
 

 )برنامج قسائم الديموقراطية(  Democracy Voucher Programطلب االنضمام إلى 
 )لجنة األخالقيات واالنتخابات في سياتل( Seattle Ethics and Elections Commission  –مدينة سياتل  

 
الً.  Democracy Voucher Programيُرجى إكمال هذا الطلب لالنضمام إلى    )برنامج قسائم الديموقراطية( إذا لم تكن ناخبًا مُسجَّ

 

  األهلية 

 )قسائم الديموقراطية(:   Democracy Voucherيجب عليك تحديد جميع المربعات حتى تكون مؤهالً لتلق ِّي  
 

  عاًما على األقل 18أبلغ من العمر 
   يوًما على األقل 30أنا من سكان سياتل وقد أقمت هنا منذ 
  إما مواطن أمريكي، أو حامل للجنسية األمريكية، أو مقيم دائم بشكٍل قانوني )"حامل بطاقة خضراء"(إنا 

 
 إذا لم تتمكن من تحديد جميع المربعات، فال تتقدم بطلب لالنضمام إلى هذا البرنامج.

 

 

 معلومات التواصل

_____      _________________________________ _ ______________     _____________________________ 
 اسم العائلة     الحرف األول من االسم األوسط                     االسم األول )يُرجى كتابته بخٍط واضح(  

 
 ____________________________________  رقم الهاتف:_______________________     تاريخ الميالد )الشهر/اليوم/العام(:

 
 ______________________________________________________________________________البريد اإللكتروني:  

 
 العنوان السكني:

 
 ________________________________________________________________________________________ 

 الرمز البريدي  الوالية  المدينة    رقم الوحدة     عنوان الشارع
 

 )اتركه فارغًا إذا كان العنوان السكني هو نفسه العنوان البريدي(العنوان البريدي  
 

 _________________________ _______________________________________________________________ 
 الرمز البريدي  الوالية  المدينة    رقم الوحدة     عنوان الشارع

 
 إثبات الهوية

من المستندات الصالحة فقط.    ال تقم بإرسال مستندات أصلية. أرِسل نُسًخا 
 

)قانون السجالت العامة في والية واشنطن(.   Washington State Public Records Actيُرجى مالحظة: أن جميع المستندات التي يتم إرسالها تخضع لـ  

 ة مع هذا الطلب، فإن المدينة سيتوجب عليها نشرها، بشكٍل كامل أو جزئي.وفي حالة طلب أي فرد من العامة ألي من المستندات المرسل
 

 اختر خياًرا واحدًا أدناه لتقديم إثبات لهويتك ومحل إقامتك في سياتل.  
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 
 القسم األول: إثبات الهوية:

 أي بطاقة هوية أمريكية حديثة تحمل صورة وصادرة عن الحكومة الفيدرالية، أو حكومة الوالية، أو الحكومة المحلية، أو   •

 بطاقة حديثة لإلقامة الدائمة األمريكية أو "البطاقة الخضراء" األمريكية   •

 القسم الثاني: إثبات محل اإلقامة في سياتل:
 نسخة من رسالة بريدية حديثة أو فاتورة تتضمن اسمك وعنوانك في سياتل، أو •
 نسخة من عقد إيجار حديث يتضمن اسمك وعنوانك في سياتل.  •

 )مكتب األخالقيات واالنتخابات في سياتل(. Seattle Ethics and Elections Officeأليس لديك أي من ذلك؟ تواصل مع 

 الخيار الثاني: قد ِّم نسخة واحدة من كل قسم

رخصة القيادة الصادرة عن والية  •

 واشنطن 
 

 أو
 

بطاقة الهوية الصادرة عن والية  •

 واشنطن

 الخيار األول: قد ِّم نسخة واحدة



 

م     وسائل الراحة المعقولة لألفراد من ذوي اإلعاقة للمساعدة في ضمان وصولهم    Seattle Ethics and Electionsعند الطلب، ستُقد ِّ
بلغات أخرى، فيُرجى االتصال بالرقم   .8855-727 (206)إلى البرامج. إذا كنت تود الحصول على إحدى وسائل الراحة، أو للحصول على المواد 

 

 تفضيالت القسائم

  عبر اإلنترنت   البريد  كيف تود تلق ِّي القسائم الخاصة بك؟    
   

 يُرجى تحديد لغتك المفضلة:
 

األمهرية 
العربية                

  الكمبودية                        
)الصينية )التقليدية 
)الصينية )المبسطة 
اإلنجليزية                                 

اليابانية 

  الكورية                                                     
الالوية         
األورومو 
الروسية 
  الصومالية  

   اإلسبانية  
التغالوغية   
التايالندية 
التيغرانية 
األوكرانية 
الفيتنامية

 
 إقرار

للجنسية  عاًما على األقل، وأنني إما مواطن أمريكي، أو حامل   18يوًما على األقل، وأبلغ من العمر  30أقر بأنني من سكان سياتل وأنني قد أقمت هنا لمدة  

 األمريكية، أو مقيم دائم بشكٍل قانوني )"حامل بطاقة خضراء"(.
 

)لجنة األخالقيات واالنتخابات في سياتل( كجزء من هذا    Seattle Ethics and Elections Commissionأقر بأن المعلومات والمستندات المُقدَّمة إلى  

نون السجالت العامة في والية واشنطن( وربما تخضع لإلفشاء في حالة طلبها من  )قا  Washington State Public Records Actالطلب تخضع لـ 

 جانب جهة خارجية.
 

 التوقيع )مطلوب(:
 

 

X ___________________ :التاريخ _____________________________________________________________ 

 
 إعادة الطلب

له عبر البريد:  أرسِّ
 

Democracy Voucher Program 
PO Box 35196 

Seattle, WA 98124-5196 

 أرفِّقه برسالة بريد إلكتروني:  
 

democracyvoucher@seattle.gov 
 

 8590-684 (206)الفاكس:  

 سلِّمه بشكٍل شخصي:
 

Seattle Ethics and Elections 
Commission 

700 5th Ave, Suite 4010 
Seattle, WA 98104 
صباًحا    8:00من االثنين إلى الجمعة: من الساعة 

 مساءً   5:00إلى الساعة 
 
 

 
 هل لديك أسئلة؟

 
ل على الرقم:   )تتوفر خدمات المساعدة اللغوية(   8855-727 (206)اتصِّ

 democracyvoucher@seattle.govالبريد اإللكتروني:  
 seattle.gov/democracyvoucherتفضَل بزيارة:  

mailto:democracyvoucher@seattle.gov
mailto:democracyvoucher@seattle.gov
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