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إذا لم 
 تنتخب،

فأنت لم تقم 
بإبداء رأيك.

ستطرأ التغييرات على كيفية جمع األصوات 
االنتخابية السنوية!

يتوجب على موظف تسجيل االنتخابات في 
المبث Lambeth جمع األصوات االنتخابية 

التي يدلي بها جميع أفراد األسر في منطقة 
المبث سنويا للتأكد من صحة تفاصيل 

األشخاص الناخبين. وسيطرأ في هذه السنة 
التغييرات على كيفية تجميع األصوات 

االنتخابية.
وسنقوم باالتصال بكافة المساكن السكنية 

في المبث Lambeth اعتبارا من نهاية شهر 
تموز / يوليو.

هل يتوجب علي الرد على إشعار كيفية 
جمع أصوات الناخبين؟

تسمح لنا قواعد جمع أصوات الناخبين 
الجديدة من التحقق من صحة تفاصيل الناخب 

بالنسبة للسجالت األخرى.، مما يعني بأنه 
لن يحتاج بعض أفراد األسر الرد على هذا 

اإلخطار. ويتوجب عليك الرد على هذا اإلخطار 
إذا:

• كانت أي من المعلومات الواردة في هذا 
النموذج غير صحيحة، أو في حالة وجود بعض 

األشخاص الذين يعيشون في منزلك والذين 
يتم اعتبارهم مؤهلين للتسجيل في التصويت 

ولكن لم يتم ذكرهم في هذا النموذج
أو

• يشير اإلخطار الذي استلمته على وجوب 
ردك عليه.

كيف يمكنني الرد على هذا اإلخطار؟
تعتبر أسرع وأسهل طريقة للرد على هذا 

اإلخطار هي الرد عن طريق اإلنترنت، وذلك 
عن طريق زيارة الموقع اإللكتروني التالي: 

householdresponse.com/lambeth

ويتوجب عليك إدخال الرمز األمني المكون من 
جزئين، ولقد تمت طباعة هذا الرمز األمني في 
هذا النموذج. ويستطيع أي شخص يعيش في 

مسكن األسرة الرد على هذا اإلخطار. 
وفي حالة عدم تقديمك أي من المعلومات 

المطلوبة، فقد نضطر إلى إجراء زيارة شخصية 
إلى مسكنك للتأكد من صحة التفاصيل 

المتعلقة بالشخص المؤهل بالتصويت في 
االنتخابات.

ويرجى منك مساعدتنا في عدم هدر وقت 
وأموال البلدية وذلك عن طريق الرد على هذا 

اإلخطار في أسرع وقت ممكن.
لماذا يعتبر التسجيل للتصويت في 

االنتخابات أمرا مهما ؟
• يمكنك التصويت في االنتخابات اذا كنت 

مسجال في السجل االنتخابي.
• يتم استخدام السجل االنتخابي لخدمة 

وظائف مهمة أخرى بما في ذلك تستخدم 
الوكاالت المرجعية للتحقق من االئتمان المالي 

هذه المعلومات لمساعدتها في حساب درجة 
ائتمانك المالي.

• اذا لم يكن اسمك مسجال في السجل 
االنتخابي، فلن تستطيع الحصول على االئتمان 

المالي أو القرض العقاري أو عقد شراء الهاتف 
المحمول )الموبايل(.

ابحث عن اإلخطار الذي سيتم إرساله اليك 
في شهر تموز / يوليو حول جمع األصوات 

االنتخابية!

للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة 
الموقع اإللكتروني التالي:
lambeth.gov.uk/vote
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