
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

སྤྱི་ཟླ་དགུ་པའྤྱི་ཚེས་1ཉྤྱིན་ངའྤྱི་འོས་ཤོག་(MyVote)བེད་སོད་གཏོང་འགོ་འཛུགས་དགོས། 

ངའྤྱི་འོས་ཤོག་(MyVote)དྲ་ཐོག་མཉནེ་ཆས་ཐོག་ནས་ཁདེ་ཀྤྱིས་ཊོ་རོན་ཊ་ོགོང་སེའྤྱི་འོས་བསྡུ་འབེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་འཐོབ་ཀྤྱི་རེད། 

གནས་ཚུལ་ཇ་ེམང་ཤེས་པར་བོས།: toronto.ca/elections/MyVote 
 

 
 

ཁེད་ཀྤྱི་གོང་ཁེར། ཁེད་ཀྤྱི་འསོ་ཤོག 

སྤྱི་ཟླ་བཅུ་པའི། ཚེས་ 24 ཉྤྱིན། 

 

toronto.ca/elections 

https://www.toronto.ca/city-government/elections/voter-information/myvote/


འོས་བསྡུའྤྱི་འདམ་ག་ཁག 

མྤྱི་ང་ོཐགོ 

འོས་བསྡུའྤྱི་ཉྤྱིན་གངས་དེ་དག་རྤྱིང་ཁདེ་ཀྤྱིས་མྤྱི་ངོ་ཐོག་བཅར་ནས་འོས་ཤོག་འཕེན་ཆགོ །འོས་བསྡུའྤྱི་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་ཏེ་སྤྱི་ཟླ་བཅུ་པའྤྱི་ཚེས་24རེས་གཟའ་ཟླ་བའྤྱི་ཉྤྱིན། སོན་ཚུན་འོས་
བསྡུའྤྱི་དུས་ཚོད་དམ་ཡང་ན་འོས་བསྡུའྤྱི་ཉྤྱིན་དརེ་འོས་ཤོག་འཕེན་དགོས། 

སྦྲག་ཐགོ་ནས། 

གོམ་པ། 1: སྦྲག་ཐོག་ནས་འོས་འཕེན་བ་རྒྱུའྤྱི་དེབ་སེལ་ཐ་ོའགདོ་བོས། 

• སྤྱི་ཟླ་དགུ་པའྤྱི་ཚེས་1ཉྤྱིན་ནས་འག་ོའཛུགས་ཆེད།འདྤྱིར་ཕེབས། toronto.ca/VoteByMail 

• ཐོ་འགདོ་དེབ་སེལ་ཉྤྱིན་དུས་མཐའ་མ་རེས་གཟའ་པ་སངས་ཡྤྱིན།སྤྱི་ཟླ་དགུ་པ་ཚེས་23ཉྤྱིན།  ཕྤྱི་དྲོ་ཆུ་ཚདོ་4:30རེད། 

གོམ་པ། 2: ཁེད་ཀྤྱི་ཐུམ་སྤྱིལ་ལེགས་གྲུབ་བོས། 

ཁེད་རང་ངོས་ལེན་བྱུང་བ་དང་། ཁེད་ལ་སྦྲག་ཐགོ་ནས་འོས་བསྡུའྤྱི་ཐུམ་སྤྱིལ་ལེགས་གྲུབ་བ་ཆདེ་བསྐུར་གྤྱི་རེད། 

• ས་རྟགས་བཀདོ་དགསོ། སྤྱི་བསགས་འགེངས་ཤགོ། 

• རྟགས་རབོས།གསང་བའྤྱི་འོས་བསྡུ། 

• ནང་འཇུག་བསོ།ཁ་ཐལེ་བརབས་པའྤྱི་གསང་བའྤྱི་ཡྤྱིག་ལགོས་དེ་ཉྤྱིད་ཡྤྱིག་གེ་ཕྤྱིར་བསྐུར་ཡྤྱིག་ལོགས་སེར་པོ་དེའྤྱི་ནང་དུ། 

གོམ་པ། 3: ཁེད་ཀྤྱི་ཐུམ་སྤྱིལ་དེ་ཉྤྱིད་སྦྲག་ཐོག་ནས་བསྐུར་དགོས། 

• སོན་ཚུན་ནས་སྦྲག་གླ་སྤྲད་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྦྲག་ཐགོ་ནས་བསྐུར་བའྤྱི་འོས་བསྡུའྤྱི་ཐུམ་སྤྱིལ་དེ་ཉྤྱིད་ལེགས་གྲུབ་ཟྤྱིན་རེས་ཁེ་ན་ཊ་སྦྲག་ཁང་བརྒྱུད་སྦྲག་ཁང་གྤྱི་ཡྤྱིག་སྒམ་སེར་པོ་དེ་
དག་ནང་དུ་བླུགས་དགོས། སྤྱི་ཟླ་བཅུ་པའྤྱི་ཚེས་7ནས་སྤྱི་ཟླ་བཅུ་པའྤྱི་ཚེས་21(ཉྤྱིན་དགུང་ཆུ་ཚདོ་12)བར། 

• ཁང་སྡེ་གཅྤྱིག་རེའྤྱི་བར་དུ་ཡྤྱིག་སྒམ་སེར་པོ་གཅྤྱིག་རེ་ཡོད།ས་གནས་རྣམས་འདྤྱིར་བཀོད་ཡོད།: toronto.ca/VoteByMail 

• སྦྲག་ཐོག་ནས་བསྐུར་བའྤྱི་འོས་བསྡུའྤྱི་ཐུམ་སྤྱིལ་དེ་ཉྤྱིད་ངེས་པར་དུ་སྤྱི་ཟླ་བཅུ་པའྤྱི་ཚེས་21རེས་གཟའ་པ་སངས་(ཉྤྱིན་དགུང་12)བར་འབོར་དགསོ། 

དྲྤྱི་བ་དང་འཇུག་སྒོའ་ིཆ་རྡེན་ཁག 

• གློག་འཕྤྱིན།: elections@toronto.ca or call 311 

• ཇེ་མང་སོངས།: toronto.ca/VoteByMail 

  



ང་ོཚབ། 

འོས་བསྡུའྤྱི་ཉྤྱིན་གངས་དེ་དག་རྤྱིང་ཁདེ་རང་ང་ོཐོག་བཅར་ནས་འོས་འཕེན་བ་རྒྱུ་བྱུང་མྡེད་ན། ཁདེ་ཀྤྱིས་ངོ་ཚབ་འོས་འཕེན་པ་བསོ་བཞག་བ་ཆོག་གྤྱི་རེད། ང་ོཚབ་འོས་འཕེན་པ་ནྤྱི་ཁེད་ཀྤྱི་
ཚབ་ལ་འོས་ཤགོ་འཕེན་ཐུབ་མཁན་ཞྤྱིག་དང་ཁེ་ན་ཊའྤྱི་གོང་སེའྤྱི་འོས་ཤོག་འཕེན་པའྤྱི་འོས་ཆོས་ཚང་ཡོད་མཁན་ཞྤྱིག་དགོས། འྒོས་འཕྡེན་ངྒོ་ཚབ་འགྡེངས་ཤྒོག་བཀང་རྒོགས། དྡེ་ནས་ཁྡེད་
དང་ཁྡེད་ཀི་ངྒོ་ཚབ་ཀིས་ས་རྟགས་བཀྒོད་དགྒོས། དྡེ་རྡེས་ལས་དྲུང་གིས་སི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་24ཕི་དྒོ་ཆུ་ཚདོ་4:30སྒོན་ལ་ངྒོས་འཛནི་ཆྒོག་མཆན་བཀྒོད་ཟིན་པ་དགྒོས། 

སི་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་1ཉིན་ནས་འགྒོ་བཙུགས་ཏྡེ། ཊྒོ་རྒོན་ཊྒོ་འྒོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ལ་འབྡེལ་བ་བྱས་ནས་འྒོས་འཕྡེན་ངྒོ་ཚབ་བསྒོ་བཞག་ག་ིའགྡེངས་ཤྒོག་ལྡེན་དགྒོས་པ་དང་གྒོག་འཕིན་བསྐུར་
བ་བརྒྱུད་དྡེ་ཉདི་ལ་ངྒོས་འཛནི་ཆྒོག་མཆན་ཞུ་རྒྱུའི་དུས་ཆད་བཟྒོ་དགྒོས། VoterRegistration@toronto.ca ཡང་ན་ 311 ལ་ཁ་པར་གཏྒོང་། 

འདི་ནས་ཇྡེ་མང་སྒོངས།: toronto.ca/VoterAccommodations 

སུས་འྒོས་ཤྒོག་འཕྡེན་ཆྒོག་གམ། 

ཊྒོ་རྒོན་ཊྒོ་གྒོང་སྡེའི་འྒོས་བསྡུའི་ནང་འྒོས་འཕྡེན་ཆྡེད། ཁྡེད་རང་ངྡེས་པར་དུ།: 

• ཁྡེ་ན་ཌའི་མ་ིསྡེར་ཡིན་པ།; དང་ 

• ཉུང་མཐར་རང་ལྒོ་18ལྒོན་པ།; དང་ 

• ཊྒོ་རྒོན་ཊྒོ་གྒོང་ཁྡེར་ནང་སྒོད་ཡནི་པ།; ཡང་ན་ 

• ཊྒོ་རྒོན་ཊྒོ་གྒོང་ཁྡེར་གི་སྒོད་མ་ིམིན་རུང་། ཁྡེད་དམ་ཡང་ན་ཁྡེད་ཀི་བཟའ་ཟླར་གྒོང་ཁྡེར་ནང་དུ་ས་ཁང་ཡྒོད་པའམ་ས་ཁང་གས་ཡྒོད་པ།; དང་ 

• ཁིམས་ཐྒོག་ནས་འྒོས་བསྡུའི་བདག་དབང་ཕིར་བསྡུ་བྱས་པ་མ་ཡིན་པ། 

ཁྡེད་ལ་གྒོང་ཁྡེར་ནང་དུ་ས་ཁང་ཅི་ཙམ་དབང་བ་དང་ས་ཁང་ཅི་ཙམ་གས་ཡྒོད་ཀང་ཁྡེད་ལ་འྒོས་ཤྒོག་གཅིག་ལས་འཕྡེན་དབང་མྡེད། ཁྡེད་ཀིས་ངྡེས་པར་དུ་རང་ཉིད་སྒོད་ཁུལ་ཁང་སྡེ་ནས་
འྒོས་ཤྒོག་འཕྡེན་དགྒོས། 

འྒོས་འཕྡེན་པའི་ཐྒོ་གཞུང་ནང་དུ་ཚུད་དགྒོས། 

ཁྡེད་ཀི་གནས་ཚུལ་རྣམས་འགགིས་ཡྒོད་མྡེད་བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྡེན་པྒོ་རྡེད། དམིགས་བསལ་ཁྡེད་ཀིས་དྡེ་སྒོན་རང་ཉིད་ཀི་མིང་དང་ས་གནས་བརྡེས་ཡྒོད་ཚ་ེངྡེས་པར་དུ་
བརྟག་དཔྱད་བྱྡེད་དགྒོས། གལ་སིད་ཁྡེད་རང་འྒོས་འཕྡེན་པའི་ཐྒོ་གཞུང་ནང་ཚུད་ཡྒོད་ཚེ་ཁྡེད་ལ་འྒོས་འཕྡེན་ལག་ཁྡེར་སྦྲག་ཐྒོག་ནས་འབྱྒོར་གི་རྡེད། དྡེས་ཁྡེད་རང་འྒོས་འཕྡེན་ས་ཚིགས་ཀ་ི
ལས་ཀ་ཇྡེ་མྱུར་ཚར་བར་བྱྡེད། 

སི་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་1ཉིན་ནས་འགྒོ་བཙུགས་ཏྡེ། བརྟག་དཔྱད་བྱྒོས། ཡར་འཇུག་བྱྡེད་པའམ་རང་ཉིད་ཀི་གནས་ཚུལ་འྒོས་འཕྡེན་པའི་ཐྒོ་གཞུང་ནང་གསར་སྒོན་བྱྒོས། དྡེ་ལྟར།: 

• སི་ཟླ་དགུ་པའ་ིཚེས་23བར་ངའྤྱི་འོས་ཤོག་(MyVote) ད་ཐྒོག་མཉྡེན་ཆས་སད་ཆྒོག 

• གྒོག་འཕིན་བསྐུར་བ། VoterRegistration@toronto.ca ཡང་ན་ཁ་པར་གཏྒོང་། 311 སི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་14བར། 

• སྒོན་ཚུན་འྒོས་འཕྡེན་ཆྡེད་ཁྡེད་ཀི་འྒོས་འཕྡེན་ས་ཚིགས་སུ་སྒོང་བ། (སི་ཟླ་བཅུ་པ། ཚེས་ 7 ནས་ 14བར།) ཡང་ན་འྒོས་བསྡུའི་ཉནི། (སི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་24) 

 

གལ་སིད་ཁྡེད་ཀ་ིམིང་འྒོས་བསྡུའི་ཉིན་མཐའ་མའི་ཉིན་གི་འྒོས་འཕྡེན་པའི་མངི་གཞུང་ནང་གསལ་ཡྒོད་ཚེ། གནས་ཚུལ་གསར་སྒོན་བྱས་པ་རྣམས་སི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་14བར་དུ་ལྡེགས་གྲུབ་
ཟིན་པ་དགྒོས། དྡེའི་རྡེས་སུ་ཁྡེད་ཀིས་སི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་24ཉིན་རང་ཉིད་འྒོས་འཕྡེན་པར་བསྒོད་སབས་ས་གནས་ནས་གནས་ཚུལ་གསར་སྒོན་བྱ་ཆྒོག 

འདི་ནས་གནས་ཚུལ་ཇྡེ་མང་སྒོངས།: toronto.ca/elections/Voters 

 



འྒོས་བསྡུའི་ཉིན་མྒོ་ཁག 

 

འྒོས་བསྡུའ་ིཉནི་མྒོ། 

རྡེས་གཟའ་ཟླ་བ། སི་ལྒོ་2022ཟླ་10ཚེས་24ཉནི་ཞྒོགས་པ་ཆུ་ཚདོ་10:00ནས་ཕི་དྒོ་ཆུ་ཚོད་8:00བར། 

སྒོན་ཚུན་འྒོས་བསྡུ། 

སྒོན་ཚུན་འྒོས་འཕྡེན་བྱྒོས། སི་ཟླ་བཅུ་པ་ཚེས་7ཉནི་ནས་སི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་14བར། ཞྒོགས་པ་ཆུ་ཚོད་10:00ནས་ཕི་དྒོ་ཆུ་ཚོད་7:00བར། 

ཁྡེད་ཀི་སྒོན་ཚུན་འྒོས་བསྡུའི་ས་གནས་རྣམས་འྒོས་འཕྡེན་ལག་ཁྡེར་ཐྒོག་གསལ་ཡྒོད་པའམ་ཡང་ན་ཁྡེད་ཀི་ངའྤྱི་འོས་ཤགོ་(MyVote)ད་ཐྒོག་མཉྡེན་ཆས་སད་ནས་འཚོལ་ཆྒོག་གི་རྡེད། 

toronto.ca/elections/MyVote. 

སྒོབ་ཕྲུག་ཆྡེད་དུ་གནས་ཚུལ། 

གལ་ཏེ་ཁྡེད་རང་ཕྲུག་ཅིག་ཡནི་པ་དང་ "རང་ཁྤྱིམ་"དེ་བཞིན་རང་ཉིད་སོབ་གྲྭར་མྤྱི་ཞུགས་པའྤྱི་སབས་ཀི་སོད་གནས་སུ་བརི་ག་ིཡྒོད་ན། དྡེའི་དྒོན་ནི་ཁྡེད་རང་དེ་གར་ཕྤྱིར་ལོག་རྒྱུའྤྱི་འཆར་
གཞྤྱི་ཡོད་ན། ཁོད་ཀྤྱིས་"རང་ཁྤྱིམ་"གངོ་ཁེར་དང་ད་ལྟའ་ིསོབ་གྲྭར་འགོ་སབས་སྒོད་གནས་གྒོང་ཁྡེར་གཉིས་ཀའི་གྒོང་ཁྡེར་འྒོས་བསྡུའི་ནང་ཆ་ཤས་ལྡེན་ཆྒོག 

འདི་ནས་ཇྡེ་མང་སྒོངས།: toronto.ca/elections/Voters 

ངའི་འྒོས་ཤྒོག 

ངའ་ིའྒོས་ཤྒོག་(MyVote)ད་ཐྒོག་མཉྡེན་ཆས་ཐྒོག་ནས་ཁྡེད་རང་ཊྒོ་རྒོན་ཊྒོ་གྒོང་སྡེའ་ིའྒོས་བསྡུའ་ིཆྡེད་ལས་བྱ་ཚང་མ་འགྒོ་འཛུགས་བྱྡེད་ཆྒོག 

ཁྡེད་ཀི་ཊྒོ་རྒོན་ཊྒོ་ཁ་བྱང་ནང་འཇུག་བྱྒོས།: 

• ཁྡེད་རང་འྒོས་འཕྡེན་པའི་ཐྒོ་གཞུང་ནང་ཡྒོད་མྡེད་གཟིགས། 

• ཁ་སྒོན། འགྱུར་བ་གཏྒོང་བའམ་ཡང་ན་ཁྡེད་ཀི་འྒོས་འཕྡེན་ཐྒོ་གཞུང་གསར་སྒོན་བྱྡེད་པ། (སི་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་23བར།) 

• ཁྡེད་ཀི་ཁང་སྡེའ་ིཁུལ་གི་འྒོས་མ་ིརྣམས་ལ་གཟིགས། 

• འྒོས་བསྡུ་ས་གནས་གང་དུ་ཡནི་མནི་དང་ནམ་ཞགི་ཡིན་མིན་གཟགིས། 

• ལྟ་ཞིབ་བྱྡེད་པ། ཁྡེད་ཀི་འྒོས་བསྡུའི་གནས་ཚུལ་བྱང་བུ་ཕབ་ལྡེན་བྱྒོས། 

• ཁྡེད་ཀི་ཁང་སྡེ་དང་ས་ཁ་འཚོལ་དགྒོས། 

• ཁྡེད་ཀི་འྒོས་འཕྡེན་ས་གནས་ལ་བསྒོད་པའི་གནས་ཚུལ་འཚལོ་ཞིབ་བྱྒོས།  

• ཁྡེད་ཀི་འྒོས་སམ་གི་དཔྡེ་མཚནོ་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱྒོས།  

དྒོ་སང་།: ཁྡེད་རང་མི་ངྒོ་ཐྒོག་འྒོས་ཤྒོག་འཕྡེན་པར་མ་བསྒོད་བར་དུ་མུ་མཐུད་ངའི་འྒོས་ཤྒོག་(MyVote)ལྟ་ཞིབ་བྱྒོས། འྒོས་འཕྡེན་ས་གནས་འགྱུར་བ་གཏྒོང་སིད་པ་རྡེད། 

ཇྡེ་མང་སྒོངས།: toronto.ca/elections/MyVote 

ཁྡེད་རང་འྒོས་འཕྡེན་པར་བསྒོད་སབས་ངྡེས་པར་དུ་IDལག་ཁྡེར་འཁྡེར་ནས་འགྒོ་དགྒོས། ཁྡེད་རང་འྒོས་འཕྡེན་པའ་ིཐྒོ་གཞུང་ནང་དུ་ཡྒོད་ཀང་འཁྡེར་དགྒོས། 
 



འཇུག་སྒོའི་ཆ་རྡེན་ཁག 

གལ་སདི་ཁྡེད་རང་འྒོས་འཕྡེན་པར་འགྒོག་རྡེན་འཕད་ཀ་ིའདུག་ན། གྒོག་འཕནི་ elections@toronto.ca བརྒྱུད་ཊྒོ་རྒོན་ཊྒོ་འྒོས་བསྡུ་ལྷན་
ཁང་ལ་འབྡེལ་བྱྒོས། ཡང་ 311 ཁ་པར་གཏྒོང་རྒོགས། 

འྒོས་བསྡུའ་ིས་ཚགིས་ཁག 

ཁྡེད་ཀིས་འྒོས་འཕྡེན་ཡུལ་ས་ཚགིས་ཚང་མ་སྒོད་ཆྒོག །ས་གནས་རྡེ་རྡེའི་གནས་ཚུལ་ཐད། དཔྡེར་ན་འཛུལ་བདྡེའི་སྒོ་ལམ། རང་འགུལ་སྒོ་འབྱྡེད། ཡང་ན་འྒོས་འཕྡེན་རྒོགས་རམ་ས་ཚགིས། དྡེ་
དག་རྣམས་འདིར་ཡྒོད།: toronto.ca/elections/Voters. 

འྒོས་འཕྡེན་ཡྒོ་བྱད་ལ་འཇུག་པ། 

འྒོས་འཕྡེན་རྒོགས་རམ་ས་ཚིགས་ནྤྱི་འྒོས་ཤོག་འཕེན་བྱྡེད་ཀི་རྒོགས་རམ་འཕྲུལ་ཆས་ཤྤྱིག་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། དབང་པོ་སོན་ཅན་གྤྱི་འྒོས་འཕྡེན་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་རང་དབང་ངང་རང་ཉདི་ཀྤྱི་འྒོས་ཤོག་
སེྒར་ངྒོས་ནས་རང་ཚུགས་ཀྤྱིས་འཕྡེན་ཆགོ །ཁད་ཆོས་དག་ན་ིལ་ལག་ཐགོས་ཁ་པར་ལྟར་རྡེག་འགུལ་འཆར་ཤྡེལ་ཅན་དང་། ས་ཅན་འགུལ་ནུས་ཡྒོད་པ། ལོང་ཡྤྱིག་གྤྱི་མཐེབ་བཀག་འཕྲུལ་
ཆས། པབ་སྦུ་གུའྤྱི་སྤྱིག་ཆས། རྐང་མནན་/རྐང་སྒྱུར་སིག་ཆས་བརྒྱུད་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་རུ་གཏངོ་བ་དང་ཚནོ་དྒོག་བསྒྱུར་བ་གཏྒོང་བའི་ཁད་ཆྒོས་ཡྒོད། 

འྒོས་འཕྡེན་རྒོགས་རམ་ས་ཚིགས་རྣམས་སྒོན་ཚུན་འྒོས་འཕྡེན་ས་ཚིགས་ཚང་མར་ཡྒོད། - ཁང་སྡེ་རྡེར་གཉིས་རྡེ་ཡྒོད། གལ་སིད་ཁྡེད་རང་འྒོས་བསྡུའི་ཉིན་མྒོར་འྒོས་འཕྡེན་རྒོགས་རམ་ས་
ཚིགས་སྒོད་སད་འདྒོད་པ་དང་དྡེ་ཉིད་ཁྡེད་ཀི་ས་གནས་སུ་མྡེད་ཚ།ེ ཁྡེད་ཀིས་311ལ་ཁ་པར་བཏང་ནས་རང་ཉིད་འྒོས་ཤྒོག་འཕྡེན་ཡུལ་སྒོ་སྒྱུར་བྱྡེད་ཆྒོག 

ཞབས་ཞུ་གཞན་དག་ཁག 

• འྒོས་ཤྒོག་ཇ་ིལྟར་འཕྡེན་དགྒོས་མིན་ཐད་ལམ་སྒོན་ཡིག་ཚགས་རྣམས་འྒོས་བསྡུའི་ས་ཚིགས་ཚང་མར་ལྒོང་ཡིག་བྷར་ལི་དང་སད་རིགས་ཁག་26ནང་ཡྒོད། 

• མིག་ཤྡེས་སྒོ་པྒོ་ཡྒོད་གས་རྣམས་ཀི་ཆྡེད་དུ་འྒོས་འཕྡེན་ས་ཁུལ་ཚང་མར་ཡིག་གྡེ་གསལ་པྒོ་མཐྒོང་ཆྡེ་ཤྡེལ་ག་སིག་ཡྒོད། 

• གལ་སིད་ཁྡེད་གཟུགས་པྒོའི་ཆ་ནས་འྒོས་འཕྡེན་ས་གནས་ནང་དུ་འགྒོ་སྒོད་ཐུབ་ཀི་མྡེད་ཚེ། ཁྡེད་ཀིས་འྒོས་བསྡུའི་ས་གནས་དྡེའི་ནང་ཁུལ་དུ་ས་གནས་གཞན་དུ་མཐུན་རྡེན་
རག་རྒྱུའི་རྡེ་སྐུལ་ཞུ་ཆྒོག་གི་རྡེད། དཔྡེར་ན་རླངས་འཁྒོར་འཇྒོག་གནས་སམ་ལམ་ཟུར་ལྟ་བུ། གནས་ཚུལ་ཇྡེ་མང་ཆྡེད་311ལ་ཁ་པར་གཏྒོང་། 

• འྒོན་པ་དང་རྣ་ཤྡེས་སྒོ་གས་མི་རྣམས་ཀི་ཆྡེད་དུ་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་ལྒོན་ཆྡེད་འྒོན་པའི་ཁ་པར་ཨང་416-338-OTTY (0889)ལ་འབྡེལ་བ་གནང་རྒོགས། 

• ཁྡེད་རང་ཉདི་ཀིས་འྒོས་ཤྒོག་ཐྒོག་རྟགས་རྒྱག་ཐུབ་ཀི་མྡེད་ཚེ་རྒོགས་པ་བྱྡེད་མཁན་གྒོགས་པྒོ་འཁདི་ཆྒོག་ཅིང་དྡེ་མནི་ཁྡེད་ཀིས་འྒོས་བསྡུའི་ལས་བྱྡེད་མི་སར་རྒོགས་རམ་གནང་
རྒོགས་ཞྡེས་ཞུ་ཆྒོག 

• འྒོས་བསྡུའི་ས་ཚིགས་ཚང་མར་རམ་འདྡེགས་མི་ས་དང་རམ་འདྡེགས་དུད་འགྒོ་ཚང་མ་འགྒོ་སྒོད་ཆྒོག་གི་ཡྒོད། 

• འྒོས་འཕྡེན་པའི་བསྒོ་བཞག་ས་གནས་སུ་འྒོས་འཕྡེན་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕད་པའི་གནས་སངས་ཅ་ིརིགས་འྒོག་འྒོས་འཕྡེན་ས་ཚིགས་བརྡེས་རྒྱུའི་རྡེ་སྐུལ་ཞུ་ཆྒོག 

འད་ིནས་ཇྡེ་མང་སྒོངས།: toronto.ca/VoterAccommodations 

ཁས་ལྡེན་རུང་བའི་ངྒོ་སྒོད་ལག་ཁྡེར། 

ཁྡེད་རང་འྒོས་ཤྒོག་འཕྡེན་པར་བསྒོད་སབས་ངྒོ་སྒོད་ལག་ཁྡེར་(ID)དགྒོས་ཀི་ཡྒོད། ཁྡེད་རང་ཉདི་ཀི་ངྒོ་སྒོད་ལག་ཁྡེར་(ID)ཐྒོག་རང་ཉིད་ཀ་ིམིང་གསལ་བ་དང་ཊྒོ་རྒོན་ཊྒོའི་ངྒོས་འཛིན་
ཡྒོད་པའི་ཁ་བྱང་ཡྒོད་པ་ཞགི་འཁྡེར་རྒྱུ་མ་བརྡེད། ཁྡེད་ཀི་འྒོས་འཕྡེན་ལག་ཁྡེར་དྡེ་ཉདི་རང་ཉདི་ཀ་ིངྒོ་སྒོད་ལག་ཁྡེར་(ID)དུ་སྒོད་ཆྒོག་གི་མྡེད། 

ཁས་ལྡེན་རུང་བའ་ིདཔྡེ་མཚནོ།: 
• ཨྒོན་ཊ་རི་ཡྒོས་ཁ་ལྒོ་བའི་ལག་ཁྡེར་རམ་རླངས་འཁྒོར་དབང་དབང་ཆྒོག་མཆན་དཔང་ཡིག(རླངས་འཁྒོར་གི་བདག་དབང་དཔང་ཡིག) ཕྡེད་པར་ཡྒོད་པ།  

• བྡེད་མྡེད་བཟྒོས་པའི་སྡེར་གི་དངུལ་འཛནི། བུན་གཡར་དངུལ་བྱང་། དངུལ་ཁང་གི་དཔང་ཡིག 

• གྒོག་རིན་དང་། ཁ་པར་རིན་པ། བརྙན་འཕིན་རིན་པ། ཆུ་རིན། རླངས་རྫས་བཅས་སི་སྒོད་མཐུན་རྡེན་ལྷན་ཁང་ནས་སད་པའི་འཛིན་བྱང་།  

• དངུལ་འཛིན། T4དཔང་ཡིག ཡང་ན་ལས་བདག་གིས་སད་པའི་དངུལ་འཛིན་རག་པའི་བྱུང་འཛནི། 



• ཨྒོན་ཊ་རི་ཡྒོ་ལས་ཀའམ་ཨྒོན་ཊ་རི་ཡྒོ་དབང་པྒོ་སྒོན་ཅན་ལས་འཆར་ནང་དུ་ཐད་ཀར་དངུལ་འཇུག་བྱས་པའི་དཔང་ཡིག 

• ས་ཁང་བདག་དབང་ཁལ་འཇལ་དཔྱད་ཡགི །ཡྒོང་འབབ་ཁལ་འཇལ་བརྡ་ཐྒོ་དཔྱད་ཡིག །ཕྲུ་གུའི་ཁལ་འཇལ་དཔང་ཡིག 

• ཁང་པ་ཉྒོས་པའི་རིམ་འཇལ་དངུལ་འཛནི། བྒོག་ལྡེན་དང་ཁང་གའ་ིགན་རྒྱ། 

• སྒོབ་འབིང་རྡེས་ཀི་སྒོབ་གྲྭའི་རྒྱབ་གཉྡེར་དཔང་ཡིག་གམ་སྒོབ་གྲྭའི་བརྒྱ་ཆའི་དཔང་ཡགི 

• སྒོབ་གྲྭའི་ནང་སྒོད་ཡནི་པའི་དཔང་ཡིག །སྒོབ་འབིང་ཐྒོན་པའི་རྡེས་ཀི་མཐྒོ་སྒོབ་ཀི་ལས་ཁུངས་སམ་ལས་བྱྡེད་ཀི་འགན་འཁུར་འྒོག་མཁ་སྒོད་བྱས་པ། 

• ཁྡེ་ཊ་ཌ་གཞུང་གིས་དཔར་བཤུས་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ་གཞན་དག །ཨྒོན་ཊ་རི་ཡྒོའམ་ཨྒོན་ཊ་རི་ཡྒོ་གྒོང་སྡེ་ཡང་ན་ཨྒོན་ཊ་རི་ཡྒོ་ཁམིས་ཁང་ནས་སད་པའི་ངྒོས་འཛིན་དཔང་ཡིག 

• གདྒོད་རིགས་ཨནི་ཊི་ཡན་(ཁྡེ་ན་ཌ་)ཁམིས་ཡིག་འྒོག་གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་ཨྒོན་ཊ་རི་ཡྒོ་གདྒོད་མའི་མི་རིགས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཅི་རིགས། 

• འགན་བཅྒོལ་ཡིག་ཆའམ་འགན་བཅྒོལ་དཔང་ཡགི 

• བུན་གཡར་གན་རྒྱའམ་དཔལ་འབྱྒོར་ཚགོས་པ་གཞན་དག་གི་དཔལ་འབྱྒོར་གན་རྒྱའི་ཡིག་ཆ། 

• ལས་མིའི་འགན་བཅྒོལ་ཁྡེ་དབང་ T4E སད་པའ་ིདཔང་ཡིག 

• རྒན་འཁྒོགས་འགན་བཅྒོལ་བདྡེ་འཇགས་ T4A (OAS) ཡིག་དཔང་ཡིག ། ཁྡེ་ན་ཌ་རྒན་ཕྒོགས་ལས་འཆར་ཁྡེ་དབང་། T4A (P) ཁྡེ་ན་ཌ་རྒན་ཕྒོགས་ལས་འཆར་ལ་ཡར་
འབུལ་བྱས་པའི་དཔང་ཡིག 

• ཁྡེ་དབང་ T5007 ཡི་ལས་གནས་བདྡེ་འཇགས་དང་འགན་བཅྒོལ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དཔང་ཡགི 

• CNIBདངུལ་བྱང་ངམ་ཡང་ན་སི་ཚོགས་བདྡེ་ར་ཚོགས་པ་གཞན་གིས་སྡེ་བྒོ་དབང་པྒོ་སྒོན་ཅན་གཞན་ལ་མཐུན་རྡེན་བསྐྲུན་མཁན་གི་ལག་ཁྡེར། 

• ཡུན་རིང་ལྟ་སྒོང་ཁང་གི་ཁམིས་ཡིག་ 2007འྒོག་ཡུན་རིང་ལྟ་སྒོང་འྒོག་གནས་སྒོད་བྱྡེད་བཞིན་པའི་དཔང་ཡིག །ལྟ་སྒོང་ཁང་དྡེ་དག་ག་ིལས་ཁུངས་ནས་སད་པའི་ཡིག་ཆ། 

• སྨན་ཁང་ག་ིལག་ཁྡེར་རམ་སྙན་ཐྒོ། 

གལ་སིད་ཁྡེད་རང་ལ་ཁས་ལྡེན་རུང་བའི་ལག་ཁྡེར་མྡེད་པ་དང་ཁྡེད་རང་འྒོས་འཕྡེན་པའི་ཐྒོ་གཞུང་ནང་མྡེད་ཚེ། ཁྡེད་ལ་འྒོས་འཕྡེན་ཐྒོབ་ཐང་རག་ཆྡེད་ཕིར་
སྒོག་བཏང་ནས་ཕིར་ལག་ཁྡེར་འཁྡེར་ནས་ཡྒོང་རྒྱུར་སྐུལ་ག་ིརྡེད།  



ཟླ་ཚེས་གནད་འགག་ཅག་ཁག 

ས་ིཟླ་དགུ་པའ་ིཚསེ། 1 ཉནི། 

• སྦྲག་ཐྒོག་ནས་-འྒོས་འཕྡེན་བྱ་རྒྱུའི་ཐྒོ་འགྒོད་ཉནི་དང་པྒོ།  

• རང་ཉིད་ཀ་ིའྒོས་འཕྡེན་གནས་ཚུལ་ཁ་སྒོན་བྱྡེད་རྒྱུ་དང་། འགྱུར་བཅྒོས་གཏྒོང་བའི་ཉིན་དང་པྒོ། 

ས་ིཟླ་དགུ་པའ་ིཚསེ། 3ཉནི།  

• སྦྲག་ཐྒོག་ནས་འྒོས་འཕྡེན་བྱ་རྒྱུའ་ིདུས་ཆད་མཐའ་མ། ཕི་དྒོ་ཆུ་ཚོད་4:30 

ས་ིཟླ་དགུ་པའ་ིབདུན་ཕག 26 

• འྒོས་འཕྡེན་པའི་གནས་ཚུལ་ལག་ཁྡེར་རྣམས་སྦྲག་ཐྒོག་ལ་བསྐུར་ཡྒོད། 

ས་ིཟླ་བཅུ་པའ་ིཚསེ་ 7 ནས་ས་ིཟླ་བཅུ་པའ་ིཚསེ་ 14 བར། 

• སྒོན་ཚུད་འྒོས་བསྡུ། 

ས་ིཟླ་བཅུ་པའ་ིཚསེ་21ཉནི། 

• ཊྒོ་རྒོན་ཊྒོ་འྒོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ལ་ཁྡེད་ཀ་ིསྦྲག་ཐྒོག་འྒོས་བསྡུའི་ཐུམ་སིལ་དྡེ་ཉིད་སི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་21(ཉནི་དགུང་ཆུ་ཚོད་12:00)བར་དུ་འབྱྒོར་དགྒོས་ཀི་ཡྒོད། 

 

རྡེས་གཟའ་ཟླ་བ། སི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་24: འྒོས་བསྡུའི་ཉིན་མྒོ། 
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