دليلك لإلدالء
بصوتك

أكتوبر 2022

يوجد العديد من الخدمات التي تستخدمها أنت وأرستك ،مثل الطرق ،ومراكز االستجامم ،واملتنزهات ،ومواقف السيارات ،واملدارس ،والنقل العام
واألماكن العامة ،والتي تديرها كلها حكومتك املحلية وتتلقى التمويل من الدوالرات التي تدفعها كرضيبة عىل األمالك .يُعد التصويت أحد أهم
الطرق يك تعمل عىل تشكيل ما يحدث يف الحي الذي تعيش به ويف جميع أنحاء أوكفيل .اتبع هذه الخطوات السهلة إليصال صوتك يف هذه
االنتخابات.

الخطوة  – 1األهلية

تصبح مؤهالً إذا كنت:
•مواط ًنا كنديًا؛
•تبلغ  18سنة عىل األقل قبل االنتخاب؛
•مقيامً بأوكفيل ،أو مالكاً أو مستأجرا ً لقطعة أرض ،أو زوج (زوجة) لهذا املالك أو املستأجر.
إذا كنت متلك أكرث من عقار يف أوكفيل ،فيمكنك التصويت مرة واحدة بنا ًء عىل عنوان إقامتك األسايس.

الخطوة  – 2التسجيل لإلدالء بصوتك
توجه إىل  elections.oakville.caلتتأكد من وجود اسمك بقامئة الناخبني قبل أن تتوجه لإلدالء بصوتك .مل
تجد اسمك بقامئة الناخبني؟ إذا كنت مؤهالً للتصويت ،فقدم طلباً عرب اإلنرتنت يك تُضاف إىل القامئة ،أو
توجه إىل أحد أماكن التصويت ومعك إثبات الشخصية الذي يوضح اسمك وعنوانك.

الخطوة  – 3استالم إخطار الناخبني من خالل الربيد

سرُيسل هذا إىل األشخاص املوجودين بقامئة الناخبني عن طريق الربيد يف شهر سبتمرب وسيتضمن خطاباً
ُ
وإخطارا ً للناخب بالتواريخ ومعلومات حول املكان.
إذا مل تتلق إخطار الناخب الخاص بك يف شهر سبتمرب ،فاستكمل طلباً لتعديل قامئة الناخبني عرب اإلنرتنت
(يلزم إثبات الشخصية) أو توجه إىل أحد أماكن التصويت ومعك إثبات الشخصية.

االتصال905-815-6015 :

الخطوة  – 4اختيار تاريخ التصويت ومكانه

أدل بصوتك مبكرا ً يف أي مكان يف أوكفيل أو أدل به يوم  24أكتوبر يف أي مكان يف منطقتك .توجه إىل
 elections.oakville.caللحصول عىل القامئة الكاملة لألماكن والساعات.
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ﺧﻂ اﻷﺳﺎس اﻟﺴﻔﲇ

ﺑﺤرية أوﻧﺘﺎرﻳﻮ

أو
ُعنّي كوكيل أن
عنّي ناخباً بالوكالة ليص ّوت بالنيابة عنك .تتوفر مناذج الوكالة عىل اإلنرتنت .وعىل الشخص امل ّ
ّ
يُقدم النموذج بنفسه يف دار البلدية.

الخطوة  – 5إحضار إثبات الشخصية
إذا استلمت إخطار الناخبني الخاص بك عرب الربيد ،فأحرضه وأحرض أحد إثباتات الهوية مثل رخصة القيادة.
وإذا مل تستلم إخطار الناخب ،فأحرض أحد إثباتات الهوية التي توضح اسمك وعنوانك.

الخطوة  – 6التصويت

يف مكان التصويت ،سيُفحص إثبات الهوية الخاص بك للتحقق من أهليتك ،وذلك قبل أن تستلم بطاقة
التصويت .حدد اختيارك بوضع عالمة  Xيف كل فئة من الفئات – العمدة ،وعضو املجلس اإلقليمي ،وعضو
مجلس املدينة ،والرئيس اإلقليمي وأمني مجلس التعليم.

إمكانية وصول ذوي االحتياجات الخاصة والشمول
تتيح جميع أماكن التصويت إمكانية وصول ذوي
االحتياجات الخاصة وتتوفر بها أدوات وخدمات
املساعدة عىل وصول ذوي االحتياجات الخاصة.

قبل أن تتوجه لإلدالء بصوتك ،إذا كنت بحاجة ملعلومات التصويت بلغة
أخرى ،فاتصل بالرقم  905-845-6601للحصول عىل خدمة الرتجمة الفورية
عرب الهاتف املتوفرة بأكرث من  240لغة.

elections.oakville.ca

