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صفحة 2

تاريخ ميالدك )يوم شهر سنة(
        

إذا كنت ال تعرف تاريخ ميالدك ، يرجى وضع عالمة إذا كنت :

 أقل من 18       18 - 70     فوق 70 

اسمك و عنوانك
األسم )األسماء( األولى   

  

اسم العائلة
 

عنوانك

الرمز البريدي       

هل تعيش في عنوان آخر؟
 ال     نعم

إذا كنا قد طبعنا معلومات التي تعتبر غير صحيحة ، 
يرجى شطبها و كتابة المعلومات الصحيحة.

  إذا كنت تعيش أيضا في عنوان آخر  
 ال تعطينا العنوان اآلن ، و لكن قد نطلب منك مزيد 

من المعلومات في وقت الحق. 

هل أنتقلت لمنزل آخر في األشهر الـ 12 الماضية؟
 ال     نعم

 إذا كانت اإلجابة بنعم ، يرجى إعطاء أي عنوان سابق كنت قد عشت فيه خالل 
العام الماضي.

الرمز البريدي       

إذا كان هذا العنوان في الخارج ، هل كنت مسجال في المملكة المتحدة باعتبارك ناخب في الخارج؟
 ال     نعم

هل غيرت اسمك في األشهر الـ 12 الماضية؟
 ال     نعم

إذا كانت اإلجابة بنعم ، فالرجاء إعطاء اسمك السابق.

من فضلك قل لنا التاريخ الذي غيرت فيه اسمك )يوم شهر سنة(.

        

 على سبيل المثال ، إذا كنت قد تزوجت.

أوصل جهازك 
باإلنترنت

 يمكنك ملء هذه االستمارة على العنوان 
www.gov.uk/register-to-vote

 استمارة التسجيل الفردية
 

سجل للتصويت
فقط شخص واحد يستطيع التسجيل للتصويت باستخدام هذه االستمارة. 

 استخدم الحبر األسود و أكتب بأحرف مطبعية كبيرة أو زر الموقع على االنترنت على 
www.gov.uk/register-to-vote

 إذا كنت ال تعرف تاريخ ميالدك بدقة؟ 
يرجى إعطاء تاريخ الميالد الذي كتبته على الوثائق 

الرسمية األخرى )على سبيل المثال ، جواز سفرك أو 
رخصة القيادة الخاصة بك( أو ضع عالمة على واحد 

من المربعات.
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تفاصيل االتصال
رقم )أرقام( الهاتف

عنوان البريد اإللكتروني ) إذا كان لديك واحد( بأحرف مطبعية كبيرة

ال ينبغي عليك إعطاءنا تفاصيل االتصال الخاصة بك 
، و لكن اذا فعلت فإن ذلك سوف يساعدنا اذا كنا في 

حاجة لالتصال بك بخصوص تسجيلك.

جنسيتك

       

إذا كان لديك أكثر من جنسية واحدة ، يرجى ذكرها 
جميعا. فقط يمكنك التسجيل للتصويت في المملكة 

المتحدة إذا كانت لديك إقامة. يجوز لنا فحص وضع 
الهجرة الخاص بك مع وزارة الداخلية قبل أن نقيد 

اسمك في السجل االنتخابي.

إقرار
المعلومات الواردة في هذه االستمارة صحيحة إلى أفضل ما لدي من علم . أنا أفهم أن المعلومات التي 

ذكرتها في هذه االستمارة سوف تستخدم في السجل االنتخابي.
أنا أفهم أنه إذا لم أتقدم بطلب للتسجيل عندما ُيطلب مني ذلك فأنني قد أواجه غرامة بقيمة £80.

أنا أفهم أن إعطاء معلومات كاذبة عن علم في هذه االستمارة يعتبر جريمة ، وأنني يمكن أن أواجه غرامة 
تصل إلى 5,000£ و/ أو عقوبة بالسجن لما يصل إلى ستة أشهر.

التاريخ )يوم شهر سنة( التوقيع  
 

 اآلن عليك توقيع و إعادة 
االستمارة

 قم بإرسال االستمارة الموقعة في 
 المظروف المدفوع أجرة البريد - أو إلى 

العنوان على الصفحة 1 من هذه االستمارة. 

السجل المفتوح
   أنا ال أريد أن يكون اسمي و عنواني مضمنان في السجل المفتوح.

هناك مزيد من المعلومات حول السجل المفتوح على 
الصفحة 4 من هذه االستمارة.

صفحة 3

إذا كنت ال تستطيع التصويت شخصيا؟
إذا كنت غير قادر على الذهاب إلى مركز االقتراع شخصيا في يوم االقتراع ، 

يرجى اختيار الطريقة التي ترغب في التصويت بها و سوف نرسل لك استمارة.

 بالبريد 
 بالوكالة )شخص يقوم بالتصويت نيابة عنك( 

يمكنك تحميل استمارة تقديم طلب من العنوان 
.www.aboutmyvote.co.uk

رقم التأمين الوطني الخاص بك
 قد تجد ذلك على قسيمة الدفع الخاص بك ، أو على الرسائل الرسمية حول الضرائب 

أو المعاشات أو المنافع.

إذا كنت ال تستطيع أن تخبرنا عن رقم التأمين 
الوطني الخاص بك ،  قد نحتاج أن نطلب منك تقديم 

 إثبات لهويتك.
 سوف نتصل بك بخصوص هذا الموضوع ، كما أن 

التعامل مع طلبك قد يستغرق وقتا أطول.

 إذا كنت ال تعرف تاريخ ميالدك أو جنسيتك أو 
رقم التأمين الوطني الخاص بك؟

الرجاء إخبارنا لماذا.
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