اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺪرال

راھﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺪرال

ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت رﺳﻤﯽ در ﻣﻮرد رأیدھﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و اﯾﻤﻨﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه ،از وﺑﺴﺎﯾﺖ  elections.caدﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ
)EC 90332-FAR (02/2021

1-800-463-6868 / elections.ca /TTY 1-800-361-8935

ﺳﻼﻣﺘﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻤﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺎﺳﺖ
در ﺷﻌﺒﮫ اﺧﺬ رأی ﺷﻤﺎ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺴﺌﻮل رأیﮔﯿﺮی ﻣﺎﺳﮏ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮارد وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ:

اﯾﺴﺘﮕﺎهھﺎی ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺖ

ﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎی ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﻣﺸﺨﺺ

ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ رأیﮔﯿﺮی در ﭘﺸﺖ ھﺮ
ﻣﯿﺰ ﭘﺸﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﻠﮑﺴﯽ

وﻗﺘﯽ ﺑﺮای رأی دادن ﻣﯽروﯾﺪ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ:

ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺰﻧﯿﺪ

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ رأی ﺑﺪھﯿﺪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺪاد
ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار
ﻣﯽدھﯿﻢ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﻠﻢ ﯾﺎ ﻣﺪاد
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﯾﺪ

ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﺘﺮ از
رأیدھﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن
رأیﮔﯿﺮی ،ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ

اﮔﺮ ﺟﻮاب آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻮوﯾﺪ  19ﺷﻤﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﻼﺋﻤﯽ از اﺑﺘﻼ ﺑﮫ وﯾﺮوس را دارﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮده در ﺗﻤﺎس ﺑﻮدهاﯾﺪ،
از  elections.caدﯾﺪن ﮐﺮده و درﺧﻮاﺳﺖ رأیدھﯽ از طﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
_______________________________________________________
اﯾﻦ ﺑﺮوﺷﻮر ﺑﮫ ﭼﻨﺪﯾﻦ زﺑﺎن در وﺑﺴﺎﯾﺖ  elections.caدر دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻗﺎﻟﺐھﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻂ ﺑﺮﯾﻞ ،ﭼﺎپ ﺑﺰرگ و  ،DAISYاز طﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره  1-800-463-6868ﯾﺎ 1-800-361-8935
) (TTYﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
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ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت اطﻼﻋﺎت رأیدھﻨﺪه ،اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ

اﮔﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﭘﺲ از ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرت اطﻼﻋﺎت رأیدھﻨﺪه را از طﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرت ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﺠﺎ و
ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ رأی دھﯿﺪ .ﺟﮭﺖ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ رأیدھﯽ ،ﮐﺎرت را ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺎرت را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت روی آن ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت رأیدھﻨﺪه ﺷﻤﺎ ﺑﮫ روز ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺛﺒﺖ
ﻧﺎم ﯾﺎ ﺑﮫ روزرﺳﺎﻧﯽ آدرس ﺧﻮد ،از وﺑﺴﺎﯾﺖ  elections.caدﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ از طﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره  1-800-463-6868ﯾﺎ
) 1-800-361-8935 (TTYﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﻣﯽروﯾﺪ ﮐﮫ رأی ﺑﺪھﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اطﻼﻋﺎت رأی دھﻨﺪه ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﯾﺎ ﺑﮫ روز
ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و رأی دادن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺪرال ،ﺑﺎﯾﺪ:
• ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎﺷﯿﺪ
• در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺪاﻗﻞ  18ﺳﺎل داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ
• ھﻮﯾﺖ و آدرس ﺧﻮد را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﯿﺪ
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روشھﺎی رأی دادن
در طﻮل دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً در ھﺮ زﻣﺎن ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ رأی ﺑﺪھﯿﺪ.

ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﮫ رأیدھﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

1

در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﺑﺮای اطﻼع از ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن رأیدھﯽ،
ﮐﺎرت اطﻼﻋﺎت رأی دھﻨﺪه ﺧﻮد را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﻌﺒﮫ اﺧﺬ رأی ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻣﺪت  12ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎز ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد )ﺳﺎﻋﺖھﺎ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﻄﻘﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ(.
2

در روزھﺎی ﭘﯿﺶ از رأیﮔﯿﺮی
در روزھﺎی ﺟﻤﻌﮫ ،ﺷﻨﺒﮫ ،ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ و دوﺷﻨﺒﮫ ھﻔﺘﮫ ﻗﺒﻞ از روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺷﻌﺒﮫ اﺧﺬ رأی ﺷﻤﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  9ﻋﺼﺮ ﺑﺎز ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

3

از طﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ
ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  6:00ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ ﻗﺒﻞ از روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآﯾﻨﺪ رأیﮔﯿﺮی وﯾﮋه رأی ﺧﻮاھﯿﺪ داد .ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺷﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﮔﮫ رأی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺗﺎ روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣﮭﻠﺖھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻨﮑﮫ آﯾﺎ رأیدھﯽ از طﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮔﺰﯾﻨﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،از وﺑﺴﺎﯾﺖ
 elections.caﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
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در ھﺮ دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺎﻧﺎدا در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺎﻧﺎدا
ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  6:00ﻋﺼﺮ روز ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ ﻗﺒﻞ از روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از دﻓﺎﺗﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺎﻧﺎدا در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻓﺮآﯾﻨﺪ رأیﮔﯿﺮی وﯾﮋه رأی ﺧﻮاھﯿﺪ داد .ﭘﺲ از ﻓﺮاﺧﻮان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﮫ وﺑﺴﺎﯾﺖ  elections.caﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻛﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﺰدﯾﻜﺘﺮﯾﻦ
دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺮای رأی دادن از طﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﯾﺎ در دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺎﻧﺎدا درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪھﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رأی دھﯿﺪ.
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ﺑﺮای رأی دادن ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ھﻮﯾﺖ و آدرس ﺧﻮد ﺳﮫ ﮔﺰﯾﻨﮫ دارﯾﺪ.
ﺑﺮای رأی دادن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎﺷﯿﺪ و در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺪاﻗﻞ  18ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮔﺰﯾﻨﮫ 1

ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرتھﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ را ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ

•
•

ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد

ھﺮ ﮐﺎرت دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا )ﻓﺪرال ،اﺳﺘﺎﻧﯽ/ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﻠﯽ( ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﺣﺎوی ﻋﮑﺲ،
ﻧﺎم و آدرس ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﺎ

ﮔﺰﯾﻨﮫ 2

دو ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ را ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ

ھﺮ دو ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎوی ﻧﺎم ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ آدرس ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻤﺎ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
+

ﻣﺜﺎلھﺎ:
• ﮐﺎرت اطﻼﻋﺎت رأیدھﻨﺪه و ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﺑﺎﻧﮑﯽ
• ﻗﺒﺾ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
اﯾﻨﮭﺎ را ﻧﺪارﯾﺪ؟ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﺎرتھﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ آﻧﮭﺎ را در وﺑﺴﺎﯾﺖ  elections.caﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﯾﺎ

ﮔﺰﯾﻨﮫ 3

اﮔﺮ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺪارﯾﺪ

اﮔر ھوﯾت و آدرس ﺧود را ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ اﻋﻼم ﮐﻧﯾد و از ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﻣﯽﺷﻧﺎﺳد و ﺑﮫ ﺷﻌﺑﮫ أﺧذ رأی ﺷﻣﺎ
ﺗﺧﺻﯾص داده ﺷده اﺳت ﺑﺧواھﯾد ھوﯾت ﺷﻣﺎ را ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧد ،ﺑﺎز ھم ﻣﯽﺗواﻧﯾد رأی ﺑدھﯾد.
+

ﺷﺨﺺ ﺗﺄﯾﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ھﻮﯾﺖ و آدرس ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .ھﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ )ﺑﮫ ﺟﺰ در
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت(.
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اﺑﺰارھﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻤﮏ ﺑﮫ رأیدھﯽ
ﺑﺮای روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و روزھﺎی ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﮫ ھﻤﮫ رأیدھﻨﺪﮔﺎن ،ﺷﻌﺐ أﺧﺬ رأی اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از
ﻓﺮاﺧﻮان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺷﻌﺒﮫ أﺧﺬ رأی اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎزھﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای
اطﻼع از ﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻌﺒﮫ:
• ﮐﺎرت اطﻼﻋﺎت رأیدھﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ

• ﺑﮫ وﺑﺴﺎﯾﺖ  elections.caﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﺮده و ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ﺧﻮد را در ﮐﺎدر ﺧﺪﻣﺎت اطﻼﻋﺎت رأیدھﻨﺪه وارد
ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ
• از طﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره  1-800-463-6868ﯾﺎ ) 1-800-361-8935(TTYﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

اﮔﺮ در ﻣﻮرد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻌﺒﮫ أﺧﺬ رأی ﺧﻮد ﻧﮕﺮان ھﺴﺘﯿﺪ ،از طﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره  1-800-463-6868ﯾﺎ 1-800-361-8935
) (TTYﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ در زﻣﯿﻨﮫ رأیدھﯽ از ﻗﺒﻞ ،از ﺟﻤﻠﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ زﺑﺎن و زﺑﺎن اﺷﺎره ،ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  6:00ﻋﺼﺮ روز ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ ﻗﺒﻞ از روز
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﺎ دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

اﺑﺰار و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻤﮑﯽ رأیدھﯽ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﺮﮔﮫ رأی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺣﺎوی ﻧﺎم
ﻧﺎﻣﺰدھﺎ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﺑﺰرگ

ﺗﺮﺟﻤﮫ زﺑﺎن و ﺗﻔﺴﯿﺮ زﺑﺎن اﺷﺎره )و
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻤﮏھﺎ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ از
ﻗﺒﻞ(

ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺎﻣﺰدھﺎ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﺑﺰرگ و
ﺧﻂ ﺑﺮﯾﻞ

ﮐﻤﮏ در زﻣﯿﻨﮫ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺑﺮﮔﮫ رأی
)ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﯾﺎ از
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻤﮏ
ﺑﺨﻮاھﯿﺪ(

اﻟﮕﻮی رأی ﮔﯿﺮی ﻟﻤﺴﯽ و ﺧﻂ
ﺑﺮﯾﻞ

ﻣﺪاد ﺑﺰرگ
)ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود(
ﺷﻤﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﻠﻢ ﯾﺎ ﻣﺪاد ﺧﻮد را
ﺑﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ (

ذره ﺑﯿﻦ ) 4ﺑﺮاﺑﺮ(

راھﻨﻤﺎی اﻣﻀﺎ

ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ :ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺎﻣﺰدھﺎ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺑﺮﯾﻞ ﻓﻘﻂ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﭼﺎپ ﺑﺰرگ در روزھﺎی ﻗﺒﻞ از رأیﮔﯿﺮی و روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
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