
برای ثبت نام و رأی 
دادن آماده شوید.

چرا برای رأی دادن 
ثبت نام کنیم؟

اگر برای رأی دادن ثبت نام کرده 
باشید، می  توانید در انتخابات عمومی، 

کت  انتخابات محیل و رفراندم ها �ش
کنید. انتخابات موقعی�ت است تا شما 

ن نمایندگان خود درباره  بتوانید در تعی�ی
مشکال�ت که به آنها اهمیت می  دهید، 

نق�ش داشته باشید. 

با ثبت نام و رأی دادن در 
ن  انتخابات می توانید مطم�ئ

شوید که صدایتان شنیده 
می شود.

چه کیس می تواند برای رأی دادن ثبت 
نام کند؟

باید ثبت نام کنید، اگر: 

18 سال یا بزرگ�ت باشید، و  •

یک شهروند نیوزیلندی یا مقیم دائم   •
آنجا باشید، و 

 خود برای مدت 
گ

در یک دوره از زند�  •
مستمر بیش از یک سال در نیوزیلند 

 کرده باشید.
گ

زند�

الیا�ی یا از جزایر کوک مائوری،  اگر اس�ت
نیووی یا توکالئو هستید، تنها در صور�ت 
می توانید ثبت نام کنید که به مدت 12 
ماه به طور مداوم در نیوزیلند سکونت 

داشته اید.

 می کنید، در 
گ

اگر خارج از کشور زند�
صور�ت می توانید رأی دهید که:

شهروند نیوزیلند باشید و در سه سال   •
گذشته در نیوزیلند بوده باشید؛ یا 

مقیم دائم نیوزیلند باشید و در   •
دوازده ماه گذشته در نیوزیلند 

بوده باشید.

 می توانید ثبت نام کنید. 
گ

در 17 سال�
زما�ن که به سن 18 سال برسید به طور 

خودکار ثبت نام و آماده رأی دادن 
خواهید شد.
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چگونه ثبت نام کنم؟

ثبت نام کردن یا بروزرسا�ن اطالعات شما آسان است. 
شما می توانید: 

به سایت vote.nz بروید و از گواهینامه نیوزیلندی،   •
پاسپورت نیوزیلندی یا هویت تأیید شده RealMe خود 

برای ثبت نام آنالین استفاده کنید

ید و  به صورت رایگان با 56 76 36 0800 تماس بگ�ی  •
درخواست کنید تا فرمی برای شما ارسال شود

زما�ن که ثبت نام کردید، نام شما وارد فهرست انتخابا�ت می شود. 
برای رأی دادن باید در فهرست انتخابا�ت باشید.

 باید اطالعات خود را 
گ

پس از هر بار جابجا�ی مکان زند�
بروزرسا�ن کنید.

در صور�ت که اهل مائوری باشید، 
برای رأی دادن ثبت نام کنید

ن بار ثبت نام می  اگر شما از نوادگان مائوری هستید و برای اول�ی
کنید، باید انتخاب مهمی انجام دهید. شما باید انتخاب کنید که 
می خواهید در کدام فهرست انتخابا�ت باشید: فهرست عمومی یا 

فهرست مائوری.

این تصمیم روی حوزه انتخابا�ت که در انتخابات عمومی در آن 
رأی می دهید تأث�ی می گذارد.

اگر فهرست عمومی را انتخاب کنید، به یک کاندید در حوزه 
انتخابا�ت عمومی رأی خواهید داد. اگر فهرست مائوری را انتخاب 
کنید، به یک کاندید در حوزه انتخابا�ت مائوری رأی خواهید داد. 

در هر فهرس�ت که باشید می توانید به لیست مشابه ای از احزاب 
سیایس رأی دهید.

فهرس�ت که انتخاب می کنید بر شیوه رأی دادن شما در انتخابات 
محیل مؤثر خواهد بود. اگر در فهرست انتخابات مائوری باشید 
و مقامات محیل شما بخش یا حوزه انتخابا�ت در مائوری داشته 

باشند، در حوزه مائوری به نامزد موردنظر رأی خواهید داد.

اگر پس از انتخاب یک فهرست )مائوری یا عمومی( نظرتان عوض 
شد، می توانید از گزینه حوزه انتخابا�ت مائوری که هر 5 سال 

یکبار برگزار می شود، فهرست خود را تغی�ی دهید.

برای ثبت نام کردن به کمک 
نیاز دارید؟

شما می توانید از ک� که می شناسید، مثالً یک دوست یا عضوی 
از خانواده، یا از مسئوالن ثبت نام محیل رأی دهندگان خود 

بخواهید تا شما را در پر کردن فرم ثبت نام کمک نموده یا فرم 
را برای شما پر کنند.

شما باید فرم را امضا کنید.

ی�  ن اگر شما شخیص را می شناسید که بخاطر اختالل ذه�ن یا ف�ی
نمی تواند فرم ثبت نام خود را پر و امضا کند، شاید شما بتوانید 

به او کمک کنید. 

برای کسب اطالعات بیش�ت در مورد کمک کردن به دیگران جهت 
ثبت نام برای رأی دادن به سایت vote.nz مراجعه کنید.

آیا نگران امنیت شخیص 
خود هستید؟

اگر نگران امنیت شخیص یا خانواده خود هستید، می توانید 
درخواست کنید تا در فهرست انتخابا�ت محرمانه و منت�ش نشده 

حضور یابید. ما جزئیات ثبت نام شما را امن نگه داشته و آنها را 
به هیچکس نخواهیم داد.

با مسئوالن ثبت نام محیل رأی دهندگان انتخابا�ت صحبت 
کنید، به vote.nz مراجعه کنید، یا برای اطالعات بیش�ت و فرم 

ید. درخواست با 56 76 36 0800 تماس بگ�ی

ی نیاز دارید؟ اطالعات بیش�ت

برای دریافت اطالعات بیش�ت درباره ثبت نام و رأی دادن:

به سایت vote.nz مراجعه کنید  •

به facebook.com/VoteNZ مراجعه کنید  •

اطالعات مربوط به ثبت نام و رأی دادن به 27 زبان در آدرس 
س است vote.nz در دس�ت


