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۲۰۲۲ انتخابات شهرداری مارکهام
2022 Markham Municipal Election

:کد رأی شما

Your Voting PIN:

ن
م
ون

از طریق مرورگرتان وارد این سایت
anytown.election.ca
:شوید
4964 1879
4843 3748

ه

:ب رای رأی دادن باید

To vote, you need to
be:
شهروند کانادا باشید؛

A Canadian citizen;
 سال سن داشته باشید؛ و18 حداقل
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or tenant (or the spouse of one). .)داشته باشد

How to vote online:

Enter vote.ElectionsMarkham.ca
1111
2222 3333 4444
in your browser

به چه مقایم رأی یمدهم؟

What offices am I voting
 شهردارfor?
Mayor

Regional Councillor

مشاور منطق های
مشاور بخش

Ward Councillor
متویل هیئت مدیره مدرسه
School Board Trustee

:چگونه به صورت آنالین رأی دهید

جا� که هستید و هر زمان خواستید از
یمتوانید از هر ی
Vote anywhere, anytime from a computer, tablet or smartphone
 تبلت یا موبایل خود رأی دهید،طریق رایانه
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City of Markham

روشهای دیگر رأی دادن
اکت� |  10صبح تا  8بعد از ظهر EDT
رأی کاغذی 21 ،20 :و  22ب
اکت� |  10صبح تا  8بعد از ظهر EDT
صفحه نمایش لمیس بصورت حضوری 24 :ب
صفحه نمایش لمیس
بصورت حضوری












رأی کاغذی








آدرس

گ�ی حضوری در منطقه مارکهام
مکانهای رأی ی

5665 14th Avenue

مرکز اجتمایع Aaniin

3990 Major Mackenzie Drive East

مرکز اجتمایع Angus Glen

2401 Denison Street

مرکز اجتمایع Armadale

8600 McCowan Road

مرکز اجتمایع Centennial

3201 Bur Oak Avenue

مرکز اجتمایع Cornell

7755 Bayview Avenue

مرکز اجتمایع Thornhill

171 Town Centre Boulevard

تئاتر  Flatoمارکهام

9350 Markham Road

موزه مارکهام

6031 Highway 7

کتابخانه روستای مارکهام
گالری ن
ه�ی  Varleyمارکهام

216 Main Street Unionville

ت
ین
تعی� وقت قبیل)
اکت� |  10صبح تا  8بعد از ظهر ( EDTبا
دف� تحویل 14 :تا  22ب
یمتوانید در  Civic Centreمارکهام ،بلوار مرکز شهر ،شماره  ،101با برگه رأی کاغذی رأی دهید.
بگ�ید
ب رای رزو وقت از طریق  vote@markham.caیا  x8683 (VOTE( 905.477.7000تماس ی
گ�ی در مارکهام ،امکان رأی دادن ب رای اف راد معلول ف راهم است.
در تمایم مکانهای رأی ی
ت
از آنجاییکه  COVID-19در حال ش
دس�س ب رای
گ�ی امن ،آسان و در
پی�وی است ،لذا ما به رأی ی
گ�ی ما ،فضاهای ماس کپسند هستند.
تمایم رأیدهندگان متعهد هستیم .مکانهای رأی ی

ن
م
ون

اطالعات مهم

این کد رأیدیه مختص رأیدهندهای است که این نامه را دریافت کرده و فقط توسط وی قابل استفاده است،

ه

هرگز این کد را در اختیار اف راد دیگر ق رار ندهید چون متعلق به شماست.
ً
بگ�ید
گ�ی شما را پرسید ،فورا با  Elections Markhamتماس ی
اگر کیس کد رأی ی
ن
ین
همچن� رأی دادن با
قانو� است؛
غ�
اگر واجد ش�ایط رأی دادن نیستید ،رأی دادن شما ی
ن
قانو� است.
غ�
بیش از یک برگه رای ،یا رأی دادن با کد رأی شخص دیگر ی
فقط یمتوانید یک بار در این انتخابات رأی دهید ،مهم نیست چند ملک دارید یا در مارکهام چند ملک اجاره کردهاید.
ف
نگ�ید و آن را در شبک ههای اجتمایع یا جاهای دیگر پست نکنید
با برگه رای خود عکس یا سل� ی
ت
انتخابا� ب رای رأی دادن یا به ت
تن
گذاش�
اش�اک
از رایانه ،موبایل یا تبلت کاندیداهای
مدریک ن
مب� بر اینکه به چه کیس رأی دادهاید استفاده نکنید

ارتباط با ما
vote@markham.ca
ElectionsMarkham.ca
(905.477.7000 x8683 (VOTE
گ�ی 8 :صبح تا  8شب
دوشنبه تا جمعه 8 :صبح تا  5بعد از ظهر | در روزهای رأی ی
ت
مش�یان بصورت  24ساعته به صورت آنالین با استفاده از
بخش خدمات
ت
دستیار مجازی  Elections Markhamدر دس�س است!

معت�ترین اطالعات مربوط
وبسایت  Elections Markhamمنبع رسیم جهت دریافت آخرین و
ب
به انتخابات شهرداری  Markham 2022است.

اطالعات رای دهندگان به زبان های زیر موجود است
Punjabi
ElectionsMarkham.ca
Tamil

ElectionsMarkham.ca
French
ElectionsMarkham.ca
Simplified Chinese

ElectionsMarkham.ca
Urdu
ElectionsMarkham.ca

Farsi

ElectionsMarkham.ca
Traditional Chinese
ElectionsMarkham.ca
در صورت درخواست ،اطالعات با فرم تهای دیگر قابل ارائه است

