
نامه دستورالعمل رأی دهنده

پین رأی دهی شما
)شماره شناسایی شخصی(

اطالعات مهم

این پین رأی دهی به رأی دهنده ای که نام او در این نامه 	 

ذکر شده تخصیص یافته و تنها توسط همین فرد 
قابل استفاده است.

شما با استفاده از سیستم رأی دهی آنالین و وارد 	 

کردن پین رأی دهی تخصیص یافته به خود، اعالم 

می کنید که واجد شرایط رأی دادن در انتخابات سال 

2022 شهرداری Newmarket می باشید. 

رأی دادن بیش از یک بار در Newmarket یا رأی 	 

دادن بدون داشتن شرایط الزم، بر خالف قانون است.

در صورتی واجد شرایط رأی دادن هستید که:

در روز 24 اکتبر 2022، حداقل 18 سال سن داشته 	 
باشید؛

شهروند کانادا باشید؛	 

شما یا همسرتان در شهر Newmarket زندگی کنید یا 	 

مستأجر یا مالک یک ملک در این شهر باشید؛ و، 

مطابق قانون، به دلیل دیگری دارای ممنوعیت 	 

رأی دهی نباشید.

لطفاً پین رأی دهی 

خود را نگه داری کنید.

رأی دهندگان واجد شرایط در انتخابات 2022 شهرداری شهر Newmarket می توانند در هر زمانی در طول 

دوره 10 روزه رأی دهی، به صورت آنالین رأی داده و کاندیداها را برای پست های زیر انتخاب کنند: 

 شهردار، معاون شهردار و مشاور منطقه ای، مشاور بخش و متولی هیئت مدیره مدارس.

*در برخی پست ها تنها یک کاندیدا وجود دارد و نیازی به شمارش آرا نیست.

برای رأی دادن در انتخابات 2022 

Newmarket شهرداری شهر 

به این پین نیاز خواهید داشت.

چگونه رأی بدهم؟
شما می توانید در هر زمانی در طول این دوره رأی دهی با 

استفاده از یک رایانه، تبلت یا تلفن هوشمند متصل به 

اینترنت رأی بدهید. 

برای رأی دادن آنالین
با استفاده از پین رأی دهی و تاریخ تولد خود به سایت 	 

http://newmarketvotes2022.ca وارد شوید.
برگه رأی خود را تکمیل کرده و ارسال کنید.	 

یک اپلیکیشن تلفن هوشمند که بهبودهایی را در زمینه 	 

دسترسی برای رأی دهندگانی که دچار اختالالت بینایی یا 

مهارتی هستند، فراهم می کند، برای دانلود در دسترس 

قرار دارد. برای کسب اطالعات بیشتر، از وب سایت 
newmarketvotes.ca بازدید نمایید

15 اکتبر، 2022 | 10 صبح به وقت EDT دوره 10 روزه رأی دهی  شروع:  

EDT 24 اکتبر، 2022 | 8 شب به وقت پایان:    

JOHN SAMPLE
123 EXAMPLE STREET

NEWMARKET ON L3Y 9A9

این نامه یک نمونه است

 0000001

4 بخش:  

EP پشتیبانی مدرسه: 

آدرس واجد شرایط:
123 Example Street

Newmarket شهر
395 Mulock Drive

P.O. Box 328 STN Main
Newmarket ON L3Y 4X7

AB12 123A 1AB2

VOTE

 آیا این نامه را در یک فرمت قابل دسترسی نیاز دارید؟ 

به elections@newmarket.ca ایمیل ارسال کرده یا با شماره 905-953-5152 تماس بگیرید.
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به کمک نیاز دارید؟
دوشنبه تا جمعه 8:30 صبح تا 4:30 عصر 

15 تا 24 اکتبر 8:30 صبح تا 8:30 شب

تلفن راهنمایی: 953-5152 (905)

elections@newmarket.ca :ایمیل

مراکز کمک به رأی دهندگان

اگر به رایانه، تبلت یا تلفن هوشمند متصل به اینترنت دسترسی ندارید، یا اینکه به کمک نیاز دارید، 

به یکی از مراکز کمک به رأی دهندگان زیر مراجعه کرده و این نامه را همراه خود داشته باشید.

Magna Centre - Gymnasium
800 Mulock Drive

Newmarket, ON L3Y 9C1

ساعات کاری:
15 اکتبرتا 24 اکتبر
10 صبحتا 8 شب

مجتمع تفریحی Ray Twinney - سالن 2
100 Eagle Street West

Newmarket, ON L3Y 6T5

ساعات کاری:
15 اکتبرتا 24 اکتبر
10 صبحتا 8 شب

مراکز کمک به رأی دهندگان کاماًل در دسترس هستند.

اطالعات کاندیدا
شما مجاز به رأی دادن به 1 کاندیدا برای هر یک 

از پست های زیر هستید.

اطالعات رأی دهنده و انتخابات 
شهرداری در newmarketvotes.ca موجود است

رأی دهندگانی که می خواهند با استفاده از برگه رأی کاغذی رأی دهند، می توانند در طول 

دوره 10 روزه رأی دهی، به صورت حضوری و تنها با رزرو وقت قبلی به محل زیر مراجعه کنند:  

Newmarket ادارات شهرداری شهر

395 Mulock Drive, Newmarket, Ontario
ساعات کاری: 15 اکتبر تا 24 اکتبر | 10 صبح. تا 8 شب

رزرو وقت برای رأی دهی با برگه رأی کاغذی از 12 اکتبر 2022 از طریق تماس با 

شماره5152-953 (905) امکان پذیر است.

بخش: 4

پشتیبانی مدرسه: دولتی انگلیسی

معاون شهردار و شهردار
مشاور منطقه ای

متولی مدرسه دولتی مشاور بخش 4
انگلیسی

 Candidate One 
(بدون رقیب)

Candidate One

Candidate Two

Candidate Three

Candidate Four

Candidate One

Candidate Two

Candidate Three

Candidate Four

Candidate One

Candidate Two

Candidate Three

Candidate Four

French
Les informations des électeurs et  
élections municipales sont disponibles sur 
newmarketvotes.ca

Simplified Chinese
选民和市政选举信息可在newmarketvotes.ca获得

Traditional Chinese
選民和市政選舉資訊可在newmarketvotes.ca獲得

Russian
Информация об избирателях и муниципальных 
выборах доступна на сайте newmarketvotes.ca

Farsi
اطالعات رأی دهنده و انتخابات شهرداری در

newmarketvotes.ca موجود است
Italian
le informazioni sugli elettori e sulle elezioni 
comunali sono disponibili su newmarketvotes.ca


