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أونتاريو!
مقاطعة أونتاريو!
انتخابات مقاطعة
في انتخابات
بصوتك في
لإلدالء بصوتك
استعد لإلدالء
استعد
قبله.
أو قبل ه .
حزيران/يونيو أ و
يوم  2ح زي ر ا ن/ي وني و
فيي و م
العالمةفي
حدد الع ال م ة
حدد

األهلية
األهلية
تكون:
أنتكون:
يجب أن
أونتاريو،يجب
انتخابات أونتاريو،
في انتخابات
بصوتكفي
تدليبصوتك
لكيتدلي
لكي
االنتخابات؛
يوم النتخابات؛
فييوم
أكثرفي
عا ًما أو أكثر
ت  18عا
• قد
بلغتَ
قدبلغ َ
•

ًا ،و
ييا،
مواطننًا كند
مواط
كند ً

•

أونتاريو.
في أونتاريو.
مقي ًمافي
مقي

التسجيل
التسجيل
اإللكتروني eregistration.elections.on.ca
الموقعإللكتروني
علىال موقع
أيار/مايوعلى
حتى  23أيار /مايو
الناخبين حتى
قائمة الناخبين
إلىقائ م ة
بياناتك إلى
أضفبياناتك
ض
حدث
َّت ،أو ح ِّد
ببت،
ثث َّ
ِّث أو أ ِّ
بصوتك.
لإلدالءبصوتك.
ذهابكلإل الء
عند ذ هابك
يياًا عند
بياناتكشخص
أضفبياناتك
ض
تكن ُمس
لمتكن
إذالم
التصويت إذا
بمقدورك التصويت
يظلب مقدورك
يظل
شخص ً
س َّجالً .أ ِّ

الناخب
بيانات الناخب
بطاقة بيانات
بطاقة
بطاقات
ستكونبطاقات
التصويت.ستكون
ومكان التصويت.
زمان و مكان
حول ز مان
معلومات حول
مع معلو مات
الناخب مع
بيانات الناخب
بطاقةبيانات
بالبريدبطاق ة
إليكبالبريد
سل إليك
س
الناخبين،س
قائمة الناخبين،
علىقائ م ة
كنت على
إذا كنت
إذا
ستتُر َ
أيار/مايو.
من  13أيار /مايو.
اعتبار من
إليك اعتبا ًر
طريقها إليك
في طريق ها
التصويتفي
حول التصويت
المعلومات حول
ال معلو مات

الحالي.
سكنك الحالي.
وعنوانسكنك
اسمك وعنوان
من اس مك
ظهر ككالً من
بهويتكتتُظ هر
تعريفب هويتك
ورقةتعريف
معك و رق ة
أحضر معك
الناخب .أحضر
بيانات الناخب.
بطاقةبيانات
تستلمبطاق ة
تلم
لمتس
التصويت إذالم
بمقدوركالتصويت
يظلب مقدورك
يظل
تطبيق
حملتطبيق
بزيارة  elections.on.caأو ح ِّم
تفضلبزيارة
فضل
االنتخابية،ت
دائرتك االنتخابي ة،
في دائرتك
التصويتفي
ومواقعالتصويت
بتواريخ و مواقع
كاملةبتواريخ
قائمة كامل ة
علىقائ م ة
لى
للحصول ع
للحصول
.Elections Ontario

للتصويت
الهوية للتصويت
تعريف الهوية
تعريف
الناخب؟
بياناتالناخب؟
بطاقةبيانات
لديكبطاق ة
هللديك
هل
اسمك
ظهر اس مك
واحدةتتُظ هر
هوية واحدة
تعريف هوي ة
ورقةتعريف
أحضر ورق ة
نعم--أحضر
نعم
ُ
سكنك
وعنوانسكنك
اسمك وعنوان
ظهر اس مك
واحدةتتظ هر
هوية واحدة
تعريف هوي ة
ورقةتعريف
أحضر ورق ة
ال--أحضر
جوال.
جهاز جوال.
على ج هاز
ظاهرةعلى
مطبوعة أو ظا هرة
تكون مطبوع ة
أنتكون
يمكن أن
والتيي مكن
تي
للتصويت ،وال
ذهابكللتصويت،
عند ذهابك
بهويتك عند
للتعريفب هويتك
إلكترونيةللتعريف
نسخةإلكتروني ة
استخدامنسخ ة
بمقدورك استخدام
ب مقدورك
للتصويت.
ذهابكللتصويت.
عند ذ هابك
جنسانيتك عند
عن جنسانيتك
تعبيرك عن
جنسانيتك أوتعبيرك
حول جنسانيتك
معلومات حول
إلعطاء معلو مات
مضطرا إلعطاء
لست مضط ًر
صورة.لست
عليهصورة.
هوية علي ه
عرف هوي ة
يلزمك ُمع ِّر
اليلز مك
تشمل:
المعتمدةتش مل:
الهوية ال معت مدة
عرفات ال هوي ة
فات
على ُمعر
أمثلة على
أمثل ة

•
•
•
•
•
•

أونتاريو
من أونتاريو
قيادة من
رخصةقيادة
رخص ة
أونتاريو
في أونتاريو
صادرةفي
الصورةصادرة
ذاتالصورة
تعريف ذات
بطاقةتعريف
بطاق ة
ائتمان
بطاقة ائت مان
حساببطاق ة
كشف حساب
كشف
خدمات
فاتورة خد مات
فاتورة
سكن
إيجارسكن
عقد إيجار
عقد
الطالب
عالماتالطالب
كشف عال مات
كشف

.elections.on.ca/id-requirements
اإللكتروني elections.on.ca/id-requirements
الموقع اإللكتروني
على ال موقع
يياُا على
للتصويتشخص
المعتمدةللتصويت
الهوية ال معت مدة
عرفات ال هوي ة
فات
من ُمعر
قائمة من
علىقائ م ة
احصل على
احصل
شخص ُ

معنا
واعمل معنا
تعال واعمل
االنتخابات!
هذه االنتخابات!
في هذه
للعملفي
بباًاللع مل
قدم طل
ق دم
طل ً
عندما
االنتخابات .عند ما
يوم االنتخابات.
فييوم
المبكر أوفي
التصويتالمبكر
فترةالتصويت
خاللفترة
انتخابات خالل
كموظف انتخابات
للعمل ك موظف
طلبللع مل
تقديم طلب
ُمكنكتقديم
يي مكنك
عا ًما أو أكثر،
تبلغ  16عا
بلغ
كنتت
إذا كنت
أكثرُ ،
للجميع.
التصويتللجميع.
عمليةالتصويت
تسهيل عملي ة
فيتسهيل
تساعدفي
فأنتتساعد
االنتخابات،فأنت
ت
في االنتخابا ،
تعملفي
تع مل
الموظفين.
فين.
سالمةال موظ
علىسال م ة
للحفاظعلى
التنفيذللحفاظ
فيذ
قيدالتن
إضافيةقيد
في ة
صحية إضا
تدابيرصحي ة
وهناكتدابير
األجر ،و هناك
مدفوعة األجر،
فوع ة
المناصب مد
جميعال مناصب
جميع
ارة .jobs.elections.on.ca
بزي
يارة
تفضلبز
فضل
المعلومات،ت
للمزيد منالمعلومات،
للمزيد

تطبيق Elections Ontario
تطبيق
المحمول!
للهاتف ال مح مول!
الجديدلل هاتف
تطبيقنا الجديد
عبرتطبيقنا
لك عبر
خصصةلك
االنتخابات ُمخصص ة
حول االنتخابات
معلومات حول
على معلو مات
احصل على
احصل

على:
للحصول على:
حسابًباًاللحصول
وأنشئ حسا
تطبيق  Elections Ontarioوأنشئ
حملتطبيق
ح ِّم

•
•
•
•

للمسح
قابلةلل مسح
بل ة
بكقا
الخاصةبك
الناخبالخاص ة
بياناتالناخب
بطاقةبيانات
منبطاق ة
نسخة من
نسخ ة
بك
الخاصةبك
التصويتالخاص ة
وتواريخالتصويت
لمواقع وتواريخ
كاملةل مواقع
قائمة كامل ة
قائ م ة
يناسبك
بمايناسبك
للتعديلب ما
قابلةللتعديل
بل ة
االنتخاباتقا
حول االنتخابات
إخطارات حول
إخطارات
االنتخابية
دائرتك االنتخابي ة
في دائرتك
المرشحينفي
قائمةال مرشحين
قائ م ة

مبكرا
بصوتك مبك ًر
أد ِل بصوتك
أد
بالبريد
• بالبريد

o
o
o
o

نموذج
واطبعن موذج
حمل واطبع
اإللكتروني  votebymail.elections.on.caأو ح ِّم
الموقع اإللكتروني
على ال موقع
بالبريد على
للتصويتبالبريد
بباًاللتصويت
قدم طل
ق دم
طل ً
اإللكتروني elections.on.ca
الموقعإللكتروني
علىال موقع
الطلبعلى
الطلب
مساء 27
من مساء
الشرقي) من
(التوقيتالشرقي)
الساعة ( 6التوقيت
أقصاهاالساع ة
مدة أقصاها
في مدة
طلبكفي
هيئة Elections Ontarioطلبك
تستلم هيئ ة
تلم
أنتس
يجب أن
يجب
أيار/مايو
أيار /مايو
توقيت
(التوقيت
الساعة (6ال
أقصاها الساع ة
مدة أقصاها
في مدة
المكتملةفي
االنتخابيةال مكتمل ة
حزمتك االنتخابي ة
هيئة  Elections Ontarioحزمتك
تستلم هيئ ة
تلم
أنتس
يجب أن
يجب
بالتعداد
درجبالتعداد
لكيتتُد َر
حزيران/يونيولكي
مساء  2حزيران/يونيو
من مساء
الشرقي) من
الشرقي)
اإللكتروني
الموقع اإللكتروني
على ال موقع
المزيد على
على ال مزيد
تعرف على
بالبريد.تع َّر
التصويتبالبريد.
أجل التصويت
من أجل
تحتاجه من
الذيتحتاج ه
الهوية الذي
تعريف ال هوي ة
نوعتعريف
يختلفنوع
يختلف

elections.on.ca/id-requirements
له
تتبعل ه
الذيتتبع
التصويتالذي
مكتبالتصويت
في مكتب
• في
االنتخابية
لدائرتك االنتخابي ة
المحليلدائرتك
خاباتال محلي
االنتخابات
مكتب االنت
هو مكتب
له هو
تتبعل ه
الذيتتبع
التصويتالذي
مكتبالتصويت
 oمكتب
مساء
من مساء
الشرقي) من
(التوقيتالشرقي)
الساعة ( 6التوقيت
حتىالساع ة
أيار/مايو حتى
من  5أيار /مايو
له من
تتبعل ه
الذيتتبع
التصويت الذي
مكتب التصويت
في مكتب
يياًافي
بصوتكشخص
أد ِّلبصوتك
 oأد
شخص ً
حزيران/يونيو
 1حزيران/يونيو
اإللكتروني
الموقعإللكتروني
علىال موقع
بك إوعلى
الخاصةبك
الناخبالخاص ة
بياناتالناخب
بطاقةبيانات
علىبطاق ة
لهعلى
تتبعل ه
الذيتتبع
التصويتالذي
مكتبالتصويت
تجد مكتب
 oتجد

voterinformationservice.elections.on.ca
•

بكر
التصويت الال ُمبكر
فترة التصويت
خاللفترة
خالل
(التوقيت
مساء (التوقيت
حتى  8مساء
صبا ًحا حتى
الساعة 10صبا
من الساع ة
االنتخابية من
دائرتك االنتخابي ة
في دائرتك
بكرفي
تصويت ُمبكر
موقعتصويت
أي موقع
في أي
بصوتكفي
أد ِّلبصوتك
 oأد
أيار/مايو.
بين  28 - 19أيار /مايو.
الشرقي)بين
الشرقي
اإللكتروني
الموقعإللكتروني
علىال موقع
وتواريخهعلى
التصويت وتواريخ ه
لمواقعالتصويت
كاملةل مواقع
قائمة كامل ة
تجدقائ م ة
 oتجد

voterinformationservice.elections.on.ca

االنتخابات
التصويت في يوم االنتخابات
التصويت
حزيران/يونيو.
في  2حزيران/يوني
الشرقي)في
(التوقيت الشرقي)
مسا ًء (التوقيت
حتى  9مسا
صبا ًحا حتى
الساعة 9صبا
من الساع ة
لك من
حددلك
االنتخاب الال ُمحدد
موقع االنتخاب
في موقع
بصوتكفي
أد ِّلبصوتك
• أد
الموقع
علىال موقع
تطبيق  ،Elections Ontarioأوعلى
بك ،أوت طبيق
الخاصةبك،
الناخب الخاص ة
بيانات الناخب
بطاقةبيانات
علىبطاق ة
لك على
حددلك
التصويت الال ُمحدد
موقع التصويت
تجد موقع
• تجد
اإللكتروني voterinformationservice.elections.on.ca
إللكتروني

الوصول
الوصول
لك.
المتوفرةلك.
فرة
والخدماتالمتو
المتاحة والخد م ات
األدواتالمتاح ة
بعض األدوات
هنابعض
تجد هنا
تجد
له:
تتبعل ه:
الذيتتبع
التصويتالذي
مكتبالتصويت
في مكتب
في
االنتخابات
يوم االنتخابات
فييوم
موعدفي
حجز موعد
عبر حجز
حزيران/يونيو أو عبر
حتى  1حزيران/يونيو
تى
أيار/مايو ح
من  21أيار /مايو
التصويت من
علىالتصويت
المساعدةعلى
التكنولوجياال مساعدة
نولوجيا
استخدمالتك
• استخدم
بك
الخاصبك
التصويتالخاص
موقعالتصويت
رصيف موقع
بجانب رصيف
التصويتبجانب
منالتصويت
للتمكن من
منزلية أوللت مكن
زيارة منزلي ة
لطلب زيارة
لهلطلب
تتبعل ه
الذيتتبع
التصويتالذي
بمكتب التصويت
اتصلب مكتب
• اتصل
للوصول
احتياجاتكللوصول
يالئم احتياجاتك
تصويتيالئم
موقعتصويت
إلى موقع
االنتخاباتإلى
يوم االنتخابات
قبليوم
نقلكقبل
قلك
اطلبن
• اطلب
لك:
حددلك:
التصويت الال ُمحدد
موقع التصويت
في موقع
في

•
•
•
•
•

التكلفة
فة
وسنغطي التكل
تدخل وسنغطي
األمريكية أو ُمتدخل
اإلشارة األ مريكي ة
للغة اإلشارة
ترجمللغ ة
احجز ُمترجم
احجز
للوصول
كأداةللوصول
المتنقل كأداة
جهازك المتنقل
استخدم ج هازك
استخدم
بريل
بنموذجبريل
اقتراعبن موذج
بطاقة اقتراع
كبر أوبطاق ة
اطلب ُمكبر
اطلب
للمساعدة
خدمةلل مس اعدة
حيوان خد م ة
داع ًما أو حيوان
صا داع
ص
ا ،أوشخ
صديققًا،
أحضرصدي
أحضر
شخ ً
اإللكتروني elections.on.ca
الموقعإللكتروني
علىال موقع
لغةعلى
من 30لغ ة
أكثر من
في أكثر
والمعلوماتفي
التصويت والمعلو م ات
تعليماتالتصويت
علىتعلي مات
احصلعلى
احصل

ذلك.
يمكنذلك.
حيثي مكن
هيئة  ،Elections Ontarioحيث
عن هيئ ة
الصادرة عن
المواقعالصاد رة
إلىال مواقع
الوصولإلى
معاييرالوصول
التصويت معايير
مواقعالتصويت
جميع مواقع
تستوفي جميع
في
أنتستو
يجب أن
يجب
الطلب.
عندالطلب.
بديلة عند
يل ة
صيغبد
في صيغ
التصويتفي
حولالتصويت
المعلومات حول
تتوفرالمعلو مات
فر
تتو
اإللكتروني
الموقع اإللكتروني
زيارة ال موقع
ُرجى زيارة
ييرجى
من الخد مات،
ذلك من
وغير ذلك
لك وغير
حددلك
التصويت الال ُمحدد
موقع التصويت
إلى موقع
الوصول إلى
حول الوصول
المعلومات حول
من ال معلو مات
للمزيد من
لل مزيد
الخدماتُ ،
.elections.on.ca/accessible-voting

كوفيد19-
كوفيد
في
كوفيد19-في
فيد
لتدابير كو
باإلضافةلتدابير
فة
ولموظفينا.باإلضا
فينا.
للناخبين ول موظ
آمنللناخبين
تصويت آ من
علىتصويت
للحفاظ على
ف اظ
الطبيينللح
الصحة الطبيين
موظفي الصح ة
في
كبير موظ
مكتب كبير
مع مكتب
يياًا مع
نعمل حال
نع مل
حال ً
مناطقها.
في مناطق ها.
بكوفيد19-في
فيد
خاصةبكو
أخرى خاص ة
صحية أخرى
تدابيرصحي ة
والبلدياتتدابير
بلديات
العامة اول
الصحةالعا م ة
وحداتالصح ة
تضع وحدات
قدتضع
المقاطعة،قد
ال مقاطع ة،
الكمامات،
ارتداءالك ما مات،
تشمل ارتداء
وقدتش مل
الوقت  -وقد
ذلك الوقت
في ذلك
المعلوماتفي
أفضل ال معلو مات
فضل
على أ
بنا ًء على
التنفيذبنا
فيذ
قيد التن
تدابيرقيد
وضعناتدابير
أننا وضعنا
سترى أننا
للتصويت،سترى
تذهبللتصويت،
عندماتذ هب
عند ما
الزجاجية.
والحواجزالزجاجي ة.
اليدين ،والحواجز
عقم اليدين،
الجسدي ،و ُمعقم
والتباعد الجسدي،
والتباعد

بنا
اتصل بنا
اتصل
اإللكترونيelections.on.ca :
الموقعإللكتروني:
• ال موقع
•

1.888.668.8683
هاتف1.888.668.8683 :
هاتف:

1.888.292.2312
النصي1.888.292.2312 :
نصي:
الهاتفال
• ال هاتف

اإللكترونيinfo@elections.on.ca :
البريدإللكتروني:
• البريد
تويترElectionsON@ :
• تويتر:

فيسبوكElectionsON :
• فيسبوك:
إنستغرامelectionson@ :
• إنستغرام:

