ਸੋਮਵਾਰ, 2 ਮਈ ਨੂ,ੰ ਵੋਟ ਕਰੋ

V TE!

ਸੋਮਵਾਰ, 2 ਮਈ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ
ਕੀ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਕਾਰਡ
ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ?

ਤੁ ਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•	ਅਗੇਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ (advance polls) ਲਈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 22 ਅਪਰੈਲ; ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 23 ਅਪਰੈਲ; ਜਾਂ ਸੋਮਵਾਰ,
25 ਅਪਰੈਲ, ਦੁ ਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀਂ 8 ਵਜੇ ਤਕ।
•	ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ Elections Canada ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ, ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ, 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂ ੰ
ਸ਼ਾਮੀਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹੋ।

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਤੁ ਹਾਨੂ :ੰ

•	ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
•	ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਉਮਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
• ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੂਚੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਬਰੋਸ਼ਰ
ਨੂ ੰ ਚੈਕ ਕਰੋ ਜਾਂ www.elections.ca ਵੇਖੋ।

ਹਾਂ – ਤਦ ਤੁ ਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਤੁ ਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ
ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ – ਹੁਣ Elections
Canada ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਫੂ ਂਝਅਭੀਵੋਟ ਪਾਓ। ਆਪਣੀ ਦੁ ਨਿਆ ਬਣਾਓ।
www.elections.ca

1-800-463-6868

TTY 1-800-361-8935

ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹਡ਼ੇ ਗੂੰਗੇ ਜਾਂ ਬੋਲੇ ਹਨ
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