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Voter Information Letter

ووٹر معلوماتی خط

میونسپل الیکشن
)Markham(  مارکھم2022
2022 Markham Municipal
Election
Your Voting PIN:

ن
م
و
ن
ہ

 داخل کریںanytown.election.ca اپنے براؤزر میں

4964 1879 4843 3748

: آپ کو ہونا چاہیے،ووٹ دینے کے لیے

To vote, you need
to کینیڈین
be: ایک
شہری؛

A Canadian citizen;
 سال کی عمر کا؛ اور18 کم از کم
Atرleast
18 years
of age;،رہائشی
and, مارکھم کا
ایہ دار
مالک یا ک
جائیداد کا
)شریک حیات
کسی کا
 سےowner
(یا ان میں
A Markham
resident,
property
or tenant (or the spouse of one).

How to vote online:

:PIN/آپ کا ووٹنگ پن

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

میں کن عہدوں کے لئے ووٹ دے رہا ہوں؟

What offices am I voting
 میئرfor?
Mayor

Regional Councillor

ریجنل کونسلر
وارڈ کونسلر

Ward Councillor
)سکول بورڈ ٹرسٹی ( َم تولّ ی
School Board Trustee

:آن الئن ووٹ ڈالنے کا طریقہ

 ٹیبلیٹ یا اسمارٹ فون سے ووٹ دیں، کسی بھی وقت کمپیوٹر،کسی بھی جگہ
Vote anywhere, anytime from a computer, tablet or smartphone
اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے انٹرنیٹ ب راؤزر کا تازہ
Make sure you have the most recent version of your
ترین ورژن آپ کی ڈیوائس (آلے) پر ڈاؤن لوڈ ہے
internet browser downloaded on your device
اپنے ووٹنگ پن اور تاریخ پیدائش کا استعمال کرتے
Log in to the voting website using your Voting PIN and date of birth
ہوئے ووٹنگ ویب سائٹ پر الگ ان کریں
Cast your vote online – it’s safe, secure, environmentally friendly
& contactless

آن الئن اپنا ووٹ ڈالیں – یہ محفوظ اور ماحول دوست طریقہ
ہے اور اس میں کنٹیکٹ (چھونا) شامل نہیں

Want to verify your vote? Download
ڈاؤن لوڈ کریں۔the
ایپapp.
اپنے ووٹ کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں؟
نہیںfor
ضرورت
آپ کو اپنے ووٹ کی گنتی کے لیے اس کی تصدیق
You don’t need to verify yourہےvote
it to کی
be کرنے
counted
 منٹ کے اندر اس کی تصدیق کر سکتے ہیں30  آپ،اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد
After you cast your vote, you can verify it within 30 minutes
دستیابuntil
تک7:30
بجےPM
7:30
دنVoting
 آخریDay)
(سروس ووٹنگ کے
(service)ہے
available
onشام
Final
ایپ ڈاؤن لوڈ کریں
Scytl Verifyسے
Store
Google
PlayPlay
ڈیوائس پر
ایکon a second device
Download
the ScytlApp
Verify
appیاfrom
Google
or the دوسری
App Store
اسکین کریں
کوڈQR
QRcode
اسکرین پر
پر اپنیscreen
ویب سائٹ
ووٹنگ
 آنwebsite
Scan the
on yourتصدیقی
confirmation
on the
onlineالئن
voting
Enter your Voting PIN and
dateداخل
of birth
کریں
اپنی ووٹنگ پن اور تاریخ پیدائش
Verify
your
instructions
on the app
کریں
عمل
 پرselections
دی&گئی ہدایاتfollow
ایپ پر
تصدیق کریں اور
اپنے انتخاب کی
(complex
decryption
can
take
a
few
minutes)
) (پیچیدہ ڈکرپشن (ڈکوڈنگ) میں کچھ منٹ لگ سکتے ہیںSee other side for
مزید معلومات کے لیے
more information
دوسری سائیڈ دیکھیں
1936_electors_P_L_20220813_0.txt

City of Markham

ووٹ ڈالنے کے دوسرے طریقے
کاغذی بیلٹ 21 ،20 :اور  22اکتوبر | صبح  10سے شام  8بجے تک EDT
ذاتی حیثیت میں ٹچ اسکرین کے ساتھ 24 :اکتوبر | صبح  10بجے سے شام  8بجے تک EDT
ذاتی حیثیت میں ٹچ
اسکرین کے ساتھ












کاغذی بیلٹ








مارکھم میں کسی بھی ووٹنگ کی جگہ
پر ذاتی حیثیت میں ووٹ دیں

پتہ
5665 14th Avenue

آنین ( )Aaniinکمیونٹی سینٹر

3990 Major Mackenzie Drive East

انگس گلین کمیونٹی سینٹر

2401 Denison Street

آرماڈیل کمیونٹی سینٹر

8600 McCowan Road

سینٹینیئل ( )Centennialکمیونٹی سینٹر

3201 Bur Oak Avenue

کارنیل کمیونٹی سینٹر

7755 Bayview Avenue

تھورن ہل کمیونٹی سینٹر

171 Town Centre Boulevard

فلیٹو مارکھم تھیٹر

9350 Markham Road

مارکھم میوزیم (عجائب گھر)

6031 Highway 7

مارکھم ولیج الئبریری

216 Main Street Unionville

مارکھم کی وارلی ( )Varleyآرٹ گیلری

ریٹرننگ آفس 14 :تا  22اکتوبر | صبح  10بجے سے شام  8بجے تک ( EDTبذریعہ مالقات/اپائنٹمنٹ)
مارکھم سیوک سینٹر 101 ،ٹاؤن سینٹر بلیوارڈ میں کاغذی بیلٹ کے ذریعے ذاتی حیثیت میں ووٹ ڈالیں
 vote@markham.caیا  x8683 (VOTE( 905.477.7000پر رابطہ کریں مالقات رکھنے کے لیے
ووٹنگ کے قابل رسائی آپشن/طریقے دستیاب ہیں۔ مارکھم میں ووٹنگ کے تمام مقامات مکمل طور پر قابل رسائی ہیں۔
جیسے جیسے  COVID-19کی ارتقاء ہو رہی ہے ،ہم ووٹنگ کو محفوظ ،آسان اور تمام ووٹرز کے لیے قابل
رسائی بناۓ رکھنا جاری رکھیں گے۔ ہمارے ووٹنگ کے مقامات ماسک پہننے کے لئے موافق جگہیں ہیں۔

ن
م
و
ن
ہ

اہم معلومات

یہ ووٹنگ پن اس ووٹر کو تفویض کی گئی ہے جس کو اس خط میں مخاطب
کیا گیا ہے ،اور صرف وہی اس کا استعمال کر سکتا ہے
اپنا ووٹنگ پن کبھی بھی کسی سے شیئر نہ کریں  -یہ آپ کا ہے
اگر آپ سے اپنا ووٹنگ پن شیئر کرنے کو کہا جائے تو فورا ً الیکشنز مارکھم ( )Elections Markhamسے رابطہ کریں
اہل نہ ہونے کی صورت میں ووٹ دینا ،ایک سے زیادہ بیلٹ کے ساتھ ووٹ دینا،
یا کسی اور کے ووٹنگ پن کے ساتھ ووٹ دینا غیر قانونی ہے
آپ اس الیکشن میں صرف ایک بار ووٹ دے سکتے ہیں ،اس سے قطع نظر کہ مارکھم میں
آپ کی کتنی جائیدادیں ہیں یا کتنی جائیدادوں کو آپ نے ک راۓ پر دیا ہوا ہے
سوشل میڈیا یا کسی اور جگہ پر اپنے بیلٹ کے ساتھ تصویر یا سیلفی پوسٹ نہ کریں
کسی امیدوار کے کمپیوٹر ،اسمارٹ فون یا ٹیبلیٹ کو ووٹ دینے کے لیے استعمال نہ کریں
یا کسی سے اس بات کا ثبوت نہ ش یُر کریں کہ آپ نے کس کو ووٹ دیا ہے

ہم سے رابطہ کریں
vote@markham.ca
ElectionsMarkham.ca
(905.477.7000 x8683 (VOTE
پیر تا جمعہ :صبح  8بجے سے شام  5بجے تک | ووٹنگ کے دنوں کے دوران :صبح  8بجے سے شام  8بجے تک
الیکشنز مارکھم ورچوئل اسسٹنٹ کا استعمال کرتے ہوئے ( 24/7چوبیس گھنٹے) کسٹمر سروس آن الئن دستیاب ہے!

الیکشنز مارکھم کی ویب سائٹ  2022کے مارکھم میونسپل الیکشن سے متعلق تازہ ترین اور سب
سے قابل اعتماد معلومات کے لئے آپ کا آفیشل/مستند ذریعہ ہے۔

ووٹر کی معلومات درج ذیل زبانوں میں دستیاب ہے۔
Punjabi

ElectionsMarkham.ca
Tamil

ElectionsMarkham.ca
French
ElectionsMarkham.ca
Simplified Chinese

ElectionsMarkham.ca
Urdu
ElectionsMarkham.ca

Farsi

ElectionsMarkham.ca
Traditional Chinese
ElectionsMarkham.ca
درخواست کرنے پر متبادل فارمیٹس میں دستیاب ہے

