ثبت نام برای
انتخابات محیل 2019

انتخابات محیل ن
زما� است که ما تصمیم می یگ�یم چه کیس نماینده ما در شوراها و شوراهای
ت
بهداشت ما باشد .همه ن
انتخابا� هستند می توانند در انتخابات محیل رأی
کسا� که در فهرست
دهند .این انتخابات از طریق رأی ت
اکت� امسال برگزار خواهد شد.
پس� در ب
انتخابات برای ی ن
تعی� هیأت مدیره شوراهای شهر و بخش ،شوراهای منطقه ای و بهداشت ناحیه است .در برخی از مناطق نیوزلند ،این
ن� برای ی ن
انتخابات ی ز
تعی� هیأت مدیره های محیل و اجتماعی ،تراست الیسنس ها و برخی دیگر از سازمان هاست.
برای اینکه بتوانید رأی دهید و در انتخابات محیل ف
حر� برای ت ن
گف� داشته باشید باید ثبت نام کنید.
گ
اگر سن شما  18سال یا ت
بیش� است ،یک شهروند نیوزلندی هستید یا در آنجا به صورت دائم سکونت دارید ،و یا در یک دوره از زند�
گ
خود برای مدت مستمر بیش از یک سال در نیوزیلند زند� کرده باشید ،می توانید برای رأی دادن ثبت نام کنید.
حداک� افراد به موقع برای رأی دادن ثبت نام کنند ،برای هر شخیص که در حال ض
ث
حا� می تواند رأی دهد،
برای اطمینان از اینکه
ن
تا تاریخ  29ژوئن ،بسته به روزرسا� ثبت نام ارسال خواهد شد .همه کاری که باید انجام دهید این است که برریس کنید اطالعات
ن
روزرسا�
تغی� و به
صحیح باشند .اگر اطالعات مندرج صحیح هستند الزم نیست کار دیگری انجام دهید .اگر اطالعات مندرج نیاز به ی

تغی�ات را اعمال کرده و فوراً بسته را برای ما ارسال کنید.
دارند ،ی
اگر تا تاریخ دوشنبه  8ژوئیه بسته ای دریافت نکردید ،بدین ن
مع� است که شما برای رأی دادن ثبت نام نکرده اید یا جزئیات اطالعات
ن
روزرسا� جزئیات خود ،الزم است فرم ثبت نام جدیدی پر کنید .در سایت  vote.nzآنالین
شما به روز نیست .برای ثبت نام یا به

بگ�ید.
شوید یا برای درخواست ارسال فرم به شما ،با شماره  0800 36 76 56تماس ی

سپتام� آنها برگه های اخذ رأی را از طریق پست برای همه رأی دهندگان فهرست
انتخابات توسط شورای محیل اجرا می شود و در آخر
ب
ت
انتخابا� ارسال می کنند.
اگر تا جمعه  16اوت ثبت نام نکنید ،برگه رأی دهی از طریق پست برای شما ارسال نخواهد شد.
اگر بعد از این تاریخ ثبت نام کنید ،باید از مسئول انتخابات شورای محیل خود تقاضای دریافت برگه
رأی دهی ویژه داشته باشید.

برای کسب اطالعات ت
بیش� درباره ثبت نام برای رأی
دادن ،به  vote.nzمراجعه کنید
برای کسب اطالعات ت
بیش� درباره انتخابات محیل،

به  vote2019.co.nzمراجعه کنید

