د  ۲۰۱۸کال د آنټاریو د ټاکنو کتاب
موږ رای ورکول آسانه کوو.
څوک ،کله ،چېري ،او د رایو ورکولو څرنګوالۍ

د آنټاریو ۴۲مه ټولټاکنې به د  ۲۰۱۸کال د جون میاشتی په  ۷مه ترسره سي.
پدې الرښود کې د څوک ،کله ،چېري ،او د رایو ورکولو څرنګوالۍ په اړه مهم معلومات شامل دي.
د مې د میاشتی  ۹مه
د مې د میاشتی  ۱۰مه
د مې د میاشتی  ۱۷مه
د مې د میاشتی د ۲۶می تر جون د میاشتی  ۶می
پوری
د مې د میاشتی  ۲۶می څخه تر  ۳۰می پوری
د مې د میاشتی  ۲۹مه
د جون د میاشتی ۷مه

•
•
•

قانونی حکم صادر او د نوماندانو نوم لیکنه پیلیږی
لومړۍ ورځ د ځانګړو رایو په واسطه د رایو ورکولو لپاره د غوښتنلیک
سپارل
د نوماندانو نوم لیکنه د ختیځ زون ) (ETپه پر مهال دغرمې په  ۲بجو
ختمیږی
د آسانه ( )accessibleرایو ورکولو ستاسو د ټاکنو په دفتر کې
د وخت نه مخکی ) (advanceد رایو ورکول د سهار د  ۱۰بجو څخه د
ماښام تر  ۸بجو پوری
په بریښنایی توګه ( )e-Registrationد رایو ورکونکو په لست کی د
شاملېدو وروستۍ ورځ
د ټاکنو ورځ د سهار د  ۹بجو څخه د ماښام تر  ۹بجو پوری

څوک رای ورکوي؟
تاسو د  ۲۰۱۸کال په ټولټاکنو کې رایو ورکولو وړ یاست که تاسو:
لږترلږه د ټولټاکنو په ورځ ،د  ۲۰۱۸کال د جون میاشتی په  ۷مه ۱۸ ،کاله عمر ولرئ
د کاناډا یووګړئ یاست ،او
د آنټاریو اوسیدونکی یاست.
زه چاته رایه ورکوم؟
تاسو خپله رایه خپل د ټاکنیز مرکز یو ثبت سوی نوماند ته ورکوئ ترڅو د یو ایالتي پارلمان د غړي ( )MPPپه توګه د آڼتاریو په
مقننه جرګې کی ستاسو استازیتوب وکړي .په ټوله آڼتاریو کی  ۱۲۴ټاکنیز مرکزونه دي چی د هرمرکز څخه یو غړۍ ټاکل کیږي.
هغه سیاسي ګوند سره چه تر ټولو زیات ټاکل سوي د ایالتي پارلمان غړي ولری معموالا نوی ایالتي حکومت جوړوي.
د آنټاریو قانون تاسو ته دا حق درکوي چې خپله رایه د ټاکنو څخه وباسئ .ایستل سوي رایې په رسمي شمېرنه کې شاملېږي.
څه نوئ دئ؟
که تاسو ۱۶یا  ۱۷کلن یاست ،نو کوالی سئ په ټاکنو کې د آنټاریو راتلونکې رایو ورکوونکو په راجستر کي په elections.on.ca
کی خپل نوم لیکنه وکړئ.
کله چه نوم لیکنه وسي او تاسو  ۱۸کلن سئ نو ستاسو معلومات به په اتومات ډول د رایو ورکوونکو لست ته لیږدول کیږي.
تاسو باید د ټولټاکنو په ورځ ،د  ۲۰۱۸کال د جون میاشتی په  ۷مه ،رایو ورکولو لپاره لږ تر لږه  ۱۸کاله عمر ولرئ.

•
•
•
•
•
•

د رای ورکوونکو چک لسټ
ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو په  elections.on.caکی یو ثبت سوئ رایه ورکوونکي یاست.
خپل د رایو ورکونکو د معلوماتو کارټ ( )VICترالسه کړئ.
وګورئ چې تاسو سم هویت کارټ ( )IDولرئ.
خپل د حقونو ،مسائلو او د نوماندانو په اړه ځانونه پوه کړئ.
دا معلومه کړئ چی کله ،چیری ،اوڅرنګه رایه ورکوئ.
پالن جوړ کړئ چې تاسو به د رایو ورکونکو مرکز ته څرنګه ځئ .په یاد ولرئ چی خپل د هویت کارټ او د رایه ورکونکو د
معلوماتو کارټ له ځان سره واخلئ.
>د رای ورکوونکو د معلوماتو کارټ<
د رای ورکوونکو په لست کې؟
کله چې تاسو رایو ورکولو ته ځئ نو د خپل د هویت کارټ او د رایو ورکونکو د معلوماتو کارټ له ځان سره راوړئ.

زه کله رایه ورکوم؟
د ټاکنو ورځ ،د  ۲۰۱۸کال د جون د میاشتی په  ۷مه ،د سهار د  ۹بجو څخه د ماښام تر  ۹بجو پوری ده.
تاسو داسی هم کوالی سئ چې رایه وکړئ:
•
•
•
•

په خپله شخصا ً د ټاکنو په مرکز کی د مې د میاشتی له  ۱۰مې څخه د جون د میاشتی تر ۶مې پورې،
په خپله شخصا ً د ټاکنو په مرکز کی د مې د میاشتی له  ۲۶مې څخه د جون د میاشتی تر ۶مې پورې د مرستندویه ټیکنالوژۍ په ذریعه،
په خپله شخصا ً د د وخت نه مخکی د رایو ورکولو په دوران کی د مې د میاشتی له  ۲۶مې څخه تر  ۳۰مې پورې د سهار له  ۱۰بجو
څخه د ماښام تر  ۸بجو پورې  ،یا
د ډاک یا د پوستې له الری کوم چې د  ۲۰۱۸کال د می د میاشتی د  ۱۰می څخه پیلیږي .ستاسو د رایو نښاني سوي پاڼی باید د آنټاریو
د ټاکنو دفتر ته د ټاکنو په ورځ  ،د  ۲۰۱۸کال د جون د میاشتی په  ۷مه  ،د ماښام تر ۶بجو ورسیږي.
تاسو کوالی سئ یو غوښتنلیک د الندنیو ځایو څخه الس ته راوړئ:
elections.on.ca
sb@elections.on.ca
ستاسود ټاکنی دفتر

)وړیا ټیلیفون( 1-855-523-5932
)ځایی نمبر( 1-416-649-1046
)ټیلي ټایپ وړیا ټیلیفون( 1-888-292-2312
یاددونه
خپل د رایو ورکونکو د معلوماتو کارټ او هویت کارټ د ځان سره راوړئ تر څو چې ژر د ټاکنو پاڼه الس ته راوړئ.
زه چیری رایه ورکوم؟
که تاسو د رایو وروکولو دپاره ځان د  ۲۰۱۸کال د مې د میاشتی تر  ۲۹مه پوري ثبت کړئ نو تاسو به د رایو ورکوونکو د معلوماتو
کارټ د ټاکنو له ورځې څخه وړاندې په ډاک یا پوستې کې تر السه کړئ .دا کارټ په دی اړه معلومات لري چې تاسو کله او چېري
رای ورکولی سئ .تاسو کوالی سئ چی خپل د رایو ورکولو ځای په  elections.on.caکې ومومئ.

د زده کونکو د رایو ورکول
که تاسو په ښوونځي/پوهنتون کې یاست نو تاسو کوالی سئ چې په هغه ټاکنیز مرکز کې رایه ورکړئ چیرې چې تاسو دایمی ژوند
کوئ یا چیرې چې تاسو په لنډمهاله توګه ښوونځي/پوهنتون ته ځئ .د رایو ورکولو لپاره تاسو باید داسې د هویت کارټ ولرئ چې
ستاسو نوم او د استوګنې پته وښیي.
د روغتون ّڅخه د رایو ورکول
که تاسو په یوه ګډون کونکی روغتون کې د پاملرنې لپاره استوګن یاست ،نو تاسو کوالی سئ د مې د میاشتی له  ۲۱مې څخه تر ۲۳
مې پورې رای ورکړئ .د خپل ټاکنیز دفتر سره وګورئ.
څه نوئ دئ؟
دآنټاریو ټاکنیز مرکزونه د  ۲۰۱۸کال د ټولټاکنو لپاره  ۱۲۴ته زیاتوالی موندلی دئ.
دا پدې معنې ده چې تاسو اوس به په نوي ټاکنیز مرکز کې رای ورکوئ.
په ټولټاکنو کې خپل د رایو ورکولو ځای په  elections.on.caکې ومومئ.
زه څنګه کوالی سم رایو ورکولو ته ځان ثبت کړم؟
که تاسو د رایو ورکوونکو د معلوماتو کارټ نه دئ ترالسه کړئ ،شونې ده چې تاسو به د رایو ورکوونکو لست کې شامل نه یاست.
ځان د رایو ورکوونکو په لست کې په  elections.on.caکی د  ۲۰۱۸کال د مې د میاشتی تر  ۲۹می پوري ثبت کړئ تر څو د
رایو ورکونکو د معلوماتو کارټ تر السه کړئ .تاسو کوالی سئ خپل معلومات د ټاکنو په دفتر کې یا د و خت نه مخکې ټآکنو کې او
یاهم د ټاکنو په ورځ اوسمهال کړئ.
د رایو ورکوونکو په لست کې د ځان د ثبوتولو لپاره تاسو د هویت یو کارټ ته اړتیا لرئ چې ستاسو نوم او د استوګنې پته وښیي.
په ټاکنو کې د منلو وړ د هویت د کارټونو لست په  elections.on.caکی ومومئ.
څه نوئ دئ؟
زموږ د انالین نوئ د بریښنایی ثبتولو وسیله تاسو ته دا اسانتیا برابروي چې خپل معلومات د رایو ورکونکو په لست کې تایید ،اوسمهال
یا اضافه کړئ.
د  elections.on.caڅخه د  ۲۰۱۸کال د مې د میاشتی تر  ۲۹می پوري لیدنه وکړئ تر څو چې د ټاکنو په ورځ رای ورکول
آسانه سي.

که چیری زه د رایو ورکولو لپاره مرستې ته اړتیا ولرم؟
خپل د ټاکنیز مرکز د السرسۍ ) (accessibilityپه اړه نور معلومات د  elections.on.caڅخه ترالسه کړئ.
د خدمت حیواناتو ته اجازه ورکول کیږي.
تاسو کوالی سئ د کورنۍ یوغړی ،ملګری ،یا یو مرستندوی له ځان سره راولی یا د ټاکنو د کارکونکو څخه مرسته وغواړئ چې
ستاسو سره مرسته وکړي چې رایه ورکړئ .ستاسو څخه به وغوښتل سي چې دا ووایاست چې مرستې ته اړتیا لرئ او ستاسو رای به
پټ وساتل سي.
تاسو کوالی سئ الندنې وسایل او خدمات هم ترالسه کړئ لکه:
•
•
•
•
•

په  ۳۰ژبو کې د رایو ورکولو الرښوونې،
ذره بینی پاڼې،
د بینایي څخه د معذورو کسانو ته د رایو د پاڼو لپاره د بریل قالب
د رای ورکولومرستندویه ټکنالوژي ستاسو په ټاکنیز مرکز کی د مې د میاشتي د  ۲۶مې څخه د جون میاشتې تر  ۶مې پورې ،یا
د یو راجسټر سوی د نښان د ژبی ژباړونکي یا مرستندوی ته د پیسو ورکول.
که تاسو یو معلولیت لرئ چې د خوځښت اغیز لري ،مهرباني وکړئ خپل ټاکنیز دفتر سره اړیکه ونیسئ.
څه نوئ دئ؟
تاسو کولی سئ خپل ګرځنده ټیلیفون د مرستندویه وسیلې په توګه وکاروئ.
په هرصورت ،تاسو ته الزمه ده چې دا کار ونکړئ چې د بشپړ سویو رایو عکسونه یا ویډیوګانی واخلئ یا شریکې یې کړئ.
زموږ سره اړیکه ونیسئ:
بریښنایی پاڼه
ټیلیفون
ټیلي ټایپ
بریښنایي پته

elections.on.ca:
1-888-668-8683:
1-888-292-2312:
info@elections.on.ca:

ټویټر
فیسبوک
انسټاګرام
یوټیوب

@ElectionsON:
ElectionsON:
@electionson:
ElectionsOn:

ددغه کتاب د معلوماتو د الس ته راوړلو لپاره په آسانه توګه ) (accessible formatد  elections.on.caڅخه لیدنه وکړئ یا د
 1-888-668-8683یا د ټیلي ټایپ  1-888-292-2312سره اړیکه ونیسئ.
څنګه کوالی سم د ټاکنو په بهیر کې کار وکړم؟
د آنټاریو د ټاکنو اداره د ټاکنیز کارکونکو په لټه کې ده ترڅو د ټاکنو په ترسره کولو کې مرسته وکړي .تاسو باید لږترلږه  ۱۸کاله
عمر ولرئ تر څو دغو کارونو ته غوښتنلیک ورکړئ اوځینې کارونو ته هغه کسان چې  ۱۶کلن وي هم غوښتنلیک ورکوالی سي.
د زیاتو معلوماتو لپاره  elections.on.caڅخه لیدنه وکړئ.

