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د خپلې رای پاڼې مارک کول
په یوه محرمانه فولډر کې د رايې مارک کول
که تاسو په ټولپوښتنه کې له تکنالوژۍ څخه په استفادې رسه د له مخکې ورځو په جریان کې یا د ټاکنو په ورځ رایه ورکوئ ،تاسو به په یوه محرمانه
فولډر کې د رايې پاڼه ترالسه کړئ
.1
.2
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محرمانه فولډر چې یوه د رايې پاڼه پکې شتون لري له ځان رسه د رايې ورکونې د پردې شا ته یوسئ
د رايې پاڼه له محرمانه فولډر څخه راوباسئ او د هغه کاندید د نوم ترڅنګ چې غواړئ رایه ورکړئ سپينه حلقه په رسه مارک کړئ
د رايې پاڼه بېرته په محرمانه فولډر کې واچوئ او د جدول جوړونې مسئول کس ته يې وسپارئ
انتظار وکړئ ترڅو هغوی ستاسو رايه د رایو په جدول کې ثبت کړي

که تاسو د رايې په مارک کولو کې تېروتنه کړې وي ،د رايې پاڼه په محرمانه فولډر کې کېږدئ او د رايې اچونې د مرکز مسئولينو ته يې
وسپارئ .هغوی به تاسو ته بله د رايې پاڼه درکړي چې مارک يې کړئ
د قات شوې رای پاڼې مارک کول
که تاسو په ټولپوښتنه کې د تکنالوژۍ له استفادې پرته د له مخکې ورځو په جریان کې یا د ټاکنو په ورځ رایه ورکوئ ،تاسو یوه قات شوې د رايې پاڼه
ترالسه کړئ
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قات شوې د رايې پاڼه د رايې ورکونې د پردې شاته یوسئ
د رايې قات شوې پاڼه خالصه کړئ ترڅو د کانديد نوم پکې پیدا کړئ
د هغه کاندید د نامه ترڅنګ چې غواړئ رایه ورکړئ سپينه حلقه په رسه مارک کړئ
مارک شوې رای پاڼه بېرته قات کړئ او د رای اچونې د مرکز مسئولینو ته يې راوړئ ترڅو د رای پاڼې پر شا باندې خپل السلیک تصديق کړي
کله چې رای پاڼه تصديق يش ،بېرته تاسو ته درکول کېږي چې د رايې صندوق ته يې واچوئ

که تاسو د رای پاڼې په مارک کولو کې تېروتنه وکړئ ،رای پاڼه بېرته قات کړئ او د رای اچونې د مرکز مسئولينو ته يې وسپارئ هغوی به تاسو
ته بله د رايې پاڼه درکړي چې مارک يې کړئ
د کاندید په نوم ليکلو رسه د رای پاڼې مارک کول
که چريې تاسو د ټاکنو په کميسیون کې رایه ورکوئ ،تاسو به د رايې یوه پاڼه ترالسه کړئ چې د کانديد نوم به پکې ليکل کېږي
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قات شوې د رايې پاڼه د رايې ورکونې د پردې شاته یوسئ
د هغه کاندید نوم او تخلص چې غواړئ رایه ورکړئ د پاڼې په چمتو شوي خايل ځای کې وليکئ
مارک شوې رای پاڼه بېرته قات کړئ او د رای اچونې د مرکز مسئولینو ته يې راوړئ ترڅو د رای پاڼې پر شا باندې خپل السلیک تصديق کړي
کله چې رای پاڼه تصديق يش ،بېرته تاسو ته درکول کېږي چې د رايې صندوق ته يې واچو

که تاسو د رای پاڼې په مارک کولو کې تېروتنه وکړئ ،رای پاڼه بېرته قات کړئ او د رای اچونې د مرکز مسئولينو ته يې وسپارئ هغوی به تاسو ته بله د
رايې پاڼه درکړي چې مارک يې کړئ
page 19

09-2020

