
ཁྱེད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར། ཁྱེད་ཀྱི་འྲོས་ཤྲོག
ཕྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 22
toronto.ca/elections



ས་གནས་འགྱུར་བ།
2018 ལྲོའྱི་གྲོང་སྱེའྲོ་འྲོས་བསྡུའྱི་ཆྱེད་ས་གནས་ས་མཚམས་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡྲོད། འགྱུར་བཅྲོས་འདྱི་དག་ 2018 ཕྱི་ཟླ་ 12 ཚེས་ 1 ཉྱིན་གྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ལས་

ཡུན་དབུ་འཛུགས་གནང་ནས་བཟུང་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ་རྱེད། ས་གནས་ས་མཚམས་གྱི་འགྱུར་བ་ཡག་པྲོ་ཤྱེས་རྲོགས་ཐུབ་པར་ཁྱེད་ཀྱིས།

• ཁྱེད་ཀྱི་འྲོས་བསྡུའྱི་ས་གནས་དང་ཁྱེད་ཀྱི་ས་གནས་ནང་དུ་འྲོས་གཞྱིའྱི་ནང་སུ་ལང་ཡྲོད་མྱིན་ཞྱིབ་བཤྱེར་ཆྱེད་ངའྱི་འྲོས་ཤྲོག་  

(toronto.ca/elections/myvote) བྱེད་སྤྲོད་གཏྲོང་། 

• ས་གནས་ས་ཁྲ་དང་འྲོས་བསྡུའྱི་ས་ཚིགས་ལྟ་ཞྱིབ་བྱ།

ཞྱིབ་ཕྲའྱེ་ཆྱེད་ང་ཚོའྱི་དྲ་བྱང་ toronto.ca/elections ནས་གཟྱིགས་རྒྱུ་དང་ཡང་ན་ཁ་པར་ 416-338-1111 ཐྲོག་ང་ཚོར་འབྱེལ་བ་གནང་འཐུས། 

MyVote
ངའྱི་འྲོས་ཤྲོག་ (MyVote) ནང་ཁྱེད་ལ་དགྲོས་པ་ཆ་ཚང་ལྡན་ཡྲོད། ངའྱི་འྲོས་ཤྲོག་ (MyVote) དྱེ་

དག་འགྲོ་འཛུགས་ཆྱེད་ཁྱེད་ཀྱི་ ཊྲོ་རྲོན་ཊྲོའྱི་ཁ་བྱང་ནང་འཇུག་བྱ། དང་།:

•  ཁྱེད་རང་གྱི་ས་གནས་དང་ས་ཁྲ་འཚོལ།

•  ཁྱེད་ཀྱི་ས་གནས་ནང་འྲོས་གཞྱིར་ལང་མཁན་རྣམས་ལྟ་བར་བྱ།

•  ཁྱེད་རང་འྲོས་འཕྱེན་མཁན་མྱིང་ཐྲོ་ནང་ཡྲོད་མྱེད་འཚོལ། 

•  འྲོས་འཕྱེན་མཁན་ཐྲོ་གཞུང་ (ཕྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 1 བར།) ཆྱེད་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སྲོན་འཇྲོག་གམ་སླར་གསྲོ་བྱ་དགྲོས། 

•  འྲོས་བསྡུའྱི་ཉྱིན་དང་འྲོས་བསྡུའྱི་ས་གནས་ཤྱེས་པར་བྱྱེད་དགྲོས།

•  ཁྱེད་ཀྱི་འྲོས་འཕྱེན་ལག་ཁྱེར་ལྟ་ཞྱིབ་དང་དཔར་རྒྱུ།

•  ཁྱེད་ཀྱི་འྲོས་བསྡུའྱི་ས་གནས་སླྱེབ་རུང་སྲོར་གནས་ཚུལ་འཚོལ། (ཕྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 1 ནས་འགྲོ་འཛུགས་)

•  ཁྱེད་ཀྱི་འྲོས་ཤྲོག་ (ཕྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 1 ནས་འགྲོ་འཛུགས་) གྱི་དཔྱེ་མཚོན་ལྟ་བར་བྱ།

འྲོས་བསྡུའྱི་ས་གནས་འགྱུར་བ་འགྲོ་ཆྲོག་པ་ཡྱིན་ཙང་ཁྱེད་རང་འྲོས་འཕྱེན་དུ་མ་ཕྱེབས་གྲོང་ངའྱི་འྲོས་ཤྲོག་ (MyVote) ཅྱེས་པའྱི་སྟྱེང་མུ་མཐུད་ཞྱིབ་ལྟ་གནང་དགྲོས། 

ཁྱེད་ཀྱིས་འྲོས་ཤྲོག་སྲོར་ཤྱེས་དགྲོས་པ་ཇྱི་ཡྲོད་འཚོལ་སའྱི་དྲ་ཐྲོག་ཡྲོ་བྱད།

toronto.ca/elections/myvote



སུས་འྲོས་འཕྱེན་ཆྲོག་པ་ཡྱིན།
གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་རང་གཤམ་འཁྲོད་ཆ་རྐྱེན་ལྡན་ན་ཊྲོ་རྲོན་ཊྲོ་གྲོང་སྱེའྱི་འྲོས་བསྡུའྱི་ནང་འྲོས་འཕྱེན་ཐུབ།:

•  ཁྱེ་ན་ཌའྱི་མྱི་སྱེར་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། དང་། 

•  ཉུང་མཐར་རང་ལྲོ་ 18 ཡྱིན་པ། དང།

•  ཊྲོ་རྲོན་ཊྲོ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་གྱི་གནས་སྲོད་པ་ཡྱིན་པའམ། ཡང་ན།

•  ཊྲོ་རྲོན་ཊྲོ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་གྱི་གནས་སྲོད་པ་མ་ཡྱིན་ནའང་། ཁྱེད་དམ་ཁྱེད་ཀྱི་བཟའ་ཟླ་ལ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་མཁར་དབང་བདག་དབང་ངམ་ཡང་ན་གླས་ཐྲོག་

གནསཡྲོད་པ། དང་།

•  ཁྲྱིམས་སྒྱིག་གང་རུང་ནང་འྲོས་འདྱེམས་བྱ་རྒྱུའྱི་བཀག་འགྲོག་མྱེད་པ།

ཁྱེད་རང་ཊྲོ་རྲོན་ཊྲོའྱི་རྒྱལ་ས་ནང་རང་བདག་མཁར་དབང་ཡྲོད་པ་འམ་གླས་པ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་ལྟྲོས་མྱེད་ཊྲོ་རྲོན་ཊྲོའྱི་གྲོང་སྱེའྱི་འྲོས་བསྡུ་ནང་ལན་གཅྱིག་ཁྲོ་ན་འྲོས་འཕྱེན་

ཆྲོག ཁྱེད་རང་ངྱེས་པར་དུ་སྲོ་སྲོའྱི་སྲོད་གནས་རང་དུ་འྲོས་འཕྱེན་དགྲོས། 

འྲོས་བསྡུ་ཉྱིན་མྲོ།
2018 ཕྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 22 རྱེས་གཟའ་ཟླ་བའྱི་སྔ་དྲྲོ་ཚུྲོད་ 10 པ་ནས་ཕྱི་དྲྲོ་ཚུྲོད་ 8 པའྱི་བར།

སྔྲོན་འཕྱེན་འྲོས་བསྡུ།
2018 ཕྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 10 རྱེས་གཟའ་ལྷག་པ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 14 རྱེས་གཟའ་ཉྱི་མའྱི་བར་གྱི་སྔ་དྲྲོ་ཚུྲོད་ 10 པ་ནས་ཕྱི་དྲྲོ་ཚུྲོད་ 7 པའྱི་བར།

ཁྱེད་ཀྱི་སྔྲོན་འཕྱེན་འྲོས་བསྡུའྱི་ས་ཚིགས་དྱེ་ཁྱེད་ཀྱི་འྲོས་བསྡུ་ལག་ཁྱེར་ཐྲོག་གསལ་རྒྱུ་ཡྱིན་པའམ་ཡང་ན་ངའྱི་འྲོས་ཤྲོག་ (MyVote) ཅྱེས་པའྱི་སྟྱེང་ནས་འཚོལ་དགྲོས།

ཁྱེད་རང་འྲོས་བསྡུ་ལ་ཕྱེབས་སབས་ཁྱེད་ཀྱི་འྲོས་བསྡུའྱི་ལག་ཁྱེར་དྱེ་དཔར་སྐྲུན་བྱས་པའམ་ཁྱེད་ཀྱི་ལག་ཐྲོགས་ཁ་པར་ནང་བསྟན་པའྱི་ཆྱེད་ཁྱེད་ངའྱི་འྲོས་ཤྲོག་ 

(MyVote) བྱེད་སྤྲོད་ཐྲོངས།

གྲོང་ཁྱེར་ཚོགས་ཁང་།
2018 ཕྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 10 རྱེས་གཟའ་ལྷག་པ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 14 རྱེས་གཟའ་ཉྱི་མའྱི་བར་གྱི་སྔ་དྲྲོ་ཚུྲོད་ 10 པ་ནས་ཕྱི་དྲྲོ་ཚུྲོད་ 7 པའྱི་བར།

ཁྱེད་རང་སྔྲོན་འཕྱེན་འྲོས་བསྡུ་སབས་ཊྲོ་རྲོན་ཊྲོའྱི་ས་གནས་གང་དུ་ཡྲོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟྲོས་པར་ཊྲོ་རྲོན་ཊྲོའྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཚོགས་ཁང་ Toronto City Hall, 100 Queen 

Street W. དུ་འྲོས་ཤྲོག་འཕྱེན་ཆྲོག

ངྲོ་སྤྲོད། (ID)
འྲོས་འཕྱེན་པར་ཁྱེད་རང་ངྱེས་པར་དུ་ཁྱེད་ཀྱི་མྱིང་དང་ཊྲོ་རྲོན་ཊྲོའྱི་ཁ་བྱང་ཚད་ལྡན་འཁྲོད་པའྱི་ངྲོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་བསྟན་དགྲོས།

འྲོས་འཕྱེན་གྲོ་སབས།

འྲོས་བསྡུ་ཉྱིན་གྱི་སབས་བང་སྒྱིག་མྱི་དགྲོས། འྲོས་འཕྱེན་མཁན་མྱིང་ཐྲོ་

དྱེབ་འགྲོད་ཀྱིས་སྲོ་སྲོའྱི་འྲོས་བསྡུ་ལག་ཁྱེར་བསམ་དགྲོས།



ཁྱེད་རང་འྲོས་བསྡུ་ཕྱེབས་སབས་སྲོ་སྲོའྱི་འྲོས་བསྡུ་ལག་ཁྱེར་བསམ་དགྲོས།

ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འགྱིགས་ཡྲོད་མྱེད་ལྷག་པར་དུ་དྱེ་སྔྲོན་གྱི་འྲོས་བསྡུ་ནས་བཟུང་གྱི་ཁྱེད་ཀྱི་མྱིང་བཅྲོས་སྒྱུར་སྲོང་ཡྲོད་ཚེ་ཞྱིབ་ལྟ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆྱེན་པྲོ་ཡྱིན། ཊྲོ་རྲོན་ཊྲོའྱི་གྲོང་

ཁྱེར་གྱི་འྲོས་འཕྱེན་མཁན་མྱིང་ཐྲོ་དྱེབ་སྐྱེལ་ཡྲོད་པ་ཞྱེས་པ་ནྱི་འྲོས་བསྡུའྱི་ས་གནས་ནང་གྱི་ཁྱེད་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཇྱེ་མགྲོགས་སུ་གཏྲོང་བར་ཁྱེད་ལ་འྲོས་བསྡུ་ལག་ཁྱེར་ཐྲོབ་ཀྱི་ཡྲོད། 

འྲོས་འཕྱེན་མཁན་མྱིང་ཐྲོ་ནང་དྱེབ་སྐྱེལ་གནང་དགྲོས།

ཕྱི་ཟླ་ 9 ཚེས་ 17 ནས་འགྲོ་འཛུགས་ཀྱིས་ཊྲོ་རྲོན་ཊྲོ་གྲོང་ཁྱེར་ནས་འྲོས་འཕྱེན་མཁན་ཐྲོ་གཞུང་བསྐར་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་ངྲོ་བཞྱེས་གནང་རྒྱུ་རྱེད། 

•  ཁྱེད་རང་འྲོས་འཕྱེན་མཁན་ཐྲོ་གཞུང་ལ་ཡྲོད་མྱེད་ཁ་པར་ 416-338-1111 ཐྲོག་འབྱེལ་བ་གནང་སྟྱེ་ལྟ་ཞྱིབ་གནང་ཆྲོག

•  ཁྱེད་རང་གྲོང་ཁྱེར་དྲུང་ཡྱིག་ལས་ཁུངས་ས་ཚིགས་གང་རུང་དུ་ངྲོ་བཅར་ཐྲོག་འྲོས་འཕྱེན་མཁན་ཐྲོ་གཞུང་བསྐར་བཅྲོས་སྙན་ཞུ་

བཀང་པའམ་ཁ་པར་ 416-338-1111 བརྒྱུད་འབྱེལ་བ་གནང་སྟྱེ་སྲོ་སྲོའྱི་གནས་ཚུལ་སྲོན་འཇྲོག་གམ་སླར་གསྲོ་གནང་ཐུབ།

•  ཁྱེད་རང་གྱི་མྱིང་དྱེ་འྲོས་བསྡུ་མཐའ་མའྱི་ཉྱིན་གྱི་འྲོས་འཕྱེན་ཐྲོ་གཞུང་ནང་སླྱེབས་པའྱི་ཆྱེད་ཕྱི་ཟླ་ 10 པའྱི་ཚེས་ 14 ནང་ཚུན་

བསྐར་ཞྱིབ་ཡྲོངས་རྲོགས་ངྱེས་པར་དུ་བསྒྲུབ་ཟྱིན་པ་དགྲོས། ཚེས་གངས་འདྱིའྱི་རྱེས་ཁྱེད་ནས་རང་ཉྱིད་ཕྱི་ཟླ་ 10 པའྱི་ཚེས་ 22 

ཉྱིན་འྲོས་བསྡུ་ཕྱེབས་སའྱི་ས་ཚིགས་དྱེར་སྲོན་འཇྲོག་གནང་ཆྲོག

ཕྱི་ཟླ་ 9 པའྱི་ཚེས་ 17 ནས་ཕྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 1 བར་ངའྱི་འྲོས་ཤྲོག་ (MyVote) བྱེད་སྤྲོད་ཀྱིས་དྲ་ཐྲོག་ནས་སྲོ་སྲོའྱི་གནས་

ཚུལ་རྣམས་ཞྱིབ་འཇུག སྲོན་འཇྲོག་གམ་འགྱུར་བཅྲོས་གཏྲོང་ཆྲོག

ངའྱི་འྲོས་ཤྲོག་ (MyVote) (toronto.ca/elections/myvote) བྱེད་སྤྲོད་བྱྲོས།

•  ཁྱེད་རང་འྲོས་འཕྱེན་མཁན་ཐྲོ་གཞུང་ནང་ཡྲོད་མྱེད་ལྟ་ཞྱིབ་བྱྲོས།

•  འྲོས་འཕྱེན་མཁན་ཐྲོ་གཞུང་ནང་སྲོ་སྲོའྱི་མྱིང་སྲོན་འཇྲོག་བྱ་དགྲོས། 

•  ཁྱེད་ཀྱི་འྲོས་འཕྱེན་མྱིའྱི་གནས་ཚུལ་བཟྲོ་བཅྲོས་གནང་དགྲོས། 

ཊོ་རོན་ཊོ་�ོང་�ེར་ཚ�གས་ཁང་། Toronto City Hall, 100 Queen St., W.
དཔེ་མཚ�ན་�ི་ཚ�གས་བ�ི་གནས། Example Community Centre, 123 Example Rd
དཔེ་མཚ�ན་�ོ་སེང་བ�ི་གནས། Example Recreation Centre,་231 Example Dr

�ོང་�ེའི་འོས་བ�།

ས་གནས། 1 �ེ་ཚན་�ང་བ། 24

�ོན་འཕེན་འོས་བ�།
2018 �ི་�་ 10 ཚ�ས་ 10 ནས་ 14 བར་�ི་�་�ོ་ཚ�ུད་ 10 པ་ནས་�ི་�ོ་ཚ�ུད་ 7 པ་བར།

ས་ཚ�གས་གཅགི་

�་འསོ་འཕནེ།

འོས་བ�་ཉིན་མོ།

2018 �ི་�་ 10 ཚ�ས་ 22 རེས་གཟའ་�་བ། �་�ོ་ཚ�ུད་ 10 པ་ནས་�ི་�ོ་ཚ�ུད་ 8 པའི་བར།

་་་་འསོ་འཕནེ་ས
འ་ིས་གནས། 

(�ིར་བཏང་མི་མང་�ོབ་�།) General Public School – GYM
2345 LongDriveStree

�ེད་�ི་�ོབ་�འི་རོགས་རམ་དེ་�ར་ཐོ་འགོད་�ས། ཕ་རན་སི་ཡེ་�འི་ཆོས་�གས།

ཁ་�ང་ཚད་�ན་དང་འ�ེལ།

ཐུགས་དྲན། ཁྱྱེད་རང་འྲོས་བསྡུ་ལ་ཕྱེབས་སྐབས་སྲོ་སྲོའྱི་

མྱིང་དྱེ་འྲོས་འཕྱེན་མཁན་ཐྲོ་གཞུང་ནང་ཡྲོད་ཀྱང་རུངངྱེས་

པར་དུ་ངྲོ་སྤྲྲོད་ལག་ཁྱྱེར་བསྣམ་དགྲོས། 



འྲོས་འཕྱེན་མཁན་ཚོར་སྲོད་གནས།
འྲོས་བསྡུའྱི་ས་གནས། 
འྲོས་བསྡུའྱི་ས་གནས་ཡྲོངས་རྲོགས་སླྱེབས་རུང་དགྲོས་རྒྱུ་དང་། ས་ཚིགས་སྲོ་སྲོའྱི་སྲོར་གནས་ཚུལ་རྣམས་དྲ་བྱང་ toronto.ca/elections/voters སྟྱེང་ཡྲོད་པ་ཡྱིན།

འྲོས་བསྡུའྱི་མཁྲོ་ཆས་ཐྲོབ་རུང་།
འྲོས་འཕྱེན་རྲོགས་སྐྲོར་ས་ཚིགས་ནྱི་དབང་པྲོ་སྐྲོན་ཅན་རྱིགས་དང་རྲོགས་རམ་དགྲོས་མཁན་གཞན་དམྱིགས་བསལ་ཅན་ལ་ཁྲོ་ཚོའྱི་འྲོས་ཤྲོག་རང་མྲོས་དང་རང་དབང་

ཐྲོག་ནས་འཕྱེན་པར་འྲོས་ཤྲོག་གྱི་བྱིས་ཆས་ཤྱིག་ཡྱིན། ཁད་ཆྲོས་དྱེར་དྲད་རྱེག་བརྙན་ཡྲོལ། སྒ་ཟླྲོས་ཆ་ལག ལྲོང་ཡྱིག་གྱི་མཐྱེབ་གདན། ཧུབ་དང་ཕུའྱི་སྦུ་གུ་ཡྲོ་ཆས། ཡྱིག་

བཀྲོད་ཆྱེ་ཆུང་དང་ཚོན་ཤས་ཆྱེ་ཆུང་སྒྱིག་པའྱི་ཆྱེད་རྲོ་ཀར་སྲོར་སྐའམ་རྐང་པའྱི་བརྱེ་སྒྱུར་དང་ཆྱེ་ཆུང་ཚོད་འཛིན་ཁད་ཆྲོས་བཅས་ཚུད་ཡྲོད། 

འྲོས་འཕྱེན་རྲོགས་སྐྲོར་ས་ཚིགས་དྱེ་སྔྲོན་འཕྱེན་ས་གནས་ཡྲོངས་རྲོགས་ལ་ཡྲོད་པ་བྱྱེད་ཀྱི་རྱེད། གལ་སྱིད་ཁྱེད་རང་ལ་འྲོས་བསྡུ་ཉྱིན་ལ་འྲོས་འཕྱེན་རྲོགས་སྐྲོར་ས་ཚིགས་

བྱེད་སྤྲོད་གཏྲོང་དགྲོས་པ་དང་དྱེའྱི་མཐུན་རྐྱེན་དྱེ་ཁྱེད་ཀྱི་ཆ་བགྲོས་ས་གནས་སུ་མྱེད་ཚེ་ཁ་པར་ 416-338-1111 ཐྲོག་འབྱེལ་ཞུས་ཀྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་འྲོས་ཤྲོག་དྱེ་གནས་སྲོ་

གནང་རྲོགས་ཞྱེས་འབྲོད་སྐུལ་གནང་ཐུབ།

འྲོས་བསྡུའྱི་ངྲོ་ཚབ།
གལ་ཏྱེ་རྒྱུ་མཚན་གང་རུང་ལ་བརྱེན་ཏྱེ་འྲོས་བསྡུའྱི་ཉྱིན་མྲོ་དྱེ་དག་གང་གྱིས་ཀང་ཁྱེད་རང་འྲོས་འཕྱེན་གནང་མ་ཐུབ་ཚེ་ཁྱེད་ཀྱིས་འྲོས་བསྡུའྱི་ངྲོ་ཚབ་བསྲོ་གཞག་

འགྱེངས་ཤྲོག་བཀང་སྟྱེ་ཁྱེད་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་འྲོས་འཕྱེན་ཆྲོག་རྒྱུའྱི་ངྲོ་ཚབ་ཅྱིག་བསྲོ་གཞག་གནང་ཆྲོག

འྲོས་བསྡུའྱི་ངྲོ་ཚབ་བསྲོ་གཞག་འགྱེངས་ཤྲོག་དྱེ་འྲོས་བསྡུ་ཉྱིན་བར་གྲོང་ཁྱེར་དྲུང་ཡྱིག་ལས་ཁུངས་ས་ཚིགས་ནས་བཞྱེས་གནང་སྟྱེ་ངྲོས་སྦྲོར་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན། གནས་

ཚུལ་ཞྱིབ་ཕྲ་དྱེ་འྲོས་བསྡུ་ལས་གཞྱིའྱི་དྲ་བྱང་ toronto.ca/elections/voters ཐྲོག་ནས་འཚོལ་དགྲོས།

གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་ལ་འྲོས་འཕྱེན་ཕྲོགས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་

ཚེ་ང་ཚོར་ཁ་པར་ 416-338-2020 ཐྲོག་

འབྱེལ་བ་གནང་དགྲོས།

ལས་གཞྱི་གཞན།
•  འྲོས་འཕྱེན་ཕྲོགས་སྲོར་གྱི་ལམ་སྟྲོན་རྣམས་ལྲོང་ཡྱིག་དང་སད་ཡྱིག་ཁག་ 26 ཐྲོག་འྲོས་བསྡུ་ས་གནས་ཡྲོངས་རྲོགས་ལ་ཡྲོད་པ་ཡྲོང་གྱི་རྱེད།

•  འྲོས་འཕྱེན་མཁན་མྱིག་སྐྲོ་པྲོ་ཡྲོད་མཁན་ཚོར་རྲོགས་ཕན་ཆྱེད་འྲོས་བསྡུ་ས་ཚིགས་ཡྲོངས་ལ་ཆྱེར་མཐྲོང་ཤྲོག་བུ་ཡྲོད་པ་བཟྲོ་གྱི་རྱེད།

•  གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་རང་གྱི་གཟུགས་པྲོའྱི་དབང་གྱིས་འྲོས་བསྡུ་གནང་ཡུལ་དྱེ་འཛུལ་ཕྱེབས་གནང་ཐུབ་བལ་བ་ཡྱིན་ཚེ་ཁྱེད་ཀྱིས་འྲོས་བསྡུ་ས་གནས་

ནང་ལྲོགས་ཀྱི་ཕྲོགས་གཞན་ཞྱིག་ཏུ་འྲོས་འཕྱེན་ཆྲོག་པའྱི་འབྲོད་སྐུལ་གནང་ཐུབ། དཔྱེར་ན་སྣུམ་འཁྲོར་བཀག་འཇྲོག་གམ་སབ་ཕྲོགས། ཞྱིབ་

ཕྲའྱི་ཆྱེད་ཁ་པར་ 416-338-1111 འབྱེལ་བ་གནང་དགྲོས།

•  འྲོན་པའམ་རྣ་བས་གྲོ་ཁག་པྲོ་ཡྱིན་མཁན་ཚོར་འྲོས་བསྡུ་གནས་ཚུལ་དྱེ་འྲོན་པའྱི་འབྱེལ་ལམ་གླྲོག་ཆས་ TTY ཏར་འཕྲྱིན་ཁ་པར་  

416-338-OTTY (0889) ཐྲོག་འབྱེལ་བ་གནང་དགྲོས།

•  གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་རང་སྲོ་སྲོའྱི་ཐྲོག་ནས་འྲོས་ཤྲོག་འཕྱེན་མྱི་ཐུབ་ཚེ་ཁྱེད་རང་མཉམ་དུ་རྲོགས་པ་ཁྲྱིད་པའམ་ཁྱེད་ཀྱིས་འྲོས་བསྡུ་མྱི་ས་ལ་རྲོགས་

རམ་སླྲོང་ཆྲོག་པ་ཡྱིན།

•  འྲོས་བསྡུ་ས་གནས་ཚང་མས་མྱི་ལ་རྲོགས་རམ་དང་སྱེམས་ཅན་ཞབས་ཞུའྱི་བྱེད་སྤྲོད་རྱིགས་དགའ་བསུ་ཞུ་གྱི་ཡྲོད། 

གལ་ཏྱེ་གནས་ཁང་འདྱི་དག་གང་གྱིས་ཀང་ཁྱེད་ཀྱི་མངྲོན་འདྲོད་མྱི་སྒྲུབ་ཡྱིན་ཚེ་ང་ཚོར་ 

416-338-1111 ཐྲོག་འབྱེལ་བ་གནང་རྲོགས།



ངྲོས་ལྱེན་རུང་བའྱི་ངྲོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར།
ངྲོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ (ID) དྱེ་ཁྱེད་རང་འྲོས་ཤྲོག་བླུག་ཏུ་ཕྱེབས་སབས་དགྲོས་པ་ཡྱིན། ཁྱེད་ཀྱི་མྱིང་དང་ཊྲོ་རྲོན་ཊྲོ་ཁ་བྱང་ཚད་ལྡན་འཁྲོད་པའྱི་ངྲོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་རྐང་

གཅྱིག་འཁྱེར་རྒྱུ་དྲན་དགྲོས། ཁྱེད་ཀྱི་འྲོས་བསྡུ་ལག་ཁྱེར་དྱེ་ངྲོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཚུལ་དུ་བྱེད་སྤྲོད་མྱི་ཆྲོག

ངྲོས་ལྱེན་རུང་བའྱི་ངྲོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་གྱི་དཔྱེ་མཚོན།
•  ཨྲོན་ཊ་རྱི་ཨྲོ་ནས་གནང་པའྱི་འདྲ་པར་བྱང་བུ། ཁ་ལྲོ་པའྱི་ལག་ཁྱེར་རམ་སྣུམ་འཁྲོར་ཆྲོག་མཆན་ (སྣུམ་འཁྲོར་ཆ་ཤས།)

•  ཕྱིར་འཐྱེན་བྱས་པའྱི་མྱིང་བཀྲོད་དངུལ་འཛིན། བུ་ལྲོན་བྱང་བུའམ་དངུལ་ཁང་རྱིས་ཁྲའྱི་རྱིས་བརྲོད།

•  ཆུ་གླྲོག ཁ་པར་རླུང་འཕྲྱིན། ཆུ། རླངས་རས་བཅས་ལྲོངས་སྤད་པའྱི་འབྱིལ་འཛིན་ནམ་མྱི་མང་ལྲོངས་སྤད་འཐུས་ཚོགས་ནས་གནང་པའྱི་འབྱིལ་འཛིན།

•  དངུལ་འཛིན་བཅད་ཡ། T4 རྱིས་བརྲོད་དམ་སྦྱིན་བདག་གྱིས་གནང་པའྱི་འཇལ་སྤྲོད་བྱུང་འཛིན།

•  ཨྲོན་ཊ་ཏྱི་ཨྲོ་ལས་རྱིགས་སམ་ཨྲོན་ཊ་རྱི་ཨྲོ་དབང་པྲོ་སྐྲོན་ཅན་རྲོགས་རམ་ལས་གཞྱིའྱི་ཆྱེད་ཐད་ཀར་བཅྲོལ་འཇྲོག་གྱི་རྱིས་བརྲོད།

•  མཁར་དབང་ཁྲལ་གྱི་དཔྱད་ཞྱིབ། ཡྲོང་འབབ་ཁྲལ་གྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་བརྡ་ཁབ། བྱྱིས་པའྱི་ཁྲལ་གྱི་ཐྲོབ་ཐང་གསལ་བསྒགས།

•  གཏའ་འཇྲོག་ཡྱི་གྱེ། བྲོགས་ལྱེན་ནམ་གླ་འབབ་ཁས་ལྱེན་གན་རྒྱ།

•  མཐྲོ་སླྲོབ་ཀྱི་ཨང་ཤྲོག་འདྲ་བཤུས་སམ་གྲུབ་འབས་ལག་ཁྱེར།

•  མཐྲོ་སླྲོབ་གནས་སྲོད་སླྲོབ་ཕྲུག་གྱི་འགན་ཡྲོད་ལས་བྱྱེད་དམ་ཡང་ན་་ཡྱིག་ཚང་ནས་གནང་པའྱི་མཐྲོ་སླྲོབ་གནས་སྲོད་ཁུངས་སྐྱེལ་ཡྱི་གྱེ།

•  ཁྱེ་ན་ཌའྱི་གཞུང་། ཨྲོན་ཊ་རྱི་ཨྲོ་འམ་ཨྲོན་ཊ་རྱི་ཨྲོའྱི་གྲོང་སྱེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་གཞན་ནམ་ཨྲོན་ཊ་རྱི་ཨྲོའྱི་ཁྲྱིམས་ཁང་ནས་གནང་པའམ་ངྲོས་སྦྲོར་ཡྲོད་

པའྱི་ཡྱིག་ཆ།

•  ཨྱིན་ཌྱེན་བཅས་ཁྲྱིམས་(ཁྱེ་ན་ཌ།)འྲོག་བཙུགས་པའྱི་ཨྲོན་ཊ་རྱི་ཨྲོའྱི་ནང་གྱི་ཉྱེ་འབྱེལ་ཚོགས་པའྱི་ (Band Council) ཡྱི་གྱེ།

•  ཉྱེན་སྲུང་མ་འཇྲོག་སྱིད་བྱུས་སམ་ཉྱེན་སྲུང་མ་འཇྲོག་ཡྱིག་ཆ།

•  བུ་ལྲོན་གན་རྒྱའམ་དཔལ་འབྱྲོར་སྒྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱི་དཔལ་འབྱྲོར་གན་རྒྱ་གཞན།

•  ལས་ཀའྱི་ཉྱེན་སྲུང་མ་འཇྲོག་ཐྲོབ་ཐང་སྤྲོད་འཇལ་ཡྱིག་ཆ། T4E

•  རྒས་གཅྲོང་བདྱེ་འཇགས་ T4A (OAS) ཀྱི་སྙན་ཐྲོའྱི་ཡྱིག་ཆ། ཁྱེ་ན་ཌ་རྒས་ཕྲོགས་ལས་འཆར་ཐྲོབ་ཐང་། T4A (P) ཁྱེ་ན་ཌའྱི་རྒས་ཕྲོགས་ལས་འཆར་

རྲོགས་རམ་སྙན་ཐྲོ།

•  ལས་ཡུལ་ཉྱེན་སྲུང་དང་ཉྱེན་སྲུང་མ་འཇྲོག་ཚོགས་འདུའྱི་ཐྲོབ་ཐང་གྱི་སྙན་ཐྲོ། T5007

•  དབང་སྐྲོན་ཉམ་ཐག་ཚོར་ལྟ་རྲོག་གནང་མཁན་དྱེབ་སྐྱེལ་ཡྲོད་པའྱི་སྙྱིང་རྱེ་ཚོགས་པ་གཞན་གྱི་ལག་ཁྱེར་རམ་ CNIB ལག་ཁྱེར།

•  2007 འྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་པྲོའྱི་གཅྱེས་སྐྲོང་སྨན་ཁང་གྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་དགྲོངས་དྲོན་དུས་ཡུན་རྱིང་པྲོའྱི་གཅྱེས་སྐྲོང་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ནས་གནང་པའྱི་

དུས་ཡུན་རྱིང་པྲོའྱི་གཅྱེས་སྐྲོང་སྨན་ཁང་གྱི་གནས་སྲོད་ཡྱིག་ཆ།

•  སྨན་ཁང་ལག་ཁྱེར་རམ་ཡྱིག་ཆ།

གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་ལ་ངྲོས་ལྱེན་རུང་བའྱི་ངྲོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་མྱེད་པའམ་འྲོས་འཕྱེན་

མཁན་མྱིང་ཐྲོའྱི་ནང་མྱེད་ཚེ་ཁྱེད་རང་ལ་འྲོས་ཤྲོག་ཐྲོབ་པའྱི་ཆྱེད་སླར་ཁྱེད་ལ་ངྲོ་

སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་བསམ་ནས་ཕྱིར་ལ་ཕྱེབས་ཤྲོག་ཅྱེས་གསུང་གྱི་རྱེད།



གྲོང་ཁྱེར་དྲུང་ཡྱིག་ལས་ཁུངས་ས་ཚིགས།
གཤམ་གསལ་ས་གནས་སུ་རྱེས་གཟའ་ཟླ་བ་ནས་པ་སངས་བར་སྔ་དྲྲོ་ཚུྲོད་༨།༣༠ ནས་ཕྱི་དྲྲོ་ཚུྲོད་༤།༣༠ བར།

• 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 

འབྱེལ་བྱང་བྱེད་སྤྲོད་བྱ།
དྲ་ཚིགས།: toronto.ca/elections

གླྲོག་འཕྲྱིན།: elections@toronto.ca

འྲོས་བསྡུ་ཞབས་ཞུ་ཁག 416-338-1111

ཐྲོབ་རུང་གནས་ཁང་། 416-338-1111

སྤྲོད་རུང་གླྲོག་འཕྲྱིན། accessibleelections@toronto.ca

TTY: 416-338-0889

@torontovotes  

@torontovotes  

Toronto Votes  

ཕྱི་ཟླ་ 10 པའྱི་གལ་ཆྱེའྱི་ཚེས་གངས།
ཕྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 10 ནས་ཕྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 14 བར། སྔ་དྲྲོ་ཚུྲོད་ 10 པ་ནས་ཕྱི་དྲྲོ་ཚུྲོད་ 7 པ་བར་སྔྲོན་འཕྱེན་འྲོས་བསྡུ།

ཕྱི་ཟླ་ 10 པའྱི་ཚེས་ 14 ། སྔྲོན་འཕྱེན་འྲོས་བསྡུའྱི་ཉྱིན་མཐའ་མ།

ཕྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 22 ། འྲོས་བསྡུ་ཉྱིན་མྲོ། སྔ་དྲྲོ་ཚུྲོད་ 10 པ་ནས་ཕྱི་དྲྲོ་ཚུྲོད་ 8 པ་བར།


