ال متگذاریبرگ ه رأی
عالمتگذاریبرگ ه رأی درپوش ه محر مانگی

نگی
تخابات در محل رأیگیری دارایفناوری رأی میدهید،یکبرگ ه رأی درپوش ه محر ما
اگر در طول رأیگیریپیشاز موعدیا در روز ان
دریافت خو اهیدکرد.
برید.
فح ه رأیگیریب
نگی راکه شا ملبرگ ه رأیاستپشتص
 .1پوش ه محر ما
فید رنگ مقابل نامکاندیداییقرار دهیدک ه میخو اهیدب ه او رأی
یره س
نید و عال مت  xرا در دا
 .2برگ ه رأی را ازپوش ه محر مانگی جداک
دهید.
 .3برگ ه رأی عال متگذاریشده را درونپوش ه محر مانگیقرار دهید و آن راب هفردیک هنزدی کدستگاه رأیگیریقرار دادر بد هید.
نند.
 .4منتظرب مانیدبرگ ه رأی ش ما را دردستگاه رأیگیری واردک
کب شدید،برگ ه رأی را داخلپوش ه محر مانگیقرار دهید و آن راب ه مسئوالن رأیگیری
اگر در عال متگذاریبرگ ه رأی خوداشتباهی مرت
نید.
برگردانید .آن هابرگ ه رأی جایگزینیبه ش ما خو اهند دادتا رأی خود را در آنمشخصک
برگ ه رأیتاخورده
ایجاد

دریافت
تخابات در محل رأیگیریبدونفناوری رأی میدهید،یکبرگ ه رأیتاخورده
اگر در طول رأیگیریپیشاز موعدیا در روز ان
خو اهیدکرد.
برید.
فح ه رأیگیریب
 .1برگ ه رأیتاخورده راپشتص
نید.
کاندید اهاببی
نید واسامی
 .2برگ ه رأیرا بازک
بروی نامکاندیداییقرار دهیدک ه میخو اهیدب ه او رأی دهید.
فید رن گ رو
یره س
 .3ال مت  xدر دا
گیری بدهید تا حروف اولاسامی آن ها درپشتبرگ ه رأی را
نید و آن راب ه مسئوالن رأی
 .4برگ ه رأی عال متگذاریشده را دوبارهتاک
تأییدکنند.
یندازید.
دهند تا درصندوق رأیب
ییدشدنبرگ ه رأی ،آن را در اختیار ش ماقرار می
 .5پساز تأ
نید و آن راب ه مسئوالن رأیگیریبرگردانید .آن ها
کب شدید،برگ ه رأی را دوبارهتاک
اگر در عال متگذاریبرگ ه رأی خوداشتباهی مرت
برگ ه رأی جایگزینیبه ش ما خو اهند دادتا رأی خود را در آنمشخصکنید.
تین امزد های خارج ازلیست
نتخابا
عالمتگذاریبرگ ه ا

دریافت خو اهیدکرد.
یست
شتی خود رأی میدهید،یکبرگ ه رأی نا مز دهای خارج ازل
اگر در اداره بازگ
برید.
فح ه رأیگیریب
 .1برگ ه رأیتاخورده راپشتص
یسید.
 .2نام و نام خانوادگیکاندیداییک همایلیدب ه او رأی دهید را درفضای خالی ارائ هشدهبنو
گیری بدهید تا حروف اولاسامی آن ها درپشتبرگ ه رأی را
نید و آن راب ه مسئوالن رأی
 .3برگ ه رأی عال متگذاریشده را دوبارهتاک
تأییدکنند.
یندازید.
دهند تا درصندوق رأیب
ییدشدنبرگ ه رأی ،آن را در اختیار ش ماقرار می
 .4پساز تأ
نید و آن راب ه مسئوالن رأیگیریبرگردانید .آن ها
کب شدید،برگ ه رأی را دوبارهتاک
اگر در عال متگذاریبرگ ه رأی خوداشتباهی مرت
برگ ه رأی جایگزینیبه ش ما خو اهند دادتا رأی خود را در آنمشخصکنید.
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