راھﻧﻣﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ۲۰۱۸اﻧﺗﺎرﯾو
ﻣﺎ رأی ﮔﯾری را آﺳﺎن ﻣﯽﮐﻧﯾم.
اطﻼﻋﺎت در ﺑﺎرهی اﻓراد  ،زﻣﺎن ،ﻣﮑﺎن و ﭼﮕوﻧﮕﯽ رأیﮔﯾری

ﭼﮭل و دوﻣﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ھﻣﮕﺎﻧﯽ اﻧﺗﺎرﯾو در ﺗﺎرﯾﺦ  ۷ژوﺋن  ۲۰۱۸ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد.
اﯾن راھﻧﻣﺎ در ﺑرﮔﯾرﻧدهی اطﻼﻋﺎت ﻣﮭﻣﯽ در ﻣورد اﻓراد  ،زﻣﺎن ،ﻣﮑﺎن و ﭼﮕوﻧﮕﯽ رأیﮔﯾری در اﻧﺗﺎرﯾو اﺳت.
 ۹ﻣﮫ

اﺣﮑﺎم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺻﺎدر ،و ﻧﺎﻣﻧوﯾﺳﯽ ﻧﺎﻣزدھﺎ آﻏﺎز ﻣﯽﺷود

 ۱۰ﻣﮫ

روز اول ﺑرای درﺧواﺳت رأی دادن از طرﯾﻖ ﺑرﮔﮫ رأی ﮔﯾری )ﺗﻌرﻓﮫ( وﯾژه

 ۱۷ﻣﮫ

ﻣﮭﻠت ﻧﺎﻣﻧوﯾﺳﯽ ﻧﺎﻣزدھﺎ در ﺳﺎﻋت  ۲ﺑﻌد از ظﮭر ﺑﮫ وﻗت ﺷرﻗﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑد.

 ۲۶ﻣﮫ  ۶ -ژوﺋن

اﻣﮑﺎن رأی دھﯽ در اداره ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﺣل ﺷﻣﺎ

 ۲۶ﻣﮫ  ۳۰ -ﻣﮫ

رأیدھﯽ ﭘﯾش از ﻣوﻋد از  ۱۰ﺻﺑﺢ  ۸ -ﺷب )ﺑﮫ وﻗت ﺷرﻗﯽ(

 ۲۹ﻣﮫ

آﺧرﯾن روز ﻧﺎﻣﻧوﯾﺳﯽ در ﻟﯾﺳت رأی دھﻧدﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺛﺑت ﻧﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ

 ۷ژوﺋن

روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ۹ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  ۹ﺷب )ﺑﮫ وﻗت ﺷرﻗﯽ(

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽﺗواﻧد رأی ﺑدھد؟
اﮔر ﺷراﯾط زﯾر را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ھﻣﮕﺎﻧﯽ  ۲۰۱۸رأی دھﯾد:
 داﺷﺗن ﺣداﻗل  ۱۸ﺳﺎل در روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ۷ژوﺋن  ،۲۰۱۸و
 ﺷﮭروﻧدی ﮐﺎﻧﺎدا ،و
 ﺳﺎﮐن ﺑودن در اﻧﺗﺎرﯾو.
ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ رأی ﻣﯽدھم؟
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣزدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺣوزهی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽﺗﺎن ﻧﺎﻣﻧوﯾﺳﯽ ﮐرده اﺳت رأی ﻣﯽدھﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﺿو ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﺳﺗﺎﻧﯽ
) (MPPدر ﻣﺟﻠس ﻗﺎﻧوﻧﮕذاری اﻧﺗﺎرﯾو ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻋﮭده ﺑﮕﯾرد . .ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﺳﺗﺎﻧﯽ دارای  ۱۲۴ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﯽﺑﺎﺷد -
ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرای ھر ﺣوزهی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ در اﺳﺗﺎن.
ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﺳﺗﺎﻧﯽ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول دوﻟت اﺳﺗﺎﻧﯽ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھد.
ﻗﺎﻧون اﻧﺗﺎرﯾو ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺣﻖ ﻣﯽدھد ﮐﮫ از رأی دادن اﻣﺗﻧﺎع ﮐﻧﯾد .رأیھﺎی ﻣﻣﺗﻧﻊ در ﺷﻣﺎرش رﺳﻣﯽ ﮔﻧﺟﺎﻧده ﻣﯽﺷوﻧد.
ﻣوارد ﺟدﯾد ﮐداﻣﻧد؟
اﮔر  ۱۶ﯾﺎ  ۱۷ﺳﺎﻟﮫ ھﺳﺗﯾد ،اﮐﻧون ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻧﺎم ﺧود را در دﻓﺗر ﺛﺑت رأی دھﻧدﮔﺎن آﯾﻧدهی اﻧﺗﺎرﯾو در وﺑﺳﺎﯾت
 elections.on.caﺛﺑت ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﻧﺎﻣﺗﺎن را ﺛﺑت ﮐﻧﯾد ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳن ﺷﻣﺎ ﺑﮫ  ۱۸ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑرﺳﯾد ،اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر ﺑﮫ ﻟﯾﺳت رأی
دھﻧدﮔﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﺧواھد ﺷد.
ﺑرای رأی دادن در اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ھﻣﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت در  ۷ژوﺋن ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺣداﻗل  ۱۸ﺳﺎل ﺳن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

ﻟﯾﺳت ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ رأیدھﻧده
• اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑرای رأی دادن در وﺑﺳﺎﯾت  elections.on.caﺛﺑت ﻧﺎم ﮐردهاﯾد.
• ﮐﺎرت اطﻼﻋﺎت رأی دھﻧده ) (VICرا از طرﯾﻖ ﭘﺳت درﯾﺎﻓت ﮐردهاﯾد.
• ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﻣدرک ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﺣﯾﺢ را دارﯾد.
• درﺑﺎره ﺣﻘوقﺗﺎن ،ﻣﺳﺎﺋل و ﻧﺎﻣزدھﺎ آﮔﺎھﯽ ﺑﮫ دﺳت ﺑﯾﺎورﯾد.
• زﻣﺎن ،ﻣﮑﺎن و ﭼﮕوﻧﮕﯽ رأی دادن ﺧود را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
• در ﻣورد طرز رﻓﺗن ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه رأی ﮔﯾری ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐﻧﯾد .ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم ﻣراﺟﻌﮫ ﺑرای رأی
دادن ﻣدرک ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮐﺎرت اطﻼﻋﺎت رأی دھﻧده ) (VICرا ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
> ﮐﺎرت اطﻼﻋﺎت رأی دھﻧده <
آﯾﺎ در ﻟﯾﺳت رأی دھﻧدﮔﺎن ھﺳﺗﯾد؟
در ھﻧﮕﺎم ﻣراﺟﻌﮫ ﺑرای رأی دادن ﮐﺎرت اطﻼﻋﺎت رأی دھﻧده ) (VICو ﻣدرک ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧود را ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد رأی ﺑدھم؟
روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ۷ژوﺋن  ۲۰۱۷ﻣﯽﺑﺎﺷد .از  ۹ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  ۹ﺷب )ﺑﮫ وﻗت ﺷرﻗﯽ( ﻣﯽﺗواﻧﯾد رأی دھﯾد.
ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺷﯾوهھﺎی زﯾر رأی دھﯾد:
•
•
•
•

ﺑﮫ طور ﺣﺿوری در ﺣوزهی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺣل ﺧود از  ۱۰ﻣﮫ ﺗﺎ  ۶ژوﺋن
ﺑﮫ طور ﺷﺧﺻﯽ در ﺣوزهی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺣل ﺧود از  ۲۶ﻣﯽﺗﺎ  ۶ژوﺋن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﻧﺂوری اﻣدادی رأی ﮔﯾری
رأی ﮔﯾری ﭘﯾش از ﻣوﻋد ﺑﮫ ﺻورت ﺣﺿوری  ۲۶ﻣﮫ ﺗﺎ  ۳۰ﻣﮫ از  ۱۰ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  ۸ﺷب )ﺑﮫ وﻗت ﺷرﻗﯽ( ،ﯾﺎ
از طرﯾﻖ ﭘﺳت ،ﺷروع  elections.on.caﺑرﮔﮫی رأی ﻋﻼﻣت زدهی ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺣد اﮐﺛر ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  ۶ﻋﺻر
)ﺑﮫ وﻗت ﺷرﻗﯽ( در روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ۷ژوﺋن  ۲۰۱۸در ادارهی ﻣرﮐزی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻧﺗﺎرﯾو درﯾﺎﻓت ﺷود .ﺷﻣﺎ
ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻓرم درﺧواﺳت را از اﯾن طرﯾﻖ ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد:

elections.on.ca
sb@elections.on.ca
ﺣوزهی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ در ﻣﺣل زﻧدﮔﯽﺗﺎن

) 1-855-523-5932راﯾﮕﺎن(
) 1-416-649-1046ھزﯾﻧﮫی ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﺑر ﻋﮭدهی ﮔﯾرﻧده(
) 1-888-292-2312ﺗﻠﮫﺗﺎﯾپ راﯾﮕﺎن(
ﯾﺎدآوری
ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺳرﯾﻌﺗر ﺑرﮔﮫی رأی ،ﮐﺎرت اطﻼﻋﺎت رأی دھﻧده ) (VICو ﻣدرک ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧود را ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﮐﺟﺎ ﻣﯽﺗواﻧم رأی دھم؟
اﮔر ﺗﺎ ﻗﺑل از  ۲۹ﻣﮫ  ۲۰۱۸ﺑرای رأی دادن ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد ،ﺗﺎ ﻗﺑل از روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﯾﮏ ﮐﺎرت اطﻼﻋﺎت رأی
دھﻧده ) (VICاز طرﯾﻖ ﭘﺳت درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد .ﮐﺎرت  VICﺣﺎوی اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن رأی دادن ﺷﻣﺎ
اﺳت .ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻣﺣل رأی ﮔﯾری ﺧود را در اﯾن وﺑﺳﺎﯾت ﺑﯾﺎﺑﯾد.elections.on.ca :
رأی دادن داﻧﺷﺟوﯾﺎن
اﮔر در ﺣوزهی دﯾﮕری ﻣﺷﻐول ﺗﺣﺻﯾل ھﺳﺗﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ﺣوزهی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺣل اﻗﺎﻣت داﺋم ﺧود ،ﯾﺎ
در ﺣوزهی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ در آن ﺑﮫ طور ﻣوﻗت ﻣﺷﻐول ﺗﺣﺻﯾل ھﺳﺗﯾد رأی دھﯾد .ﺑرای رأی دادن ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣدرک
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺎوی ﻧﺎم و ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻣﺣل ﺳﮑوﻧﺗﺗﺎن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
رای دادن در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﭘزﺷﮑﯽ در ﯾﮑﯽ از ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﻧﻧده ﺑﺳﺗری ھﺳﺗﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺗواﻧﯾد از ﺗﺎرﯾﺦ
 ۲۱ﻣﮫ ﺗﺎ  ۲۳ﻣﮫ رأی دھﯾد .از ﺣوزه اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺣل ﺧود اﺳﺗﻌﻼم ﮐﻧﯾد.
ﻣوارد ﺟدﯾد ﮐداﻣﻧد؟
ﺗﻌداد ﺣوزهھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ اﻧﺗﺎرﯾو ﺑرای اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ھﻣﮕﺎﻧﯽ  ۲۰۱۸ﺑﮫ  ۱۲۴ﺣوزه اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ اﮐﻧون اﻣﮑﺎن دارد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﯾﮏ ﺣوزهی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟدﯾد رأی دھﯾد.
ﻣﺣل رأی ﮔﯾری ﺧود را در اﯾن وﺑﺳﺎﯾت ﺑﯾﺎﺑﯾد.elections.on.ca :
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑرای رأی دادن ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧم؟
اﮔر ﮐﺎرت اطﻼﻋﺎت رأی دھﻧده ) (VICدرﯾﺎﻓت ﻧﮑرده اﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺎم ﺷﻣﺎ در ﻓﮭرﺳت رأی ﮔﯾری وارد ﻧﺷده ﺑﺎﺷد.
ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﺎرت اطﻼﻋﺎت رأی دھﻧده ) ،(VICﺗﺎ ﻗﺑل از ۲۹ﻣﮫ  ۲۰۱۸ﻧﺎم ﺧودﺗﺎن را  elections.on.caوارد
ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﯾد اطﻼﻋﺎت ﺧود را در ﺣوزه اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺣل ﺧود ،در ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه رأیﮔﯾری ﭘﯾش از ﻣوﻋد ﯾﺎ در
روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﮫ روز ﮐﻧﯾد.
ﺑرای اﻓزودن ﻧﺎم ﺧود در ﻟﯾﺳت رأی دھﻧدﮔﺎن ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ ﻣدرک ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧده ﻧﺎم و آدرس ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد
ﻧﯾﺎز دارﯾد.
ﻟﯾﺳﺗﯽ از ﻣدرﮐﮭﺎی ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑل ﭘذﯾرش را در  elections.on.caﺑﯾﺎﺑﯾد.

ﻣوارد ﺟدﯾد ﮐداﻣﻧد؟
اﺑزار ﺛﺑت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ آﻧﻼﯾن ﺟدﯾد ﻣﺎ ،ﮐﺎر ﺷﻣﺎ را ﺑرای ﺗﺎﯾﯾد ،ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﻓزودن اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﻓﮭرﺳت رأی
دھﻧدﮔﺎن آﺳﺎن ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺑرای آﺳﺎن ﻧﻣودن رأیدادن ﺧود در روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﺗﺎ ﻗﺑل از  ۲۹ﻣﮫ  ۲۰۱۸از  elections.on.caدﯾدن ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﺑرای رأی دادن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ﭼطور؟
ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت زﯾر در ﻣورد دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺣل رأی ﮔﯾری ﺧود ﺑﯾﺷﺗر ﺑداﻧﯾد.elections.on.ca :
ھﻣراه داﺷﺗن ﺣﯾواﻧﺎت اﻣدادﮔر ﻣﺟﺎز اﺳت.
ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ،دوﺳت ،ﯾﺎ ﻣددﮐﺎر ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﯾﺎ از ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻧد ﻣﺣل رأیﮔﯾری ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در رأی دادن ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .از ھر دو ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽﺷود اﻋﻼم ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ دارﯾد و ﻧﯾز رأی ﺷﻣﺎ ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ
ﺧواھد ﻣﺎﻧد.
ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﯾد از اﺑزارھﺎ و ﺧدﻣﺎت زﯾر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد:
•
•
•
•
•

راھﻧﻣﺎی رأی دادن ﺑﮫ ﺑﯾش از  ۳۰زﺑﺎن،
ورقھﺎی ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ
ﯾﮏ ﻗﺎﻟب ﺑرﯾل ﺑرای ﺑرﮔﮫی رأی ﮔﯾرﯾﺗﺎن،
ﺗﮑﻧوﻟوژی ﮐﻣﮑﯽ رأی ﮔﯾری در ﺣوزهی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺣﻠﯽ ﺷﻣﺎ از  ۲۶ﻣﮫ ﺗﺎ  ۶ژوﺋن ،ﯾﺎ
ﺑﺎزﭘرداﺧت دﺳﺗﻣزد ﭘرداﺧﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺗرﺟم رﺳﻣﯽ زﺑﺎن اﺷﺎره ﯾﺎ ﻣددﮐﺎر.

اﮔر دارای ﻧﺎﺗواﻧﯾﯽ ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﺑر ﺗﺣرﮐﺗﺎن ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽﮔذارد ،ﻟطﻔﺎ ﺑﺎ ﺣوزهی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺣل ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﻣوارد ﺟدﯾد ﮐداﻣﻧد؟
ﺷﻣﺎ اﮐﻧون ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺧود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﮐﻣﮑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
اﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﯾﺎ ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗن ﻋﮑس ﯾﺎ وﯾدﯾوی ﺑرﮔﮫی ﺗﮑﻣﯾل ﺷدهی رأی ﺧود از آن اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧﯾد.
ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ :
وﺑﺳﺎﯾت elections.on.ca
ﺗﻠﻔن 1.888.668.8683
ﺗﻠﮫﺗﺎﯾپ 1.888.292.2312
اﯾﻣﯾل info@elections.on.ca
ﺗوﯾﺗر @ElectionsON
ﻓﯾﺳﺑوک ElectionsON
اﯾﻧﺳﺗﺎﮔرام @electionson
ﯾوﺗﯾوب ElectionsOn
ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻣطﺎﻟب اﯾن ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ در ﯾﮏ ﻓرﻣت ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ،ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ  elections.on.caﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره
ﺗﻠﻔن  1.888.668.8683ﯾﺎ ) 1.888.292.2312ﺗﻠﮫﺗﺎﯾپ( ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧم در دورهی ﺑرﮔزاری اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﮐﺎر ﮐﻧم؟
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻧﺗﺎرﯾو ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔردد ﺗﺎ ﻣﺎ را در ﺑرﮔزاری اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﯾﺎری ﮐﻧﻧد .ﺑرای ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎر در ﺑﺳﯾﺎری از
ﭘﺳﺗﮭﺎ ،ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل  ۱۸ﺳﺎل ﺳن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،و ﺗﻌدادی ﭘﺳت ﺑرای اﻓراد  ۱۶ﺳﺎﻟﮫ وﺟود دارد .ﺑرای ﺟزﺋﯾﺎت ،از وﺑﺳﺎﯾت
 elections.on.caدﯾدن ﮐﻧﯾد.

