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تعليامت االنتخابات للمواطنني
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 اداره االنتخابات مبانيتوبا تهنئكم مبناسبه

الحصول عيل الجنسيه الكنديه 

من يستطيع التصويت يف االنتخابات ؟
تستطيع التصويت اذا كنت واحد من هؤالء :

مواطن كندي	 

امتمت 18 سنه عيل االقل يف يوم االنتخابات	 

مقيم مبانيتوبا عيل االقل سته اشهر قبل ميعاد يوم االنتخابات 	 

ملاذا تنتخب ؟
االنتخاب حق دميقراطي للمواطنني  ممن لهم حق االنتخاب	 

التصويت يف االنتخابات هو وسيله ايجابيه للمشاركه يف العمليه الدميقراطي	 

ا لتصويت يف االنتخابات هو فرصه ليك تساعد يف تكوين املجتمع 	 

و التصويت يف االنتخابات يف مقاطعه مانيتوبا هو
مجانا وعادل و امن و متيرس للجميع	 

تحت الحاميه املبارشه من قانون حاميه الحقوق والحريات ا لكندي	 

هو قرارك انت	 

هو رسي متاما فال احد يستطيع االطالع عيل من هو الشخص الذي صوت له. 	 



كيف استطيع تسجيل اسمي يف االنتخابات؟
تاكد انه قد تم تسجيل ا سمك يف العمليه االنتخابيه عن طريق:

 	electionsmanitoba.ca زياره املوقع االلكرتوين لخدمه تسجيل التصويت باالنتخابات

أو باالتصال عيل الرقم 3225-945-204 او الرقم املجاين 1-866-6286837	 

اذا كان اسمك مسجل تستطيع التصويت يف االنتخابات

سوف تتسلم بطاقه دليل الناخب  بالربيد عندما تبدأ عمليه االنتخابات	 

و سوف تعرف من بطاقه  دليل الناخب اين و متي تستطيع ان تديل بصوتك. 	 

احرض معك بطاقه دليل الناخب عند الذهاب لالدالء بصوتك.	 

مازال ميكنك االدالء بصوتك يف االنتخابات حتي لو كان اسمك غري مسجل بالعمليه االنتخابيه او انتقلت من مكان ملكان 

اخر فقط احرض معك اي بطاقه الثبات شخصيتك.

بطاقه الثبات شخصيتك ليك تصوت يف االنتخابات
ليك تتمكن من االدالء بصوتك البد و ان تظهر بطاقه الثبات شخصيتك مثل:

بطاقه حكوميه واحده الثبات الشخصيه عليها اسمك و صورتك مثل رخصه القياده او	 

بطاقتني حكوميتني الثبات الشخصيه بدون صوره مثل  بطاقه بنكيه او فاتوره كهرباء او مياه اوالبطاقه الصحيه	 

من املمكن ان تستخدم بطاقه دليل الناخب  كورقه اثبات شخصيه حكوميه واحده . و كذلك نقبل بطاقات 

اخري الثبات الشخصيه و لرؤيه القامئه الكامله للبطاقات املقبوله الثبات الشخصيه  قم بزياره موقعنا عيل
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الشخص الضامن
لو اسمك مسجل للتصويت باالنتخابات و ليس معك اثبات شخصيه يف هذه الحاله من املمكن ان يقوم 	 

منتخب اخر من نفس دائرتك االنتخابيه االلكرتونيه ممن معهم اثبات شخصيه بضامنك . ميكن السامح 

بنظام الضامن فقط يوم االنتخابات و ال يسمح به يف نظام االنتخابات املبكره .  



متي استطيع ان انتخب ؟

هناك اختيار اخر و هو: التصويت قبل موعد بدء االنتخابات :

التصويت مبكرا يبدأ حوايل 12 يوم قبل يوم بدأ االنتخابات و ملده 8 أيام و يبدأ من يوم الخميس ايل 	 

الخميس الذي يليه. 

قم بزياره موقعنا االلكرتوين لتعرف اقرب دائره انتخابيه للتصويت املبكر. 	 

و كذلك ميكنك ان تصوت يف اي دائره انتخابيه لالنتخابات املبكره مبانيتوبا .	 

    للتصويت يف يوم االنتخابات:

راجع بطاقه دليل الناخب أو قم بزياره موقعنا االلكرتوين لتعلم اين تذهب للتصويت	 

 يف يوم االنتخابات يجب ان تذهب للتصويت يف اللجنه الخاصه بك . 	 

طرق اخري للتصويت يف االنتخابات

التصويت يف االنتخابات من املنزل:

اذا كنت غري قادر عيل الذهاب ايل لجنه االنتخابات نتيجه العاقه بدنيه تستطيع ان تتقدم بطلب للتصويت 	 

يف االنتخابات من منزلك  . وميكن ايضا ملن يقوم عيل رعايتك يف املنزل ان يتقدم هو االخر بطلب  للتصويت 

من املنزل ايضا.

استامره الطلبات  متوفره يف مركز انتخابات مانيتوبا.	 

التصويت من خارج مانيتوبا:

إذا كنت ستغيب أثناء التصويت املسبق ويوم االنتخاب،  فيمكنك التقدم بطلب التصويت الغائب. 	 

 يجب عليك التقديم بحلول الساعة 8:00 مساًء يوم السبت قبل يوم االنتخابات ، ولكن حاول التقديم عاجالً 	 

حتى تتلقى بطاقة االقرتاع يف الوقت املناسب.

التصويت يف االنتخابات من املستشفيات او من اي دور للرعايه الصحيه:

يف يوم االنتخابات سوف يتم انشاء مركز للتصويت يف املستشفيات 	 

او اي دور رعايه صحيه
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مستويات االنتخابات الحكوميه:
وجود تالت مستويات حكوميه يعني وجود ثالث عمليات انتخابيه مختلفه: فيدراليه و اقليمي عيل مستوي 	 

الواليه و انتخابات البلديه.

كل مستوي حكومي له مسؤليات و مهام و امثله عيل ذلك.	 

 

انتخب من؟
تنقسم مانيتوبا ايل 57 منطقه انتخابيه او دائره انتخابيه الكرتونيه. عليك ان تصوت لصالح الشخص الذي 	 

تختاره  يف نطاق دائرتك االنتخابيه. 

الشخص الذي سيحصل عيل اعيل االصوات يف دائرتك االلكرتونيه سيصبح نائب عنك يف املجلس الترشيعي. 	 

ليك تعرف دائرتك االنتخابيه االلكرتونيه و من هم املرشحني قم بزياره للموقع االلكرتوين                              	 

electionmanitoba.ca او اتصل بنا. 

قامئه اسامء املرشحني جميعا سوف تكون موجوده بورقه االقرتاع.  	 

هل ميكنني أن أعمل يف االنتخابات؟
 توظف انتخابات مانيتوبا موظفني للعمل قبل االنتخابات وأثناءها. ويتقاىض العمل أجراً، كام يتم  

electionsmanitoba.ca توفري التدريب املدفوع األجر. اكتشف املزيد يف 

بلديه  اقليميفيدرايل

جمع القاممه	 

املياه و املجاري	 

البوليس و املطايفء محکمے	 

الحدائق	 

املكتبات	 

الرعايه الصحيه	 

التعليم	 

النقل واملواصالت و        	 

الطرق الرسيعه 

رخص القياده	 

االعانات و املساعدات        	 

االجتامعيه

الدفاع	 

الرضائب	 

املطارات	 

الهجره و الجنسيه	 

جوازات السفر	 

الربيد 	 



ميكنك احضار ابنائك معك يف 

يوم االنتخابات و سوف يتم.

اعطاؤهم صوره الصقه  استيكر 

عن الناخب الرسمي املستقبيل

 االنتخابات مانيتوبا هي املكتب املستقل ملجلس الترشيعي واملسؤولة 

عن إدارة جميع االنتخابات املحلية

 او الرقم املجاين

تليفون

امييل
 1-866-628-6837     

204-945-3225

election@elections.mb.ca

electionsmanitoba.ca

اتصل بنل


