 / Arabicالعربية

املشاركة يف انتخابات مجلس بلديتك
هي احدى أفضل الطرق املبارشة
التي تستطيع من خاللها صنع
التغيري يف حياة مجتمعك اليومية.

 -اصنع التغيري -

سجل
ّ

تأمل للحظة كيف تتحسن الحياة اليومية من خالل
ّ
وتخيل مجتمعك
البلدية،
تقدمها
التي
العديدة
الخدمات
ّ
بدون اضاءة شوارع وجمع نفايات وبدون ارصفة
ومكتبات عامة وحدائق وساحات ومرافق ٍ
نواد رياضية
وقاعات اجتماعية وخدمات للمسنني ،وغريها من قائمة
طويلة من الخدمات.

بحلول يوم الجمعة  10آب/أغسطس 2018

ّ
ترشح

ان القرارات التي تخص خدمات البلدية وسياساتها
ومشاريعها يتخذها افراد مثلك يمثلون وجهات نظر
السكان املحليني.

بحلول يوم الثالثاء  18أيلول/سبتمرب 2018

صوت
ّ

قبل يوم الجمعة  9ترشين ثاين/نوفمرب 2018

 مجالس بلدياتجنوب اسرتاليا -

جزء

 -من –

حياتك اليومية.

بتفویض من Matt Pinnegar
Frome Street, Adelaide SA 5000 148
بريد الكرتوينlgasa@lga.sa.gov.au :
هاتف(08) 8224 2000 :

 - 2018انتخابات
مجالس البلديات

سجل
ّ

مساء من يوم الجمعة  10آب/
بحلول الساعة 5
ً
أغسطس 2018

كيف يمكنك صنع التغيري؟

يمكنك التأثري عىل ما يحدث يف مجتمعك املحيل بواسطة طريقتني:
من خالل ترشيح نفسك ملنصب يف مجلس البلدية ،أو من خالل
التصويت ألحد املرشحني ليك ينوب عنك يف طرح وجهات نظرك.

التسجيل للتصويت

ان التصويت يف انتخابات مجالس البلديات متاح لنطاق من االفراد
اوسع مما هو متاح يف انتخابات الوالية واالنتخابات الفدرالية .حتى
مسجل يف سجل الناخبني يف الوالية
لو لم تكن مواطنا اسرتاليا ،وغري ّ
(ملجلس النواب) ،يمكنك التصويت يف انتخابات مجالس البلديات،
ما دمت فوق  18سنة من العمر وقد سكنت يف منطقة مجلس البلدية
لفرتة تزيد عىل شهر واحد .كما يمكنك التصويت يف انتخابات مجالس
البلديات إذا كنت تمتلك يف املنطقة عقارا خاضعا لرضيبة البلدية،
بغض النظر عن كونك تعيش أو ال تعيش يف ذلك العقار.
اختالف آخر مهم هو ان الرشكات واملصالح التجارية بإمكانها
التصويت يف انتخابات مجالس البلديات.

للمزيد من املعلومات حول احقيتك يف املشاركة وللحصول عىل استمارة
تسجيل ناخب يف السجل التكمييل اذهب اىل
.www.lga.sa.gov.au/councilelections
مساء من يوم الجمعة  10آب/
سيغلق باب التسجيل الساعة 5
ً
أغسطس .2018

ّ
ترشح

بحلول الساعة  12ظهرا من يوم الثالثاء  18أيلول/
سبتمرب 2018

ّ
الرتشح ملنصب يف مجلس البلدية

إذا كان من حقك التصويت يف انتخابات مجلس بلديتك ،فإنه
وعىل االرجح سيكون من حقك ترشيح نفسك ملنصب يف ذلك
املجلس .فيما عدا استثناءات قليلة جدا (مثل مفلس غري مربأ
الذمة ،أو فاقد االهلية لشغل منصب عام بأمر من املحكمة)،
فإنه بإمكانك ترشيح نفسك
ملنصب يف مجلس بلديتك
سيمكنك إذا اصبحت عضوا يف مجلس
بغض النظر عن مؤهالتك أو البلدية ان تؤثر يف اتخاذ القرارات
ديانتك أو عرقك أو جنسك
املهمة ،وتتصدى لألمور التي تهمك
أو خربتك أو مهنتك .ان
وتؤثر بشكل مبارش عىل نوعية الحياة
مجالس البلديات يف الواقع
يف مجتمعك .العمل كعضو يف مجلس
تشجع وبفاعلية عىل ترشيح
ومرضيا،
البلدية يمكنه ان يكون مثمرا ُ
أفراد من خلفيات متنوعة
حيث ستتعلم الكثري وستقيم عالقات
ألجل ضمان تمثيل نطاق
شخصية ذات قيمة.
واسع من وجهات النظر.

يقوم اتحاد الحكومات املحلية وتقوم مجالس بلديات عديدة
بتنظيم جلسات توعية للمرشحني املحتملني .لالطالع عىل املزيد
من املعلومات حول هذه الجلسات أو حول كيفية الرتشيح
اذهب اىل .www.lga.sa.gov.au/councilelections
سيتم فتح باب الرتشيح النتخابات مجالس البلديات يوم
 4أيلول/سبتمرب وسيتم اغالقه يف الساعة  12ظهرا من يوم
الثالثاء  18أيلول/سبتمرب .2018

صوت
ّ

قبل يوم الجمعة  9ترشين ثاين/نوفمرب 2018

التصويت يف انتخابات مجالس البلديات لسنة 2018

يتم التصويت يف انتخابات مجالس البلديات بواسطة الربيد .إذا كنت
مسجال يف سجل الناخبني يف الوالية (ملجلس النواب) أو اتممت
التسجيل يف السجل التكمييل ،فإنك ستستلم حزمة تصويت بواسطة
الربيد يف أواخر شهر ترشين أول/أكتوبر .2018

ان أسماء املرشحني النتخابات مجلس بلديتك مدرجة يف بطاقة
االقرتاع املوجودة ضمن حزمة التصويت .للحصول عىل املزيد من
املعلومات حول كل مرشح وحول القضايا التي ينادون بها اذهب اىل
 ،www.lga.sa.gov.au/councilelectionsوقم بعدها بتعبئة
بطاقة االقرتاع وارسلها بالظرف املدفوع الربيد.

مساء من يوم الجمعة 9
يجب استالم األصوات قبل الساعة 5
ً
ترشين ثاين/نوفمرب .2018

شارك واصنع التغيري

ان الديمقراطية املحلية َمعلم مهم من معالم الحياة يف اسرتاليا ،وأن
مجالس البلديات لديها تأثري عىل املجتمعات أكرب بكثري مما يتصوره
معظم الناس .اصنع التغيري من خالل املشاركة يف انتخابات مجلس
بلديتك.

للمزيد من املعلومات

للمزيد من املعلومات اذهب اىل موقع مجلس بلديتك عىل االنرتنت أو
اذهب اىل .www.lga.sa.gov.au/councilelections

