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   2022أفراد إلدارة االنتخابات البلدية لعام  توظيف
 

ي مدينة مكتب   يقوم
لشغل مجموعة متنوعة من الوظائف مدفوعة األجر  أفراد توظيف  باآلن  Mississaugaاالنتخابات ف 

 . 2022أكتوبر  24االنتخابات،  أثناء اليوم المقرر إلجراء  االنتخابات إلدارة عملية
 

يعيةDiana Rushovأفادت  ي االنتخابات البلدية "ُيعد العمل ، قائلة ، سكرتير المدينة ومدير الخدمات التشر
رائعة   وسيلةف 

 
ً
عاًما، وأن يكون المتقدم   16أال يقل العمر عن ، يجب لشغل أحد هذه الوظائفللتفاعل مع مجتمعك. لكي تكون مؤهال

ا 
ً
 قانون

ً
ي كندا ولمؤهال

ك يمكن للعمل ف  ي شخصي غير مشير
ون  . وأضافت قائلة، "التواصل من خاللهديه عنوان بريد الكير

ا التقدم كأفراد أو للراغبير  يمكن "
ً
ي نف  لهم مع أفراد العائلة أو األصدقاء مما يتيح  مجموعةك أيض

س موقع  العمل مًعا ف 
 ". المستطاعلتلبية هذه الطلبات قدر   نبذل قصارى جهدنا التصويت. نحن 

 
 :  تتضمن الوظائف الشاغرة ما يلي

 
 رئيس لجنة انتخابيةنائب  

 التحقق من هوية الناخبير   •

اع للناخبير  المؤهلير   تسليم  •  بطاقات االقير

ي  • ونية وحذفهم منالناخبير  لتسجيل حضور  استخدام تطبيق حاسون   لعدم تكرار الحضور  قائمة الناخبير  اإللكير

ورة  •  مراجعة قائمة الناخبير  حسب الض 
 

ي استخدام جهاز كمبيوتر محمول، وأن يكون لديهم اهتمام كبير  اللجنة االنتخابية يجب أن يتمتع نائب رئيس  
ة ف  بخي 

ة طويلة من الوقت. بالتفاصيل وأن يكونوا قادرين عل الجلوس والعمل عل جهاز كمبيوتر محمول ل  فير
 
 

 إداريموظف 

ي تم ملئها من قبل الناخبير   •
اع التر ي ل داخل تغذية بطاقات االقير

 عد األصوات جهاز الماسح الضون 

 بشكل صحيح عد األصوات  جهاز التأكد من عمل  •

 عد األصوات من / إىل المكان المحدد لها  جهاز وإعادة استالم  •

ي  •
 وفتحه وإغالقهالستقبال الناخبير   موقع التصويت  تجهير  المساعدة ف 

 
ي يوم االنتخابات رخصة قيادة سارية و يجب أن يحمل الموظفير  اإلداريير  

جهاز عد  من أجل نقل أن يتوفر لهم تدبير سيارة ف 
ات طويلةاألصوات  ا قادرين عل الوقوف لفير

ً
 . من وإىل موقع التصويت. يجب أن يكونوا أيض

 
 إعالم  مسؤول 

حيب بهم عند  • اع استقبال الناخبير  والير  مدخل مكان االقير

 تحقيق شخصية و / أو هوية التصويتالناخبير  بطاقة  حمل التأكد من  •

ي  •
 وفتحه وإغالقهالستقبال الناخبير    التصويت  موقع تجهير  المساعدة ف 
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ي   توقيتات العمل المقررة
مساًء. باإلضافة إىل ذلك،   9صباًحا حتر   9هي من الساعة   "يوم االنتخابات" لجميع الموظفير  ف 

اضية  حضور  الموظفير  ُيطلب من  اف جلسة تدريب افير ي تستغرق ما يقرب من ساعتير  متخصص  مدربتحت إشر
،  ، والتر

نت.    الوظائفلمزيد من المعلومات حول وتختلف جلسة التدريب هذه باختالف الوظيفة، ووحدة التدريب عي  اإلنير
 . election worker webpageوالتعويضات، قم بزيارة 

 
ي ألولئك بالنسبة 

شح  الراغبير  ف  ي المجلس،  الير
شحتقبل المدينة حالًيا كأعضاء ف  ي الير   19حتر يوم الجمعة،  طلبات راغت 

 ظهًرا.  2أغسطس الساعة 
  

ي أونتاريو 
ا لقانون االنتخابات البلدية ف 

ً
جرى االنتخابات البلدية كل أرب  ع سنوات وفق

ُ
الناخبون بأصواتهم  ُيدىلي  . 1996لعام  ت
ي 
 . المدارسلس إدارة امستشار إقليمي وأمناء مج / الحي رئيس البلدية، مستشار  نتخابال  Mississauga ف 
 

   MississaugaVotes.ca، قم بزيارة 2022لمزيد من المعلومات الخاصة باالنتخابات البلدية 
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 المسؤول اإلعالم  
 للعالقات اإلعالمية Mississaugaمدينة 

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

   905-896-5151(:  TTYللتواصل مع ذوي اإلعاقات )
 

  
  
  
  
  
 

https://mississaugavotes.ca/for-election-workers/become-an-election-worker/
https://mississaugavotes.ca/for-candidates/
http://www.mississaugavotes.ca/
media@mississauga.ca

