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ਵੋ ਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ
Voting Days
Municipal
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ਸ਼਼ੁਰੂ : ਸ਼਼ੁੁੱਕਰਵਾਰ, 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇ ਰੇ 10 ਵਜੇ EDT
Start:

JOHN SAMPLE
123 MAIN STREET
MARKHAM, ONTARIO
John
Sample
A1B 2C3

Friday, October 14 at 10 AM EDT
October
Voting
Days:
14
- 24
ਸਮਾਪਤ:
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Voter
Information
Letter
ਵੋ ਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪੱ ਤਰ

2022 ਮਾਰਖਮ
ਮ ਿਉਨ ਿਸਪਲ
ਚੋ ਣ
2022
Markham
Municipal
Election

ਤYour
ੁ ਹਾਡਾ Voting
ਵੋ ਟਿੰ ਗ ਪਿੰPIN:
ਨ:

1111
4444
49642222
1879 3333
4843 3748

ਵੋ ਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ:

To vote, you need to be:

ਆਪਣੇ
ਬ੍੍ਰ ਰਾਊਜ਼ਰ
ਵਿੱ ਚ
Enter
vote.ElectionsMarkham.ca
anytown.election.ca
ਦਰਜ ਕਰੋ
in your browser

ਾ
ਨ
ੂ
ਮ
ਨ

ਇੱ ਕ ਕੈ ਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰ ਿਕ ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ;
A Canadian citizen;
ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ; ਅਤੇ ,
At least 18 years of age; and,
ਇੱA ਕMarkham
ਮਾਰਖਮ ਨਿਵਾਸੀ,
ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ (ਜਾਂ
resident, property owner
ਇਹਨਾ
ਂ ਵਿੱਚੋ ਂ ਕਿਸੇ
ਇੱ ਕspouse
ਦਾ ਜੀਵਨofਸਾਥੀ
) ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
or tenant
(or the
one).

ਮੈ ਂ ਕਿਹੜੇ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਵੋ ਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ?

What
ਮੇ ਅਰ offices am I voting for?
ਖੇMayor
ਤਰੀ ਕੌ ਸਂ ਲਰ
Regional
Councillor
ਵਾਰਡ ਕੌ ਸਂ ਲਰ
Ward
ਸਕ
ੂ ਲ ਬੋCouncillor
ਰਡ ਟਰੱ ਸਟੀ

School Board Trustee

ਆਨਲਾਈਨ
ਵੋ ਟ ਕਿਵੇ
ਂ ਪਾਈਏ:
How
to vote
online:

ਕੰ ਪ ਿਊਟਰ,
ਟੈ ਬਲੇ ਟanytime
ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਫ਼਼ੋ
ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇtablet
ਵੀ ਸਮੇ
ਟ ਪਾਓ
Vote
anywhere,
fromਨ aਤੋ ਂ computer,
or ਂ ਵੋsmartphone
ਯਕੀਨੀsure
ਬਣਾਓ
ਤੁਹਾਡੇthe
ਡਿਵਾਈਸ
‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇversion
ਵਲੋ ਂ ਇਸਤੇ
ਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
Make
youਕਿhave
most recent
of your
ਇੰ
ਟਰਨੈ
ਟ
ਬ੍੍ਰ
ਰਾਊਜ਼ਰ
ਦਾ
ਸਭ
ਤੋ
ਂ
ਹਾਲੀਆ
ਸੰ
ਸਕਰਣ
ਡਾਊਨਲੋ
ਡ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ l
internet browser downloaded on your device
ਆਪਣੇinਵੋtoਟਿੰthe
ਗ ਪvoting
ਿੰ ਨ ਅਤੇwebsite
ਜਨਮ ਮਿਤੀ
ਦੀyour
ਵਰਤੋ Voting
ਂ ਕਰਕੇ ਵੋPIN
ਟਿੰ ਗand
ਵੈ ਬੱ date
ਸਾਈਟof‘ਤੇbirth
ਲਾਗ ਇਨ ਕਰੋ
Log
using
ਆਪਣੀyour
ਵੋ ਟvote
ਆਨਲਾਈਨ
ਇਹ ਸੁsecure,
ਰੱਖਿਅਤ,environmentally
ਮਹਿਫ਼਼ੂਜ਼,
Cast
online ਪਾਓ
– it’s- safe,
friendly
ਵਾਤਾਵਰਣ
ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਰਹਿਤ ਹੈ
&
contactless

ਕੀ ਆਪਣੀ ਵੋ ਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ? ਐਪ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ।

Want
to verify
your
vote?
app.
ਇਸਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਲਈ ਤੁਹਾਨ
ੂੰ ਆਪਣੀ
ਵੋ ਟ ਦੀDownload
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋthe
ੜ ਨਹੀਂ
ਹੈ
You don’t need to verify your vote for it to be counted

ਆਪਣੀ ਵੋ ਟ ਪਾਉਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ 30 ਮਿੰ ਟਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇਸਦੀ ਪੁ ਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
After
cast your
canਸ਼਼ਾverify
within
minutes
(ਇਹ ਸੇyou
ਵਾ ਆਖਰੀ
ਵੋ ਟਿੰvote,
ਗ ਵਾਲੇyouਦਿਨ
ਮ 7:30it ਵਜੇ
ਤੱਕ 30
ਉਪਲਬਧ
ਹੈ )
(service available until 7:30 PM on Final Voting Day)
ਦੂਜੇ ਡਿਵਾਈਸ ‘ਤੇ Google Play ਜਾਂ App Store ਤੋ ਂ Scytl Verify ਐਪ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ
Download the Scytl Verify app from Google Play or the App Store on a second device
ਆਨਲਾਈਨ ਵੋ ਟਿੰ ਗ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁ ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਕ੍੍ਰ ਰੀਨ ‘ਤੇ QR ਕੋ ਡ ਨੂੰ ਸਕੈ ਨ ਕਰੋ
Scan the QR code on your confirmation screen on the online voting website
ਆਪਣਾ ਵੋ ਟਿੰ ਗ ਪ ਿੰ ਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰੋ
Enter your Voting PIN and date of birth
ਆਪਣੀਆਂ ਚੋ ਣਾਂ ਦੀ ਪੁ ਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਪ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇ ਸ਼਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
Verify your selections & follow instructions on the app
(ਗੁੰਝਲਦਾਰdecryption
ਡੀਕ੍੍ਰਰਿਪਸ਼ਨcan
ਵਿੱ ਚtake
ਕੁਝ ਮਿੰ
ਟ ਲੱਗ
ਸਕਦੇ ਹਨ)
(complex
a few
minutes)
See other side for
ਹੋ ਰinformation
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
more
ਦੂ ਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਖੋ

1936_electors_P_L_20220813_0.txt

City of Markham

ਵੋ ਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੋ ਰ ਤਰੀਕੇ
ਕਾਗਜ਼਼ੀ ਬੈ ਲਟ: 20, 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ | ਸਵੇ ਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋ ਂ ਸ਼਼ਾਮ 8 ਵਜੇ EDT ਤੱ ਕ
ਇਨ-ਪਰਸਨ ਟੱ ਚਸਕ੍੍ਰ ਰੀਨ: 24 ਅਕਤੂਬਰ | ਸਵੇ ਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋ ਂ ਸ਼਼ਾਮ 8 ਵਜੇ EDT ਤੱ ਕ
ਮਾਰਖਮ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋ ਟਿੰ ਗ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਵੋ ਟ ਪਾਓ

ਪਤਾ

ਕਾਗਜ਼਼ੀ ਬੈ ਲਟ

ਅਨੀਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈ ਂਟਰ (Aaniin Community Centre)
ਐਂਗਸ ਗਲੇ ਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈ ਂਟਰ (Angus Glen Community Centre)
ਆਰਮਾਡੇ ਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈ ਂਟਰ (Armadale Community Centre)
ਸੈ ਂਟ�ੇਨੀਅਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈ ਂਟਰ (Centennial Community Centre)
ਕਾਰਨੇ ਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈ ਂਟਰ (Cornell Community Centre)
ਥੋ ਰਨਹਿਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈ ਂਟਰ (Thornhill Community Centre)
ਫਲੈ ਟੋ ਮਾਰਖਮ ਥੀਏਟਰ (Flato Markham Theatre)
ਮਾਰਖਮ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ (Markham Museum)
ਮਾਰਖਮ ਵਿਲੇ ਜ ਲਾਇਬ੍੍ਰਰੇ ਰੀ (Markham Village Library)
ਵਰਲੇ ਆਰਟ ਗੈ ਲਰੀ ਆਫ਼ ਮਾਰਖਮ ( Varley Art Gallery of Markham)

5665 14th Avenue

ਇਨ-ਪਰਸਨ
ਟੱ ਚ ਸਕ੍੍ਰ ਰੀਨ








3990 Major Mackenzie Drive East
2401 Denison Street
8600 McCowan Road
3201 Bur Oak Avenue
7755 Bayview Avenue
171 Town Centre Boulevard
9350 Markham Road
6031 Highway 7
216 Main Street Unionville

	ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਦਫ਼ਤਰ: 14 ਤੋ ਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ | ਸਵੇ ਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋ ਂ ਸ਼਼ਾਮ 8 ਵਜੇ EDT ਤੱ ਕ (ਅਪਾਇੰ ਟਮੈ ਂ ਟ ਦੁਆਰਾ)
ਮਾਰਖਮ ਸਿਵਿਕ ਸੈ ਂ ਟਰ (Markham Civic Centre), 101 Town Centre Boulevard
ਵਿਖੇ ਕਾਗਜ਼਼ੀ ਬੈ ਲਟ ਦੁਆਰਾ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਵੋ ਟ ਪਾਓ
ਅਪਾਇੰ ਟਮੈ ਂ ਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ vote@markham.ca ਜਾਂ 905.477.7000 x8683 (VOTE) ’ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
	ਪਹੁੰਚਯੋ ਗ ਵੋ ਟਿੰ ਗ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਮਾਰਖਮ ਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਵੋ ਟਿੰ ਗ ਸਥਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍੍ਹ ਹਾਾਂ ਪਹੁ ੰ ਚਯੋ ਗ ਹਨ।
	ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਕੋ ਵਿਡ-19 ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰ ਿਹਾ ਹੈ , ਅਸੀਂ ਵੋ ਟਿੰ ਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੋ ਟਰਾਂ ਲਈ
ਪਹੁੰਚਯੋ ਗ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਾਂਗ।ੇ ਸਾਡੇ ਵੋ ਟਿੰ ਗ ਸਥਾਨ ਮਾਸਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਾਨ ਹਨ।

ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰਨ ਜਾਣਕਾਰ ੀ

ਾ
ਨ
ੂ
ਮ
ਨ

ਇਹ ਵੋ ਟਿੰ ਗ ਪਿੰ ਨ ਉਸ ਵੋ ਟਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਪੱ ਤਰ ਸੰ ਬੋ ਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਆਪਣਾ ਵੋ ਟਿੰ ਗ ਪਿੰ ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ - ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋ ਟਿੰ ਗ ਪਿੰ ਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰ ਤ
ਇਲੈ ਕਸ਼ਨਜ਼ ਮਾਰਖਮ (Elections Markham) ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋ ਗ ਨਹੀਂ ਹੋ , ਤਾਂ ਇੱ ਕ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਬੈ ਲਟ ਨਾਲ ਵੋ ਟ ਪਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਦੇ ਵੋ ਟਿੰ ਗ ਪਿੰ ਨ ਨਾਲ ਵੋ ਟ ਕਰਨਾ ਗੈ ਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੋ ਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਵੋ ਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਭਾਵੇ ਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਖਮ ਵਿੱਚ
ਕਿੰ ਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਂ ਦੇ ਹੋ
ਸੋ ਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈ ਲਟ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਸੈ ਲਫੀ ਪੋ ਸਟ ਨਾ ਕਰੋ
ਵੋ ਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕੰ ਪਿਊਟਰ, ਸਮਾਰਟਫ਼਼ੋ ਨ ਜਾਂ ਟੈ ਬਲੇ ਟ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਨਾ ਕਰੋ
ਜਾਂ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋ ਟ ਦਿੱ ਤੀ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ

905.477.7000 x8683 (VOTE)

vote@markham.ca

ElectionsMarkham.ca

ਸੋ ਮਵਾਰ ਤੋ ਂ ਸ਼਼ੁੁੱਕਰਵਾਰ: ਸਵੇ ਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋ ਂ ਸ਼਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ | ਵੋ ਟਿੰ ਗ ਦਿਨਾਂ ਦੌ ਰਾਨ: ਸਵੇ ਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋ ਂ ਸ਼਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱ ਕ
ਚੋ ਣ ਮਾਰਖਮ ਵਰਚੁਅਲ ਅਸਿਸਟੈ ਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ 24/7 ਗਾਹਕ ਸੇ ਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ!

ਇਲੈ ਕਸ਼ਨਜ਼ ਮਾਰਖਮ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ 2022 ਮਾਰਖਮ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਚੋ ਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋ ਂ ਭਰੋ ਸੇਮੰਦ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋ ਤ ਹੈ।

ਵੋ ਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇ ਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਸ਼਼ਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
Farsi

Punjabi
ElectionsMarkham.ca

French

ElectionsMarkham.ca
Tamil

ElectionsMarkham.ca
Simplified Chinese
ElectionsMarkham.ca
Traditional Chinese
ElectionsMarkham.ca

ਬੇ ਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫਾਰਮੈ ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ElectionsMarkham.ca
Urdu
ElectionsMarkham.ca












