
 التصويت - سجل الناخبين

 استحقاق عام

 ( في االنتخابات المحليةالترشيحيمكن لجميع الجنسيات التصويت )و  ●

 يمكن لجميع مواطني االتحاد األوروبي التصويت في االنتخابات األوروبية  ●

 للمواطنين البريطانيين وااليرلنديين التصويت في االنتخابات العامة يمكن  ●

 يمكن للمواطنين األيرلنديين التصويت في االنتخابات الرئاسية واالستفتاءات  ●

 

في سجل الناخبين للمنطقة التي تقيم فيها عادة . يحق لكل شخص يبلغ من   ان يكون اسمك مدرجا  من أجل التصويت، يجب 

ا فما فوق أن يكونع 18العمر   في السجل.  مدرج ام 

 

 التسجيل مفتوح على مدار السنة 

، ويتم تجديد السجل سنوي ا. في   قاطعةفي السجل، يجب عليك التقدم بطلب إلى مجلس المدينة / المنك لكي يتم تضمي

في السجل   كدراججل ان يتم إإل " RFA"  استمارة بتعبئةنوفمبر(  25فبراير و  16السياق الطبيعي، يتم تقديم طلب )بين 

فبراير المقبل. ومع ذلك ، إذا كان الحدث االنتخابي الذي يحق لك التصويت  15التالي الذي سيصبح ساري المفعول في 

" إذا كنت ترغب في  RFA 2"  استمارة بعد تعبئةفيجب عليك التقدم بطلب للتضمين في "ملحق السجل" فيه وشيك ا، 

 التصويت في هذا الحدث االنتخابي.

 

 تغيير العنوان 

  / إلى مجلس المدينة بعد تعبئتها كامل  " RFA 3"  استمارةفيجب عليك إرسال  ،بعد تسجيلك لسكن جديد االنتقالإذا قمت ب

 في ملحق السجل على عنوانك الجديد.  أو إدراجك المقاطعة الخاص بك بحيث يتم تضمينك

 

 الجنسية االيرلندية  ابكتسإ

لتصويت لتمكينك من التصويت في ل كاستحقاق اساسإذا حصلت على الجنسية األيرلندية بعد تسجيلك وترغب في تغيير 

إلى مجلس المدينة / المقاطعة بعد تعبئتها كامل  " RFA 5"  استمارةيجب عليك إرسال ف ،جميع االنتخابات واالستفتاءات

 في ملحق السجل على هذا األساس.  أو إدراجك الخاص بك بحيث يتم تضمينك

 

 تفاصيل أكثر 

والمعلومات األخرى  ناخب، والشروط التي تنطبق على كل تأهيلالتفاصيل الكاملة حول إعداد سجل الناخبين، ومعايير ال

ذات الصلة متوفرة في نشرة المعلومات العامة "سجل الناخبين" والتي تتوفر على الموقع اإللكتروني لقسم اإلسكان 

مجلس المدينة   ىلد ستمارات. تتوفر المزيد من المعلومات واالwww.housing.gov.ieوالتخطيط والحكومة المحلية 

 . www.checktheregister.ie الموقع المقاطعة الخاص بك وعلى /




