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  شورای شهر سوانیس

ی  رأیدر سامانه  ثبت نام    مرحله برای   – به    -   مرحله   راهنمای  آنالین   گیر  

   2 مرحله

کلیک کنیدرا  و اینجا  آمده صفحه به پایی      

‘Start now’ 

 

1 مرحله   

 وارد شوید: 

www.gov.uk/register-to-vote 
 

 

 

http://www.gov.uk/register-to-vote
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 4  مرحله

 

 ملیت خود را انتخاب کنید  •

  های  ید، تمام گزینه هست اگر چند ملیت   •
را انتخاب  میشود مربوط را که به شما 

 کنید 
  را کلیک کنید ’Continue‘بعد  •

 
 

 

3  مرحله  

•   ‘Wales’  ید انتخاب کن را 

   ید را کلیک کن ’Continue‘ بعد  •
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 طفا توجه کنید: ل

 

 Citizen of a different‘  4 مرحلهاگر در  •

Country ‘  )را )شهروند کشور دیگری

 ی کهد، نام کشور را در کادر رده ای انتخاب ک

 ظاهر شده تایپ کنید 

دارید،   کشور را   ینچند  ملیت شما  اگر  •
 کردن    توانید با کلیکیم
  ‘Add Additional Country ‘    کشورهای

ی  .اضافه کنید را  بیشت 

   را کلیک کنید   ’ Continue‘ بعد    •
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5 مرحله  

تاری    خ تولد خود را درج    •

 کنید 

 را کلیک کنید  ’Continue ‘بعد   •
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6 مرحله  

 کنید   وارد در کادر اول نام خود را   •

اگر  • وارد کنید.  دوم  در کادر  را  آنها  دارید،  میای   نام  میای    اگر  نام   هم 
 ندارید، کادر دوم را خایل بگذارید 

 خود را در کادر سوم وارد کنید   •
ی

 نام خانوادگ
 

 اگر هرگز نام خود را تغیت  نداده اید،  •

  No, I haven’t changed my name’’  کلیک کنید را.  

 اگر تا به حال نام خود را تغیت  داده اید،   •

Yes, I changed my name’’    ی ظاهر   -کلیک کنید  را کادرهای بیشت 

 کنیدوارد در آنها  تا بتوانید نام قبیل خود را   خواهند شد 

 اید یا نه، نام خود را تغیت  داده  که  دهید نگویید اگر ترجیح یم  •

Prefer not to say’’  کلیک کنید  را  

 

 د یکن  کیرا کل ’Continue‘بعد   •
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 7 مرحله

 
را   • بیمه میل خود  وارد شماره  اینجا    در 

یم توانید شماره بیمه میل خود    -ید  کن
فیش در  های   ، حقوق    های  را  نامه 

  ، مالیای  یا مدارک  رسیم  و   
ی

بازنشستگ
 .خود بیابید  دریافت   مزایای

 را کلیک کنید  ’Continue‘بعد  •
 
 

 توجه کنید: 
ً
  اگر شماره بیمه میل ندارید   لطفا

دانید،   و  نیم  را  بیمه میل خود  شماره  اگر  یا 
 قبل از ادامه مرحله بعدی به صفحه  

ً
  17لطفا

 این راهنما مراجعه کنید.  
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 9 مرحله

آدرس خود را در لیست  که ظاهر یم  •

 شود پیدا کنید 

 

 را کلیک کنید  ’Continue‘بعد  •
 

توجه   در   : کنید لطفا  را  خود  آدرس   این  اگر 

کدپست   که  شوید  بلیست پیدا نکردید، مطمی    

 .  به درست  وارد شده است شما 

هنوز  صحیح نیم   هم  اگر  کدپست   با   توانید 

 I can’t find my‘پیدا کنید،  را    تانآدرس

address on the list’    کلیک کنید تا بتوانید  را

   . کنید   وارد  دست  آدرس خود را 

 8 مرحله

د پست  خود را    •
ُ
 کنید وارد ک

 

   را کلیک کنید   ’Find Address‘بعد     •
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 10 مرحله

  
ارائه کرده اید   9  مرحلهاگر فقط در آدریس که در   •

 یم کنید، 
ی

 .کلیک کنید را     ’No‘زندگ

 

 
دویم • آدرس  در  شما  هماگر      

ی
   د، یکن   یم  زندگ

‘Yes, I spend time living at two 
homes’  د یکن  کیکل  را . 

 

 
- آدرس زمانو آدرس خانه و    د یاگر دانشجو هست •

 Yes, I’m a student with a‘   د،یدار   نت   رم  ت
home and term-time address’    ک یکل   را 

 . د یکن

 
 کلیک کنید را   ’ Continue ‘بعد  •

 

 
دادن در دو    رأیید: اگر یم خواهید برای  کنتوجه    لطفا

کدام از  ثبت نام کنید، یم توانید برای هر    تفاوتآدرس م
 درخواست جداگانه ارسال کنید  ها  آدرس
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  11 مرحله 

 

نقل مکان    یگر یماه گذشته از آدرس د  12یط  اگر در   •
 ن یا  12  مرحلهبه    -  د یکن  کیکلرا    ’No‘  یرو   د،ینکرده ا

 . د یراهنما برو 

 

نقل  ا یتانیدر بر  یگر یاز آدرس دشما به طور دائیم اگر  •

آن  در اطالعات شما   د یخواهی و م د یمکان کرده ا

 ’Yes, from a UK address‘شود، بآدرس حذف 

 . د ی کن  کیکلرا  

 

دائیمشما  اگر   • طور  د  به  آدرس  از  در    یگر یاز  خارج 
را     ’Yes, from abroad‘  د،ینقل مکان کرده ا  ا یتانیبر 
 . د ی کن  کیکل

 

 د یکن  کیرا کل ‘  Continueبعد ’ •
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 لطفا توجه کنید: 

ه را انتخاب کرد   ’Yes, from abroad‘  11  مرحلهدر    اگر  •
ید، و زمانیکه در خارج از کشور بودید برای رأی دادن در ا

بودید،   نام کرده  ثبت  انتخاب ک  ’Yes‘بریتانیا  و    رده را 
در خارج   کهکلیک کنید تا آدریس  را     ’Continue‘ روی  

آن  رأیبرای  از کشور   نام کرده    جا دادن در   را   ید بود ثبت 
 . بدهیدارائه 

 

ه را انتخاب کرد   ’Yes, from abroad‘  11در مرحله    اگر  •
ید و زمای  که در خارج از کشور بودید برای رأی دادن در ا

نکرد نام  ثبت  بود بریتانیا  انتخاب ک   ’No‘  ید،ه  و  رده  را 
 کلیک کنید. را  ’Continue‘ روی 

 

 

 لطفا توجه کنید: 

 

را    ’Yes, from a UK address‘  11  مرحلهدر    اگر  •
بهاید،  انتخاب کرده  را که  آدریس  دائیم کدپست   از    طور 

تا آدرس خود را از    دهید ارائه  را    نقل مکان کرده اید   جا آن
 .پیدا کنید 9 مرحلهمانند هفهرست  
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12مرحله   

آیا  شما    اکنون ید که  بگت  تصمیم  هستید ممیتوانید  تا   ایل 
س   ‘علت  ثبت نام  ’ در اطالعات شما   .یا خت  و باشد در دست 

کت در برای ثبت نام  ادارهدر  لیست از نام و  یک انتخابات شر
موجود دادن ثبت نام کرده اند    یرأکه برای    افرادینشای  همه  
 خواهد بود. 

 وجود دارد: انتخابات  در ثبت نام  نوع 2

  ‘ل نسخه کام ’ .1

 هر کیس  ینسخه از ثبت نام برا  نی ا  -‘ علت  ثبت نام    ’ .2
 است  موجود بخرد  از آن را  نسخه کیخواهد بکه 

خواهد شما ن دادن یرأحق  در  یت  تاث  علت  انرصاف از ثبت نام 
 داشت 

 دیده  نام علت  نام و آدرس شما در ثبت    د یخواهاگر نیم  •
 I do not want my name and‘ ،   شود ب

address to appear in the open register’         را
    -دیعالمت بزن 

 
 

و آدرس شما در ثبت نام علت  نام راض  هستید که اگر  •
   -دیده بشود کادر را عالمت نزنید

 

 د یکن  کیرا کل  ’Continue‘بعد  •

 

 
 

   

  

• ✓ 

 

• ✓ 

•  
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13مرحله    

ی در درخواست برای  اکنون     ی رأشما گزینه ای برای تصمیم گت 

  دارید پست  دادن از طریق 

 آدرس  در   را   یرأبرگه    کی  د،ی دهب  یرأپست    ق یاز طر   مایلید تا اگر  

 کرد  د یخواه افتیخود در  لیمیآدرس ا در  ا ی و  اتان خانه

  ست ین  یاز ی دهد. نب   پست    یرأ  یبرادرخواست  تواند    یم  هر کیس

 برای اینکار داشته باشید  یلیدلکه 

  یم   د،یداشته باش  پست    یرأ  د یخواه  یم آیا  که    د یستیاگر مطمی   ن

 پست    یرأ  یو بعدا برا  د یکن  لیاکنون ثبت نام خود را تکم  د یتوان

 . د یدهب درخواست 

 رأ  د یخواهاگر یم •
ً
 No, I prefer to‘  د،یدهب  یشخصا

vote in person’    د یکن  کیکلرا . 

 برا •
ً
          د،یدرخواست داده ا پست   یرأ یاگر قبال

‘No, I already have a postal vote’   کیکل  را 

 توجه داشته باش - د یکن
ً
را خود : اگر آدرس د یلطفا

درخواست   پست   یرأ یدوباره برا د یبا د،ی کرده ا  عوض

  . د یدهب

         د،یدهب درخواست  پست   یرأ یبرا مایلید اگر  •

‘Yes, send me a postal vote application 

form’     د یخواهیم  ا یکه آ  د یو انتخاب کن  د یکن  کیکلرا 

 ’Email it to me‘)  د یکن   افتیدر  لیمیا ق یآن را از طر 

  ’Post it to me‘پست ) از طریق   ا یو ( دی کن  کیکلرا  

   (. را کلیک کنید

 د یکن  کیرا کل’Continue‘ بعد  •
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14مرحله    

 .اکنون یم توانید شماره تلفن تماس و آدرس ایمیل خود را وارد کنید

 

ا آدرس  و  تلفن  فقط    ل یمیشماره  در   در شما  انتخابات  نام  ثبت  اداره 

اگر   ،سوانیس  شهر   یشورادر  شود )   یم  یشما نگهدار   محیل  شهر   یشورا

با شما    ( و تنها در صوری  دیثبت نام کرده ا  دادن در سوانیس   یرأ  یبرا

 از یدر مورد ثبت نام شما ن  یشت  یشود که به اطالعات ب  تماس گرفته یم

بر  و  باشند  تا  یاداشته  طر خواهند کرد ارسال  نت      هید ییشما  )از   قی. 

 یگر یاهداف د  ا یو    ای  یبازار   یشما برا  لیمی(. شماره تلفن و آدرس الیمیا

 استفاده نخواهد شد. 

 

 یاداره ثبت نام انتخابات در شورا  تا   د یهست  راض    در صورتیکه •

 ق یدارند، از طر   در مورد ثبت نام شما سؤایلاگر    سوانیس  شهر 

بگ  تماس  شما  با  ز   د، ن ت  تلفن  در کادر  را  خود  تلفن   ریشماره 

‘Contact me by phone’  د یوارد کن . 

  که  د یهست  راض  و    د یکن  افتیدر   یهدییتأ  لیمیا  کی  د یلیاگر ما •

در مورد   سوانیس  شهر   یاداره ثبت نام انتخابات در شورااگر  

  د، نت  با شما تماس بگ ایمیل ق یدارند، از طر  ثبت نام شما سؤایل

ز   ایمیل در کادر  را  وارد     ’Contact me by email‘ریخود 

 . د یکن

 

 د یکن  کیرا کل  ’Continue‘ بعد  •
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15 مرحله  

را اید  داده ارائه که را اطالعاتی تمام توانید  می اکنون  

ندارد  وجود  اشتباهی هیچ که بشوید  مطمئن تا  کنید  بررسی . 

بدهید  تغییر را اطالعاتی باید  که شدید  متوجه  اگر ، 

‘Change’  بدهید  تغیر خواهید  می که قسمتی کنار در  

کنید  کلیک را  
روی بودید، راضی  اطالعات  همه بودن صحیح از زمانیکه    

‘Continue’  کنید  کلیک را  
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16مرحله     

 .توانید درخواست خود را ارسال کنید اکنون یم 

صحت اطالعات ارائه شما با ارسال درخواست خود،  
 . د یکن  یم د ییشده را تا

شما   اطالعات  است  و  ممکن  هویت  برریس  حق یا  برای 
ی  یرأ در  شما  ثبت نام اک  ادارات دولت   ر یبا سا گت  به اشت 

 گذاشته شود. 
نحوه استفاده از درباره  را    یشت  ی اطالعات ب  د یخواهاگر یم
 لینک  د یتوانیم  د،یکسب کن   تانیهاداده 

 ‘how we handle your data’    د ی کن  کیکلرا . 

 اگ  

 

!  

 

 راض  از صحیح بودن تمام اطالعای  که ارائه داده اید  اگر  

را   فوق  موارد  همه  و  ارسال نت    هستید  برای  پذیرید،  یم 

 درخواست خود 

 ‘I accept – send my application’  کلیک کنید  را. 

 

اگر آگاهانه در درخواست خود اطالعات نادرست   
ماه به   6مدت  برایدهید، ممکن است بارائه را 

 .شویدبیا جریمه و زندان بروید 
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xxxxxxxxxx 

 
اکنون درخواست خود را ارسال کرده اید و شما هم  
 .یم شود  دیدهروی صفحه بر شما  رفرنسشماره 

 
ا آدرس  را یلیمیاگر  باشداارائه        ل یمیا  کی  د،یده 

 کرد.   د ی خواه افتیدر نت   یه د ییتا
 

ا روز   10ظرف    د،ی ده باشنداارائه    یلیمیاگر آدرس 
کرد.    د یخواه  افتیپست در   را از طریق   ینامه اآینده  

انتخابای   برگزار شود، ممکن است    در سوانیس  اگر 
 طول بکشد.  یشت  یزمان ب

 
  یثبت نام انتخابات در شورا  دفت  با    د یخواه  اگر یم
بگ  سوانیسشهر    local‘  لینک   ی رو   د،ی ت  تماس 

Electoral Registration Office‘  د یکن  کیلرا ک .

  ( شود باز یم یدیجد صفحه در  نکی)ل
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 .کلیک کنیدرا   ’I don’t know my National Insurance number‘ ’اگر شماره بیمه میل خود را نیم دانید، 

 

برای  اگر یم  • اما  بیمه میل دارید  دانید که شماره 
آن   دارید،  نیاز  پیدا کردن   I need‘به کمک 

help finding my National Insurance 
number’  کلیک کنید   را. 

 

توضیحای     د یجد   صفحه  کی • شامل   ی براکه 
ب  افی   ی طرق  شما   میل  مهیشماره  مختلف   از 

 باز میشود  است
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  اگر به هر دلییل نیم توانید شماره بیمه میل  •
 I can’t provide‘دهید،  بارائه    خود را 

my National Insurance number’ 
   .کلیک کنیدرا  

 

 د ی دهب  حیتوض  میشود ظاهر    ی کهدر کادر  •

خود را   میل مهیشماره ب د ی توان که چرا نیم

مثال:    د،یدهبارائه   عنوان  شماره ’به  من 

مدارک  توانم کتی  اما یم  ندارم،  میل  بیمه 

 ‘ هویت  خود را از طریق پست ارائه بدهم

 

 

، آن را  هستید یک آدرس ایمیل    دارای  اگر  •
این کنید،  وارد  کادر  این  اختیاری   کار در 

 کند تر یماست، اما تماس با شما را آسان 

 
 
 

 

 


