فرم را تا کرده و مهر و موم نمائید ،یا از یک پاکت نامه استفاده کنید

فرم ثبت نام رای دهنده ایالت واشنگتن

دستورالعمل ها
از این فرم برای ثبت نام برای رای دادن یا به روز کردن
ثبت نام فعلی خود استفاده کنید.

)(Washington State Voter Registration Form
برای ثبت نام آنالین به  www.votewa.govمراجعه کنید.
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تمامی اطالعات را به صورت واضح و با استفاده از قلم سیاه یا
آبی ارائه کنید .از امضای شما برای تأیید برگه رای تان استفاده
خواهد شد .این فرم تکمیل شده را به دفتر انتخابات کاونتی خود
پست کنید (آدرس مربوطه در پشت ذکر شده است).

مهلت زمانی
این ثبتنام برای انتخابات آینده معتبر خواهد بود ،البته به شرط
اینکه دفتر انتخاباتی آن را ظرف هشت روز قبل از روز
انتخابات دریافت کند.
رای دادن
شما برگه رای خود را به صورت پستی دریافت خواهید کرد.
برای گزینه های رای دهی قابل دسترس با دفتر رای گیری
کاونتی خود تماس بگیرید.
رای دهندگان آینده
اگر حداقل  16سال سن دارید ،از این فرم برای ثبت نام استفاده
کنید .هرگاه واجد شرایط شدید خودبخود برای رای دادن ثبت نام
خواهید شد.

برگه را از وسط تا کنید

ارائه آگاهانه اطالعات غلط درباره خود و یا واجد شرایط بودن
شما برای ثبت نام در رای دهی یک جرم جنایی کالس  Cمی
باشد که مشمول مجازات تا  5سال زندان ،یک جریمه تا میزان
 10,000دالر ،یا هر دو می باشد.

دفاتر مزایای عمومی
اگر شما این فرم را از یک دفتر مزایای عمومی عمومی
دریافت کرده اید ،جایی که شما فرم را از آن دریافت کرده اید
محرمانه باقی می ماند.
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برای استفاده رسمی:

A8 – Agency – HCA

تاریخ تولد (سال/روز/ماه)

		

		
آدرس محل سکونت در ایالت واشنگتن
		
شهر

زیپ کد

2

ایالت و زیپ کد

آدرس پست الکترونیکی (اختیاری)

واجد شرایط بودن
در صورتی که پاسخ شما منفی می باشد ،این فرم را پر نکنید.

3

4

بلی

خیر

من یک شهروند ایاالت متحده آمریکا هستم.

بلی

خیر

من حداقل شانزده سال دارم و تا قبل از هجده سالگی در انتخابات ویژه یا عمومی رای نخواهم داد.

حضور در ارتش و یا خارج از ایاالت متحده
بلی

خیر

من در حال حاضر در ارتش در حال خدمت هستم.

بلی

خیر

من در خارج از ایاالت متحده زندگی می کنم.

این امر شامل نیروهای گارد ملی و ذخیره و همسران یا وابستگان آنها که به علت خدمت دور از منزل هستند نیز می شود.

مدارک شناسایی — گواهینامه رانندگی ،مجوز و یا کارت شناسائی ایالت واشنگتن

در صورتی که گواهینامه رانندگی ،مجوز و یا کارت شناسائی ایالت
واشنگتن ندارید ،می توانید از  4رقم آخر شماره تامین اجتماعی خود برای
ثبت نام استفاده کنید.

5

- x x - x x x

تغییر در نام و یا آدرس
از این اطالعات (در صورت لزوم) برای به روز آوری ثبت نام فعلی شما استفاده خواهد شد.
نام فامیل قبلی
آدرس اقامت قبلی

6

Farsi

جنسیت
شماره آپارتمان

شماره تلفن (اختیاری)

مشخصات تماس
در صورتی که در ارتباط با این فرم به کمک احتیاج دارید ،با شعبه
انتخابات ایالت واشنگتن تماس بگیرید.
www.votewa.gov
وب
1 )800( 448-4881
تلفن تماس
پست الکترونیکی elections@sos.wa.gov
PO Box 40229
آدرس پستی
Olympia, WA 98504-0229

نام میانی

		
شهر

ثبت نام و یا سر باز زدن از ثبت نام اثری روی کمک های
ارائه شده به شما توسط هر گونه دفتر مزایای عمومی ندارد.
در صورتی که اعتقاد دارید که فردی در حق شما برای
ثبت نام و یا حق شما در زمینه محرمانگی در تصمیم گیری
برای ثبت نام و یا عدم ثبت نام مداخله کرده است ،می توانید
شکایتی را نزد شعبه انتخابات ایالت واشنگتن مطرح کنید
(.)Washington State Elections Division

نام فامیل

نام

پسوند نام

آدرس پستی ،در صورتی که با آدرس فوق متفاوت می باشد

اطالعات عمومی
هرگاه واجد شرایط رای دادن شدید ،نام ثبت نام شده،
آدرس ،جنسیت و تاریخ تولد شما جزو اطالعات عمومی
محسوب خواهد شد.
توجه
برای ثبت نام رای گیری باید شهروند ایاالت متحده آمریکا
باشید .اگر حداقل شانزده سال سن داشته باشید می توانید برای
رای دادن ثبت نام کنید .اگر تا انتخابات عمومی آینده هجده ساله
می شوید یا برای انتخابات ویژه هجده ساله هستید می توانید
رای دهید.

اطالعات شخصی

نام
شهر

نام میانی
ایالت و زیپ کد

اظهارنامه
اینجانب اظهار می کنم که حقایق ارائه شده در این فرم ثبت نام رای دهنده صحیح و درست می باشد .اینجانب یک شهروند ایاالت متحده هستم ،بالفاصله قبل
از انتخابات بعدی که در آن رای خواهم داد حداقل سی ( )30روز در این آدرس در واشنگتن زندگی کرده ام ،در هنگام رای دادن حداقل  16ساله خواهم
بود ،به واسطه دستور یک دادگاه از رای دادن منع نشده ام ،و در زمینه یک محکومیت جنایی در ایالت واشنگتن تحت نظارت اداره زندانها و اقدامات
تأمینی و تربیتی نمی باشم .و در حال حاضر به دلیل محکومتیهای فدرال یا خارج از ایالت در زندان بسر نمی برم.

اینجا را
امضاء
کنید

تاریخ را
در اینجا
ذکر کنید

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

first class
postage
required

PO Box 40229
Olympia, WA 98504-0229

:لطفا آدرس دفتر انتخاباتی کاونتی خود را بر اساس لیست زیر بنویسید

WA State Election 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

برگه را از وسط تا کنید

برگه را از وسط تا کنید

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

