
 

یم هآیا  آنها   ی کهدافر ا  مه دانستید که  یمبطور    و   استبیشتر  یا  و    16  سن   
ی

سوانیس زندگ یمن کنقانونی در  د  ن توان د، 

 د؟ندهب رای   دولت محیلپیش رو برای  در انتخابات

 ست؟ یچ محیل  دولت 

محل  محل‘  ا ی  دولت  سوانیس  ’مقامات  و    ، در  و کانتی   –   سوانیس   منطقهشهر  شهر )ش  سیتی   یا کانسیل   ورای 

انتخاب    انتخابات دولت محل   یط  در که  آن  اعضای  توسط    سوانیس  شورای شهر است.  (  Swansea Council/ سوانیس

 شوند.  شناخته یم ’ی شهرشورا یاعضا‘عنوان   ا آنها ب . شود  یم اداره  ، شوند  یم

 یبه نما  شورای شهر   یاعضا
 

  بودجه و سطح کل  ،در مورد خدمات محلآنها  کنند و    عمل یم  مردم سوانیس طرف  از    ندگ

 . ند ی  گ  یم م یتصم  شورای شهر خدمات 

 2022 یِم ماه  5تاری    خ  در  محیل  دولتانتخابات 

است که    یبار   ی   اول  نی خواهند داد. ا  یرأ  شورای شهر برای انتخاب اعضای    ، مردم سوانیس2022  یِم ماه    5  تاری    خ  در 

   در سوانیس   که به طور قانون    از اتباع خارج    یار یساله و بس   17و    16افراد  
 

انتخابات  این    توانند در   کنند یم  یم  زندگ

 دهند. ب یأر  دولت محل برای 

  هیاز ناح   ه ندینماعنوان یک  به  یک از اعضا در این شورای شهر  انتخاب خواهند شد. هر  )کانسِلر(    شورای شهر عضو    75

خواهد شد.    میبخش تقس یا    منطقه  32به    شود. سوانیس   شود، انتخاب یم   یم   دهینام  ی   ن  ’بخش انتخابانی ‘که    خایص

  . خواهند داشتبه عنوان نماینده اشان  شورای شهر عضو  کیاز  یی ش ی بخش ها باین  از  برج   ن،یبنابرا

 ی هاسازمان  جامعه  یهستند. شورا) کامیونیتی کانسیل(    ’جامعه  یشورا‘  یدارا  از مناطق در سوانیس  برج  در ضمن  

از    یعیوس  فی. آنها مسئول ارائه طشوند یم  یرهی    ’جامعه  یشورا‘  ا یو    هستند که توسط ساکنان محل  یاداوطلبانه

برگزار خواهد    ی   ن  جامعه  یشورا  برای در این مناطق  انتخابانی هستند.    امکانات محل  یارائه و نگهدار همچنی    خدمات و  

 شد. 

   سوانیس  از   یدر منطقه اشما  اگر  
 

 داشت:   د یخواهدادن    یأر دو برگه برای    ،   جامعه است  یشورا  که دارای  د یکن  یم  زندگ

به عنوان    سوانیسشورای شهر  در    تا شورای شهر است  برای  عضو  یک  انتخاب    برای  یأر دادن    یبرا  هبرگ  کی •

 کند بمنطقه شما عمل در نماینده یک 

 جامعه   یدر شوراه  ندینمایک  عنوان  به    تا جامعه    یشوراعضو  یک    انتخاب  برای  یأر دادن    یبرا  برگه  کی •

 . ند بکعمل منطقه شما 

 دارد؟  تیاهم محیل برای دولت چرا انتخابات 

بودجه و سطح    ،در مورد خدمات محل  یی  گ  میتصم   شما برایاز طرف جامعه    شورای شهر   شده در   منتخب  یاعضا

شهر   کل  خدمات ا  ،شورای  خواهند کرد.  اجتمایعخدمات  گونه    نیعمل  خدمات    ی  تأث  ، آموزش  خدمات    ا یو    مانند 

    . دارند  بر مردم سوانیس  یمیمستق

 

 



 دهند؟ب یأر  محیل  دولت توانند در انتخابات  یم چه کسانی 

 دهند: ب یأر  سوانیسشهر در  یشورا محلتوانند در انتخابات   یم ر یشهروندان ز 

 ی رلندی ا ا ی  ن  ایتانیشهروند بر  کی •

ک المنافع که    کشورهای  شهروند   کی •  ندارد اجازه  این  به  نیازی    ا ی و  دارد  را    ا یتانیدر بر   اقامت   ا یو  ورود    اجازهمشیی

 ندارد اجازه  این بهنیازی   ا یو دارد را  ا یتان یدر بر  اقامت ا یو ورود   اجازهکه   تبعه خارج  یک  •

 شهروند اتحادیه اروپا یک  •

 : د یباشما  ،دادن در انتخابات دولت محیل یرا یبرا

 ،ه باشید دادن ثبت نام کرد یأر  یبرا •

 ، باشد  شیی ی ب ا یو سال  16سن شما در روز انتخابات  •

 در ِولز  •
 

 کنید   زندگ

 . باشید ه تشدادادن ن  یأر مانیع برای   و از نظر قانون   •

 

 توجه  
ً

ت  دول  برای،  2022  یِم ماه    05   انتخابات  دادن در   یرأ  یبرا  2022  ل یآور   14تا پنجشنبه    د یباشما  :  کنید لطفا

 . د یثبت نام کن محیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دادن ثبت نام کنم؟ یأر  یچگونه برا

 
 vote-to-www.gov.uk/register -آنالین ثبت نام کنید 

 

   شیی ی ب  ا یو  سال    14  باید   لز در وِ   محل شهر    یانتخابات شورا   در   یأر کردن برای دادن  ثبت نام    ی براسن شما   •

 . باشد 

شونال اینشوِرنس  مل  مهیاز شما شماره ب •
َ
  د، یندار   را شماره  این  شما  ، اما اگر  خواهد شد خواسته  (  نامی    اتان ) ن

 . د ی ثبت نام کن  د یتوان  یم نوز همه

 

برا نام  ثبت  حدود    یأر   یمعموال  یم  قهیدق  5دادن  راهنما  طول  شما    یبرا  مرحلهبه    مرحله  یهانی  کشد.  به  کمک 

 ت یسارا در وب   ها آن  د یتوان یم شما  اند و  زبان ترجمه شده   نیها به چندنی  راهنما  نیوجود دارد، ا  نیدر پر کردن فرم آنال 

 . د یکن  کیرا کل نجا یا د،یابیب سوانیس ی شهر شورا

 

 :ثبت نام از طریق پست

  سوانیس   شهر   یدر شورا  خدمات انتخابانی   م یپست به ت  ق یو آن را از طر   د یفرم ثبت نام را پر کن  یفرمت کاغذ  د یتوان  یم

   برای دانلود و چاپ این فرم ابنجا را کلیک کنید.  . د ی ارسال کن ر یبه آدرس ز 

Electoral Services  
Room 216 
Guildhall 
Swansea 
SA1 4PE 
United Kingdom 
Email: elections@swansea.gov.uk 

 

 

 :ثبت نام از طریق تلفن

 . د یی  تماس بگ ر یشماره تلفن ز در  خدمات انتخابانی  م یبا ت د، یتلفن ثبت نام کن  قیاز طر  د یتوان   یمشما 

  :  01792636123شماره تلفن خدمات انتخابانی

توجه   های    د یتوان  یم   فقطشما  :  د کنیلطفا  زبان  ی  یسی انگلبه  نام    یولز   ا و  دادن    تلفنی ثبت  برای  را  انجام   ی أر خود 

 . نیستوجود م  یأر دادن  یبرا ثبت نام تلفنی یط  در ترجمه  خدمانر برای گونهچیه بدهید. 

 

 

 

 

 

http://www.gov.uk/register-to-vote
http://www.swansea.gov.uk/registertovote
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1009133/Register-to-vote-if-youre-living-in-Wales.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1009133/Register-to-vote-if-youre-living-in-Wales.pdf
mailto:Email:%20elections@swansea.gov.uk


 چگونه رای بدهم؟ 

 : یحضور  یأر 

 اتان یی  گ  یأر  حوزه در 

انتخابات اختصاص  برای این  ثبت نام    در موقع  شما   اساس آدرس  بر که    ی ی  گ  یأر   حوزهبه  شما    د، یده  یم   یأر   حضوری   اگر 

 . د یرو  داده شده است، یم

به محل  حوزه    نیکیی ینزداین محل  که  . ممکن است  د یکنپیدا  خود را    یی  گ  یأر   حوزه  محلدادن،    یأر   رایقبل از رفیی  ب

 
 

ی که   یأر   حوزهبه   د ی کرده باشد. شما با  یی  تغ د ی ه اداد  یأر   بار  نیآخر   کهمحلممکن است از    یا  شما نباشد، و   زندگ گی 

است  تان  محل کار   ک ینزددر  که    یگر ید  حوزه به عنوان مثال به   د یتوان  و نیم   د یبرو است  اختصاص داده شده  برای شما  

 . د ی برو 

  افت یپست در   ق یاز طر   ی ی  گ  یأچند هفته قبل از روز ر آن را  خواهد بود که  اتان    یأکارت ر   یشما رو   یی  گ  یأر حوزه  محل  

 کرد.   د یخواه

 

 

   پسنر رأی 

 . د یدهب یپست رأ قیاز طر  د یتوانیم  د،یبرو  یی  گیرأ حوزه به   د یتواننیم  یی  گی که در روز رأ  د یداناگر یم

 خود  اگر برای تعطیالت دور از محل  
 

به    د یتواننیم   اتان  کاریمربوط به برنامه های    خواهید بود و یا اگر بدالیلزندگ

 ، راحت تر استاینکار  انجام    تانیبرااگر    ی   همچن    . د یدهب  را   پستی   یرأ  یبرات  سدرخوا  ، میتوانید د یبرو   یی  گیحوزه رأ

   . د یدهب  یپست را قیاز طر  انتخاب کنید که د یتوان یم

 . خواهد شد شما ارسال   یبرا پستی  یی  گی رأ برگهحاوی   بسته کیانتخابات این قبل از 

 . کلیک کنید   اینجا را  پستی  یرأفرم درخواست   برای دانلود   د یتوان یم

 

 نیابنر ی أر 

 دهد ب  یأکه از طرف شما ر  د یبخواه   یاز شخص مورد اعتماد

  د یبخواه  د یاعتماد دار  او که به   از شخیص د یتوانیم  د،یبرو  یی  گی أبه حوزه ر یی  گیأدر روز ر د ی توانکه نیم   د یداناگر یم

شما    نائب دهد اغلب به عنوان    شما را یم  ی أکه ر  شود و شخیص  یم  ده ینام  ابتی ین  یأ ر  نیبدهد. ا   یأرشما  از طرف  

 شود.  شناخته یم

ی  یأر  حوزهبه    یأراین  دادن    یتواند برا  دهد یم  یم  یأرکه از طرف شما    شخیص   ی أر  درخواست  ا یو  شما برود    گی 

 دهد. برای شما ب پستی 

  یأر  حوزه   در   اتان  عدم حضور شخیص  یبرا  خود را   لیو دال   رده ک   لیتکم  ابتی ین  یأردرخواست    یرا برا  فریم  د یبا شما  

ی را   . د بکنی  اعالم گی 

  د یتوان  نیم  خود   جسمان    تیوضعبدلیل    ا یو  بود،    د یخواه  التیشما در تعطدر آنموقع  باشد که    لیدل  نیممکن است به ا

 . د یخود برو  یی  گ  یأربه حوزه  یی  گ  یأردر روز 

 . د یکن  لیتکم  ی را دیجد ابتی ین  یدرخواست را کی  د یبا  د،ینقل مکان کرده ا  خود خانه از اگر 

https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter/apply-vote-post


 مشخص انتخابات  یبرا ابنر ین یرأ

باشد که    لیدل  نی. ممکن است به ا د یاستفاده کن  مشخیصانتخابات    ی براخود    ابتی ین  یأدرخواست ر  یفرم برا  نیاز ا

فرم  در سفر خواهید بود. برای دانلود این    یکار   یک ماموریت  یبرا  ا ی  خواهید بود و   التیدر تعط  ی ی  گ  یأروز ر  شما در 

  کلیک کنیداینجا را  

 

 مدت بلند  ا ی  دائیم ابنر ین یأر 

 . د یها استفاده کنفرم  نیاز ا  ک یاز  د،ی برو  یی  گیرأ حوزه به    د ی تواننیم  مدت طوالن   یبرا  ا ی و  ت  یبش ی قابل پ  ۀندیاگر در آ 
 
 

  د یکن  لیتکم د ی که با  فریم
 

 دارد.  ابتی ی ن یأبه ر  از ینشما برای  لیبه دال  بستک
 

  (PDF)ید   هست  دارای ناتوان  شما   •

 میکنید  یک دوره آموزش  دور از خانه گذراندن شما برای    •
 

 (PDF)زندگ

 میکنید  دور از خانه  کار شما برای    •
 

 (PDF)زندگ

 (PDF) اید  رأی دهنده خارج از کشور ثبت نام کرده  شما به عنوان یک  •

 (PDF)یا در خدمت ملکه در خارج از کشور کار میکنید و  شما برای شورای بریتانیا   •

وهای مسلح در خارج از کشور خدمت میکنید    •  (PDF)شما برای نی 

  

https://www.electoralcommission.org.uk/media/6198
https://www.electoralcommission.org.uk/media/6199
https://www.electoralcommission.org.uk/media/6199
https://www.electoralcommission.org.uk/media/6200
https://www.electoralcommission.org.uk/media/6200
https://www.electoralcommission.org.uk/media/6201
https://www.electoralcommission.org.uk/media/6201
https://www.electoralcommission.org.uk/media/6202
https://www.electoralcommission.org.uk/media/6202
https://www.electoralcommission.org.uk/media/6203
https://www.electoralcommission.org.uk/media/6203
https://www.electoralcommission.org.uk/media/6204
https://www.electoralcommission.org.uk/media/6204

