طلب اقرتاع التصويت لوالية إلينوي
التسجيل من قبل االنرتنت عىل املوقع التايل

cookcountyclerk.com/RTV

ال
نعم
هل انت مواطن من الواليات املتحدة؟
1
هل ستكون بلغت  18سنة عىل االقل قبل او يوم االنتخابات العامة؟ نعم

استخدم فقط أحرف مطبوعة
إذا اخرتت “ال” يف أي من اجوبتك فريجى عدم اكامل هذه االستامرة

ال

الثاين
االسم األكرب /
االسم األصغر /
الخامس
الرابع/
الثالث/
/
الحقة االسم {الرجاء اختيار واحدة} إذا كان قابل للتطبيق اسم العائلة
االسم االول

 2االسم األوسط أو التوقيع بالحروف األولية
االسم السابق {يف حالة تغيري االسم}
الربيد االلكرتوين

3

رقم الشقة
___________
املقاطعة

عنوان السكن الربيدي
الرقم الربيدي

هل انت مهتم ان تخدم
كقايض يف االنتخابات؟
4

نعم

ناخب مترشد

ال

املدينة

الوالية

تاريخ امليالد

هل انت:

ذكر

انثى

الشهر

اليوم

السنة
رقم رخصة القيادة او الهوية الشخصية يف والية إلينوي
{إذا ال مل يتوفر لديك واحد من االثنني فالرجاء ادخال آخر أربع ارقام من رقم الضامن االجتامعي}

رقم الهاتف األريض او الخلوي

*شهادة الناخب -اقرأ جميع التعليامت و وقع عىل الخط ادناه:
*احلف واقر بأنني_____________________:
*انا مواطن من الواليات املتحدة
*سأكون قد بلغت  18عىل األقل يف يوم االنتخابات العامة
*كنت مقيم يف والية إلينوي ويف دائرة االنتخابات ملدة ال تقل عن ثالثني يوما من يوم
االنتخابات املقبلة
*اقر بان املعلومات املقدمة من قبيل صحيحة عىل حد علمي وتحت عقوبة شهادة الزور ،يف
5
حالة تقديم معلومات خاطئة قد يتم تغرميي وسجني وإذا مل أكن مواطناً أمريكياً سوف يتم
ترحييل أو رفض دخويل إىل الواليات املتحدة

الرجاء التوقيع او التأشري يف املربع ادناه

____________________________________________ X

التاريخ:

الشهر

اليوم

السنة

يف حال ال تستطيع التوقيع الرجاء سؤال الشخص الذي ساعدك يف امالء هذه االستامرة بكتابة اسمه وعنوانه ورقم تليفونه بالفراغ ادناه
االسم _____________________________________

معلومات مهمة

العنوان ______________________________________________ رقم التلفون

___________________

» لقوانني الفيديرالية تنص عىل الناخبني الذين يقومون باالنتخاب ألول مرة بالربيد ان يقوموا بإثبات شخصيتهم قبل التصويت،
» ميكنك اثبات شخصيتك وتنفذ هذه الرشط بتقديم رقم رخصة القيادة ،او هويتك الشخصية ،ويف حال عدم توفرهم ،ميكنك ان تقدم اخر أربعة ارقام من رقم الضامن االجتامعي يف هذه االستامرة.
إذا استطعنا التأكد من هويتك من خالل هذه األرقام ،فلن يكون متطلب منك ان تقدم هوية مصورة للتصويت  .إذا مل نستطيع إثبات شخصيتك من رقم القيادة الصالح او رقم الضامن االجتامعي ،فيجب
عليك ان تقدم اثبات هوية شخصية قبل ان تصوت .اثباتات الشخصية املقبولة تكون :صورة عن هويتك السارية ،صورة فاتورة مرافق خدمات ،كشف حساب مرصيف ،شيك صادر عن الحكومة ،شيك
الراتب ،او أي مستند حكومي يوجد عليه اسمك وعنوانك .هذه الصورة يتم ارسالها بالربيد يف ظرف مع استامرة التسجيل او ميكنك احضارها عند وقت التصويت.

» أرسل او احرض الطلب الكامل اىل:

Cook County Clerk’s Office
690W. Washington, Suite 500
Chicago, IL 60602

