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ش ي دخول سباق ال فتح باب التر
ن
ن ف  نتخابات البلدية اليوم ح للراغبي 

شح تقرر فتح باب  مستشار إقليمي وأمناء  / الحي رئيس البلدية، مستشار مناصب لشغل  2022لخوض االنتخابات البلدية لعام  التر
قبل  .  اليوم اعتباًرا من المدارسلس إدارة  امج

ُ
شح حتر ت  . 2022أغسطس  19يوم الجمعة الموافق ظهر  2الساعة   نماذج التر

شيح  نتيمكن الحصول عىل نماذج التر من خالل  "الموظف اإلداري للمدينة"  حجز موعد الستالمها من مكتبن أو يمك ،عتر اإلنتر
 .905-615-3389عىل الرقم:    االتصالمن خالل أو  candidate/-a-candidates/become-mississaugavotes.ca/forزيارة 

ي يجب أن 
وط التالية:  لشغل وظائف المجلس المحىلي )رئيس البلدية أو مست المرشحيتوفر ف  ( جميع الشر  شار الحي / مستشار إقليمي

ا كندًيا  يكون أن  •
ً
 مواطن

 عاًما 18عن  العمر أال يقل  •
ي مدينة ميسيس يكون أن  •

ي امقيًما ف 
ا أو مستأجًرا لممتلكات ف 

ً
ي  أو زوًجا لمالك أو مستأجر عقار  ميسيساجا جا أو مالك

 المدينة ف 
شح أال  • ألي  أو  ( 1996قانون االنتخابات البلدية لعام ) Municipal Elections Act, 1996 بموجبيكون ممنوًعا من التر

 سبب آخر وفقا للقانون
 

شح لشغل يجب أن  ي راغب التر
وط التالية:  يتوفر ف   منصب أمي   مجلس إدارة مدرسة، جميع الشر

ا كندًيا  يكون أن  •
ً
 مواطن

 عاًما 18عن  العمر أال يقل  •
ي  يكون أن  •

شح لعضويته مجلس  منطقة اختصاص المقيًما ف  ي التر
 الذي يرغب ف 

شح أال  • ألي  أو  ( 1996قانون االنتخابات البلدية لعام ) Municipal Elections Act, 1996 بموجبيكون ممنوًعا من التر
 . وفقا للقانونسبب آخر  

من الروم الكاثوليك، أو يتمتع بحقوق   –)عىل سبيل المثال ارس المد إدارات لساأي مؤهالت أخرى للتصويت لمجاستيفاء  •
ي 
 اللغة الفرنسية( ناطقر

 
شح عىل الرابط: مفيدة لألشخاص المهتمي   تتوفر معلومات   بالتر

 candidate/-a-candidates/become-https://mississaugavotes.ca/for   
 

شح، ه ي التر
ي حالة الرغبة ف 

ونًيا أو شخصًيا. يتطلب كال الخيارياألوراق المطلوبة لتقديم ناك خياران  ف  شحن من : إلكتر ي التر ي  راغتر
 : اآلتر

شح.  .1  استيفاء بيانات مجموعة أوراق التر
اضيً إما  "مسؤول االنتخابات"لمقابلة  Book an appointmentحجز موعد  .2 ونيةافتر   ،أو شخصًيا   ا عتر الوسائل االلكتر

شح وتقديم  ا االتصال  مجموعة أوراق التر
ً
ي عىل الرقم:  )يمكن للمرشحي   أيض

 ( 3389-615-905الهاتق 
شيح )سداد رس  .3 دوالر    100و اإلقليمي  المستشار  لمستشار الحي / دوالر   100، رئيس البلديةلمنصب دوالر  200وم التر

 (. المدارسألمناء مجالس إدارة  
 

ي االنتخابات أو للحصول عىل معلومات 
شح ف  ، تفضل  2022االنتخابات البلدية لعام  بشأنعامة لمزيد من المعلومات بشأن التر

   . VOTE (8683)-615-905 عىل الرقماتصل  أو  mississaugavotes.ca بزيارة
  

-30-  

https://mississaugavotes.ca/for-candidates/become-a-candidate/
https://www.ontario.ca/laws/statute/96m32
https://www.ontario.ca/laws/statute/96m32
https://mississaugavotes.ca/for-candidates/become-a-candidate/
https://reservation.frontdesksuite.com/mississauga/clksecrs/Home/Index?Culture=en&PageId=842ec528-ee9d-4755-bb96-0ff53049653a&ButtonId=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://mississaugavotes.ca/home
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 المسؤول اإلعالمي 
 مدينة ميسيساجا للعالقات اإلعالمية 

media@mississauga.ca 
905-615-3200 :    5232، داخىلي

   905-896-5151(:  TTY) مع ذوي اإلعاقاتللتواصل 
 

media@mississauga.ca

