ف
التسجيل للتصويت ي� االنتخابات
المحلية لعام 2019
االنتخابات المحلية هي ت
ال� نقرر فيها من يمثلنا ف ي� مجالسنا ومجالس الصحة .ويستطيع أي شخص
ي
ين
الناخب� التصويت ف ي� االنتخابات المحلية .وستجرى االنتخابات عن طريق تصويت
مسجل ف ي� سجل
بال�يد ف ي� أكتوبر هذا العام.
ب

القليمية ،ومجالس الصحة ف ي� المقاطعات .وستجرى االنتخابات أيضا
تكون االنتخابات من أجل مجالس المدن والمقاطعات ،والمجالس إ
أ
للمجالس المحلية والمجتمعية ،واتحادات منح تراخيص أماكن بيع ش
الم�وبات الكحولية ،وبعض المؤسسات الخرى.
يجب أن تكون مسجال لتتمكن من التصويت وتبدي رأيك ف ي� االنتخابات المحلية.
أك� ،وكنت مواطنا نيوزيلنديا أو مقيما دائما ،وعشت ف ي� نيوزيلندا أل ثك�
يمكنك التسجيل للتصويت إذا كنت تبلغ من العمر  18عاما أو ب
من عام متواصل ف ي� وقت ما ف ي� حياتك.
أك� عدد ممكن من الناس وقت التصويت ،فإن كل شخص مسجل حاليا ف� السجل ت
بال�يد رزمة تحديث
س�سل إليه ب
لضمان تسجيل ب
ي
تسجيل اعتبارا من  29يونيو .وكل ما عليك هو التحقق من صحة البيانات الخاصة بك .وإذا كانت صحيحة ،فإنك ال تحتاج إىل عمل أي
ش�ء ث
التغي�ات وإرسالها إلينا مرة أخرى عىل الفور.
أك� من ذلك .أما ف ي� حالة وجود أي بيانات تحتاج إىل التحديث ،فقم بإجراء
ي
ي
ن
إذا لم تصلك رزمة ت
ح� يوم ي ن
يع� أنك يغ� مسجل للتصويت أو أن بياناتك يغ� محدثة .للتسجيل أو لتحديث
االثن�  8يوليو ،فهذا ي
ال تن�نت إىل موقع الويب  vote.nzأو اتصل هاتفيا عىل الرقم
بياناتك ،ستحتاج إىل إكمال نموذج تسجيل جديد .اذهب عىل إ
 0800 36 76 56لطلب إرسال نموذج إليك.

ف
بال�يد إىل
و� أواخر شهر
س�سلون أوراق التصويت ب
سبتم� ي
ب
تتوىل المجالس المحلية إدارة االنتخابات ي
ين
ين
االنتخا�.
المسجل� ف ي� السجل
المصوت�
جميع
بي
إذا لم تكن مسجال ف ي� موعد أقصاه يوم الجمعة  16أغسطس ،فلن يتم إرسال أوراق التصويت
بال�يد .وإذا سجلت بعد هذا التاريخ ،فسيكون عليك طلب أوراق تصويت خاصة من موظف
إليك ب
المحل.
شؤون االنتخابات بالمجلس
ي

لمزيد من المعلومات عن التسجيل للتصويت،
اذهب إىل موقع الويب vote.nz
لمزيد من المعلومات عن التصويت ف ي� االنتخابات
المحلية ،اذهب إىل موقع الويب vote2019.co.nz

