
ماذا يفعل المجلس؟

ي تؤثر عىل حياة الناس 
يجتمع مجلس المدينة بانتظام التخاذ العديد من القرارات ال�ت

ي بالمرستون نورث. يدير المجلس مجموعة واسعة من الخدمات المحلية 
اليومية �ف

ي ذلك الطرق وأنظمة المياه وجمع القمامة والمكتبات والحدائق والمراكز 
بما �ف

المجتمعية وتسجيل الكالب والتنمية االجتماعية واالقتصادية وتخطيط المدينة.

من الذي يمكن انتخابه؟

ف الختيار مجلس يمثل مجموعة متنوعة من االآراء  تمثل االنتخابات فرصة للمصوت�ي

ي مجتمعنا.
ووجهات النظر الموجودة �ف

ي االنتخابات، يجب أن تكون:
شيح �ف لل�ت

مواطنا نيوزيلنديا و	 

( و	  ي هذا أيضاً بأن عمرك 18 عاماً أو أك�ب
قد قمت بالتسجيل كمرشح )و يع�ف

ف من بالمرستون نورث.	  قد تم ترشيحك من ناخَب�ي

ي الساعة 12 ظهرا.
شيحات يوم الجمعة 12 أغسطس 2022 �ف تغلق ال�ت

من يستطيع التصويت؟

ف فقط التصويت. تعت�ب مؤهال للتسجيل والتصويت إذا: يمكن لالأشخاص المسجل�ي

كنت تبلغ من العمر 18 عاماً أو أك�ب و	 

ة إقامة أو مقيم دائم و	  كنت مواطنا نيوزيلنديا أو حامل تأش�ي

ي وقت ما.	 
ي نيوزيلندا لمدة عام أو أك�ث بشكل متواصل �ف

كنت قد عشت �ف

اليا، فيمكنك التسجيل  ي أو أس�ت
ي أو تيكالو�ف

 كنت ماوريا من الكوك ايالند أو نواي�ف

ي نيوزيلندا مدة 12 شهراً متواصلة؛ وال يتطلب منك أن تحمل 
بمجرد أنك قد مكثت �ف

ة إقامة للتسجيل والتصويت. تأش�ي

للتسجيل، تفضل بزيارة vote.nz أو اتصل بـ 56 76 36 0800.

كيفية التصويت:

ي 16 سبتم�ب 2022 لكل من قام بالتسجيل. 
يد �ف سيتم إرسال أوراق التصويت بال�ب

ستتضمن أوراق التصويت تعليمات حول كيفية ملء نموذج التصويت.

ي نيوزيلندا، وسيكون تصويتك رسياً دائماً. ال تحتاج إىل 
من االآمن جداً التصويت �ف

ت ذلك. إخبار أي شخص قمت بالتصويت لصالحه، إال إذا اخ�ت

: ن التواريخ الرئيسية للمصوت�ي

16 سبتم�ب 2022
يد،   سوف ترسل أوراق التصويت بال�ب

وسيتم فتح باب التصويت.

ي الساعة 12 ظهرا8ً أكتوبر 2022
يغلق التصويت �ف

إعالن النتائج الرسمية13 أكتوبر 2022

نورث ستون  بالم�ي مدينة  مجلس 

انتخابات المجلس لعام 2022

للحصول عىل مساعدة أو مزيد من المعلومات

.vote.nz ي عملية التصويت، اتصل بـ 56 76 36 0800 أو تفضل بزيارة
للتسجيل �ف

ي التصويت أو استفسارات االنتخابات االأخرى: اتصل بالرقم 822 922 0800
للمساعدة �ف

ستون نورث أو مركز ماناواتو للثقافات المتعددة للحصول عىل المساعدة. يمكنك أيضاً زيارة مكتب استقبال مجلس مدينة بالم�ي

ي مجلس المدينة.
ة من 16 سبتم�ب إىل 8 أكتوبر 2022. سوف يتم انتخاب منصب العمدة و 15 عضوا �ف ي الف�ت

ستون نورث �ن تبدأ انتخابات مجلس مدينة بالم�ي

 Te Hirawanui ي للماوري( و 13 عضواً لتمثيل جناح ي السجل االنتخا�ب
 سيتم انتخاب عضوين من أعضاء المجلس لتمثيل جناح Te Pūao Māori )لالأشخاص �ف

ي العام(. ي السجل االنتخا�ب
ف �ف )لالأشخاص المدرج�ي

Arabic


