
 اعرف حقك في التصويت

 وسكونسن
Election Day—November 6 

 :يمكنك التصويت في والية ويسكونسن إذا

 .سنة من يوم االنتخابات 81كان عمرك على األقل * 

كنت مواطن أمريكي عن طريق المولد أوعن طريق * 

إذا كنت قد ولدت في بورتوريكو، أنت . )التجنيس

 .(تلقائيا مواطن أمريكي

 81كنت مقيما في والية وسكونسن على األقل لمدة * 

 .يوما من يوم االنتخابات

 

 :يمكنك التصويت في والية ويسكونسن حتى لو

طالما كانت )كنت ال تتحدث اللغة اإلنجليزية *

 (.الواليات المتحدة هي موطنك

طالما لم تكن تحت )كانت عندك سابقة اجرامية * 

المراقبة اواإلفراج المشروط أوفترة إشراف مطولة 

إذا كنت قد تمت (. بسبب إدانتك بارتكاب جناية

ادانتك فقط بارتكاب جنحة، يمكنك التصويت، حتى 

 .اثناء فترة قضاء العقوبة الخاصة بك

يمكنك أن )أنت طالب تعيش بعيدا عن والديك * 

تختارالتصويت في مقر المدرسة أومنزل األسرة الخاص 

 .يمكنك التصويت مرة واحدة فقط(. بك

 

 - photo ID -هل تحتاج الى بطاقة تعريف بالصورة 

 للتصويت في يوم االنتخابات؟

 photo -في الوقت الراهن بطاقة تعريف بالصورة * 

ID- لكن قرار من . ليست مطلوبة في عملية التصويت

للتأكد الرجاء البقاء . المحكمة يمكن ان يغير ذلك

وسكونسن لحماية “و  ACLUعلى اتصال مع 

 “.االنتخابات 

 

 هل يجب علي التوقيع على كتاب االستطالع؟

يجب على الناخبين وضع عالمة بجوار . نعم*  

 أسمائهم في االستطالع

إال إذا كانوا ال )حتى يمكنهم المشاركة في االقتراع 

 (.يستطيعون تسجيل الدخول بسبب إعاقة

 

 كيف يمكنني التسجيل؟

 81بحلول )إذا قمت بالتسجيل في وقت مبكر * 

في مكتب كاتب العدل أو مع نائب ( اكتوبر، تشرين

التسجيل الخاص بك، ال تحتاج إلظهار أي وثائق تثبت 

للعثورعلى قائمة مكاتب الكتاب المحليين . عنوانك

/gab.wi.gov: على االنترنت اتبع الرابط التالي

clerks/directory 

 أكتوبر 81تستطيع التسجيل عن طريق البريد حتى *  

 8تستطيع التسجيل في مكتب كاتب العدل حتى * 

 نوفمبر

 .تستطيع التسجيل لالنتخابات في يوم االنتخابات* 

اكتوبر أو في يوم  81إذا قمت بالتسجيل بعد * 

 االنتخابات، احضر معك

هذه الوثيقة . وثيقة تحوي االسم والعنوان الخاص بك

الكهربائية، )فاتورة حديثة : ممكن أن تكون

، عقد اإليجار، (الخليوي، الهاتف، الكابالت وغيرها

بيان البنك؛ شهادة راتب؛ بطاقة هوية من صاحب 

كمثل )، وثيقة حكومية (يجب أن تحوي صورتك)العمل 

أو ( رخصة السياقة أو بطاقة هويه مصدرة من الوالية

شيك، اورسالة من مأوى لالشخاص بال مأوى؛ بطاقة 

هوية من الجامعة تحمل صورة شخصية تقدم مع وصل 

استالم رسوم جامعية أو قائمة من قاطني السكن 

الجامعي؛ أورخصة السياقة أو بطاقة هويه مصدرة من 

 .الوالية

ال يمكنك استخدام فواتير بطاقات االئتمان، * 

 اخطارات التحصيل،

المجالت، أو البريد الشخصي كدليل على عنوان 

 .اإلقامة

إذا كانت لديك رخصة قيادة من والية وسكونسن، *  

 احضرها لتضع

إذا لم . )رقم الرخصة على استمارة تسجيل الناخب

يكن لديك رخصة قيادة، يمكنك استخدام رقم بطاقة 

الهويه المصدرة من الوالية أو األرقام األربعة 

 (.األخيرة من رقم األمن االجتماعي

 

هل أستطيع التصويت في وقت مبكر أو التصويت 

 كغائب؟

والتصويت ( إذا كنت بحاجة إلى)تستطيع التسجيل * 

 في وقت مبكر من

 .نوفمبرفي مكتب كاتب العدل 8أكتوبروحتى  88

، (إذا كنت بحاجة إلى)يمكنك أيضا التسجيل * 

 وبحلول الخميس

نوفمبر، بتعبئة طلب لترسل لك استمارة التصويت  8

 6يجب ختم ورقة االقتراع بحلول الثالثاء . الغيابي

نوفمبروان يتم استالمها من قبل كاتب العدل بحلول 

 .نوفمبر 9الساعة الرابعة من مساء يوم الجمعة 

 

 أكتوبر؟ 01ماذا لوتم انتقالي من مسكني بعد 

 81انتقلت من مسكنك الحالي بين /إذا كنت ستنتقل* 

نوفمبر تحتاج إلى التسجيل والتصويت  6اكتوبر و

. على العنوان الذي كنت تعيش فيه في والية وسكونسن

اكتوبر يمكنك  81انتقلت بعد /إذا كنت ستنتقل

نائب الرئيس في والية / التصويت فقط للرئيس 

 .وسكونسن

 

 

 أسئلة أو مشاكل؟

وسكونسن لحماية ” يعمل مع ACLUاتحاد الحريات المدنية في والية وسكونسن * 

 Wisconsin)وسكونسن لحماية االنتخابات( like)“ قم بتفضيل . ”االنتخابات

Election Protection )“على الفيسبوك لطرح األسئلة والحصول على المعلومات .
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