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réal vous informe de vos droits.
مأمور ارشد انتخابات کبک شما را از حقوقتان آگاه میسازد.
آيا شما حق رأی داريد؟

conditions suivantes le jour des élections
براي دادن راي الزم است اوآل نام شما در ليست رأیدهندگان وارد شود و ثانيا در روز رأیگيری واجد شرايط زير :
باشيد:
• در شش ماه گذشته درکبک ساکن بوده باشيدQuébec depuis six mois. .
• دارای تابعيت کانادا باشيد.
• حد اقل  18سال داشته باشيد.

آيا نام شما در فهرست رأی دهند گان قرار دارد؟
برای کنترل این موضوع می توانید به آگهی درج اسامی که به آدرس منزلتان فرستاده می شود  ،مراجعه نمائید.

چگونه می توانيد نامتان را در فهرست رأی دهندگان قرار دهيد؟
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ابتدا بايد به دفتراصالح فهرست رأی دهندگان مراجعه نموده و تقاضا نامه ای برای درج نام خود درparent,
correctionيکی
تصحیحlaآنàارائه دهيد.
رأی دهندگان یا
نامهnde à votre.
place.
بستگان ،همسر يا کسی که با شما زندگی ميکند ،می تواند از طرف شما اين کار را انجام دهد .برای انجام اين کارالزم است دو مدرک شناسائی همراه تقاضا
a refusée.
خود نشان دهید ،در غير اين صورت به درخواستتان ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مدرک شناسائی اول:

کانادائی mple : Certificat
de naissance,
maladie,
 carteيا گذرنامه
d’assuranceبهداشت
کارت بيمه سالمت
درمدرک شناسائی اول مي بايست نام وتاريخ تولدتان درج شده باشد ، ،برای مثال مدارکی نظير :شناسنامه،

مدرک شناسائی دوم:

درمدرک شناسائی دوم مي بايست نام وآدرستان مشخص شده باشد ،برای مثال مدارکی نظير :گواهینامه رانندگی ،قبض تلفن يا قبض برق
de conduire, compte de téléphone ou d’électricité.

دفتر اصالح فهرست رأی دهندگان در کجا واقع شده است؟

آدرس دفتر اصالح فهرست رأی دهندگان در منطفه شما ،و نيز روز و ساعاتی که اين دفتر باز است ،در آگهی که به آدرس منزلتان خواهد رسيد ،نوشته
شده است.
sont indiqués sur l’avis que vous recevez à la maison.

موعد اضافی ؟

اگر بعد از مهلت مقررکه برای تقاضای درج نام در فهرست رأی دهندگان يا اصالح نام تعيين شده است بخواهيد ثبت نام کنید ،بايد با دفتر مامور رأی
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نکته مهم ! درج نام شما درفهرست رأی دهندگان درموعد اضافی خاص ،به شما حق رأی قبل از موعد را نمی دهد ،بلکه شما فقط می توانید در
روز های رأی کیری درحوزه و یا در روز اصلی انتخابات رأی دهید.

کی و کجا می توانم رأی دهم ؟

رأی گيری،
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vousدريافت خواهيد کرد.
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چند روز پيش از روز انتخابات ،يک کارت ياد آوری ديگر مبنی بر مكان و زمان تعيين شده برایsont
شده است ،
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رأی دادن قبل
ساعت نه و نيم صبح تا هشت بعد از ظهر به آدرس تعيين شده مراجعه نمائيد .همچنين می توانيد در روزهائی که
arrondissement.
تعيينLes
bureaux
برایen
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رأی دهيد .مكان و زمان تعيين شده برای رأی قبل از موعد ،درهمان آگهی که به آدرستان فرستاده خواهد شد ،آمده است.

مطلب تازه :پنج روز بیشتر برای رأی دادن
n arrondissement, consultez notre site Web ou communiquez
آیا نمی توانيد در روز رأی گيری یا در ایام رأی گیری بیش از موعد رأی دهيد؟ شما پنج روز زمان بیشتری دارید تا به دفتر مامور رأی گیری حوزه
انتخابات محل خود یا یکی از دفاتر تعیین شده مراجعه و رأی دهید.
اگر می خواهيد ایام و ساعات افتتاح حوزه رأی گيری خود را بدانيد ،لطفا به وب سایت ما مراجعہ کنيد یا بہ با مرکز اطالعات ما تماس بگيرید.

چگونه رأی بدهم؟

گام يک 	:يک مأمور انتخاباتي وجود نامتان در ليست اسامی رأیدهندگان را
بررسي مینماید.
گام دو  :خودتان را معرفی کنید و کارت شناسائی تان را نشان دهید.
گام سه  :يک ورقه رأی مخفی به شما داده می شود.
گام چهار 	:شما با آن ورقه به داخل يک غرفه رأی ميرويد تا بتوانيد هر يک
از نامزدها را که میخواهيد ،به طور محرمانه انتخاب نمائيد .برای
انتخاب بر روی يکی از دايرههای ورقه رأی ،تنها با مدادی که مأمور
حوزه در اختیار شما قرار میدهد ،عالمت بگذارید.
گام پنج  :بعد از رأی دادن به ميز رأی گيری برگردید.
گام شش  :شخصاً برگه رأی خود را به صندوق رأی بیاندازید.

portant ! Pour voter, vous devez établir votre
ntité en présentant l’un des documents suivants :
maladieالزم است یکی از
در انتخابات
votre carte d’assurance
نکته مهم :برای شرکت ;
دهيد:
ارائه
خود
هویت
احراز
مدارک زیر را برای
; votre permis de conduire
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آیا قادر به حرکت نیستید؟

کارت بیمه بهداشت
; votre passeport canadien
گواهینامه
رانندگیvotre certificat de statut d’Indien
;
گذرنامه کانادا votre carte des Forces canadiennes.
گواهی مخصوص بوميان کانادا
کارت شناسائی نيروهای مسلح کانادا

ااگر بنا به داليل پزشکی قادر به حرکت نيستيد ،می توانيد در محل سکونت خود رأی دهيد  .بدین منظور ،باید برای مأمور رأیگیری حوزه انتخاباتیتان یک تقاضانامه scrutin.
کتبی بفرستید .در صورت تمايل به رأی دادن درمحل سکونت خود می توانيد اطالعات الزم را با تماس با افسر ارشد انتخابات دريافت نمائيد.

مسئول برگزاری انتخابات در کبک چه کسی است؟
ourrez voter à votre domicile. À cet effet, une demande écrite
کمک میرساند.
رأیتان به
افسر ارشد انتخابات کبک مسئول برگزاری انتخابات است که به عنوان یک نهاد بی طرف در تامين حق
ous prévaloir du vote à votre domicile,
شماvous
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obtenir
Bureau du président d’élection.
نحوه کسب اطالعات؟

• به وبسایت ما  www.jevotepourmaville.caمراجعه نمایید.
• با شماره تلفن ) 1-888-ELECTION (1-888-353-2846تماس بگیرید.
• با پست الکترونیکی ما به آدرس  info@electionsquebec.qc.caتماس بگیرید.
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