اطالعات مربوط به انتخابات  -شهرنورت ونکوور
)(CITY OF NORTH VANCOUVER
www.nsiip.ca

انتخابات مربوط به شهرداری (شهردار ،مشاوران شهردار ،هیات امناء مدارس) شنبه  ۱۵اکتبر ۲۰۲۲برگزارمی شود.
دراین انتخابات ،ساکنان ناحیه نورت ونکوورمجموعاً  ۱۰نفررا برای یک دوره  ۴ساله انتخاب خواهند کرد:
 ١شهردار ۶ ،مشاور شهردار ،و  ۳عضو هیات امناء مدارس.

چرا رای می دهیم؟

مدیران دولتی شهری در مورد مسکن ،حملونقل ،پارکها ،حمایت از افراد آسیبپذیر ،و بسیاری دیگر از مسائل مهم محلی تصمیمگیری میکنند ،بنابراین رای دادن فرصتی است
برای تأثیرگذاری شما بر تصمیمات برآمده ازاین سازمانها  /شوراها .با دریافت اطالعات از نامزدهایی که ارزشها و اولویت های شما را در مورد مسائل محلی به بهترین وجه منعکس می
کنند ،رای آگاهانه و سازنده تری به صندوقها بریزید .لطفاً دوستان و خانواده خود را نیزبرای دریافت اطالعات و شرکت درانتخابات تشویق کنید!

چه افرادی می توانند در رای گیری شرکت کنند؟
برای رای دادن در انتخابات محلی شهرداری باید:

 شهروند کانادا باشید. در روز انتخابات حداقل ۱۸سال سن داشته باشید. ساکن همان ناحیه باشید. از  ۱۴آوریل  ۲۲۰۲ساکن  BCباشید. -ازرای دادن در انتخابات محروم نباشید.

نحوه ثبت نام برای شرکت در رای گیری

اگر قب ً
ال ثبت نام کرده اید ،ممکن است تاکنون کارت اطالعات رأی دهنده را ازطریق پست دریافت کرده باشید .کارت ثبت نام رای دهندگان شما به شما می گوید که کجا و چگونه
رای دهید.
اگرکارت اطالعات رای دهنده ندارید ،می توانید برای رای دادن به دو روش زیراقدام نمایید:
 -١آنالین (درمهلت مقرر) :به صورت آنالین دروب سایت  Elections BCثبت نام کنید.
 -۲به صورت حضوری ،درروزانتخابات یا درمرکزاخذ رای پیش ازموعد :برای این امر می بایست مدارک شناسایی عکس دار و مدرکی که نشانی محل سکونت فعلی شما را نشان دهد
به همراه داشته باشید (گزینه اول :گواهینامه ،کارت شناسایی استان ،کارت سرویس دهی استان و یا هرمدرک شناسایی دولتی که حاوی نام کامل ،عکس و آدرس شما باشد؛ گزینه
دوم :دو مدرک شناسایی که هر دو حاوی اسم کامل و حداقل یکی از آنها نشان دهنده آدرس محل سکونت فعلی شما باشد) اطالعات بیشتر(به زبان انگلیسی) :از چه نوع شناسه
هایی می توانید استفاده کنید؟

نحوه رای دادن

 -١رای گیری پیش از موعد  -ازطریق پست
واجدین شرایط می توانند ازطریق پست رای دهند .برای این کارابتدا باید فرم مربوطه را درخواست نمایید .فرم های درخواست به صورت آنالین یا درمحل شهرداری (پالک،١۴١
خیابان١۴غربی  ،نورت ونکوور) دردسترس می باشند.
 فرم درخواست رای ازطریق پست را تکمیل و آن را تا تاریخ  ۱۰سپتامبر  ۲۰۲۲از طریق پست ،ایمیل یا به صورت حضوری به محل شهرداری ارسال/ارائه فرمایید. پس ازآن ،یک بسته شامل برگه رای پستی از طریق پست برای شما ارسال می گردد .درصورت درخواست شما برای دریافت حضوری این بسته ،می بایست به محل مربوطهمراجعه نمایید.
 برگه رای پستی تکمیل شده ومدارک مربوطه را به سرپرست انتخابات ناحیه برگردانید .برگه رای پستی باید تا قبل ازپایان مهلت انتخابات (شنبه  ۱۵اکتبر  ۲۰۲۲ساعت  ۸شب)توسط دفتر انتخاباتی ناحیه دریافت شود.
 -۲رای گیری پیش از موعد  -به صورت حضوری
این امکان پنج روزقبل ازروزانتخابات درمحل شهرداری (پالک ،١۴١خیابان١۴غربی  ،نورت ونکوور) در اتاق کنفرانس ( A/Bبا قابلیت دسترسی برای صندلی چرخدار) به شرح زیر
وجود دارد:
•چهارشنبه ۵ ،اکتبر( ۸صبح تا  ۸بعدازظهر)
•شنبه ۸ ،اکتبر(۱۰صبح تا  ۴بعدازظهر)
•سه شنبه ۱۱ ،اکتبر(۱۰صبح تا  ۶بعدازظهر)
•چهارشنبه۱۲ ،اکتبر( ۸صبح تا  ۸بعدازظهر)
•پنجشنبه۱۳ ،اکتبر(۱۲ظهر تا  ۸بعد ازظهر)
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 -۳رای دادن در روز انتخابات  -به صورت حضوری

اگر درروز انتخابات رای می دهید ،باید شخصاً درمحل تعیین شده رای خود را به صندوق بریزید .تمامی محلهای رای گیری زیردرروز شنبه  ۱۵اکتبر  ۲۰۲۲از ساعت  ۸صبح تا ۸
بعد ازظهر باز می باشند.

2145 Jones Ave
115 Victory Ship Way
2605 Larson Rd
125 East 23rd St
225 East 2nd St
230 West Keith Rd
420 East 8th St
1860 Sutherland Ave
641 West 17th St

Carson Graham Secondary School
				The Pipe Shop
		Larson Elementary School
		Memorial Recreation Centre
North Shore Neighbourhood House
		Queen Mary Elementary School
		Ridgeway Elementary School
		Sutherland Secondary School
		Westview Elementary School

اگرامکان رفتن به محل رأی گیری را دارید اما ورود به ساختمان برایتان دشوار است ،یک مقام انتخاباتی برگه رأی را برای شما می آورد .این امکان وهمچنین دسترسی با صندلی
چرخدار در همه حوزه های رای گیری وجود دارد.

فهرست نامزدهای انتخاباتی

اطالعات نامزدها دروبسایت انتخابات ناحیه دردسترس می باشدCandidates for October 2022 Election - cnv.org :

با نامزدهای انتخاباتی بیشتر آشنا شوید

اگرامکان رفتن به محل رأی گیری را دارید اما ورود به ساختمان برایتان دشوار است ،یک مقام انتخاباتی برگه رأی را برای شما می آورد .این امکان وهمچنین دسترسی با صندلی
چرخدار در همه حوزه های رای گیری وجود دارد.
برای مالقات و آشنایی با نامزدهای انتخاباتی دررویدادهای انتخاباتی محلی شرکت کنید .غالباً ،جلسات آشنایی با نامزدها متعاقباً ازطریق کمپینهای انتخاباتی آنها برنامه ریزی می
شوند .بنابراین ،برای اطالع از چگونگی ،زمان ومکان برگزاری آنها ازجستجوی اینترنتی استفاده کنید .برای اطالع ازاین رویدادها وسایراطالعات میتوانید به سایت
 www.wevotens.caنیزمراجعه فرمایید.
همچنین ،روزنامه North Shore Newsآخرین اطالعات مربوط به این انتخابات مدنی ،ازجمله اطالعات در مورد نامزدها و رویدادهای انتخاباتی را منتشرمی کند:

https://www.nsnews.com/2022-civic-election

سایر منابع

 -صفحه انتخابات ناحیه نورت ونکوور

CNV - Elections 2022

 راهنمای رای دهندگان برای انتخابات محلی در استان بریتیش کلمبیا ( ۲۰۲۲به زبان فارسی)-راههای ارتباطی با افسرانتخاباتی منطقه:تلفن ۶۰۴-۹۸۲-۸۳۵۴؛ ایمیل elections@cnv.org
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