
 

 

 

 

 

1 

 اسکاتلند   2021دادن در انتخابات پارلمانی سال  رأی 

 سواالت متداول برای شهروندان جدید اسکاتلند

 رأی بدهم؟  2021توانم در انتخابات پارلمان اسکاتلند در سال آیا می

توانید در انتخابات پارلمان  سال یا بیشتر سن دارید، می 16چنانچه شهروند خارجی واجد الشرایط مقیم اسکاتلند هستید و 

اسکاتلند رأی بدهید. شهروند خارجی واجد الشرایط، شهروند کشوری دیگر است که اجازه ورود و اقامت در بریتانیا را دارا 

 شتن چنین مجوزی ندارد. باشد، یا فردی است که نیاز به دامی 

نام انتخاباتی محلی خود تماس بگیرید. با وارد کردن توانید با تیم ثبت نام برای رأی دادن دارید، می چنانچه سواالتی درباره ثبت 

  توانید اطالعات تماس تیم انتخاباتی را پیدا کنید:سایت زیر می کد پستی خود در وب 

information-election-a/voter/your-am-electoralcommission.org.uk/i . 

 دهد؟پارلمان اسکاتلند چه کاری انجام می

و توسعه اقتصادی  های مختلفی از جمله سالمت، تحصیل، آموزش، مسکن، گردشگری پارلمان اسکاتلند قوانینی را در زمینه 

کردن سواالت، دولت اسکاتلند کند. همچنین، به مباحثه و مذاکره در خصوص مسائل مختلف پرداخته و ضمن مطرحوضع می

(  Members of the Scottish Parliamentعضو پارلمان اسکاتلند ) 129داند. این نهاد از را ملزم به پاسخگویی می 

 ها تشکیل شده است.’ MSPیا ‘

 نام کنم؟اید برای رأی دادن ثبت چرا ب

خواهید نماینده شما در پارلمان اسکاتلند باشد چنانچه تمایل دارید درباره مسائلی که برایتان اهمیت دارند و کسی که می 

 نام کنید.بایست برای رأی دادن ثبت اظهارنظر کنید، می 

 نام کنم؟چگونه برای رأی دادن ثبت 

نام برای رأی دادن آخرین مهلت ثبت  نام کنید.ثبت  gov.uk/registertovoteسایت در وب  توانید به صورت آنالینشما می 

 باشد.می  2021آوریل  19شب دوشنبه  نیمهاسکاتلند،  2021در انتخابات پارلمانی سال 

سایت  نام را از وبنام کنید. فرم ثبت توانید از طریق پست ثبتنام کنید، می چنانچه قادر نیستید به صورت آنالین ثبت 

rmsfo-paper-vote-to-www.gov.uk/government/collections/register  .دانلود کنید 

نام خود قید  ندارید، باید آن را در فرم درخواست ثبت( National Insurance Numberدر صورتیکه شماره بیمه ملی ) 

با شما تماس  ( Electoral Registration Officerنام انتخاباتی )کنید و سپس فرم را ارسال نمایید. سپس مأمور ثبت 

 گیرد تا از شما درخواست کند که شواهد مستند جهت تأیید هویت خود را ارائه نمایید. می 

https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter/your-election-information
http://www.gov.uk/registertovote
https://www.gov.uk/government/collections/register-to-vote-paper-forms
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 آیا باید رأی بدهم؟

چنانچه تمایل ندارید، مجبور نیستید رأی بدهید. در همه انتخابات اسکاتلند، رأی شما متعلق به خود شماست. این اختیار با خود 

خواهید رأی بدهید یا خیر و اینکه به چه کسی رأی بدهید. ترغیب شما توسط هر کسی  آیا می شماست که تصمیم بگیرید که 

 باشد.برای رأی دادن به روشی خاص خالف میل شما غیرقانونی می 

 افتد؟هنگام مراجعه برای رأی دادن چه اتفاقی می

های رأی را در اختیارتان  سد و سپس برگهپرتان را می گیری، یکی از کارکنان نام و آدرسهنگام وارد شدن به محل رأی 

توانید برگه رأی خود را  گیری ببرید که شما می های رأی خود را به غرفه رأی شوید تا برگه دهد. سپس راهنمایی میقرار می 

 آنجا پر کنید.  

. در برگه دوم، باید نام  مشخص کنید ’ Xخواهید به او رأی دهید را با عالمت ‘شما باید در اولین برگه رأی، نام شخصی که می

های رأی شما، شبیه به مشخص کنید. برگه ’ Xخواهید به او رأی دهید را با یک عالمت ‘ حزب و یا کاندیدای مستقلی که می 

 ها خواهد بود:این برگه 

 

 

به کمک داشتید، های رأی خود را تا بزنید و در صندوق اخذ رأی قرار دهید. چنانچه در هر مرحله نیاز  شما سپس باید برگه

 کافی است از یکی از کارکنان درخواست کنید.  

 چگونه تصمیم بگیرم که به چه کسی رأی بدهم؟

کنید بهترین فرد برای نمایندگی شما خواهد بود. ایشان ممکن است شما باید کاندیدایی را انتخاب نمایید که احساس می 

 کنید دارای اهمیت هستند در اولویت قرار دهند. که فکر می های شما را به اشتراک بگذارند یا مسائلی رادیدگاه

سایت شورای شهر                                                                                  های داوطلب در هر انتخابات در هر منطقه محلی معموال  چند هفته قبل از انتخابات در وب فهرست کاندیدا

 شما در دسترس خواهد بود. 
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های خود را تبیین  ها و اولویتک سند، همه سیاست قبل از هر انتخابات پارلمانی در اسکاتلند، احزاب سیاسی با انتشار ی

های احزاب سیاسی در دسترس خواهند بود. سایتشود. این اسناد در وبکنند. این سند بیانیه انتخاباتی یا مانیفست نامیده میمی 

 ای آنها بپرسید.هتوانید درباره مسائلی که برای شما مهم هستند، سواالت خود را از کاندیداها و تیم شما همچنین می 

 برای رأی دادن به کجا مراجعه نمایم؟

کارت  نام شده است، پیش از انتخابات یک کارت رأی دریافت خواهد کرد. هر فردی در خانواده شما که برای رأی دادن ثبت

 کند که برای رأی دادن به کجا مراجعه کنید.  رأی شما مشخص می 

 آیا رأی من مخفی خواهد ماند؟

اید. هنگامی که رأی خود را به  بلی. رأی شما فقط متعلق به خودتان است و مجبور نیستید به کسی بگویید چگونه رأی داده

آماده شدن همه آرا برای شمارش، رأی شما به صورت امن و  صندوق بیندازید یا آن را از طریق پست ارسال کنید، تا زمان

 مطمئن نگهداری خواهد شد. 

 اید. شوند بنابراین هیچ کس قادر نخواهد بود بگوید شما چگونه رأی داده های رأی هنگام شمارش آرا با هم مخلوط می همه برگه 

 ود؟نگران هستم، آیا رأی دادن حضوری ایمن خواهد ب 19-من در خصوص کووید 

های ایمنی خواهند بود. شماری تدابیر بهداشتی و ، مکان 19-های اخذ رأی برای رأی دادن در مدت شیوع کووید مکان

کشی کف و پوشش صورت برای حفظ ایمنی شما در محل اخذ گذاری از جمله فراهم کردن ضد عفونی کننده دست، خطفاصله

 رأی در نظر گرفته خواهند شد.

دهید به صورت پستی رأی دهید یا شخصی دیگر از طرف شما رأی بدهد، الزم است ابتدا برای رأی دادن اگر ترجیح می 

توانید درخواست رأی دادن پستی یا وکالتی را مطرح نمایید. الزم است برای درخواست زود اقدام کنید  نام کنید، سپس می ثبت 

نیاز به بررسی جزئیاتی با شما داشته باشد. برای کسب اطالعات بیشتر یا  زیرا شاید مسئولین برگزاری انتخابات محلی 

بازدید کنید  electoralcommission.org.uk/voterسایت دریافت یک فرم درخواست رأی دادن پستی یا وکالتی، از وب 

 تماس حاصل فرمایید.  08003280280ماره  یا با مشاوره تلفنی ما به ش

 توانم اطالعات بیشتری کسب کنم؟از کجا می

 مالحظه کنید.   electoralcommission.org.uk/voterسایت  توانید در وب گیری را می اطالعات بیشتر در خصوص رأی 

 Electoralنام انتخابات محلی )توانید با مأمور ثبت نام برای رأی دادن دارید، می ره ثبت چنانچه سواالتی دربا

Registration Officer ) توانید اطالعات تماس آنها  سایت زیر می خود تماس بگیرید. با وارد کردن کد پستی خود در وب

 .information-election-a/voter/your-am-electoralcommission.org.uk/iرا پیدا کنید: 

http://www.electoralcommission.org.uk/voter
http://www.electoralcommission.org.uk/voter
https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter/your-election-information

