
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 كيف تصوت ف

 2020 انتخابات

 ماذا تحتاج كي تصوت؟ 

 رخصة قيادة من أوهايو 

 بطاقة تعريف من الوالية 

 من أشكال اثبات الهوية
ً
  والية أوهايو يتطلب شكال

 
 .القانون ف

ي أوهايو رخصة 
أو بطاقة  القيادة ف 

التعريف الصادرة عن الوالية. يمكن 

أن يكون عليها العنوان الحالي أو  

العنوان السابق طالما أن عنوانك  

ي القائمة الرسمية  
الحالي مدرج ف 

ي الدائرة  
للناخبي   المسجلي   ف 

 االنتخابية 

أصل أو نسخة آلخر لفاتورة  

شهر أو   12مرافق من اخر 

ي أو  
كسف حساب مرصف 

شيك حكومي أو شيك راتب  

أو مستند آخر عليه اسمك  

 وعنوانك الحالي  

بطاقة تعريف صادرة عن  

حكومة الواليات المتحدة أو  

والية أوهايو تحمل اسمك  

وعنوانك الحالي عىل أن تكون  

 غي  منتهية الصالحية  

 هوية عسكرية 

 خيار خيار خيار

تصوت؟ تريد أن  كيف  

ي مجلس  
التصويت ف 

االنتخابات الخاص  

من  بك

ين األول 6  - تشر

ي  2
ين الثان  خالل  تشر

  8أيام األسبوع بي   

 .مساء   5 -صباًحا 

ين األول   19بعد  تشر

تمدد ساعات العمل  

لتشمل عطالت نهاية  

صال األسبوع، قم باالت

بمجلس االنتخابات  

 الخاص بك 

اليوم األخي  للتصويت  

شخصًيا مبكًرا هو  

ي  2االثني   
ين الثان  تشر

صباًحا   8من الساعة 

 بعد الظهر.  2حتى 

 الخطوة األول 

 ثانية الخطوة ال

 . ي اع الغيان 
أكمل طلب االقيى

هذا الطلب هو للحصول  

يد.  اع بالي   عىل بطاقة اقيى

ربما تكون قد تلقيت  

ي   اع الغيان 
طلًبا لالقيى

بالفعل من سكرتي  

الخارجية لوالية أوهايو. 

وإذا كنت لم تتلق ذلك 

بالفعل فاتصل بمجلس  

المقاطعة لالنتخابات  

واطلب أن يرسلوا إليك  

يد    طلبا عي  الي 

أو اذهب إىل مكتبتك 

المحلية واطلب منهم  

أن يقوموا بطباعة واحدا 

اع لك. أكمل طلب  االقيى

يد إىل  ي وأرسله بالي  الغيان 

مجلس االنتخابات  

 الخاص بك. 

يد   التصويت واإلعادة بالي 

 إىل مجلس االنتخابات. 

:   3الثالثاء  ي
ين الثان  تشر

 مساء   7:30 -صباًحا  6:30

تحقق من مكان التصويت  

عن طريق االتصال بمجلس 

 االنتخابات الخاص بك 

  
 الموعد النهائ 

اع المتغيبي     - طلب اقيى

ين األول 31   تشر

اع  إعادة بطاقة االقيى

يد  ين الثان  2 -بالي   تشر

التصويت المبكر  

 شخصيا 

 تغيبي   متصويت ال 
يد(    التصويت )عبر البر

 التصويت يوم 
 االنتخابات  

 بحاجة للمساعدة؟ 

 لم تستطع إيجاد ما تبحث عنه؟ وجه سؤالك لنا

ي مقاطعتك؟ مكان انتخابك؟  
هل تبحث عن مجلس االنتخابات ف 

 قم بزيارة صفحتنامن هم المرشحون ومعلومات أخرى؟ 

 كان التصويت م انتخابات المنطقة مجلس 


