
یکشنبه ١١ سپتامبر در سوئد انتخابات عمومی می باشد. در این روز شما که حق 
رای دارید می توانید در انتخابات پارلمان و شورای تصمیم گیرنده کمون و شورای 

تصمیم گیرنده منطقه، رای دهید.

تنها کارت 
شناسایی مورد 

نیاز است.

upplandsvasby.se/val2022
08-590 970 00

انتخابات سال ٢٠٢٢ 
زمان رای دادن است! 

از چهارشنبه ٢۴ اوت می توانید پیش از موعد رای دهید. 
Väsby Centrum

مکان: پذیرش در تاالر ساختمان کمون، ورودی غربی
 تاریخ:

از چهارشنبه ٢۴ اوت تا یکشنبه ١١ سپتامبر
 ساعات کار:

 دوشنبه تا جمعه از ١٠  تا ١٩
 شنبه: ١٠ تا ١٨

یکشنبه: ١٠ تا ١٨ 
روز انتخابات یکشنبه ١١ سپتامبر: از  ساعت ٨  تا ٢٠ 

Upplands Väsby ایستگاه قطار
)Pressbyrån( مکان: چادر، ورودی کنار

 تاریخ:
از چهارشنبه ٢٤ اوت تا یکشنبه ١١ سپتامبر 

 ساعات کار:  
 دوشنبه تا جمعه از ١١ تا ١٩
شنبه و یکشنبه از ١١ تا ١٨

 در روز انتخابات، ١١ سپتامبر رای دهید
 کارت رای گیری و یا کارت شناسایی خود را همراه بیاورید.

  در روز انتخابات در محل رای گیری که بر روی کارت انتخابات 
شما درج شده رای دهید. ساعات کار: از ٨ تا ٢٠ 

Löwenströmska  بیمارستان
تاریخ: پنجشنبه ٨ و جمعه  ٩ سپتامبر

 Löwenströms väg 5 D :آدرس
مکان: ساختمان ٠٢، بخش روانشناسی  

ساعات کار: از ١٣ تا ١٧

پرسش و پاسخ 



چه کسی می تواند رای دهد؟ 
برای داشتن حق رای بایستی حداکثر تا  روز 

انتخابات  ١٨ سال داشته باشید. عالوه بر این 
مقررات ویژه ای برای رای دادن در سه انتخابات 

مختلف، انتخابات پارلمان، شورای تصمیم گیرنده 
کمون، و شورای تصمیم گیرنده منطقه ای، وجود 

دارد. این امر که در کدام انتخابات می توانید رای 
دهید بر روی کارت انتخابات شما ذکر شده است.

در کجا می توانم رای دهم؟ 
بر روی کارت رای شما ذکر شده که به کدام 

حوزه رای گیری تعلق داشته و در روز انتخابات در 
کدام محل رای گیری می توانید رای دهید. شما 

همچنین می توانید بصورت پیش از موعد  در یک 
محل رای گیری پیش از موعد رای دهید.

آیا باید کارت شناسایی نشان دهم؟ 
برای رای دادن همیشه باید هویت خود را اثبات 

نمایید. برای اینکار باید یک مدرک شناسایی، 
مانند کارت شناسایی، گواهینامه رانندگی، 
گذرنامه ارائه نموده و یا فرد دیگری که کارت 
شناسایی دارد هویت شما را تایید نماید. 

چگونه رای دهم؟ 
معمولترین روش رای دادن عبارت است از: 

 رای دادن بصورت پیش از موعد از 	 
چهارشنبه ٢۴ اوت. 

رای دادن در روز انتخابات، یکشنبه ١١ سپتامبر. 	 

 شما همچنین می توانید به روش های زیر نیز 
رای دهید:

از طریق یک نماینده .	 
در منزل، اگر دلیل ویژه ای برای آن وجود داشته 	 

باشد از طریق یک صندوق رای سیار.  
از  کشورهای دیگر.	 

آیا در محل رای گیری می توانم کمک 
دریافت کنم؟

شما می توانید از کارمند اخذ رای کمک بگیرید. 
آنها وظیفه رازداری دارند.

Upplands Väsby اطالعات در آستانه انتخابات از سوی کمون
 اگر پرسش هایی دارید مستقیما با شماره تلفن 00 970 -590 08 تماس گرفته و گزینه ٩ را انتخاب 

val@upplandsvasby.se :کنید و یا با این ایمیل تماس بگیرید

توجه نمایید!  
برای آنکه بتوانید رای دهید باید هویت خود را اثبات نمایید، 

بعنوان نمونه از طریق ارائه کارت شناسایی، گواهینامه 
رانندگی یا گذرنامه.

upplandsvasby.se/val2022
08-590 970 00

پرسش و پاسخ


