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PUBLIC HEALTH DIVISION 

اقل من ١٨ عاما حتی

تُقبل فقط اشكال هويات التعريف التي 
تحمل الصورة علی دليل العمر:

?

كيف تقرأ بطاقة الهوية الصادرة عن والية اوريغون  

يحظر بيع منتجات التبغ والسجائر االلكترونية في 
والية اوريغون ألي شخص يقل عمرە عن 21 عاما 

حيث يجب ان يتحقق موظفو المبيعات في والية 
اوريغون من جميع االشخاص الذين تقل اعمارهم عن 
30 عاما من خالل هوية نافذة قبل بيع منتجات التبغ 

او السجائر األلکترونية إليهم.

كيفية التحقق من بطاقة الهو`ية للذين 
تقل اعمارهم عن 21

تتضمن رخصة القيادة والهوية التعريفية في 
اوريغون التواريخ التي سيبلغ فيها الزبون 

21 عاما و18 عاما داخل مربع احمر علی 
الجانب األيمن من البطاقة.

جواز سفر الشخص، او بطاقة الجواز، . 1
والصادرين عن الواليات المتحدة االمريكية 

او أية حکومة اجنبية.
رخصة قيادة الشخص والصادرة عن والية . 2

امريكية.
هوية بطاقة الشخصية الصادرة عن والية . 3

امريكية.
هوية تعريفية صادرة عن قبيلة هندية . 4

معترف بها فدراليا. 
هوية تعريفية عسكرية امريكية. 	
اية هوية تعريفية اخری صادرة عن والية . 	

او اقليـم في الواليات المتحدة وتحمل جميع 
مايڵي: صورة الشخص واسم الشخص 

وتاريخ ميالدە والوصف الجسدي للشخص.

يحمل معظم الزبائن رخصة قيادة أو هوية تعريفية 
صادرة عن والية اوريغون. وكلتا البطاقتان تصدران 

 عن قسم خدمات السائقين والمركبات في أوريغون 
 ،)Driver and Motor Vehicles Service Branch)

وكلناهما تتشابهان في الشكل. 

التتسرع وال تسمح بالضغط عليك عند التحقق من هوية 
الزبون. وتحقق بعناية من بطاقة الهوية إمتثاال للقانون. 

تحقق دائما من الهوية بدال عن سؤال الزبون عن 
تاريخ ميالدە. 

 هل ترغب بالمزيد من المعلومات حول القوانين التي تحظر بيع منتجات التبغ ونظم توصيل المستنشقات لالشخاص الذين تقل اعمارهم عن 21 عاما؟ 
Tobacco.Inspections@state.or.us :البريد اإللكتروني 

يمكن تزويد هذا المستند عند الطلب بصيغة بديلة لألفراد ذوي اإلعاقات أو بلغة أخرى غير اللغة 
اإلنجليزية لألشخاص ذوي المهارات المحدودة في اللغة اإلنجليزية. لكي تطلب هذه النشرة بتنسيق 
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