والية مينيسوتا

حزب المزارعين
والعمال الديمقراطي

المصوتين
حماية
ّ
األسئلة الشائعة حول التصويت لطالب الكلية
الجواب

السؤال
كيف يمكنني التسجيل للتصويت؟

يمكنك التسجيل عبر اإلنترنت أو عن طريق البريد أو بصورة شخصية في يوم االنتخابات في مكان االقتراع الخاص بك،
مبكرا!
أو عندما تذهب للتصويت
ً
 للتسجيل عبر اإلنترنت :انتقل إلى موقع وزارة خارجية والية مينيسوتا .للتسجيل عبر اإلنترنت ،ال تحتاج إلىمعرف والية مينيسوتا؛ بل يمكنك استخدام رقم الضمان االجتماعي الخاص بك .يمكن إرسال النموذج المكتمل
بالبريد إلى وزارة الخارجية أو تسليمه إلى مكتب انتخابات المقاطعة المحلي.
 للتسجيل على الورق :يمكنك طباعة النماذج عبر اإلنترنت أو استالمها من مكتب انتخابات المقاطعة المحلي.ينتهي التسجيل مؤقتًا قبل  20يو ًما من االنتخابات عن طريق البريد واإلنترنت .إذا كنت ترغب في التسجيل للتصويت
وكان ذلك قبل أقل من  20يو ًما من االنتخابات ،فيمكنك التسجيل في يوم اال نتخابات أو في مكتب االنتخابات المحلي.

ما هي أشكال نماذج الهوية المقبولة
للتسجيل للتصويت؟

للتسجيل بصورة شخصية ،سيتعين عليك إحضار وثيقة هوية .وهذا يشمل ما يلي:
 رخصة قيادتكمصورة ومستند يوضح عنوانك (مثل فاتورة مرافق
 بطاقة هويةّ
هوية قبلية
 وبطاقة ّ ناخب مسجَّل آخر يمكنه تأكيد عنوانك بطاقة هوية طالب في الكلية حاليا موظف في منشأة سكنية يمكنه أن يضمنك .يمكنك رؤية المزيد من خيارات نماذج إثبات الهوية على:https://www.sos.state.mn.us/elections-voting/register-to-vote/register-on.election-day/
إذا كنت طالبًا يعيش في الحرم الجامعي وأرسلت كليتك قائمة بالطالب المقيمين إلى المقاطعة :فأنت بحاجة فقط إلى بطاقة
هوية الطالب للتسجيل.
إذا لم ترسل كليتك قائمة بالطالب المقيمين إلى المقاطعة :فأنت بحاجة إلى بطاقة هوية الطالب وكشف الرسوم( .وبالطبع،
يمكنك دائ ًما استخدام بطاقة هوية أخرى مقبولة بدالً من ذلك ،مثل رخصة قيادة والية مينيسوتا) .يمكن أن يكون كشف
المصاريف إما مطبوعًا أو رقميًا.
ص ا يضمنك من أجل التسجيل!
إذا كنت بحاجة إلى التسجيل في يوم االنتخابات وليس لديك بطاقة هوية :يمكنك أن تجعل شخ ً
ً
مسجال في مينيسوتا يعرفك ويمكنه أن يشهد أنك مقيم في مينيسوتا .قد يكون شريك غرفتك أو
يجب أن يكون الضامن ناخبًا
أي شخص آخر من مسكنك هو الشخص المثالي لضمانك.

معلومات إضافية:
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كيف يمكنني التحقق من حالة تسجيلي؟

َمن يمكنه التصويت في والية مينيسوتا؟

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كنت مسجالً للتصويت ،فيمكنك التحقق من حالة تسجيلك عبر اإلنترنت على:
.https://mnvotes.sos.state.mn.us/VoterStatus.aspx

إذا كنت طالبًا ،فيجب أن تكون قد عشت في مينيسوتا لمدة  20يو ًما قبل االنتخابات وأن يكون لديك مكان إقامة في
مينيسوتا .إذا لم تكن قد عدت إلى والية مينيسوتا على اإلطالق للعام الدراسي  2023-2022ولم يكن لديك مسكن (مهجع
أو شقة إلخ)  ،فال يمكنك التصويت هنا.
من أجل التصويت في والية مينيسوتا ،يجب أن تتحلى بالمواصفات التالية:
 أن تكون مواطنًا أمريكيًا أن تبلغ من العُمر  18عا ًما أو أكبر أن تكون قد أقمت في الوالية لمدة  20يو ًما على األقل قبل االنتخابات. إذا تمت إدانتك بجناية ،فيجب أن تكون قد أنهيت -فترة عقوبتك بالكامل .إذا كنت تحت الوصاية ،يجب أال يكون القاضي قد ألغى حقك في التصويت.

انتقلت إلى والية مينيسوتا إلكمال
دراستي الجامعية ،هل ال يزال بإمكاني
التصويت هنا؟

للتصويت في مينيسوتا ،يجب أن تكون مواطنًا أمريكيًا وأال يقل عمرك عن  18عا ًما في يوم االنتخابات ومقي ًما في
مينيسوتا لمدة  20يو ًما على األقل .إذا كان في سجلك الجنائي إدانة بجناية ،يمكنك التصويت إذا كنت قد أنهيت فترة
عقوبتك ،بما في ذلك المراقبة أو اإلفراج المشروط .إن دفع الرسوم الدراسية خارج الوالية أو الحصول على رخصة قيادة
من والية أخرى ال يعني بالضرورة أنه ال يمكنك التصويت في والية مينيسوتا.

ما هو عنوان إقامتك الذي يمكنك
التصويت عبره؟

يجب عليك التسجيل للتصويت من العنوان الذي تعتبره حاليًا مكان إقامتك .بالنسبة للعديد من الطالب ،من المحتمل أن
يكون هذا العنوان مسكنًا للطالب أو منزل أحد الوالدين/الوصي .إذا كنت ال تزال تعود لزيارة المكان الذي كنت تعيش فيه
قبل الكلية ولكنك لم تعد تعتبره منزلك ،فيجب عليك التسجيل للتصويت في المكان الذي تعيش فيه في الكلية.
إذا انتقلت إلى مينيسوتا من والية أخرى واعتبرت مينيسوتا حاليًا موطنك ،فيمكنك التصويت هنا حتى لو كنت تدفع رسو ًما
دراسية خارج الوالية أو لديك رخصة قيادة من والية أخرى.
إذا كنت ال تعتبر عنوان كليتك هو منزلك ،فيمكنك التقدم للتصويت عن طريق البريد مع االقتراع الغيابي .إذا كنت ستُدلي
بصوتك في مينيسوتا ،يمكنك التقديم عبر اإلنترنت هنا:
https://www.sos.state.mn.us/elections-voting/other-ways-to-vote/vote-early-by-mail/
إذا لم تكن ستدلي بصوتك في مينيسوتا ،فقم بزيارة الموقع اإللكتروني لالنتخابات في واليتك.

أين الموقع الذي سأدلي فيه بصوتي؟

للعثور على موقع التصويت ،يُرجى زيارة الموقع .mnvotes.org

ي أن أفعل إذا واجهتني مشكلة
ماذا عل ّ
في يوم االنتخابات؟

تواصل معنا! سيكون هناك موظفون طوال  DFL،عند االتصال بالخط الساخن لحماية الناخبين في 833-DFL-VOTE.
.اليوم للرد عليك ،باإلضافة إلى فريق من المحامين لحل أي مشاكل قد تنشأ خالل فترة التصويت في مينيسوتا

سأدرس في الخارج خالل فترة
االنتخابات ،هل ال يزال بإمكاني
التصويت؟

نعم! لمزيد من المعلومات عن اإلدالء بصوتك غيابيًا أثناء الدراسة بالخارج ،يُرجى االنتقال إلى الرابط التالي:
https://www.sos.state.mn.us/elections-voting/other-ways-to-vote/vote-from-military-orabroad/
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