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دەنگدان له ههڵبژاردنی پهرلهمانی 
 2021سکۆتلهندا له ساڵی 

 ێهکانی سکۆتلهنداوپرسيارە ئاساييهکان بۆ نيشتهجێبووە ن

 دەنگ بدەم؟ 2021ئهيا دەتوانم له ههڵبژاردنی پهرلهمانی سکۆتلهندا له ساڵی 

ساڵه، دەتوانن له  16شارومهندی بيانی ههڵگری مهرجی نيشتهجێبوونی سکۆتلهندان، و تهمهنتان له سهرەوەی ئهگهر 
ههڵبژاردنی پهرلهمانی سکۆتلهندا دەنگ بدەن. شارۆمهنی بيانی ههڵگری مهرجهکان، شارۆمهنی و�تێکی ديکهيه که ئيزنی 

 پێويستی به ئيزنی وەهای نييه.يان نيشتهجێبوونی و�تی بريتانيای ههيه، يان  وهاتنه نا

ئهگهر سهبارەت به ناونووسی بۆ دەنگدان پرسيارتان ههيه، دەتوانن لهگهڵ تيمی ناونووسی ناوچهی ههڵبژاردنی خۆتان 
ئهم ماڵپهڕە بدۆزيتهوە  وەندی پێوە گرتنيان به دانانی پۆست کۆدی خۆت له ناوەندی بگرن. ئهتوانی وردەکاری پێوپێ

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

 پهرلهمانی سکۆتلهندا چ ئهرکێکی له سهر شانه؟

وستی، خوێندەواری، پهروەردە، خانوو، اری جۆراوجۆردا ياسا دادەنێت، وەکوو تهندروپهرلهمانی سکۆتلهندا له زۆر ب
گهشتياری و بهرەپێدانی ئابووری. ههروەها سهبارەت به کێشهکان وتوووێژ دەکات، داواکارييهکان بهڕێوە دەبات و دەوڵهتی 

 ' پێک هاتووە.MSPنۆێنهری پهرلهمانی سکۆتلهندا يان ' 129سکۆتلهندا به بهرپرس دادەنێت. و له 

 ناونووسی بکهم؟بۆچی دەبێت بۆ دەنگ دان 

ئهگهر دەتهوێت دەنگی خۆت سهبارەت بهو مهسهالنهی که به التهوە گرينگه دەر ببڕيت، و ئهوەيکه دەتهوێت کێ له پهرلهمانی 
 سکۆتلهندا نوێنهرايهتيت بکات، پێويست دەکات که بۆ دەنگدان ناونووسی بکهيت.

 چۆن دەتوانم بۆ دەنگدان ناونووسی بکهم؟ 

. دواههمين دەرفهتی ناونووسی بۆ دەنگدان له gov.uk/registertovoteۆنالين بکهی له ماڵپهڕی دەتوانيت ناونووسی ئ
 .ـه2021ـی مانگی چواری 19نيوەشهوی دووشهمه  2021بۆ ساڵی پهرلهمانی سکۆتلهندا 

ت به پۆست ناونووسی بکهيت. فۆرمهکه لێرە داۆنلۆد بکه ئهگهر ناتوانيت ئۆنالين ناونووسی بکهيت، دەتواني
forms-paper-vote-to-www.gov.uk/government/collections/register. 

ـت نييه، دەبێ له سهر فۆرمی ناو نووسيهکهت ئهمه )National Insurance Numberئهگر ژمارەی بيمهی نيشتمانی (
 Electoral Registrationعينوان کهيت، و دوايی فۆرمهکهت بنێرە. پاش ئهوە بهرپرسی ناونووسی کردنی ههڵبژاردنی (

Officer.ئێوە لهگهڵتان پێوەندی دەگرێت تاکوو داواتان لێ بکات بهڵگهی سهڵماندنی پێناسهی خۆتان نيشان بدەن ( 

https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter/your-election-information
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
https://www.gov.uk/government/collections/register-to-vote-paper-forms
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 ئايا دەبێ دەنگ بدەم؟

ئهگهر ناتهوێت مهجبوور نيت دەنگ بدەيت. له ههموو ههڵبژاردنهکانی سکۆتلهندا دەنگی ئێوە تهنيا بۆ خۆتانه. دەتوانيت بڕيار 
بدەيت که ئايا دەتهوێت دەنگ بدەيت، و بۆ کێ دەنگ بدەيت. ئهمه ناياساييه که کهسێک بيهوێت کاريگهری له سهر تۆ بکات که 

 هک به بێ حهزی خۆت دەنگ بۆ کهسێکی تر بدەيت.به شێوەي

 که بۆ دەنگدان دەڕۆم چی ڕوو دەدات؟ کێکات

کاتێک که له شوێنی دەنگدان ئامادە دەبن، يهکێک له فهرمانبهران ناو و نيشانی ئێوە دەپرسێت، و پاشان ئهوراقهکانی دەنگدان 
 به ئێوە دەدات. دوايی ئێوە ڕێنموون دەکرێن بۆ ناو ژوورێک که لهوێ بتوانن ئهوراقهکانی دەنگدانی خۆتان پڕ بکهنهوە.  

دياری بکهيت. له الپهڕەی دووههم دا پێويسته ناوی ‘X’ سهی که دەنگی پێ دەدەيت به که وله يهکهم الپهڕەدا دەبێت ئه
دياری بکهيت. بهڵگهکانی دەنگ دانهکهت ‘X’ حيزبهکه يان ناوی نوێنهرە سهربهخۆەکه که دەنگی بۆ دەدەيت به نيشانهی 

 وەکوو ئهو شتانهی خوارەوەيه. 

 

 
کدا پێويستيت به يارمهتی ێقی دەنگ دانهکه. ئهگهر له ههر کاتودهيخهيته ناو سندوايی ئهوراقی دەنگ دانهکهت تا دەکهيت و ئ
 بوو له يهکێک له کارمهندەکانی ئهوێ بپرسه. 

 چۆن بڕيار بهم دەنگ بۆ کێ بدەم؟

ن ان لهوانهيه هاوبيری تۆ بن و ياوتۆ دەبێت نۆێنهرێک که پێت وايه دەتوانێت به باشی نوێنهرايهتی تۆ بکات ههلبژێريت. ئه
 ئهۆ شتانهی که به التهوە گرينگه له پێشهوە دابنێن. 
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ليستی بهربژێرەکانی خوازياری ههڵبژاردن له ههر ناوچهيهک دا دوو حهفته بهر له ههڵبژاردن له سهر ماڵپهڕی ئهنجوومهنی 
 شارەوانی ناۆچهکهتان له بهردەست دەبێت. 

بهڵگهيهک ب�و دەکهنهوە که لهوێ ههموو سياسهتهکان و حيزبه سياسييهکان پێش له ههڵبژاردنی پهرلهمانی سکۆتلهندا 
پێشهنگييهکانی خۆێان هاتووە. ئهمه پێ دەگوترێت مانيفێستۆ. ئهمانه له سهر ماڵپهڕی حيزبه سياسييهکان لهبهردەست دا دەبن. 

 گه پرسيار بکهن.ئيۆە ههروەها دەتوانن له بهربژێرەکان و تيمهکهی ئهوان سهبارەت بهو شتانهی که به الی ئێوەوە گرين

 بۆ دەنگدان دەبێت بۆ کوێ بڕۆم؟

بنهماڵهی ئێوە بۆ دەنگدان ناونووسی کردبێت، پێش له دەنگدان کارتی دەنگ دان وەردەگرێت. کارتی  وههموو کهسێک که له نا
 دەنگ دانهکهت پێت دەڵێت که بۆ دەنگدان بۆ کوێ بڕۆی. 

 ئايا دەنگ دانهکهی من به نهێنی دەمێنێتهوە؟

دەنگدانی تۆ بهس هی تۆيه و پێويست ناکات که به کهس بڵێيت که دەنگت به کێ داوە. کاتێک که دەنگهکهت کردە ناو بهڵێ. 
 سندوقهکهوە، يان به پۆست ناردتهوە، ئيتر به مهزبووتی ههلدەگيردرێت، ههتا ئهو کاتهی که کاتی ژماردنی دەنگ دانهکان دێت. 

 اته کهس نازانێت که تۆ دەنگت بۆ کێ داوە. ودەنگ دانهکان تێکهڵی يهک دەبن، که له کاتی ژماردنی دەنگهکان ههموو وەرەقهی

 دەترسم، ئايا دەنگدان به حوزووری پارێزراو دەبێت؟ 19-من له کۆڤيد

بۆ دەنگدان پارێزراو دەبن. ههندێک کارڕای پاراستنی پاک و خاوێنی و مهودايی  19-شۆێنهکانی دەنگدان له کاتی کۆڤيد
ێن بۆ ئهوەی دڵنيا بين که له کاتی دەنگدان دا پارێزراو دەبيت، وەکوو پاککهرەوەی دەست، نيشانه دانانی مهودايی جێبهجی دەکر

 له سهر زەوی، و دەمپۆش. 

ئهگهر حهز دەکهيت به پۆست دەنگ بدەيت، يان حهز ئهکهيت که کهسێکی تر دەنگت بۆ بدات، له پێش دا ئهبێت ناوت بۆ 
هکهت يدەنگدان نووسيبێت، جا ئهو کاته دەتوانيت به پۆست يان له اليهن کهسێکی ديکهوە دنگ بدەيت.  دەبێ زوو داواکاري

 بژاردنی ناوچه بيهوێت وردەکارييهکان له گهڵ تۆيا گفتوگۆ بکات.  ڵهبنێريت لهبهر ئهوەيکه نهوا بهرپرسی ناونووسی ه
بۆ زانياری زياتر يان بۆ ئهوەی که فۆرمی پۆستی يان دەنگدان له اليهن کهسێکی ديکهوە بنێريت بڕۆ بۆ ماڵپهڕی 

erelectoralcommission.org.uk/vot  08003280280يان تهلهفوون بۆ هێڵی يارمهتيدانی ئێمه بکه به رەقهمی. 

 له کۆی دەتوانم زانياری زياتر کۆ کهمهوە؟

 .ion.org.uk/voterelectoralcommissهێڵه سهبارەت به دەنگدان زانياری زياتر کۆ کهيتهوە  وتۆ دەتوانيت له سهر ئه

ئهگهر سهبارەت به تۆمار کردنی دەنگهکهت پرسيارێکت ههبوو دەتوانيت پێوەندی به بهرپرسی ناونووسی ناوچهکهی خۆتانهوە 
لێرە:  بگرن. دەتوانيت به دانانی پۆست کۆدی خۆتان له سهر ئهم ماڵپهڕە وردەکارييهکانی پێوەندی گرتن بهوانهوە بدۆزيتهوە

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