
   

 

(Hemstranden) السن  السكن الخاص برعاية كبار  تشغيل   باختيار الية المتعلق اإلستفتاء  و يوم  هأيار  ١٥     

بخصوص السكن الخاص  المبكر(. التصويت سيكون اإلقتراع الرسمي )اإلستفتاء في هذا اإلستفتاء يمكنك التصويت قبل موعد 

أيار، اذا كنت من األشخاص الذين يمتلكون حق التصويت في إستفتاء البلدية يمكنك التصويت خالل يوم   ١٥السن، يوم  برعاية كبار 

أيارز  15أيار لغاية  5خالل الفترة من     التصويت الرسمي أو خالل فترة التصويت المبكر  

 على ماذا ستقوم بإدالء صوتك؟  

 فتاء هو:  سؤال اإلست 

 ( من قبل مشغل من القطاع الخاص؟ Hemstrandenهل يجب أن يتم تشغيل السكن الخاص برعاية المسنين )

  ال      أو   نعم 

 

 في بلدية هابرندا لغايات هذا اإلستفتاء يمكنك التصويت في األوقات والمواعيد التالية: 

  البلدية : مكتبةالمكان 

 Packhusgatan 4, 953 31 Haparanda: العنوان

 : المواعيد 

  ظهرا   ٤:٠٠  - ٢:٠٠اإلثنين واألربعاء والخميس من الساعة  •

  مساءا  ٧:٠٠  -٤:٠٠الثالثاء والخميس من الساعة  •

 مساءا   ٦:٠٠-٢:٠٠أيار من الساعة   ٨يوم األحد الموافق  •

 أيار ) يوم االستفتاء الرسمي(  ١٥يوم األحد الموافق  •

 مساءا   ٦:٠٠صباحا لغاية الساعة  ١٠:٠٠من الساعة  

 ،أو السن ،في حال تعذركم عن الحضور لموقع التصويت بسب المرض

 أو العجز الجسدي يمكنك حجز محطة اقتراع متنقلة حيث يقوم أشخاص   

 من خالل التواصل على  .بالحضور إلى بيتك

 val@haparanda.seأو البريد اإللكتروني  ٠٧٣٠٨٣٦٢٠٦رقم هاتف 

  :للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني

Haparanda.se/Folkomrostning 
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Folkomröstning 

Referendum 

 استفتاء
 

 

 

 معلومات هامة: 

 الرجاء إحضار بطاقة التصويت و إثبات الهوية الشخصية. 

إحضار   الرجاء  المقترع،  هوية  إثبات  يتطلب  اإلقتراع 

حال عدم   في  الشخصية.  الهوية  إثبات  و  اإلقتراع  بطاقة 

هوية   من  التحقق  فيمكن  شخصية  هوية  إثبات  إمتالك 

قمت بإحضار شخص  المقترع في مركز اإلقتراع في حال  

 معرف عليك ويحمل معه هويته الشخصية. 

 

 المبكر   كيف تتم عملية اإلقتراع 

توجه خلف شاشة اإلقتراع حامال معك ظرف اإلقتراع،  -١

اذا لم تكن تحمل ورقة اإلقتراع و الظرف الخاص معك،  

 يمكنك الحصول عليهم في مركز اإلقتراع. 

قم    -٢ اإلختيار،  شاشة  ورقة  خلق  ضع  ثم  بالتصويت 

 اإلقتراع دون طيها في الظرف المخصص وأغلقها. 

االقتراع    -٣ مغلف  حامال  االقتراع  صندوق  الى  توجه 

  المغلق و بطاقة التصويت وهويتك الشخصية. سيتم التحقق 

 هوية المقترع و بطاقة التصويت.  من

بعد التحقق من أن عملية اإلقتراع تمت بالشكل الصحيح -٤

م المقترع مع قائمة المقترعين. يتم حينها وضع  و تدقيق إس

إغالقه   ويتم  مخصص  آخر  مغلق  في  اإلقتراع  مغلق 

 ووضعه في صندوق اإلقتراع. 
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