تواصل معنا
الهاتف

عن طريق البريد أو شخصيًا

)206-296-VOTE (8683
1-800-325-6165
مرحل الهاتف النصي (711 :)TTY

المقرات الرئيسية لالنتخابات
919 Southwest Grady Way
Renton, WA 98057

elections@kingcounty.gov

مفتوح خالل أيام األسبوع من الساعة  8:30صبا ًحا
وحتى الساعة  4:30مسا ًء.

البريد اإللكتروني

عبر اإلنترنت

kingcounty.gov/elections

كن على اتصال دائم بنا

التصويت سهل الوصول

توفر مراكز التصويت أجهزة مساعدة لمن يواجهون صعوبة في إكمال االقتراع المرسل
بالبريد .إذا كنت تواجه أي صعوبة في االدالء بصوتك ،يرجى االتصال بنا على الرقم
)206-296-VOTE (8683

مواد التصويت بلغات أخرى

باإلضافة إلى اللغة اإلنجليزية ،توفر  King County electionsبطاقات االقتراع
وجميع مواد التصويت باللغة الصينية والكورية واإلسبانية والفيتنامية.
اتصل بنا لطلب مواد التصويت بإحدى هذه اللغات.

دليل
التصويت في King County

من الذي يمكنه التسجيل للتصويت

يجب أن تكون مواطنًا ومقي ًما بشكل قانوني في والية واشنطن ،وتبلغ من العمر ستة عشر عا ًما على األقل،
ولست غير مؤهل للتصويت بسبب أمر قضائي ولست مسجونًا حاليًا بسبب إدانة جنائية.
يمكن لمن يبلغون سن  16و 17عا ًما التسجيل مسبقًا للتصويت وسيبدؤون في الحصول على بطاقات اقتراعهم
تلقائيًا عندما يكونون مؤهلين للتصويت.
بد ًءا من يناير  ،2022يستعيد المحبوسون حقهم في التصويت فور إطالق سراحهم بعد اإلدانة الجنائية
 بغض النظر عن حالة اإلشراف المجتمعي .يحتاج المواطنون الذين تقع عليهم أحكام جنائية سابقة إلىالتسجيل ببساطة للتصويت بعد إطالق سراحهم.
يمكن للذين يبلغون  17عا ًما والذين سيبلغون  18عا ًما قبل االنتخابات العامة اإلدالء بأصواتهم في
االنتخابات األولية .إذا سجل المؤهلون البالغون  17عا ًما مسبقًا للتصويت؛ فسيحصلون على بطاقة
اقتراعهم تلقائيًا في أول انتخابات يكونون فيها مؤهلين للتصويت.

احصل على بطاقة اقتراعك

بمجرد تسجيلك للتصويت ،سنُرسل بطاقة اقتراعك على عنوانك البريدي في غضون ثالثة أسابيع قبل
االنتخابات التالية ،وقبل تلك الفترة للناخبين الخداميين والخارجيين.

تعرف على ما تحتويه بطاقة اقتراعك

قبل كل انتخابات ،ستتلقى أيضًا كتيبًا للناخبين يتضمن بيانات ومعلومات االتصال بالمرشحين والمزيد من
المعلومات حول تدابير االقتراع.
يمكنك أيضًا العثور على دليل الناخبين المخصص والذي سيعرض فقط السباقات االنتخابية التي يحق لك
التصويت فيها على الموقع .kingcounty.gov/elections/my-voter-information

صوت ببطاقة اقتراعك

استخدم أي قلم ملون لملء الشكل البيضاوي بجوار اختيارك في كل منافسة .إذا ارتكبت خطأ ما ،فببساطة ضع
خ ً
طا فوق االختيار بأكمله ،بما في ذلك الشكل البيضاوي ،وامأل الشكل البيضاوي بجوار اختيارك الجديد .بينما
نشجعك على التصويت في اقتراعك بالكامل ،يمكنك تخطي أي سباقات ترغب فيها وسنقوم فقط بفرز السباقات
التي صوت فيها.

وقّع على مظروف اإلرجاع الخاص بك

من أجل فرز بطاقة اقتراعك ،يجب أن توقِّع على اإلعالن الموجود على مظروف اإلرجاع ويجب أن يتطابق
هذا التوقيع مع التوقيع الموجود في سجل تسجيل الناخب الخاص بك .ال يلزم كتابة توقيعك بخط متصل أو حتى
مقروء ،بل يجب أن يتطابق فقط مع التوقيع الموجود في الملف .إذا كان توقيعك غير متطابق أو مفقودًا تما ًما؛
فسنرسل إليك رسالة ونتواصل معك عبر الهاتف والبريد اإللكتروني إذا كانت تتوفر لدينا هذه المعلومات في
الملف .نحتاج منك فقط إلى ملء نموذج بسيط وإعادته.

إرجاع بطاقة اقتراعك

يمكنك إعادة بطاقة اقتراعك عن طريق البريد ،أو في ( Vote Centerمركز التصويت) أو Student
( Engagement Hubمركز مشاركة الطالب) ،أو إلى واحد من أكثر من  70صندوق اقتراع آمن يقع في
جميع أنحاء مقاطعة كينغ  -ال حاجة إلى ختم.
إذا اخترت إرسال بطاقة اقتراعك عبر البريد؛ فإننا نوصي بالقيام بذلك بحلول يوم الجمعة الذي يسبق يوم
االنتخابات لضمان وضع ختم بريد في الوقت المحدد .ليتم الفرز ،يجب أن تُختم بطاقة اقتراعك بالبريد بحلول
يوم االنتخابات أو في صندوق االقتراع بحلول الساعة  8مسا ًء دون تأخير.

تتبع بطاقة اقتراعك

تحقق من متتبع بطاقة االقتراع عبر اإلنترنت للتأكد من استالم بطاقة اقتراعك وأن الحال قد انتهى بها إلى
الفرز .ويُعد متتبع االقتراع عبر اإلنترنت هو أيضًا أسرع طريقة لمعرفة ما إذا كانت هناك مشكلة خاصة
بالتوقيع على بطاقة اقتراعك حتى تتمكن من حلها واحتساب صوتك .تتبع بطاقة اقتراعك على الموقع
.kingcounty.gov/elections/ballot-tracker

