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 دلیل االنتخابات الفیدرالیة
 
 
 



 ما ینبغي أن یعرفھ الناخبون
 

  

 

 . elections.ca اإللكتروني الموقع على متعددة بلغات متوفر المطبوع ھذا
                           في أشكال وأنساق أخرى مثل القراءة على طریقة بریل أو الحروف الكبیرة أو طریقة "دایزي"،  للحصول على ھذا المطبوع   

 الرجاء االتصال بنا.  
 
 

   

  ُمسجل أنك من تأكد
 ي عنوانك الحاليف
 

 
   

بطاقة معلومات الناخب انتظر   
صة بك في البریدالخا  

 

 
   

   قم بإعداد خطة للتصویت

   

 من ھم المرشحون علیك أن تعرف
 في دائرتك االنتخابیة

 

 
   

علیك أن تُحضر معك بطاقة ھویة 
 عندما تذھب للتصویت

 

 
   

   

  في مركز االقتراع الخاص بك
  في یوم االقتراع

  

   

  في مركز االقتراع الخاص بك
أیام االقتراع المسبقفي   

 

 
   

 مكتب من مكاتب ھیئةفي أي 
في جمیع أنحاء االنتخابات الكندیة 

)محددةكندا (ھناك مھل زمنیة   
 

 

 
   

 موقع  زوروا بالبرید:
elections.ca  لالطالع على المزید

ھناك مھل زمنیة  ( من المعلومات
 محددة)

 

 

   

 

 



ھذه سنة االنتخابات الفیدرالیة

 الناخب معلومات بطاقة على للحصول مسجل أنك تأكد

االنتخابات. ُتخبرك ھذه  انطالق البرید بعد اإلعالن الرسمي عنب الناخب معلومات بطاقة ستستلم فإنك ،مسجال كنت إذا
المكان الذي یمكنك أن ُتصوت فیھ وموعد التصویت. علیك أن تحضر ھذه البطاقة معك، إضافة إلى بطاقة البطاقة عن 

   ھویة، عندما تذھب للتصویت لكي تمر عملیة التصویت بسھولة. 
فمن المحتمل أنك غیر مسجل أو أن  ،التي تتضمنھا خاطئةلم تستلم بطاقة معلومات الناخب، أو إذا كانت المعلومات  إذا

 أو االتصال بنا على رقم elections.ca الموقع اإللكترونيمعلومات الناخب الخاصة بك غیر حدیثة. علیك بزیارة 
للتأكد من تسجیلك وتجدید معلومات تسجیلك. یمكنك أیضاً أن ُتسجل اسمك عندما تذھب للتصویت. 6868-463-800-1

 أن تستوفي الشروط التالیة: علیك الفدرالیة، االنتخابات في والتصویت للتسجیل
• 
• 
•

یجب أن تكون مواطناً كندی اً 
یجب أن یكون عمرك على األقل 18 عاما ًی وم االقتراع 

یجب أن ُتثبت ھویتك وعنوانك 



  كیفیة التصویت

 

 االنتخابات فترة خالل وقت أي في تقریباً  تصوت أن یمكنك
أفضل تناسبك التي التصویت طریقة اختر  

 في یوم االقتراع
ساعة (یختلف  12االقتراع المخصص لك مفتوحاً لمدة  مركز سیكون

 عدد الساعات حسب المقاطعات)
 

 المسبق االقتراع أیامفي 
 صباحاً إلى  9سیكون مركز االقتراع المخصص لك مفتوحاً من الساعة 

 مساء یوم الجمعة والسبت واألحد واإلثنین في األسبوع الذي یسبق یوم 9
 االقتراع العام. 

 
 أي مكتب من مكاتب ھیئة االنتخابات الكندیة في جمیعفي 

 أنحاء كندا
 یوم قبل الكندیة االنتخابات ھیئة مكاتب من مكتب أي إلى أن تذھب علیك

 بالتصویت ستقوم. مساءً  6 الساعة قبل االقتراع لیوم السابق الثالثاء
 انطالق عن الرسمي االعالن بعد. خاصة تصویت طریقة باستخدام

 االتصال أو elections.ca الموقع اإللكتروني زیارة یمكنك االنتخابات،
 . إلیك األقرب المكتب مكان لمعرفة بنا

 
 بالبرید

 . المعلومات من المزید على لالطالع بنا اتصلوا أو elections.ca الموقع اإللكتروني زوروا
 

 

 

 بطاقة معلومات الناخبراجعوا 
لمعرفة أیام وأماكن  الخاصة بكم

 االقتراع.وأوقات 

 

 



 للتصویت الصالحة الھویة بطاقات

 

 

 
 وعنوانك ھویتك إلثبات خیارات ثالثةلدیك 

 الخیار األول
 یجب علیك إظھار إحدى بطاقات الھویة التالیة:

 الخاصة بك /السیاقةرخصة القیادة •
إقلیم أو المحلیة)، تحمل /، أو حكومة مقاطعةلفیدرالیةأو أي بطاقة أخرى ُتصدرھا حكومة كندیة (إما الحكومة ا •

 .صورتك واسمك وعنوانك الحالي

 

 

   أو

  الخیار الثاني  
 ) من بطاقات الھویة2یجب علیك إظھار بطاقتین (

 یجب أن تحمل كال البطاقتین اسمك ویجب أن تحمل على األقل إحدى البطاقتین عنوانك الحالي.
 أمثلة:

 بطاقة معلومات الناخب وكشف حساب مصرفي •

 

 
+ 

 فاتورة الكھرباء أو الماء أو الھاتف أو بطاقة الطالب  •

 لیس لدیك أي بطاقة من ھذه البطاقات؟ لیس ھناك مشكلة!
 ھناك بطاقات ھویة أخرى مقبولة. 

 . elections.ca الموقع اإللكتروني الئحة البطاقات المقبولة في راجع

 

 

   أو

  الخیار الثالث  
 إذا لم تكن لدیك بطاقة ھویة

رغم ذلك، یمكنك أن تصوت إذا صرحت بھویتك وعنوانك كتابة وأحضرت شخصاً یعرفك إلثبات ھویتك شریطة أن 
 یكون مسجالً في نفس مركز االقتراع الذي أنت مسجل فیھ. 

 

 
+ 

ویجب أن یكون الشاھد قادراً على إثبات ھویتھ وعنوانھ. یمكن للشاھد أن یشھد لشخص واحد فقط (باستثناء  
 .األشخاص المقیمین في مؤسسات الرعایة الطویلة األجل)

 

  



 تسھیالت لذوي اإلعاقةال

 

 

   

. المسبق االقتراع أیام في أو االقتراع یوم في یصوتوا لكي الناخبین لجمیع اقتراع مراكز تخصیص یتم
تلبي لیكم أن تتأكدوا أن مراكز االقتراع المخصصة لكم ع. االنتخابات انطالق عن الرسمي اإلعالن بعد

 احتیاجاتكم الخاصة عن طریق ما یلي:
 بك الخاصة الناخب معلومات بطاقة مراجعة •

في الموقع  )Voter Information Serviceالناخب" (إدخال رمز بریدك في خانة "خدمة معلومات  •
 أو ؛elections.caاإللكتروني 

 (للذین لھم صعوبة في السمع) 1-800-361-8935أو رقم  1-800-463-6868 رقم على بنا االتصال •

  التسھیالت لذوي اإلعاقة في مراكز االقتراع المخصصة لكم، الرجاء االتصال بنا.  عن استفسارات لدیكم كانت إذا

 الرجاء اإلشارة، ولغة اللغة بشأن المساعدة ذلك في بما التصویت، بخصوص المسبقة المساعدة على الحصول لطلب
قبل بل یوم الثالثاء السابق لیوم االقتراع ق االنتخابیة دائرتكم في الموجود الكندیة االنتخابات بمكتب ھیئة االتصال
 مساًء.  6الساعة 

 
 
 
 

 

:االقتراع یوم في التصویت على المساعدة ووسائل خدمات  
 

     
 

  )x4مكبرة (عدسات 

  

 

 تضم كبیرة اقتراع بطاقة
 مكتوبة المرشحین أسماء

  كبیرة بحروف

      

 قلم بقبضة كبیرة
 

 

  

 
بحجم  المرشحینالئحة 
 بطریقة بریلوكبیر 

 

      

 ملء على المساعدة تقدیم
  االقتراع بطاقة

 

  

 
نموذج تصویت باللمس 

 وبطریقة بریل
 

     
 

 
 
 

 
 


	تأكد أنك مسجل للحصول على بطاقة معلومات الناخب
	للتسجيل والتصويت في الانتخابات الفدرالية، عليك أن تستوفي الشروط التالية:
	يمكنك أن تصوت تقريباً في أي وقت خلال فترة الانتخابات
	في يوم الاقتراع
	في أيام الاقتراع المسبق
	سيكون مركز الاقتراع المخصص لك مفتوحاً من الساعة 9 صباحاً إلى
	9 مساء يوم الجمعة والسبت والأحد والإثنين في الأسبوع الذي يسبق يوم
	الاقتراع العام.
	في أي مكتب من مكاتب هيئة الانتخابات الكندية في جميع أنحاء كندا
	في أي مكتب من مكاتب هيئة الانتخابات الكندية في جميع أنحاء كندا
	بالبريد

	خدمات ووسائل المساعدة على التصويت في يوم الاقتراع:

