
 2023لعام عن طريق البريد  حي في مجلس ال للتصويت طلب التقديم 

 
البريد  ريق عن ط في انتخابات مجلس الحيبالتصويت  يجب على جميع أصحاب المصلحة المهتمين الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 

بطاقة  لتلقي  أحد أصحاب المصلحة.  )صفتكم(  بصفتك لتحديد وضعك )أوضاعكم( ( VBMالتصويت عن طريق البريد )استكمال طلب 

المحدد  يوم  اليوًما من  19المدينة قبل   موثق/ُمسجل ، إلى مكتب قم بتقديم طلب مكتمل وأي مستندات مطلوبة، بك ةالخاص  VBMاقتراع 
الوثائق  /، أو التي ال تتضمن المعلوماتالتي تفتقر إلى توقيع مقدم الطلب VBMطلبات التعامل مع  تم ي . لن مجلس الحي  ات نتخاب ال

لسجالت  اقانون بموجب طلب ل ل VBM طلب هلية أصحاب المصلحة. قد تخضع بعض المعلومات الواردة في المطلوبة الالزمة إلثبات أ

 . لوالية كاليفورنيا العامة
 

 لتصويت ي يقوم با بالشخص الذالمعلومات الخاصة 
 

             الحي مجلس 

     لخيرم ااالس       ول ال االسم 

    عنوان البريد اإللكتروني   رقم الهاتف    تاريخ الميالد 

 
 العنوان الُمؤهل، أكمل كل ما ينطبق 

ش
عي
ي

 

 ______ ________الرمز البريدي   ________________المدينة   ________________________اسم الشارع
 

 _________________: ال يسكن به أحد     غيره  ☐يؤجر العقار   ☐يمتلك العقار   ☐ضع عالمة على ما ينطبق لهذا العنوان: 

ل
عم
ي

 

 ____________________________________________________________________ نظمةاسم الم

 ______ _________الرمز البريدي   _________________المدينة   ______________________اسم الشارع 

 ___________________________________غيره: ☐  مالك ☐   موظف  ☐ضع عالمة على ما ينطبق لهذا العنوان: 

ك 
متل
ي

 

 _______ ________الرمز البريدي   __________________المدينة   ________________________العنوان 
 

 _________________________غيره: ☐  عقار لعمل تجاري ☐  عقار لإلقامة  ☐ضع عالمة على ما ينطبق لهذا العنوان: 

ج
لم
 ا
حة
صل
م

مع
ت

 

حافظ باستمرار على عنوان شارع فعلي داخل حدود  ي ويتم تعريف مصلحة المجتمع على أنها الشخص الذي يشارك في منظمة غير ربحية 
فيد الحي. ال يجوز  ت  التي وأنشطة وعمليات مستمرة يمكن التحقق منها بأداء تقوم تلك المنظمة مجلس الحي لمدة ال تقل عن عام واحد، و

 . للربح أن يتأهل كمنظمة مجتمعيةلي كيان هادف 
 

 _____________________________________________________________________اسم المنظمة 
 _______ _________الرمز البريدي   _________________المدينة   ______________________اسم الشارع 

 أعاله. وارد ما هو  عالعنوان البريدي، قم باستكماله إذا كان مختلفاً  
 

    الرمز البريدي    المدينة      العنوان
 

 وصحيحة.حقيقية  البيانات جميع عقوبة الحنث باليمين بأن تحت  أنا أقر 
 

                 
 التاريخ          التوقيع

 
  للتصويت عن طريق البريد  طلب هذا البإرسال سيقوم عين مُ  شخص  إذا كان استكمال هذا الطلب ب عتمد )اختياري( مُ وكيل قوم ي
(VBM ) . 
 

      عينالم   شخص توقيع ال     عينالم   شخص اسم ال
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