
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .کارول پیل کړئ اپلیکیشن  MyVote ټ / د مای وونېټه   ۍلومړ مبر په ټد سپ

ټورنټو د  د   تر څو تاسو سره مرسته وکړي   تاسو سڅه لري چې ه هغویب اپلیکیشن هر مای ووټ  د 

 .ئ کې برخه واخلټاکنو  په   ښاروالۍ

 toronto.ca/elections/MyVoteئ: ترالسه کړ دلته  نور معلومات 

 

 

 

 

. هرای. ستاسو ارښستاسو    

 مه۲۴وبر  ټاک د
 

toronto.ca/elections 

 



 ي غوراوورکولو  هد رای

 توګه  په شخصی

یا د   )ایډوانس ووټ( مخکېد ټاکنو د ورځې . یورکړ ه رای صا  ورځو کې شخټاکلو ورکولو په  هراید  یی شتاسو کوال

 .  ئورکړ هرای،  مه۲۴وبر ټاکد  ټاکنو په ورځ، دوشنبه،

 

 له الرېپُستې د 

 کړئ ورلیک  لپاره غوښتن ان( -)مېل ورکولو   هد رایله الرې  پُستې  د :   ګاماول 

 وکړئ څخه لیدنه   toronto.ca/VoteByMailد خهڅ ېلومړۍ نېټ د  پهسپټمبر د  •

 .بجو ده  ۴:۳۰په  ماسپښیند مه  ۲۳سپټمبر د جمعې ورځ، د نېټه وروستۍ ورکولو د غوښتنلیک  •

 

 کړئ بشپړه )پکېج(   کڅوړهفورمو  د  له: خپ ګامدویم 

 .ل شيکڅوړه واستویوه د فورمو ورکولو  ه د رایپُستې له الرې به د بشپړولو لپاره د  ته، تاسوېدو وروستهتصویبد 

 کړئ  السلیکفورمه موافقې )ډیکلیریشن( د  •

 په نښه کړئپاڼه  رایېد  •

 ئ واچودننه پاکټ  ژړ یدونک ېد راستن  پاکټهر شوی محرم مُ  •

 

 ئ و بېرته واستد پُستې له الرې کڅوړه د فورمو ه : خپل ګام  دریم

استول  سره ټکټ پُستېمخه تادیه شوي  د کاناډا پوسټ له الرې د، کوم چې کڅوړه هبشپړورکولو  هخپل د رای •

کې  یو ژړ ډراپ بکسبجو  ۱۲تر  ماسپښینترمینځ د مې نېټی ۲۱او  مې۷ وبر دټد اکیا او  ،ئواستورته ېبشوی، 

 .ئواچو

ي:  دشوي  لیکلدلته  چې موقعیتونه یې  به یو ژړ ډراپ بکس ولري (وارډه سیمه )هر •

toronto.ca/VoteByMail 

تر   ماسپښیند  مه۲۱په اکټوبر کڅوړې باید د جمعې په ورځ د  ې شويبشپړورکولو   هد رایپُستې له الرې د  •

 .  پورې ترالسه شي بجو۱۲

 

 لپاره معلوماتو د  په اړه د مرستو یا د السرسياو د پوښتنو 

 ئ شمېرې سره اړیکه ونیس ۳۱۱یا او   Election@toronto.caایمېل:  •

 toronto.ca/VoteByMailالس ته راوړئ: نور معلومات دلته  •



 لخوا (پراکسي) استازید 
 .یوټاک استازیورکولو  هد رای یی شکوالتاسوی، کوالور ینش هرایا  ورکولو په ورځو کې شخص هرایکه تاسو د 

او د ټورنټو د ښاروالۍ په ټاکنو کې  يورکړ هرایبه ستاسو په استازیتوب ي یاست هغه څوک دی چې تاسو باوراستازی وی

لخوا السلیک استازی فورمه ډکه کړئ، ستاسو او ستاسو د  ګمارلو د  استازیورکولو  ه . د رایوي ورکوونکی هرایوړ 

لخوا تصدیق  مامور )سیټي کلرک( بجو د ښار د ۴:۳۰په  ماسپښینڅخه مخکې د مې نېټې ۲۴اکټوبر ، او د وي شوی

 .کړئ

 سره اړیکه ونیسئ او د  الیکشنز ترالسه کولو لپاره د ټورنټو ېفورمد استازی د  ې څخهلومړۍ نیټ دسپټمبر د 

VoterRegistration@toronto.ca   سره د تصدیق کولو  نیولو   په شمېری ته د اړیکې ۳۱۱یا  واستوي او ایمېلته

 .ئاپاینټمنټ واخل لپاره

 

 toronto.ca/VoterAccommodations الس ته راوړئ: نور معلومات دلته 

 

 ی شي ورکوال هرایڅوک 
 :ورکولو لپاره، تاسو باید ه د ټورنټو د ښاروالۍ په ټاکنو کې د رای

 ؛ او اوسی د کاناډا تبعه •

 ؛ او اوسیکلن   ۱۸لږ تر لږه  •

 ؛ یااوسی د ټورنټو ښار اوسیدونکی •

  هراییا ک يولر په ښار کې ملکیت همسر یا همسرهمګر تاسو یا ستاسو  ،اوسیو نه  د ټورنټواوسیدونکی •

 او  ؛يورکړ

 .ینه اوسو ی ورکولو څخه منع شو هد هیڅ قانون له مخې د رای •

 

.  یورکړ هراییوازې یو ځل  یی شتاسو کوال ی،کوور هراییا ک یلر ونهدې چې تاسو په ښار کې څومره ملکیته پرته ل

 .یورکړئ چیرې چې تاسو اوسیږ هرایکې  )وارډ( سیمهتاسو باید په هغه 

 

 ئ خپل نوم ور زیات کړکې  نوملړورکوونکو په  رایېد 
خپل کډه کړی او یا رو ټاکنو راهیسې ېچې ستاسو معلومات سم دي، په ځانګړې توګه که تاسو د ت یدا مهمه ده چې وګور

معلوماتو د د رایې ورکوونکو د پُستې له الرې تاسو به ، یاست کې نوملړپه  رایې ورکوونکو. که تاسو د وي نوم بدل کړی

 .کړي سپماوخت ستاسو ورکولو په ځای کې  ه به د رایکارټ . دا یترالسه کړ )ووټر انفارمیشن کارډ( ټکار

 

ور زیات او یا وګورئ، په الندې ډول کې خپل معلومات  نوملړله لومړۍ نیټې څخه، د رایې ورکوونکو په سپټمبر د 

 :کړئ  ېټ(ډاوسمهال )اپ

 لویب اپلیکیشن کارو  مای ووټ پورې د  مې نېټې۲۳تر سپټمبر د  •

شمېرې   ۳۱۱یا د او  لایمېل استوته   VoterRegistration@toronto.ca،  پورې مې نېټې۱۴تراکټوبر د  •

 نیول سره اړیکه



اکټوبر  یا د ټاکنو په ورځ )د او )ایډوانس ووټ(  ورکولو هرایمخکې د  مې نېټې پورې۱۴تر  ېم۷له اکټوبر د  •

 تلل  ورکولو ځای ته  ه( خپل د رایمه۲۴

)اپډیټ(   اوسمهالشي، ټول ښکاره کې  نوملړد دې لپاره چې ستاسو نوم د ټاکنو په وروستۍ ورځ د رایې ورکوونکو په 

 ورکولو هرای مه۲۴په اکټوبر کله چې تاسو د  ،شي. له دې نیټې وروسته بشپړپورې  مې نېټې۱۴تراکټوبر معلومات باید د 

 .کړئزیات  خپل نوم ور ځای کېپه ورکولو  ه راید  یی شکوال ،یته ځ

 toronto.ca/elections/Voters الس ته راوړئ: نور معلومات دلته 

 

 ورکولو ورځې هد رای
 

 د ټاکنو ورځ

 بجو پورې ۸تر د ماښام بجو څخه   ۱۰د سهار له   مه۲۴اکټوبرکال د  ۲۰۲۲دوشنبه، د 

 ایډوانس ووټ( )ې رایه ورکونه  مخک

 .ورکړئ هرایبجو پورې  ۷بجو څخه د ماښام تر   ۱۰ترمنځ د سهار له   مې نېټې۱۴اکټوبر د  او جمعه مه۷اکټوبر ه د جمع

 مای ووټ  د یا  او ،کې ښکاره شي  ټورکوونکو د معلوماتو په کار هورکولو ځایونه به ستاسو د رای هرای ېمخک ستاسو د 

    toronto.ca/elections/MyVote، کارولو سره یې ومومئ په ویب اپلیکیشند 

 

 لپاره معلومات زده کونکود 
 

کله چې تاسو ښوونځي ته نه  یاوسیږ چیرې چې تاسو ی هغه ځای ګڼ استوګنځیزده کوونکی یاست او خپل یو که تاسو 

کې  ښاروالۍ  هغهپه اوکې ښاروالۍ   په استوګنځی، نو تاسو د خپل یدو پالن لرېرته ستن ې، پدې معنی چې تاسو هلته د بځی

 ورکولو وړ یاست.  هکې د رایځایونو دواړو  ځی، پهښوونځي ته  او یاوسیږاوس  چیرې چې تاسو

 

 toronto.ca/elections/Votersراوړئ: الس ته نور معلومات دلته 

 مای ووټ 
 

د ټورنټو د  سره مرسته وکړي تر څو تاسو  تاسوس څه لري چې هغه ویب اپلیکیشن هر  مای ووټ  د

 .یکې برخه واخلټاکنو   په ښاروالۍ

 :تر څو ټایپ کړیټورنټو پته د خپل 

 کې یاست  نوملړورکوونکو په رایې چې تاسو د  یمعلومه کړ •

تر  سپټمبر کړئ )د  )اپډېټ( اوسمهالیا او کړئ، بدل کړئ  ور زیاتمعلومات  نوملړورکوونکو د  راید  خپل •

 می نېټی پورې( ۲۳

 په ټاکنو کې برخه اخلي کې  سیمهئ چې ستاسو په مومهغه نوماندان و •

 ی ورکړ هرایاو کله   يریمعلومه کړئ چې چ •



 وګورئ، ډاونلوډ او چاپ کړئکارټ ورکوونکو د معلوماتو  هراید  •

 نقشه ومومئ د سیمې خپل  •

 ورکولو د ځای په اړه د السرسي معلومات ومومئ  هراید خپل  •

 وګورئ بېلګهپاڼې یوه  رایېد خپلې  •

 

ورکولو  ه، ځکه چې د رایکړئو څخه لیدنه، مای ووټ ی الړشوورکولو ته  هرایا  مخکې له دې چې تاسو شخص یادونه:

 .بدل شي ښایيځایونه 

 toronto.ca/elections/MyVoteراوړئ: الس ته نور معلومات دلته 

 .یاست هم کې نوملړورکوونکو په  ه ، حتی که تاسو د راییراوړ کارټیو د پېژندنې  ورکولو په وخت کې هرایتاسو باید د 

 

   په اړه مرستېي السرسد 
 ایمېل  ته   الیکشنز د ټورنټو کېږی امخ خنډ سره مخ د یو ورکولو کې   هرای په که تاسو 

elections@toronto.ca   شمېرې سره اړیکه ونیسئ.   ۳۱۱واستوی او یا د 

 

 ځایونه  ورکولو رایې د 

السرسي وړ وي. د هر ځای په اړه معلومات، د  ( د معلولیت لرونکي)د  یورکو هرایټول هغه ځایونه چیرې چې تاسو 

مرستې ټرمینالونه، په دې  ورکوونکو د ې رایدروازې خالصونکي یا د آټوماټیکې ، (ریمپه الرې )رېوندبیلګې په توګه 

 toronto.ca/elections/Votersي:  ځای کې شتون لر

 

 وړ وسایل د السرسي  ورکولو   هرای د 

ورکوونکو ته  هرایمعلولیت لرونکي د وسیله ده چې یوه نښه کولو په پاڼې  رایېورکوونکو د مرستې ټرمینل د رایې د 

د  ل ې، د برتیفعال زږیغ، (ټچ سکرین) لمسولو پردهکې د  و نښه کړي. په ځانګړتیاوپه پخپله  هرایاجازه ورکوي چې خپله 

غټ او کوچني ډل / فوټ سویچ او د ېراکر پ ، دډیوایس( پف ټیوب / د سیپپه ټیوب کې د پو کولو وسیله )، سوچبورډخط 

 .تنظیم کړي توپیراندازې او رنګ حروفوځانګړتیاوې شاملې دي ترڅو د  (زومښوولو )

دوه په   -په ټولو ځایونو کې شتون ولري  ایډوانس ووټ() ورکولو هرایمخکې ورکوونکو د مرستې ټرمینلونه به د  رایېد 

ټرمینل او یو ی کارولو ته اړتیا لرورکوونکو د مرستې ټرمینل رایې کې. که تاسو د ټاکنو په ورځ د  ه سیمه )وارډ(هر

خپلې   شمېرې سره اړیکه ونیسی او د ۳۱۱د  یی شورکولو په ټاکل شوي ځای کې شتون نلري، تاسو کوال هستاسو د رای

 .یرایې د لیږدولو غوښتنه وکړ

 

 نور خدمتونه 

ژبو کې شتون   ۲۶ل او ېورکولو په ټولو ځایونو کې په بر هورکولو د څرنګوالي په اړه الرښوونې به د رای هراید  •

 .ولري

مرسته   ورکوونکو سره ه رایهغه ي چې د شتون ولرپاڼې مګنیفیکېشن ورکونې په ټولو ځایونو کې به د  هراید  •

 .کمزوری لريد لید  وشي چې د سترګو



 مرکز دد رایې ورکولو  یی ش، تاسو کوالیته دننه ش مرکزورکولو  هی د رایکوال یکه تاسو په فزیکي توګه نش •

. د نورو )کربسایډ(په یوه څنډه کېپه توګه د پارکینګ ځای یا بېلګې . د یمرستې غوښتنه وکړکې د  ځایپه یو 

 .ئشمېرې سره اړیکه ونیس ۳۱۱ د معلوماتو لپاره

    ۴۱۶-۳۳۸- ۰۸۸۹  پهټیلي ټایپ  دی شي کوال ،ې لريکې ستونز دلوېاورپه   یا کاڼه دي اوهغه کسان چې  •

 .الس ته راوړيټاکنو معلومات  ونیسي او د شمېره اړیکه 

د ځان سره  د مرستې لپاره یو ملګری  یی شتاسو کوال ی، نښه کړ په په خپله   هی خپله رایکوال یکه تاسو نش •

 .یچارواکي څخه د مرستې غوښتنه وکړ هد ټاکنو له یوی شی او یا کوال راولی

 .او څارویو د کارولو هرکلی کوي کسانوورکولو ټول ځایونه د مرستندویه  هراید  •

ورکولو په  ه ورکوونکی د رای هرایی شي چیرې چې ادېپاڼې د لیږد غوښتنه هم په داسې شرایطو کې ک رایې د  •

 .ټاکل شوي ځای کې له خنډ سره مخ شي

 

 toronto.ca/VoterAccommodationsالس ته راوړئ: نور معلومات دلته 

 

  هڼژندپایپد منلو وړ 
ئ چې  د ځان سره ولر  داسي سند یو پاڼهپیژند ته اړتیا ده. په یاد ولرئ چې د پیژندپاڼیی، ځ ورکولو ته  هکله چې تاسو رای

 نشيتوګه سند په  د یو ېپیژندند کارټ ورکوونکو د معلوماتو  هرایښیې. ستاسو د وپته  کې ستاسوټورنټو په ستاسو نوم او 

 .یادېکارول ک

 

 :بیلګې یڼژندپایپد  د منلو وړ 

 

 . چې عکس ولريیو کارټ  ېژندنید پ، )د وسایطو برخه( د ملکیت سند موټر چلولو جواز یا د موټرد آنټاریود  •

 .سټېټمنټیا د بانکي حساب کارټ ډیټ ېلغوه شوی شخصي چک، کر •

 .لب  یو د کمیسیون څخه  نویا د عامه خدمتو و، ګازوي-ټيکیبل  ،یلیفونټاوبو، برېښنا، د  •

 .ی رسیدصادر شویو د ګمارونکي لخوا  فور( او یا کار-، د مالیې سټېټمنټ )ټيتادیې رسیدد تنخواه د  •

 خوا د مستقیمې تادیې یو سټېټمنټ. پروګرام لتړ مالد معلولیت د   آنټاریویا د او ورکس  آنټاریود  •

 ېمالیارزونې خبرتیا، د ماشومانو د د  )انکم ټکس( مالیېد عایداتو )پراپرټي ټکس( او یا د  ېمالی د د ملکیت •

 .ټ(یټ )چایلډ ټکس بینفسټېټمن مرستو

 .یا د کرایې تړوناو ګروي د کور د رانیولو )مارګېج( سټېټمنټ، د  •

 .ټراپور کاریو څخه  موسسېټ سیکنډري( د یوې )پُسلوړو زده کړو د  •

د زده کونکو د استوګنې د مپس ریزیډنس( د ادارې یا ې )کیکړې د موسسې د لیله یوې لوړی زد یو داسي سند چې  •

 .وي شوی صادرچارواکو له خوا  

تصدیق یو محکمې لخوا لخوا صادر شوی او یا د آنټاریو د یوې ښاروالۍ  د کومېآنټاریو یا د  اوآنټاریود کاناډا،  •

 .شوی سند

 .کاناډا انډین اکټ پر بنسټ منځ ته راغلی وي سند چې د  یو نډ کونسل څخه کومکې د ب   آنټاریوپه  •

  



 .یو سټېټمنټد بیمې ۍ او یا د بیمې پالیس •

 .مالي تړونیو بل مالي ادارې سره د یوې یا او د پور تړون  •

 .وي چې تادیه شوي (ېفورـا-سټېټمنټ )ټي یو د بیمې د ګټودندې د  •

ډا پنشن انا)ک ، د کاناډا د تقاعد پالن ګټې اې(-فور-اس ټي-اې-)او د خوندیتوب دمالي ګتې سټېټمنټد زاړه عمر   •

 .سټېټمنټ آف کنټریبوشن(سټېټمنټ )کاناډا پنشن پالن ، د کاناډا د تقاعد پالن د ونډې (پی اې-فور-پالن بینیفټس ټي

 سیون( -زیرو -زیرو-فایف-سټېټمنټ )ټيګټو مالي د ادارې وندیتوب او بیمې ي چاپېلایر د خرد کا •

چې  لخوا صادر شوی وي  خیریه موسسې یثبت شوې بل یوې دیو داسي کارټ چې یا او کارټ بي -آی-ان-سي د •

 .وړاندې کوي ونهمعلولیت لرونکو کسانو ته خدمت 

کوم چې د  کې د استوګنې ځای ښیي  )النګ ټرم کېئر هوم(استوګنځی هغه سند چې د اوږدمهاله پاملرنې  •

د ادارې د مشر لخوا  )النګ ټرم کېئر هوم ایکټ( پر بنسټ  قانونکال  ۲۰۰۷د ستوګنځیونو  ااوږدمهاله پاملرنې 

 .وي صادر شوی

 .یا ریکارډکارټ د روغتون  •

 

به   څخه  تاسو سکې نه یاست، نو نوملړ او د رایې ورکوونکو په   ینلر  هڼ ژندپایپ  که تاسو د منلو وړ 

 .سره بیرته راشئ  یو سند   ېژندن یپ  پاڼې ترالسه کولو لپاره د خپل رایې وغوښتل شي چې د 

 

  



 ټې ېن  مهمې
 

 اوله نېټه سپټمبر د 

 لومړۍ ورځ ورکولو ورکولو لپاره د غوښتنلیک هرای پُستې له الرې د د  •

 کولو لومړۍ ورځ  )اپډېټ( اوسمهال، بدلولو یا زیاتولود معلوماتو د  نوملړورکوونکو د رایې د  •

 

 مه نېټه ۲۳سپټمبر د 

 .وروستۍ نیټهورکولو ورکولو لپاره د غوښتنلیک  هراید   پُستې له الرېد بجو پورې  ۴:۳۰تر  ماسپښیند  •

 

 مه اونۍ ۲۶سپټمبر د 

 کیږي استولپُستې له الرې د ونه ټورکوونکو د معلوماتو کار هراید  •

 

 پورې  ۱۴ترد اکټوبر څخه  یم۷له اکټوبر د 

 )ایډوانس ووټ(  ورکونه هرای ېمخک  •

 

 مه نېټه  ۲۱اکټوبر د 

د ورکولو رایې د پُستې له الرې د  پورې بجو  ۱۲تر ماسپښین مې نېټی د ۲۱د اکټوبر باید د  الیکشنز ټورنټو •

 .کڅوړې ترالسه کړيفورمو 

•  

 د ټاکنو ورځمه: ۲۴اکټوبر  د دوشنبه، 
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