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 رای نه،
نظر نه.

د رای ورکولو په کلني معلوماتو کې بدلون راځي!
د لېمبېت ټاکنو د نوم ثبتونې افسر 

 Lambeth’s Electoral Registration(
Officer( باید هر کال په سیمه کې د ټولو 

کورنیو څخه معلومات ترالسه کوي څو د 
رای ورکوونکي جزیات وګوري چې دقیق 

دي. سږ کال د دغه معلوماتو په راټولولو کې 
بدلون راځي.

موږ به د جوالی د میاشتې د اخري څخه د 
استوګنې د ټولو ملکیتونو سره تماس نیسو.

آیا زه به ضرور د دغه معلوماتو د 
غوښتنې خبرتیا ته ځواب ورکوم؟

د معلوماتو ورکولو دغه نوي مقررات موږ ته 
اجازه راکوي چې د نورو ثبتونو سره د رایه 

ورکوونکي جزیات وګورو. دا په دې معنی چې 
ځینې کورنۍ به دغې خبرتیا ته ځواب ورکولو 

ته اړتیا نه لري.

تاسې به ضرور ځواب ورکوئ که چیرې:

• په فورمه کې څه معلومات غلط وي، یا 
ستاسې په ادرس ځینې داسې خلک وي چې د 

رای ورکولو د ثبتونې لپاره مستحق وي او په 
فورمه کې نه وي شامل کړل شوي

یا

• کومه خبرتیا چې تاسې ترالسه کړئ، په 
هغې کې ویل شوي چې تاسې به حتمًا ځواب 

ورکوئ

زه به ځواب څنګه ورکوم؟

د ځواب ورکولو لپاره تر ټولو په 
چټکۍ او اسانه طریقه آنالین په 

 householdresponse.com/lambeth
ځواب ورکول دي

تاسې به د دوو برخو امنیتي کوډ دننه کړئ 
چې په فورمې هم چاپ شوی وي.

د کورنۍ هر غړی ځواب ورکولی شي. که 
تاسې غوښتل شوي معلومات وړاندې نه کړو، 

نو موږ ښایي په شخصي توګه ستاسې ملکیت 
ته درشو څو د رای ورکوونکي جزیات تصدیق 

کړو.

لطفًا چې څومره ژر ممکن وي، د فورمې 
ځواب ورکړئ څو له موږ سره د وخت او 
بودجو په بچت کولو کې مرسته وکړئ.

د رای ورکولو لپاره ثبتیدل ولې مهم دي؟

• تاسې یوازې په هغه حالت کې رای 
ورکولی شئ، که چیرې تاسې ثبت شوي 

یاست.

• د رای ورکولو راجستر د نور مهم 
فعالیتونو لپاره کارول کیږي، چې په دې کې د 

کریدیت د مراجعې موسسې شاملې وي څو 
ستاسې د کریدیت په شمیره حسابولو کې 

مرسته وکړي.

• که ستاسې نوم په راجستر کې نه وي، 
تاسې کریدیت، تصرف یا د موبایل تلیفون 

قرارداد نه شئ ترالسه کولی.

په جوالی کې د خپلې رای غوښتنې خبرتیا 
ترالسه کولو ته پام کوئ!

 د نورو معلوماتو لپاره
lambeth.gov.uk/vote وګورئ
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