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چگونه رأی دهیم

شرایط احراز صالحیت 

اگر واجد شرایط زیر هستید، می توانید در انتخابات شهرداری تورنتو رأی دهید:
شهروند کانادا هستید، و	 
حداقل 18 سال دارید، و	 
ساکن شهر تونتو هستید، یا اینکه	 
ساکن شهر تورنتو نیستید، اما شما یا 	 

همسر شما مالک یا موجر یک ملک در 
شهر هستید، و

به موجب هیچ قانونی از رأی دادن منع 	 
نشده اید.

فارغ از تعداد امالکی که در شهر مالک یا موجر آن ها هستید، شما می توانید تنها یکبار در 
انتخابات شهرداری شهر تورنتو رأی دهید. شما باید در حوزه محل زندگی خود رأی دهید.

رأی دادن

مسئول انتخابات:
به شما خوش آمد خواهد گفت و شما را به محل الزم راهنمایی خواهد کرد	 
از شما تقاضا خواهد کرد که کارت شناسایی خود که نامتان بر روی آن درج شده و نشانی 	 

شما در تورنتو را تأیید می کند، نشان دهید
مشخصات شما را با فهرست رأی دهندگان تطبیق خواهد داد و سپس نام شما را از فهرست 	 

خط خواهد زد
برگه رأی شما را در یک پوشه مخفی کردن رأی قرار داده و به شما نشان خواهد داد 	 

چگونه باید برگه رأی را عالمت بزنید
شما را به محل نمایشگر اخذ رأی راهنمایی خواهد کرد	 

شما:
با پر کردن کادر بیضی شکل در سمت راست نامزد 	 

منتخب خود، برگه رأی را عالمت می زنید.
برای هر دفتر یکبار در برگه، رأی بدهید	 

اگر در عالمت زدن اشتباه کردید یا تصمیم گرفتید  ▫
به شخص دیگریرأی بدهید، برگه رأی را به مسئول انتخابات ارائه دهید تا آن را 

باطل کرده و یک برگه رأی جدید برای شما صادر کند.
برگه رأی عالمت زده خود را در پوشه مخفی کردن رأی قرار دهید و آن را به مسئول 	 

انتخابات ارائه دهید تا آن را درون دستگاه رأی خوان قرار دهد.
اگر مشکلی در رابطه با برگه رأی شما وجود داشته باشد، دستگاه رأی خوان آن را  ▫

برمی گرداند. مسئول انتخابات امکان اخذ یک برگه رأی جدید یا پذیرش برگه رأی 
توسط دستگاه رأی خوان به همان صورتی که عالمت زده شده را در اختیار شما 

قرار می دهد.
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مسئوالن انتخابات بسیار خوشحال خواهند شد که به هرگونه سؤال در رابطه با  ▫
چگونگی پر کردن برگه رأی پاسخ دهند.

در صورت پذیرش برگه رأی شما توسط دستگاه رأی خوان، رأی شما با موفقیت پذیرفته 	 
شده است

اعالمیه ها

شماره 1 - اعالمیه احراز صالحیت

اگر کسی پرسید که آیا دارای حق رأی هستید یا خیر، باید جهت حصول اطمینان از این مورد 
با اظهار یک اعالمیه احراز صالحیت، سوگند یاد کنید. )ببینید: شرایط احراز صالحیت(

من، )نام خود را بگویید(، اعالم می کنم که یک رأی دهنده واجد شرایط هستم و تا این 
لحظه در این انتخابات رأی نداده ام.

شماره 2 - اعالمیه مترجم شفاهی

اگر به کمک یک مترجم شفاهی نیاز دارید، می توانید از هر کسی که نامزد یا بازرس نباشد 
درخواست کنید که مترجم شفاهی شما باشد.

مترجم شفاهی باید با اظهار یک اعالمیه پیش از ارائه کمک، سوگند یاد کند. او نمی تواند با 
شما به محل نمایشگر اخذ رأی بیاید.

من، )نام خود را بگویید(، اعالم می کنم که هرگونه اعالمیه، سند یا سؤال پرسیده شده از 
رأی دهنده و پاسخ مربوطه را صادقانه ترجمه کنم.

شماره 3 - اعالمیه دوست رأی دهنده

اگر نمی توانید برگه رأی را پر کنید، می توانید از یکی از دوستانتان بخواهید که به شما کمک 
کند. دوست شما باید با اظهار یک اعالمیه، سوگند یاد کند. شخصی که به عنوان دوست 

کمکتان می کند می تواند با شما به محل نمایشگر اخذ رأی بیاید. هر شخص می تواند تنها یکبار 
به عنوان دوست کمک کند، مگر اینکه شاغل در آسایشگاه سالمندان یا از اعضای خانواده 

باشد.

من، )نام خود را بگویید(، اعالم می کنم که:
برگه رأی را آن طور که رأی دهنده می گوید پر خواهم کرد	 
تالش نخواهم کرد که بر انتخاب رأی دهنده تأثیر بگذارم	 
انتخاب رأی دهنده را افشا نخواهم کرد	 
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نمونه هایی از کارت شناسایی
کارت شناسایی که نامتان بر روی آن درج شده و نشانی شما در تورنتو را تأیید می کند. 

کارت اطالعات رأی دهنده را نمی توان به عنوان کارت شناسایی استفاده کرد.
گواهینامه اونتاریو	 
کارت سالمت اونتاریو )کارت عکس دار 	 

با نشانی(
کارت عکس دار اونتاریو	 
جواز وسیله نقلیه موتوری اونتاریو )سند 	 

وسیله نقلیه(
چک شخصی باطل شده	 
برگه وام، اجاره نامه یا قرارداد اجاره 	 

مرتبطبا ملک در اونتاریو
بیمه نامه یا سند بیمه	 
قرارداد وام یا هرگونه قرارداد مالی دیگر 	 

با یک مؤسسه مالی
سند صادر شده یا تأییدشده توسط یک 	 

دادگاه در اونتاریو
هرگونه سند از جانب دولت اونتاریو در 	 

کانادا یا یک شهرداری در اونتاریو یا یک 
آژانس یا دولت مشابه

هرگونه سند از جانب شورای باند در 	 
اونتاریو که تحت قانون سرخوپوستان 

)کانادا(
برگه تشخیص مالیات	 
گواهی مزایای مالیاتی کودک	 
 	T4E گواهی مزایای بیمه کار پرداختی
 	T4A )OAS( گواهی امنیت سالمندی
 	 T4A گواهی مزایای طرح مستمری کانادا

)P(
گواهی مشارکت در طرح مستمری کانادا	 
گواهی سپرده مستقیمبرای اونتاریو 	 

وورکس
گواهی سپرده مستقیم برای برنامه پشتیبانی 	 

معلوالن اونتاریو
گواهی مزایای انجمن ایمنی و بیمه محل 	 

T5007 کار
ارزیابی مالیاتی ملک	 

گواهی کارت اعتباری، گواهی حساب 	 
 RRSP،RRIF، بانکی، یا گواهی

T5 یا RHOSP
کارت CNIB یا کارت یک سازمان خیریه 	 

ثبت شده دیگر که به معلوالن خدمات ارائه 
می دهد

کارت یا سوابق بستری در بیمارستان	 
سندی که نشان دهنده اقامت در پردیس 	 

دانشگاهی بوده و توسط دفتر یا افراد 
مسئول اقامت دانشجویان در یک مؤسسه 

آموزشی در سطح باالتر از دبیرستان 
صادر شده باشد

سندی که نشان دهنده اقامت در یک خانه 	 
مراقبت طوالنی مدت تحت قانون خانه های 
مراقبت طوالنی مدت سال 2007 بوده و 

توسط مدیر آن خانه صادر شده باشد
قبض برق، آب، گاز، تلفن یا تلویزیون 	 

کابلی یا قبض کمیسیون خدمات عمومی
ته چک، گواهی T4 یا رسید پرداخت وجه 	 

صادر شده توسط کارفرما
ریز نمرات یا کارنامه دبیرستان	 


