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کوردستانیانی بەڕێز لە ئەمریکای باکوور
پڕۆسەی ئەلکترۆنی تۆمارکردنی ناوی دەنگدەران لە بەرواری ١ی ٩ی  ٢٠١٧تا ٧ی ٩ی  ٢٠١٧بەردەوام دەبێت .لە
بەرواری ٢٣ی ٩ی  ٢٠١٧پڕۆسەی دەنگدانی ئەلکترۆنی بۆ کوردستانیانی دەرەوە بەڕێوەدەچێت و یەك ڕۆژ بەردەوام
دەبێت .تکایە ئاگادار بن ،بەروار و کاتی دەستپێکردن و کوتایی هاتنی تۆمارکردن و دەنگدان بەکاتی کوردستان دەستپێدەکات
و بە هەمان شێوە بە کاتی کوردستان کوتایی پێدێت.
دەنگدان بە پێی ئەو پرسیارە دەبێت کە لە سەر کارتی دەنگدان هەیە لەسەر شاشەکە ( ئایا دەتەوێت هەرێمی کوردستان و
ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم ببێتە دەوڵەتی سەربەخۆ؟) .دەنگدەر بە بەڵێ یان نەخێر دەنگ دەدات بە کلیك
کردن لەسەر ئایکۆنی بەڵێ یان نەخێر .
شایستەیی دەنگدەران:
دەنگدەرانی کوردستانی دەرەوەی عیراق بۆ ئەوەی بەشداری لە پرۆسەی ڕاپرسی بکەن پێویستە ئەم مەرجانەی خوارەوەیان
تێدابێت:





دەبێت لە هاواڵتیانی هەرێمی کوردستان و ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم بێت.
شایستەیی تەواو بێت.
تەمەنی هەژدە ساڵی تەواو کردبێت.
تۆمارکرابێت لە داتابەیسی تایبەت بە تۆماری دەنگدەران کە کۆمسیون بۆ پرۆسەی ڕاپرسی ئامادەی کردووە بە
پەیڕەو و ڕێکارەکان.

ڕێکارەکانی خۆتۆمار کردن لە داتابەیسی دەنگدانی ئەلکترۆنی:


دەنگدەر دەبێت خۆی لە داتابەیسی ئەلکترۆنی تۆمار بکات بە پێی ئەو فۆرمە ئەلکترۆنیەی کۆمسیون کە لەسەر
ماڵپەڕی  /http://khec17.netبەردەست دەبێت لە ڕۆژی ١ی ٩ی  ٢٠١٧تا ٧ی ٩ی .٢٠١٧



دەنگدەر پێویستە لە کاتی ناو تۆمارکردن دوو لەو بەڵگەنامانەی خوارەوە هاوپێچی فۆڕمە ئەلەکترۆنیەکە بکات:
 oپاسەپۆڕتی عیراقی
 oناسنامەی باری شارستانی
 oڕەگەزنامەی عیراقی
 oکارتی نیشتیمانی



دەنگدەر پێویستە بە کیبوردی عەرەبی ناوی سیانی خۆی بنوسێت ،هەروەکو ئەوەی لە فۆرمی خۆراک نووسراوە.



دەنگدەر پێویستی بە ژمارەی فۆرمی خۆراک دەبێت لە پرۆسەی خۆتومارکردن .سەرپەرشتیاری هەر خێزانێکی
عێراقی پێویستە کارتی پسولەی خۆراکی هەبێت .ئەو کارتە بە ناوی سەرپەرشتیاری خێزانە و ناوی گشت
ئەندامانی خێزانەکەی تێدایە.



دوای دڵنیابوون لە ڕاست و دروستی زانیاریەکان و بەڵگەنامەکانی ئەوانەی ناوی خۆیان تۆمارکردووە ،هەر
دەنگدەرێك (یوزەر نەیم و پاسوورد) ێکی پێدەدرێت بۆ ئەوەی بتوانێت بچێتە ناو پڕۆگرامی تایبەت بە دەنگدان.

 ئەمەش بۆ ئەوەیە کەسی تر.لەگەڵ یەکەمین چوونە ناو پڕۆگرامەکە داوای گۆڕینی (پاسوۆرد) ەکەی لێدەکرێت
. وە بۆ هەر ئامێرێکیش تەنها یەکجار بتوانرێت بەکاربهێنرێت بۆ دەنگدان،نەتوانێت لە جێی ئەو کەسە دەنگ بدات



.  ناوی دەنگدەر دەخرێتە لیستی (ناچاالك) بۆ ئەوەی نەتوانێت جارێکی تر دەنگ بدات،دوای دەنگدان



 بفەرموون لە گەڵ ڤیدیۆیەکی فێرکاری کۆمسیۆنی بااڵی سەربەخۆی،بۆ ئاسانکاری زیاتر بۆ ناو تۆمارکردن و دەنگدان
http://bit.ly/2vtm0Ml ڕاپرسی و هەڵبژاردن
 راوێژکاری، نیاز بارزانی.بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی بە نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ئەمریکا بکەن
 بەرێوەبەری کاروباری کونسولگەری و ڕەوەندی کوردستانی، بارزان ئەردەاڵنی/ )٢٠٢٣٢٢٨٤٦٨( تایبەت
.)٥٧١٣٥٤٥٠٠٦(

Overseas registration and voting process
Kurdistanis residing overseas will be able to register to vote from September 1, 2017
until September 7, 2017. Voting for Kurdistanis residing overseas will take place on
September 23, 2017. Please be advised, all dates and times are local Kurdistan time.
Voters will be asked to vote on the ballot question, “Do you want to form an independent
state for the Kurdistan region and Kurdistani territories that are not under the KRG
administration?” The voter will register his/her vote “Yes” or “No” by clicking the
appropriate tab.
Eligibility to vote
Kurdistani voters who live abroad must meet the following terms in order to be eligible to
vote:
1. Be a citizen of the KRI or Kurdistani territories that are not under the KRG
administration.
2. Be at least 18 years old.
3. Have registered with the Voters' Registration Database.
4. Have registered in the E-Voting Database.
How to register to vote
1. Register with the E-Voting Database using the electronic form, which will be available
on September 1, 2017 on http://khec17.net/.
2. Submit two forms of identification:






Iraqi Passport
Civil Status Identification Card (Nfus)
Iraqi Citizenship Card (Jinsyah)
National Card

3. Voters must type in their names in Arabic alphabet as written on their food coupons.
4. Voters will need to provide their food coupon number. Every Iraqi family is required
to have food coupons, which is under the name of the head of the family and all family
members are listed.
5. The names of voters will be verified and each voter will be supplied with a username
and a password in order to use the application and get access to it.
6. Upon first use, the user will be prompted to change his/her password in order to
prevent anyone else from using his/her app and vote on his/her behalf. Each device can
be used only once for voting.
7. Upon voting, his/her name will be automatically added to those who already voted and
his/her name will become deactivated (to avoid voting again). Each voter can only vote
once.
Please see this informational video on the overseas registration and voting process:
http://bit.ly/2vtm0Ml

Please feel free to call the KRG Representation in USA for further clarification: Niyaz
Barzani, Special Advisor (202-322-8468) / Barzan Ardalani Director of Consular and
Community Affairs (571-354-5006).

