2018 ਓਨਟਾਰਿਓ ਮਤਦਾਨ ਹੈਂਡਬੁੱ ਕ
ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਵੋਟ ਕਿਨ ਦਾ ਕਣ,
ੌ ਕਦੋਂ, ਰਕਥੇ ਅਤੇ ਰਕਵੇਂ

ਓਨਟਾਰਿਓ ਦੀ 42ਵੀਂ ਜਨਿਲ ਇਲਕਸ਼ਨ
ੈ
7 ਜਨ, 2018 ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ।
ਇਸ ਗਾਇਡ ਰਵਚ
ੁੱ ਓਨਟਾਰਿਓ ਰਵਚ
ੁੱ ਵੋਟ ਕਿਨ ਦੇ ਕਣ,
ੁੱ
ਿਨ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ੌ ਕਦੋਂ, ਰਕਥੇ ਅਤੇ ਰਕਵੇਂ ਬਾਿੇ ਮਹਤਵਪ
9 ਮਈ

ਰਿਟਾਂ
ੁੱ (Writs) ਜਾਿੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ
ਖੁੱ ਲਦੀਆਂ ਹਨ

10 ਮਈ

ਖਾਸ ਮਤਦਾਨ ਦਆਿਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਿਨ ਦਾ ਪਰਹਲਾ ਰਦਨ

17 ਮਈ

ਉਮੀਦਵਾਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਪਰਹਿ 2 ਵਜੇ (ਈਟੀ) ਬਦ
ੂੰ ਹੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ

26 ਮਈ – 6 ਜਨ

ਤਹਾਡੇ ਰਿਟਿਰਨਗ
ੂੰ (returning) ਆਰਿਸ ਰਵਚ
ੁੱ ਪਹੂੰ ਚਯੋਗ (Accessible)
ਵੋਰਟਗ
ੂੰ

26 ਮਈ – 30 ਮਈ

ਅਗਾਊਂ (Advance) ਵੋਰਟਗ
ੂੰ ਸਵੇਿੇ 10 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ (ਈਟੀ)

29 ਮਈ

ਈ-ਿਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਤ ਕੇ ਵੋਟਿ ਸਚੀ ਰਵਚ
ੁੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਆਖਿੀ ਰਦਨ

7 ਜਨ

ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਦਦਨ ਸਵੇਿੇ 9 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 9 ਵਜੇ (ਈਟੀ)

ਵੋਟ ਕਣ
ੈ
ੌ ਕਰਦਾ ਹ?

ਤਸੀਂ 2018 ਦੇ ਆਮ ਮਤਦਾਨ ਰਵਚ
ੁੱ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜੇ ਤਸੀਂ:
•

ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਰਦਨ, 7 ਜਨ, 2018 ਨੂੰ ਘਟੋ
ੁੱ ਘਟ
ੁੱ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ

•

ਇਕ
ੁੱ ਕਨਡੀਅਨ
ੇ
ਨਾਗਰਿਕ (ਰਸਟੀਜ਼ਨ), ਅਤੇ

•

ਓਨਟਾਰਿਓ ਦੇ ਰਨਵਾਸੀ ਹੋ।

ਮੈਂ ਦਕਸ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰ ਦਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ?

ਤਸੀਂ ਓਨਟਾਰਿਓ ਦੀ ਰਵਧਾਨ ਸਭਾ ਰਵਚ
ੁੱ ਸਬਾਈ ਸਸਦ
ੂੰ
ਦੇ ਮੈਂਬਿ (ਐਮਪੀਪੀ) (Member of Provincial

Parliament (MPP)) ਦੇ ਤੌਿ ਤੇ ਤਹਾਡੀ ਨਮਾਇਦਗੀ
ੂੰ
ਕਿਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਰਜ਼ਲੇ ਰਵਚ
ੁੱ ਇਕ
ੁੱ ਿਰਜਸਟਿ ਕੀਤੇ ਹੋਏ
ਉਮੀਦਵਾਿ ਲਈ ਵੋਟ ਕਿ ਿਹੇ ਹੋ। 124 ਐਮਪੀਪੀ ਹਨ – ਸਬੇ ਰਵਚ
ੁੱ ਹਿੇਕ ਚਣ
ੋ ਰਜ਼ਲੇ ਲਈ ਇਕ।
ੁੱ
ਸਭ ਤੋਂ ਰਜ਼ਆਦਾ ਚਣੇ ਗਏ ਐਮਪੀਪੀਆਂ (MPPs) ਵਾਲੀ ਿਾਜਨੀਰਤਕ ਪਾਿਟੀ ਆਮਤੌਿ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਬਾਈ ਸਿਕਾਿ
ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਓਨਟਾਰਿਓ ਤਹਾਨੂੰ ਤਹਾਡੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਿ ਕਿਨ ਦਾ ਹਕ
ੁੱ ਰਦਦਾ
ੂੰ ਹੈ। ਇਨਕਾਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਿੀ
ਰਗਣਤੀ ਰਵਚ
ੁੱ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਨਵਾਂ ਹੈ?

ਜੇ ਤਸੀਂ 16 ਜਾਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ, ਹਣ ਤਸੀਂ elections.on.ca ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਵਖ
ੁੱ ਦੇ ਵੋਟਿਾਂ ਦੇ

ਓਨਟਾਰਿਓ ਿਰਜਸਟਿ (Ontario Register of Future Voters) ਰਵਚ
ੁੱ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਕ
ੁੱ ਵਾਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਤਹਾਡੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੋਟਿਾਂ ਦੀ
ਸਚੀ ਰਵਚ
ੁੱ ਟਿਾਂਸਿਿ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਇਸ ਆਮ ਮਤਦਾਨ ਰਵਚ
ੁੱ ਵੋਟ ਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤਹਾਡਾ 7 ਜਨ, 2018 ਨੂੰ ਘਟੋ
ੁੱ ਘਟ
ੁੱ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਦੀ ਚੈੈੱਕਦਲਸਟ
•

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਰਕ ਤਸੀਂ elections.on.ca ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਿਰਜਸਟਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

•

ਡਾਕ ਰਵਚ
ੁੱ ਆਪਣਾ ਵੋਟਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਕਾਿਡ (ਵੀਆਈਸੀ) ਪਾਪਤ
ਰ
ਕਿੋ।

•

ਜਾਂਚੋ ਰਕ ਤਹਾਡੇ ਕਲ
ੋ ਸਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤ (ID) ਹੈ।

•

ਆਪਣੇ ਹਕਾਂ,
ੁੱ
ਮੁੱ ਰਦਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਿਾਂ ਬਾਿੇ ਜਾਣੋ।

•

ਚਣੋ ਰਕ ਤਸੀਂ ਕਦੋਂ, ਰਕਥੇ ਅਤੇ ਰਕਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰ ਦੇ ਹੋ।

•

ਯਜਨਾ
ੋ
ਬਣਾਓ ਰਕ ਤਸੀਂ ਚਣਾਂ
ੋ ਤਕ
ੁੱ ਰਕਵੇਂ ਪਹੂੰ ਚੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ
(ID) ਅਤੇ ਵੀਆਈਸੀ (VIC) ਨਾਲ ਰਲਆਉਣਾ ਯਾਦ ਿਖੋ
ੁੱ ।

< ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਡ>
ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਤੇ?
ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਕਾਿਡ (ਵੀਆਈਸੀ) ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ (ID) ਨਾਲ
ਰਲਆਓ।

ਮੈਂ ਵੋਟ ਕਦੋਂ ਪਾਵਾਂ?
ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਰਦਨ 7 ਜਨ, 2018 ਹੈ। ਸਵੇਿੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 9 ਵਜੇ (ਈਟੀ) ਤਕ
ੁੱ ਵੋਟ ਪਾਓ।
ਤਸੀਂ ਇਸ ਤਿਾਂਹ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਆਪਣੇ ਰਿਟਿਰਨਗ
ੂੰ (returning) ਆਰਿਸ ਰਵਚ
ੁੱ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਿਪ ਨਾਲ 10 ਮਈ ਤੋਂ 6 ਜਨ ਤਕ
ੁੱ ,

•

ਸਹਾਇਕ ਮਤਦਾਨ ਤਕਨਾਲਜੀ
ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਟਿਰਨਗ
ੂੰ (returning) ਆਰਿਸ ਰਵਚ
ੁੱ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਿਪ
ਨਾਲ 26 ਮਈ ਤੋਂ 6 ਜਨ ਤਕ,
ੁੱ

•

26 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਮਈ ਤਕ
ੁੱ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ (ਈਟੀ) ਤਕ
ੁੱ ਅਗਾਊਂ (Advance) ਵੋਰਟਗ
ੂੰ ਦੇ ਦੌਿਾਨ
ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਿਪ ਨਾਲ, ਜਾਂ

•

10 ਮਈ, 2018 ਤੋਂ ਸ਼ਿ ਕਿਕ,ੇ ਡਾਕ ਿਾਹੀਂ। ਤਹਾਡੀ ਅਰਕਤ
ੂੰ
ਵੋਟ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਰਦਨ, 7 ਜਨ, 2018 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ
6 ਵਜੇ (ਈਟੀ) ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਇਲਕਸ਼ਨਜ਼
ੈ
ਓਨਟਾਰਿਓ ਦੇ ਹੈੈੱਡ ਆਰਿਸ ਰਵਚ
ੁੱ ਪਾਪਤ
ਰ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਸੀਂ
ਇਥੇ
ੁੱ ਇਕ
ੁੱ ਐਪਲੀਕਸ਼ਨ
ੇ
ਨੂੰ ਿਾਿਮ ਪਾਪਤ
ਰ
ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ:

elections.on.ca
sb@elections.on.ca
ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਟਰਦਨਗ
ੂੰ
(returning) ਆਦਿਸ
1-855-523-5932 (ਟੋਲ ਿਰੀ)
1-416-649-1046 (ਕਲਕਟ)
ੈ
1-888-292-2312 (ਟੀਟੀਵਾਏ ਟੋਲ ਿਰੀ)
ਯਾਦ ਰਖੋ
ੱ

ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਜਲਦੀ ਪਾਪਤ
ਰ
ਕਿਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੋਟਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਕਾਿਡ (ਵੀਆਈਸੀ) ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ (ID) ਨਾਲ
ਰਲਆਓ।

ਮੈਂ ਦਕਥੇ ਵੋਟ ਕਰਾਂ?
ਜੇ ਤਸੀਂ 29 ਮਈ, 2018 ਤਕ
ੁੱ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਰਦਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਡਾਕ
ਰਵਚ
ਕਿੋਗੇ। ਵੀਆਈਸੀ (VIC) ਰਵਚ
ੁੱ ਇਕ
ੁੱ ਵੋਟਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਕਾਿਡ (ਵੀਆਈਸੀ) ਪਾਪਤ
ਰ
ੁੱ ਤਸੀਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਰਕਥੇ ਵੋਟ

ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਸੀਂ elections.on.ca ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੋਰਟਗ
ੂੰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਭ
ੁੱ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਵੋਦਟਗ
ੂੰ
ਜੇ ਤਸੀਂ ਸਕਲ ਰਵਚ
ੁੱ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਉਸ ਚਣ
ੋ ਰਜ਼ਲੇ ਰਵਚ
ੁੱ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਣ
ੋ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਜਥੇ ਤਸੀਂ ਸਥਾਈ ਤੌਿ ਤੇ
ਿਰਹਦੇ
ੂੰ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਚਣ
ੋ ਰਜ਼ਲੇ ਰਵਚ
ੁੱ ਰਜਥੇ ਤਸੀਂ ਸਕਲ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਿ ਤੇ ਿਰਹਦੇ
ੂੰ ਹੋ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਤਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਅਰਜਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਜਹੜੀ ਤਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਦਿਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਵੋਦਟਗ
ੂੰ
ਜੇ ਤਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਪਾਪਤ
ਰ
ਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਗ ਲਣ
ੈ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰਵਚ
ੁੱ ਿਰਹ ਿਹੇ ਹੋ , ਸਭਵ
ੂੰ
ਹੈ ਰਕ ਤਸੀਂ 21 ਮਈ ਤੋਂ
23 ਮਈ ਤਕ
ੁੱ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕੋ। ਆਪਣੇ ਰਿਟਿਰਨਗ
ੂੰ (returning) ਆਰਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚੋ।

ਕੀ ਨਵਾਂ ਹੈ?
2018 ਆਮ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਓਨਟਾਰਿਓ ਦੇ ਚਣ
ੋ ਰਜ਼ਲੇ 124 ਤਕ
ੁੱ ਵਧ
ੁੱ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤਸੀਂ ਹਣ ਇਕ
ੁੱ ਨਵੇਂ ਚਣ
ੋ ਰਜ਼ਲੇ ਰਵਚ
ੁੱ ਵੋਟ ਪਾ ਿਹੇ ਹੋਵੋ।
elections.on.ca ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੋਰਟਗ
ੂੰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਭੋ
ੁੱ ।

ਮੈਂ ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਕਵੇਂ ਰਦਜਸਟਰ ਕਰਾਂ?
ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਵੋਟਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਕਾਿਡ (ਵੀਆਈਸੀ) ਪਾਪਤ
ਰ
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਸਭਵ
ੂੰ
ਹੈ ਰਕ ਤਸੀਂ ਵੋਟਿ ਸਚੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੋ।
ਵੀਆਈਸੀ (VIC) ਪਾਪਤ
ਰ
ਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 29 ਮਈ, 2018 ਤਕ
ੁੱ elections.on.ca ਵੋਟਿ ਸਚੀ ਰਵਚ
ੁੱ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੋ। ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਟਿਰਨਗ
ੂੰ (returning) ਆਰਿਸ ਰਵਚ,
ੁੱ
ਇਕ
ੁੱ ਅਗਾਊਂ (Advance) ਚੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਦਾਨ ਦੇ
ਰਦਨ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇ
ੁੱ ਟ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟਿ ਸਚੀ ਰਵਚ
ੁੱ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਹਾਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਇਕ
ੁੱ ਪੀਸ ਦੀ ਲੜ
ੋ ਹੋਵੇਗੀ ਰਜਹੜਾ ਤਹਾਡਾ
ਨਾਮ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਦਿਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।
elections.on.ca ਤੇ ਸਵੀਕਾਿਯੋਗ ਸ਼ਨਾਖਤ (ID) ਦੀ ਸਚੀ ਲਭੋ
ੁੱ ।
ਕੀ ਨਵਾਂ ਹੈ?
ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਈ-ਿਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਟਲ ਵੋਟਿ ਸਚੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਪਸ਼ਟੀ ਕਿਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇ
ੁੱ
ਟ ਕਿਨ ਜਾਂ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਨ ਨੂੰ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰਵਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਰਦਨ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 29 ਮਈ, 2018 ਤਕ
ੁੱ elections.on.ca ਤੇ ਜਾਓ।

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੜ
ੋ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ?

elections.on.ca ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਰਟਗ
ੂੰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਹੂੰ ਚਯੋਗਤਾ ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਜਾਣੋ।
ਸੇਵਾ ਜਾਨਵਿਾਂ ਦੀ ਅਰਗਆ ਹੈ।
ਤਸੀਂ ਪਰਿਵਾਿ ਦੇ ਮੈਂਬਿ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਸਹਾਿਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਕ
ੁੱ ਚਣ
ੋ ਕਿਮਚਾਿੀ ਨੂੰ
ਤਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਨ ਰਵਚ
ਕਿਨ ਲਈ ਰਕਹਾ ਜਾਏਗਾ
ੁੱ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਸ਼ਤ
ੋ
ਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੜ
ਜਾਏਗਾ।
ੋ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕ ਤਹਾਡੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਗਪਤ ਿਰਖਆ
ੁੱ
ਤਸੀਂ ਟਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪਾਪਤ
ਰ
ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਜਵੇਂ ਰਕ:
•

30 ਤੋਂ ਵਧ
ੁੱ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਵਚ
ੁੱ ਵੋਰਟਗ
ੂੰ ਰਹਦਾਇਤਾਂ,

•

ਵਡਾ
ੁੱ ਕਿਨ ਵਾਲੀਆਂ (magnifying) ਸ਼ੀਟਾਂ,

•

ਤਹਾਡੀ ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ ਇਕ
ੁੱ ਬਰੇਲ ਟੈਂਮਪਲਟ,
ੇ

•

26 ਮਈ ਤੋਂ 6 ਜਨ ਤਕ
ੁੱ ਤਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਰਿਟਿਰਨਗ
ੂੰ (returning) ਆਰਿਸ ਰਵਚ
ੁੱ ਸਹਾਇਕ ਵੋਰਟਗ
ੂੰ
ਤਕਨਾਲਜੀ,
ੋ
ਜਾਂ

•

ਿਰਜਸਟਿ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਭਾਸ਼ੀਏ ਜਾਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ (intervenor) ਰਵਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤਾਨ
ਕਿਨ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ।

ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਅਰਜਹੀ ਅਪਗਤਾ
ੂੰ
ਹੈ ਰਜਹੜੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪਭਾਰਵਤ
ਰ
ਕਿਦੀ ਹੈ, ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਟਿਰਨਗ
ੂੰ
(returning) ਆਰਿਸ ਨਾਲ ਸਪਿਕ
ੂੰ
ਕਿੋ।
ਕੀ ਨਵਾਂ ਹੈ?
ਹਣ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਿੋਨ ਨੂੰ ਇਕ
ੁੱ ਸਹਾਇਕ ਜਤਿ
ੂੰ
ਦੀ ਤਿਾਂਹ ਵਿਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪਿ, ਤਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਿਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲਣ
ੈ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਿਨ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਵਿਤ ਸਕਦੇ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪਿਕ
ੂੰ
ਕਿੋ:

ਵੈੈੱਬਸਾਇਟ elections.on.ca
ਿੋਨ

1-888-668-8683

ਟੀਟੀਵਾਏ

1-888-292-2312

ਈਮੇਲ

info@elections.on.ca

ਟਰਵਟਿ

@ElectionsON

ਿੇਸਬੁੱ ਕ

ElectionsON

ਯ ਰਟਯਬ

ElectionsOn

ਇਸਟਾਗਰ
ੂੰ
ਾਮ @electionson

ਇਸ ਹੈਂਡਬੁੱ ਕ ਰਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨੂੰ ਪਹੂੰ ਚਯਗ
ੋ ਿਾਿਮੈਟ ਰਵਚ
ੁੱ ਪਾਪਤ
ਰ
ਕਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ

elections.on.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1-888-668-8683 ਜਾਂ 1-888-292-2312 (ਟੀਟੀਵਾਏ) ਤੇ ਿੋਨ ਕਿੋ।
ਮੈਂ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮ
ੂੰ ਦਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਇਲਕਸ਼ਨਜ਼
ੈ
ਓਨਟਾਰਿਓ ਮਤਦਾਨ ਨੂੰ ਰਡਰਲਵਿ ਕਿਨ ਰਵਚ
ੁੱ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਚਣ
ੋ ਕਿਮਚਾਿੀ ਭਾਲ ਿਹੀ ਹੈ।
ਰਜਆਦਾਤਿ ਅਹਰਦਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਹਾਨੂੰ ਘਟੋ
ੁੱ ਘਟ
ੁੱ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਲੜ
ੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਅਰਜਹੇ ਅਹਦੇ 16 ਸਾਲ ਦੇ
ਲਕਾਂ
ੋ ਲਈ ਖੁੱ ਲੇ ਹਨ। ਵੇਿਵੇ ਲਈ, elections.on.ca ਤੇ ਜਾਓ।

