مدينتخ .إنتخابخ.
 22اوكتوبر

toronto.ca/elections

تغييرات كو مناطق إنتخابية

ايتن تغييرات كو حدود أد مناطق إنتخابية تا إنتخابات بلدية أد  .2018أنا تغييرات ببادي يوم  1ديسمبر  ،2018أيكد بديا دورة أد مجلس .حتى
بشطف فهمت أنا تغييرات كو حدود مناطق إنتخابية ،إيبخ:
• مستعملت موقع أد [ MyVoteتصويتي] ( )toronto.ca/elections/myvoteحتى مجيكت ايمي منطقة إنتخابية بمنتخبت بيو ،و
مجيكت مني هوليه مرشحا كو منطقتخ اإلنتخابية
• خازت خرايط أد مناطق إنتخابية و دكانه أد إنتخاب
تفاصيل إيبوخن خازوتنليهن إن زالوخن ال موقع ادين  toronto.ca/electionsأو إن مخبروتنيلن ال 416-338-1111

MyVote
 MyVoteايبيه كال مندي أد سنقت إلو .تا بادت كو  ،MyVoteدري عنوانخ أد تورنتو و:
• خزي منطقتخ اإلنتخابية و خريطة اديو
• خزي مرشحين اديلي مقدميه كو منطقتخ اإلنتخابية
• خزي إذا أديوت كو قائمة أد ناخبين
• ضف أو مجدد معلومات أديخ كو قائمة أد ناخبين (حل  1أكتوبر )
• خزي أيكا و ايمن بمنتخبت
• خزي و طبع كارت أد معلومات أد ناخب

• خزي معلومات بحس تسهيالت أد دخول و ٰأد استعمال كو دكتخ أد إنتخاب ( من  1أكتوبر و هادخ )
• خزي نموذج أد ورقتخ أد إنتخاب ( من  1أكتوبر و هادخ )
دكانه أد إنتخاب يجوز مغيري ،فرجا ًء مجايك  MyVoteقبل ما زالخ .

خا وسيلة كو انترنت إيبخ بيو خازت كال مندي
أد كمحاجت يدتيه تا منتخبت.
toronto.ca/elections/myvote

فرص أد إنتخاب
مني ايبيه منتخب

إيبخ منتخبت كو إنتخابات بلدية أد تورنتو إن هاوت:
•مواطن كندي؛ و
• 18سنة أو بش؛ و
•مقيم كو مدينة أد تورنتو؛ أو
•لهاوت مقيم كو تورنتو ،بس ات أو بختخ (أو كورخ) إتلوخن ملك أو إيجار كو أيا مدينة؛ و
•لهاوت ممنوع من إنتخاب حسب أي قانون.
إيبخ منتخبت بس خا نقلة كو إنتخابات أد بلدية أد تورنتو بغض النظرعن كما بيتانه إتلخ أو هووت مؤجرا كو تورنتو .الزم منتخبت كو
منطقة أد كعيشت بيو.

يوما أد إنتخاب
ثنين  22أكتوبر  ،2018من ساعة  10:00بصباره حل ساعة  8:00آصرتا

إنتخاب أد قبل دانا
أربعاء 10 ،أكتوبر ،حل خوشيبا 14 ،أكتوبر من  10:00بصباره حل  7:00آصرتا
دكانيه أد إنتخاب أد قبل دانا أديخ مبيني ال بطاقة أد معلومات أد ناخب ،أو إيبخ خازتلي عن طريق .MyVote
مبلخ  MyVoteتا طبعت بطاقة أد معلومات أد ناخب أو مخزتا ال جهاز أديخ النقال أيكد زالخ تا منتخبت.

بناية أد بلدية
أربعاء 10 ،أكتوبر ،حل خوشيبا 14 ،أكتوبر من  10:00بصباره حل  7:00آصرتا
إيبخ منتخبت كو بناية أد بلدية أد تورنتو ،100 Queen Street W ،كو إنتخاب أد قبل دانا بغض النظر عن ايكا كعيشت كو تورنتو.

إثبات أد هوية
تا منتخبت ،الزم مخزت هوية ايبا شمخ و عنوان مؤهل كو تورنتو.

مخلص من سرا كو يومانه أد إنتخاب .مساجل
كو قائمة أد ناخبين و ميتيه بطاقة أد معلومات أد
ناخب أديخ.

مساجل كو قائمة أد ناخبين

ضروري ايليه إنو مجيكت عدل ايلي معلومات أديخ  ،خاصة إذا محولخ أو مغيرخ شمخ بطرأخير إنتخاب .إن هاوت مسجال كو قائمة أد ناخبين أد مدينة
أد تورنتو يعني إنو بمستلمت بطاقة أد معلومات أد ناخب أد کمسرعاله وقت أد قاضته كو مركز أد إنتخاب.

إﻧﺗﺧﺎﺑﺎت أد ﺑﻠدﯾﺔ
ﺗﻘﺳﯾم رﻗم24 :

ﻣﻧطﻘﺔ إﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ رﻗم1 :

إﻧﺗﺧﺎب أد ﻗﺑل داﻧﺎ

ﺑﺧﺻوص أد ﻋﻧوان ﻣؤھل

 10ﺣل  14أﻛﺗوﺑر - 10:00 2018 ،ﺑﺻﺑﺎره ﺣل  7:00آﺻرﺗﺎ
ﺑﻧﺎﯾﺔ أد ﺑﻠدﯾﺔ أد ﺗورﻧﺗو 100 Queen Street W
ﻣﻧﺗﺧب ﻛو ﺧﺎ
ﻣﺛﺎل أد ﻛﻣﯾوﻧﺗﻲ ﺳﻧﺗر )ﻣرﻛز أد ﻣﺣﻠﺔ( 123 ،ﻓﻼن زﻗﺎق ﻣوﻗﻊ
ﻣﺛﺎل أد ﻣرﻛز ﺗرﻓﯾﮭﻲ 231 ،ﻓﻼن ﺷﺎرع

ﯾوﻣﺎ أد إﻧﺗﺧﺎب
ﺛﻧﯾن  22أﻛﺗوﺑر  10:00 2018-ﺑﺻﺑﺎره ﺣل  8:00آﺻرﺗﺎ
ﻣدرﺳﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ )ﭘﺑﻠك( ﻋﺎﻣﺔ  -ﺻﺎﻟﺔ أد رﯾﺎﺿﺔ )ﺟم(
 2345ﺷﺎرع ]ﻣﺛﺎل[ اﻟزﻗﺎق اﻟطوﯾل

ﻣﻧﺗﺧب ﻛو

دﻋم أدﯾﺦ ]أد ﺗﺎﻛﺳﺎت[ ﺗﺎ ﻣدارس ھوﻟﮫ ﻣﺳﺟﻼ ک] :ﻣدارس[ ﻛﺎﺛوﻟﯾﻛﯾﺔ ﻓرﻧﺳﯾﺔ

ميتيه بطاقة أد معلومات أد ناخب أديخ أيكد زالخ منتخبت .
من  17سبتمبر ،بلدية أد تورنتو ببديا بقبال تعديالت ال قائمة أد ناخبين.
•إيبخ مجيكت تا خازت إذا أديوت كو قائمة أد ناخبين عن طريق مخبوره ال .416-338-1111
•إيبخ ضيفت أو مجددت معلومات أديخ عن طريق مكموله أد معاملة أد تعديل قائمة الناخبين ،شخصيا ً كو أي
خا من مكاتب أد موظفين أد بلدية ،أو عن طريق أد مخبوره ال .416-338-1111
•حتى شمخ مباين كو آخر قائمة أد ناخبين أد يوما أد إنتخاب ،كال تعديالت الزم هاوي مكمله قبل  14أكتوبر.
بطر أوا يوما ،إيبخ ضيفتا كانخ كو مركز إنتخابي أيكد زالخ منتخبت يوم  22أكتوبر.

مجايك ،ضف أو مغاير معلومات أديخ كو انترنت عن طريق  MyVoteمن  17سبتمبر حل 1
أكتوبر.
مستعمل موقع أد  (toronto.ca/elections/myvote) MyVoteحتى :
•مجيكت إذا أد ايوت كو قائمة أد ناخبين
•ضيفت شمخ ال قائمة أد ناخبين
•معدلت معلومات الناخب أديخ

الزم تخرت :الزم متيت هوية أيكد زالخ منتخبت،
حتى إذا هاوت اولردي ضيفا كانخ ال قائمة أد
ناخبين.

تسهيالت تا ناخبين
دكانه أد إنتخاب

كال دكانه أد إنتخاب بهاوي مجهزه [تا معوقين] ومعلومات عن كد مركز موجودة ايلي ال موقع ادين: toronto.ca/elections/voters

أدوات أد إنتخاب مجهزة [تا معوقين]
وحدة أد مساعدة أد ناخب ايال جهاز أد مأشوره ال وراقة أد إنتخاب أد كشاوق ناخبين أد إتليهن عوق أو إحتياجات خاصة مأشري وراقة أد
إنتخاب أدييهن بخصوصية و بدون مساعدة أد خا .مواصفات كشملي شاشة لمس ،جزأ أد قاال ،لوحة أد مفاتيح أو دكم أد كوره ،جهاز أد إنبوب
أد شفط و نفخ ،عتلة أد أقلة تا ملهويه و مقرووه و مغيوره حجم أد خط و ألوان.
وحدات أد مساعدة أد ناخبين بهاوي موجودة كو كال مراكز أد إنتخاب أد قبل دانا .إن كسنقت ال إستعمال أد وحدة أد مساعدة أد ناخب
كو يوما أد إنتخاب وليتن خا كو مركز إنتخابي مخصص أديخ ،إيبخ طلبت إنو وراقة أد إنتخاب أديخ محوليال عن طريق مخبوره ال
.416-338-1111

األنتخاب بالنيابة
إن ال هاويبخ منتخبت كو أي يوما من أيام أد إنتخاب اديلي موجودة تا ايمي سبب أد هاوه ،إيبخ معينت خا ممثل تا منتخب بالنيابة عنخ عن
طريق مكموله أد إستمارة تعيين أد ممثل تا إنتخاب.
إستمارات أد تعيين أد ممثل تا إنتخاب إيبوخن شقلوتنيلي ومصدقوتنيلي من أي خا من مكاتب أد موظفين أد بلدية لحد يوما أد إنتخاب .معلومات
إضافية إيبوخن خازوتنيلي ال موقع أد خدمات إنتخابيةtoronto.ca/elections/voters :

خدمات خنه
•تعليمات عن دخي بمنتخبوتن بهاوي موجودة كو كال مراكز أد إنتخاب بلغة أد بريل [تا كوره] و كو  26لغة.
•عدسات فالت (مسطحة) أد تكبير بهاوي موجودة كو كال مراكز أد إنتخاب تا مساعدة أد ناخبين أد إتليهن ضعف كو
نظر.
•إن ال هاويبخ اورت ال دكتا أد إنتخاب ،إيبخ طلبت مسعديلخ كو خا دكتا خرتا كو مركز إنتخابي .مثال ،كو كراج أو
ال رصيف .مخبر ال  416-338-1111تا معلومات إضافية.
•معلومات أد إنتخاب تا كره أو أد اتلي صعوبة كو شمايا موجوديلي ال إد أوا رقم أد تلفون خطي [أد كره]
416-338-OTTY (416-338-0889) : TTY
•إيبخ متيت خا خورا منخ تا مساعدلخ إن ليبخ مأشرت ال وراقة أد إنتخاب بكانخ ،أو إيبخ طلبت مساعدة من خا
موظف أد إنتخابات.
•كال دكانه أد إنتخاب كمرحبي كو إستعمال أد ناشه مساعدين أو حيوانات أد خدمة.

إن جو خا من أنا تسهيالت ال كمناسب إحتياجاتخ ،رجا ًء
مخبر ال .416-338-1111

إن متعرضلخ ال حواجز لكشوقيلخ
منتخبت ،مخبر ال .416-338-2020

هويات مقبولة

هوية مطلوبة ايال أيكد زالخ تا منتخبت .الزم تخرت إنو متيت خا هوية كمخزا شمخ و عنوانخ مؤهل كو تورنتو .بطاقة أد معلومات أد ناخب أديخ
ليبخ مستعملتا كهوية.

أمثلة ال هويات مقبولة
•بطاقة مصورة أد أونتاريو ،أو إجازة أد سياقة ،أو رخصة أد مركبة أم المحرك [سيارة أو ماطور] (جزأ أد مركبة).
•صك شخصي مكنسال ،كردت كارد ،أو قائمة أد حساب أد بنك.
•فاتورة أد خدمات أد كهرباء ،تلفون ،أو كيبل أد تلفزيون ،أو مايه،أو غاز ،أو خا قائمة من هيئة عمومية أد خدمات.
•وراقة مرفقة أد صك ،قائمة أد  ،T4أو وصل أد دفع من مارا أد شوال.
•قائمة أد توديع مباشر (ديركت دبوزت) أد أشغال أونتاريو (ولفير) ،أو أد برنامج أد مساعدة أد معوقين كو أونتاريو )دسبيلتي(.
•تقييم أد ضريبة أد ملك (بروبرتي تاكس) ،أو مالحظة أد تقييم أد دخل سنوي [أد تاكسات] ،أو قائمة أد فوائد أد ضرايب أد طفل (جايلد
تاكس).
•فاتورة أد موركيج أو قرض أد بيتا ،أو عقد أد إيجار.
•سجل أد طالب أو شهادة من مؤسسة تعليم بطر ثانوية (كلية أو معهد).
•وثيقة كمخزا سكن جامعي ،بلطتا من دائرة أو موظفين مسؤولين ال سكن أد طالب كو مؤسسة تعليم بطر ثانوية (كلية أو معهد).
•أي وثيقة خرتا من حكومة أد كندا ،أو أد أونتاريو ،أو خا بلدية كو أونتاريو ،أو خا وثيقة ݒلطتا أو مصدقتا من محكمة كو أونتاريو.
•أي وثيقة من مجلس أد قبيلة كو أونتاريو حسب القانون الهندي كو كندا [تا سكان اصليين].
•وثيقة أد انشورنس أو فاتورة أد انشورنس.
•عقد أد قرض ،أو غير إتفاقية مالية من خا مؤسسة مالية [دخ بنك].
•قائمة  T4Eأد فوائد أد تأمين أد شوال (إمبلويمنت انشورنس) أد ايلي دفيعي طالخ.
•قائمة أد ضمان أد عمر رابا ) ،T4A (OASأو قائمة أد فوائد أد خطة أد تقاعد كو كندا )- T4A (Pأو قائمة أد مساهمة أد خطة أد تقاعد
(بنشن) كو كندا.
•قائمة  T5007أد فوائد أد هيئة أد تأمين وسالمة أد شوال.
•كارت أد  ،CNIBأو كارت من خا منظمة خيرية مسجلتا أد كيودا خدمات تا معوقين.
•وثيقة كمخزا سكن كو دار عجزة حسب قانون أد رعاية مزمنة ( ،)2007وثيقة الزم هويا بلطتا من موظف إداري أد سكن.
•كارت أد مستشفى أو سجل أد مستشفى.

إن ال هاوتلخ هوية مقبولة ،و ليوت موجود كو قائمة أد
ناخبين ،بطلبخ منخ رجعت و منخ هوية أديخ حتى مستلمت
وراقة أد إنتخاب.

تواريخ مهمة كو أكتوبر
 10أكتوبر حل  14أكتوبر :إنتخابات أد قبل دانا من  10:00بصباره حل  7:00آصرته
 14أكتوبر :آخر يوما كو إنتخابات أد قبل دانا
 22أكتوبر :يوما أد إنتخاب من  10:00بصباره حل  8:00آصرته.
دكانه أد مكاتب أد موظفين أد بلدية

ثنين حل جمعة 8:30 ،بصباره حل  4:30آصرته ،كو دنا دكانه:
•بناية أد بلدية أد تورنتو ،100 Queen St. W. ،طابق أد خا  /شمال
•مركز مدني أد إتوبيكو ،399 The West Mall ،طابق رئيسي
•مركز مدني أد نورث يورك ،5100 Yonge St. ،طابق أرضي
•مركز مدني أد سكاربرو ،150 Borough Drive. ،طابق أد طالتا ()3
•مكتب أد تورنتو تا خدمات أد إنتخابات89 Northline Road ،

متصل بين

انترنتtoronto.ca/elections :
ايميلelections@toronto.ca :
خدمات اد إنتخاب416-338-1111 :
خدمات أد تسهيل [تا معوقين]:
ايميل أد تسهيالتaccessibleelections@toronto.ca :
رقم أد تلفون خطي [أد كره])TTY( 416-338-0889 :

@torontovotes
@torontovotes
Toronto Votes

