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انتخابات سال ۲۰۲۲

 دولت محیل برنا�ب
شهر شما – انتخاب شما

قبل از روز انتخابات همگا�ن

رأی دهید

۱۵ اکت�ب ۲۰۲۲ 

راهنمای ارسال پس�ت برگه رأی

#BurnabyVotes 

. ی توسط دانش آموزان برنا�ب کارهای ه�ن



2022 سال انتخابات دولت محیل در شهر برنا�ب می باشد.
ایط، یک )1( شهردار، هشت  در روز شنبه، 15 اکت�ب 2022 )23 مهر 1401( رای دهندگان واجد �ش

)8( عضو شورا و هفت )7( عضو هیئت امنای مدرسه را برای ناحیه مدرسه 41 انتخاب خواهند 
کرد. شهردار، اعضای شورای شهر و هیئت امنای مدرسه به  مدت چهار سال از تاریخ نوام�ب 2022 

)آبان 1401( تا نوام�ب 2026 )آبان 1405( انتخاب خواهند شد.

ندگان بعدی  رای دادن فرص�ت برای شماست تا افرادی را انتخاب کنید که به عنوان تصمیم گ�ی
ی خواهند کرد. شهر، شما را ره�ب

، کار و بازی می کنید و آموزش می بینید، رای دهید.
گ

شهر شما- انتخاب شما. در جا�ی که زند�

آرای پس�ت برنا�ب
یک برنامه جدید برای امسال! شما می توانید گزینه رای دادن به صورت پس�ت را انتخاب 
ی عالوه بر رای دادن پیش از موعد و رای  دادن در روز  کنید. این قابلیت جدید رأی گ�ی

ی است و رای دادن را هرچه بیش�ت راحت می کند. عمومی رأی گ�ی

تاریخ های مهم
بازه نام نوییس: ساعت 8 صبح 1 سپتام�ب )10 شهریور( تا ظهر روز 6 اکت�ب )14 مهر(

س  بسته های رای های پس�ت از ساعت 8:30 صبح روز 24 سپتام�ب )2 مهر 1401( در دس�ت
خواهند بود. رای های پس�ت کامل شده باید تا ساعت 8 عرص روز شنبه 15 اکت�ب )23 مهر 

1401( بازگردانده شوند.



نحوه اقدام برای دریافت برگه رای پس�ت
سه روش برای دریافت برگه رای پس�ت وجود دارد:

  
ن�ت در آدرس Burnaby.ca/Elections اقدام کنید. 1.  آنالین: به صورت این�ت  

حضوری: بسته رای را از آدرس های زیر می توانید تهیه کنید:  .2  

وتاون  کتابخانه باب پری�ت م�ت   »   
شماره 6100 خیابان ویلینگدون   

برنا�ب سی�ت هال   »   
شماره 4949 کانادا وی   

کتابخانه کامرون   »   
شماره 9523 خیابان کامرون   

ن سینکلر کامیونی�ت سن�ت کریست�ی   »   
ینگتون  ز خیابان 3713 ک�ز   

کتابخانه مک گیل   »   
یت شماره 4595 خیابان آل�ب   

کتابخانه تامی داگالس   »   
شماره 7311 کینگزوی   

کتابخانه .W.A.C ِِبنت   »   
دانشگاه سیمون فریزر، 8888 یونیورسی�ت درایو   

ید و  : با استفاده از شماره تلفن 7088-294-604 با دف�ت انتخابات برنا�ب تماس بگ�ی 3.  تلف�ن  
درخواست دهید که یک بسته رای به آدرس محل سکونت شما ارسال شود. اگر تمایل دارید 

بسته تقاضای خود را به شیوه پس�ت دریافت دارید، باید درخواست خود را تا تاریخ 30 
سپتام�ب )8 مهر( ثبت کنید. آرای تکمیل شده باید تا تاریخ 6 اکت�ب 2022 )14 مهر 1401( به 

ز سینکلر کامیونی�ت سن�ت ارسال شوند. دف�ت انتخابات در آدرس کریست�ی

بسته رای شامل چیست؟
نامه دستورالعمل  »

لیست اوراق هوی�ت قابل قبول  »
برگه رای پس�ت  »

فرم ثبت نام به عنوان رای دهنده  »
مقیم فرم ثبت نام به عنوان رای دهنده ملیک غ�ی  »

مقیم فرم رضایتنامه رای دهنده ملیک غ�ی  »
پاکت برای بازگردا�ز اسناد تکمیل شده  »

http://Burnaby.ca/Elections


نحوه دریافت بسته رای پس�ت
ن�ت Burnaby.ca/Elections مراجعه کنید و برریس کنید که آیا در لیست رای دهندگان  «   به آدرس این�ت

هستید یا نه.

«   اگر برای رای دادن ثبت نام نکرده اید، باید از طریق Burnaby.ca/Elections یا استفاده از فرم 
قرارداده شده در بسته رای خود ثبت نام کنید.

بسته پرشده خود را به طرق زیر برگردانید:   »

• به طریق پس�ت به اداره انتخابات درآدرس:    
City of Burnaby 

   4949 Canada Way 
   Burnaby, V5G 1M2

ز سینکلر کامیونی�ت  •  آن را در اداره انتخابات برنا�ب در صندوق تعبیه شده در راهرو کریست�ی   
سن�ت بیندازید. 

مقیم را دارید، فرم های مربوطه که در بسته رای پس�ت قرار داده شده اند  ایط رای دهنده ملیک غ�ی اگر �ش
را پر کنید.

ی ثبت نام کرده باشید. برای این که بسته رای پس�ت را دریافت دارید، باید برای رأی گ�ی

س می باشند.  بسته های رای پس�ت از ساعت 8:30 صبح روز24 سپتام�ب )2 مهر( در دس�ت   » 

بسته خود را دریافت کنید:

- بسته های رای پس�ت تا ظهر روز 6 اکت�ب )14 مهر( ارسال خواهند شد تا به موقع  «   از طریق پس�ت
ندگان برسند تا امکان رای دادن به موقع و برگرداندن آن تا تاریخ 25 اکت�ب )23 مهر( فراهم  به دست گ�ی

باشد.

«   دریافت با مراجعه شخیص- شما یا نفر معر�ز شده توسط شما می توانید بسته رای پس�ت را از اداره 
ز سینکلر کامیونی�ت سن�ت دریافت دارید. انتخابات برنا�ب در راهرو کریست�ی

یس عمومی به طبقه اصیل و  ن سینکلر کامیونی�ت سن�ت یک مرکز امن است و دس�ت   توجه: کریست�ی
تاسیسات باشگاه ورزیسش محدود است.

ید تا فردی از اداره انتخابات، بسته رای پس�ت  «  زما�ز که می رسید، با 7088-294-604 تماس بگ�ی   
را برای شما بیاورد. 

«  اگر شخص دیگری را معر�ز کرده اید که بسته رای پس�ت شما را دریافت دارد، لطفا توجه داشته    
باشید که دو برگه هوی�ت را باید همراه با خود بیاورد.

به محض این که بسته رای پس�ت خود را دریافت کردید، آماده رای دادن خواهید بود.    »
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مراحل دادن رای پس�ت  
1.  برای تکمیل برگه رای خود و پر کردن بییصز خایل مقابل اسم 
کاندیدا)ها(ی مورد انتخاب خود از خودکار یا ماژیک مشیک 

استفاده کنید. 

2.  برگه رای پر شده را داخال پاکت A قرار دهید و آن را 
مهر و موم کنید.

3.  پاکت A را در داخل پاکت B قرار دهید، در آن را بچسبانید و 
روی پاکت B را تکمیل کنید. 

4.  پاکت B را در داخل پاکت C قرار دهید و آنرا به طرق زیر 
بازپس فرستید:

« از طریق پست به اداره انتخابات در آدرس:   
City of Burnaby   

  4949 Canada Way   
  Burnaby, V5G 1M2  

« به صورت حضوری به صندوقهای آرای پس�ت مشخص شده در:   
وتاون    • کتابخانه باب پری�ت م�ت

  • برنا�ب سی�ت هال
  • کتابخانه کامرون

ن سینکلر کامیونی�ت سن�ت   • کریست�ی
  • کتابخانه مک گیل

  • کتابخانه تامی داگالس
  • کتابخانه .W.A.C بنت )دانشگاه سیمون فریزر(

ی در تاریخ های 1، 5، 8 یا 15 اکت�ب )9، 13، 16 و 23 مهرماه(  «  همه مکان های رأی گ�ی   
ز ساعات 8 صبح تا 8 شب باز هستند. برای مشاهده محل مناسب لطفا به نشا�ز  ب�ی

Burnaby.ca/Elections مراجعه کنید.

به  یاد داشته باشید: وظیفه رای دهنده است که از رسیدن برگه های رای پس�ت کامل شده تا قبل از 8 عرص 
روز شنبه، 15 اکت�ب )23 مهر( اطمینان حاصل کند. در صور�ت که برگه رای پس�ت خود را از طریق پست 
ن شوید که زمان کا�ن در اختیار اداره پست کانادا قرار می دهید که آن را بتواند  بازپس می فرستید، مطم�ئ

قبل از ساعت 8 شب روز 15 اکت�ب 2022 )23 مهر 1401( تحویل دهد. 

برگه های رای پس�ت که پس از ساعت 8 شب ۱۵ اکت�ب ۲۰۲۲ )۲3 مهر ۱4۰۱( تحویل داده شوند، شمرده 
نخواهند شد. استناد به مهر تاریخ ارسال پس�ت برای بازگردا�ز برگه های رای پر شده دارای اعتبار 

نخواهند بود. 

http://Burnaby.ca/Elections


 اگر هنگام پر کردن برگه رای پس�ت خود اشتباه کنم، 
چه اتفا�ت می افتد؟

ی، بسته رای  ید تا بسته رای پس�ت شما بازگردانده شود. در روزهای رأی گ�ی با اداره انتخابات تماس بگ�ی
ی مشخص شده تحویل دهید تا برگه رای جدیدی در اختیار شما قرار  پس�ت خود را به رئیس حوزه رأی گ�ی

د.  گ�ی

م که به صورت  اگر نظر خود را عوض کنم و تصمیم بگ�ی
حضوری رای دهم، چه اتفا�ت می افتد؟

ی  ی مورد نظر خود برده و به رئیس حوزه رأی گ�ی کل بسته رای پس�ت خود را به همراه خود به حوزه رأی گ�ی
تحویل دهید. آن ها کارهای الزم برای این که شما به صورت حضوری رای دهید را انجام خواهند داد. 

شما باید کل بسته رای پس�ت خود را تحویل دهید. 

، خواه  ن هر پرس�ش در مورد برگه رای پس�ت در صورت داش�ت
پرسش در رابطه با ثبت نام رای دهنده یا دیگر پرسشها در مورد 

م؟ انتخابات، با چه ک� می توانم تماس بگ�ی
ید. ما از ساعت 8 صبح تا 4:30 بعد  با اداره انتخابات برنا�ب به شماره تلفن 7088-294-604 تماس بگ�ی
از ظهر روزهای دوشنبه تا جمعه در محل حضور داریم و همیشه از این که کمیک بکنیم خوشحال 

می شویم.

 پرسش ها 
و                    پاسخ ها



 برنا�ب سی�ت هال )شهرداری(
شماره 4949 کانادا وی

 کتابخانه کامرون
یت 9523 کامرون اس�ت

 کتابخانه تامی داگالس
شماره 7311 کینگزوی

 اداره انتخابات برنا�ب
 elections@burnaby.ca 

604-294-7088 
Burnaby.ca/Elections

#BurnabyVotes

cityofburnaby

ن شده برای صندوق های رای پس�ت مکان های تعی�ی

شما می توانید برگه رای پس�ت خود را از طریق اداره پست کانادا ارسال کنید یا آن را در ییک از صندوق 
های رای پس�ت در ییک از مکان های مشخص شده زیر بیندازید.

 کتابخانه .W.A.C بنت
دانشگاه سیمون فریزر

شماره 8888 یونیورسی�ت درایو

 کتابخانه مک گیل
ت شماره 4595 خیابان آل�ب

ن سینکلر   کریست�ی
 کامیونی�ت سن�ت

ینگتون  ن شماره 3713 خیابان ک�ن

وتاون   کتابخانه باب پری�ت م�ت
شماره 6100 خیابان ویلینگدون

[Persian]
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