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ਵਾਰਡ ਹਵੱਚ ਬਦਲਾਵ
2018 ਦੀਆ ਂਮਿਉਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡ ਦੀਆ ਂਹੱਦਾਂ ਮਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਵ 1 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗ,ੇ ਜਦੋਂ 
ਕਾਉਂਮਸਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਮਵੱਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸਿਝਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ

•  ਤੁਸੀਂ ਮਕਸ ਵਾਰਡ ਮਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਓਗ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਵਾਰਡ ਤੋਂ ਕੋਣ ਚੋਣ ਲੜ ਮਰਹਾ ਹ,ੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ MyVote (toronto.ca/
elections/myvote) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

•  ਵਾਰਡ ਦ ੇਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆ ਂਥਾਂਵਾਂ ਦੇਖੋ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ toronto.ca/elections ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤ ੇਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਨੰੂ 416-338-1111 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਕ ੇਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

MyVote 
MyVote ਦ ੇਮਵੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹ ੈਮਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ। MyVote ਦ ੇਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਟੋਰੰਟ ੋਦਾ ਪਤਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ੋਅਤੇ:

•  ਆਪਣਾ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਲੱਭੋ
•  ਆਪਣ ੇਵਾਰਡ ਮਵੱਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹ ੇਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖੋ
•  ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਮਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਮਵੱਚ ਹੋ
•  ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਮਵੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ੋ(1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ)

•  ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਮਕੱਥ ੇਅਤੇ ਕਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ
•  ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਡ ਦੇਖ ੋਅਤੇ ਛਾਪੋ
•  ਆਪਣ ੇਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦ ੇਸਥਾਨ ਬਾਰ ੇਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ੋ(1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ)ੂ

•  ਆਪਣ ੇਿੱਤਪੱਤਰ ਦਾ ਨਿੂਨਾ ਦੇਖ ੋ(1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ)ੂ

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦ ੇਸਥਾਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕ ੇਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ MyVote ਨੰੂ ਦੇਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ

ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਹਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਿਲ 
ਸਕਦਾ ਹ ੈਿ ੋਤੁਹਾਨੰੂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

toronto.ca/elections/myvote



ਕੌਣ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ
ਤੁਸੀਂ ਟੋਰੰਟ ੋਮਿਉਂਸੀਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜ ੇਤੁਸੀਂ:

•  ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਨਾਗਮਰਕ ਹ;ੋ ਅਤੇ
•  ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਦ ੇਹ;ੋ ਅਤੇ
•  ਟੋਰੰਟ ੋਸ਼ਮਹਰ ਦ ੇਵਸਨੀਕ ਹ;ੋ ਜਾਂ
•  ਟੋਰੰਟ ੋਸ਼ਮਹਰ ਦ ੇਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹ,ੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਵਆਹੁਤਾ ਸਾਥੀ ਸ਼ਮਹਰ ਮਵੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦ ੇਿਲਕ ਜਾਂ ਮਕਰਾਏਦਾਰ ਹ;ੋ ਅਤੇ
•  ਮਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਤਮਹਤ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਮਕਆ ਨਹੀਂ ਮਗਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵੱਲ ਮਧਆਨ ਮਦੱਤੇ ਮਬਨਾਂ ਮਕ ਟੋਰੰਟ ੋਦ ੇਮਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਕੰਨੀਆ ਂਸੰਪਤੀਆ ਂਦ ੇਿਾਲਕ ਜਾਂ ਮਕਰਾਏਦਾਰ ਹ,ੋ ਟੋਰੰਟ ੋਦੀਆ ਂਮਿਉਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਮਵੱਚ 
ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਵਾਰਡ ਦ ੇਹਵੱਚ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਹਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਹੰਦ ੇਹੋ।

ਚੋਣ ਦਾ ਹਦਨ
ਸੋਿਵਾਰ, 22 ਅਕਤੂਬਰ 2018, ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 8 ਵਜ ੇਤੱਕ

ਅਡਵਾਂਸ ਵੋਟ
ਬੁੱ ਧਵਾਰ, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ, ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 7 ਵਜ ੇਤੱਕ
ਤੁਹਾਡ ੇਅਡਵਾਂਸ ਵੋਟ ਦ ੇਸਥਾਨ ਤੁਹਾਡ ੇਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਡ ਤ ੇਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ MyVote ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਡ ਛਾਪਣ ਲਈ MyVote ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੋਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦ ੇਹ ੋਤਾਂ ਇਸਨੰੂ ਆਪਣ ੇਿੋਬਾਈਲ 
ਮਡਵਾਇਸ ਤ ੇਮਦਖਾਓ।

ਹਸਟੀ ਹਾਲ
ਬੁੱ ਧਵਾਰ, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 7 ਵਜ ੇਤੱਕ

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਕਤ ੇਵੀ ਰਮਹੰਦ ੇਹੋਵ,ੋ ਅਡਵਾਂਸ ਵੋਟ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰੰਟ ੋਮਸਟੀ ਹਾਲ, 100 ਕੁਇਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਡਬਮਲਯ.ੂ (Toronto City Hall, 
100 Queen Street W.) ਮਵਖ ੇਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਛਾਣ (ਆਈ ਡੀ) (ID)
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਮਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਮਜਸ ਮਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਿ ਅਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪਤਾ ਹੈ।

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦ ੇਿੌਕੇ

ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹਦਨ ਲਾਇਨਾਂ ਹਵੱਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 
ਬਚੋ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆ ਂਦੇਖੋ ਅਤ ੇਆਪਣਾ 
ਵੋਟਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹਲਆਓ।



ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦ ੇਹ,ੋ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਲਆਓ।

ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਿਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹ ੈਮਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹ,ੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇਜ ੇਤੁਸੀਂ ਮਪਛਲੀਆ ਂਚੋਣਾਂ ਦ ੇਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 
ਬਦਲੀ ਹ ੈਜਾਂ ਨਾਿ ਬਦਮਲਆ ਹੈ। ਟੋਰੰਟ ੋਸ਼ਮਹਰ ਦੀਆ ਂਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਮਵੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਿਤਲਬ ਹ ੈਮਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਦ ੇਹ ੋਜ ੋਵੋਟਾਂ ਦ ੇਸਥਾਨ ਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਮਬਤਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੇਂ ਨੰੂ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆ ਂਦੇਖੋ

17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਮਦਆ,ਂ ਟੋਰੰਟ ੋਸ਼ਮਹਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਵੱਚ ਸੁਧਾਈਆ ਂਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।
•  ਤੁਸੀਂ 416-338-1111 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਕ ੇਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹ ੋਮਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਵੱਚ 

ਹ ੋਜਾਂ ਨਹੀਂ।
•  ਤੁਸੀਂ ਮਸਟੀ ਕਲਰਕ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਮਵੱਚ ਮਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਮਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹ ੋਕੇ ਜਾਂ 416-338-1111 

ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਕ ੇਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਵੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋੜ 
ਸਕਦੇ ਹ ੋਜਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•  ਚੋਣਾਂ ਦ ੇਮਦਨ ਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੂਚੀ ਮਵੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਿ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੀਆ ਂ
ਸੁਧਾਈਆ ਂ14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆ ਂਕਰ ਮਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਦ ੇ
ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦ ੇਹ ੋਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਮਟੰਗ ਦ ੇਸਥਾਨ ਤ ੇਖੁਦ ਨੰੂ 
ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ MyVote ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਆਪਣੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ 
ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੋੜ ੋਿਾਂ ਬਦਲਾਵ ਕਰੋ।
ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਕੰਿਾਂ ਦ ੇਲਈ MyVote (toronto.ca/elections/myvote) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ:ੋ

•  ਇਹ ਦੇਖਣ ਦ ੇਲਈ ਮਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਵੱਚ ਹੋ
•  ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਵੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਿ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
•  ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਲਈ

ਯਾਦ ਰੱਖ:ੋ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਿਾਂਦ ੇਹ ੋਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ 
ਆਈ ਡੀ (ID) ਜ਼ਰੂਰ ਹਲਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਭਾਵੇਂ ਹਕ ਤੁਸੀਂ 
ਖੁਦ ਨੰੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਵਾ ਹਲਆ ਹੋਏ।



ਵੋਟਰਾਂ ਦ ੇਲਈ ਅਨੁਕੂਲਤਾਵਾਂ
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦ ੇਸਥਾਨ
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦ ੇਸਾਰ ੇਸਥਾਨ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹੋਣਗ ੇਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਟਕਾਣੇ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ toronto.ca/elections/voters 
ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦ ੇਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਉਪਕਰਣ
ਵੋਟਰ ਅਮਸਸਟ ਟਰਿੀਨਲ ਇੱਕ ਿੱਤਪੱਤਰਾਂ ਤ ੇਮਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਣ ਹ ੈਜ ੋਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ 
ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਿੱਤਪੱਤਰ ਤ ੇਮਨੱਜਤਾ ਅਤੇ ਆਤਿ ਮਨਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਮਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦ ੇਮਵੱਚ ਟੱਚ 
ਸਕ੍ਰੀਨ, ਇੱਕ ਆਮਡਓ ਉਪਕਰਣ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਲ ਕੀ-ਪੈਡ, ਇੱਕ ਮਸਪ/ਪੱਫ਼ ਮਟਊਬ ਮਡਵਾਈਸ, ਇੱਕ ਰੋਕਰ ਪੈਡਲ/ਫੁੱ ਟ ਸਮਵਚ ਅਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦ ੇ
ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦ ੇਕੰਟਰਾਸਟ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ।
ਵੋਟਰ ਅਮਸਸਟ ਟਰਿੀਨਲ ਅਡਵਾਂਸ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰ ੇਸਥਾਨਾਂ ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਦਨ ਵੋਟਰ ਅਮਸਸਟ 
ਟਰਿੀਨਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ ੈਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਮਨਰਧਾਰਤ ਵੋਮਟੰਗ ਸਥਾਨ ਤ ੇਿੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 416-338-1111 ਤ ੇ
ਕਾਲ ਕਰਕ ੇਆਪਣ ੇਿੱਤਪੱਤਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪ੍ੋਕਸੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ
ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕ ੇਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦ ੇਮਦਨਾਂ ਮਵਚੋਂ ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਦਨ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਮਟੰਗ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਅਪਾਇੰਟਿੈਂਟ ਫਾਰਿ 
ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡ ੇਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਕਸੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੰੂ ਮਨਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵੋਮਟੰਗ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਅਪਾਇੰਟਿੈਂਟ ਫਾਰਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਦਨ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਮਸਟੀ ਕਲਰਕ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਮਟਕਾਮਣਆਂ ਮਵਚੋਂ ਮਕਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤ ੇਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਾਮਣਤ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰਮਵਸਜ਼ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ toronto.ca/elections/
voters ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਿ ੇਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦ ੇਸਬੰਧ ਹਵੱਚ ਹਕਸ ੇਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ 
ਸਾਹਿਣਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹ ੋਤਾਂ ਸਾਨੰੂ 416-338-2020 ਉੱਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ
•  ਵੋਟ ਮਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈ ਜਾਵ ੇਇਸ ਬਾਰ ੇਹਦਾਇਤਾਂ ਵੋਮਟੰਗ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਥਾਂਵਾਂ ਤ ੇਬ੍ਰੇਲ ਅਤੇ 26 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਵੱਚ 

ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
•  ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਥਾਂਵਾਂ ਤ ੇਵੱਡਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ੀਟਾਂ 

ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
•  ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਸਰੀਮਰਕ ਤੌਰ ਤ ੇਵੋਮਟੰਗ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਮਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸਿਰਥ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 

ਖੇਤਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਹੀ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਤੌਰ 
ਤ ੇਪਾਰਮਕੰਗ ਦ ੇਸਥਾਨ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦ ੇਮਕਨਾਰ ੇਤੇ। ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 416-338-1111 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ।

•  ਗੂੰ ਗ ੇਅਤੇ ਸੁਣਨ ਮਵੱਚ ਕਮਿਨਾਈ ਵਾਲੇ ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜਾਣਕਾਰੀ 416-338- OTTY (00889) ਤ ੇ
ਟੀ.ਟੀ.ਵਾਈ. (TTY) ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗੀ।

•  ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਿੱਤਪੱਤਰ ਤ ੇਮਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਮਵੱਚ ਅਸਿਰਥ ਹ ੋਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਕਸੇ ਦੋਸਤ 
ਨੰੂ ਮਲਆ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਚੋਣ ਅਮਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਿੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•  ਸਾਰੀਆ ਂਵੋਮਟੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤ ੇਸਹਾਇਕ ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤ ੇਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜ ੇਇਨ੍ਹ ਾਂ ਮਵਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਬਦਲਾਵ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆ ਂ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਨੰੂ 416-338-1111 ਉੱਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ।



ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦ ੇਹ ੋਤਾਂ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ID) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਿ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੋਰੰਟ ੋ
ਦ ੇਪਤ ੇਨੰੂ ਮਦਖਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀ (ID) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਮਲਆਉਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਡ ਆਈਡੀ (ID) 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦ ੇਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਮਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਆਈਡੀ (ID) ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ:
•  ਓਂਟਾਮਰਓ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਫ਼ੋਟੋ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਿੋਟਰ ਵਾਹਨ ਪਰਮਿਟ (ਵਹੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ)।
•  ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਮਵਅਕਤੀਗਤ ਚੈੱਕ, ਕ੍ਰੈਮਡਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦ ੇਖਾਤ ੇਦੀ ਸਟੇਟਿੈਂਟ
•  ਹਾਈਡ੍ਰ,ੋ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਕੇਬਲ ਟੀ ਵੀ, ਪਾਣੀ, ਗੈਸ ਦਾ ਮਬਲ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦ ੇਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਈ ਮਬਲ।
•  ਚੈੱਕ ਸਟੱਬ, T4 ਸਟੇਟਿੈਂਟ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਮਲਪ।
•  ਓਂਟਾਮਰਓ ਵਰਕਸ ਜਾਂ ਓਂਟਾਮਰਓ ਮਡਸਏਮਬਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਦ ੇਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਡਪਾਮਜ਼ਟ ਦੀ ਸਟੇਟਿੈਂਟ।
•  ਸੰਪਤੀ ਕਰ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ, ਆਿਦਨ ਕਰ ਿੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਨੋਮਟਸ, ਚਾਇਲਡ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਮਫ਼ਟ ਸਟੇਟਿੈਂਟ।
•  ਿਾਰਗੇਜ ਸਟੇਟਿੈਂਟ, ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਮਕਰਾਏ ਦਾ ਸਿਝੌਤਾ।
•  ਮਕਸੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ੇਸਕੂਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਕ੍ਰਪਟ ਜਾਂ ਮਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ
•  ਮਕਸੇ ਸਕੈਂਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਮਵੱਚ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਦੀ ਮਰਹਾਇਸ਼ ਦ ੇਲਈ ਮਜ਼ੰਿੇਵਾਰ ਆਮਫਸ ਜਾਂ ਅਮਧਕਾਰੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 

ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜ ੋਕੈਂਪਸ ਦੀ ਮਰਹਾਇਸ਼ ਮਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ
•  ਕੈਨੇਡਾ, ਓਂਟਾਮਰਓ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਓਂਟਾਮਰਓ ਮਵੱਚ ਮਕਸੇ ਮਿਉਂਸੀਪੈਲਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਓਂਟਾਮਰਓ ਮਵੱਚ ਮਕਸੇ ਅਦਾਲਤ 

ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਿਾਮਣਤ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।
•  ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟ (ਕੈਨੇਡਾ) ਦ ੇਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਰ ਕਾਉਂਮਸਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। 
•  ਬੀਿ ੇਦੀ ਪਾਲਸੀ ਜਾਂ ਬੀਿ ੇਦੀ ਸਟੇਟਿੈਂਟ।
•  ਕਰਜ਼ ਦਾ ਸਿਝੌਤਾ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਮਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦ ੇਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੋਰ ਮਵੱਤੀ ਸਿਝੌਤਾ।
•  ਇੰਪਲਾਇਿੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੈਨੀਮਫ਼ਟ ਪੇਡ T4E ਦੀ ਸਟੇਟਿੈਂਟ।
•  ਓਲਡ ਏਜ ਮਸਕਓਰਟੀ T4A (QAS) ਦੀ ਸਟੇਟਿੈਂਟ, ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬੈਨੀਮਫਟ T4A(P), ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 

ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਿੈਂਟ।
•  ਵਰਕਪਲੇਸ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਡਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੋਰਡ ਸਟੇਟਿੈਂਟ ਆਫ਼ ਬੈਨੀਮਫਟਜ਼ T5007.

•  CNIB ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਪੰਜੀਮਕ੍ਰਤ ਖੈਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾ ਜ ੋਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਤੋਂ ਕਾਰਡ।
•  ਮਕਸੇ ਲੰਿੀ ਮਿਆਦ ਦ ੇਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਦ ੇਮਵੱਚ ਲਾਂਗ-ਟਰਿ ਕੇਅਰ ਹੋਿਜ਼ ਐਕਟ, 2007 ਦ ੇਅਧੀਨ ਮਰਹਾਇਸ਼ ਨੰੂ ਮਦਖਾਉਂਦਾ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਜਸਨੰੂ ਮਕ ਘਰ ਦ ੇਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
•  ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਮਰਕਾਰਡ

ਿ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਆਈਡੀ (ID) ਨਹੀਂ ਹ ੈ
ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿੱਤਪੱਤਰ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀ (ID) 
ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲਈ ਹਕਹਾ ਿਾਵੇਗਾ।



ਹਸਟੀ ਕਲਰਕ ਦ ੇਦਫਤਰ ਦ ੇਹਟਕਾਣੇ
ਸੋਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 4:30 ਵਜ ੇਤੱਕ ਹੇਿ ਮਲਖ ੇਸਥਾਨਾਂ ਤ:ੇ

• 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  

ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਵੈੱਬ: toronto.ca/elections
ਈਿੇਲ: elections@toronto.ca
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰਮਵਸਜ਼: 416-338-1111
ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਬਦਲਾਵ: 416-338-2020
ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਈਿੇਲ: 
Accessibility Email: accessibleelections@toronto.ca
ਟੀ.ਟੀ.ਵਾਈ. (TTY): 416-338-0889

@torontovotes

@torontovotes  

Toronto Votes  

ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਿੁੱ ਖ ਤਾਰੀਖਾਂ
10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ: ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 7 ਵਜ ੇਤੱਕ ਅਡਵਾਂਸ ਵੋਟ
14 ਅਕਤੂਬਰ: ਅਡਵਾਂਸ ਵੋਟ ਦਾ ਅੰਮਤਿ ਮਦਨ
22 ਅਕਤੂਬਰ: ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਦਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 8 ਵਜ ੇਤੱਕ


