 2018میونسپل الیکشن
ووٹر انفارمیشن الیکشن ()VIP
وارڈ1 :
اسکول سپورٹEP :

John Sample
123 Main Street
Markham, ON
A1B 2C3

ووٹ کے دن

آن الئن ووٹنگ پن

آغاز10 AM EDT | Oct. 12, 2018 :
اختتام8 PM EDT | Oct. 22, 2018 :

1111 2222 3333 4444

آن الئن ووٹ کیسے دینا ہے؟

• ووٹ کے دن کہیں سے ،کسی بھی وقت اپنے کمپیوٹر یا
موبائل آلے کے ذریعہ ووٹ دیں
• یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس اپنے آپریٹنگ سسٹم میں حالیہ
براوزر موجود ہے
ترین انٹرنیٹ ٔ
• الگ آن کریں  anytown.election.caپر استعمال
کرتے ہوئے آن الئن ووٹنگ پن اور تاریخ پیدائش
• اپنا بیلٹ کاسٹ کریں

کن عہدوں کے لیے میں ووٹ ڈال رہا ہوں؟

•
•
•
•
•
•
•

میئر
صوبائی کونسلر
وارڈ کونسلر
یارک ریجن ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ ٹرسٹی
یارک کیتھولک ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ ٹرسٹی
Conseil scolaire Viamonde Trustee
Conseil scolaire catholique MonAvenir Trustee

مزید معلومات کے لیے
دوسری جانب دیکھیں

! اہم معلومات

پن

آپ کی آن الئن ووٹنگ پن آپ کے لیے منفرد ہے – اس کا دوسروں
کے ساتھ اشتراک نہ کریں!
شہری عملہ ،امیدوار اور قانون نافذ کرنے والے عہدیداروں کو اس کے
بارے میں کبھی نہیں پوچھنا چاہیے۔
مالحظہ کریں  markhamvotes.caڈھونڈنے مزید پن سیفٹی۔

• آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں اگر آپ ہیں:
 -کینیڈا کے شہری؛ اور
  18سال یا اس سے زائد عمر کے؛ اور اور ماکھم شہر میں ریذیڈنٹ؛ یا ایک غیر ریذیڈنٹ جو خود یا جن کی بیوی ،مارکھمشہر میں زمین کے مالک یا کرایہ دار ہو؛ اور
 -قانونی طور پر ووٹ ڈالنا منع نہ ہو۔

• الیکٹرانگ ووٹنگ سسٹم میں داخل ہونے اور اپنا آن الئن ووٹنگ پن درج
کرنے پر ،آپ یہ اعالن کرتے ہیں کہ آپ اس الیکشن میں ووٹ
ڈالنے کے لیے اہل ہیں۔
• آن الئن ووٹنگ پن تفویض کیا جاتا ہے ،اور اسے صرف ووٹر انفارمیشن
پیکج ( )VIPمیں شناخت کردہ ووٹر کی جانب سے استعمال کیا جانا چاہیے۔
• یہ قانون کے خالف کہ مارکھم میں ایک سے زائد بار ووٹ ڈاال جائے یا
ووٹ ڈاال جائے اگر اس کے لیے اہل نہیں ہیں۔

کیا آپ کو مدد درکار ہے؟

...

ووٹر معاونت کی ہیلپ الئن905.477.7000 x8683 (VOTE) :
پیر تا جمعہ | 5 PM - 8 AM :جمعرات | 7 PM - 8 AM :ووٹ کے دنوں میں8 PM - 8 AM :

vote@markham.ca

ووٹرز رہنمائی مراکز :اگر آن الئن ووٹ ڈالنے کے لیے آپ کو کمپیوٹر یا موبائل آلہ تک رسائی حاصل نہیں ہے یا آپ کو معاونت
درکار ہے ،براہ مہربانی مارکھم میں کسی بھی ووٹر رہنمائی مرکز سے رجوع کریں۔ مقامات اور اوقات کار کے لیے
 markhamvotes.caمالحظہ کریں۔
تمام مقامات مکمل طور پر قابل رسائی ہیں۔
پیپر پیلٹ 12 :سے  19اکتوبر تک مقررہ مقامات پر پیپر بیلٹ کی مدد سے خود ووٹ ڈالیں ۔ مقامات اور اوقات کار کے
لیے  markhamvotes.caمالحظہ کریں۔

ووٹر معلومات مندرجہ ذیل زبانوں میں دستیاب ہیں:
فارسی

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

فرانسیسی

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

سادہ چینی

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

روایتی چینی

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

پنجابی

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

تامل

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

اردو

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

