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Alberta التصویت في مقاطعة ألبرتا
انتخابات المقاطعة

اللغة العربیة



یجب أن تكون: 

18 عاما أو أكثر   •  Alberta مقیم في مقاطعة ألبرتا  • مواطن كندي   •  

18+

المؤھالت

التسجیل
لكي تتمكن من التصویت یجب علیك أن تقوم بالتسجیل. ویمكنك التسجیل مقدما أو في موعد ولجنة االنتخاب.

الخیار #۱: مقدما:

voterlink.ab.ca عن طریق اإلنترنت من خالل

قم باستخدام رخصة القیادة التابعة لمقاطعة ألبرتا 
Alberta أو بطاقة الھویة التابعة لمقاطعة ألبرتا 

Alberta للتمكن من التعامل مع نظام اإلنترنت.

إذا لم تكن لدیك مثل ھذه الھویات، قم باالتصال برقم 
.1-877-422-8683

یجب أن تظھر لنا مستندات تبین

اسمك القانوني بالكامل  •  
والعنوان الذي تقطن فیھ حالیا  •  

كما أنك ستحتاج للتوقیع على نموذج/استمارة تذكر أنك مؤھال 
للتصویت. 

انظر الصفحة التالیة لمعرفة ماھیة الھویة التي نقبلھا.

الخیار #۲: في موعد ولجنة االنتخاب

عندما تذھب للتصویت



الھویة

elections.ab.ca/voters/id-required-to-vote/ وتوجد قائمة كاملة على اإلنترنت على

CANADA

PASSPORT

PASSEPORT

أمثلة على مستندات الھویة التي تظھر االسم:

Alberta Personal  Heal th Card

Personal  Heal th  Number

You are el ig ib le for  heal th insurance coverage provided you are a resident of  Alberta.

Gender Bir thdate

Please protect  your card.
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Alberta بطاقة الرعایة الصحیة التابعة لمقاطعة ألبرتا

بطاقة بنكیة

أمثلة على مستندات الھویة التي تظھر االسم والعنوان: 

فاتورة أحد المرافق
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Gas

Your usage:
Total Owing: $127.35
After March 31, pay      $135.42

Account Number 00000-000

Name Surname
123 Main Street
Alberta T1X 1E1

IMPORTANT:
Remember to Vote!
Thank you for paying your bill.
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VALIDATION NUMBER
APPEARING ON YOUR TAB

88888888888

LICENCE PLATE NO. CLASS LICENCED MASS VEHICLE STATUS

EXPIRY DATE (Y/M/D) TYPE OF OPERATION

ABC 123 5 2000 kg. active

2022/09/30 Restricted

REGISTRATION NUMBER IF LEASED, LEASING COMPANY NAME AND MVID

NAME & ADDRESS OF  TYPE:
REGISTRANT(S):  CLIENT’S MVID

R123456789

NAME SURNAME
123 MAIN STREET
ALBERTA  T1X 1E1

ISSUED 2020/09/30
MAXIMUM SERVICE AMOUNT           * * * * * * * * 2 3 . 3 5

تسجیل المركبة

إلثبات ھویتك یتعین علیك إظھار ھویة حكومیة واحدة على األقل تحتوي على صورتك. 

وإذا تعذر ذلك، یجب أن تُظِھر مستندین للھویة بدال من ذلك. ولكن یجب أن یظھر اسمك بالكامل في كال المستندین على 
أن یظھر أحدھما عنوانك الحالي وسریان إقامتك بھ. 

ھذه  عن  المزید  لمعرفة  بنا  اتصل  التصویت.  في  ضمانك  آخر  لشخص  یمكن  اإلطالق،  على  ھویة  لدیك  تكن  لم  إذا 
اإلجراءات.



خیارات التصویت

یتم التصویت في المدرسة المحلیة أو الكنیسة أو القاعة المجتمعیة  •  
ویتم فتح كافة لجان االنتخاب من 9:00 صباًحا إلى 8:00 مساًء  •  

ال یمكنك التصویت إال في لجنتك االنتخابیة  •  

یتم التصویت في المراكز التجاریة أو المكتبات أو الجامعات القریبة  •  
معظم لجان االنتخاب مفتوحة بین 9:00 صباًحا و8:00 مساًء، ولكن قد   •  

تختلف ساعات العمل
یمكنك التصویت في أي لجنة انتخابیة مبكًرا حسب اختیارك  •  

یتم قبل أسبوع اإلنتخابات من الثالثاء إلى السبت  •  

یتم التصویت في المكتب االنتخابي المحلي الذي تتبعھ أو باستخدام   •  
التصویت بالبرید

وھو متاح لألشخاص الذین ال یمكنھم التصویت بطریقة أخرى  •  
یتعین على الناخبین الراغبین في التصویت بالبرید طلب بطاقات تصویتھم   •  

مبكرا، حیث أن األمر یستغرق وقتا إلعداده
یجب إعادة الحزمة قبل یوم االنتخابات  •  

متاح بمجرد بدایة فترة االنتخابات وحتى یوم االنتخابات (فترة ۲۸ یوما)  •  

اطلب التصویت بالبرید عن طریق اإلنترنت على elections.ab.ca أو عن   
طریق االتصال بـ 1-877-422-8683.

یوم االنتخابات

االنتخاب المبكر

بطاقات اقتراع خاصة

SCHOOL

Print either the name of the candidate  

OR  the name of the political party  you 

wish to vote for - on the line below. 

I vote for:



التصویت الشخصي

إجراءات التصویت تتبع الخطوات التالیة:

عند وصولك ستلتقي بموظف االنتخابات الذي سوف یتأكد   (۱
من تسجیلك

فإذا كنت قد قمت بالتسجیل بالفعل، سیقوم موظف االنتخابات    (۲
بتوجیھك ألحد أماكن التصویت المفتوحة

سیكون علیك تقدیم ھویتك الشخصیة لتثبت اسمك وعنوانك   (۳
لتتسلم بطاقة التصویت الخاصة بك

قف خلف ستارة الخصوصیة وضع عالمة "X" على بطاقة   (٤
االقتراع أو قم بملء الدائرة المقابلة السم المرشح الذي ترید 

انتخابھ.

قم بإعادة بطاقة االقتراع لموظف االنتخابات وضعھا في   (٥
صندوق االقتراع، ثم قم باالحتفال!

التصویت الشخصي

التسجیل

اظھر بطاقة تحقیق 
الشخصیة

احصل على بطاقة 
االقتراع الخاصة 

بك

احتفل

قم باإلدالء بصوتك

إذا قمت بارتكاب خطأ ما، یرجى التحدث مع الشخص الذي أعطاك 
بطاقة االقتراع حیث یمكنھ إعطائك بطاقة تصویت بدیلة.

قمت بارتكاب خطأ...

یتسم تصویتك بالسریة. إال إذا كنت بحاجة للمساعدة، ال تظھر ألي 
شخص كیف قمت بالتصویت. وال تقوم بالتقاط صور لتصویتك 

ونشرھا على اإلنترنت.

السریة



التصویت بالبرید

التصویت بالبرید

تتبع إجراءات التصویت بالبرید الخطوات التالیة:

قم بطلب حزمة االقتراع البریدي مبكرا من موقع   (۱
elections.ab.ca  

استلم حزمة االقتراع بالبرید  (۲

قم بكتابة اسم المرشح أو الحزب الذي ترید التصویت لھ    (۳
على بطاقة االقتراع   

 

قم بتعبئة وتوقیع استمارة اإلقرار وعمل نسخة من ھویتك  (٤

قم بتجھیز الحزمة إلعادة إرسالھا  (٥

قم بإرسالھا للبرید قبل یوم االنتخابات  (٦

قم بالتقدم بطلب 
للحصول علیھ 
واستالم بطاقة 

التصویت

قم بالتصویت

قم بإرسالھا
بالبرید

مجموعة األوراق

قم بتعبئة 
االستمارات 

وتضمین الھویة

(elections.ab.ca أسماء المرشحین متاحة على موقع)  



نقدم عدة خیارات لمساعدتك على التصویت:

قم بإحضار جھازك الخاص بك
لمساعدة المعاقین بصریا على قراءة

بطاقة االقتراع بأنفسھم

VOTER TEMPLATE(VOTE ANYWHERE)

This template is for the use of those helping vision impaired voters who wish to mark their own ballot.
Detach the ballot from the book: place a ballot into the template ensure that the top of the ballot is uniform with  the top of the template and
 ensure that the white circles on the ballot are  clearly shown through the holes of the template
Reading from the top of the ballot, inform the elector of the order of the candidate’s name and political party or independent status.

Direct the elector to:
 mark the ballot by filling in the circle opposite  the name of the candidate of his or her choice remove the marked ballot from the template place the ballot in the secrecy folder, return the ballot to the deputy returning officer

Ask the voter if he or she wishes to deposit the ballot in the ballot box.

E-18-540
Election Act
Section 96لوحة للمصوت

لمساعدة المعاقین بصریا على التصویت
بطریقة تحمي سریتھم 

مكبر یمكن حملھ بالید
إلعطاء ضعاف البصر طریقة لرؤیة النص بوضوح

التمكین

قلم رصاص كبیر الحجم
إلعطاء األشخاص الذین لدیھم مشكلة في قبضة الید 

طریقة مریحة لوضع عالمة في بطاقة االقتراع

تمكین الوصول بدون صعود درج
لتحسین الوصول لمقر اللجنة االنتخابیة

E-18-302

مساعدة المصوت
لتقدیم المساعدة أو السماح بمساعدة أحد أصدقاء 

المصوت الموثوق بھم



Suite 100, 11510 Kingsway NW
Edmonton, Alberta   T5G 2Y5 

1-877-422-VOTE (8683) :رقم مجاني: 0000-310 | ھاتف
www.elections.ab.ca | info@elections.ab.ca

2023  


