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REGISTER TO VOTE
- Eligible residents can register to vote online
Registered voters without a Pennsylvania Drivers
.البريد

or
by أو
mail.
بطاقة
 غير المالكين لرخصة قيادة،ينبغي للمصوّ تين المسجّ لين

License or I.D. should download and print an

register.votespa.com أكمل طلب التسجيل عبر اإلنترنت على الموقع
 تنزيل طلب بطاقة اقتراع غيابية أو،هوية صادرة من بنسلفانيا
absentee or mail-in ballot application from
Fill
out
an
application
online
at
register.votespa.com
،apps.PhiladelphiaVotes.com بريدية من موقع
ويمكنك أيضًا تنزيل “طلبات التسجيل” من على الموقع
apps.PhiladelphiaVotes.com, fill out the form,
 وإرساله عبر البريد إلى مجلس انتخابات، وإكماله،وطباعته
PhiladelphiaVotes.com/voters
Voter Registration Applications are also
available to download at
and mail it to the Philadelphia County Board of
.مقاطعة فيالدلفيا
PhiladelphiaVotes.com/voters
.يجوز لك طلب بطاقة اقتراعك بمجرد تسجيل اسمك للتصويت
Elections.
 أو كنت بحاجة،إذا أردت أن تتلقى طلبًا ورقيًا عبر البريد
Once you areبالرقم
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 لديكcan
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1-877-VOTESPA
If you want to be mailed a paper application, need

To apply for a mail-in ballot online visit
apps.PhiladelphiaVotes.com

: ُيرجى زيارة،ولطلب بطاقة اقتراع يتم تقديمها عبر البريد

help, or have questions, call 1-877-VOTESPA
apps.PhiladelphiaVotes.com

تواريخ مهمة

If you are applying for a mail ballot online, you must provide a PA
يجب عليك تقديم رخصة قيادة صادرة منImportant
،اقتراع بريدية عبر اإلنترنت
إذا تقدمت بطلب بطاقة
Driver's License or PennDot ID number.
Dates
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ID
هوية
بطاقة
والية بنسلفانيا أو رقم
: أكتوبر19
MAY 18:
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الموعد النهائي للتسجيل من أجل
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Register
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Absentee ballot – If you plan to be out of the municipality
on election
إعاقة أو
االقتراع الغيابي – إذا كنت تخطط للخروج من البلدية في يوم االنتخابات أو كنت تعاني
27 request an
day or if you have a disability or illness,:أكتوبر
you should
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يتطلب26:
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أو غيابيةwhich
اقتراع بريدية
بطلب بطاقةyou
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Last day to apply forً a mail-in or absentee
 وكل ما عليك. يجوز لك طلب بطاقة اقتراع بريدية،االقتراع البريدي – إذا لم تكن مصوتا غيابيًا
ballot
.هو طلب بطاقة االقتراع هذه

Mail-in ballot – If you aren’t an absentee
voter,3you may apply for a
:نوفمبر
mail-in ballot. You may simply request this ballot.

 واليوم األخير لتلقي مجلس انتخابات المقاطعة،يوم االنتخابات
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Once you successfully submit your application, the Philadelphia
County Board of Elections will mail you your ballot along with
Boards of Elections to receive voted mail-in
instructions.
and civilian absentee ballots.

Once you receive your ballot...

...بمجرد أن تتسلم بطاقة اقتراعك

Already
applied
ّ
for a ballot?

. متبعًا التعليمات الخاصة بذلك،•ضع عالمة على بطاقة االقتراع
Mark your ballot, following the instructions.
Place your ballot in the secrecy envelope and then put the secrecy
. ثم ضع ظرف السرية نفسه داخل الظرف الرسمي،•ضع بطاقة اقتراعك في ظرف السرية
envelope into the official envelope.
Check the status of your application
Be sure to sign the form, or your ballot may not count.
 وإال فقد ال يتم احتساب صوتك الذي أدليت به من خالل بطاقة،•تأكد من توقيعك النموذج
at the following link:
.االقتراع
Return
your ballot
to the
County Board of Elections
:الرابط التالي
الطلب عبر
حالةPhiladelphia
تحقق من
(1400 JFK Blvd. City Hall, Room 142) so it arrives on time.
votespa.com/mailballotstatus
votespa.com/mailballotstatus
•أعد بطاقة اقتراعك إلى مجلس انتخابات مقاطعة فيالدلفيا
The deadline to submit voted ballots is 8:00 PM on Election Day
.( بحيث تصل في الوقت المناسب1400 JFK Blvd. City Hall, Room 142)
 ساعة على األقل48 *يُرجى االنتظار
*Please allow for at least 48 hours
(Postmarks not
honored).
.الطلب
لحين نشر حالة

هل تقدمت بالفعل بطلب
بطاقة اقتراع؟

for status to be posted.
 مساءًا8:00 الموعد النهائي إلرسال بطاقات االقتراع التي تم اإلدالء بالصوت بها هو الساعة
.)يوم االنتخابات (ال يُعتد بتواريخ أختام البريد
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