
 

 

  2022 ةنسل ايجروج .- ن+بخانلا ليلد

  

  ةيس;ئرلا خ7راوتلا

  

 ؟VWمفون 8 .- ةدقعنملا يفصنلا ديدجتلا تاباختنال ةيئاEFلا ديعاوملاو ت7وصتلل ةيس;ئرلا خ7راوتلا .= ام
 

  2022 ر>وتكأ 11 :ن5بخانلا لي/.-ل ي+ا()لا دعوملا •

  KL 2022مفون 8 :ةماعلا تاباختنالا •

  

  تاباختنالا موي لبق

  

  ؟ت7وصتلل لي`_^لا ھنكمي نم

  

  :ةيلاتلا تال_ؤملا ھيدل نوPي نأ \]ع ايجروج WX تSوصتلل لي/.-لا يSPرمأ نطاوم لPل قحي

  

 .اًيكSرمأ اًنطاوم نوPي نأ •

 .ا(kف تSوصتلا WX بغري ghلا ةعطاقملاو ايجروج WX اًينوناق اًميقم نوPي نأ •

 .اماع 18 نع هرمع لقي الأ •

  .ي+اضق مكحب اًيلقع ل_ؤم 5Lغ نوPي الأ •

  .ةيانج ةنادإ بtسr ة>وقع اًيلاح ophقي نوPي الأ •

  

  ؟ت7وصتلل لي`_^لا cdنكمي فيك

  

w/وصتلل لSرط نع وأ ايص�� ءاوس( ر>وتكأ 11 ءاثالثلا موي لولحب تSلا قKLةماعلا تاباختنالل ،)دي WX 8 مفونKL.  

  

  .ديKLلا قSرط نع وأ ايص�� لي/.-لا كنكمي

  :ةيلاتلا عقاوملا نم يأ WX ايص�� تSوصتلل لي/.-لا كنكمي •

o لي/.-لاو تاباختنالا بتكم WX كتعطاقم 

o ح تامدخ مدقت ةيداحتا ةلا�و وأ ةيالو يأPةيناس�إلا تامد��ا ةرازو لثم ،ةيمو  

  

 :جذومنلا اذ_ مادختساب ديKLلا قSرط نع لي/.-لا كنكمي •

https://sos.ga.gov/sites/default/files/forms/GA_VR_APP_2019.pdf  

  

 :ايجروج WX ةدايقلا تامدخ ةرادإ نع ةرداص ةSو_ وأ ةدايق ةصخر كيدل تنا� اذإ تنL¨نإلا KLع لي/.-لا اضيأ كنكمي •

https://registertovote.sos.ga.gov/  

  

  ؟رخآ ناpم noإ تلقتنا اذإ ھثيدحت وأ .hي`_g نم ققحتلا cdنكمي فيك



 

 

  

Visit https://mvp.sos.ga.gov/. 

  

rنكمي لcd ؟اًركبم ت7وصتلا  

  

 .دحألا موي تSوصتلا حي-ت نأ ةعطاقملل نكمSو .تtسلا مايأ لمش¬ ،ركبملا تSوصتلل تاباختنالا موي لبق عيباسأ ةثالث ايجروج WX ن5بخانلل حاتُي

  .ركبملا تSوصتلل رصقأ ةL¨ف ذخأتف ةداعإلا ةلوج امأ

 :ركبملا تSوصتلا عقاومو تاعاسو مايأ ةفرعمل كتعطاقمب لاصتالا كنكمي .كتعطاقم WX ركبم تSوصت عقوم يأ WX تSوصتلا كنكمي

information-location-voting-https://sos.ga.gov/advanced  

  

  ؟يuايغلا ت7وصتلا نع اذام

  

WX ايغلا كتوصب ءالدإلا كنكمي ،ايجروجµح ،تاباختنا يأل يg¶ ةعطاقملا نع ابئاغ نكت مل ول WX وصتلا اذ_ بلط كنكمي .تاباختنالا مويSع تKL 

  .دSرب قودنص وأ ديKLلا قSرط نع ھلوصو دعr ھتداع̧و ،ديKLلا قSرط نع وأ تنL¨نإلا

 

  /https://securemyabsenteeballot.sos.ga.gov :اذ_ يµايغلا تSوصتلا بلط ألما ،اًيبايغ تSوصتلا بلطل

 

 جذامن \]ع لوصÀÁل .عون يأ نم رخآ ةSو_ تابثإ يأ نم ة�.� وأ ةروص قافرإ كنكمي ،ةيموPح ةSو_ ةقاطب وأ ةدايق ةصخر كيدل نكي مل اذإ

voter-https://sos.ga.gov/page/georgia- رظنا ،يµايغ تSوصت بلط WX اÃلاسرإل ةيص�� ةروص لمحت ghلا ةSوÃلا ةقاطبل ةلوبقم ىرخأ

requirements-identification  

 

 حاتُي( .2022 ر>وتكأ 28 موي WX لمعلا ةيا(È لولحب ل/.ملا وأ ةعطاقملا تاباختنا بتكمل كبلط ميلس¬ بجي .نآلا يµايغ تSوصت بلط كنكمي

 ديKLلا وأ سكافلا وأ ديKLلا قSرط نع ةعطاقملا ل/.م بتكم \Ìإ يµايغلا تSوصتلا بلط ةداعإ كنكمي ).ميدقتلل WXاضإ موي تايفش-سملا ¶Épرمل

 .اًيص�� وأ )قفرمك( ي�وL¨كلإلا

 

 

  تاباختنالا موي

  

  ؟ت7وصتلا cdنكمي vwم

  

 روباطلا WX فقي نم لPل قحي .)KL 2022مفون 8( تاباختنالا موي WX ءاسم 7 ةعاسلا ¶gح احابص 7 ةعاسلا نم ا(Îاوبأ تSوصتلا قيدانص حتفت

  .تSوصتلل ءاقبلا ءاسم 7 ةعاسلا لولحب

  

  ؟ت7وصتلا cdنكمي نيأ

  

 لبق ا()م ققحتلا ÓXبÒي كلذل تSوصتلا عقاوم 5Lغتت نأ نكمي ./https://mvp.sos.ga.gov ان_ نم كب صا��ا تSوصتلا ناPم نم ققحتلا كنكمي

  .لÔÕملا ةرداغم



 

 

  

  !ةروص لمحت ة7وr ةقاطب عم نوكي نأ سxت ال

  

 دحأ نم ةروص لمحت ةلوبقم ةSو_ ةقاطب ميدقت تSوصتلا قيدانص WX اًيص�� م(Öاوصأب نولدي نيذلا ايجروج WX ن5بخانلا عيمج \]ع بجي

  :ةيلاتلا لاPشألا

 بتكم نع ةرداص ةيناجم ةSو_ ةقاطب كلذ WX امب ،ةيلارديفلا ةمو�ÁPا وأ ةيالولا نع ةرداص ةروص لمحت ة�Áاص ةSو_ ةقاطب يأ •

  .ايجروج WX ن5قئاسلا تامدخ ةرادإ وأ ةعطاقملا ل/.م

 ا(Øيحالص ت(Øنا ول ¶gح ،ايجروج WX ةSراس ةدايق ةصخر •

  universities-and-colleges-https://sos.ga.gov/page/georgia :ايجروج WX ةماع ةعماج وأ ةيل� نم بلاط ةقاطب •

 يأ وأ ايجروج ةيالو وأ ةيكSرمألا ةموÀÁPل عrات نايك وأ ةلا�و وأ ةرادإ وأ عرف يأ نم ةروص لمحت ةSراس فظوم ةSو_ ةقاطب •

  ايجروج WX رخآ نايك وأ ةطلس وأ ةئي_ وأ ةيدلب وأ ةعطاقم

  يراس يSPرمأ رفس زاوج •

 بخانلا ةروص لمحت ةSراس ةيكSرمأ ةSركسع ةSو_ ةقاطب •

 بخانلا ةروص لمحت ةSراس ةيلبق ةSو_ ةقاطب •

  

  ؟ةتقؤم ت7وصت ةقرو مادختسا .hع .~بxي vwم

  

 ليtس \]ع( تSوصتلل كتيل_أ تابثإ ھنكمي ال ھنأ تSوصتلا يفظوم دحأ كKLخأ اذإ ةتقؤم تSوصت ةقاطب مادختساب كتوصب ءالدإلا كل قحي

 تSوصتلا فظوم كل حي-ي ا_دنعو .تSوصتلل ل_ؤمو ل/.م كنأ قثاو كنكلو ،)ھب ةصا��ا ن5بخانلا لي/.¬ ةمئاق WX كمسا رÃظي ال ،لاثملا

 \]ع اSPرمأ ةدعاسم" نوناق نمضي .كلذ بلط اًينوناق كقح نمف ،كلذ لعفي مل ن̧و ،ةتقؤم تSوصت ةقرو مادختساب تSوصتلل ةصرفلا

 ريدم عم ققحت ،تقؤملا تSوصتلا لامكإ لبق .تقؤملا تSوصتلا قSرط نع تSوصتلا WX ق�Áا ن5بخانلا عيم/� ،ÌXارديف نوناق و_و ،"تSوصتلا

  .تSوصتلا L¨فد WX اًجردم نكت مل ول ¶gح ،تSوصتلل حيÝÁلا ناPملا WX كنأ نم تSوصتلا

 

 نم ءا(Øنالا دعr .تاباختنالا موي دعr مايأ ةثالث نوضغ WX كتيل_أ ديدحت ةعطاقملا ل/.م بتكم عاطتسا اذإ ةتقؤملا تSوصتلا ةقرو بس-حت

 نم دSزم \Ìإ ةجاحب ل/.ملا نا� اذإ وأ كتوص باس-حا مت دق نا� اذإ ام ةفرعمل ةعطاقملا ل/.م بتكمب لاصتالا كيلع بجي ،تقؤملا تSوصتلا

  offices-elections-https://sos.ga.gov/county :كلي/.¬ ةلاح نم ققحتلل تامولعملا

  

  

  ةلادعلا ماظنل ن+عضا��ل ت7وصتلا

  

rنكمي لcd ؟ن`_لا نم ت7وصتلا  

  

 ةقلعتملا تامولعملا رظنا .اًيبايغ اتSوصت اوبلطي نأ ةمكاàÁا راظتناب ن/.لا WX نوعبقSو ةيانجب اونادي مل نيذلا ايجروج WX ن5بخانلل نكمي .مع�

  .هالعأ يµايغلا تSوصتلاب

  

rنكمي لcd ؟ادئاع انطاوم تنك اذإ ت7وصتلا  

  



 

 

  .تSوصتلل لي/.-لل ل_ؤم 5Lغ تنأف ،ةيئانج ةنادإ ة>وقع لمكتس¬ تلز امو )كلذ لبق هز/â مت ص�� يأ( ادئاع انطاوم تنك اذإ

 

 لي/.-لل ل_ؤم تنأف ،ةقحتسملا تامارغلا تعفدو طورشم جارف̧و ةبقارم يأ كلذ WX امب ،ة>وقعلا تلمكأو ةيانجب انادم تنك اذإ نكلو

 .فيلاPتلاو موسرلاو لاومألا درب انيدم لازت ال تنك ول ¶gح ،تSوصتلل
  

  كقوقح فرعا

  

  ؟ت7وصتلل ةدعاسم hoع لوص��ا .- بغرأ تنك ول اذام
 

 ماظن تSوصت زكرم لPل نوPي نأ بجي ،ةيلارديفلا تاباختنالا WX .ن5قاعملاو نسلا رابكل اًروسäم تSوصتلا زكارم عيمج لوخد نوPي نأ بجي

  .ةدعاسملا تاودألا وأ ايجولونكتلا مادختساب ،لقتسمو صاخ لPشr تSوصتلاب ن5قاعملل حمسå امب ھيلإ لوصولا لÃسå تSوصت

 وأ ¶æعلا بtسr تSوصتلل ةدعاسملا \Ìإ جاتحي بخان يأل زوجي" ،ÌXارديفلا تSوصتلا قوقح نوناق نم 208 ةداملل اقفوو ،كلذ \Ìإ ةفاضإلاب

 وأ لمعلا بحاص ليكو وأ بخانلا لمع بحاص فالخب ،هراتخي ص�� ةدعاسم \]ع لصحي نأ ةباتكلا وأ ةءارقلا \]ع ةردقلا مدع وأ ةقاعإلا

 مزلي ال .ي¬ايالو نوناق يأ لحم لحSو تايالولا عيمج WX تاباختنالا عيمج \]ع يداحتالا نوناقلا اذ_ قبطني ."ن+بخانلا ةباقن ليكو وأ ھيفظوم

  .ةي5Õلجنإلا ةغللا WX ةءافكلا ةلق وأ ةيمألا وأ ةقاعإلا \]ع ليلد ميدقت
 

 نع نSزجاعلا وأ تSوصتلا ةقرو \]ع عيقوتلا WX ةدعاسم \Ìإ نوجاتحي نيذلا ن5بخانلل قحي ،ايجروج ةيالو نوناقل اقفو ،ديدحتلا ھجو \]عو

 ةباقن ليكو وأ ھيفظوم وأ بخانلا لمع بحاص ءانèتساب ،ھنوراتخي ص�� نم ةدعاسم \]ع لوص�Áا ،ةقاعإ بtسr م(çامسأ \]ع عيقوتلا

 ھلاخ وأ ھمع وأ ھتلاخ وأ ھتمع وأ هدج وأ ھيدلاو دحأ وأ ھلفط وأ �éرم جوز وأ �éرمك تSوصتلا ةقرو \]ع ھمسا رÃظي ص�� يأ وأ ن5بخانلا

 .ھجوز تخأ وأ هرÃص وأ ھجوز دلاو وأ ھجوز مأ وأ ھنبا ةجوز وأ هرÃص وأ هديفح وأ ھيخأ نبا وأ ھيخأ ةنبا وأ

  

rنكمي لcd ؟ن7رخآلا ن+بخانلا ةدعاسم  

  

  :X]ي امم ادحاو تنك اذإ الإ ،مع�

 .بخانلا لمع بحاص •

  .ن5بخانلا ةباقن WX ليكو وأ فظوم •

  .�éرمك تSوصتلا ةقرو \]ع ھمسا رÃظي ص�� يأ •

 وأ هديفح وأ ھيخأ نبا وأ ھيخأ ةنبا وأ ھلاخ وأ ھمع وأ ھتلاخ وأ ھتمع وأ ھتدج وأ هدج وأ ھيدلاو دحأ وأ ھتÒبا وأ ھنبا وأ �éرملا جوز وأ •

 .ھجوز تخأ وأ هرÃص وأ ھجوز دلاو وأ ھجوز مأ وأ ھنبا ةجوز وأ هرÃص

  

rغ ىرخأ تاغلب ت7وصتلا داوم رفوتت ل+W ؟ةي�+لجنإلا  

  

ةفاضإ .id/materials/spanish-https://www.sos.ms.gov/voter \]ع ةينابسإلا ةغللاب تSوصتلا داوم \Ìإ لوصولا كنكمي .مع�
ً

 بجي ،كلذ \Ìإ 

 لثم ،تSوصتلا وأ لي/.-لا تاراعشإ "تSوصتلا داوم" لمش¬ .تäنSوغ ةعطاقم WX ةي5Õلجنإلاو ةينابسإلا ن5تغللاب تSوصتلا داوم عيمج 5Lفوت

 ةيلمعلاب ةقلعتملا تامولعملا وأ داوملا نم ا_5Lغ وأ ةدعاسملا وأ تاميلعتلا وأ جذامنلا وأ ي�وL¨كلإلا عقوملا تامولعم وأ فÝÁلا تاراعشإ

  :لصاوتلا \ëري ،ةينابسإلا ةغللاب ةرفوتم هالعأ ةرو�ذملا تاعطاقملا WX تSوصت داوم يأ نكت مل اذإ .تSوصتلا تاقاطب كلذ WX امب ،ةيباختنالا

• WX ةنخاسلا طوط��ا - تاباختنالا موي �Áتاباختنالا ةيام:  



 

 

o 866-OUR-VOTE )5لجنإلاÕةي(  

o 888-VE-Y-VOTA )5لجنإلا/ةينابسإلاÕةي(  

o 888-API-VOTE )ويسآلا تاغللاS5لجنإلا/ةÕةي(  

o 844-YALLA-US )5لجنإلا/ةي>رعلاÕةي(  

  

 

 رظنا( .هراتخت نم ةدعاسم يقلت كنكمي ،ةي5Õلجنإلا ةغللاب ةباتكلا وأ ةءارقلا WX ةلPشم بtسr تSوصتلا WX ةدعاسم \Ìإ ةجاحب تنك اذإ ،ركذتو

 ).هالعأ "؟ت7وصتلل ةدعاسم hoع لوص��ا .- بغرأ تنك ول اذام" ةرقف

 

  ؟ھل تضرعg وأ ن+بخانلل اًبيrرت تدrاش ول اذام

 لالخ نم ،قالطإلا \]ع تSوصتلا مدع وأ ،م(Öدارإ دض تSوصتلا \]ع ن5لمتàÁا ن5بخانلا رابجإ \Ìإ فد(ö كولس نع ةرابع ن5بخانلا بي_رت

  .فو��ا 5Lثي ھنأ \]ع لوقعم لPشr بوسحم طاش�

  .ن5بخانلا بي_رت ةحارص ÌXارديفلا نوناقلا رظحي

 

  :ن5بخانلل ي�وناق 5Lغ اًبي_رت تSوصتلا زكارم برق ÌXاتلا كولسلا لPشå نأ نكمي

  .ھجراخ وأ تSوصتلا زكرم لخاد ةيظفللا تاديد(Øلا وأ فنعلا •

  .æhسر وأ يركسع يز ءادترا عم ن5بخانلا ةÃجاوم

  .ةSرانلا ةÀÁسألا ضارعتسا

  .تSوصتلا زكرم لخدم قالغإ وأ تSوصتلا طوطخ ليطع¬ •

  .ھلخاد وأ ھنم جور��ا وأ تSوصتلا زكرم لوخد دنع ن5بخانلا ةعrاتم

  .ةلصلا تاذ ةيئان/�ا تا>وقعلا وأ تSوصتلا تابلطتم وأ تاباختنالا رSوزت نأشr ةبذا� تامولعم رش� •

 .ن5بخانلا تاحول ماقرأ نSودت وأ ن5بخانلا تابكرم وحن ةيناودعr عافدنالا •

 .تSوصتلل م(Öال_ؤم نأشr ةيناودعr م(Îاوجتسا كلذ WX امب ،ن5بخانلا ةقياضم •

 

 عدر مت دق نا� اذإ امو ثدح ام قيثوتو ؛ùhعملا تSوصتلا زكرم WX تSوصتلا يريدم راطخإ كيلع ÓXبÒي ،ھل تضرع¬ وأ ن5بخانلل اًفSوخت تيأر اذإ

  .هاندأ ةجردملا تاباختنالا ةيام�Á ةنخاسلا طوط��اب لاصتالاو ؛تSوصتلا نع بخان يأ
 

  ؟ت7وصتلا ةلواحم ءانثأ ل�اشم يأ ت�جاو وأ ةلئسألا نم د7زملا يدل نا� ول اذام

  

  :تاباختنالا ةيام�Á ةنخاسلا طوط��اب لاصتالا كنكمي

• 866-OUR-VOTE )5لجنإلاÕةي(  

• 888-VE-Y-VOTA )5لجنإلا/ةينابسإلاÕةي(  

• 888-API-VOTE )ويسآلا تاغللاS5لجنإلا/ةÕةي(  

• 844-YALLA-US )5لجنإلا/ةي>رعلاÕةي(  

  



 

 

  .office-tatess-secretary-georgia-division-https://sos.ga.gov/elections/ ةراSز \ëري ،تSوصتلا نأشr تامولعملا نم دSزمل

 


