ACTIVE & EQUAL

چگونه ورق های
رای گیری انتخابات را پر کنید

ورق سبز ورق رأی برای مجلس نمایندگان میباشد

ورق سفید ورق رأی برای مجلس سنا میباشد

مجلس نمایندگان )(House of Representatives
در ورق های رای نام نامزدان مختلف که نامزد رای دهندگان منطقه
شما هستند ،در کنار باکس خالی میباشد.

حزب نامزد زیر نام آنها نوشته خواهد شد.

همچنین یک عکس از نشان حزب در کنار باکس خالی وجود خواهد
داشت .اگر یک نامزد عضو از یک حزب نباشد ،در زیر نام او
«مستقل» نوشته می باشد و در کنار باکس خالی اش عالمت حزبی
نخواهند داشت.

❶
❷

شماره هر باکسرا به ترتیب کاندیدای مورد عالقه تان وتا کمترین
کاندیدای مورد عالقه تان بگذارید
شما باید با نوشتن شماره  1در باکس کنار نامزد که اولین انتخاب
شماست شروع کنید .سپس شماره  2را در کنار گزینه دوم خود
بنویسید .سپس شماره  3را در کادر انتخاب سوم خود بنویسید.
همچنان تعداد باکس ها را تا زمانی که هر باکس را پر کرده اید،
ادامه دهید.

برای اینکه رأی شما مدار اعتبار باشد ،خود را مطمئن سازید که:

شما باید تمام باکس های خالی را پر کنید،
هر باکس را به ترتیب از نامزد مورد عالقه تان تا
نامزدهای کمتر مورد عالقه تان شماره گذاری کنید.

DARI

•شما نباید همان شماره را دو بار نوشته کنید.
•شما نباید از شماره ها بگذرید.
•شما نباید از عالمت صحیح ویا چلیپا استفاده کنید.
•شما نباید باکس ها را خالی بگذارید.
•شما نباید هر چیزی را در ورق رای گیری بنویسید تا شما
را کسی بشناسد.
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مجلس سنا )(Senate
❷ باالی خط 

اگر شما در باالی خط رای دهید،
شما برای یک حزب یا گروه
سیاسی رأی خواهید داد.

❶

ورق رای روی آن خط سیاه دارد.انتخاب کنید که آیا در باالی خط یا
در زیر خط رأی دهید. برای اطمینان از رأی شما ،فقط باید باکس را
عالمت بگذارید باالی خط یا زیر خط ،نه هر دو

شما باید حداقل  6حزب یا گروه
را رأی بدهید ،از شماره  1تا  6به
ترتیب که آنها را ترجیع می دهید.
اگر کمتر از  6حزب یا گروه وجود
داشته باشد ،شما باید همه آنها را
عالمت بگذارید.

ورق رای نامهای احزاب
مختلف که در ایالت و یا
قلمرو شما کاندبد هستند در
باالی خط نوشته شده است
که دارای یک تصویر ازنشان
حزب و یک باکس خالی
میباشد.

❸ زیر خط

نامزدهای انفرادی که برای این
حزب کاندید هستند ،در زیر
لیست قرار خواهند گرفت.

اگر شما زیر خط رای دهید،
شما برای نامزدهای فردی رأی
میدهید.

شما باید حداقل به  12نامزد رأی
بدهيد ،به ترتیب که آنها را از  1تا
 12را ترجیع می دهید .اگر کمتر از
 12نامزد وجود داشته باشد ،باید
همه آنها را عالمت بگذارید.
•حزب سیاسی یا نامزد مورد نظر تان را انتخاب کنید.
•درباکس خالی  1بنویسید که اولین انتخاب شما میباشد .سپس  2در باکس خالی که مربوط به انتخاب دوم شما است بنویسید.
سپس  3در باکس خالی مربوط به انتخاب سوم تانرا بنویسید .حداقل تا  6باکس که باالی خط قرار دهید ادامه دهید یا حداقل
تا 12باکس جعبه زیر خط.
•شما می توانید بیش از  6حزب را که باالتر از خط میباشد انتخاب نموده و یا بیش از  12نامزد زیر خط – باکس ها را به ترتیب
شماره گذاشته ،تا زمانی که شما تمام حزب ها و یا نامزدها که مورد عالقه تان را رای داده و عالمت گذاری کرده اید.

اگر یک گروه از نامزدها
بخشی از یک حزب نیستند،
آنها یک نشان حزبی یا نام
حزبی ندارند .ممکن است به
جای نام یک حزب" ,مستقل"
یا چیزی دیگر در باالی خط
باشد.

