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څنګه رایه ورکړو

محدودیت 

تاسې کولی شئ دټورنټو دښار په شاروالۍ کې رایه ورکړئ
که تاسې چیرته دکاناډا اوسیدونکې یاست او	 
لږترلږه د 18 کالو عمر ولرئ  : او	 
دټرنټوښار استوګن ووسئ :یا	 
دټورنټو ښار اوسیدونکې ونه وسئ،خوته یا 	 

ستاښځه او یاهم خاوند چې په خپل ملکیت او 
یا په کرایې سره دښار هستوګن وي : او

او په قانونې ډول درایه ورکولو څخه منع 	 
کړل شوي نه یاس.

تاسې ښای دټورنټو دښار په ښاروالئ کې یوځل رایه وکاروئ برسیره پردي چې تاسې په خپل شتون کې 
څومره شخصې او یاهم په کرایې نیول شوې ملکیتونه دښارپه داخل کې ولرئ  ښای تاسې په هغه وارډ 

کې رایه ورکړئ چیرته چې تاسې استوګن یاست.

رایه ورکونه

 ټاکنو چارواکي به:
ستاسې ښه راغالس ست وکړي او تاسې ته به الرښونه وکړي چې باید چیرته والړشئ.	 
له تاسې به دپیژندګلوۍ په اړه پوښتنه وشې خپل بشپړشهرت او دټورنټو دښاره منلی شوي پته 	 

ښکاره کړئ.
درایه ورکونکو په لیست کې مو خپله پیېژندنه مو ووینئ، بیا په لیست کې خپل نوم کراس یا په نښه 	 

کړئ.
درایه اچونې بکس کې مو خپله رایه او همدارنگه به له تاِسي سره مرسته وکړل شې چې څنګه باید 	 

رایه پاڼه په نښه کړئ.
درایه ورکونې سکرین لپاره به الرښونه وشي.	 

تاسې به :
په خپله رایه پاڼه کې دهګۍ شکله کړي په منځ کې دخپلې 	 

خوښي نوماند ښې لوري ته نښه وکړئ.
په رای پاڼه کې دهر دفتر لپاره یوزل نښه وکړئ.	 

که چیري مو غلطي وکړه، او یامو درایې په اړه  ▫
نظربدلون وکړ چې باید چاته یې ورکړئ درایې پاڼه له 

ځان سره واخلۍ دټاکنو چارواکې به له تاسي سره مرسته وکړي ددغې رایې پاڼي پرځای به 
یوه بله رایې پاڼه تاسي ته درکړي.

خپل ټاکل شوې رایه د محرم فولڊر کې وساتئ او هغه د ټاکنو چارواکي ته واستئ څوک چې 	 
ستاسو رایې د تولیدوونکي ته تغذیه کوي...

که دلته چېرته ستاسې درایې په پاڼه کې کومه ستونځه وه :ټابولیټر عله به یې بیرته درستنه  ▫
کړي د ټاکنو چارواکي به تاسو ته د ترالسه کولو اختیار درکړي یوه بله رایې پاڼه به لکه په 

نښه شوي په څیر تاسې ته درکړل شې چې ماشین منلې وي
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که تاسې چیرته ستونزه درلودله چې څنګه باید خپله رایه وکاروي اوڼښه وکړئ، دټاکنو  ▫
چارواکې به له تاسې سره مرسته وکړي او په خوښئ سره یې درته تشریح کړي.

دابه یوه بریالۍ ټاکنه ترسره شوي وي یوزل چې دټاکنو ماشین ومنله	 

بیانیه

شماره. -1 دپیاوړتیا بیانیه

که څوک ستاسو څخه درایې ورکونې دحق پوښتنه وکړي، تاسو باید د وړتوب بیانیه اعالن کړئ - 
ترڅو ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو وړ یاست. )ووینئ: وړتیا یا محدودیت(

زه،) ستاسونوم وټاکئ(، بیانیه ورکړه چې زه درایه ورکولو لپاره مستحق یم او ماله دې وړاندې 
په دې ټاکنو کې رایه نه ده کارولي.

شماره. -۲ دژباړن بیانیه

که تاسو د ژباړونکي مرستې ته اړتیا لرئ، تاسو کوالی شئ له هغه چا څخه وپوښتئ څوک چې کاندید 
یا تحقیق کونکي نه وي ستاسو د ژباړونکي په توګه عمل وکړي.

ژباړن باید دمرستې وړاندې دخپلې ژمنتیا بیانیه ورکړي  دوی ښای له تاسې سره درایه ورکونې 
دسکرین یا پردي ترڅنګ الړنشې.

زه، )ستاسې نوم پرځای( ژمنه کوم چې هره برخه به په ایماندارۍ سره ژباړم، اسناد یاپوښتنه 
ټاکنه کونکې په وړاندي دي او ځوابونه.

شماره.-3 درایه ورکونکې ملګری

که تاسې چیرته درایه پاڼې په نښه کولو نه پوهیږۍ ښای دبل ملګري څخه پوښتنه وکړئ ملګری باید 
ضرور خپله ژمن تیا څرګنده کړي. هغه کس چې دملګري کړنه ترسره کوي شاید له تاسي سره درایه 

اچونې پردي ترڅنګ یوځای الړشي. هغه ملګري چې له تاسې سره مرسته کوي ، تمه کیږي چې 
تاسې سره دیو کورنې نرس یا، دکورنۍ دغړي په څیر ووسئ

زه، )ستادنوم پرځای(ژمنه کوم چې به 
درایه پاڼه هغسې په نښه کوم څنګه چې له ما غوښتل شوي دې.	 
هڅه مه کوئ چې رایه ورکوونکي په خپله انتخاب کولو کې نفوذ وکړي.	 
دا دځان سره دیو رازپه څیر وساتئ چې رایه ورکونکې کومه رایه ورکړي ده.	 
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دپیژندنې نمونې
پیژندنه ستاسي نوم او دټورنټو ښار پته یا ادرس څرګندوي. د رای ورکوونکي د معلوماتو کارت د 

پیژندنې په توګه نشي کارول کیدی.

اونټاریو چلونکي لیسنس	 
اونټاریو روغتیا کارت )د پتې سره د عکس 	 

کارت(
اونټاریو عکس کارت	 
د اونټاریو د موټر موټر اجازه )د موټر برخې(	 
تایید شوی شخصي چک	 
دګروۍ بیانیه، اجاره یا دکرای قرارداد لیکپه 	 

اونټاریو کې ملکیت ته
د بیمې پالیسي یا د بیمې بیان	 
د پور تړون یا د مالي ادارې سره نور مالي 	 

تړون
سند د اونټاریو په محکمه کې صادر او یا 	 

تصدیق شوی
د کاناډا حکومت، اونټاریو یا په اونټاریو کې 	 

ښاروال یا د یوې ادارې یا داسې حکومت څخه 
کوم بل سند، 

بل کوم سند چې  دیو بانډ کونسل چې په 	 
اونټاریو کې داهندي قانون الندي تاسیس شوی 

یعنې په )کاناډا( کې،
د عایداتو د مالیې ارزونه	 
د ماشومانو د مالیې ګټې	 
 	T4E د کارموندنې بیمې ګټو پیسې تادیه شوي
د زوړ عمر امنیت T4A )OAS( بیان	 
 	)T4A )P د کاناډا د تقاعد پالن ګټو بیان
 کاناډا د تقاعد پالن د مرستو بیان	 
د مستقیم استونې بیانیهداونټاریو کارکونکو 	 

لپاره
مستقیم لیږدونه د اونټاریو دمعیوبیت پروکرام 	 

لپاره
 کارځای خوندیتوب او د بیمې بورډ د ګټې 	 

T5007 ورکولو
د ملکیت مالیې ارزونه	 
د کریډیټ کارټ بیانیه، د بانکي حساب بیان،یا 	 

RRSP، RRIF، RHOSP یاد T5 بیان
د CNIB کارت یا د بل راجستر شوي خیریه 	 

موسسې څخه کارت چې معلولینو ته خدمتونه 
وړاندې کوي.

د روغتون کارت یا ریکارډ	 
هغه سند چې د کمپوس استوګنځی ښیي، د دفتر 	 

یا چارواکو لخوا چې د ثانوي ادارې کې د زده 
کونکو د استوګنځي مسؤلیت لخوا جاري شوی

هغه سند چې د اوږدې مودې د پاملرنې د 	 
کورونو قانون، 2007 کې د اوږد مهاله 

پاملرنې کور کې د استوګنې ښکارندوی کوي، 
د کور لپاره د اداري لخوا خپور شوی

دیوټیلیټی بیل دهایدرو لپاره.اوبه، ګاز، تیلفون 	 
یا کیبل تلویزیون یا د عامه خدماتو کمیسون 

څخه یو بل
د چیک فورمه، د T4 بیان یا د کار 	 

ورکوونکي لخوا جاري شوي رسید د پیسو 
ورکړې

نقل یا د راپور ثانوي ښوونځي څخه د راپور 	 
کارت


