة العسكرية  /السكن خارج البالد
إن اإلدالء بمعلومات كاذبة عن قصد حول نفسك أو
مؤهالتك ألغراض تسجيل الناخب هو جناية بدرجة C
أخدم حاليا ً في القوات العسكرية.
ال
نعم
ُتعاقب بالسجن لمدة تصل إلى  5سنوات أو غرامة تصل
بما في ذلك الحرس الوطني واالحتياط،
		
واألزواج/الزوجات أو المعالين الذين يعيشون خارج المنزل ألسباب الخدمة.
		
إلى  10.000دوالر أو كالهما.
مكاتب المخصصات العامة
أعيش خارج الواليات المتحدة.
ال
نعم
إذا تسلّمت هذا النموذج من إحدى مكاتب المخصصات
ّ
 4التعريف عن الهوية الشخصية – رخصة سياقة أو إجازة تعلم السياقة أو بطاقة هوية شخصية صادرة من والية واشنطن
العامة (المساعدات الحكومية) ،ستبقى المعلومات المتعلقة
بمكان حصولك على النموذج سرية.
إن قرارك للتسجيل أو عدم التسجيل كناخب لن يكون له أي
تأثير على اإلعانة المقدّمة لك من قبل أي مكتب من مكاتب
إذا لم يكن لديك رخصة سياقة أو إجازة تعلّم السياقة أو بطاقة هوية شخصية
المخصصات العامة.
صادرة من والية واشنطن  ،فيجوز لك أن تستخدم األرقام األربع األخيرة
xx x-x xإذا كنت تعتقد أن أحداً قد ّ
تدخل في حقك للتسجيل أو حقك
من رقم ضمانك االجتماعي للتسجيل.
للخصوصية في اتخاذ قرارك بنفسك للتسجيل أو ال ،فيجوز
 5تغيير االسم أو العنوان
لك رفع شكوى مع شعبة شؤون االنتخابات لوالية واشنطن
(.)Washington State Elections Division
س ُتستخدم هذه المعلومات لتحديث تسجيلك الحالي ،إذا كان ذلك مالئماً.
معلومات االتصال
إذا كنت تو ّد الحصول على مساعدة بشأن هذا
النموذج ،فيرجى االتصال بـ
األوسط
االسم األول
االسم األخير السابق
.Washington State Elections Division
الموقع اإللكتروني www.votewa.gov
الوالية و الرمز البريدي
المدينة
عنوان السكن السابق
1 (800) 448-4881
الهاتف
البريد اإللكتروني elections@sos.wa.gov
 6إقرار
PO Box 40229
العنوان البريدي
Olympia, WA 98504-0229
		
أقرّ أن الحقائق الواردة على هذا النموذج لتسجيل الناخب صحيحة .أنا من مواطني الواليات المتحدة ،وسيمضي على سكني في
هذا العنوان بوالية واشنطن ما ال يقل عن ثالثين يوما ً مباشرة قبل موعد االنتخاب القادم الذي سأقترع فيه ،وسيكون عمري
ستة عشر عاما ً على األقل عندما أقترع ،وأنا لست مجرّد األهلية لالقتراع بسبب أمر صادر من محكمة وأنا لست تحت رقابة
إدارة اإلصالحيات ( )Department of Correctionsالرتكاب جريمة في والية واشنطن .وأنا لست مسجو ًنا حاليًا بسبب
إدانة جنائية فيدرالية أو خارج الوالية.
اكتب
التاريخ
هنا

و ّقع
االسم
هنا

لالستخدام الرسمي:

A8 – Agency – HCA
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معلومات شخص ّية

استخدم هذا النموذج للتسجيل لالنتخاب أو لتحديث
معلوماتك الحالية.
اكتب كل المعلومات بحروف كبيرة وواضحة باستخدام
قلم حبر أسود أو أزرق .سيتم استخدام توقيعك للتحقق من
صحة بطاقة االقتراع الخاصة بك .أرسل هذا النموذج بعد
إكماله إلى مكتب شؤون االنتخابات في المقاطعة التابع إليها
(العنوان مكتوب في الخلف).
الموعد النهائي
سيسري مفعول هذا التسجيل حتى االنتخابات التالية في
حال استالم مكتب االنتخابات له في موعد أقصاه ثمانية أيام
قبل يوم االنتخابات.
االقتراع (التصويت)
ستستلم بطاقة االقتراع الخاصة بك عبر البريد .اتصل
بمكتب شؤون االنتخابات في المقاطعة التابع إليها لخيارات
تيسير شؤون استخدام بطاقة االقتراع.
ناخبو المستقبل
إذا كان عمرك  16عامًا على األقل ،فاستخدم هذا النموذج
للتسجيل .سيتم تسجيلك تلقائيًا للتصويت عندما تكون مؤهالً.
معلومات عامة
سيتم اعتبار اسمك ،وعنوانك ،وجنسك ،وتاريخ ميالدك
المستخدمين في التسجيل معلومات عامة عندما تصبح
ً
مؤهل للتصويت.

أطوي إلى النصف

يمكنك التسجيل إلكترونيا ً على الموقع اإللكتروني التاليwww.votewa.gov. :

return address:
PO Box 40229, Olympia, WA 98504-0229

مفروض
إلصاق
طابع
درجة أولى

PO Box 40229
Olympia, WA 98504-0229

:يُرجى كتابة عنوان مكتب شؤون االنتخابات للمقاطعة التابع إليها أدناه

WA State Elections Division
PO Box 40229
Olympia, WA 98504-0229

Douglas County
PO Box 853
Waterville, WA 98858
(509) 888-6402

King County
919 SW Grady Way
Renton, WA 98057
(206) 296-8683

Pacific County
PO Box 97
South Bend, WA 98586-0097
(360) 875-9317

Stevens County
215 S Oak St, Rm 106
Colville, WA 99114-2836
(509) 684-7514

Asotin County
PO Box 129
Asotin, WA 99402
(509) 243-2084

Ferry County
350 E Delaware Ave, Ste 2
Republic, WA 99166
(509) 775-5200

Kitsap County
614 Division St, MS 31
Port Orchard, WA 98366
(360) 337-7128

Pend Oreille County
PO Box 5015
Newport, WA 99156
(509) 447-6472

Thurston County
2000 Lakeridge Dr SW
Olympia, WA 98502-6090
(360) 786-5408

Benton County
PO Box 470
Prosser, WA 99350-0470
(509) 736-3085

Franklin County
PO Box 1451
Pasco, WA 99301
(509) 545-3538

Kittitas County
205 W 5th Ave, Ste 105
Ellensburg, WA 98926-2891
(509) 962-7503

Pierce County
2501 S 35th St, Ste C
Tacoma, WA 98409
(253) 798-VOTE

Wahkiakum County
PO Box 543
Cathlamet, WA 98612
(360) 795-3219

Chelan County
350 Orondo Ave Ste 306
Wenatchee, WA 98801-2885
(509) 667-6808

Garfield County
PO Box 278
Pomeroy, WA 99347-0278
(509) 843-1411

Klickitat County
205 S Columbus, Rm 203
Goldendale, WA 98620
(509) 773- 4001

San Juan County
PO Box 638
Friday Harbor, WA 98250-0638
(360) 378-3357

Walla Walla County
PO Box 2176
Walla Walla, WA 99362-0356
(509) 524-2530

Clallam County
223 E 4th St, Ste 1
Port Angeles, WA 98362
(360) 417-2221

Grant County
PO Box 37
Ephrata, WA 98823
(509) 754-2011 ext. 2704

Lewis County
PO Box 29
Chehalis, WA 98532-0029
(360) 740-1164

Skagit County
PO Box 1306
Mount Vernon, WA 98273-1306
(360) 416-1702

Whatcom County
PO Box 369
Bellingham, WA 98227-0369
(360) 778-5102

Clark County
PO Box 8815
Vancouver, WA 98666-8815
(564) 397-2345

Grays Harbor County
100 W Broadway, Ste 2
Montesano, WA 98563
(360) 964-1556

Lincoln County
PO Box 28
Davenport, WA 99122-0028
(509) 725-4971

Skamania County
PO Box 790, Elections Dept
Stevenson, WA 98648-0790
(509) 427-3730

Whitman County
PO Box 191
Colfax, WA 99111
(509) 397-5284

Columbia County
341 E Main St, Ste 3
Dayton, WA 99328
(509) 382- 4541

Island County
PO Box 1410
Coupeville, WA 98239
360-678-8290

Mason County
PO Box 400
Shelton, WA 98584
(360) 427-9670 ext 469

Snohomish County
3000 Rockefeller Ave, MS 505
Everett, WA 98201-4060
(425) 388-3444

Yakima County
PO Box 12570
Yakima, WA 98909-2570
(509) 574-1340

Cowlitz County
207 4th Ave N, Rm 205
Kelso, WA 98626-4124
(360) 577-3005

Jefferson County
PO Box 563
Port Townsend, WA 98368-0563
(360) 385-9119

Okanogan County
PO Box 1010
Okanogan, WA 98840-1010
(509) 422-7240

Spokane County
1033 W Gardner Ave
Spokane, WA 99260
(509) 477-2320

WA State Elections Division
PO Box 40229
Olympia, WA 98504-0229
1 (800) 448-4881

أطوي إلى النصف

أطوي إلى النصف

Adams County
210 W Broadway, Ste 200
Ritzville, WA 99169
(509) 659-3249

