3 novembre 2013

دليل الناخب

jevotepourmaville.ca

يخبرك رئيس االنتخابات لمدينة مونتريال بحقوقك االنتخابية.
réal vous informe de vos droits.
هل يمكنك التصويت؟

ليحق لك التصويت ال بد أن يكون اسمك مدرجاً ضمن الالئحة االنتخابية وأن تستوفي يوم االنتخابات الشروط التاليةconditions suivantes le jour des élections : :
• الكندية؛ أن تكون مقيماً في مقاطعة كيبيك منذ ستة أشهرQuébec depuis six mois. .
• أن تكون حامال للجنسية
• أن يكون عمرك  18سنة أو أكثر؛

هل اسمك مدرج ضمن الالئحة االنتخابية؟
يمكنك أن تتأكد من إدراج اسمك في الالئحة االنتخابية بالرجوع إلى إشعار التسجيل الذي تتوصل به في بيتك.

كيف تسجل اسمك ضمن الالئحة اإلنتخابية؟

d’inscription ou de correction à la liste électorale. Un parent,
يتعيّن عليك أن تتوجه إلى مكتب المراجعة لتتق ّدم بطلب لتسجيل إسمك أولتصحيح معلوماتك الشخصية في الالئحة االنتخابية ،ويمكن الحد والديك
nde à votre place.
أوشريكك أو شريكتك أو أي شخص يعيش معك أن يتق ّدم بالطلب نيابة عنك.
a refusée.
عليك أن ترفق الطلب بوثيقتين تثبتان هويتك ّ
وإال ُرفض الطلب.

mple : Certificat de naissance, carte d’assurance maladie,

الوثيقة األولى

يجب أن تتضمن الوثيقة األولى اسمك وتاريخ ميالدك .من بين الوثائق التي تحمل هذه المعلومات :شهادة الميالد ،بطاقة التأمين الصحي ،جواز السفر الكندي.

الوثيقة الثانية
de conduire, compte de téléphone ou d’électricité.
يجب أن تشير الوثيقة الثانية إلى اسمك وعنوانك .من بين الوثائق التي تتضمن هذه المعلومات :رخصة السياقة ،فاتورة الهاتف أو الكهرباء.
أين يوجد مكتب المراجعة؟

sont indiqués sur l’avis que vous recevez à la maison.

عنوان مكتب المراجعة وأيام وساعات عمل هذا المكتب موجودة في إشعار التسجيل الذي تتوصل به في منزلك.

متى وأين يمكنك أن تقترع؟
diquant où et quand voter. Le jour des élections, présentezpar anticipation.
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ستتوصل قبل بضعة أيام من موعد االنتخابات برسالة تذكير تذكرك بمكان وتاريخ االقتراع .وفي هذا اليوم
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العاشرة صباحا و الثامنة ليال .كما يمكنك االقتراع بشكل مسبق .عنوان مكتب التصويت المسبق وأيام وساعات عمل هذا المكتب موجودة في إشعار
الذي تتوصل به في منزلك .مكاتب التصويت المسبق كلها مجهزة بشكل يسهل دخول االشخاص محدودي الحركة.
جديد :أربعة أيام إضافية لالقتراع

ar anticipation ? Quatre journées supplémentaires vous sont
هل أنت غير قادر على االقتراع في يوم االنتخابات أو في أيام االقتراع المسبق؟ لديك اآلن أربعة أيام إضافية لالقتراع في مكتب التصويت الخاص بمقاطعتك.
arrondissement. Les bureaux d’élection en arrondissement
مكاتب التصويت المسبق كلها معدة بشكل يسهل دخول االشخاص محدودي الحركة.

لمعرفة أيام وأوقات العمل في مكتب التصويت التابع لك ،يمكنك زيارة موقعنا االلكتروني أو االتصال بمكتب رئيس
االنتخاباتn arrondissement, consultez notre site.
Web ou communiquez

كيف تتم عملية التصويت ؟
المرحلة األولى :يتأكد موظفو مركز االقتراع من وجود اسمك ضمن
الالئحة االنتخابية.
المرحلة الثانية :تثبت هويتك وتدلي ببطاقتك الشخصية.
المرحلة الثالثة :نعطيك بطاقات االقتراع.
ْزل الختيار المرشح الذي تريده
المرحلة الرابعة :تتوجه إلى ال َمع ِ
بشكل سري .ويكفي أن تضع عالمة على إحدى
الدوائر المطبوعة على بطاقات االقتراع باستعمال القلم
الذي يعطيك إياه فارز األصوات.
المرحلة الخامسة :بعد االختيار تعود إلى الطاولة.

مالحظة هامة جدا :لكي تتمكن من التصويت يجب أن تثبت
portant ! Pour voter, vous devez établir votre
هويتك عن طريق االداء بإحدى الوثائق التالية:
ntité en présentant l’un des documents suivants :

•
•
•
•
•

المرحلة السادسة :تضع بنفسك بطاقات االقتراع في الصندوق.

الصحي
votre carte d’assurance maladie
بطاقة التأمين ;
رخصة السياقة
; votre permis de conduire
جواز السفر الكندي
; votre passeport canadien
شهادة االنتماء للهنود
; votre certificat de statut d’Indien
شهادة االنتماء للقوات الكندية
votre carte des Forces canadiennes.

هل أنت غير قادر على الذهاب إلى مركز االقتراع؟
إذا كنت ال تستطيع الذهاب إلى مكتب التصويت ألسباب صحية ،يمكنك أن تقترع في بيتك .ويتعيّن عليك أن تتق ّدم بطلب في هذا الصدد إلى مكتب رئيس االنتخابات
في منطقتك .وإذا أردت أن تقترع في بيتك ،يمكنك الحصول على المعلومات المتعلّقة بطريقة التسجيل من خالل االتصال بمكتب رئيس االنتخابات.

لديك أية أسئلة؟
• زر موقعنا اإللكترونيwww.jevotepourmaville.ca :
• اتصل بنا على الرقم المجاني التالي514 872-VOTE (8683) :
• راسلنا عن طريق البريد اإللكتروني التاليElection@ville.montreal.qc.ca :

Manuel de l’électeur – Résumé – Arabe
Source: Le Directeur général des élections du Québec

scrutin.

ourrez voter à votre domicile. À cet effet, une demande écrite
ous prévaloir du vote à votre domicile, vous pouvez obtenir
Bureau du président d’élection.

