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ا  
ً

 بدء التصويت المبكر غد

 2022أكتوبر  6

Mississauga :ي يوم االنتخابات  طوابير االنتظار  تجنب
ا،   –ف 

ً
 أكتوبر!  7يبدأ التصويت الُمبكر غد

ي  9إىل    7من  الُمبكر   التصويت لجانسيتم فتح 
صباًحا حتى   10من الساعة  Mississauga City Hall قاعة مجلس المدينة أكتوبر ف 

ي مواقع   16إىل   13مساًء، وكذلك من  4الساعة 
ي جميع أنحاء المدينة.  التصويت األخرىأكتوبر ف 

 ف 

ي أي اإلدالء بأصواتهم  للتصويت يمكن للناخبير  المؤهلير  
ة التصويت الُمبكر. أثناء  لجنة انتخابيةف  توقيت االنتظار  سيتم اإلعالن عن  فيى

ي  المتوقع أمام كل نت عىل موقع موقع انتخاب   من اختيار مكان التصويت. ل ه  ًس ، مما يُ Mississauga Votesعي  اإلنيى

يعية، ، Diana Rusnovالسيدة رصحت  المناسبير   "يسمح التصويت الُمبكر للناخبير  من اختيار الوقت والمكان مديرة الخدمات التشر
ي يمكنهم استخدام كما  "وأضافت قائلة،  ". لهم لإلدالء بأصواتهم 

وب  نت للعثور عىل موقع  موقعنا االلكيى األقرب إليهم   التصويت عي  اإلنيى
ة انتظار."والذي يوفر    أقرص فيى

نتالخاصة بهم أو التسجيل للتصويت البيانات من  التأكد لتشي    ع عملية التصويت، يتم تشجيع الناخبير  عىل و  ، أو إحضار عي  اإلنيى
ورة إحضار مستند إثبات الناخب إخطار بطاقة " ا رص 

ً
ي تتضمن البيانات الصحيحة. كما ُيالحظ أيض

  منالمفعول وصادر ي  هوية سار " التى
 جهة حكومية. 

ي عام 
يفرض قانون انتخابات  . Diwaliمع يوم االحتفال بمهرجان األضواء أكتوبر،  24، المقرر له  يوم االنتخابات يوافق،  2022ف 

ي يوم االثنير  الرابع من شهر أكتوبر، 
ورة إجراء االنتخابات البلدية ف   لإلدالءيوفر فرًصا إضافية   المبكر  ولذلك فإن التصويتأونتاريو رص 

 . Diwaliبصوتك دون التعارض مع احتفاالت 

التصويت الُمبكر." وأردفت   إمكانية فنحن نشجعك عىل االستفادة من، Diwaliبمهرجان تحتفل ، "إذا كنت Rusnovقالت السيدة 
ي االحتفال مع أصدقائك و  حتى تتمكن من قضاءقائلة، "أدل بصوتك مبكًرا 

ين ف   أحبائك." يوم الرابع والعشر

ي التصويت الُمبكر يمكن للناخبير  
اع الراغبير  ف  نت عىل   المبكر العثور عىل تواري    خ وأوقات وأماكن االقيى عي  اإلنيى

MississaugaVotes.ca . 
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