چه باید کرد که رأی شما شمرده شود

در روز انتخابات شما دو ورقه رأی دهی را دریافت خواهید کرد :یک ورقه سبز برای مجلس نمایندگان و دیگری ورقه سفید برای مجلس سنا.

مجلس نمایندگان

در ورقه رأی دهی سبز ،شما باید شماره
’ ‘1را در کنار نامزدی که انتخاب اول
شما است قرار دهید ،عدد ’ ‘2را در کنار
انتخاب دوم خود و به همین ترتیب،
تا زمانی که شما هر مربع را شماره بزنید.
شما باید هر مربع را شماره بزنید تا رأی
شما شمرده شود.

مجلس سنا

در ورقه رأی دهی سفید شما می توانید برای رأی دادن باالی خط یا پائین خط را انتخاب کنید.

یا

باال از خط

اگر شما باال از خط رای میدهید ،شما باید حداقل  6مربع را از  1تا  6شماره
گذاری کنید.
عدد ’ ‘1را در مربع باالی حزب یا گرو ًه که انتخاب اول شما است جا دهید ،عدد ’‘2
را در مربع باالی حزب یا گرو ًه که انتخاب دوم شما است بگذارید و به همین ترتیب
تا وقتیکه شما حداقل شش مربع را شماره گذاری کنید .شما میتوانید به همین شکل
هرقدر که خواسته باشید باالی خط شماره ها را در مربع ها جای دهید.

یا

ین
پائ� از خط

اگر شما پائین از خط رأی میدهید ،شما باید حداقل  12مربع را از  1تا  12شماره
گذاری کنید.
عدد ’ ‘1را در مربع که کنار نامزدی که انتخاب أول شما است جا دهید ،عدد ’ ‘2را در
مربع که کنار نامزدی که انتخاب دوم شما است بگذارید و به همین ترتیب تا وقتیکه
شما حداقل  12مربع را شماره گذاری کنید .شما میتوانید به همین شکل هرقدر از مربع
ها را که خواسته باشید پائین از خط شماره بزنید.

نمونه ورق رأی دهی
دری Dari  /

اگر اشتباه کردید تشویش نداشته باشید .شما میتوانید یک ورقه رأی دهی دیگر بخواهید و دوباره شروع کنید.
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نمونه ورقه های رأی دهی

