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روند انتخابات
فرایند انتخابات شامل حراست هایی برای محافظت از تمامیت انتخابات با اطمینان 

از ناشناس ماندن همه آرا و در عین حال اِعمال راستی آزمایی در مورد واجد 
شرایط بودن رأی دهندگان است. فقط یک برگه رأی برای هر عضو مجاز است.

لطفاً تأیید کنید که این بسته رأی شامل موارد زیر است:

یک برگه رأی با فهرست نام  نامزدها،	 

پاکت نامه محرمانه، فاقد عالئم هویت شناسایی،	 
پاکت نامه گواهینامه، که روی آن موارد زیر چاپ شده است:	 

 ۱. یک شماره اختصاصی پاکت نامه همراه فضای خالی برای نوشتن
    نام عضو رأی دهنده،

۲. فضای خالی برای نوشتن آدرس محل سکونت عضو رأی دهنده،

۳. اظهارنامه ای که گواهی می دهد که عضو رأی دهنده حق رأی دارد،

 ۴. اظهارنامه ای که گواهی می دهد که عضو رأی دهنده آگاه است فقط
     یکبار حق رأی دارد و رأی ضمیمه شده تنها رأی ایشان است،

یک پاکت نامه خالی مختص ارسال که هزینه پست آن پرداخت شده و   •
آدرس انجمن محله دانشگاهی جهت ارسال روی آن درج شده است.

نحوه رأی دادن
۱. با عالمت گذاری در کادرهای سمت چپ هر نامزد در برگه رأی، حداکثر 
هفت )۷( نامزد را برگزینید. اگر به بیش از هفت نامزد رأی داده شود، 

رأی  باطل می شود.

۲. برگه رأی عالمت خورده را در پاکت نامه محرمانه قرار داده و در آن را به 
طور کامل ببندید.

۳. پاکت نامه محرمانه بسته شده را در پاکت نامه گواهینامه قرار داده، آن را به 
طور کامل بسته، سپس اطالعات مورد نیاز را تکمیل کنید.

۴. پاکت نامه گواهینامه را در پاکت نامه خالی مختص ارسال قرار داده و 
آن را به طور کامل ببندید. هزینه پست پاکت نامه خالی جهت ارسال از قبل 

پرداخت شده است.

گزینه های رأی گیری
ارسال از طریق پست

پاکت نامه مختص ارسال را )به انضمام برگه رأی، پاکت نامه محرمانه و پاکت نامه 
گواهینامه( در صندوق پست کانادا بیندازید. توجه داشته باشید که رأی باید تا 

ساعت ۴:۳۰ بعدازظهر روز سه شنبه ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱ توسط یواِن اِی دریافت 
گردد تا مشمول شمارش آرا شود. برای شمارش آرا لطفاً زمان پسِت نامه را در 

نظر بگیرید. 

]DROP BOX[ ارسال از طریق انداختن در صندوق
پاکت نامه مختص ارسال را )به انضمام برگه رأی، پاکت نامه محرمانه و پاکت نامه 
گواهینامه( تا ساعت ۴:۳۰ بعدازظهر روز سه شنبه ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱، در یکی 

از صندوق های مکان های زیر بیندازید:
مرکز اجتماعی وسبروک ]Wesbrook[ به  	 

آدرس وبر اِل اِن ]Webber Ln[ پالک ۳۳۳۵.
]Old Barn[ مرکز اجتماعی اُلد بارن  	 

به آدرس بلوار تاندربرد ]Thunderbird[ پالک ۶۳۰۸.
دفتر اصلی یواِن اِی به آدرس خیابان برتون  	 

]Berton[ پالک ۵۹۲۳، واحد ۲۰۲.
لطفاً جهت آگاهی از ساعات کاری هر مکان به سایت myuna.ca مراجعه 

کنید.

سؤاالت متداول

 ]AGM[ )چرا برگزاری انتخابات جدا از مجمع عمومی ساالنه )اِی جی اِم
صورت می گیرد؟

در نسخه قبلی آیین نامه یواِن اِی، انتخابات با همان برنامه زمانی اِی جی اِم 
برگزار می شد. تغییر در زمان برگزاری انتخابات به دالیل زیر ضروری 

شده است، الف( الزامات آیین نامه یواِن اِی مبنی بر برگزاری اِی جی اِم تا 
۳۰ سپتامبر هر سال و )ب( قراردادن قوانین زمان بندی برای هر مرحله 

در روند انتخابات. این تغییر زمان از ضرورت آغاز مراحل انتخابات در 
اواسط تابستان جلوگیری می کند.

چرا تعداد زیادی پاکت نامه ؟

بسته ای که هر عضو دریافت می کند شامل سه پاکت نامه و یک برگه رأی 
خواهد بود. در این انتخابات، مانند انتخابات دیگر، اطمینان از ناشناس بودن 
رأی دهندگان اهمیت دارد. پاکت نامه مختص ارسال، پست را تسهیل می کند. 

پاکت نامه گواهینامه اعتبار رأی و اصالت برگه رأی را تضمین می کند. 
پس از این که پاکت نامه محرمانه از پاکت نامه گواهینامه خارج شد، ناشناس 

ماندن رأی دهنده تضمین می شود.

شماره اختصاصی پاکت نامه چیست؟

هر پاکت نامه گواهینامه دارای یک شماره اختصاصی پاکت نامه است که 
به مسئوالن انتخابات کمک می کند تا صحت مطالبی را که برای ارسال آرا 
استفاده شده، تأیید کنند. ذکر این نکته مهم است که برای اطمینان از ناشناس 

ماندن، هیچ شماره شناسایی به خود برگه رأی اختصاص داده نشده است.

]UNA[انتخابات ۲۰۲۱ یواِن اِی

اعضای انجمن محله دانشگاهی ) یواِن اِی( در انتخابات ۲۰۲۱ یواِن اِی  که 
از ۸ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱ برگزار می شود، هفت عضو را برای هیئت 
مدیره خود انتخاب خواهند نمود. همه اعضای یواِن اِی می توانند در این 

انتخابات رأی دهند. نتایج برای اعضا ایمیل شده و در وب سایت یواِن اِی به 
نشانی myuna.ca اعالم خواهد  شد.
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