2018 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ
ਵੋਟਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ (VIP)
ਵਾਰਡ: 1
ਸਕੂਲ ਸਹਿਯੋਗ: EP

ਜੋਨ ਸੈਮਪਲ
123 ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਟ
ਮਾਰਖਮ, ਓਨਟਾਰੀਓ
A1B 2C3

ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ

ਸ਼ੁਰੂਆਤ: 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 |
ਸਵੇਰੇ 10 EDT
ਸਮਾਪਤੀ: 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 |
ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱ ਕ EDT

ਔਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ PIN

1111 2222 3333 4444

ਮੈਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

•ਵ
 ੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਜਾਂ
ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਕਰੋ
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ
• ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ PIN ਅਤੇ ਜਨਮਮਿਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਕੇ anytown.election.ca ਵਿੱ ਚ ਲੌ ਗ ਇਨ ਕਰੋ
• ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਓ

ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ?

•
•
•
•
•
•
•

 ੇਅਰ
ਮ
ਰੀਜਨਲ ਕਾਊਸਲਰ
ਵਾਰਡ ਕਾਊਸਲਰ
ਯੌਰਕ ਰੀਜਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਟਰੱ ਸਟੀ
ਯੌਰਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਟਰੱ ਸਟੀ
Conseil scolaire Viamonde Trustee
Conseil scolaire catholique MonAvenir Trustee

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੋ

! ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ

PIN
•

ਤੁਹਾਡਾ ਔਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ PIN ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ –
ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ!
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਟਾਫ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
PIN ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ markhamvotes.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।

 ੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ:
ਤ
•
- ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ (ਸਿਟੀਜ਼ਨ) ਹੋ; ਅਤੇ
- ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹੈ; ਅਤੇ
- ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਖਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ; ਜਾਂ
•
- ਗਰ
ੈ -ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਜੋ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਨੀ/ਪਤੀ,
ਮਾਰਖਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱ ਚ ਮੌਜਦ
ੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ; ਅਤੇ
•
- ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

...

 ਲੈ ਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ
ਇ
ਔਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ PIN ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ।
ਔਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ PIN ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਵੋਟਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ (VIP)
ਵਿੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਾਰਖਮ ਵਿਖੇ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ
ਲਈ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਵੋਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ: 905.477.7000 x8683 (ਵੋਟ)

ਸੋਮਵਾਰ - ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ: ਸਵੇਰੇ 8 - ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱ ਕ | ਵੀਰਵਾਰ: ਸਵੇਰੇ 8 - ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱ ਕ | ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ: ਸਵੇਰੇ 8 - ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱ ਕ
vote@markham.ca
 ੋਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ: ਜੇਕਰ ਔਨਲਾਈਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ
ਵ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਰਖਮ ਵਿੱ ਚ ਮੌਜਦ
ੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਜਾਓ। ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ markhamvotes.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹਨ।

ਕਾਗਜ਼ੀ ਵੋਟ-ਪੱ ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ: 12 - 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਖੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵੋਟ-ਪੱ ਤਰ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ markhamvotes.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
PERSIAN (ਫ਼ਾਰਸੀ)

PUNJABI (ਪੰ ਜਾਬੀ) ਮਾਰਕਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਲੈ ਕਸ਼ਨ

FRENCH (ਫ੍ਰੈਂਚ)

TAMIL (ਤਾਮਿਲ)

برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد انتخابات شهرداری مارکهام و
. مراجعه نماییدmarkhamvotes.ca نحوه رای دهی به تارنمای
Pour obtenir de plus amples renseignements sur
l’élection municipale de Markham et sur la façon
de voter, consultez markhamvotes.ca.

SIMPLIFIED CHINESE (ਸਰਲ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ)

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

TRADITIONAL CHINESE (ਰਵਾਇਤੀ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ)

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

ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ
markhamvotes.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜੀ ।
மார்கம் முனிசிபல் தேர்தல் மற்றும் எவ்வாறு
வாக்களிப்பது என்பதைப் பற்றிய மேலும்
தகவலுக்கு, markhamvotes.ca என்ற தளத்தைப்
பார்க்கவும்.

URDU (ਉਰਦੂ)

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

