هل تشعر بالقلق إزاء
سالمتك الشخصية؟

هل تشعر بالقلق إزاء سالمتك
الشخصية؟

elections.org.nz
0800 36 76 56

أ
ف
الكا� إلتاحة بياناتهم عل ًنا ف ي� السجل
ال يشعر الجميع بالمان ي
ن
يع� فقدان حقهم ف ي� التصويت.
بي
االنتخا� ،ولكن هذا ال ي

إذا كنت مؤهال ً للتسجيل ولكنك تعتقد أن وجود بياناتك ُمسجلة ف ي�
االنتخا� المطبوع قد يهدد سالمتك الشخصية ،أو سالمة
السجل
بي
ف
أرستك ،يمكنك طلب تسجيل اسمك ي� السجل الرسي يغ� المنشور.
ستحتفظ اللجنة االنتخابية ببيانات التسجيل الخاصة بك بشكل آمن
ولن يتم الكشف عنها ألي شخص.
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Complete this form
to apply to go on the
unpublished roll.
Full name:

Date of birth:

Contact phone number:

Email address

Address where you are enrolled to vote or have applied
to enrol:

List any additional information provided to support
your application:

Please tick one of the following:
I am already enrolled
I am not enrolled and I have enclosed
a completed enrolment form
Signature/date:

Complete and post to: Electoral Commission,
PO Box 3220, Wellington 6140.

كيفية تسجيل االسم ف ي� السجل
يغ� المنشور.
لتقديم طلب لتسجيل االسم ف ي� السجل يغ� المنشور ،قم بملء
ف
حاليا،
النموذج الموجود ي� هذا الكتيب وإعادته .إذا لم تكن مسجال ً ً
أيضا إىل إكمال نموذج تسجيل .للحصول عىل نماذج تسجيل
فستحتاج ً
أو نماذج طلب إضافية ،يمكنك:
نز
ت�يل النماذج من موقع الويب  ،elections.org.nzأو
االتصال بالرقم  0800 36 76 56وسنقوم بإرسال النماذج
بال�يد.
إليك ب

ت
ال� أحتاج
ما المعلومات الداعمة ي
إىل تقديمها؟
ستحتاج إىل تقديم معلومات داعمة إلظهار سبب الحاجة إىل التسجيل
ف
ت
ال� ي ن
يتع� تقديمها:
ي� السجل يغ� المنشور .أمثلة عىل نوع المعلومات ي
خطاب من صاحب العمل ،أو المحامي ،أو المختص االجتماعي،
أو المنارص ،أو شخص ذي مكانة ف ي� المجتمع يوضح سبب تعرض
عملك أو ظروفك الشخصية للخطر ،أو
نسخة من أمر حماية ساري المفعول بموجب قانون مكافحة العنف
العائل لعام  ،1995أو
ي
نسخة من أمر تقييدي ساري المفعول بموجب قانون مكافحة
التحرش لعام  ،1997أو
معلومات من ضابط ش�طة أو موظف لشؤون السجون توضح
لما قد ض
تت�ر سالمتك الشخصية ،أو سالمة أرستك ،من شن�
اسمك وعنوانك.

تغ�ت ت
بيانا� الشخصية؟
ماذا لو ي
ي
ف
تغ� أي من بيانات التسجيل الخاصة بك،
ستحتاج إىل إخبارنا ي� حالة ي
أيضا طلب الرجوع إىل السجل المطبوع
مثل اسمك أو عنوانك .يمكنك ً
ف
تغ� ظروفك الشخصية.
ي� حالة ي
ين
المحل لتحديث بياناتك .تتوافر بيانات
الناخب�
اتصل بمسجل
ي
االتصال الخاصة به عىل الموقع  elections.org.nzأو عن طريق
االتصال بالرقم .0800 36 76 56

كيف أقوم بالتصويت عندما أكون ف ي�
السجل يغ� المنشور؟
يمكنك التصويت ف ي� أي مكان تصويت ف ي� االنتخابات العامة أو
االنتخابات الفرعية .ستحتاج إىل إجراء تصويت خاص ألنه لن يتم
ين
المستخدم لتوزيع
تضم� بياناتك ف ي� السجل
االنتخا� المطبوع ُ
بي
أ
ف
الصوات ي� مكان التصويت.
ف
إضا� مع ورقة التصويت الخاصة بك لتأكيد
ستحتاج إىل ملء نموذج ي
ت
ال� أنت ُمسجل بها للتصويت .ال تحتاج إىل إكمال
المنطقة االنتخابية ي
العنوان أو معلومات االسم السابق عىل النموذج إذا كنت ال ترغب ف ي�
ت
ال� يمكنك تقديمها ،فسيساعدنا ذلك عىل
ذلك .كلما زادت المعلومات ي
تأكيد أهليتك للتصويت.
ف
سيكون هناك شخص ما ي� مكان التصويت ليوضح لك ما يجب عليك
فعله وإىل أين تذهب.
للتصويت ف ي� االنتخابات المحلية ،ستحتاج إىل أن تطلب من موظف
المحل إرسال أوراق التصويت إليك.
شؤون االنتخابات ف ي� المجلس
ي

Remember to attach any information that supports
your application to register on the unpublished roll.
For more information visit elections.org.nz
Level 10, 34-42 Manners Street,
PO Box 3220, Wellington 6140.

