
 

حات omastadi.hel.fiبإمكانك التصويت من الرابط عندما يكون التصويت جارًيا،  .1 أو بدء  .   بإمكانك من خالل الصفحات التعرف عىل المقتر

 يمكنك بدء التصويت بالضغط عىل "بدء التصويت".  التصويت. 



 

 يتوجب عليك التعريف بهويتك كي تصوت.   .2

 التعريفات البنكية أو من خالل شهادة إثبات الهوية للمحمول. بإمكان تالميذ المدارس الذينمن الممكن التعريف بالهوية من خالل 

    (Wilma).سنة وطالب التعليم المتوسط تسجيل الدخول من خالل تعريفات ڤيلما 12تزيد أعمارهم عن 



 

 طريقة أخرى للتعريف بالهوية. يتم التعريفسّجل الدخول من خالل التعريفات البنكية للبنك الخاص بك، أو من خالل استخدام  .3

 بالهوية من خالل البنك الخاص بك أو من خالل خدمة التعريف بالهوية لمقدم آخر للخدمة. بعد التعريف بالهوية سوف تعود إىل

 OmaStadi.صفحات



  

 أكد من صحة المعلومات المعروضة. ت .4

 انقر فوق "واصل إىل الخدمة". 

  



 

  



 

وط االستخدام. عندما تكون قد  .5 ي التعريف بالهوية، فيتوجب عليك الموافقة عىل شر
 نجحت ف 

ي النهاية.  
وط ف  وط بهدوء، ووافق عىل الشر  اقرأ الشر

  



 

كة لمدينة هلسنكي  .6 حات المشتر   .بإمكان الجميع التصويت للمقتر

حات منطقة انتخابية واحدة باإلضافة لذلك يحق لكل شخص .7 ح  .التصويت لمقتر ا لمكان سكنك،تقتر
ً
 المنظومة عليك منطقة انتخابية وفق

 ولكن بإمكانك إذا أردت تغيتر المنطقة االنتخابية باختيار منطقة أخرى من القائمة.  

 قائمة بخصوص إىل أي منطقة انتخابية تتبع أجزاء المدينة.  بإمكانك أن تفتح من خالل زر االستعالمات  .8

ت المنطقة االنتخ  .9  ابية، فانتقل إىل المرحلة التالية. عندما تكون فد اختر



 

تها. بإمكانك من خالل فعالية البحث أن  .10 ي اختر
حات المنطقة االنتخابية التر ، وكذلك مقتر كة لهلسنكي  ترى جميع النواحي المشتر

ي تم إظهارها.   
حات التر ي المقتر

صف ّ
ُ
 ت

 من   .11
ً
وط البحث أن تفتح مزيدا  من شر

ً
انية. بإمكانك من خالل رابط أظهر مزيدا وط البحث: قدرالمواضيع والمتر   شر

  



 

ي نافذة منفصلة كي   .12
 
ح ف ا أن تفتح البيانات الكاملة للمقتر

ً
حات نتيجة البحث وبياناتها األساسية. بإمكانك أيض ى بعد البحث مقتر  ستر

ح بشكل أدق.     تتعرف عىل المقتر

ه من ناحية أضف إىل سلة الت إذا  .13 حا ُمعينا، فاختر حات والتصويت لها،أردت أن تختار ُمقتر   إىل أن تكون قد  صويت. بإمكانك التعرف عىل عدة مقتر

حات المدينة كلها.  تها ولمقتر ي اختر
 استخدمت النقود المحددة للمنطقة التر

ي من الصفحة. بإمكانك أن تنتقل إىل الجزء السفىلي من الصفحة  .14
ي الجزء النهائ 

 
ي سلة التصويت تظهر ف

 
تها ف ي اختر

حات التر بنفسك، أو أن تختار زر  المقتر

  "أظهر سلة التصويت". 



 

15.  ، انية لكال المنطقتير  ا المتر 
ً
. ترى أيض تها بخصوص المنطقة وكذلك بخصوص هلسنكي ي اختر

حات التر ي السلة المقتر
 تظهر ف 

حات إضافية، فبإمكانك العودة إىل ال ي السلة مقتر
حاتك. إذا أردت أن تختار ف  ي لمقتر

انية المتبفر  جزء السفىلي منوكذلك قدر المتر 

انية كلها حتر  انية. ليس من اإلجباري استخدام المتر  ي من المتر 
حات إضافية طالما كان هناك قدر متبفر .  الصفحة، والبحث عن مقتر  تنتهي



 

ي النقود الُمحددة له، فسوف تحصل عىل ب  .16
حا ال تكف   الغعندما تكون قد استخدمت تقريًبا جميع النقود المحددة لمنطقتك وتختار مقتر

 بشأن ذلك من خالل افتتاح نافذة جديدة. 

حات الذي ا، أو االنتقال إىل سلة التصويت وإزالة من هناك أحد المقتر
ً
ح آخر أرخص ثمن ي هذه الحالة اختيار مقتر

 بإمكانك ف 

ح جديد.  انية لمقتر حرر متر 
ُ
ته لت  .اختر



 

اح من سلة التصويت الخاصة بك، يمكنك القيام   .17 حات المحددة لهذه المنطقة" و "إزالة إذا أردت حذف اقتر بذلك عن طريق النقر فوق "إظهار المقتر

 من سلة التصويت". 

ي سلة التصويت، فتقدم إىل األمام من خالل اختيار زر المعاينة  .18
 
ي ترغب بها ف

حات التر  عندما تكون قد جمعت جميع المقتر

 والتصويت. 



 

ي القائمة ا  .19
ى بياناتهتحقق أثناء المعاينة من أنه تظهر ف  ح لتر تها. بإمكانك إذا رغبت أن تفتح المقتر ي اختر

حات الصحيحة التر إذا الحظت   مرة أخرى.  لمقتر

حات خاطئة، حات أثناء المعاينة وجود مقتر  .فبإمكانك العودة لتصحيح اختيارك من خالل المرحلة السابقة لتظهر من خالل زر اختيار المقتر

 من أنك قد اختر   .20
ً
 الحظ أنه ليس بإمكانك أن ت الخيارات الصحيحة، فاختر زر صّوت. عندما تكون متأكدا

 تغتر خياراتك بعد الضغط عىل زر صوت، وإنما الخيار الذي يظهر من خالل المعاينة يكون نهائًيا. 



ي المنظومة. بإمكانك تسجيل الخروج، أو مواصلة تصفح صفحاتش
 
 لك لتصويتك! لقد تم تخزين صوتك ف

ً
  OmaStadi. كرا

بإمكانك أن تصوت من جديد عىل كل حال .  ليس  

نت ل  من الممكن رؤية وضعية التصويت عىل الصفحة، وبإمكانك إذا أردت العودة لمتابعة ذلك فيما بعد عىل صفحات اإلنتر

.OmaStadi  


