Tədris modulu Məntəqə Seçki
Komissiyasının üzvləri üçün
Məhdud imkanlara malik olan seçicilərin
məntəqə etiket və davranış normalarına
riaət etmək haqqında
Bütün tipli məhdud imkanlara malik olan seçicilərə nəzərdə tutulan
məsləhətlər
▆
▆
▆
▆
▆
▆

Yardım edin, lakin heç bir zaman təəsüfləndiynizi ifadə etməyin;
Seçicinin yanındakı şəxsə yox birbaşa seçiciyə müraciət edin;
Səsvermə prosesini dəqiq izah etməyə hazır olun;
Səsvermə prosesində müstəqillik prinsipni təmin etmək məqsədilə, öz təşəbbüsnüz ilə seçiciyə
yardım etmək vacibliynə qərar verməyin və seçicinin xahişi ilə hərəkət edin;
Seçki bülletenində heç bir şey göstərməyin, seçici seçməkdə yardım istəsə belə;
Kimin yardımı lazım olduğunu mütləq soruşun. Həmçinin yadda saxlayın ki, əgər seçici seçki bülletenini müstəqil doldura bilmirsə, o səsvermə kabinasına yardım üçün hər hansı bir şəxsi dəvət
etmə hüququ var, başqa:
☑
☑
☑
☑
☑

seçki komissiya üzvündən;
namizəddən;
seçki subyektinin nümayəndəsindən;
nəzarətçidən;
pressa və kütləvi informasiya vasitəsinin nümayəndəsindən.

Görmə qabiliyyəti zəif olan seçicilərə nəzərdə tutulan məsləhətlər
▆

▆
▆

▆
▆

Əgər görmə qabiliyyəti zəif olan seçiciyə məntəqədə hərəkət etməkdə yardım lazım olduqda, onun
yanında dayanın və əlinizi elə uzadın ki, onun biləyinə bir az toxunsun;
Aydın və yavaş danışın;
Seçici qeydiyyatçısı görmə qabiliyyəti zəif olan seçiciyə seçki bülletenini xüsusi zərfə yerləşdirilmiş
vəziyyətdə verməlidir (formada olan bütün dairəvi dəlik bületendə olan seçki subyektinin sıra nömrəsi ilə eyni olmalıdır);
Görmə qabiliyyəti zəif olan seçicini məlumatlandırmaq məqsədilə, seçki bülletenində olan seçki
subyektinin sıra nömrəsi haqqında məlumatı yalnız digər şəxs verə bilər;
Əgər seçicinin görmə qabiliyyəti azdırsa ona böyüdücü linza təklif edin.

Fiziki məhdudiyyəti olan seçicilərə nəzərdə tutulan məsləhətlər
Seçici, yuxarı əzələlərin olmamasına görə, səs vermə prosedurlarını müstəqil yerinə yetirə bilmir,
səsvermədə sonrakı prosedurları nəzərə alaraq iştirak edir:
▆
▆
▆

İşarələnmə yoxlamasını və işarələnmə prosedurasını keçmir;
Ona seçki bülletenini verdikdə, seçici qeydiyyatçısı seçicilərin siyahı birliyi qrafasında ”Seçicilərin
imzası” “fiziki vəziyyəti” qeyd edir və şəxsi imzası ilə təsdiq edir;
Göstərilən seçicinin əvəzinə onun iştirakı ilə, onun tərəfindən seçiləç şəxs seçki bülletenini xüsusi
zərfə yerləşdirir və sonrakı seçki qutusuna atır, başqa;
☑
☑
☑
☑
☑

seçki komissiya üzvündən;
namizəddən;
seçki subyektinin nümayəndəsindən;
nəzarətçidən;
pressa və kütləvi informasiya vasitəsinin nümayəndəsindən.

Seçiciyə hansıki, əlil arabası istifadəçisidir sonrakıları nəzərə alırıq:
▆
▆
▆

seçicinin əlil arabasına etibarlanmayın;
Əgər əlil arabasında oturan seçici ilə söhbətiniz bir dəqiqədən uzun davam edərsə, onun
qarşısında oturun və üzbə-üz söhbət edin;
Səsverbə kabinasına gedən yolu azad edin.

Kar və eşitmə qabiliyyəti zəif olan seçicilərə nəzərdə tutulan məsləhətlər
▆
▆
▆

Əgər seçici göstərərsə ki o eşitmir və ya danışmağı bacarmır onunla yazılı şəkildə ünsiyyət qurun;
Əgər seçicinin yanında jest dilində danışan şəxs varsa onun vasitəsilə söhbət edin;
Əgər səsvermə məntəqəsinə gələn seçici danışa bilmirsə (kar və ya eçitmə qabiliyyəti zəifdirsə)
və səsvermə prosedurunu bilmirsə, ona səsvermə məntəqəsində vurulan səsvermə prosedurlarını
əks edən posteri göstərin.

Bu terminləri istifadə etməməliyik!!!
Diqqət!!!
Termin invalid – ingilis dilindən ifadə olunub və in və valid sözündən ibarətdir. Qeyd olunan sözləri
birləşdirdikdə qeyri-təsirli söz alırıq. Nəticədə ayrı-seçkilik və təhqiredici termin alırıq.
Termin məhdud qabiliyyətli – qabiliyyətlər və imkanlar ayrı-ayrı mənalı sözlərdilər, bir-birinin
sinonimi kimi adlandırmaq olmaz, buna görə də bu terminlər istifadə olunmur. Bu insanlar məhdud
qabiliyyətli deyillər; Onların qabiliyyətləri var, lakin bu qabiliyyəti istifadə etməyə  imkanları yoxdur.

Düzdür

Yalnışdır

Məhdud imkanlara malik olan
şəxs və/ya xüsusi imkanlara
malik olan şəxs

İnvalid
Məhdud qabiliyyətli

