
 في للتصويت سّجل: 1 الخطوة
 Arapahoe مقاطعة

للتصويت؟التسجيليمكنهَمن
 األقل على عاًما 18 العمر من يبلغون الذين المتحدة الواليات مواطنو •

 مسبقًا التسجيل عاًما 17 و 16 بين أعمارهم تتراوح الذين للمواطنين يمكن •
 للتصويت

بكالخاصةالتسجيلعمليةتحديثأوتسجيلكيفية

 www.GoVoteColorado.govاإلنترنتعبر

ستحتاجهما

 القانوني اسمك •
 الميالد تاريخ •
(Colorado قيادة رخصة أو االجتماعي الضمان) الهوية رقم •

.عنوانك لتضمين وستحتاج سياسي حزب تحديد يمكنك

شخصيًاأواإللكترونيالبريدأوالبريد

 قم أو اإللكتروني البريد عبر مكتبنا إلى بإعادته وقم التسجيل نموذج أكمل
 .بالبريد وأرسله وامأله بطباعته

 .مكتبنا في شخصيًا للتسجيل موعد جدولة أيًضا يمكنك

!فيها تنتقل مرة كل في بك الخاصة الناخب تسجيل عملية تحديث تذكر

اقتراعك استالم: 2 الخطوة

في كل عملية  .البريد عبر اقتراع والية Colorado تُعتبر •

 االقتراع بإرسال سنقوم انتخابية تكون مؤهاًل للتصويت فيها،
 .الملف على الموجود العنوان إلى بالبريد

 يوًما 22 بـ االنتخاب قبل بالبريد االقتراعات إرسال يتم •

(.نوفمبر شهر النتخابات أكتوبر شهر أوائل)

بكالخاصالبريدياالقتراعتابع

www.ArapahoeVotes.gov/ballottrax

 بالبريد إليك بك الخاص االقتراع إرسال يتم عندما رسائل ستتلقى
 .المقاطعة تستلمه وعندما

التصويت: 3 الخطوة

البريديالقتراعكصّوت

 .اختياراتك حدد •

 .بك الخاص االقتراع مظروفعلىوقع •

 24 مدار على آمن اقتراع إيداع صندوق ألي اقتراعك بإرجاع قم •

 في آخر مكان أي في أو) Arapahoe مقاطعة في ساعة

Colorado.) 

 .األمريكي بالبريد اقتراعك إرسال أيًضا يمكنك •

 .االنتخاب يوم مساءً  7 الساعة بحلول االقتراع استالم يجب •

تحتسبالالبريدأختام

 بمكتب فاتصل ،اقتراًعا بريديًا جديًدا احتجت إذا •
 على للحصول Arapahoe مقاطعة كاتب

 .مساعدة

شخصيًاصّوت

•

•

•

•

•

 إذا احتجت للتصویت شخصیًا، یمكنك زیارة أي مركز تصویت 
في مقاطعة Arapahoe للحصول على االقتراع نفسھ الذي كنا 

نرسلھ إلیك بالبرید. 
 إن أجھزة المساعدة اللغویة وأجھزة وضع عالمات االقتراع التي 

یمكن الوصول إلیھا للناخبین ذوي اإلعاقة متوفرة في جمیع 
مراكز التصویت. 

 یجب علیك إحضار ھویة مقبولة للتصویت 
شخصیًا. 

 مراكز التصویت مفتوحة فقط ألیام وأوقات محددة في األیام 
األخیرة التي سبقت االنتخابات. 

 تفقد  www.ArapahoeVotes.gov لساعات مراكز 
التصویت ومواقع إیداع االقتراع القریبة منك لكل عملیة انتخابیة. 

مقاطعةانتخاباتإلىالوصولكيفية

 www.ArapahoeVotes.govاإلنترنتعبر

elections@arapahoegov.comاإللكترونيالبريد

 S Prince St, Littleton CO 80120 5334: البريد

4511-795-303الهاتف

711خدمة

موعدتحديدطريقعنشخصيًا

www.ArapahoeGov.com/appointments

 وحتى صباًحا 7 الساعة من الجمعة إلى االثنين منالعملساعات

 (العطالت أيام باستثناء) مساءً  4

الناخب عن معلومات

Relay Colorado
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