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س پذیرترین
دولت محلی بیشترین تأثیر را در زندگی روزمره ما دارد و دستر 
سطح دولت شمرده میشود .شهر نورث ونکوور با خدمات و امکانات
فوق العاده ،یکی از بهترین مناطق برای زندگی در لوئر مینلند است.
شهرداری مسئول فراهم کردن خدمات مهمی برای ساکنان است،
از جمله :آب آشامیدنی پاک ،جمع آوری زباله و بازیافت ،تعمیر و
نگهداری جادهها و پیاده روها ،سیستم های فاضالب کارآمد ،خدمات
پلیس و آتش نشانی ،کتابخانه ،مراکز تفریحی و پارکها.

چرا رای بدهم؟
آیا می دانید که بیشتر تصمیمهایی که جامعهی ما
را شکل میدهد توسط شورای شهر گرفته میشود؟
و هیئت آموزش و پرورش بسیاری از تصمیمهای مربوط
به سیاستگزاری را برای مدارس نورث ونکوور میگیرد؟
بر عهدهی شماست که شورا ی شهر و هیئت
مدیرهای برای مدارس انتخاب کنید که فکر میکنید
از طرف شما تصمیمهای خوبی خواهند گرفت .رأی
دادن فرصتی برای شماست تا بر آیندهی شهر تأثیر
بگذارید و نظرتان را در دولت محلی ابراز کنید.
در روز رأیگیری همگانی ،رأی دهندگان در شهر نورث ونکوور
برای انتخاب مقامهای زیر رأی خواهند داد:
شهردار ( 1نفر انتخاب میشود)
اعضای شورای شهر ( ۶نفر انتخاب میشوند)
هیئت امنای مدارس ( 3نفر انتخاب می شوند)
برای اطالعات بیشتر در مورد نحوه کار دولت محلی ،از این وبسایت دیدن کنید
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چه کسی میتواند رأی بدهد؟
برای رأی دادن در انتخابات باید حداقل  18ساله و شهروند کانادا باشید .شما باید دست
کم شش ماه در بیسی زندگی کرده باشید و دست کم به مدت  30روز بالفاصله قبل از
نامنویسی برای رأیدادن ،ساکن شهر نورث ونکوور بوده باشید .اگر در شهر نورث ونکوور
ملک دارید اما در این شهر زندگی منیکنید ،ممکن است واجد شرایط رأی دادن باشید.
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چگونه برای رأی دادن ثبت نام کنم؟
اگر پیش از این به عنوان یک رأی دهنده ثبت نام نکردهاید ،می توانید در
روز رأی گیری ثبت نام کنید .لطفأ برای اثبات هویت و محل اقامت خود،
دو قطعه مدرک شناسایی (یکی دارای امضا) با خود بیاورید.

در کجا و چه زمانی رأی بدهم؟
در روز رأی گیری همگانی ،جایگاههای رأی گیری از ساعت  8صبح تا  8عصر باز
خواهند بود .شما میتوانید در این جایگاهها رأی دهید :دبیرستان کارسون گراهام،
مرکز اجتماعی جان بریوایت ،دبستان الرسون ،مرکز تفریحی ِموریال ،نورث شور
نیبرهود هاوس ،دبستان کویین مری ،دبستان ریجوی ،دبیرستان ساترلند و دبستان
وستویو .همه جایگاههای رأیگیری با صندلی چرخدار قابل دسترس هستند.
اگر منیتوانید در روز رأیگیری همگانی رأی دهید ،امکان رأی دادن زود هنگام و
ارسال پستی برگهی رأی وجود دارد .برای آگاهی بیشتر با ما متاس بگیرید.

چطور میتوامن تصمیم بگیرم
که به چه کسی رأی دهم؟
فرصتهای زیادی برای دیدار با نامزدها و آگاهی از موضع آنها در بارهی مسائل
محلی وجود دارد .برای آگاهی در بارهی نامزدها و برنامههای جلسات همهی
کاندیداها ،به روزنامههای محلی ،وبسایتهای نامزدها و وبسایت شهرداری
مراجعه کنید .شرکت در جلسه و از فرصت استفاده کنید تا از کاندیداها بپرسید
چگونه برنامه ریزی می کنند تا مسائل مهم را برای شما در نظر بگیرند.

رأی شما به شمار میآید .لطفا ً در روز
رایگیری همگانی رأی دهید.
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