
شورا چه کار میکند؟

 رومزه 
گ

شورای شهر جلسا�ت را بطور منظم جهت اتخاذ تصمیمات مؤثر بر زند�

مردم در پالمرستون نورث برگزار میکند. شورا مسئولیت طیف وسیعی از خدمات 

، جمع آوری زباله، کتابخانه ها، پارکها، مراکز  شهری منجمله رسکها، سیستم آبرسا�ن

اجتماعی، ثبت نام سگها، انکشاف اجتماعی و اقتصادی، و پالنگذاری شهری را بر 

عهده دارد. 

چه کیس میتواند انتخاب شود؟

 انتخابات فرص�ت برای رأی دهندگان است تا شورا�ی که از طیف متنوع دیدگاهها 

 کند را انتخاب نمایند. 
گ

و نظرا�ت موجود در جامعه ما نمایند�

ایط ذیل باشید: برای نامزدی در انتخابات شما باید واجد رسش

تابعیت نیوزیلند را داشته و	 

 ثبت نام بعنوان رأی دهنده )این بدان معنیست که شما باید ۱۸ ساله 	 

یا کالن�ت باشید( و

توسط دو رأی دهنده از پالمرستون نورث نامزد شده باشید.	 

ثبت نام نامزدان در ساعت ۱۲ چاشت روز جمعه ۱۲ آگوست اختتام می یابد.

چه کیس میتواند رأی بدهد؟

ایط ثبت نام و  تنها کسا�ن که ثبت نام کرده اند میتوانند رأی بدهند. شما واجد رسش

رأی دهی هستید اگر:

شما ۱۸ ساله یا کالن�ت باشید و	 

شما تابعیت نیوزیلند را دارید یا باشنده دائمی یا دارنده ویزٔه اقامت باشید و 	 

 کرده اید. 	 
گ

شما در یک مقطع برای یکسال یا بیش�ت بطور پیوسته در نیوزیلند زند�

الیا�ی هستید، میتوانید بعد از  اگر شما مائوری جزیره کوک، نیووی، توکالئو یا آس�ت

 کردید ثبت نام نمایید. شما برای ثبت نام و رأی دهی 
گ

آنکه ۱۲ ماه در نیوزیلند زند�

مجبور نیستید که ویزٔه اقامت داشته باشید.

برای ثبت نام به صفحه vote.nz مراجعه نموده و یا با شماره ۵۶ ۷۶ ۳۶ ۰۸۰۰ 

ید.  تماس بگ�ی

چگونه رأی بدهیم:

ی در روز ۱۶ سپتم�ب ۲۰۲۲ برای تمامی کسا�ن که ثبت نام کرده اند  یک بسته رأی گ�ی

ی شامل دستورالعمل ها�ی در باره  توسط پُست ارسال خواهد شد. بسته رأی گ�ی

نحوه تکمیل فورم رأی میباشد.

رأی دهی در نیوزیلند بسیار امن است، و رأی شما برای همیشه محرمانه خواهد بود. 

شما مجبور نیستید که به دیگران درباره کیس که به او رأی دادید بگویید، مگر اینکه 

خود تان بخواهید. 

تاریخ های مهم برای رأی دهندگان

۱۶ سپتم�ب ۲۰۲۲
ی توسط پُست ارسال   بسته های رأی گ�ی

وع میشود ی رسش شده و رأی گ�ی

ی ساعت ۱۲ چاشت اتمام می یابد۸ اوکتوبر ۲۰۲۲ رأی گ�ی

نتایج رسمی اعالم میگردند۱۳ اوکتوبر ۲۰۲۲

نورث پالمرستون  شورای شهری 

انتخابات شورای ۲۰۲۲

برای کمک یا معلومات بیش�ت

جهت ثبت نام برای رایدهی: با شماره ۵۶ ۷۶ ۳۶ ۰۸۰۰ تماس گرفته یا به صفحه vote.nz مراجعه نمایید.

ید اگر برای به رای دهی به کمک نیاز دارید یا برای دیگر سواالت مرتبط با انتخابات: با شماره ۸۲۲ ۹۲۲ ۰۸۰۰ تماس بگ�ی

 ماناواتو مراجعه نمایید.
گ

شما همچنان میتوانید برای دریافت کمک به دف�ت پذیرش شورای شهر پالمرستون نورث یا مرکز چند فرهن�

انتخابات شورای شهر پالمرستون نورث از تاریخ ۱۶ سپتم�ب ایل ۸ اوکتوبر ۲۰۲۲ برگزار میشود. این انتخابات برای انتخاب ۱ شاروال و ۱۵ عضو شورا است.

 از بخش Te Hirawanui )برای افرادی 
گ

 از بخش Te Pūao Maori )برای افرادی که در فهرست انتخابا�ت مائوری هستند( و ۱۳ عضو شورا به نمایند�
گ

۲ عضو شورا به نمایند�

که در فهرست انتخابا�ت عمومی هستند( انتخاب خواهند شد.

Dari


