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ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ੋਟ ਪਾਉਣ
ਲਈ ਵਿਆਰ ਹੋ ੋ!
2 ਜੂ ਨ ਨੂੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਿੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣਾ X ਲਗਾਓ।

ਯੋਗਤਾ
ਓਨਟੈਰੀਓ ਚੋਣ ਵ ਿੱ ਚ ੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:
•

ਚੋਣ ਾਲੇ ਵਦਨ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਿੋਂ ਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦਾ;

•

ਇਿੱ ਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਵਰਕ; ਅਿੇ

•

ਓਨਟੈਰੀਓ ਦਾ ਵਨ ਾਸੀ।

ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ
23 ਮਈ ਿਿੱ ਕ eregistration.elections.on.ca 'ਿੇ ੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵ ਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੂੰ
ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਰਵਜਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਾਂ ੀ ਿੁਸੀਂ ੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਵ ਅਕਿੀਗਿ ਿੌਰ 'ਿੇ
ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਵੋਟਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਡ
ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵ ਿੱ ਚ ਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਨੂੂੰ ੋਟ ਕਦੋਂ ਅਿੇ ਵਕਿੱ ਥੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਾਲਾ ਇਿੱ ਕ ੋਟਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਵਜਆ ਜਾ ੇਗਾ। 13 ਮਈ ਿੋਂ ੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਿੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਨੂੂੰ ੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਵਮਲਦਾ ਿਾਂ ੀ ਿੁਸੀਂ ੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਿੇ ਮੌਜੂਦਾ
ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਿਾ ਦੋ ਾਂ ਨੂੂੰ ਵਦਖਾਉਣ ਾਲੀ ID ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪੀਸ ਨਾਲ ਵਲਆਓ।
ਿੁਹਾਡੇ ਚੋਣ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵ ਿੱ ਚ ਵਮਿੀਆਂ ਅਿੇ ੋਵਟੂੰ ਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, elections.on.ca 'ਿੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਲੈ ਕਸ਼ਨਜ਼
ਓਨਟੈਰੀਓ ਐਪ ਨੂੂੰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ।

ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ID
ਕੀ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਡ ਹੈ?
ਹਾਂ—ਿੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵਦਖਾਉਣ ਾਲੀ ID ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪੀਸ ਨਾਲ ਵਲਆਓ
ਨਹੀਂ—ਿੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਿੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਿਾ ਵਦਖਾਉਣ ਾਲੀ ID ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪੀਸ ਨਾਲ ਵਲਆਓ
ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ID ਦੀ ਇਲੈ ਕਟਰਾਵਨਕ ਕਾਪੀ ਦੀ ਰਿੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵਕ ਵਪਰੂੰ ਟ ਕੀਿੀ
ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਡ ਾਈਸ 'ਿੇ ਪਰਦਰਵਸ਼ਿ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫੋਟੋ ID ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਿੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੂੰਗ ਜਾਂ ਵਲੂੰਗ ਅਵਭਵ ਅਕਿੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
ਸ ੀਵਕਰਿ ID ਦੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਓਨਟੈਰੀਓ ਡਰਾਈ ਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ

•

ਓਨਟੈਰੀਓ ਫੋਟੋ ਕਾਰਡ

•

ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ

•

ਯੂਵਟਵਲਟੀ ਵਬਲ

•

ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਲੀਜ਼

•

ਸਟੂਡੈਂਟ ਟਰਾਂਸਵਕਰਪਟ

ਵ ਅਕਿੀਗਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ੋਵਟੂੰ ਗ ਕਰਨ ਲਈ elections.on.ca/id-requirements 'ਿੇ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਿੀ ID ਦੀ ਸੂਚੀ
ਲਿੱਭੋ।

ਆਓ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰੋ
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦਓ!
ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਿੋਂ ਿੱ ਧ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ ਅਡ ਾਂਸ ੋਵਟੂੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਚੋਣ ਾਲੇ ਵਦਨ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀ
ਜੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੋਣਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਕੇ, ਿੁਸੀਂ ੋਵਟੂੰ ਗ ਨੂੂੰ ਹਰ ਵਕਸੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ
ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਭੁਗਿਾਨਸ਼ੁਦਾ ਹਨ, ਅਿੇ ਸਟਾਫ ਨੂੂੰ ਸੁਰਿੱਵਖਅਿ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਾਧੂ ਵਸਹਿ ਉਪਾਅ ਸਥਾਵਪਿ ਹਨ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, jobs.elections.on.ca 'ਿੇ ਜਾਓ।

ਇਲੈ ਕਸ਼ਨਜ਼ ਓਨਟੈਰੀਓ ਐਪ
ਸਾਡੀ ਨ ੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨਾਲ ਵ ਅਕਿੀਗਿ ਚੋਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਿ ਕਰੋ!

ਇਲੈ ਕਸ਼ਨਜ਼ ਓਨਟਾਰੀਓ ਐਪ ਨੂੂੰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ ਅਿੇ ਇੂੰ ਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਉਂਟ ਬਣਾਓ:
•

ਿੁਹਾਡੇ ੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪਰਿੀਰੂਪ

•

ਿੁਹਾਡੇ ੋਵਟੂੰ ਗ ਸਥਾਨਾਂ ਅਿੇ ਵਮਿੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ

•

ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਾਲੀਆਂ ਚੋਣ ਸੂਚਨਾ ਾਂ

•

ਿੁਹਾਡੇ ਚੋਣ ਵਜ਼ਲਹੇ ਲਈ ਉਮੀਦ ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਿਲਦੀ ਵੋਟ ਕਰੋ
•

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ
o ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ votebymail.elections.on.ca 'ਿੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ
elections.on.ca 'ਿੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਅਿੇ ਵਪਰੂੰ ਟ ਕਰੋ।
o ਇਲੈ ਕਸ਼ਨਜ਼ ਓਨਟੈਰੀਓ ਨੂੂੰ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ 27 ਮਈ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਜੇ (ਪੂਰਬੀ ਸਮੇਂ) ਿਿੱ ਕ ਪਰਾਪਿ ਹੋਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
o ਵਗਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਲੈ ਕਸ਼ਨਜ਼ ਓਨਟੈਰੀਓ ਨੂੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਜੇ (ਪੂਰਬੀ ਸਮੇਂ) ਿਿੱ ਕ ਿੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ
ਕੀਿੀ ਹੋਈ ੋਵਟੂੰ ਗ ਵਕਿੱ ਟ ਪਰਾਪਿ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
o ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿੁਹਾਨੂੂੰ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ID ਿੱ ਖਰੀ ਹੈ। elections.on.ca/id-requirements
'ਿੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

•

ਿੁਹਾਡੇ ਵਰਟਰਵਨੂੰਗ ਦਫਿਰ ਵ ਖੇ
o ਿੁਹਾਡਾ ਵਰਟਰਵਨੂੰਗ ਦਫ਼ਿਰ ਿੁਹਾਡੇ ਚੋਣ ਵਜ਼ਲਹਾ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਦਫ਼ਿਰ ਹੈ
o 5 ਮਈ ਿੋਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਜੇ (ਪੂਰਬੀ ਸਮਾਂ) ਿਿੱ ਕ ਆਪਣੇ ਵਰਟਰਵਨੂੰਗ ਦਫ਼ਿਰ ਵ ਿੱ ਚ ਵ ਅਕਿੀਗਿ
ਿੌਰ 'ਿੇ ੋਟ ਪਾਓ
o ਆਪਣੇ ੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਡ 'ਿੇ ਜਾਂ voterinformationservice.elections.on.ca 'ਿੇ ਆਪਣਾ
ਵਨਰਧਾਰਿ ਵਰਟਰਵਨੂੰਗ ਦਫ਼ਿਰ ਲਿੱਭੋ

•

ਅਡ ਾਂਸ ੋਵਟੂੰ ਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
o 19 ਅਿੇ 28 ਮਈ ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ ਸ ੇਰੇ 10 ਜੇ ਿੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਜੇ (ਪੂਰਬੀ ਸਮਾਂ) ਿਿੱ ਕ ਵਕਸੇ ੀ ਅਡ ਾਂਸ
ੋਵਟੂੰ ਗ ਸਥਾਨ 'ਿੇ ੋਟ ਪਾਓ।
o voterinformationservice.elections.on.ca 'ਿੇ ੋਵਟੂੰ ਗ ਸਥਾਨਾਂ ਅਿੇ ਵਮਿੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ
ਦੇਖੋ

ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਵੋਜਟੰ ਗ
•

2 ਜੂਨ ਨੂੂੰ ਸ ੇਰੇ 9 ਜੇ ਿੋਂ ਸ਼ਾਮ 9 ਜੇ (ਪੂਰਬੀ ਸਮਾਂ) ਿਿੱ ਕ ਆਪਣੇ ਵਨਰਧਾਰਿ ੋਵਟੂੰ ਗ ਸਥਾਨ ਵ ਖੇ ੋਟ ਪਾਓ।

•

ਆਪਣੇ ੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਡ, ਇਲੈ ਕਸ਼ਨਜ਼ ਓਨਟੈਰੀਓ ਐਪ, ਜਾਂ
voterinformationservice.elections.on.ca 'ਿੇ ਆਪਣਾ ਵਨਰਧਾਰਿ ੋਵਟੂੰ ਗ ਸਥਾਨ ਲਿੱਭੋ।

ਪਹੰ ਚਯੋਗਤਾ
ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕੁਝ ਪਹੁੂੰ ਚਯੋਗ ਸਾਧਨ ਅਿੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਇਿੱ ਥੇ ਵਦਿੱ ਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਿੁਹਾਡੇ ਵਰਟਰਵਨੂੰਗ ਦਫਿਰ ਵ ਖੇ:
•

21 ਮਈ ਿੋਂ 1 ਜੂਨ ਿਿੱ ਕ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਾਲੇ ਵਦਨ ਅਪੌਇੂੰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਕ ੋਵਟੂੰ ਗ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਰਿੋਂ
ਕਰੋ

•

ਹੋਮ ਵ ਵਜ਼ਟ ਦੀ ਬੇਨਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਿੁਹਾਡੇ ੋਵਟੂੰ ਗ ਸਥਾਨ 'ਿੇ ਪਹੁੂੰ ਚਯੋਗ ਕਰਬਸਾਈਡ ੋਵਟੂੰ ਗ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਵਰਟਰਵਨੂੰਗ ਦਫਿਰ ਨੂੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ

•

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਦਨ ਿੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ੋਵਟੂੰ ਗ ਸਥਾਨ 'ਿੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਬੇਨਿੀ ਕਰੋ ਜੋ ਿੁਹਾਡੀਆਂ ਪਹੁੂੰ ਚਯੋਗਿਾ
ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੂੰ ਵਬਹਿਰ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਿੁਹਾਡੇ ਵਰਟਰਵਨੂੰਗ ਸਥਾਨ ਵ ਖੇ:
•

ਇਿੱ ਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਈਨ ਲੈਂ ਗੁਏਜ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਇੂੰ ਟਰ ੀਨਰ (intervenor) ਬੁਿੱ ਕ ਕਰੋ ਅਿੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗਿ ਨੂੂੰ
ਕ ਰ ਕਰਾਂਗੇ

•

ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਡ ਾਇਸ ਨੂੂੰ ਐਕਸੈਸਵਬਲਟੀ ਟੂਲ ਜੋਂ ਰਿੋ

•

ਇਿੱ ਕ ਮੈਗਨੀਫਾਇਰ (magnifier) ਜਾਂ ਬਰੇਲ ਬੈਲਟ ਟੈਮਪਲੇ ਟ ਦੀ ਬੇਨਿੀ ਕਰੋ

•

ਸਹਾਇਿਾ ਲਈ ਵਕਸੇ ਦੋਸਿ, ਸਹਾਇਕ ਵ ਅਕਿੀ ਜਾਂ ਸਰਵ ਸ ਜਾਨ ਰ ਨੂੂੰ ਨਾਲ ਵਲਆਓ

•

elections.on.ca 'ਿੇ 30 ਿੋਂ ਿੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ੋਵਟੂੰ ਗ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਅਿੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਿ ਕਰੋ

ਸਾਰੇ ੋਵਟੂੰ ਗ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਸੂੰ ਭ ਹੋ ੇ ਇਲੈ ਕਸ਼ਨਜ਼ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਸਾਈਟ ਅਕਸੈਸਵਬਲਟੀ ਵਮਆਰਾਂ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਬੇਨਿੀ ਕਰਨ 'ਿੇ ੋਵਟੂੰ ਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵ ਕਲਪਕ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਿੁਹਾਡੇ ੋਵਟੂੰ ਗ ਸਥਾਨ ਅਿੇ ਹੋਰ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰ ਚਯੋਗਿਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, elections.on.ca/accessiblevoting 'ਿੇ ਜਾਓ।

ਕੋਜਵਡ-19
ੋਟਰਾਂ ਅਿੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ੋਵਟੂੰ ਗ ਨੂੂੰ ਸੁਰਿੱਵਖਅਿ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਸਹਿ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਿਰ
ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਬਾਈ ਕੋਵ ਡ-19 ਉਪਾ ਾਂ ਿੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਵਨਟ ਅਿੇ ਨਗਰ ਪਾਵਲਕਾ ਾਂ ਆਪਣੇ
ਖੇਿਰ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਵ ਡ-19 ਵਸਹਿ ਉਪਾਅ ਿੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਿੋਂ ਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਉਪਾਅ
ਸਥਾਵਪਿ ਕੀਿੇ ਹਨ-ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਮਾਸਕ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਅਿੇ ਪਲੇ ਕਸੀਗਲਾਸ ਬੈਰੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
•

ੈੈੱਬਸਾਈਟ: elections.on.ca

•

ਫੋਨ: 1.888.668.8683

•

ਟੀਟੀ ਾਏ: 1.888.292.2312

•

ਈਮੇਲ: info@elections.on.ca

•

ਟਵ ਟਰ: @ElectionsON

•

ਫੇਸਬੁਿੱ ਕ: ElectionsON

•

ਇੂੰ ਸਟਾਗਰਾਮ: @electionson

