 / Persianفارسی

یکی از مستقیم ترین راه ها برای
ایجاد تغییر در وضعیت معیشتی در
جوامع ،رشکت در انتخابات محلی
شهرداری ها است.

 -تفاوت ایجاد کن -

ثبت نام کنید

برای یک لحظه به طرق مختلقی که زندگی روزمره از
طریق خدمات متنوع ارائه شده توسط شهرداری بهبود
می یابد فکر کنید .به جامعه ای فکر کنید که در آن
خیابان ها روشنایی نداشته باشند ،زباله ها جمع آوری
نشوند ،و پیاده رو ،کتابخانه ،محل بازی ،باشگاه،
امکانات ورزشی ،تاالر شهر ،خدمات ساملندان و خیلی
چیزهای دیگر وجود نداشته باشند.

تا روز  10آگوست 2018

خود را کاندید نمایید
تا روز  18سپتامرب 2018

تصمیم گیری در مورد خدمات شهرداری ،سیاستها،
و پروژه ها ی آنها توسط افرادی مانند شما که نماینده
نظرات شهروندان محلی می باشند گرفته می شود.

رای دهید
تا قبل از روز  9نوامرب 2018

 شهرداری هایاسرتالیای جنوبی -

بخشی
 -از -

هر روز شما.

مجاز شده برای ارائه توسط Matt Pinnegar
Frome Street, Adelaide SA 5000 148
Email: lgasa@lga.sa.gov.au
Phone: (08) 8224 2000

 - 2018انتخابات
شهرداری ها

ثبت نام کنید
تا ساعت  5عرص روز جمعه 10
آگوست 2018

چگونه می توانید تفاوت ایجاد کنید؟

شما از دو طریق می توانید بر آنچه در جامعه محلی شما اتفاق می
افتد تاثیر گذار باشید .با کاندید کردن خود به عنوان نامزد انتخاباتی
در انتخابات شهرداری ها و یا دادن رای به نامزدی که میتواند
نماینده ای برای نظرات شما باشد.

ثبت نام برای دادن رای

در مقایسه با انتخابات ایالتی یا فدرال ،رای دهی در سطح شهرداری
ها برای طیف بزرگ تری از افراد امکان پذیر است ،حتی اگر دارای
شهروندی اسرتالیا نباشید و نام تان در لیست افراد مجاز به رای دادن
نباشد .اگر باالی  18سال هستید و بیش از یک ماه در محلی زندگی
کرده اید می توانید رای دهید .داشنت امالکی که مشمول مالیاتهای
شهرداری هستند نیز می تواند شما را مجاز به رای دهی نماید ،حتی
اگر در آن ملک ساکن نباشید.

تفاوت مهم دیگر این است که بیزنسها و بادی کورپورت ها هم می
توانند در انتخابات شهرداری ها رای دهند.

برای کسب اطالعات بیشرت در مورد رشایط الزم برای دادن رای و یا
گرفنت فرم تکمیلی ثبت نام به آدرس زیر مراجعه نمایید.
.www.lga.sa.gov.au/councilelections

مهلت ثبت نام در ساعت  5عرص روز جمعه  10آگوست به پایان
میرسد.

رای دهید

خود را کاندید نمایید

قبل از روز جمعه  9نوامرب 2018

تا ساعت  12ظهر روز سه شنبه 18
سپتامرب 2018

کاندیداتوری برای مشاغل در شهرداری

اگر واجد رشایط رای دادن در انتخابات محلی شهرداری ها
هستید ،احتماال واجد رشایط داشنت یکی از مشاغل در آن
شهرداری نیز هستید .بجز چند مورد استثنا مانند (ورشکستگی
تحت رسیدگی ،محکومیت به محرومیت از تصدی اموال یا
مشاغل دولتی توسط دادگاه) میتوانید بدون در نظر گرفنت
مدرک تحصیلی ،دین،
با انتخاب شدن به عنوان یکی از
یا
و
نژاد ،جنسیت ،تجربه
اعضائ شهرداری قادر خواهید بود
حرفه خود اقدام به کاندید
ضمن تاثیر گذاری در تصمیمات مهم،
کردن خود در این انتخابات به دغدغه ها ومسائلی که مستقیما
نمایید .در واقع شهرداری ها بر کیفیت زندگی در جامعه ی شما
برای مطلع بودن از طیف
تاثیر گذارند بپردازید .نماینده بودن
متنوعی از نظرات ،پیوسته
میتواند شغلی ارزشمند و ارضاء کننده
از نامزد شدن افراد از پیشینه باشد .چیزهای زیادی خواهید آموخت
های متنوع استقبال می
وارتباطات شخصی ارزشمندی ایجاد
نمایند.
خواهید کرد.

انجمن دولتهای محلی و بسیاری از شهرداری ها برای کاندیدا
های احتمالی اقدام به برگزاری جلسات اطالع رسانی می
نمایند .برای کسب اطالعات بیشرت در مورد این جلسات و یا
چگونگی کاندید شدن به وب سایت زیر مراجعه نمایید.
.www.lga.sa.gov.au/councilelections

ثبت نام کاندیدا های انتخابات شهرداری ها از روز
سه شنبه  4سپتامرب آغاز و در ساعت  12ظهر روز سه شنبه
 18سپتامرب پایان می یابد.

دادن رای در انتخابات شهرداری ها در سال 2018

رای دادن برای انتخابات شهرداری ها از طریق پست انجام می شود.
اگر شما در لیست رای دهندگان ایالتی( )House of Assemblyثبت
هستید و یا نام خود را برای عضویت در لیست تکمیلی رای دهندگان
ثبت کرده اید ،در اواخر اکترب  2018از طریق پست یک بسته رای
دهی برایتان ارسال خواهد شد.

برگه های مخصوص دادن رای که در بسته رای دهی برای شما
ارسال می شوند حاوی نام نامزدهای رشکت کننده در انتحابات
شهرداری بخش شما می باشند .برای کسب اطالعات در مورد هر
یک از نامزدها و آگاهی از برنامه های آنها به وب سایت
 www.lga.sa.gov.au/councilelectionsمراجعه نموده ،سپس
برگه های رای دهی خود را پر کرده و آنها را از طریق پاکت های
پستی از پیش پرداخت شده بازگردانید.
رای ها باید تا بیش از ساعت  5عرص روز جمعه  9نوامرب 2018
به دست ما برسند.

به این عرصه وارد شده و ایجادگر تغییرات شوید

دموکراسی در سطح محلی یکی از ویژگی های مهم زندگی در اسرتالیا
است .در اسرتالیا تاثیر شهرداری ها برجامعه خیلی بیش از آن چیزی
است که مردم تصور میکنند .با رشکت در انتخابات شهرداری ها
ایجادگر تغییر باشید.

برای اطالعات بیشرت

برای کسب اطالعات بیشرت به وب سایت شهرداری خود و یا آدرس
زیر مراجعه نمایید.www.lga.sa.gov.au/councilelections .

