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 2022انتخابات الحكومة المحلیة 

 فكتوریا تنتخب 

 2022تشرین األول/أكتوبر  15السبت، 

وذلك من    2022تجد ھنا ما تحتاج إلى معرفتھ لكي تدلي بصوتك في انتخابات الحكومة المحلیة لمدینة فكتوریا لعام  
 :لفصل یمتد أربع سنواتأجل انتخاب ما یلي 

 عمدة واحد  •
 ثمانیة مستشارین للمجلس •
 أمیناً لتسع مناطق مدرسیة  61 •
  CDRثالثة مدراء لمقاطعة العاصمة المحلیة  •

 ة حقائق سریع 

 أكتوبر من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساًء. تشرین األول/  15یوم االنتخاب العام ھو السبت  •
 موقعاً مخصصاً للتصویت في یوم االنتخاب العام  13سیوجد  •
 . تصویت على األقل يجھازللتصویت الختزال وقت االنتظار سیتوفر في كل موقع  •
 . الیوم المقررخمس فرص للتصویت قبل تتوفر  •
 یستطیع كل من یحق لھ التصویت أن یطلب التصویت عبر البرید.  •

 من یستطیع التصویت؟ 

 لكي یكون لك حق التصویت یجب أن: 

 تكون في الثامنة عشرة من العمر أو أكثر في یوم االنتخاب العام، و •
 و الجنسیة، تكون مواطناً كندي •
 تقل عن ستة أشھر خالل الفترة الواقعة قبل یوم التسجیل مباشرة، وتكون مقیماً في برتش كولومبیا لمدة ال  •
 تكون مقیماً في مدینة فكتوریا، و  •
ال تكون فاقداً لألھلیة على وفق قانون الحكومة المحلیة، أو أي تشریع آخر بما یمنعك من المشاركة في االنتخابات   •

 رى.  أو المساعدة على االنتخاب. وأن ال تكون غیر مؤھل ألسباب أخ

: إذا كنت تمتلك عقاراً في فكتوریا ولكنك تعیش في مكان آخر من برتش كولومبیا، یمكن لك أن تكون مؤھالً  مالحظة
  victoria.ca/electionللتصویت في انتخابات حكومة مدینة فكتوریا المحلیة بوصفك ناخباً غیر مقیم یمتلك عقاراً. انظر موقع  

 للحصول على التفاصیل.  
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 خب بطاقة النا

الناخبین،   بإرسالفكتوریا  قامت مدینة   الذین ترد أسماؤھم في قوائم  المقیمین في فكتوریا  إلى كل  الناخبین  بطاقات 
وستصل بطاقات الناخبین بالبرید قبل نھایة شھر أیلول/ سبتمبر. ونحن نحث الناخبین على جلب ھذه البطاقات معھم من أجل  

لناخب محل وثائق التعریف الشخصیة التي یجب جلبھا ال تحّل بطاقة االتصویت ألن ھذه البطاقات تسّرع من عملیة االنتخاب. 
  نتخاب.إلى موقع اال

 ما المطلوب جلبھ من أجل االنتخاب؟ 

 لترى إن كنت على قائمة الناخبین. victoria.ca/electionانظر موقع 

فإنك تحتاج إلى أن تجلب معك وثیقة تعریف شخصیة واحدة لكي تنتخب، ولكنھا یجب    لى قائمة الناخبینإذا كنت ع
 أن تحمل توقیعك. 

، ستحتاج إلى ان یتم تسجیلك من أجل التصویت في أحد المواقع االنتخابیة وتحتاج إلى إذا لم تكن على قائمة الناخبین
 ك).یع ویتك ومكان إقامتك (إحداھما یجب أن تحمل توقلكي تثبت ھ وثیقتین تعریفیتینأن تجلب معك 

 ما یلي وثائق مقبولة إلثبات ھویتك:

 (الحظ أن الھویة المزدوجة للسیاقة والخدمات تُعّد وثیقة تعریف واحدة)  إجازة السیاقة الخاصة ببرتش كولومبیا •
 ھویة تعریف خاصة ببرتش كولومبیا  •
(الحظ أن الھویة المزدوجة للسیاقة والخدمات تُعّد وثیقة    تحمل صورتكبطاقة الخدمات في برتش كولومبیا التي   •

 تعریف واحدة) 
 الصادرة من حكومة كندا شھادة الحالة الھندیة •
 بطاقة الخدمات في برتش كولومبیا دون صورة  •
 بطاقة الطالب صادرة عن مؤسسة أعلى من الثانویة •
 بمالكھا  تانالخاص وثیقة الضمان وإجازة المركبة •
 ICBCشركة الضمان في برتش كولومبیا  صادرة عن إجازة •
 بطاقة الرعایة الخاصة ببرتش كولومبیا أو بطاقة الرعایة الذھبیة الخاصة ببرتش كولومبیا  •
 SDES8وزارة التنمیة االجتماعیة واألمان االقتصادي من أجل الرعایة المستمرة  من طلبالنموذج  •
 بطاقة الضمان االجتماعي •
 رسالة تأكید الحصول على رقم ضمان اجتماعي صادرة عن الحكومة الكندیة •
 بطاقة المواطنة الكندیة  •
 إشعار صادر عن مكتب ضریبة العقار في مدینة فكتوریا •
 مل إشعار بمخصصات ضمان الع •
 صك صادر من حكومة برتش كولومبیا  •
 إشعار ضریبة الدخل  •
 التعریف الخاص بالقوات الكندیة  •
 ھویة تعریف حمایة كبار السن  •
 جواز سفر كندي •

https://www.victoria.ca/EN/main/city/local-government-election.html
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 شھادة میالد  •
 أو كشف حساب  debitأو الحسم  creditبطاقة االئتمان  •
 المتعلقة بالكھرباء، الغاز الطبیعي، الماء، خدمات التلفون أو خدمات الكیبل المحوري فاتورة خدمات •
 . 16ـ 12وثیقة القسم الرسمي كاملة وموقعة تمت بحضور الشھود ووقعت من قبل مفوض االفادات في النموذج    •

 

 أین أستطیع التصویت؟ 

أكتوبر   15قع التالیة في یوم االنتخاب العام السبت  یمكن للناخبین المؤھلین االدالء بأصواتھم في أي واحد من الموا 
 من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساًء:

 باندورا أفنیو 833، المركزیة Baptistكنیسة المعمدانیة ال .1
833 Pandora Avenue 

 
 فورت ستریت 1280 المدرسة الوسطى المركزیة .2

1280 Fort Street 
 

 كوك ستریت 380، شارع كوكمركز النشاط في قریة  .3
380 Cook Street 

 
 ة برنسیسجاد 1118، مدرسة جورج جي االبتدائیة .4

1118 Princess Avenue 
 

 أفینیو ریتشموند  781، غلینلوین نورفوكمدرسة  .5
hmond Avenue781 Ric 

 
 اوسوغو ستریت 140،  مدرسة جیمس بي االجتماعیة .6

140 Oswego Street 
 

 یز ستریت منز 234، مركز نیو ھورایزن في جیمس بي .7
234 Menzies Street 

 
 فیرفیلد رود   1824، یت جنكنز االبتدائیةمدرسة مارغر .8

Fairfield Road1824  
 

 بلمونت أفینیو  2827، مدرسة أوكالند االبتدائیة .9
2827 Belmont Avenue 

 
 كوادرا ستریت 3031، مدرسة كوادرا االبتدائیة .10

3031 Quadra Street 

https://www.google.com/maps/place/833+Pandora+Ave,+Victoria,+BC+V8W+1N3/@48.4273394,-123.3629377,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f7485c0055a2b:0xdbed022fb3c48cb6!8m2!3d48.4273394!4d-123.360749
https://www.google.com/maps/place/1280+Fort+St,+Victoria,+BC+V8V+3L2/@48.4240884,-123.348756,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f748a16645e13:0x7450fe8dd94307c6!8m2!3d48.4240884!4d-123.346562
https://www.google.com/maps/place/380+Cook+St,+Victoria,+BC+V8V+3X7/@48.4160253,-123.3588185,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f7492cb790e27:0x3703e012b94c4c4f!8m2!3d48.4160253!4d-123.3566245
https://www.google.com/maps/place/1118+Princess+Ave,+Victoria,+BC+V8T+1L3/@48.4329871,-123.3538402,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f747dca5eb7e1:0x76474d5a977af855!8m2!3d48.4329871!4d-123.3516462
https://www.google.com/maps/place/781+Richmond+Ave,+Victoria,+BC+V8S+3Z2/@48.4202415,-123.3330051,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f75efee784ba9:0xce52e6d1c366bd2c!8m2!3d48.4202415!4d-123.3308111
https://www.google.com/maps/place/140+Oswego+St,+Victoria,+BC+V8V+2A9/@48.4171359,-123.3818204,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f74bcfe56c137:0x49c9a1022aa5d408!8m2!3d48.4171359!4d-123.3796264
https://www.google.com/maps/place/234+Menzies+St,+Victoria,+BC+V8V+2G7/@48.4162911,-123.3760301,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f74bdfec9019f:0x9377c12fcafbbc8c!8m2!3d48.4162911!4d-123.3738361
https://www.google.com/maps/place/1824+Fairfield+Rd,+Victoria,+BC+V8S+1G8/@48.4161221,-123.3316512,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f74585467112f:0xdb3de18c2f5d7be6!8m2!3d48.4161221!4d-123.3294572
https://www.google.com/maps/place/2827+Belmont+Ave,+Victoria,+BC+V8R+4B2/@48.4409977,-123.3406521,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f74768fa61901:0xc252cadbfdaddb78!8m2!3d48.4409977!4d-123.3384581
https://www.google.com/maps/place/3031+Quadra+St,+Victoria,+BC+V8T+4Y9/@48.4459326,-123.362634,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f7384ed3930ab:0x1311791d04a4a63c!8m2!3d48.4459326!4d-123.36044
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 موس ستریت  401 مدرسة السیر جیمس دوغالس االبتدائیة، .11

401 Moss Street 
 

 رود سیسیلیا 498، مركز س ج بیرنساید التربوي .12
498 Cecelia Road 

 
 فرونت ستریت   750 ،مدرسة فكتوریا ویست االبتدائیة .13

750 Front Street 
 
 صویت متاح في مدرسة سنترال مدل في یوم االنتخاب العام. سیتوفر جھاز ت •

 فرص التصویت قبل یوم االنتخاب 

 ھنالك خمس فرص تصویت مسبق مفتوحة لكل الناخبین المؤھلین:

 نیال سكویریسنت 1أكتوبر من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساًء في فكتوریا سیتي ھول،  5األربعاء  •
 باندورا أفنیو 919، أكتوبر من التاسعة صباحاً حتى السادسة عصراً، موقعنا 7الجمعة  •
الطلبة ستیودنت یونیون،   11الثالثاء   • فكتوریا، مبنى  الرابعة عصراً، جامعة  حتى  الثامنة صباحاً  أكتوبر من 

 فنرتي رود   3800
 أكتوبر من التاسعة صباحاً حتى السادسة مساًء، فكتوریا سیتي ھول، ا سنتینیال سكویر 12األربعاء  •

 المواعید المذكورة أعاله جھاز تصویت متاح في فكتوریا سیتي ھول.مالحظة: یتوفر في 

 التصویت بالبرید 

لعام   ألي شخصیمكن   فكتوریا  مدینة  انتخابات حكومة  في  البرید  االدالء بصوتھ عبر  یطلب  أن  للتصویت  مؤھل 
2022 . 

أكتوبر،   15ة مساًء یوم السبت  یجب أن تستلم مدینة فكتوریا استمارتك الخاصة بالتصویت بریدیاً حتى الساعة الثامن
 لكي تحتسب.   2022

لكي تمأل نموذجاً على االنترنت   victoria.ca/electionلكي تطلب مستندات التصویت بالبرید، انظر موقع   •
 . 250.361.0571أو اتصل تلفونیاً بالرقم 

 یمكن لك أن تقدم طلباً للحصول على مستندات التصویت بالبرید حتى یوم االنتخاب العام.  •
 .كأقصى موعدأكتوبر  6في البرید بنھایة الخمیس  یةمستندات االنتخاب البرید توضعیجب أن  •

https://www.google.com/maps/place/401+Moss+St,+Victoria,+BC+V8V+4N2/@48.4155399,-123.3521893,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f74f2ffeb016d:0xa05a0a86cc131559!8m2!3d48.41554!4d-123.34771
https://www.google.com/maps/place/498+Cecelia+Rd,+Victoria,+BC+V8T+4T5/@48.4435179,-123.3775202,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f737764d7f5db:0x9d5b1775dab0ad78!8m2!3d48.4435179!4d-123.3753262
https://www.google.com/maps/place/750+Front+St,+Victoria,+BC+V9A+3Y4/@48.4345325,-123.3905468,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f7366a616598b:0x3e38a44f1214afd3!8m2!3d48.4345325!4d-123.3883528
https://www.google.com/maps/place/1+Centennial+Sq,+Victoria,+BC+V8W+1N9/@48.42871,-123.367944,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f74845e1f786b:0x666e28ff70aec99b!8m2!3d48.42871!4d-123.36575
https://www.google.com/maps/place/919+Pandora+Ave,+Victoria,+BC+V8V+3P4/@48.4270076,-123.359802,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f748601aa42d3:0x2c86c949d33cd9d1!8m2!3d48.4270076!4d-123.357608
https://www.google.com/maps/place/3800+Finnerty+Rd,+Victoria,+BC+V8P+5C2/@48.4634071,-123.3161773,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x548f71580ccadca3:0xdd27098f6f03e790!8m2!3d48.4634072!4d-123.3116979
https://www.victoria.ca/EN/main/city/local-government-election.html
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یمكن الحصول على كافة مستندات التصویت المطلوبة في السیتي ھول ویمكن أن تودع   أكتوبر  6مالحظة: بعد یوم  
الساعة   المسبق أو قبل  التصویت  أفنیو خالل إحدى فرص  السیتي ھول في باندورا  الوارد الموجود على مدخل  في صندوق 

 الثامنة في أحد المواقع الثالثة عشر في یوم االنتخاب العام.

 الطوابع موجودة ضمناً لكل المستندات الخاصة باالنتخاب البریدي المرسلة داخل كندا.   •
، نرجو منك االتصال بالخدمات  إذا كنت قد طلبت التصویت بالبرید ولم تستلم المستندات بحلول یوم االنتخاب العام •

 . 250.361.0571التشریعیة لمدینة فكتوریا على تلفون 

 االحتیاجات الخاصة التصویت لذوي 

 توجد لدینا للناخبین من ذوي االحتیاجات الخاصة خدمات تساعدھم على التصویت.  

یمكن الوصول إلى كافة مواقع التصویت المسبق ومواقع التصویت العام بالكرسي المتحرك. الناخبون الذین ال  •
 موقف السیارات. یستطیعون دخول المركز االنتخابي یمكن لھم أن یصوتوا على الرصیف أو في 

 سیتوفر جھاز تصویت لذوي االحتیاجات الخاصة في:  •

 سنتینیال سكویر  1ـ التصویت المسبق: فكتوریا سیتي ھول، #  

 فورت ستریت.  1280أكتوبر: مدرسة سنترال مدل،   15ـ 

أو صعوب • الجسدیة  اإلعاقة  التصویت بسبب  استمارة  تأشیر  القادرین على  للناخبین غیر  المساعدة  ة في  تتوفر 
أن  االنتخابیة  استماراتھم  تأشیر  من  لیتمكنوا  المساعدة  إلى  بحاجة  ھم  الذین  للناخبین  یمكن  والكتابة.  القراءة 

         وسیطلب منھ توقیع تعھد أو أن یطلبوا من أحد موظفي االنتخابات مساعدتھم. آخر اً شخصیصطحبوا معھم 

 التصویت الخاص  

الناخبین المؤھلین الراغبین في التصویت    ةساعدماالنتخابات أن یرتب فرص تصویت خاصة لیمكن للمشرف العام على  
 ل إلى مكان انتخاب اعتیادي في یوم االنتخاب العام ألنھم یعیشون في مؤسسة رعایة طویلة األمد. ولكنھم ال یستطیعون الوص

  

 أضف إلى معلوماتك 

 تطبیق فكتوریا تنتخب 

بلي للحصول على المعلومات من مخرن التطبیقات أو غوغل    Victoria Votes appنتخب  قم بتنزیل تطبیق فكتوریا ت 
 عن المكان الذي تصوت فیھ ومعلومات عن المرشحین وما ھو أكثر. 



6 
 

 دلیل المعلومات عن المرشحین

لمساعدة الناخبین على الوصول إلى المعلومات عن المرشحین واختیار مرشحیھم على أساس المعرفة بھم في انتخابات 
 ، توفر المدینة دلیل معلومات عن المرشحین على االنترنت. 2022الحكومة المحلیة لفكتوریا 

لی  مع صورة  أنفسھم  عن  مختصرة  معلومات  تقدیم  فرصة  جمیعاً  المرشحین  منح  وععلیالناخبون    تعرفتم    لى ھم 
 . victoria.ca/electionمنصاتھم. یتوفر دلیل المعلومات عن المرشحین على موقع 

 الفیدیو 

موقع   على  قصیر  فیدیو  انتخابات   victoria.ca/electionشاھد  في  بصوتك  تدلي  لكي  معرفتھ  تحتاج  ما  یشرح 
 .2022الحكومة المحلیة لفكتوریا 

 قم بزیارة الموقع االلكتروني

أكتوبر بعد الساعة    15على شبكة االنترنت یوم السبت   2022ستعلن نتائج انتخابات الحكومة المحلیة لمدینة فكتوریا  
 . victoria.ca/electionالثامنة مساًء. قم بزیارة الموقع االلكتروني لتتابع إعالن النتائج على 

https://www.victoria.ca/EN/main/city/local-government-election.html
https://www.victoria.ca/EN/main/city/local-government-election.html

