
 لماذا التصويت؟
 .يوم االنتخابات هو فرصتك لسماع صوتك حول القضايا المهمة بالنسبة لك وأي نوع من الحكومة تريد رؤيته في مدينة وينيبيغ

 هذه أيًضا هي فرصتك النتخاب أحد أمناء المدرسة )المدارس( ، .ةهذه هي فرصتك النتخاب أو إعادة انتخاب عمدة وعضو مجلس مدين

  .وفًقا لمنطقتك التعليمية

 
 هل يحق لي التصويت في االنتخابات البلدية؟

 ، يجب أن تكون إما: 2018أكتوبر  24للتصويت في 
 من أجل التأهل كناخب مقيم ، يجب أن يكون الشخص: الناخب المقيم:

 مواطن كندي ؛• 
 سنة من العمر في يوم االنتخابات ؛ و 18ما ال يقل عن • 
 الجناح المحلي لمدة ستة أشهر على األقل في يوم االنتخابات.أحد سكان • 

 من أجل التأهل كناخب غير مقيم ، يجب أن يكون الشخص: :الناخب غير المقيم
 مواطن كندي ؛• 
 سنة من العمر في يوم االنتخابات ؛ و 18ما ال يقل عن • 
 تخابات.مالك أرض مسجل في المدينة لمدة ستة أشهر على األقل في يوم االن• 
 

يجوز لألشخاص الذين ليس لديهم عنوان ثابت التصويت في انتخابات المدينة. إذا لم يكن لدى الشخص سكن عادي أو "ثابت" 
في وينيبيغ المحلية ، فُيعتبر أنهم يقيمون في ملجأ أو بيت أو أي مكان آخر مماثل يوفر السكن أو الطعام أو الخدمات 

 االجتماعية األخرى.

 

 للتصويت؟ ية المحتاجهماهي الهو

 :لتتمكن من التصويت في هذه االنتخابات القادمة ، تحتاج إلى إثبات هويتك وعنوانك

واحد على األقل مع صورتك واسمك وعنوانك )على سبيل المثال ، رخصة قيادتك أو بطاقة هوية  ةهوية حكومي يجب عليك إظهار

 صادرة عن الحكومة( أو

على سبيل المثال ، بطاقة مانيتوبا ) سمك ، ويجب أن يكون لدى الشخص عنوانكالهويتين مطابقة أل تكونيجب أن  .تين وإظهار هوي

 ( أو الهاتف كبل االنترنتأو  Hydro الصحية وفاتورة المرافق ، مثل

 :/ أو عنوانك اسمك  بهاالهوية  عنأمثلة 

 لدخلاتقدير ضريبة ن • بيا     لصحيةالمانيتوبا ت ابطاقة خدما •

 فاتورة مرافق•     اقة مانيتوبا بلو كروس بط •

 جواز السفر•       شيك شخصي فارغ  •

 شهادة الميالد•        بيان بطاقة االئتمان  •

 معاش الشيخوخة / بطاقة الضمان •

 

 أين أقوم بالتصويت؟
 أكتوبر 24مساًء في  8:00صباحاً إلى  8:00أماكن االقتراع )تسمى أحياناً مراكز االقتراع( مفتوحة من الساعة  •
 مكان التصويت الخاص بك يقع ضمن بضع بنايات من منزلك ، غالًبا في كنيسة أو مدرسة محلية •
 2018سيتم إرسال إشعار الناخب إلى عنوانك بالبريد في أوائل شهر أكتوبر  •
 سيتضمن إشعار الناخب الخاص بك المكان الذي ستصوت فيه •
 

 :الرابط أو قم بزيارة 311ر وترغب في إضافته إلى قائمة الناخبين ، فاتصل بالرقم إذا لم تستلم إشعاًرا بالناش
https://winnipeg.ca/clerks/election/election2018/registration/default.stm 

 
 
 
 

https://winnipeg.ca/clerks/election/election2018/registration/default.stm


 

 أكتوبر؟ 24التصويت قبل هل يمكنني 
 .2018أكتوبر  21أكتوبر إلى األحد  1يمكنك التصويت في وقت مبكر من االثنين 
 .(Main Street 510)مبنى المجلس ، التصويت المسبق سيكون في قاعة المدينة 

للحصول على مزيد  311. قم باالتصال بالرقم 2018سيكون هناك أيًضا أماكن وأوقات أخرى للتصويت خالل شهر أكتوبر 
   :الرابط من األماكن واألوقات التصويتية أو زيارة

https://winnipeg.ca/clerks/election/election2018/AdvanceVoting.stm 

 
 

 ما هي حكومة المدينة المسؤولة عنه؟
 المكتبات•        صيانة الطرق  •
 تخطيط استخدام األراضي•          جمع القمامة  •
 الحدائق واألنشطة الترفيهية•             النقل العام •
 مراقبة الحيوانات•      خدمات الشرطة والطوارئ •
 

 ما يفعله عمدة ؟
 .لمناسبات العامة واالجتماعات واالحتفاالت وغيرها من المهامبصفته رئيساً للحكومة البلدية ، يمثل العمدة مدينة وينيبيغ في ا

تحدد هذه اللجنة التوجيه  .العمدة هو رئيس مجلس اإلدارة ولديه صالحيات تعيين مجالس المدينة للجنة السياسات التنفيذية
ياسات ، واللوائح الداخلية ، السياسي لمجلس المدينة من خالل التوصيات المتعلقة بالمجاالت ذات األولوية ، والخطط ، والس

 .والميزانيات ، ومسائل المدينة األخرى
 

 ماذا يفعل مجلس المدينة؟
يتخذ  وتحت إشراف لجنة السياسة التنفيذية ، .يمثل كل مجلس مدينة مجتمع أو جناح متميز داخل وينيبيغ في مجلس المدينة

على  Winnipeg مجلس المدينة قرارات بشأن الموافقة أو رفض القرارات واللوائح الداخلية التي تحدد كيفية عمل مدينة
 .أساس يومي

 

 ؟ مدرسةال امين قوم بهيالذي  الدور ما
مجلس المدرسة يساعد أمناء المدرسة في تحديد كيفية عمل قسم المدرسة على أساس يومي من خالل المشاركة في اجتماعات 

 .واللجان
 

  منصب العمدة المرشحين
• Ed Ackerman • Venkat Machiraju 
• Brian Bowman • Jennifer Motkaluk 
• Tim Diack • Doug Wilson 
• Umar Hayat • Don Woodstock 

 :الرابط التالي إلى اذهب لمعرفة المزيد عن المرشحين ،
https://winnipeg.ca/clerks/election/election2018/RegisteredCandidates.stm 

 
 .311األسئلة حول التصويت واالنتخابات البلدية ، يرجى االتصال بالرقم لمزيد من االستفسار و
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