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يجيب هذا الدليل عن أسئلتك حول عملية االقرتاع يف
االنتخابات املحلية. كام يقدم لك معلومات حول أماكن وأوقات

االقرتاع، ونوع بطاقة الهوية التي تحتاج إىل اصطحابها معك. 

هذا الدليل متوفر بلغات وأشكال أخرى عرب املوقع اإللكرتوين
 elections.sk.ca، أو ميكنك طلبه باالتصال عىل الرقم 

1.877.958.8683

نبذة عن هذا الدليل
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نبذة عن االنتخابات املحلية

هل يحق يل االنتخاب؟

حقوق الناخبني

التسجيل لالقرتاع

 (VIC) بطاقة بيانات الناخب

الطرق التي ميكنك التصويت بها

نوع بطاقة الهوية التي تحتاجها

ماذا يحدث عندما تذهب لالقرتاع؟

كيف أحدد اختياري يف ورقة االقرتاع؟

املساعدة يف التصويت

املشاركة بالعمل يف يوم االقرتاع

قامئة تحقق تشمل ما ينبغي عىل الناخب التأكد منه

جدول املحتويات
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WHERE TO VOTE

SEARCH

نبذة عن االنتخابات املحلية

يحق لكل ناخب مؤهل يف ساسكاتشوان يف “نظام الفائز
األول” الذي نتبعه أن يضع صوتًا واحًدا لواحد من املرشحني
يف دائرته (والتي يطلق عليها يف املقاطعات األخرى الدوائر
االنتخابية أو املناطق االنتخابية أو ما يطلق عليها فيدراليًا

املقاطعات االنتخابية). ويتنافس املرشحون يف كل دائرة
انتخابية ليتم انتخابهم لعضوية املجلس الترشيعي.

ويفوز من بينهم املرشح الحاصل عىل أكرب عدد من األصوات.
ويشكل الحزب السيايس صاحب أكرب عدد من املرشحني

املنتخبني حكومة ساسكاتشوان ويصبح رئيس هذا الحزب رئيًسا
للحكومة.

وسوف تقسم ساسكاتشوان يف االنتخابات العامة القادمة املزمع
عقدها يوم 4 أبريل/ نيسان إىل 61 دائرة انتخابية بزيادة

ثالث دوائر عن االنتخابات العامة التي أُقيمت سنة 2011.
ولذلك يحتمل إىل حد كبري أن تختلف حدود دائرتك االنتخابية

عنها يف االنتخابات املاضية.

 لدينا خريطة تفاعلية عىل موقعنا ملساعدتك يف
 تحديد مكان تصويتك. وكل ما عليك هو إدخال
 عنوانك وستظهر لك بيانات دائرتك االنتخابية.

للمزيد من املعلومات ميكنك زيارة املوقع
.elections.sk.ca/wheretovote
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2 هل يحق يل االنتخاب؟

من أجل أن يحق لك التصويت يف االنتخابات املحلية املقامة
يوم 4 أبريل/ نيسان يجب عليك:

•   أن تكون مواطًنا كنديًا.

•   أن يكون عمرك 18 عاًما عىل األقل.

 •   أن تكون مقياًم يف ساسكاتشوان ملدة ستة أشهر عىل األقل
 a   قبل يوم الدعوة إىل االنتخابات.

تصويت الطالب والعسكريني

يحق للمقيمني يف ساسكاتشوان والذين يدرسون حاليًا خارج
املقاطعة املشاركة يف التصويت وكذلك الطالب من خارج

ساسكاتشوان والذين يدرسون حاليًا فيها.

كام يحق ملواطني ساسكاتشوان من أفراد القوات املسلحة الكندية
العاملني وأرسهم والذين يؤدون خدمتهم خارج املقاطعة املشاركة

يف التصويت، ويحق كذلك ألفراد القوات املسلحة الكندية
العاملني وأرسهم الذين من خارج املقاطعة ويؤدون خدمتهم

داخل املقاطعة حاليًا املشاركة يف التصويت.
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يحق لكل الناخبني املؤهلني:

 •   طلب املساعدة يف تحديد اختيارهم يف ورقة االقرتاع إذا مل
a   يستطيعوا ذلك.

 •   طلب اإلذن من رب العمل مبنحهم إذنًا ملدة ثالث ساعات
a   متوالية لالنتخاب إذا مل تكن لوائح العمل تنص عىل منح اإلذن

a   لثالث ساعات متوالية أثناء فتح باب االقرتاع.

•   تسجيلهم كناخبني يف قامئة الناخبني. 

•   رفض ورقة االقرتاع وتسجيلها كام هي. 

•   وجود مرتجم ملساعدتهم. 

•   الحفاظ عىل رسية أصواتهم. 

•   طلب ورقة اقرتاع جديدة عند تلف أو فساد الورقة املعطاة لهم بطريق الخطأ. 

•   طلب التوجيه فيام يخص كيفية تحديد االختيار يف ورقة.االقرتاع وطيها. 

 •   طلب التصويت خارج مكان االقرتاع يف حالة عدم القدرة
a   عىل الدخول إىل مكان االقرتاع.

•   مراجعة البيانات الشخصية يف قامئة الناخبني وطلب مراجعتها. 

•   التصويت يف حالة الوقوف يف طابور التصويت أثناء غلق مكان االقرتاع.  

•   التصويت منفرًدا ودون أي تدخل. 

حقوق الناخبني
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قامئة الناخبني هي قامئة الناخبني املسجلني يف كل دائرة من
دوائر ساسكاتشوان االنتخابية البالغ عددها 61 دائرة. ويجعل

تسجيلك يف هذه القامئة مسبًقا تصويتك أسهل وأرسع.

فإذا كنت من الناخبني املسجلني يحق لك مراجعة بياناتك
املسجلة يف القامئة من اآلن وحتى 23 مارس/ آذار. وميكنك

مراجعة بياناتك حتى 22 مارس/ آذار باالتصال برقم
    أو زيارة املوقع اإللكرتوين أو بشكل شخص ي 1.877.958.8683

بالتقدم إىل مكتب مراقبة دائرتك االنتخابية. وبحلول 23
مارس/ آذار لن يتسنى لك مراجعة البيانات إال بالتقدم لذلك

بشكل شخيص.

إذا مل تكن مسجالً يف القامئة فيمكنك حتى 22 مارس/ آذار
التسجيل إلكرتونيًا أو بالهاتف.

وإذا كنت غري مسجل يف القامئة حتى 23 مارس/ آذار فال
يزال بإمكانك التصويت بعد تقدمك للتسجيل بشكل شخيص يف

عملية التصويت املبكر يف الفرتة من 29 مارس/ آذار إىل 2
أبريل/ نيسان أو يف يوم االقرتاع املوافق الرابع من أبريل/ نيسان.

تذكر اصطحاب بطاقة الهوية.

التسجيل لالقرتاع
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Election Day

This Voter Information Card (VIC) is for:

Advance Voting Days

You vote at
Monday, April 4, 2016
9 a.m. to 8 p.m. CT

You may vote at any one of the following locations on these dates and times 
Saskatoon Silver Spring Willow Grove 
403 Silverwood Road, Saskatoon
St. Angela School 
302 Russell Road, Saskatoon 
Brownell School 
247 Russell Road, Saskatoon
Silverwood Heights School 
403 Silverwood Road, Saskatoon
Brownell School  
247 Russell Road, Saskatoon
Brownell School  
247 Russell Road, Saskatoon 
St. Angela School 
302 Russell Road, Saskatoon 

Tuesday March 29, 2016
Wednesday March 30, 2016
Thursday March 31, 2016
Friday, April 1, 2016
3 p.m. to 10 p.m. CT

Saturday, April 2, 2016
Noon to 7 p.m. CT

Bring this Voter Information Card with you to vote.

If this information  
is not correct, update  
it online at:  
elections.sk.ca  
or call:  
1-877-958-8683. 

John Sample
4321 Long Street
P.O.Box 123

Martensville High School 
1 Any Street

Polling Division:
Constituency:

Name Goes Here
Name Goes Here

1234567

بعد الدعوة لالنتخاب (والتي تعرف أيًضا باسم إعالن انتهاء
فرتة والية املجلس السابق) يحصل كل الناخبني املسجلني عىل
بطاقة بيانات الناخب عرب الربيد. وتعلمك هذه البطاقة مبكان
ووقت االنتخاب. ويف حال كان هناك أكرث من ناخب مسجل

يف محل إقامتك ستحتوي هذه البطاقة عىل أسامء كل الناخبني
املوجودين. أما إذا مل تصلك بطاقة البيانات فمن املحتمل أن

تكون غري مسجل يف قامئة الناخبني.

لكن إذا كان كل يشء عىل ما يرام فيعني ذلك أنك مسجل
يف قامئة الناخبني، وأنه ال يتعني عليك فعل أي يشء آخر

(إال االنتخاب!).

إذا وجد خطأ يف اسمك أو عنوانك أو إذا مل تحصل عىل
بطاقة بيانات الناخب بحلول يوم 18 مارس/ آذار، ميكنك

  االتصال بنا عىل رقم 1.877.958.8683.

انتظر وصول بطاقة بيانات الناخب يف أوائل شهر مارس/ آذار.

 (VIC) بطاقة بيانات الناخب

يوم االقرتاع 4 أبريل/ نيسان 2016
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التصويت يوم االقرتاع

 يوم االقرتاع هو 4 أبريل/ نيسان، وهو آخر يوم يسمح فيه بالتصويت، واليوم الذي نحيص فيه أوراق
  االقرتاع. ومتتد ساعات االنتخاب من التاسعة صباًحا حتى الثامنة

مساًء بالتوقيت املركزي.

يحدد لكل ناخب مكان معني للتصويت فيه. وملعرفة املكان
املحدد لتصويتك ميكنك االطالع عىل بطاقة بيانات الناخب

elections.sk.ca املرسة إليك بالربيد. أو زيارة املوقع اإللكرتوين
أو االتصال بنا.

التصويت املسبق

 يفتح باب التصويت املسبق ملدة خمسة أيام بدًءا من 29 مارس/ آذار إىل 2 أبريل/ نيسان يف عدة أماكن
 يف ساسكاتشوان. ميكنك التصويت يف أي مكان من األماكن املخصصة للتصويت املسبق الواقعة يف نطاق

  دائرتك االنتخابية يف أي من تلك األيام
الخمسة، فقط تحقق من أماكن التصويت الواردة يف بطاقة بيانات الناخب.

  من 29 مارس/ آذار إىل 1 أبريل/ نيسان من الساعة الثالثة مساًء إىل العارشة مساًء
بالتوقيت املركزي.

s2أبريل/ نيسان من الثانية عرش ظهرًا إىل السابعة مساًء بالتوقيت املركزي.

  وسواء كنت ستديل بصوتك يف يوم االقرتاع أو مسبقا، اصطحب معك بطاقة بيانات
الناخب لتميض عملية االنتخاب بصورة أسهل وأرسع.

ميثل التصويت يف يوم االقرتاع 4 أبريل/ نيسان واحدة من
طرق إدالئك بصوتك، وإذا كنت يف الخارج أو مشغوالً يف

يوم االقرتاع فأمامك طرق أخرى للتصويت:

6 الطرق التي ميكنك التصويت بها

يوم االقرتاع 4 أبريل/ نيسان 2016
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7 الطرق التي ميكنك التصويت بها

التصويت يف دور الرعاية الشخصية

 متت تهيئة أماكن لالنتخاب يف مجموعة من دور الرعاية الشخصية ودور املسنني يف
ساسكاتشوان. وتوجد قامئة كاملة

بهذه األماكن عىل موقعنا اإللكرتوين.

التصويت يف املستشفيات

  إذا كنت مريًضا يف يوم 4 أبريل/ نيسان، ميكنك التصويت يف املستشفى
التي تعالج بها حتى ولو مل تكن داخل دائرتك االنتخابية األصلية.

التصويت يف املنزل

 إذا كنت مالزًما املنزل بسبب إعاقة ما، ميكنك الرتتيب إلرسال أحد موظفي االنتخابات
 إليك يف منزلك لتتمكن أنت والقائم عىل رعايتك - إن كان مؤهالً - من االنتخاب.

 ويكون التصويت املنزيل متاًحا يف الفرتة من 29 مارس/ آذار إىل 2 أبريل/ نيسان. اتصل
 مبكتب مراقبة دائرتك االنتخابية يوم 28 مارس/ آذار لرتتيب موعد للتصويت، وميكنك

االطالع عىل قامئة مكاتب املراقبة عىل موقعنا اإللكرتوين أو باالتصال برقم
.1.877.958.8683
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8 الطرق التي ميكنك التصويت بها

التصويت بالربيد

 ميكنك التصويت بالربيد إذا كنت خارج دائرتك االنتخابية أثناء االنتخابات، أو إذا كان ذلك أكرث راحة
 بالنسبة لك، ويعد هذا خيارًا مناسبًا ملن يهاجرون خارج املقاطعة يف الشتاء، أو أي شخص خارج

  /ساسكاتشوان أو خارج الدائرة االنتخابية يوم 4 أبريل
نيسان. ويحق كذلك لنزالء املؤسسات اإلصالحية االنتخاب أسوة بالناخبني الغائبني.

 ليك تتمكن من التصويت بالربيد تقدم أوالً للحصول عىل ورقة اقرتاع للغائبني. وميكنك طلبها عرب موقعنا
  اإللكرتوين وسوف تحصل عىل ورقة اقرتاعك عرب الربيد لتمألها ثم

ترسلها إلينا مرة أخرى.

  إذا كنت ممن سيصوتون بالربيد، فمن املهم أال تتأخر كثريًا يف الرشوع
يف هذا اإلجراء. إذ أنك ستحتاج إىل وقت يكفي لفعل ما ييل:

•   تنزيل الطلب من موقعنا.

•   ملء الطلب وإرساله إلينا مع صورة من بطاقة هويتك وإقرار موقّع.

 •   انتظار وصول مجموعة وثائق التصويت إليك بعد اإلعالن عن انتهاء
a   فرتة والية املجلس السابق يف أوائل مارس/ آذار  2016؛ و

 •   تحديد اختيارك يف ورقة االقرتاع وإرسالها بالربيد املسجل يف الثامنة من مساء
a   يوم 4 أبريل/ نيسان.
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9 نوع بطاقة الهوية التي تحتاجها

يجب عليك لتتمكن من التصويت أن تقدم بطاقة هوية
وذلك للتحقق من هويتك (اسمك) وعنوانك.

وأمامك ثالثة خيارات:

 تقديم رخصة القيادة أو أي بطاقة هوية صادرة من الحكومة تحمل اسمك  وصورتك 
 وعنوانك. ويجب أن يكون هذا العنوان هو عنوانك املدين/ أو عنوان اإلقامة، والوصف

  التفصييل القانوين ملحل اإلقامة، أو املوقع مذكورًا بطريقة القطعة/ املجموعة/ املنطقة، أو
سجل النسب األصيل

 تقديم نوعني من بطاقات الهوية ويجب أن يحمل كالهام اسمك، وتحمل إحداهام عنوانك.
 مثل بطاقتك الصحية وفاتورة  من فواتري املرافق. وهناك أكرث من 50 نوًعا من الوثائق املقبولة.

 وستجدها مدونة يف الصفحة التالية من هذا الدليل وعىل بطاقة بيانات الناخب ويف موقعنا
.elections.sk.ca/bringID اإللكرتوين عرب الرابط 

 توقيع إقرار يف محطة االقرتاع ويضمنك فيه أحد الناخبني املسجلني من نفس دائرتك كأحد
جريانك أو زميلك يف السكن،  ويحق لكل فرد ضامن شخص واحد فقط غري نفسه

.1 
 
 

.2 
 
 

.3
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إثبات العنوان

بوليصة تأمني   استامرة تسجيل دخول (كباحث عن مأوى أو
طالب أو مسن)

خطاب موافقة من العشرية املنتسب إليها شهادة اإلقامة
خطاب إقامة (كباحث عن مأوى أو طالب أو مسن) كشف حساب بنيك

بيان رهن أو إيجار شيك بنيك يحمل اسم الناخب
بيان معاش شهادة إثبات ملكية

 خطاب بريدي قادم من مؤسسة
تعليمية بعد املرحلة الثانوية

  شيك (صادر من الحكومة أو البلدية أو اإلدارة
املدرسية أو العشرية الهندية)

تقييم الرضيبة العقارية بيان بطاقة االئتامن
خطاب من الويص أو القيّم العام بيان تأمني املحاصيل

فاتورة مرافق (هاتف، كهرباء، خدمات
تليفزيون الكابل) 

وثائق صادرة من املحكمة

شهادة تسجيل مركبة إثبات دفع الراتب من صاحب العمل

 بطاقة بيانات الناخب الصادرة من
بلدية ساسكاتشوان

 بيان االستحقاقات الحكومية (تأمني العمل،
 تأمني الشيخوخة، املعونة االجتامعية، دعم املعاقني، السامح

  الرضيبي
لألطفال، تعويضات العاملني)

تقييم رضيبة الدخل

نوع بطاقة الهوية التي تحتاجها
أنواع بطاقات الهوية املقبولة

إثبات الهوية

سوار التسجيل يف املستشفى شهادة امليالد

بطاقة النسب الهندي بطاقة وكالة خدمات الحدود الكندية

بطاقة النسب للقبائل امللونة بطاقة متربعي خدمات الدم الكندية

بطاقة تأمني الشيخوخة بطاقة القوات املسلحة الكندية

  بطاقات الهوية األخرى (الصادرة من الحكومة
والبلدية واإلدارة املدرسية والعشرية الهندية)

جواز السفر الكندي

بطاقة اإلفراج املرشوط بطاقة الهيئة الكندية ألمن النقل الجوي

جواز سفر الدولة األجنبية بطاقة هيئة الجنسية والهجرة

رخصة مشغيل قوارب النزهات بطاقة املعهد الوطني الكندي للمكفوفني

بطاقة مشغيل الالسليك بطاقة االئتامن

بطاقة التأمني االجتامعي بطاقة السحب

 بطاقة الطالب الصادرة من مؤسسة
تعليمية بعد املرحلة الثانوية رخصة القيادة (ملقاطعة ساسكاتشوان)

بطاقة االتحاد رخصة حيازة األسلحة النارية

 البطاقة الصحية الصادرة من هيئة شئون
قدامي املحاربني

 رخصة صيد األسامك والصيد بالرشاك
وصيد الحيوانات والطيور

بطاقة بيانات الناخب بطاقة العمل الحكومي

شهادة الحياة الربية البطاقة الصحية (ملقاطعة ساسكاتشوان)
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  عند وصولك إىل مكان االنتخاب املحدد لك، يستقبلك موظف االنتخاب
ويحييك ويرشدك إىل الطاولة الصحيحة.

تقدم بطاقة هويتك ويتم التأشري عىل اسمك يف قامئة الناخبني.

يتم إعطاؤك ورقة اقرتاع.

قف وراء حاجز التصويت، لتديل بصوتك يف رسية. اخرت واحًدا من املرشحني
  وال يحق لك االنتخاب إال مرة واحدة. اطو ورقة االقرتاع ،X  بوضع عالمة 

للحفاظ عىل رسية صوتك.

  توجه بورقة االقرتاع إىل موظف االنتخابات الذي سيشري لك إىل صندوق
االقرتاع لتضعها فيه.

  ها قد انتهى األمر. تهانينا لك عىل اإلدالء بصوتك. تذكر أن تتابع نتائج
  االنتخابات بعد الثامنة من مساء يوم االقرتاع وذلك عىل موقع عرض النتائج

.results.elections.sk.ca

.1 

.2

.3

.4 
 

.5

ماذا يحدث عندما تذهب لالقرتاع؟
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ELECTION DAY IS APRIL 4, 2016
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HOW DO I MARK MY BALLOT?

Examples of ACCEPTED ballots include the following: Examples of REJECTED ballots include:

Counting the ballots is an important part of election day. Ballots 
must clearly show who you voted for. Use the pencil provided to 
make only one mark on your ballot. Keep your mark inside the white 
circle just to the right of the candidate’s name. An X is best, but any 
mark will be accepted as long as there is only one mark in the circle, 
and in no way can the mark identify the voter. 

 تعد مرحلة إحصاء أوراق االقرتاع من املراحل املهمة يف يوم االقرتاع. ويجب أن تذكر ورقة االقرتاع
 بوضوح من انتخبته. استخدم القلم الرصاص املوجود لوضع عالمة واحدة فقط يف ورقة اقرتاعك. اجعل

 هي أفضل X العالمة التي تضعها داخل الدائرة البيضاء املوضوعة عىل ميني اسم املرشح. تعترب عالمة
  العالمات التي ميكن وضعها، لكن تقبل باقي العالمات مادامت هناك عالمة واحدة فقط يف الدائرة، وال

يجوز إطالقًا وضع عالمة تشري إىل هوية الناخب.

كيف أحدد اختياري يف ورقة االقرتاع؟

من األمثلة عىل أوراق االقرتاع املقبولة: من األمثلة عىل أوراق االقرتاع املرفوضة:
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13 املساعدة يف التصويت

 نلتزم بجعل جميع املواطنني يشاركون يف عملية االنتخاب. وفيام ييل ذكر األدوات والخدمات التي نقدمها يف يوم
 االقرتاع يف معظم مراكز االقرتاع التي يبلغ عددها 1700 موقع تقريبًا يف ساسكاتشوان. لالطالع عىل التسهيالت املتوفرة

  يف مركز االقرتاع املخصص لك، الرجاء الرجوع إىل
بطاقة بيانات الناخب.

 إذا كان التصويت املسبق أو التصويت يف يوم االقرتاع ال يتيرس لك، فهناك خيارات تصويتية أخرى مذكورة يف هذا الدليل
  يف فصل الطرق التي ميكنك التصويت بها يف صفحة رقم 7. وتشمل هذه الطرق

التصويت من املنزل أو التصويت بالربيد أو التصويت يف العديد من املستشفيات ودور الرعاية.

  لالطالع عىل املزيد من البيانات حول خيارات التصويت، الرجاء االتصال مبكتب مراقبة دائرتك
االنتخابية. ميكن تقديم بعض املساعدات كمرتجم لغة اإلشارة إذا تم الرتتيب لذلك مسبًقا.

شاهد أو استمع إىل الفيديو املوجود يف قناتنا عىل موقع يوتيوب ملعرفة الطرق التي نسهل
بها عملية االنتخاب. 

دخول الكرايس املتحركة

ركن السيارات بقرب املداخل لخدمة الناخبني ذوي اإلعاقة

وجود إضاءة كافية أو إضاءة إضافية خلف حاجز التصويت

توفري أقالم رصاص

عدسات مكربة

منوذج تصويت باللمس أو بطريقة برايل أعىل ورقة االقرتاع

املساعدة يف تحديد االختيار بورقة االقرتاع ووضعها يف الصندوق

•
•
•
•
•
•
•
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14 املشاركة بالعمل يف يوم االقرتاع

 يلعب مواطنو ساسكاتشوان دوًرا يف دعم الدميقراطية وذلك بالتطوع بوقتهم للعمل يف االنتخابات. ويعد
 العمل يف يوم االنتخابات من الطرق الرائعة التي تساعدك يف تكوين شبكة عالقات (وإضافة عنارص إىل

  سريتك الذاتية) ومل شمل األصدقاء والحصول عىل أجر
 مادي يف مقابل ذلك.

 نحتاج إىل 10.000 عامل لتقديم املساعدة يف يوم االقرتاع مبراكز االنتخاب بساسكاتشوان البالغ عددها
 حوايل 1700 مركز. وتتوفر العديد من الوظائف املختلفة أثناء االنتخاب، مثل موظف االستعالمات ونائب

 مكتب املراقبة وموظف االقرتاع وموظف التسجيل واملراسل وموظف اإلحصاء. تفضل بزيارة موقعنا
  اإللكرتوين ملعرفة األدوار املنوطة بتلك

 الوظائف.

  هل تريد مضاعفة التغيري الذي تحدثه يف مجتمعك؟ ميكنك بعد التعبري عن رغبتك يف
العمل أن تتربع بأجر العمل يوم االنتخاب للمؤسسات الخريية.

للمشاركة واملساهمة يف يوم الدميقراطية، سجل بياناتك عىل املوقع اإللكرتوين
elections.sk.ca/takepart أو اتصل بنا عىل رقم 1.877.958.8683.
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 elections.sk.ca تأكد أوالً من تسجيلك بزيارة املوقع اإللكرتوين
أو باالتصال برقم 1.877.958.8683. (انظر صفحة رقم 4)

تابع وصول بطاقة بيانات الناخب عرب الربيد. (انظر صفحة رقم 5)
إذا مل تحصل عىل بطاقتك، اتصل برقم 1.877.958.8683 .

اطلع عىل مرشحي دائرتك االنتخابية عىل موقعنا اإللكرتوين.

اخرت أحد خيارات التصويت. (انظر الصفحات من 6 إىل 8).

  اصطحب معك بطاقة هوية. راجع قامئة بطاقات الهوية املسموح بها عىل
موقعنا اإللكرتوين. (انظر صفحة رقم 10)

قامئة تحقق تشمل ما ينبغي عىل الناخب التأكد منه
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16 للمزيد من املعلومات

للمزيد من املعلومات حول االنتخابات املحلية املنعقدة
  ستكون انتخابات ساسكاتشوان العامة رقم 28 والتييوم 4 أبريل/ نيسان: 

 ستنعقد يوم 4 أبريل/ نيسان أكرب حدث انتخايب يف تاريخ
 .مقاطعتنا. إن تقاليدنا الدميقراطية يف ساسكاتشوان متثل

 ركًنا مهام يف لكل ما نقدمه، وإنني أنتظر منكم جميًعا
  املشاركة سواء كنتم ناخبني أو عاملني يف يوم االقرتاع أو

مرشحني.“

د. ميشيل بودا
كبري موظفي شؤون االنتخابات 

مقاطعة ساسكاتشوان 

 هذا الدليل متوافر بالعديد من اللغات عىل موقعنا
  اإللكرتوين، كام ميكنك أن تجد نسخة صوتية منه ونسخة

منه للطباعة بحجم أكرب.

.elections.sk.ca قم بزيارة املوقع اإللكرتوين
اتصل برقم 1.877.958.8683.

قم بزيارة صفحتنا عىل موقع فيس بوك وتويرت
.#SKVOTESو @ElectionsSask

  قم بزيارة قناتنا عىل موقع يوتيوب ملشاهدة الفيديوهات
التي تعرض عملية االنتخاب يف ساسكاتشوان.

  قم بزيارة مكتب مراقبة دائرتك االنتخابية وتحدث مع
أحد موظفي االنتخابات.

•
•
• 

• 

•

”
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  فيام ييل قامئة مبجموعة روابط عىل موقعنا اإللكرتوين لتسهيل
الحصول عىل بعض معلوماتنا العامة مثل:

elections.sk.ca/accessibility

elections.sk.ca/bringID

elections.sk.ca/candidates

elections.sk.ca/canivote

elections.sk.ca/homeboundvoting

elections.sk.ca/takepart

elections.sk.ca/votersguide

elections.sk.ca/voterregistration

elections.sk.ca/waystovote

elections.sk.ca/wheretovote

للمزيد من املعلومات


