من يﺣﻖ لﮫ التصويت

يمكنك التصويت إذا كنت:
بلغت  18عا ًما أو أكثر يوم  5مايو 2016
من مواطني بريطانيا أو االتحاد األوروبي أو
الكومنولث المؤهلين
من الذين يعيشون في لندن
وقمت بالتسجيل للتصويت قبل  18أبريل .2016

يمكنك التسجيل للتصويت على الموقع اإللكتروني:
 www.gov.uk/regis ter-to-voteأو االتصال
بمجلسك المحلي.

المزيد من المعلومات

في شهر أبريل ،سوف يحصل كل شخص قام بالتسجيل
للتصويت في لندن على كتيّب عن االنتخابات .سوف
يتضمن هذا الكتيّب قائمة بكافة مرشحي جمعية لندن ،إضافةً
إلى بيانات مصغرة من المرشحين لمنصب عمدة لندن ،كما
سيوفر لك بعض المعلومات عن كيفية التصويت.
تنبه إليه حيث سيُترك على بابك.

انتﺧابات عمدة لندن وﺟمعية لندن

كيﻔية التصويت

سيتم إعطاؤك  3أوراق اقتراع للتصويت بها
Election of the Mayor of London
Column B
2nd choice

Vote once [X] in column A for your first choice, and
Column A
Vote once [X] in column B for your second choice 1st
choice

Column A Column B
1st choice 2nd choice

عمدة لندن )ورقة االقتراع ذات اللون الزھري(
أمامك خياران الختيار العمدة.
التصويت مرة واحدة بـ ] [Xفي العمود " "Aلتحديد
خيارك األول.
التصويت مرة واحدة بـ ] [Xفي العمود " "Bلتحديد
خيارك الثاني.
Election of the London Assembly constituency member
for the constituency of Barnet & Camden
Vote for only one candidate by putting a cross [X] next to your choice

عﺿو الﺟمعية على كامل نطاق لندن )ورقة االقتراع
ذات اللون البرتقالي(
اختر من تريد أن يمثل لندن بالكامل في جمعية لندن.
 قم بالتصويت مرة واحدة فقط من خالل وضع عالمة
] [Xفي المربع المجاور الختيارك.

5
الﺧميس

مايو

في حالة وجود أية أسئلة لديكم ،يرجى االتصال بـ:
info@londonelects.gov.uk
020 7983 4444

دليلك للتصويت
عﺿو الداﺋرة االنتﺧابية لﺟمعية لندن )ورقة االقتراع
ذات اللون اﻷصﻔر(
اختر من تريد أن يمثل منطقتك المحلية في جمعية
لندن.
قم بالتصويت لمرشﺢ واحد فقط من خالل وضع
عالمة ] [Xفي المربع المجاور الختيارك.

في يوم الخميس الموافق  5مايو  ،2016سيكون سكان
عضوا في
لندن على موعد النتخاب عمدة لندن و25
ً
جمعية لندن.
تبلغ الميزانية السنوية المخصصة للعمدة  17مليار جنيه
استرليني .يتم استخدام هذه الميزانية من أجل إدارة
وتشغيل الخدمات الهامة في لندن مثل حفظ األمن والنظام
العام ومكافحة الحرائق والمواصالت .كما أنها تُستخدم
ضا في دعم أعمال موظفي مجلس المدينة.
أي ً

مكان التصويت

تتوافر ثالث طرق يمكنك التصويت من خاللها.

1

2

3

صا ،وتقوم بمساءلة
تتكون جمعية لندن من  25شخ ً
ضا على
عمدة لندن نيابةً عن سكان لندن ،كما تعمل أي ً
استجواب العمدة بشكل دوري والتحقيق في القضايا
الهامة في لندن.

موعد التصويت

مبكرا إلى مكان
ينبغي عليك أن تهدف إلى الوصول
ً
التصويت .وفقًا للقانون ،فإنه في حالة عدم حضورك
إلى مركز االقتراع أو عدم وجودك في صف االنتظار
بالخارج للحصول على أوراق االقتراع الخاصة بك قبل
الساعة  10مساء ،فلن يحق لك التصويت.
إذا كنت تقوم بالتصويت عن طريق البريد ،فإنك سوف
تحصل على أوراق االقتراع الخاصة بك قبل االنتخابات.
وفي هذه الحالة ،يتعين عليك التأكد من إعادتها قبل
الساعة  10مساء يوم  5مايو.

في مركز االقتراع في منطقتك
سوف يتم إرسال "بطاقة اقتراع" إليك تحتوي على
تفاصيل مركز االقتراع الخاص بك قبل  5مايو.
يمكنك التصويت فقط في مركز االقتراع المحدد في
هذه البطاقة.
يمكن لفريق العمل الموجود بمركز االقتراع
مساعدتك على فهم أوراق االقتراع الخاصة بك إذا
كنت في حاجة إلى ذلك.
ال يتعين عليك أن تأخذ معك بطاقة االقتراع الخاصة
بك إلى مركز االقتراع ،لكنها سوف تساعد فريق
العمل الموجود بالمركز.
إذا لم يكن بمقدورك الذهاب إلى مركز االقتراع
شخصيًا ،يمكنك التقدم بطلب للتصويت عن طريق البريد
أو باإلنابة.

بالبريد
سيتم إرسال أوراق االقتراع إليك قبل حوالي أسبوع
من يوم االنتخاب.
قم بالتصويت وإعادة أوراق االقتراع بحيث تصل قبل
الساعة  10مسا ًء يوم  5مايو .2016
يجب عليك أن تتذكر تعبئة اإلقرار األمني مع توقيعك
عليه وذكر تاريخ ميالدك.
إذا لم تقم بإعادة أوراق االقتراع التي قمت بالتصويت
عليها في الوقت المحدد ،لن يتم احتساب صوتك.
في حالة نسيانك إيداعها بالبريد ،يمكنك أخذ أوراق
االقتراع البريدي المعبأة الخاصة بك إلى مركز
االقتراع التابع لك في المظروف المرسل.
يتعين عليك إعادة طلبك لالقتراع البريدي إلى مكتب
التسجيل االنتخابي للمجلس المحلي لمنطقتك قبل
الساعة  5مسا ًء يوم  19أبريل.

التصويت باإلنابة
إذا لم يكن بمقدورك الذهاب إلى مركز االقتراع،
يمكنك أن تطلب من شخص تثق به أن ينوب عنك.
وهذا يعني أنه يمكن لهذا الشخص التصويت نيابة
عنك ،لكن ينبغي عليك إبالغه/إبالغها بمن ترغب
بالتصويت له.
يتعين عليك إعادة طلبك للتصويت باإلنابة إلى مكتب
التسجيل االنتخابي للمجلس المحلي الذي تتبعه قبل
الساعة  5مسا ًء يوم  26أبريل.
تعرف على المزيد على
londonelects.org.uk
@LondonElects
#
 LondonVotes

