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

ས་གནས་འགྱུར་བ།
ལོའི་གྲོང་སྡེའོ་འོས་བསྡུའི་ཆེད་ས་གནས་ས་མཚམས་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད། འགྱུར་བཅོས་འདི་དག་ 2018 ཕྱི་ཟླ་ 12 ཚེས་ 1 ཉིན་གྱི་ཚོགས་འདུའི་ལས་
ཡུན་དབུ་འཛུགས་གནང་ནས་བཟུང་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ་རེད། ས་གནས་ས་མཚམས་གྱི་འགྱུར་བ་ཡག་པོ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པར་ཁྱེད་ཀྱིས།
2018

• ཁྱེད་ཀྱི་འོས་བསྡུའི་ས་གནས་དང་ཁྱེད་ཀྱི་ས་གནས་ནང་དུ་འོས་གཞིའི་ནང་སུ་ལང་ཡོད་མིན་ཞིབ་བཤེར་ཆེད་ངའི་འོས་ཤོག་
(toronto.ca/elections/myvote) བེད་སྤྱོད་གཏོང་།
• ས་གནས་ས་ཁྲ་དང་འོས་བསྡུའི་ས་ཚིགས་ལྟ་ཞིབ་བྱ།
ཞིབ་ཕྲའེ་ཆེད་ང་ཚོའི་དྲ་བྱང་ toronto.ca/elections ནས་གཟིགས་རྒྱུ་དང་ཡང་ན་ཁ་པར་ 416-338-1111 ཐོག་ང་ཚོར་འབྲེལ་བ་གནང་འཐུས།

MyVote

ངའི་འོས་ཤོག་ (MyVote) ནང་ཁྱེད་ལ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ལྡན་ཡོད། ངའི་འོས་ཤོག་ (MyVote) དེ་
དག་འགོ་འཛུགས་ཆེད་ཁྱེད་ཀྱི་ ཊོ་རོན་ཊོའི་ཁ་བྱང་ནང་འཇུག་བྱ། དང་།:
• ཁྱེད་རང་གི་ས་གནས་དང་ས་ཁྲ་འཚོལ།
• ཁྱེད་ཀྱི་ས་གནས་ནང་འོས་གཞིར་ལང་མཁན་རྣམས་ལྟ་བར་བྱ།
• ཁྱེད་རང་འོས་འཕེན་མཁན་མིང་ཐོ་ནང་ཡོད་མེད་འཚོལ།
• འོས་འཕེན་མཁན་ཐོ་གཞུང་ (ཕྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 1 བར།) ཆེད་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སྣོན་འཇོག་གམ་སླར་གསོ་བྱ་དགོས།
• འོས་བསྡུའི་ཉིན་དང་འོས་བསྡུའི་ས་གནས་ཤེས་པར་བྱེད་དགོས།
• ཁྱེད་ཀྱི་འོས་འཕེན་ལག་ཁྱེར་ལྟ་ཞིབ་དང་དཔར་རྒྱུ།
• ཁྱེད་ཀྱི་འོས་བསྡུའི་ས་གནས་སླེབ་རུང་སྐོར་གནས་ཚུལ་འཚོལ། (ཕྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 1 ནས་འགོ་འཛུགས་)
• ཁྱེད་ཀྱི་འོས་ཤོག་ (ཕྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 1 ནས་འགོ་འཛུགས་) གི་དཔེ་མཚོན་ལྟ་བར་བྱ།

འོས་བསྡུའི་ས་གནས་འགྱུར་བ་འགྲོ་ཆོག་པ་ཡིན་ཙང་ཁྱེད་རང་འོས་འཕེན་དུ་མ་ཕེབས་གོང་ངའི་འོས་ཤོག་ (MyVote) ཅེས་པའི་སྟེང་མུ་མཐུད་ཞིབ་ལྟ་གནང་དགོས།

ཁྱེད་ཀྱིས་འོས་ཤོག་སྐོར་ཤེས་དགོས་པ་ཇི་ཡོད་འཚོལ་སའི་དྲ་ཐོག་ཡོ་བྱད།
toronto.ca/elections/myvote

འོས་འཕེན་གོ་སྐབས།
སུས་འོས་འཕེན་ཆོག་པ་ཡིན།
གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་གཤམ་འཁོད་ཆ་རྐྱེན་ལྡན་ན་ཊོ་རོན་ཊོ་གྲོང་སྡེའི་འོས་བསྡུའི་ནང་འོས་འཕེན་ཐུབ།:
• ཁེ་ན་ཌའི་མི་སེར་ཞིག་ཡིན་པ། དང་།
• ཉུང་མཐར་རང་ལོ་ 18 ཡིན་པ། དང།
• ཊོ་རོན་ཊོ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་གི་གནས་སྡོད་པ་ཡིན་པའམ། ཡང་ན།
• ཊོ་རོན་ཊོ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་གི་གནས་སྡོད་པ་མ་ཡིན་ནའང་། ཁྱེད་དམ་ཁྱེད་ཀྱི་བཟའ་ཟླ་ལ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་མཁར་དབང་བདག་དབང་ངམ་ཡང་ན་གླས་ཐོག་
གནསཡོད་པ། དང་།
• ཁྲིམས་སྒྲིག་གང་རུང་ནང་འོས་འདེམས་བྱ་རྒྱུའི་བཀག་འགོག་མེད་པ།
ཁྱེད་རང་ཊོ་རོན་ཊོའི་རྒྱལ་ས་ནང་རང་བདག་མཁར་དབང་ཡོད་པ་འམ་གླས་པ་ཡིན་མིན་ལ་ལྟོས་མེད་ཊོ་རོན་ཊོའི་གྲོང་སྡེའི་འོས་བསྡུ་ནང་ལན་གཅིག་ཁོ་ན་འོས་འཕེན་
ཆོག ཁྱེད་རང་ངེས་པར་དུ་སོ་སོའི་སྡོད་གནས་རང་དུ་འོས་འཕེན་དགོས།

འོས་བསྡུ་ཉིན་མོ།
2018

ཕྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 22 རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་སྔ་དྲོ་ཚོུད་ 10 པ་ནས་ཕྱི་དྲོ་ཚོུད་ 8 པའི་བར།

སྔོན་འཕེན་འོས་བསྡུ།
2018

ཕྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 10 རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 14 རེས་གཟའ་ཉི་མའི་བར་གྱི་སྔ་དྲོ་ཚོུད་ 10 པ་ནས་ཕྱི་དྲོ་ཚོུད་ 7 པའི་བར།
ཁྱེད་ཀྱི་སྔོན་འཕེན་འོས་བསྡུའི་ས་ཚིགས་དེ་ཁྱེད་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ལག་ཁྱེར་ཐོག་གསལ་རྒྱུ་ཡིན་པའམ་ཡང་ན་ངའི་འོས་ཤོག་ (MyVote) ཅེས་པའི་སྟེང་ནས་འཚོལ་དགོས།
ཁྱེད་རང་འོས་བསྡུ་ལ་ཕེབས་སྐབས་ཁྱེད་ཀྱི་འོས་བསྡུའི་ལག་ཁྱེར་དེ་དཔར་སྐྲུན་བྱས་པའམ་ཁྱེད་ཀྱི་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་ནང་བསྟན་པའི་ཆེད་ཁྱེད་ངའི་འོས་ཤོག་
(MyVote) བེད་སྤྱོད་ཐོངས།

གྲོང་ཁྱེར་ཚོགས་ཁང་།
2018

ཕྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 10 རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 14 རེས་གཟའ་ཉི་མའི་བར་གྱི་སྔ་དྲོ་ཚོུད་ 10 པ་ནས་ཕྱི་དྲོ་ཚོུད་ 7 པའི་བར།
ཁྱེད་རང་སྔོན་འཕེན་འོས་བསྡུ་སྐབས་ཊོ་རོན་ཊོའི་ས་གནས་གང་དུ་ཡོད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཊོ་རོན་ཊོའི་གྲོང་ཁྱེར་ཚོགས་ཁང་ Toronto City Hall, 100 Queen
Street W. དུ་འོས་ཤོག་འཕེན་ཆོག

ངོ་སྤྲོད། (ID)
འོས་འཕེན་པར་ཁྱེད་རང་ངེས་པར་དུ་ཁྱེད་ཀྱི་མིང་དང་ཊོ་རོན་ཊོའི་ཁ་བྱང་ཚད་ལྡན་འཁོད་པའི་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་བསྟན་དགོས།

འོས་བསྡུ་ཉིན་གྱི་སྐབས་བང་སྒྲིག་མི་དགོས། འོས་འཕེན་མཁན་མིང་ཐོ་
དེབ་འགོད་ཀྱིས་སོ་སོའི་འོས་བསྡུ་ལག་ཁྱེར་བསྣམ་དགོས།

འོས་འཕེན་མཁན་མིང་ཐོ་ནང་དེབ་སྐྱེལ་གནང་དགོས།
ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འགྲིགས་ཡོད་མེད་ལྷག་པར་དུ་དེ་སྔོན་གྱི་འོས་བསྡུ་ནས་བཟུང་གི་ཁྱེད་ཀྱི་མིང་བཅོས་སྒྱུར་སོང་ཡོད་ཚེ་ཞིབ་ལྟ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ཊོ་རོན་ཊོའི་གྲོང་
ཁྱེར་གྱི་འོས་འཕེན་མཁན་མིང་ཐོ་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པ་ཞེས་པ་ནི་འོས་བསྡུའི་ས་གནས་ནང་གི་ཁྱེད་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཇེ་མགྱོགས་སུ་གཏོང་བར་ཁྱེད་ལ་འོས་བསྡུ་ལག་ཁྱེར་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད།
�ོ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་གཅིག་ 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
�་འོས་འཕེན། དཔེ་མཚ�ན་�ོ་སེང་བ�ི་གནས། Example Recreation Centre,་231 Example Dr

ཁ་�ང་ཚད་�ན་དང་འ�ེལ།

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

་་་་འོས་འཕེན་ས (�ིར་བཏང་མི་མང་�ོབ་�།) General Public School – GYM
འི་ས་གནས།
2345 LongDriveStree
�ེད་�ི་�ོབ་�འི་རོགས་རམ་དེ་�ར་ཐོ་འགོད་�ས། ཕ་རན་སི་ཡེ་�འི་ཆོས་�གས།

ཁྱེད་རང་འོས་བསྡུ་ཕེབས་སྐབས་སོ་སོའི་འོས་བསྡུ་ལག་ཁྱེར་བསྣམ་དགོས།
ཕྱི་ཟླ་ 9 ཚེས་ 17 ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ཊོ་རོན་ཊོ་གྲོང་ཁྱེར་ནས་འོས་འཕེན་མཁན་ཐོ་གཞུང་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་ངོ་བཞེས་གནང་རྒྱུ་རེད།
• ཁྱེད་རང་འོས་འཕེན་མཁན་ཐོ་གཞུང་ལ་ཡོད་མེད་ཁ་པར་ 416-338-1111 ཐོག་འབྲེལ་བ་གནང་སྟེ་ལྟ་ཞིབ་གནང་ཆོག
• ཁྱེད་རང་གྲོང་ཁྱེར་དྲུང་ཡིག་ལས་ཁུངས་ས་ཚིགས་གང་རུང་དུ་ངོ་བཅར་ཐོག་འོས་འཕེན་མཁན་ཐོ་གཞུང་བསྐྱར་བཅོས་སྙན་ཞུ་
བཀང་པའམ་ཁ་པར་ 416-338-1111 བརྒྱུད་འབྲེལ་བ་གནང་སྟེ་སོ་སོའི་གནས་ཚུལ་སྣོན་འཇོག་གམ་སླར་གསོ་གནང་ཐུབ།
•

ཁྱེད་རང་གི་མིང་དེ་འོས་བསྡུ་མཐའ་མའི་ཉིན་གྱི་འོས་འཕེན་ཐོ་གཞུང་ནང་སླེབས་པའི་ཆེད་ཕྱི་ཟླ་ 10 པའི་ཚེས་ 14 ནང་ཚུན་

བསྐྱར་ཞིབ་ཡོངས་རྫོགས་ངེས་པར་དུ་བསྒྲུབ་ཟིན་པ་དགོས། ཚེས་གྲངས་འདིའི་རྗེས་ཁྱེད་ནས་རང་ཉིད་ཕྱི་ཟླ་ 10 པའི་ཚེས་ 22
ཉིན་འོས་བསྡུ་ཕེབས་སའི་ས་ཚིགས་དེར་སྣོན་འཇོག་གནང་ཆོག

ཕྱི་ཟླ་ 9 པའི་ཚེས་ 17 ནས་ཕྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 1 བར་ངའི་འོས་ཤོག་ (MyVote) བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་དྲ་ཐོག་ནས་སོ་སོའི་གནས་
ཚུལ་རྣམས་ཞིབ་འཇུག སྣོན་འཇོག་གམ་འགྱུར་བཅོས་གཏོང་ཆོག
ངའི་འོས་ཤོག་ (MyVote) (toronto.ca/elections/myvote) བེད་སྤྱོད་བྱོས།
• ཁྱེད་རང་འོས་འཕེན་མཁན་ཐོ་གཞུང་ནང་ཡོད་མེད་ལྟ་ཞིབ་བྱོས།
• འོས་འཕེན་མཁན་ཐོ་གཞུང་ནང་སོ་སོའི་མིང་སྣོན་འཇོག་བྱ་དགོས།
• ཁྱེད་ཀྱི་འོས་འཕེན་མིའི་གནས་ཚུལ་བཟོ་བཅོས་གནང་དགོས།

ཐུགས་དྲན། ཁྱེད་རང་འོས་བསྡུ་ལ་ཕེབས་སྐབས་སོ་སོའི་
མིང་དེ་འོས་འཕེན་མཁན་ཐོ་གཞུང་ནང་ཡོད་ཀྱང་རུངངེས་
པར་དུ་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་བསྣམ་དགོས།

འོས་འཕེན་མཁན་ཚོར་སྡོད་གནས།
འོས་བསྡུའི་ས་གནས།

འོས་བསྡུའི་ས་གནས་ཡོངས་རྫོགས་སླེབས་རུང་དགོས་རྒྱུ་དང་། ས་ཚིགས་སོ་སོའི་སྐོར་གནས་ཚུལ་རྣམས་དྲ་བྱང་ toronto.ca/elections/voters སྟེང་ཡོད་པ་ཡིན།

འོས་བསྡུའི་མཁོ་ཆས་ཐོབ་རུང་།
འོས་འཕེན་རོགས་སྐྱོར་ས་ཚིགས་ནི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་རིགས་དང་རོགས་རམ་དགོས་མཁན་གཞན་དམིགས་བསལ་ཅན་ལ་ཁོ་ཚོའི་འོས་ཤོག་རང་མོས་དང་རང་དབང་
ཐོག་ནས་འཕེན་པར་འོས་ཤོག་གི་བྲིས་ཆས་ཤིག་ཡིན། ཁྱད་ཆོས་དེར་དྲད་རེག་བརྙན་ཡོལ། སྒྲ་ཟློས་ཆ་ལག ལོང་ཡིག་གི་མཐེབ་གདན། ཧུབ་དང་ཕུའི་སྦུ་གུ་ཡོ་ཆས། ཡིག་
བཀོད་ཆེ་ཆུང་དང་ཚོན་ཤས་ཆེ་ཆུང་སྒྲིག་པའི་ཆེད་རོ་ཀར་སྐོར་སྐྱའམ་རྐང་པའི་བརྗེ་སྒྱུར་དང་ཆེ་ཆུང་ཚོད་འཛིན་ཁྱད་ཆོས་བཅས་ཚུད་ཡོད།
འོས་འཕེན་རོགས་སྐྱོར་ས་ཚིགས་དེ་སྔོན་འཕེན་ས་གནས་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ཡོད་པ་བྱེད་ཀྱི་རེད། གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་ལ་འོས་བསྡུ་ཉིན་ལ་འོས་འཕེན་རོགས་སྐྱོར་ས་ཚིགས་
བེད་སྤྱོད་གཏོང་དགོས་པ་དང་དེའི་མཐུན་རྐྱེན་དེ་ཁྱེད་ཀྱི་ཆ་བགོས་ས་གནས་སུ་མེད་ཚེ་ཁ་པར་ 416-338-1111 ཐོག་འབྲེལ་ཞུས་ཀྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་འོས་ཤོག་དེ་གནས་སྤོ་
གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་གནང་ཐུབ།

འོས་བསྡུའི་ངོ་ཚབ།
གལ་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་གང་རུང་ལ་བརྟེན་ཏེ་འོས་བསྡུའི་ཉིན་མོ་དེ་དག་གང་གིས་ཀྱང་ཁྱེད་རང་འོས་འཕེན་གནང་མ་ཐུབ་ཚེ་ཁྱེད་ཀྱིས་འོས་བསྡུའི་ངོ་ཚབ་བསྐོ་གཞག་
འགེངས་ཤོག་བཀང་སྟེ་ཁྱེད་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་འོས་འཕེན་ཆོག་རྒྱུའི་ངོ་ཚབ་ཅིག་བསྐོ་གཞག་གནང་ཆོག
འོས་བསྡུའི་ངོ་ཚབ་བསྐོ་གཞག་འགེངས་ཤོག་དེ་འོས་བསྡུ་ཉིན་བར་གྲོང་ཁྱེར་དྲུང་ཡིག་ལས་ཁུངས་ས་ཚིགས་ནས་བཞེས་གནང་སྟེ་ངོས་སྦྱོར་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན། གནས་
ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་དེ་འོས་བསྡུ་ལས་གཞིའི་དྲ་བྱང་ toronto.ca/elections/voters ཐོག་ནས་འཚོལ་དགོས།

ལས་གཞི་གཞན།
•

འོས་འཕེན་ཕྱོགས་སྐོར་གྱི་ལམ་སྟོན་རྣམས་ལོང་ཡིག་དང་སྐད་ཡིག་ཁག་ 26 ཐོག་འོས་བསྡུ་ས་གནས་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ཡོད་པ་ཡོང་གི་རེད།

•

འོས་འཕེན་མཁན་མིག་སྐྱོ་པོ་ཡོད་མཁན་ཚོར་རོགས་ཕན་ཆེད་འོས་བསྡུ་ས་ཚིགས་ཡོངས་ལ་ཆེར་མཐོང་ཤོག་བུ་ཡོད་པ་བཟོ་གི་རེད།

•

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་གི་གཟུགས་པོའི་དབང་གིས་འོས་བསྡུ་གནང་ཡུལ་དེ་འཛུལ་ཕེབས་གནང་ཐུབ་བྲལ་བ་ཡིན་ཚེ་ཁྱེད་ཀྱིས་འོས་བསྡུ་ས་གནས་

•
•
•

ནང་ལོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ཏུ་འོས་འཕེན་ཆོག་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་ཐུབ། དཔེར་ན་སྣུམ་འཁོར་བཀག་འཇོག་གམ་སྲབ་ཕྱོགས། ཞིབ་
ཕྲའི་ཆེད་ཁ་པར་ 416-338-1111 འབྲེལ་བ་གནང་དགོས།
འོན་པའམ་རྣ་བས་གོ་ཁག་པོ་ཡིན་མཁན་ཚོར་འོས་བསྡུ་གནས་ཚུལ་དེ་འོན་པའི་འབྲེལ་ལམ་གློག་ཆས་ TTY ཏར་འཕྲིན་ཁ་པར་
416-338-OTTY (0889) ཐོག་འབྲེལ་བ་གནང་དགོས།
གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་སོ་སོའི་ཐོག་ནས་འོས་ཤོག་འཕེན་མི་ཐུབ་ཚེ་ཁྱེད་རང་མཉམ་དུ་རོགས་པ་ཁྲིད་པའམ་ཁྱེད་ཀྱིས་འོས་བསྡུ་མི་སྣ་ལ་རོགས་
རམ་སློང་ཆོག་པ་ཡིན།
འོས་བསྡུ་ས་གནས་ཚང་མས་མི་ལ་རོགས་རམ་དང་སེམས་ཅན་ཞབས་ཞུའི་བེད་སྤྱོད་རིགས་དགའ་བསུ་ཞུ་གི་ཡོད།

གལ་ཏེ་གནས་ཁང་འདི་དག་གང་གིས་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱི་མངོན་འདོད་མི་སྒྲུབ་ཡིན་ཚེ་ང་ཚོར་
416-338-1111 ཐོག་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་འོས་འཕེན་ཕྱོགས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
ཚེ་ང་ཚོར་ཁ་པར་ 416-338-2020 ཐོག་
འབྲེལ་བ་གནང་དགོས།

ངོས་ལེན་རུང་བའི་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར།
ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ (ID) དེ་ཁྱེད་རང་འོས་ཤོག་བླུག་ཏུ་ཕེབས་སྐབས་དགོས་པ་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱི་མིང་དང་ཊོ་རོན་ཊོ་ཁ་བྱང་ཚད་ལྡན་འཁོད་པའི་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་རྐང་
གཅིག་འཁྱེར་རྒྱུ་དྲན་དགོས། ཁྱེད་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ལག་ཁྱེར་དེ་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཚུལ་དུ་བེད་སྤྱོད་མི་ཆོག

ངོས་ལེན་རུང་བའི་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་གྱི་དཔེ་མཚོན།
•

ཨོན་ཊ་རི་ཨོ་ནས་གནང་པའི་འདྲ་པར་བྱང་བུ། ཁ་ལོ་པའི་ལག་ཁྱེར་རམ་སྣུམ་འཁོར་ཆོག་མཆན་ (སྣུམ་འཁོར་ཆ་ཤས།)

•

ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པའི་མིང་བཀོད་དངུལ་འཛིན། བུ་ལོན་བྱང་བུའམ་དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲའི་རྩིས་བརྗོད།

•

ཆུ་གློག ཁ་པར་རླུང་འཕྲིན། ཆུ། རླངས་རྫས་བཅས་ལོངས་སྤྱད་པའི་འབིལ་འཛིན་ནམ་མི་མང་ལོངས་སྤྱད་འཐུས་ཚོགས་ནས་གནང་པའི་འབིལ་འཛིན།

•

དངུལ་འཛིན་བཅད་ཡ། T4 རྩིས་བརྗོད་དམ་སྦྱིན་བདག་གིས་གནང་པའི་འཇལ་སྤྲོད་བྱུང་འཛིན།

•

ཨོན་ཊ་ཏི་ཨོ་ལས་རིགས་སམ་ཨོན་ཊ་རི་ཨོ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་རོགས་རམ་ལས་གཞིའི་ཆེད་ཐད་ཀར་བཅོལ་འཇོག་གི་རྩིས་བརྗོད།

•

མཁར་དབང་ཁྲལ་གྱི་དཔྱད་ཞིབ། ཡོང་འབབ་ཁྲལ་གྱི་དཔྱད་ཞིབ་བརྡ་ཁྱབ། བྱིས་པའི་ཁྲལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་གསལ་བསྒྲགས།

•

གཏའ་འཇོག་ཡི་གེ། བོགས་ལེན་ནམ་གླ་འབབ་ཁས་ལེན་གན་རྒྱ།

•

མཐོ་སློབ་ཀྱི་ཨང་ཤོག་འདྲ་བཤུས་སམ་གྲུབ་འབྲས་ལག་ཁྱེར།

•

མཐོ་སློབ་གནས་སྡོད་སློབ་ཕྲུག་གི་འགན་ཡོད་ལས་བྱེད་དམ་ཡང་ན་་ཡིག་ཚང་ནས་གནང་པའི་མཐོ་སློབ་གནས་སྡོད་ཁུངས་སྐྱེལ་ཡི་གེ།

•

ཁེ་ན་ཌའི་གཞུང་། ཨོན་ཊ་རི་ཨོ་འམ་ཨོན་ཊ་རི་ཨོའི་གྲོང་སྡེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་གཞན་ནམ་ཨོན་ཊ་རི་ཨོའི་ཁྲིམས་ཁང་ནས་གནང་པའམ་ངོས་སྦྱོར་ཡོད་

•
•
•
•
•
•
•
•
•

པའི་ཡིག་ཆ།
ཨིན་ཌེན་བཅས་ཁྲིམས་(ཁེ་ན་ཌ།)འོག་བཙུགས་པའི་ཨོན་ཊ་རི་ཨོའི་ནང་གི་ཉེ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ (Band Council) ཡི་གེ།
ཉེན་སྲུང་མ་འཇོག་སྲིད་བྱུས་སམ་ཉེན་སྲུང་མ་འཇོག་ཡིག་ཆ།
བུ་ལོན་གན་རྒྱའམ་དཔལ་འབྱོར་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གི་དཔལ་འབྱོར་གན་རྒྱ་གཞན།
ལས་ཀའི་ཉེན་སྲུང་མ་འཇོག་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་འཇལ་ཡིག་ཆ། T4E
རྒས་གཅོང་བདེ་འཇགས་ T4A (OAS) ཀྱི་སྙན་ཐོའི་ཡིག་ཆ། ཁེ་ན་ཌ་རྒས་ཕོགས་ལས་འཆར་ཐོབ་ཐང་། T4A (P) ཁེ་ན་ཌའི་རྒས་ཕོགས་ལས་འཆར་
རོགས་རམ་སྙན་ཐོ།
ལས་ཡུལ་ཉེན་སྲུང་དང་ཉེན་སྲུང་མ་འཇོག་ཚོགས་འདུའི་ཐོབ་ཐང་གི་སྙན་ཐོ། T5007
དབང་སྐྱོན་ཉམ་ཐག་ཚོར་ལྟ་རྟོག་གནང་མཁན་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའི་སྙིང་རྗེ་ཚོགས་པ་གཞན་གྱི་ལག་ཁྱེར་རམ་ CNIB ལག་ཁྱེར།
2007 འི་དུས་ཡུན་རིང་པོའི་གཅེས་སྐྱོང་སྨན་ཁང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་དགོངས་དོན་དུས་ཡུན་རིང་པོའི་གཅེས་སྐྱོང་སྨན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ནས་གནང་པའི་
དུས་ཡུན་རིང་པོའི་གཅེས་སྐྱོང་སྨན་ཁང་གི་གནས་སྡོད་ཡིག་ཆ།
སྨན་ཁང་ལག་ཁྱེར་རམ་ཡིག་ཆ།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ངོས་ལེན་རུང་བའི་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་མེད་པའམ་འོས་འཕེན་
མཁན་མིང་ཐོའི་ནང་མེད་ཚེ་ཁྱེད་རང་ལ་འོས་ཤོག་ཐོབ་པའི་ཆེད་སླར་ཁྱེད་ལ་ངོ་
སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་བསྣམ་ནས་ཕྱིར་ལ་ཕེབས་ཤོག་ཅེས་གསུང་གི་རེད།

ཕྱི་ཟླ་ 10 པའི་གལ་ཆེའི་ཚེས་གྲངས།
ཕྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 10 ནས་ཕྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 14 བར། སྔ་དྲོ་ཚོུད་ 10 པ་ནས་ཕྱི་དྲོ་ཚོུད་ 7 པ་བར་སྔོན་འཕེན་འོས་བསྡུ།
ཕྱི་ཟླ་ 10 པའི་ཚེས་ 14 ། སྔོན་འཕེན་འོས་བསྡུའི་ཉིན་མཐའ་མ།
ཕྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 22 ། འོས་བསྡུ་ཉིན་མོ། སྔ་དྲོ་ཚོུད་ 10 པ་ནས་ཕྱི་དྲོ་ཚོུད་ 8 པ་བར།

གྲོང་ཁྱེར་དྲུང་ཡིག་ལས་ཁུངས་ས་ཚིགས།
གཤམ་གསལ་ས་གནས་སུ་རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ནས་པ་སངས་བར་སྔ་དྲོ་ཚོུད་༨།༣༠ ནས་ཕྱི་དྲོ་ཚོུད་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

འབྲེལ་བྱང་བེད་སྤྱོད་བྱ།
དྲ་ཚིགས།: toronto.ca/elections
གློག་འཕྲིན།: elections@toronto.ca
འོས་བསྡུ་ཞབས་ཞུ་ཁག 416-338-1111
ཐོབ་རུང་གནས་ཁང་། 416-338-1111
སྤྱོད་རུང་གློག་འཕྲིན། accessibleelections@toronto.ca
TTY: 416-338-0889

@torontovotes
@torontovotes
Toronto Votes

