
االنتخاب املحلية /البلدية ليوم ٧ نونرب ٢٠٢١

االنتخابات املحلية ليوم ٧ نونرب تهدف إىل 
انتخاب رئيسة أو رئيس البلدية للمدينة 
و املقاطعة و كذا انتخاب املستشارات و 

املستشارين.

املستشارات و سيمثلونكم١٠٣  الذين سيتم 
انتخابهم سيمثلون كم حتى سنة ٢٠٢٥. 

تصويتكم سيساهم يف تغيري مدينتكم.

يجب عىل الناخبات و الناخبني التسجيل 
يف اللوائح االنتخابية البلدية ليتمكنوا من 

التصويت يوم ٧ نونرب. 

دليل االنتخابات

الرتجمة الفورية 
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من يستطيع التصويت يف االنتخابات البلدية ؟

كل مواطن يريد التصويت يجب أن تتوفر فيه الرشوط التالية أن يكون مسجل يف 

اللوائح االنتخابية ان يستويف ١٨ سنة أو أكرث يوم ٧ يونيو ٢٠٢١ وان تتوفرفيه الرشوط 

التالية يف فاتح ١ شتنرب ٢٠٢١ :

 - ان يكون حاصل عىل الجنسية الكندية.

 - أن ال يكون تحت الوصاية.

 - أن يكون

 - ساكن مبونرتيال و مقيم ب الكيبيك منذ عىل األقل ستة أشهر

أو

 - يتوفرعىل ملك عقاري أولديه رشكة يف مونرتيال منذ عىل األقل ١٢ شهر.

كيف ميكن أن أعرف إذا كنت مسجال يف اللوائح االنتخابية من أجل التصويت ؟

ميكن تصفح إعالن التسجيل املرفق بهذا الدليل. إذا تم العثور عىل اسمك فهذا يعني 

انيك/أنك مسجل)ة(.

ممكن أيضا التأكد من تسجيلكم و ذلك من خالل الولوج إىل البوابة 

elections.montreal.ca. حتى تتمكن من التصويت، يجب ان يكون اسمك مسجال يف 

اللوائح االنتخابية.

ماذا ميكن أن أفعل من أجل التسجيل يف اللوائح االنتخابية أو إذا اكتشفت خطأ يف 
إعالن التسجيل؟

يف هذه الحالة يجب االتصال بلجنة التصحيح حسب اختيارك و ذلك مابني ١٢ و ١٨ 

أكتوبر ٢٠٢١.  الئحة لجن التصحيح املوجودة يف اإلرسالية التي توصلتم  بها.

ال ميكن لك التسجيل يف اللوائح االنتخابية بعد ١٨ أكتوبر ٢٠٢١.

أنا اسكن مبونرتيال و لظروف صحية ال أستطيع التنقل، كيف ميكن يل التسجيل؟

قم بزيارة البوابة اإللكرتونية

elections.montreal.ca

وقم باستنساخ جدادة طلب مراجعة اللوائح االنتخابية.

قم مبيلء الجدادة ثم أرسله مرفوق بنسخة من الوثائق املطلوبة.

الجدادة يجب أن تصل بتاريخ ١٨ أكتوبر ٢٠٢١عىل األكرث.

للتوضيح

التسجيل

أنا اسكن بإقامة خاصة بكبار السن، يف مركز اإليواء، يف مركز استقبال أو أي مركز 
رسمي، كيف ميكن يل التسجيل يف اللوائح االنتخابية؟

قم بالبحث يف البوابة اإللكرتونية

 elections.montreal.ca

ثم ابحث عن الئحة مؤسسات اإليواء املعرتف بها ثم قم بتحميل جدادة طلب مراجعة 

اللوائح االنتخابية.

قم بطبع الجدادة ثم تعبئتها. بعد ذلك عليك بإرسالها مرفوقة بنسخة من الوثائق 

املطلوبة أو شهادة من مسئول باملْوسسة التي تقيم بيها.

الجدادة يجب أن تصل بتاريخ ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ عىل األكرث.

ميكنك كذلك ان تتقدم إىل لجنة مراجعة اللوائح االنتخابية و ذلك مابني ١٢ و ١٨  

أكتوبر ٢٠٢١.  ميكن ألحد من عائلتك سواء الوالدين أو الرشيك)ة( من تقديم الطلب 

بدال منك.

متى ميكنني التصويت؟

ستربمج حصتني مع نهاية األسبوع حيث ميكنك التصويت. 

التصويت أالستباقي مربمج ليومي السبت ٣٠ و األحد ٣١ من شهر أكتوبر ٢٠٢١ و ذلك 

   .20h00 9 إ ىل الساعةh30 من الساعة

   .20h00 9 إ ىل الساعةh30 لتصويت سيكون يومي ٦ و ٧ نونرب ٢٠٢١ من الساعة

أين أستطيع أن أصوت )التصويت(؟

ميكن التعرف عىل مكان التصويت من خالل الولوج إىل البوابة اإللكرتونية بالنقر 

عىل : أين أستطيع أن أصوت؟ elections.montreal.ca. ميكنكالتعرفعلىمكانالتصوي

تبكلسهولة.

سرتسل بطائق للتذكري للناخبات و الناخبني املسجلني يف اللوائح االنتخابية أيام قليلة قبل 

التصويت أالستباقي.

ألسباب صحية ال ميكنني التنقل أو مساعدة ألحد أفراد األرسة الناخبني الذي 
اليستطيع التنقل، كيف ميكن يل التصويت؟

التصويت عن طريق الربيد متاح للناخبات و الناخبني اللذين يتعدرعليهم التنقل بسبب 

املرض ، هذا اإلجراء مخول أيضا للمساعدين.

من أجل الحصول عىل بطاقة التصويت عرب الربيد، يجب مل الجدادة املخصصة لهذا 

 elections.montreal.ca الشأن و املوجودة بالبوابة اإللكرتونية

أو االتصال بالرقم : 514-872-8683.

عىل األكرث يجب إرسال طلب التصويت عرب الربيد بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١

أنا اسكن بإقامة خاصة بكبار السن، يف مركز اإليواء، يف مركز استقبال أو أي مركز 
رسمي، كيف ميكن يل التصويت؟

ميكنكم التصويت عرب الربيد بعد تقديم طلب و ذلك قبل تاريخ ٢٧ أكتوبر عىل الساعة 

١٨س٠٠ لتصويت عرب الربيد يعوض مكتب التصويت املتنقل.

ميكنكم أيضا اختيار التصويت يف املكان املحدد يف بطاقة التذكري التي ستبعث قبل تاريخ 

املحدد للتصويت االستباقي.

للتعريف و  
اإلخبار

.
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أريد االشتغال يف االنتخابات البلدية، فامذا أفعل؟
هناك مجموعة من مناصب الشغل مؤدى عنها متوفرة أيام ٣٥ 

و ٣١ أكتوبر و كذا  يومي ٦ و ٧ نونرب ٢٠٢١.

يجب مأل االستامرة املوجودة يف البوابة.

يجب أن يكون سنكم ١٦ سنة، تتوفرون عىل بطاقة التأمني 
االجتامعي و التوفر عىل بريد إلكرتوين مشتغل.

كيف ميكنك االتصال بنا

  )٨٦٨٣(   vote   ٥١٤ ٨٧٢
elections.montreal.ca
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مبارشة يف ال٢٥ مكتب للخدمات التابعني ل » انتخابات مونرتيال«.

متابعتنا عرب كل هذه الوسائل

هل ستؤثر جائحة كوفید-١9عىل عملية التصويت ؟

سيتم اعتامد كل التدابري الوقائية من جائحة كوفید-١9يف املكاتب االنتخابية .ميكنكم 

التصويت يف أمان.

إذا كان لزاما عليكم إحرتام فرتة الحجر الصحي بسبب كوفید- ،  ميكنكم التصويت عرب 

الربيد يف الفرتة املمتدة مابني ١٧ إىل ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١. ميكنكم تقديم طلب يف هذا 

elections.montreal.ca اإلطار عرب مأل الجدادة عرب البوابة اإللكرتونية املوجودة

.514-872-VOTE )8683(i: او االتصال بالرقم

بالنسبة األشخاص اللذين مطالبني بالحجر الصحي الوقايئ ضد كوفید- ١9 و اللذين 

يرغبون باالتصال بلجنة مراجعة اللوائح االنتخابية عليهم تحرير طلب كتايب. يجب 

تقديم طلب التصحيح قبل تاريخ ١٨ أكتوبر عىل الساعة ٧ مساءا.

من ميكن له التصويت عرب الربيد ؟

التصويت عرب الربيد تقنية جديدة تهم الناخبات و الناخبني اللذين:

 - يقطنون مبركز إيواء خاص باألشخاص املسنني املقبولني يف مونرتيال.

 - اليستطيعون التنقل أو من املساعدين املقربني لناخب أو ناخبة و الذي يقطن بنفس 

العنوان مبونرتيال.

 - مرغم عىل إحرتام فرتة الحجر الصحي بسبب كوفید-.

كيف ميكن يل االستعداد من أجل التصويت؟

الئحة األشخاص املرشحني يف دائرتكم متوفرة يف البوابة اإللكرتونية

.elections.montreal.ca

يفرض استعامل الكاممة يف مكاتب التصويت.

داخل املكتب سيطلب منك نزع الكاممة من أجل التأكد من هويتكم.

حتى تتمكنوا من التصويت،  ستحتاجون :

 - إىل الكاممة الوقائية؛

 - إىل قلم أسود أو أزرق أو قلم الرصاص؛

 - إىل بطاقة التأمني الصحي، رخصة السياقة، جواز السفر الكندي، شهادة إثبات للسكان 

األصليني أو القوات املسلحة الكندية.

مكاتب التصويت تتوفر كلها عىل ولوجيات. من أجل معلومات أكرث حول اإلجراءات 

املسهلة ملامرسة حقكم  االنتخايب، ميكنكم االتصال بنا مبارشة.

التصويت
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