
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . کنید  شروع  سپتامبر ۱ از  را MyVote  از  استفاده

  دربر   را  تورنتو  شهرداری انتخابات  در شما شرکت  برای   الزم اطالعات  تمام   MyVote  وب   برنامه 
  .دارد 

   toronto.ca/elections/MyVote    : بدانید   بیشتر
 

 
 

 .شما رای .شما شهر

 اکتبر ۲۴

toronto.ca/elections 

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


 

 

 دهی رای  تنظیمات

 حضوری 

 یا زودهنگام گیری رای روزهای   در .دهید  رأی شده اعالم گیری رای  روزهای از یک هر  در حضوری توانید می شما 

    .دهید رای اکتبر ۲۴ دوشنبه انتخابات، روز در

 پست  طریق از

 کنید  اقدام پست  طریق  از  دهی رای برای : اول گام

 کنید مراجعه toronto.ca/VoteByMail به سپتامبر، ۱ از •

  .باشد  می ۳۰:۱۶ ساعت سپتامبر ۲۳ جمعه درخواست مهلت آخرین •

 کنید  کامل را خود   ( دهی رای) بسته :دوم  گام

 . شد خواهد ارسال شما به اطالعات تکمیل برای پست با دهی رای بسته تایید، از پس

 کنید امضا  را اظهارنامه فرم •

  زنیدب عالمت را  دهی رای برگه •

 دهید  قرار زرد برگشت پاکت در را  شده موم و مهر محرمانه پاکت  •

 کنید  پست   را خود  ی  بسته  : سوم گام

  شما برای) کانادا پست طریق از پرداخت پیش پست هزینه همراه به  که را خود شده تکمیل گیری رای بسته •

  جعبه از یکی به (ظهر از بعد ۱۲) ظهر اکتبرتا  ۲۱ و اکتبر ۷ های تاریخ بین ویا ، برگردانید را  (شده  ارسال

 . دهید تحویل زرد  دراپ های

  :در هامکان .بود خواهد زرد رنگ به  رای ی  ارایه برای  جعبه یک دارای بخش هر •

toronto.ca/VoteByMail  اندشده فهرست 

 .شوند دریافت اکتبر  ۲۱ جمعه روز (ظهر ۱۲) ظهر تا باید شده تکمیل دهی  رای های بسته •

 ( معلولین برای ساختمان به) دسترسی  امکانات یا  سواالت جهت

 بگیرید تماس ۳۱۱ شماره با یا zgjedhje@toronto.ca :ایمیل •

 بیاموزید بیشتر toronto.ca/VoteByMail :در •

  



 

 

 ( شما طرف از ) نماینده یک توسط (انتخابات در شرکت)

 خود ازجانب نماینده یک دادن رای برای توانید می دهید،  رای موجود گیری رای روزهای در شخصا   توانید نمی اگر

  در  دادن رای  شرایط واجد باید  ایشان دهد،  رای شما طرف  از  تا دارید اعتماد او به شما که است کسی نماینده .کنید تعیین

  وتا کنید تکمیل را است شده امضا شما نماینده و شما توسط که رای نماینده معرفی فرم .باشند  تورنتو شهرداری انتخابات

 .کنید اقدام  شهرداری منشی توسط تأیید دربافت ظهربرای از بعد  ۳۰:۴ ساعت اکتبر ۲۴از قبل

 ایمیل  با و بگیرید تماس Elections Toronto با نماینده معرفی فرم دریافت برای سپتامبر، ۱ از

VoterRegistration@toronto.ca بگیرید فرم تأیید برای مالقاتی قرار ، ۳۱۱ با تماس یا. 

 بیاموزید بیشتر toronto.ca/VoteByMail :در

 بدهد رای تواند  می کسی چه

 : باشید دارا را زیر موارد باید تورنتو، شهرداری انتخابات  در دادن  رای برای

 و کانادا، شهروندی •

 و  ؛  سن سال ۱۸  حداقل داشتن  •

 یا  تورنتو؛ شهر سکونت •

 کنید؛ می اجاره یا و دارید (تورنتو )شهر در ملکی همسرتان یا شما اگر تورنتو، درشهر  سکونت عدم  درصورت •

  . باشید نشده منع دادن  رای از قانونی هیچ طبق که درصورتی •

 ی درمحدوده باید شما . دهید رای دارید (تورنتو)شهر در که ملکی تعداد گرفتن نظر در بدون توانید می بار یک فقط شما

 . دهید رای خود زندگی محل

  شوید   اضافه دهندگان رای  لیست به

  انتخابات  از را خود سکونت حلم یا و نام اگر خصوص به کنید، بررسی را خود اطالعات بودن درست که است مهم

 خواهید دریافت پست طریق از  را دهنده رای اطالعات کارت باشید، دهندگان رای لیست  در اگر . اید داده تغییر گذشته

  . بخشد می  سرعت را گیری رای  محل در شما  حضور کارمدت این . کرد

 : کنید روز  به یا هاضاف  بررسی، دهندگان رای فهرست در را  خود اطالعات سپتامبر، اول از

 سپتامبر ۲۳ تا MyVote وب برنامه از استفاده با •

 اکتبر ۱۴ تا ۳۱۱ با تماس یا VoterRegistration@toronto.ca ایمیل •

 (اکتبر ۲۴) انتخابات  روز در یا (اکتبر  ۱۴ تا ۷) موعد از تر زود  دادن رای جهت گیری رای محل به رفتن •

  به اکتبر ۱۴ تاریخ تا باید شما اطالعات تمام شود، ظاهر  انتخابات  روز دهندگان رای نهایی لیست در شما نام اینکه برای

  محل در  را خود  روید،می اکتبر ۲۴ در  دادن رأی برای که زمانی توانیدمی تاریخ این از پس . شوند رسانی روز

 . کنید اضافه گیریرأی 



 

 

   toronto.ca/elections/MyVote  : بدانید بیشتر

 گیری   رای روزهای

 انتخابات  روز

 ظهر از  بعد ۸ تا صبح  ۱۰ ساعت از ۲۰۲۲ اکتبر ۲۴ دوشنبه

 هنگام زود رای

 دهید رای موعد  از تر زود ظهر از بعد ۷ تا صبح  ۱۰ ساعت از اکتبر ۱۴ جمعه تا اکتبر ۷ جمعه بین

 شما شوند،می ظاهر شما دهندگان رأی  اطالعات کارت در شما موعد  از تر زود  دادن رای جهت گیریرای  هایمکان

 . کنندمی پیدا را مکانها این ، MyVote، toronto.ca/elections/MyVote وب برنامه از استفاده با توانید می همچنین

 آموزان  دانش  برای اطالعات

  زندگی آن  در که دانید می مکانی را خود «خانه» روید، نمی مدرسه به (تحصیل برای) که زمانی و هستید آموز دانش اگر

  محل شهرداری در هم برگردید، آنجا به (کنید نمی سفر  تحصیل برای که زمانی ) دارید  قصد که معنی این به کنید، می

   . هستید دادن رأی شرایط واجد خود تحصیل محل شهرداری  در هم و خود «خانه»

   toronto.ca/elections/MyVote  :بدانید بیشتر

 MyVote 

  دربر   را  تورنتو شهرداری انتخابات در  شما شرکت  برای الزم  اطالعات تمام MyVote  وب  برنامه 

  .دارد

 :کنید وارد را خود تورنتو آدرس

 خیر یا هستید دهندگان رای لیست در آیا که دریابید •

 ( سپتامبر 23 تا) کنید روز به یا دهید تغییر کنید، اضافه  را خود  دهندگان رای فهرست اطالعات •

 کنید  بررسی را کنند می شرکت شما محدوده در که کاندیداهایی •

 کنید   پیدا را  دادن رای زمان و مکان •

 کنید چاپ یا دانلود مشاهده، را خود  دهنده رای اطالعات کارت •

 کنید یداپ را خود نقشه و محدوده •

  بیابید خود گیریرأی  محل مورد در را (ساختمان) پذیری دسترس اطالعات •

 کنید  مشاهده  را خود  رای برگه از ای نمونه •



 

 

  رأی های مکان است ممکن زیرا دهید،  ادامه MyVote  بررسی به بروید دادن  رأی برای شخصا   اینکه از قبل :توجه

   .کند تغییر گیری

   toronto.ca/elections/MyVote  : بدانید   بیشتر

  همراه  را خود  شناسایی  کارت  باید   دادن رای  برای رفتن  هنگام  هستید،  دهندگان رای  لیست  در اگر حتی 
 . باشید  داشته

 

 دسترسی امکانات

  با  یا Elections@toronto.ca ایمیل با شدید، مواجه دادن رای برای مانعی با اگر
 .بگیرید تماس Elections Toronto با ۳۱۱ تلفن شماره

 گیری رای های  مکان

  ها، رمپ مثال، عنوان به مکان، هر به مربوط اطالعات .بود  خواهند دسترس در دهید می  رای  آن در که هایی مکان همه

  :است موجود آدرس این  در دهندگان،  رای کمک های پایانه یا خودکار های بازکن درب

toronto.ca/elections/Voters . 

 دسترس قابل رای تجهیزات

 اجازه معلولیت دارای  دهندگان رای به که است  رأی های  برگه گذاری عالمت  برای ای وسیله  دهندگان رای کمک پایانه

  صفحه از عبارتند ها ویژگی این .کنند گذاری عالمت را خود رأی برگه تنهایی به و خصوصی صورت به تا دهد می

  دهان، توسط هوا فشار با سیگنال ارسال برای لوله  به مجهز  دستگاه بریل، کلید صفحه صوتی، عملکرد لمسی، نمایش

 . رنگ کنتراست و فونت اندازه تنظیم برای زوم های ویژگی و پا فشار با سیگنال ارسال سوئیچ

  روز در اگر .بخش هر در  عدد دو - بود خواهند دسترس در  قبلی دهیرای  هایمکان همه در دهیرای کمک هایپایانه

  ندارد، قرار شما شده تعیین گیری رای  محل در  ها آن از یکی و دارید نیاز دهنده رای کمک پایانه از استفاده به انتخابات

 . بدهید را خود ایر انتقال درخواست ۳۱۱ با تماس با توانید می

 خدمات  سایر

 .بود خواهد دسترس در گیریرأی  هایمکان همه  در  زبان ۲۶ به و بریل خط به  دهیرأی نحوه هایدستورالعمل •

 دسترس در ضعیف  دید با دهندگان رای به کمک برای  گیری رای  های محل همه در بزرگنمایی (طلق)های برگه •

 .بود خواهد

  خارج محلی در  کمک درخواست توانید می نیستید، گیری رای محل داخل به رفتن به قادر فیزیکی نظر از اگر •

  ۳۱۱ شماره با بیشتر اطالعات برای .خیابان کنار یا پارکینگ مثال عنوان به .بدهید رای گیری رای ازاماکن

 . بگیرید تماس

  OTTY-338-416 (0889) شماره به TTY خط  با تماس با شنوایان کم یا ناشنوایان برای انتخابات اطالعات •

 . است دسترس در



 

 

  کمک انتخابات مسئول  یک از توانید می شما کنید، گذاری عالمت را  خود رای برگه تنهایی به توانید نمی اگر •

 .کند  کمک شما  به تا باشید داشته همراه را دوستی توانید می همچنین بخواهید،

 . کنند می استقبال خدماتی حیوانات و کننده حمایت افراد  از استفاده از گیری رأی  های محل همه •

  درخواست توان می شود، مواجه مانع با خود شده تعیین محل در است ممکن دهنده رای که شرایطی در همچنین •

 . داد  رای برگه انتقال

 بیاموزید  بیشتر   toronto.ca/VoteByMail  :در

 قبول  قابل شناسایی

Iشناسه (ID) و شما نام که باشید داشته همراه شناسنامه قطعه یک که باشید داشته یاد به .است الزم رای به رفتن هنگام 

 استفاده شناسنامه قطعه یک عنوان به تواند نمی شما دهنده  رأی اطالعات کارت . دهد نشان را شرایط واجد تورنتو آدرس

 .شود

 : قبول قابل شناسه از هایی  نمونه
 . کرد صادر  را عکس کارت ،(نقلیه وسیله بخش) موتوری لیهنق وسیله مجوز یا انتاریو رانندگی گواهینامه  •

 .است شده  لغو بانکی حساب صورت یا اعتباری کارت شخصی، چک •

 . عمومی خدمات کمیسیون  از قبض یا گاز آب، کابلی، تلویزیون یا تلفن برق، و آب قبض •

 .کارفرما توسط شده صادر پرداخت رسید یا T4 حسابصورت چک، •

 . Program Support Disability Ontario یا Works Ontario برای مستقیم سپرده بیانیه •

 .فرزند مالیاتی مزایای بیانیه درآمد، بر مالیات ارزیابی اطالعیه دارایی، بر مالیات ارزیابی •

 .اجاره یا اجاره قرارداد رهن، بیانیه •

 .دبیرستان یک از امهکارن یا کارنامه •

 دانشجویی اقامت مسئول مقامات یا دفتر توسط شده صادر است، دانشگاه کمپ سکونت محل دهنده نشان که سندی •

 .متوسطه فوق موسسه یک در

  صادر انتاریو در دادگاهی توسط که سندی یا انتاریو  در شهرداری یا انتاریو کانادا، دولت از دیگری مدرک هر •

 . دباش شده تأیید یا

 . است شده ایجاد Canada Act Indian)(  قانون تحت که انتاریو در موسیقی گروه شورای از مدرکی هر •

 .بیمه بیانیه یا نامه بیمه •

 .مالی موسسه یک با مالی قراردادهای  سایر یا وام قرارداد •

 . T4E پرداخت کار بیمه مزایای بیانیه •

 طرح های مشارکت بیانیه ،T4A (P) کانادا بازنشستگی طرح مزایای ،T4A (OAS) سالمندی امنیت بیانیه •

 .کانادا بازنشستگی



 

 

 . T5007 کار محل بیمه و ایمنی  مدیره هیئت مزایای بیانیه •

 . دهد  می ارائه خدمات معلولیت دارای  افراد به که  دیگر شده ثبت خیریه موسسه یک از کارتی یا CNIB کارت •

  مدت، طوالنی مراقبت های خانه قانون تحت مدت طوالنی های مراقبت خانه در سکونت دهنده نشان که سندی •

 . است خانه برای Administrator توسط شده صادر ،2007

  .بیمارستان سابقه یا کارت •

  خواسته شما از رای  برگه  دریافت  برای   نیستید،  دهندگان رای  لیست  در و  ندارید  قبولی  قابل  شناسنامه  اگر
 . کنید  مراجعه خود  شناسه  با شود  می

  



 

 

 : کلیدی های  تاریخ

 ۱ سپتامبر

  پست طریق از  گیری رای برای درخواست برای روز اولین •

 ( سپتامبر  ۲۳ تا) کنید روز به یا دهید تغییر کنید، اضافه  را خود  دهندگان رای فهرست اطالعات •

 سپتامبر  ۲۳

 ۳۰:۱۶ ساعت تا پستی گیری رای برای درخواست مهلت آخرین •

 سپتامبر ۲۶ هفته

 است  موجود پست در دهنده رای اطالعات کارت •

 اکتبر  ۱۴ تا اکتبر ۷

  هنگام زود رای •

  اکتبر ۲۱ 

 .کند دریافت ظهر از بعد ۱۲ ساعت اکتبر،  ۲۱ تا را پستی گیری رای  های بسته باید تورنتو انتخابات •

 انتخابات روز :اکتبر ۲۴ دوشنبه
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