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 اگر رای ندهید،
نمی توانید 

 نظرتان را
بیان کنید

تصویر ساالنه انتخاباتی در حال تغییر است!
 Lambeth دفتر ثبت نام انتخاباتی در
باید تصویری از تمام خانوارهای منطقه 

در اختیار داشته باشد تا در مورد صحت 
جزئیات اطالعات مربوطه اطمینان حاصل 
کند. امسال این تصویر در حال تغییر است.

ما با تمامی ساکنین مساکن Lambeth در 
اواخر ماه جوالی تماس خواهیم گرفت.

آیا باید به اعالن مربوط به ارائه این 
تصویر پاسخ دهم؟

قوانین جدید مربوط به برداشت تصویر به 
ما اجازه می دهد که اطالعات مربوط به 
اشخاص رای دهنده را با اطالعاتی که در 

اختیار داریم مقایسه کنیم. این به این معنا 
است بعضی از خانوارهای نیاز به پاسخدهی 

نخواهند داشت.

شما باید درموارد زیر به این اعالن پاسخ 
دهید:

• اگر اطالعات موجود در فرم نادرست 
باشند و یا اشخاص واجد شرایط رای دهی 

در آدرس شما وجود دارند که نام آنها در فرم 
شامل نشده است

و یا

• اعالن دریافت شده از شما درخواست 
پاسخدهی کند

چگونه می تواند پاسخدهی کنم؟
سریعترین و آسانترین روش پاسخدهی 

از طریق آنالین و با استفاده از 
 householdresponse.com/lambeth

می باشد. شما باید کد امنیتی دوبخشی که بر 
روی فرم ثبت شده است را وارد کنید.

هر کسی در خوانوار شما قادر به پاسخدهی 
است. اگر شما اطالعات درخواست شده را 

فراهم نکنید، ممکن است شخصا در منزل شما 
حضور یافته و در مورد تائید هویت اشخاص 

رای دهنده اقدام کنیم.

لطفا برای صرفه جویی در وقت و سرمایه 
شهرداری به ما کمک کنید تا فرم را اسرع 

وقت تکمیل کنیم.

چرا ثبت نام برای رای دهی مهم است؟
• شما فقط در صورتی که ثبت نام کرده 

باشید می توانید رای دهید.

• فرم ثبت نام انتخاباتی برای اقدامات 
مهم دیگر استفاده می شود، این شامل آژانس 
های ثبت اعتبار که اعتبار امتیاز مالی شما را 

محاسبه می کنند استفاده می شود.

• اگر نام شما بر روی فرم انتخاباتی ثبت 
نشده باشد، ممکن است قادر نباشید اعتبار، 

وام مسکن و یا قرارداد تلفن همراه را دریافت 
کنید.

در ماه جوالی برای دریافت فرم اطالعاتی 
مراقب باشید!

برای دریافت اطالعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید:
lambeth.gov.uk/vote
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