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دوارډ بدلون
دلته 2018 کال دښاروالۍ دانتخاباتو دوارډونو سرحدونو بدلونونه دې. دا دبدلونونه به د 2018 کال د دسمبر په 1 نیټه  دکونسل د فعالیتونو 

دپیل سره سم شروع شې. ددې لپاره چې دغه دبونډري وارډ بدلونونه په سمه توګه وپیژنۍ تاسې کولی شئ:

 Use My Vote (toronto.ca/elections/myvote) یا زما درایه استعمال ددې لپاره دی چې ستاسې دوارډ پلټنه وکړي چې 	 
تاسې کوم یو کې رایه اچوئ او دچا لخوا دغه وارډ پرمخ وړل کیږي

 درایه ورکولو ځای په نقشه کې وګورئ	 

 د معلوماتو السته راوړلو لپاره زمونږ ویب پاڼې ته ورشئ او یا هم په دغه شمیره1111-338-416 اړېکه ټینکه کړئ .

MyVote
 MyVote زما رایه هرهغه څه کوي چې تاسې ورته اړیاست. MyVote زمارایه سره دپیل کیدو لپاره دټورنټو خپل ادرس دننه کړئ:

 خپل وارډ او نقشه ومومئ	 

 په خپل وارډ کې کاندیدان لیدلی شئ	 
 معلومه کړئ چې تاسې درایه اچونې په لست کې یاست	 
 درایه اچونې په لیست کې خپل معلومات وراضافه کړئ او یا یې هم نوي کړئ )تراکتوبر 1 پوري(	 
 معلومات وکړئ چې چیرته او کله رایه ورکړئ	 
 درایه ورکونکې دمعلوماتو کارت وګورئ او پرینټ یې کړئ	 
 ستاسې د رایه ورکونې دځای معلومات د )اکتوبر په 1 نیټه السته راوړئ(	 

 درایه پاڼې نمونه د )اکتوبر په اوله 1 نیټه( ووینئ	 

درایه ورکوني ځایونه دبدلون په حال کې دي، مهرباني وکړئ د رایه ورکونې مخکې د My Vote پلتنې ته ادامه ورکړئ.

په انالین وسیله کې تاسې کولی شئ چې درایه ورکونې په 
اړه ټول اړین معلومات پېداکړئ.

toronto.ca/elections/myvote



څوک رایه ورکولی شي
تاسې د ټورنټو Toronto دښاروالۍ په انتخاباتو کې هغه وخت برخه اخیستلی شئ که تاسې:

 دکاناډا تبعه ووسئ، او 	 
 لږترلږه 18 کال عمر ولرئ، او	 
 د Toronto دښار اوسیدونکې ووسئ، یا	 
 د Toronto اوسیدونکی ونه اوسئ، خو بلکې فرض کړئ تاسې په ښار کې دجایداد مالک یاست: او	 
 او دهیڅ قانون له مخې منع کړل شوي نه یاست چې رایه وکاروئ.	 

ښای تاسې یوزل رایه ورکړئ سره له دې چې تاسو په ټورنټو ښارکې څومره جایداد ولرئ یا مو هم په کرایه نیولی وي تاسو کولی شئ رایه 
ورکاروئ. تاسو باید ځپله رایه په هغه ځایه کې وکاروئ چیرته چې اوسیږئ

د ټاکنو ورځ
دوشنبه اوکتوبر 22، 2018، دسهارله 10:00 دماښام تر8:00 بجو پوري.

له ټاکلې نیټې مخکې رایه
چهارشنبه، داکتوبر په 10 مه نیټه، داکتوبر تر14 پوري دسهار له 10:00 څخه دماښام تر7:00 بجو پوري

 MyVote ستاسو دنیټي څخه مخکې درایه ورکونې موقعیت به ستاسو د رایه ورکونی په کارت باندي څرګند وي یا هم تاسو نوموړی موقعیت د
څخه په استفادي سره ترالسه کړئ.

MyVote استعمال کړئ ترڅو ستاسې درایه کارت معلومات پرینټ کړي او یاهم ستاسې په مبایل کې درایه ورکونې وړاندي څرګند شې.

سیټی هال
چهارشنبه، داکتوبر په 10 مه نیټه، د یکشنبه اکتوبر تر14 پوري دسهار له 10:00 څخه دماښام تر7:00 بجو پوري

تاسې ښای دټورنټو ښار په (Toronto City Hall, 100 Queen Street W) رایه ورکړئ، دوخت نه مخکې ټاکل شوي رایه په جریان کې 
مهمه نده چې تاسو دټورنټو ښار په کومه سیمه کې اوسیږئ.

دپیژندنې )کارت(
د رایه ورکونې لپاره باید تاسې خپل بشپرمعلومات وښایاست چې ستاسې نوم او د ټورنټو دښار بشپر ادرس تایید کړي.

درایه ورکونې فرصتونه

هڅه وکړئ چې درایه ورکونې په ورځ دالین 
څخه دباندي ونه وځئ درایه ورکونې لیست یې  

ترالسه کړئ او دخپل رایه ورکوني کارت له 
ځان سره راوړئ



کله چې رایه ورکونې ته راځئ له ځانه سره مو دمعلوماتو کارت راوړئ

دا ډېره مهمه ده چې پلټنه وکړل شې ترڅو ستاسې معلومات سم دې، په خاصه توګه که تاسې دانتخاباتو په اخیره کې خپل ځای یا نوم ته تغییر ورکړی 
وي. د ټورنټو د لیست په ښار کې ژوند کول پدې مانا ده چې تاسو د رایه ورکوونکو معلوماتو کارت ترالسه کړی دابه درایه ورکونې په ځای کې 

ستاسې وخت چټک کړي.

درایه ورکونکو په لیست کې یې ترالسه کړئ

دسپتامبر د ۱۷ مې نیټی په پیل سره دټورنټو ښار به درایه ورکونې لیست بیا کتنه ومني.
 ددې شمیري 1111-338-416. سره داړیکې له الري تاسې کولی شئ چې پلټنه وکړئ ترڅو تاسې درایه 	 

ورکونی په لیست کې یاست. 
 تاسو کولی شئ درایې ورکونکو لیست دتعدیل غوښتنلیک بشپرولو په واسطه خپل معلومات دهر موقعیت په 	 

دفتر کې اضافه کولی شې او یا هم پدې 1111-338-416. شماره دبدلون راوستولو لپاره اړیکه ونیسئ.

 ددې لپاره چې ستاسو نوم داخیرنې انتخاباتو ورځ په لیست کې ښکاره شې،ټولې کتنې باید داکتوبر 14 مې 	 
نیټې پوري ترسره کړل شې. وروسته له دې تاسې کولی شئ چې داکتوبر په 22 مه نیټه درایه ورکونې په 

موقعیت کې درایه ورکونې پر مهال خپل ځان ورشامل کړئ.

دسپتامبرله 17 مې نیټې تر اکتوبر1 پوري د MyVote په کارولو سره خپل معلوماتوکتنه، اضافه 
کول، او سمول ترسره کړئ

MyVote وکاروئ (toronto.ca/elections/myvote) ترڅو
 معلومه کړئ چې تاسې درایه ورکونکو په لیست کې شامل یاست 	 
 خپل نوم د رایه ورکونکو په لیست کې اضافه کړئ	 

 دخپل رایه ورکونکې معلومات سم کړئ	 

دښاروالۍ انتخابات
ساحھ  1 فرعي برخھ: 24

لھ ټاکلې نیټې مخکې رایھ
د 2018 اکتوبر د10 نھ تر14، دسھارلھ 10:00 بجونھ تر ماښام 7:00 بجو پوري. 

Toronto City Hall, 100 Queen St., W.
Example Community Centre, 123 Example Rd
Example Recreation Centre, 231 Example Dr

رایھ پھ یو 
موقعیت کې

د ټاکنو ورځ
دو شنبھ، اکتوبر2018، 22 دسھار د10:00 بجو نھ ترماښام 8:00 بجوپوري

رایھ پھ  GYMجنرل پبلیک سکول ـــ 
LongDrive Stree 2345

ستاسې دښوونځې مالتړ لیست شوي دی لکھ: فرینچ کاتولیک

داساسې ادرسونو پر اساس

یادونه: کله چې رایه ته ورځئ باید خپل د 
پیژندنې کارت له ځانه سره راوړئ،ان که 

تاسې خپل ځان درایه ورکونکو په لیست کې 
شامل کړی هم یی.



درایه ورکونکو سمبالښت
رایه ورکونی ځای

 toronto.ca/elections/voters. پدې ادرس  کې درایه اچونې دځایونو او موقعیتونو لپاره ټول معلومات شتنون لري 

درایه ورکونی الس رسې وړ وسایل 
درایه ورکونکو مرسته ټرمینل درایې پاڼو دنښه کولو اله ده هغه رایه ورکونکې چې معلولیت لري په واک کې ورکړل شوي ده او نور خاص 

اړتیاوي چې د دوی رایه پاڼه په شخصې ډول په نښه کړي شکلونه په ټچ سکرین کې شامل دې، یوه اډیو برخه، دړندو لپاره کیفایډ، سیف/ فیف 
ټیوب یا نل اله، راکر فیډل/فوټ سویچ دنږدی کیدو شکل چې دلیکلو اندازه او رنګه تغیر سره برابر کړي.

درایه ورکونکو دمرستې  ټرمینلونه به دټولو رایو په موقعیتونو کې په منظم ډول شتون ولري. که تاسې چیرته غوښتل چې درایه ورکونکې 
دمرستو ټرمینل دانتخاباتو په ورځ وکاروئ او یو هم ستاسې دریه ورکونې  په موقعیت کې شتون ونلري، نو ددې لپاره تاسې کولی شئ چې د 

دې1111-338-416. سره داړېکې له الري درایه پاڼې دټرانسفرکلو غوښتنه وکړئ.  

درایه ورکونی وثیقه
که تاسې چیرته دهري ورځې په رایه اچونه کې دکوم دلیل په درلودلو سره رایه ورنکړئ، نو تاسې ددې لپاره ښایی استازې وټاکئ د استازی 

ټاکنې دفورم تکمیلولو وروسته به ستاسې پرځای رایه وکاروي.
دوټینګ فروکسي یا نماینده دمقررونې فورم د استازی د ټاکنې فورم تر انتخاباتو پوري دښاری کاتب یا مامور څخه اخیستلی شئ نور معلومات 

.toronto.ca/elections/voters :دټاکنو اړوند دټاکنو دخدماتو په ویب پاڼه کې ترالسه کولی شئ

که درایه پرمهال دکوم ستونزي سره 
مخ شوې یاست نو پدغه شمیره اړېکه 

ونیسئ 416-338-2020

نور خدمات
 دټاکنو په ځای یا ساحه کې دبریل یا ړندو کی فیډ ترڅنګه په 26 ژبو سره الرښونه ورکول کیږي چې څه ډول 	 

باید رایه وکارول شې.
 درایه ورکونې په ځای کې مهمی ورقی چمتو دې تر څو دهغو رایه ورکونکو سره مرسته وکړې چې کم لید ولري.	 
 که تاسې چیرته په فریکې ډول  نشئ کولی چې دټاکنو ځای ته ورشئ، نو دمرستې دترالسه کولو لپاره غوښتنه 	 

وکړئ داخل دټاکنو ځای کې به تاسې یوبل ځای ته انتقال کړل شئ. دمثال په ډول پارکینګ منع کړل شوي دی  
دنورو ال زیات معلوماتو لپاره ددې شمیرسره اړیکه ونیسئ 416-338-1111

 هغه کسان چې په غوږونو درانه وې او اوریدل نشې کولی دهغو لپاره د TTY سره دتماس نیولو شماره چمتوده 	 
 .416-338-OTTY (0889)

 که تاسې په سمه توګه رایه کارولی نشئ  ښائ تاسې دځان سره دمرستې لپاره یو ملګري راولئ ترڅو تاسې سره 	 
درایه پاڼې په نښه کولو کې مرسته وکړي 

 دټاکنو ټول ځایونه دشخص دمالتړ په کارولو سره دخدماتو څخه ښه راغالست کوي.	 

که چیرته ددغه سمبالښت څخه راضي نه یاست  ددې شمیري سره اړېکه ونیسئ 416-338-1111. 



دمنلو وړ پیژندګلوي
د رایه ورکونې پرمهال دپیژندنې )ایډي کارت( ته اړتیا ده  یادونه: کله چې رایه ته ورځئ باید خپله ایډي له ځانه سره راوړئ، ان که تاسې خپل 

ځان درایه ورکونکو په لیست کې شامل کړی هم ووسئ ستاسې درایه کارت دپیژندنې ایډې پرځای کار نشې ورکولی 

دقبولیت وړ ایډي مثال
 ونټاریو عکس کارت، دډریوری لیسنس او یا دموټر اجازه ورکوي )دموټر برخه(.	 

 تایید شوی شخصي چیک، کریډیټ کارت یا د بانکي حساب بیان.	 

 د هایدرو، تلیفون یا کیبل تلویزیون، اوبو، ګاز یا د عامه خدماتو کمیسون څخه یو بل لپاره د کارولو بل.	 

 چک، T4 بیان یا د ګمارل شوي معاش رسید وګورئ د ګومارونکي لخوا خپور شوی.	 

 د اونټاریو د کار یا آنټاریو معلولیت مالتړ پروګرام لپاره مستقیم زیرمه بیان.	 

 د ملکیت مالیې ارزونه، د عایداتو د مالیې ارزونې یادونه، د ماشوم د مالیې ګټې بیان.	 

 داجارې بیان یا دکرایې قرارداد، 	 

 دلومړنې ښوونځې دنمرو راپوریا کارت	 

 اسنادونه دوسیدني ځای څرګنده وي، چې دفتر یا دولتې چارواکو لخوا دزده کونکې د ثانوی ښوونځې لپاره د اوسیدنې په خاطر وړاندی 	 
شوي وي 

 نور داسې اسناد چې د کاناډا ددولت، اونټاریو او یا یو ښاروالۍ په اونټاریو یا هغه اسناد وړاندي شوي ووسې داونټاریو دمحکمې څخه 	 
تاید شوي وي.

 بل کوم سند چې  دیو بانډ کونسل چې په اونټاریو کې داهندي قانون الندي تاسیس شوی یعنې په )کاناډا( کې.	 

 د بیمې پالیسي یا د بیمې بیان.	 

 د پور تړون یا نور مالي تړون د مالي ادارې سره.	 

 	.T4E د کارموندنې بیمې ګټو پیسې تادیه شوي 

 د زوړ عمر امنیت T4A (OAS)، د کاناډا د تقاعد پالن ګټې T4A (P)، د کاناډا د تقاعد پالن د مرستو بیان.	 

 	.T5007 د کارځای خوندیتوب او د بیمې بورډ د ګټې ورکولو 

 د CNIB کارت یا د بل راجستر شوي خیریه موسسې څخه کارت چې معلولینو ته خدمتونه وړاندې کوي.	 

 دهغه اسنادو ښودنه چې داوږد مهاله اوسیدنه څرګندوي، چې داوږد مهاله کورنۍ داوسیدو دپاملرنې دقانون مطابق په 2007 کال کې 	 
دکورونو داداري لخوا وړاندې شوي ووسي.

 د روغتون کارت یا ریکارډ.	 

که ته چیرته دمنولو وړ ایډی ونلري او یا د رایه ورکونکو په 
لیست کې شامل نه وي، له تاسې څخه به وغوښتل  شې بیرته 

دایډي سره راشې ترڅو درایه ورکونې پاڼه ترالسه کړي.



دښار دفتر موقعیتونه 
دوشنبه تر جمعېه، دسهار8:30 نه تر دماښام 4:30 بو پوري په الندې موقعیتونو کې

 	Toronto City Hall, 100 Queen St. W., 1st Floor North
 	Etobicoke Civic Centre, 399 The West Mall, Main Floor
 	North York Civic Centre, 5100 Yonge St., Ground Floor
 	Scarborough Civic Centre, 150 Borough Drive., 3rd Floor
 	 Toronto Election Services Office, 89 Northline Road

 زمونږه سره داړېکو ادرسونه 
Web: toronto.ca/elections

Email: elections@toronto.ca
دټاکنو خدمات 416-338-1111

السته راوړنکې خدمتونه یا سمبالښت 416-338-2020
accessibleelections@toronto.ca :دالس رسي ایمیل ادرس

TTY: 416-338-0889

  torontovotes@

  torontovotes@

  Toronto Votes

اکتوبر مهمې نیټې
اکتوبر 10 نه تراکتوبر 14: مخکینی رایه دسهار د10:00 نه تر ماښام 7:00 پوري.

اکتوبر 14: مخکینی رایه روستنۍ ورځ
اکتوبر 22: دټاکنو ورځ له سهار 10:00 تر ماښام 8:00 پوري.


