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انتخابات آلبرتا
انتخابات استانی

فارسی

English
Français
Tagalog
Deutsch
ਪੰਜਾਬੀ

简体中文
Español

اللغة العربیة
Tiếng Việt

Polski
Українська

िहंदी
فارسی

Русский
Nederlands

한국어
Italiano

nehiyawak
Siksikáí'powahsin

English
French
Tagalog
German
Punjabi
Chinese
Spanish
Arabic 
Vietnamese
Polish
Ukrainian
Hindi
Farsi
Russian
Dutch
Korean
Italian
Cree
Blackfoot



باید این شرایط را داشتھ باشید:

داشتن ۱۸ سال یا بیشتر  • سکونت در آلبرتا   • شھروندی کانادا   •  

۱۸+

شرایط

ثبت نام
برای رأی دادن، باید ثبت نام کنید. می توانید ثبت نام را پیش از موعد یا در شعبھ اخذ رأی انجام دھی.

گزینھ ۱ – پیش از موعد:

voterlink.ab.ca - آنالین

برای دسترسی بھ سیستم آنالین، از گواھینامھ 
رانندگی آلبرتا یا کارت شناسایی آلبرتا استفاده کنید.

اگر این کارت ھای شناسایی را ندارید، با شماره 
۸۶۸۳-۴۲۲-۸۷۷-۱ تماس بگیرید.

باید مدارکی را بھ ما نشان دھید کھ حاوی اطالعات 
زیر در مورد شما باشد

نام و نام خانوادگی قانونی، و  •  
نشانی محل سکونت فعلی  •  

ھمچنین باید با امضای فرم مخصوصی، اظھار کنید کھ 
واجد شرایط رأی دادن ھستید.

برای اطالع از مدارک شناسایی قابل پذیرش، بھ صفحھ بعد رجوع کنید.

گزینھ ۲ – در شعبھ اخذ رأی:

زمانی کھ بھ شعبھ اخذ رأی مراجعھ می کنید



مدارک شناسایی

 elections.ab.ca/voters/id-required-to-vote/ فھرست کامل مدارک در نشانی آنالین
موجود است

CANADA

PASSPORT

PASSEPORT

نمونھ چند مدرک شناسایی حاوی نام:

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.

مھ
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گذ
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 / 
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 کا

یی
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شنا
ت 

کار

کارت مراقبت ھای بھداشتی آلبرتا

کارت بانکی

نمونھ چند مدرک شناسایی حاوی نام و نشانی:

قبوض خدماتی
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Electricity
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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.

کی
بان

ب 
سا

  ح
رت

صو
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

سند ثبت خودرو

برای احراز ھویت خود، باید حداقل یک کارت شناسایی عکسدار دولتی ھمراه داشتھ باشید.

اگر این امکان را ندارید، باید دو مدرک شناسایی ارائھ بدھید. اما برای اینکھ مدارک معتبر تلقی شود، باید ھر دو 
حاوی نام و نام خانوادگی و یکی از آن دو حاوی نشانی محل سکونت فعلی تان باشد.

اگر ھیچ گونھ مدرک شناسایی ندارید، فرد دیگری می تواند شما را ضمانت کند. برای آشنایی بیشتر با روند این کار، 
با ما تماس بگیرید.



گزینھ ھای رأی دادن

رأی گیری در مدرسھ، کلیسا، یا سالن اجتماعات محل شما انجام می شود  •  
کلیھ مراکز اخذ رأی از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۸:۰۰ شب باز است  •  

فقط مجاز بھ رأی دادن در شعبھ اخذ رأ ی خودتان ھستید  •  

رأی گیری در مراکز خرید، کتابخانھ ھا یا دانشگاه ھای محل انجام می  •  
 شود

اکثر شعب اخذ رأی بین ساعت ۹:۰۰ صبح تا ۸:۰۰ شب باز است،   •  
اما این ساعات ممکن است متغیر باشد

می توانید در ھر یک از شعب اخذ رأی پیش از موعد رأی بدھید  •  
رأی گیری پیش از موعد از سھ شنبھ تا شنبھ ھفتھ قبل از روز   •  

انتخابات انجام می شود

رأی گیری در اداره انتخابات محل، یا از طریق برگھ ھای اخذ رأی   •  
پستی صورت می گیرد

این شیوه در دسترس افرادی قرار می گیرد کھ نمی توانند بھ روش ھای   •  
دیگر رأی بدھند

رأی دھندگانی کھ بھ شیوه پستی رأی می دھند باید برگھ اخذ رأی خود   •  
را زودتر سفارش بدھند، چون آماده سازی آن طول می کشد

بستھ اخذ رأی باید پیش از روز انتخابات برگردانده شود  •  
این شیوه از لحظھ شروع دوره انتخابات تا روز انتخابات در دسترس   •  

خواھد بود (یک دوره ۲۸ روزه)

برای درخواست برگھ اخذ رأی پستی، بھ نشانی آنالین   
elections.ab.ca رجوع کنید یا با شماره ۱-۸۷۷-۴۲۲-۸۶۸۳ 

تماس بگیرید.

روز انتخابات

شعب اخذ رأی پیش از موعد

برگھ ھای اخذ رأی فوق العاده

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:



رأی گیری حضوری

روند رأی گیری شامل این مراحل است:

در بدو ورود، با مسئول انتخابات صحبت می کنید کھ ثبت   (۱
نام شما را تأیید خواھد کرد

اگر قبالً ثبت نام کرده باشید، مسئول انتخابات شما را بھ    (۲
یکی از جایگاه ھای خالی اخذ رأی ھدایت می کند

سپس برای دریافت برگھ اخذ رأی، باید نام و نشانی خود   (۳
را تأیید کنید

لطفاً پشت حائل حریم خصوصی بروید. روی برگھ اخذ رأی   (۴
با ضربدر (X) عالمت بزنید یا دایره کنار نام کاندیدای 

منتخبتان را پر کنید.

برگھ اخذ رأی را بھ مسئول انتخابات برگردانید، آن را داخل   (۵
صندوق آرا بیندازید و تمام!

رأی گیری حضوری

ثبت نام کنید

برگھ اخذ رأی را 
دریافت کنید

ورود خود را بھ 
شعبھ اخذ رأی 

ثبت کنید

تمام

رأی بدھید
لطفاً اگر اشتباه رأی داده اید، با مسئولی کھ برگھ اخذ رأی را بھ 
شما داده است صحبت کنید. می تواند برگھ اخذ رأی دیگری بھ 

شما بدھد.

اشتباه رأی داده ام...

برگھ اخذ رأی شما محرمانھ است. رأی خود را بھ ھیچ کس نشان 
ندھید مگر اینکھ نیاز بھ کمک داشتھ باشید. از برگھ اخذ رأی خود 

عکس نگیرید یا آن را در اینترنت بھ اشتراک نگذارید.

محرمانگی



رأی گیری پستی

رأی گیری پستی

روند رأی گیری پستی شامل این مراحل است:

با رجوع بھ نشانی elections.ab.ca بستھ اخذ رأی   (۱
خود را پیش از موعد انتخابات درخواست کنید  

بستھ اخذ رأی خود را از طریق پست دریافت کنید  (۲

نام کاندیدا یا حزب منتخب خود را روی برگھ اخذ رأی    (۳
بنویسید   

 

فرم اظھارنامھ را تکمیل و امضا نموده یک کپی از کارت   (۴
شناسایی خود تھیھ کنید  

بستھ را برای برگرداندن آماده کنید  (۵

بستھ را پیش از روز انتخابات پست کنید  (۶

برگھ اخذ رأی را 
درخواست و 
دریافت کنید

رأی بدھید

از طریق پست 
برگردانید

بستھ بندی کنید

فرم ھا را تکمیل و 
کارت شناسایی 
خود را ضمیمھ 

کنید

(اسامی کاندیداھا در نشانی elections.ab.ca ذکر   
شده است)  



گزینھ ھای متعددی برای کمک بھ رأی دھندگان ارائھ می شود:

استفاده از دستگاه شخصی
برای کمک بھ افراد کم بینا در خواندن برگھ

اخذ رأی

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 96شابلون رأی گیری

برای اینکھ افراد کم بینا بتوانند با حفظ 
محرمانگی رأی بدھند

ذره بین دستی
برای اینکھ افراد کم بینا بتوانند متن را واضح ببینند

دسترسی ھمگانی

مداد بزرگ
برای اینکھ افرادی کھ در گرفتن مداد مشکل دارند 

بتوانند برگھ اخذ رأی را تکمیل کنند

دسترسی بھ فضاھای غیر ھمسطح
برای بھبود دسترسی بھ محل اخذ رأی

E-18-302

کمک ھای شخصی
برای ارائھ کمک یا کمک گرفتن از فرد معتمد

رأی دھندگان



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

۱-۸۷۷-۴۲۲-VOTE (۸۶۸۳) :شماره رایگان: ۰۰۰۰-۳۱۰ | تلفن
www.elections.ab.ca | info@elections.ab.ca


