
يوم األحد 11 سبتمبر/أيلول هو يوم االنتخابات العامة في السويد. وفي هذا 
اليوم يحق لمن يتمّتع بحق التصويت أن ُيصّوت على مستوى البرلمان ومجلس 

التنظيم النيابي للمحافظة ومجلس البلدية. 

ال تحتاج سوى 
لوثيقة إثبات 

الشخصية

upplandsvasby.se/val2022
08-590 970 00

انتخابات 2022 
حان موعد التصويت! 

ر اعتبارًا من يوم األربعاء 24 أغسطس/آب  التصويت المبكِّ
Väsby Centrum/مركز فاسبي

 المقّر: بجانب قسم االستقبال في دار البلدية،
 المدخل الغربي

التاريخ: يوم األربعاء 24 أغسطس/آب – 11 سبتمبر/أيلول
 أوقات الدوام: 

 االثنين–الجمعة، الساعة 10:00 – 19:00
 السبت، الساعة 10:00 – 18:00

األحد، الساعة 11:00 – 18:00
يوم االنتخابات، األحد 11 سبتمبر/أيلول،

 الساعة 8:00 – 20:00,

 محطة أوبالندس فاسبي/
Upplands Väsby station

 المقّر: في خيمة، المدخل بجانب كشك 
)Pressbyrån( بِرسبيرون

 التاريخ: األربعاء 24 أغسطس/آب – 
السبت 10 سبتمبر/أيلول: 

 أوقات الدوام:  
 االثنين–الجمعة، الساعة 11:00 – 19:00
السبت واألحد، الساعة 11:00 – 18:00

 التصويت يوم االنتخابات في يوم األحد 11 سبتمبر/أيلول
 اصطحب معك بطاقة التصويت أو وثيقة إثبات الشخصية. في يوم االنتخابات ال يمكنك أن تصّوت  

 إال في المركز االنتخابي المذكور في بطاقة التصويت الخاصة بك.
أوقات الدوام، الساعة 8:00 – 20:00 

مستشفى لوفينسترومسكا/
Löwenströmska sjukhus

التاريخ: الخميس 8 – الجمعة 9 سبتمبر/أيلول
العنوان: شارع لوفينسترومس فاغ -5د 

)Löwenströms väg 5 D(
المقّر: المبنى 02، قسم الطب النفسي  

أوقات الدوام: الساعة 13:00 – 17:00

أسئلة وأجوبة 



من يمكنه أن يصّوت؟ 
كي تتمتع بحق التصويت يجب أن تكون قد 
أكملت سن 18 عامًا في موعد أقصاه يوم 

االنتخابات. وباإلضافة إلى ذلك توجد قواعد 
خاصة تتعلق بحق التصويت في مختلف 

االنتخابات الثالثة: على مستوى البرلمان 
ومجلس التنظيم النيابي للمحافظة ومجلس 

البلدية. وتجد الخيارات الُمتاحة لك مذكورة في 
بطاقة التصويت الخاصة بك.

أين أستطيع التصويت؟ 
تنّص بطاقة التصويت الخاصة بك على المنطقة 

االنتخابية التي تنتمي إليها وعلى اسم المقّر 
الذي سوف تصّوت فيه في يوم االنتخابات. 
رًا على نحو  ت تصويتًا مبكِّ كما يمكنك أن تصوِّ

ُمسَبق.

ف عن نفسي؟  على يجب أن أعرِّ
يجب عليك دائمًا أن تثبت هويتك كي تصّوت. 

ويمكنك ذلك بواسطة إحدى وثائق الهوية 
الشخصية، على سبيل المثال: بطاقة الهوية 

الشخصية أو رخصة القيادة أو جواز السفر أو أن 

يشهد بهويتك شخص آخر معه بطاقة هوية 
شخصية.

كيف يجري التصويت؟ 
الطرق األكثر شيوعًا للتصويت هي: 

ر من يوم 	   في مقّر التصويت المبكِّ
األربعاء 24 أغسطس/آب. 

في يوم االنتخابات في يوم األحد 11 سبتمبر/	 
أيلول. 

كما يمكنك التصويت أيضًا:
عن طريق وكيل.	 
في البيت، في حال وجود أسباب خاصة، أي 	 

ما يسمى التصويت عن طريق موظف متنّقل 
الستالم األصوات،  

من بلدان أخرى.	 

هل يمكن أن أتلّقى مساعدة في 
المركز االنتخابي؟

يمكنك أن تطلب المساعدة من الموظفين 
المسؤولين عن استالم األصوات. وهم 

ُملزمون بواجب كتمان السّر.

معلومات عن االنتخابات من بلدية أوبالندس فاسبي
في حال وجود أسئلة اتصل بخط فاسبي المباشر )Väsby Direkt( على الهاتف رقم: 00 970 08-590، 

 val@upplandsvasby.se :خيار الزّر رقم 9 أو عن طريق البريد اإللكتروني

مالحظة!  
لكي تستطيع التصويت تحتاج إلى إثبات هويتك الشخصية 

عن طريق وثيقة مثل بطاقة الهوية الشخصية أو رخصة 
القيادة أو جواز السفر.

upplandsvasby.se/val2022
08-590 970 00

أسئلة وأجوبة


