Precinct: Sample
Type: 1
 نموذج:منطقة
1 :النوع

 االقتراع الرسمي الديمقراطي/ Official Democratic Ballot
 االنتخابات الرئاسية التمهيدية/ Presidential Primary Election
Denver  مدينة ومقاطعة/ City and County of Denver

Arabic

2020  مارس3 ، الثالثاء/ Tuesday, March 3, 2020

How to vote:

:كيفية التصويت

Use blue or black ink
Completely fill the oval to the left of your choice  

استخدم قلم حبر أزرق أو أسود
قم بملء الشكل البيضاوي الموجود يسار اختيارك

If you make a mistake:

Cross out the entire name or choice that you marked by
mistake
Completely fill another oval to the left of the correct choice  

:إذا ارتكبت خطأ ما

اشطب على كامل االسم أو االختيار الذي حددته بالخطأ
قم بملء الشكل البيضاوي اآلخر الموجود يسار االختيار الصحيح

WARNING: Any person who, by use of force or other means, unduly influences an eligible elector to vote
in any particular manner or to refrain from voting, or who falsely makes, alters, forges, or counterfeits
any mail ballot before or after it has been cast, or who destroys, defaces, mutilates, or tampers with a
ballot is subject, upon conviction, to imprisonment, or to a fine, or both. Section 1-7.5-107(3)(b), C.R.S.

 يعاقب بالسجن أو الغرامة المالية أو كليهما أي شخص يدان باستخدام القوة أو غيرها من الوسائل للتأثير دون مبرر على:تحذير
 وأي شخص يقوم بتزييف أو تزوير أو تغيير أو تقليد،ناخب مؤهل لحمله على التصويت بطريق ٍة معينة أو االمتناع عن التصويت
 وكذلك أي شخص يدمر بطاقات االقتراع أو يشوهها أو يطمسها أو،أي بطاقات اقتراع ترسل عبر البريد قبل اإلدالء بها أو بعده
1-7.5-107(3)(b), C.R.S.  الفقرة.يعبث بها

Federal Offices
المكاتب الفيدرالية

President of the United States
رئيس الواليات المتحدة األمريكية

) صوّ ت لصالح مرشح واحد/ Vote for One(

Cory Booker
Pete Buttigieg
Tulsi Gabbard
Bernie Sanders
Elizabeth Warren
Amy Klobuchar
Roque “Rocky” De La Fuente III
Michael Bennet
Marianne Williamson
Deval Patrick
Michael R. Bloomberg
Robby Wells
Andrew Yang
Joseph R. Biden
Tom Steyer
Rita Krichevsky
John K. Delaney

