انتخابات شهرداری 2018
بسته اطالعات رأی دهنده ()VIP
بخش1 :
پشتیبان مدرسهEP :

John Sample
123 Main Street
Markham, ON
A1B 2C3

روزهای رأی گیری

پین رأی گیری آنالین

شروع 12		 :اکتبر  10 | 2018صبح وقت
تابستانی شرق آمریکا
پایان 22		 :اکتبر  8 | 2018بعد از ظهر
وقت تابستانی شرق آمریکا

1111 2222 3333 4444

چگونه به صورت آنالین رأی بدهم؟

• در طول روزهای رأی گیری می توانید از هر جایی و در هر
زمانی با استفاده از یک رایانه یا دستگاه همراه رأی بدهید
• مطمئن شوید جدیدترین نسخه مرورگر اینترنت را برای سیستم
عامل خود دارید
• با استفاده از پین رأی گیری آنالین و تاریخ تولدتان به
 anytown.election.caوارد شوید
• برگه رأی خود را بیندازید

برای چه مقاماتی رأی می دهم؟

•	شهردار
•	مشاور منطقه
•	مشاور بخش
•	هیئت امنای مدارس منطقه ای ناحیه یورک
•	هیئت امنای مدارس کاتالویک ناحیه یورک
•	عضو هیئت امنای Conseil scolaire Viamonde
•	عضو هیأت امنای Conseil scolaire catholique MonAvenir

برای اطالعات بیشتر به
طرف دیگر مراجعه کنید

! اطالعات مهم

پین

پین رأی گیری آنالین شما فقط مختص خود شما است – آن را با
دیگران به اشتراک نگذارید!
کارکنان شهری و مقامات اجرای قانون هیچ گاه نباید این اطالعات را درخواست کنند.
برای پیدا کردن اطالعات بیشتر درباره امنیت پین ،به markhamvotes.ca
مراجعه کنید.

•	تنها در این صورت می توانید رأی بدهید:
 شهروند کانادا باشید و  18سال سال یا بیشتر سن داشته باشید؛ و تبعه شهر مارکام باشید یا 	شما یا همسرتان مقیم موقت و مالک یا مستأجر ملکیدر شهر مارکام باشید؛ و
 -برای رأی دادن منع قانونی نداشته باشید.

•	با ورود به سیستم رأی گیری الکترونیکی و وارد کردن پین رأی گیری آنالین
خود ،اعالم می کنید که برای رأی دادن در این انتخابات واجد شرایط هستید.
•	پین رأی گیری آنالین به رأی دهنده ای که در این "بسته اطالعات رأی دهنده"
( )VIPمشخص شده است ،اختصاص داده می شود و فقط او می تواند
از این پین استفاده کند.
•	در مارکام بیش از یک دفعه رأی دادن و رأی دادن بدون واجد شرایط
بودن خالف قانون است.

به کمک نیاز دارید؟

...

تلفن مستقیم دستیار رأی دهنده( 905.477.7000 x8683 :رأی)
دوشنبه تا جمعه 8 :صبح تا  5بعد از ظهر | پنجشنبه 8 :صبح تا  7بعد از ظهر | در طول روزهای رأی گیری 8 :صبح تا  8بعد از ظهر
vote@markham.ca
مراکز دستیار رأی دهنده :اگر به رایانه یا دستگاه همراه برای رأی دادن به صورت آنالین دسترسی ندارید یا به کمک نیاز دارید ،لطفا ً
به یکی از "مراکز دستیار رأی دهنده" در سراسر مارکام سر بزنید .برای اطالع از زمان ها و مکان ها به  markhamvotes.caبروید.
همه مکان ها کامالً قابل دسترس هستند.
برگه رأی :از  12تا  19اکتبر در مکان های اختصاص یافته ،با استفاده از برگه رأی به صورت حضوری رأی دهید.
برای اطالع از مکانها و زمانها ،به  markhamvotes.caبروید.

اطالعات رأی دهنده به زبان های زیر در دسترس است:
فارسی

برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد انتخابات شهرداری مارکام و
نحوه رای گیری به وب سایت  markhamvotes.caمراجعه نمایید.

FRENCH

Pour obtenir de plus amples renseignements sur
l’élection municipale de Markham et sur la façon de
voter, consultez markhamvotes.ca.

SIMPLIFIED CHINESE

有关 Markham 市政选举和投票方式的更多信息，
。 请访问 markhamvotes.ca

TRADITIONAL CHINESE

有關 Markham市政選舉和投票方式的更多資訊，
。請造訪 markhamvotes.ca

PUNJABI

ਮਾਰਕਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਲੈ ਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਵੋਟ
ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ markhamvotes.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜੀ ।

TAMIL

மார்கம் முனிசிபல் தேர்தல் மற்றும் எவ்வாறு
்வாக்களிப்பது என்பதைப் பற்றிய மேலும
்தகவலுக்கு, markhamvotes.ca என்ற தளத்தைப
பார்க்கவும்.

URDU

مارکھم میونسپل انتخاب اور ووٹ کیسے دینا ہے ،کے بارے میں مزید
معلومات کے لیے  markhamvotes.caمالحظہ کریں۔

