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طلب تسجيل الناخب

يرجى الكتابة بخط واضح باستخدام قلم حبر .جميع المعلومات مطلوبة ما لم يتم وضع عالمة عليها كاختيارية.

1

ضع عالمة في جميع الخانات المناسبة:

2

 oنعم  oال
هل أنت مواطن أمريكي؟
(إذا كانت اإلجابة ال ،فال تكمل هذه االستمارة)

4

اسم العائلة

5

تاريخ الميالد

7

رقم رخصة القيادة الصادرة في نيو جيرسي أو رقم الهوية لغير السائقين الصادرة عن لجنة السيارات إذا لم تكن لديك رخصة قيادة صادرة في نيو جيرسي أو رقم هوية لغير السائقين صادرة عن

 oتغيير االسم
 oتحديث التوقيع

 oتسجيل جديد
 oتغير العنوان

(الشهر  /اليوم  /السنة)

6

/

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
o

Clerk

 oال

االسم األوسط أو الحرف األول منه الالحقة

االسم األول
/

 oاالنتماء لحزب سياسي
 oالتصويت بواسطة البريد

 oنعم
هل يبلغ عمرك  17عامًا على األقل؟
(إذا كانت اإلجابة ال ،فال تكمل هذه االستمارة)

3

FOR OFFICIAL
USE ONLY

(االبن ،األب ،الثالث)

# Registration
Office Time Stamp

النوع (اختياري)  oأنثى  oذكر

لجنة السيارات ،يرجى تقديم آخر  4أرقام من رقم الضمان االجتماعي__ __ __ __ .

"أقسم أو أقر أنني ال أملك رخصة القيادة صادرة في نيو جيرسي أو رقم هوية لغير السائقين صادر عن لجنة السيارات أو رقم ضمان اجتماعي".

8

عنوان المنزل

9

عنوان المراسالت

(ال تستخدم صندوق البريد)
(إذا كان مختل ًفا عن عنوان المنزل)

الشقة

البلدية

(المدينة/البلدة)

المقاطعة

الوالية

الرمز البريدي

الشقة

البلدية

(المدينة/البلدة)

المقاطعة

الوالية

الرمز البريدي

by mail o
in person o

الشقة

البلدية

(المدينة/البلدة)

المقاطعة

الوالية

الرمز البريدي

# Muni Code

10

آخر عنوان مسجل للتصويت

11

االسم السابق في حالة تغيير االسم

12

13

هل ترغب في إعالن انتماء لحزب سياسي؟

 oنعم ،اسم الحزب هو

(اختياري)

 oال ،ال أريد أن أكون تابعًا ألي حزب سياسي.

(ال تستخدم صندوق البريد)

Party

رقم الهاتف الحالي (اختياري)

Ward

عنوان البريد اإللكتروني (اختياري)
.

District

 14طلب االقتراع عبر البريد لجميع االنتخابات المستقبلية (اختياري)
 oأود الحصول على اقتراع عبر البريد لجميع االنتخابات المستقبلية حتى أتقدم بطلب بخالف ذلك كتابيًا إلى مكتب الكاتب اإلداري في المقاطعة.
 oأرجو إرسال بطاقة اقتراعي على العنوان التالي إذا كان مختل ًفا عن العنوان البريدي أعاله.
البلدية (المدينة/البلدة)
الشقة
العنوان البريدي إذا كان مختل ًفا عن المذكور أعاله
إقرار  -أقسم أو أقر بالتالي:

 lأنا مواطن أمريكي
 lأعيش في عنوان المنزل المذكور أعاله
lأبلغ من العمر  17عامًا على األقل ،وأفهم أنني قد ال يحق لي
التصويت حتى بلوغ سن  18عامًا

lسأقيم في الوالية والمقاطعة قبل  30يومًا على األقل من
االنتخابات المقبلة
lلست خاضعًا إلفراج مشروط ،أو تحت المراقبة أو أقضي
عقوبة بسبب إدانتي بارتكاب جريمة تستوجب توجيه االتهام
بموجب أي قوانين فيدرالية أو قوانين الوالية

lأفهم أن أي تسجيل كاذب أو احتيالي قد يعرضني لفرض
غرامة تصل إلى  15000دوالر ،أو السجن لمدة تصل إلى 5
سنوات ،أو كليهما بموجب القوانين والقواعد رقم 19:34-1

إذا كان مقدم الطلب غير قادر على إكمال هذه االستمارة ،يرجى كتابة اسم وعنوان
الشخص الذي أكمل هذه االستمارة.

توقيع المسجل :وقع أو ضع عالمة والتاريخ على األسطر أدناه

التاريخ

X

الوالية

الرمز البريدي

/

/

(الشهر  /اليوم  /السنة)

االسم
التاريخ
العنوان

(الشهر  /اليوم  /السنة)

/

/

تعليمات مهمة لألقسام  7و 8و 13و14

	)7المسجلون الذين يقدمون هذه االستمارة عن طريق البريد ويسجلون للتصويت ألول مرة :إذا لم تقدم أيًا من المعلومات المطلوبة في القسم  ،7أو تعذر التحقق من المعلومات التي تقدمها ،فسوف يُطلب
منك تقديم نسخة من بطاقة هوية حالية وسارية تحمل صورة ،أو مستند به اسمك وعنوانك الحالي لتجنب الحاجة إلى تقديم بطاقة هوية في مكان االقتراع.
مالحظة :أرقام بطاقات الهوية سرية ولن يتم اإلفصاح عنها من قبل أي جهة حكومية .ويخضع أي شخص يستخدم هذه األرقام بشكل غير قانوني لعقوبات جنائية.
	)8إذا كنت بال مأوى ،يمكنك إكمال القسم  8من خالل تقديم اسم شخص لالتصال أو الموقع الذي تقضي فيه معظم وقتك.
	)13يمكنك إعالن االنتماء لحزب سياسي أو إعالن عدم انتسابك ،بغض النظر عن أي انتماء لحزب سابق .ويجب عليك إذا كنت ناخبًا منتميًا لحزب في السابق وتريد تغيير االنتماء الحزبي السياسي
أو تصبح غير منتسب له ،تقديم هذه االستمارة في موعد ال يتجاوز  55يومًا قبل االنتخابات األولية للتصويت في االنتخابات األولية .ويعد إكمال القسم  13اختياريًا ،ولن يؤثر على قبول طلب
تسجيل الناخب الخاص بك.
	)14إذا كنت ترغب في تلقي بطاقات االقتراع عبر البريد لجميع االنتخابات المستقبلية ،فيرجى وضع عالمة في الخانة المناسبة في القسم  .14وستستمر في تلقي بطاقات االقتراع عبر البريد لجميع
االنتخابات المستقبلية إلى أن تتقدم بطلب بخالف ذلك كتابيًا إلى مكتب الكاتب اإلداري في المقاطعة.

هل تحتاج لمزيد من المعلومات؟ ضع عالمات في الخانات التالية إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات حول:
 oالتصويت بواسطة البريد
 oالعمل كموظف اقتراع
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 oسهولة الوصول إلى مكان االقتراع
 oالمواد االنتخابية المتاحة بهذه اللغة البديلة:

 oالتصويت إذا كنت تعاني من إعاقة ،بما في ذلك ضعف البصر

نيوجيرسي معلومات تسجيل الناخب
يمكنك التسجيل للتصويت إذا:

 nكنت مواط ًنا للواليات المتحدة.
 nتبلغ من العمر  17عامًا على األقل*.
 nستكون مقيمًا في الوالية والمقاطعة قبل  30يومًا من االنتخابات.
 nال تقضي حاليًا عقوبة ،أو تخضع للمراقبة أو قيد إفراج مشروط بسبب إدانة جناية.
* يمكنك التسجيل للتصويت إذا كان عمرك ال يقل عن  17عامًا ،لكن ال يمكنك التصويت حتى تبلغ  18عامًا

آخر موعد للتسجيل 21 :يو ًما قبل االنتخابات

سوف يخطرك مفوض التسجيل في المقاطعة في حالة قبول طلبك.
وإذا لم يتم قبوله ،فسيتم إخطارك بكيفية إكمال و/أو تصحيح الطلب.

هل لديك أسئلة؟ تفضل بزيارة  Elections.NJ.govأو اتصل على الرقم المجاني 1-877-NJVOTER

()1-877-658-6837

1

قم بالطي هنا

2

قم بالطي هنا

هام :تطبع بنسبة  - 100%ال يتم تصغير الحجم .قم بالطي كما هو موضح لضمان اإلرسال عبر البريد بشكل مناسب.
New Jersey

Voter Registration
You can register to vote if:

n You are a United States citizen
n You will be 18 years of age by the next election
n You will be a resident of the county 30 days before the election
n You are NOT currently serving a sentence, probation orparole because of a felony conviction

Registration Deadline: 21 days before an election

Your County Commissioner of Registration will notify you if your application is accepted.
If it is not accepted, you will be notified on how to complete and/or correct the application.

FOLD

NJ DIVISION OF ELECTIONS
PO BOX 304
TRENTON NJ 08625-9983
FOLD

قم بالطي من
أسفل ألعلى

3

1

قم بالطي من
أعلى ألسفل

2

ألصق هنا

ضع كلتا الصفحتين
معًا كما هو موضح

FOLD

3

ألصق اللسان

