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ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰ
2022 ਮਾਰਖਮ ਮ ਮਉਮ ਿਸਪਲ ਚੋਣ

ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਮ ਟੰਗ ਮ ਪੰਿ:

1111 2222 3333 4444

ਵਾਰਡ: 1 
ਸਕੂਲ ਸਹਾਇਤਾ: EP 

  ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮ ਦਿ
ਸੁ਼ਰੂ: ਸ਼਼ੁ ੁੱ ਕਰਵਾਰ, 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ EDT

ਸਮਾਪਤ: ਸੋਮਵਾਰ, 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ EDT

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ

ਆਪਣੇ ਬ੍੍ਰ ਾਊਜ਼ਰ ਮ ਵੱਚ 
anytown.election.ca ਦਰਜ ਕਰੋ

 ਮਂੈ ਮ ਕਹੜੇ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾ ਮ ਰਹਾ ਹਾਂ?
 ਮੇਅਰ
 ਖੇਤਰੀ ਕੌਸਂਲਰ 
 ਵਾਰਡ ਕੌਸਂਲਰ
 ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਟਰੁੱ ਸਟੀ

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਿੰੂ:
  ਇੁੱ ਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰ ਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

 ਘੁੱ ਟਟੋ-ਘੁੱ ਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ,

ਆਿਲਾਈਿ ਵੋਟ ਮ ਕਵਂੇ ਪਾਈਏ:
 ਕੰਰ ਿਊਟਰ, ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋ਼ਨ ਤਂੋ ਰ ਕਤੇ ਵੀ, ਰ ਕਸੇ ਵੀ ਸਮਂੇ ਵੋਟ ਿਾਓ
 ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਰ ਕ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਰ ਡਵਾਈਸ ‘ਤੇ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਵਲਂੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਇੰਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰ ਾਊਜ਼ਰ ਦਾ ਸਭ ਤਂੋ ਹਾਲੀਆ ਸੰਸਕਰਣ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਰ ਗਆ ਹੈl

 ਆਿਣੇ ਵੋਰ ਟੰਗ ਰ ਿੰਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਰ ਮਤੀ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਕੇ ਵੋਰ ਟੰਗ ਵੈੁੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਲਾਗ ਇਨ ਕਰੋ 
 ਆਿਣੀ ਵੋਟ ਆਨਲਾਈਨ ਿਾਓ - ਇਹ ਸ਼ੁ ਰੁੱ ਰ ਖਅਤ, ਮਰ ਹਫੂ਼ਜ਼, 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨ਼ੁ ਕੂਲ ਅਤੇ ਸੰਿਰਕ ਰਰ ਹਤ ਹੈ

ਕੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ? ਐਪ ਡਾਊਿਲੋਡ ਕਰੋ।
ਇਸਦੀ ਮ ਗਣਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀ ਂਹੈ

 ਆਿਣੀ ਵੋਟ ਿਾਉਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਤ਼ੁ ਸੀਂ  30 ਰ ਮੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਦੀ ਿ਼ੁ ਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 
(ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਖਰੀ ਵੋਰ ਟੰਗ ਵਾਲੇ ਰ ਦਨ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤੁੱ ਕ ਉਿਲਬਧ ਹੈ)

 ਦੂਜੇ ਰ ਡਵਾਈਸ ‘ਤੇ  Google Play ਜਾਂ  App Store ਤਂੋ  Scytl Verify ਐਿ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ 
 ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਰ ਟੰਗ ਵੈੁੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਆਿਣੀ ਿ਼ੁ ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਕ੍ਰ ੀਨ ‘ਤੇ QR ਕੋਡ ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰੋ
 ਆਿਣਾ ਵੋਰ ਟੰਗ ਰ ਿੰਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਰ ਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰੋ
 ਆਿਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਿ਼ੁ ਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਿ ‘ਤੇ ਰ ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰੋ 
(ਗ਼ੁ ੰ ਝਲਦਾਰ ਡੀਰ ਕ੍ਰ ਿਸ਼ਨ ਰ ਵੁੱ ਚ ਕ਼ੁ ਝ ਰ ਮੰਟ ਲੁੱ ਗ ਸਕਦੇ ਹਨ)

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ 250 ਘੰਟਟੇ!

ਨਮੂਨਾ
ਇੁੱਕ ਮਾਰਖਮ ਰਨਵਾਸੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਰਕਰਾਏਦਾਰ (ਜਾਂ 
ਇਹਨਾਂ ਰਵੁੱ ਚਂੋ ਰਕਸੇ ਇੁੱਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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Voter Information Letter
2022 Markham Municipal Election

Your Voting PIN:

Ward:  

School Support:  

  Voting Days
Start: Friday, October 14 at 10 AM EDT

End: Monday, October 24 at 8 PM EDT

See other side for 
more information

Enter vote.ElectionsMarkham.ca 
in your browser

 What offices am I voting for?
Mayor

Regional Councillor

Ward Councillor

School Board Trustee

To vote, you need to be:
 A Canadian citizen;

At least 18 years of age; and,

A Markham resident, property owner 
or tenant (or the spouse of one).

How to vote online:
Vote anywhere, anytime from a computer, tablet or smartphone

Make sure you have the most recent version of your 
internet browser downloaded on your device

Log in to the voting website using your Voting PIN and date of birth 

Cast your vote online – it’s safe, secure, environmentally friendly 
& contactless

Want to verify your vote? Download the app.
You don’t need to verify your vote for it to be counted

After you cast your vote, you can verify it within 30 minutes 
(service available until 7:30 PM on Final Voting Day)

Download the Scytl Verify app from Google Play or the App Store on a second device

Scan the QR code on your confirmation screen on the online voting website

Enter your Voting PIN and date of birth

Verify your selections & follow instructions on the app 
(complex decryption can take a few minutes)

250 hours to vote!
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ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ
 ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈ੍ਲਟ: 20, 21 ਅਤੇ  22 ਅਕਤੂਬਰ   |   ਸਵੇਰੇ  10 ਵਜੇ ਤਂੋ ਸ਼ਾਮ 8  ਵਜੇ   EDT ਤੁੱ ਕ
 ਇਿ-ਪਰਸਿ ਟੱਚਸਕ੍ਰ ੀਿ: 24  ਅਕਤੂਬਰ   |   ਸਵੇਰੇ  10  ਵਜੇ ਤਂੋ ਸ਼ਾਮ  8  ਵਜੇ   EDT  ਤੁੱ ਕ

ਮਾਰਖਮ ਮ ਵੱਚ ਮ ਕਸੇ ਵੀ ਵੋਮ ਟੰਗ ਸਥਾਿ ‘ਤੇ ਇਿ-ਪਰਸਿ ਵੋਟ ਪਾਓ ਪਤਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈ੍ਲਟ
ਇਿ-ਪਰਸਿ 
ਟੱਚ ਸਕ੍ਰ ੀਿ

ਅਨੀਨ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸਂੈਟਰ (Aaniin Community Centre) 5665 14th Avenue  

ਐਂਗਸ ਗਲੇਨ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸਂੈਟਰ (Angus Glen Community Centre) 3990 Major Mackenzie Drive East  

ਆਰਮਾਡੇਲ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸਂੈਟਰ (Armadale Community Centre) 2401 Denison Street  

ਸਂੈਟਟੇਨੀਅਲ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸਂੈਟਰ (Centennial Community Centre) 8600 McCowan Road  

ਕਾਰਨੇਲ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸਂੈਟਰ (Cornell Community Centre) 3201 Bur Oak Avenue  

ਥੋਰਨਰਹਲ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸਂੈਟਰ (Thornhill Community Centre) 7755 Bayview Avenue  

ਫਲੈਟੋ ਮਾਰਖਮ ਥੀਏਟਰ (Flato Markham Theatre) 171 Town Centre Boulevard 

ਮਾਰਖਮ ਰਮਊਜ਼ੀਅਮ (Markham Museum) 9350 Markham Road 

ਮਾਰਖਮ ਰਵਲੇਜ ਲਾਇਬ੍ਰੇ ਰੀ (Markham Village Library) 6031 Highway 7 

ਵਰਲੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਆਫ਼ ਮਾਰਖਮ (Varley Art Gallery of Markham) 216 Main Street Unionville 

 ਮ ਰਟਰਨ ਿੰਗ ਦਫ਼ਤਰ: 14 ਤਂੋ  22 ਅਕਤੂਬਰ  |  ਸਵੇਰੇ  10 ਵਜੇ ਤਂੋ ਸ਼ਾਮ  8 ਵਜੇ  EDT ਤੁੱ ਕ (ਅਿਾਇੰਟਮਂੈਟ ਦ਼ੁ ਆਰਾ) 
 ਮਾਰਖਮ ਰ ਸਰ ਵਕ ਸਂੈਟਰ (Markham Civic Centre), 101 Town Centre Boulevard 
ਰ ਵਖੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਇਨ-ਿਰਸਨ ਵੋਟ ਿਾਓ 

 ਅਿਾਇੰਟਮਂੈਟ ਬ਼ੁ ੁੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ  vote@markham.ca ਜਾਂ  905.477.7000 x8683 (VOTE) ’ਤੇ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ
 ਿਹ਼ੁ ੰ ਚਯੋਗ ਵੋਰ ਟੰਗ ਰ ਵਕਲਿ ਉਿਲਬਧ ਹਨ। ਮਾਰਖਮ ਰ ਵੁੱ ਚ ਸਾਰੇ ਵੋਰ ਟੰਗ ਸਥਾਨ ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਿਹ਼ੁ ੰ ਚਯੋਗ ਹਨ।
 ਰ ਜਵਂੇ ਰ ਕ ਕੋਰ ਵਡ-19 ਰ ਵਕਰ ਸਤ ਹੋ ਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੋਰ ਟੰਗ ਨੰੂ ਸ਼ੁ ਰੁੱ ਰ ਖਅਤ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ 

ਿਹ਼ੁ ੰ ਚਯੋਗ ਰੁੱ ਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੋਰ ਟੰਗ ਸਥਾਨ ਮਾਸਕ-ਅਨ਼ੁ ਕੂਲ ਸਥਾਨ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 905.477.7000 x8683 (VOTE)            vote@markham.ca            ElectionsMarkham.ca

 ਸੋਮਵਾਰ ਤਂੋ ਸ਼਼ੁ ੁੱ ਕਰਵਾਰ: ਸਵੇਰੇ  8  ਵਜੇ ਤਂੋ ਸ਼ਾਮ  5  ਵਜੇ ਤੁੱ ਕ | ਵੋਰ ਟੰਗ ਰ ਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ: ਸਵੇਰੇ  8  ਵਜੇ ਤਂੋ ਸ਼ਾਮ  8  ਵਜੇ ਤੁੱ ਕ
 ਚੋਣ ਮਾਰਖਮ ਵਰਚ਼ੁ ਅਲ ਅਰ ਸਸਟਂੈਟ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 24/7  ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਉਿਲਬਧ ਹੈ!

ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ ਮਲਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮ ਵੱਚ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ
Farsi Punjabi

Tamil

Urdu

French

Simpli�ed Chinese

Traditional Chinese

ElectionsMarkham.ca

ElectionsMarkham.ca

ElectionsMarkham.ca

ElectionsMarkham.ca

ElectionsMarkham.ca

ElectionsMarkham.ca

ElectionsMarkham.ca

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰਵਕਲਰਿਕ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਰਵੁੱਚ ਉਿਲਬਧ ਹੈ

ਨਮੂਨਾ

ਇਲੈਕਸ਼ਿਜ਼ ਮਾਰਖਮ ਵੈਬੱ੍ਸਾਈਟ  2022 ਮਾਰਖਮ ਮਮਉਮਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਿਾਲ ਸਬੰ੍ਧਤ ਿਵੀਿਤਮ ਅਤੇ ਸਭ ਤਂੋ ਭਰੋਸੇਮੰਦ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਧਕਾਰਤ ਸਰੋਤ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਜਾਣਕਾਰ ੀ
 ਇਹ ਵੋਰ ਟੰਗ ਰ ਿੰਨ ਉਸ ਵੋਟਰ ਲਈ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਸਰਫ਼ ਉਸੇ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਵਰਰਤਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਜਸਨੰੂ ਇਹ ਿੁੱ ਤਰ ਸੰਬੋਰਧਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ 
 ਆਿਣਾ ਵੋਰ ਟੰਗ ਰ ਿੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਰਕਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ - ਇਹ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ 
 ਜੇਕਰ ਤ਼ੁ ਹਾਨੰੂ ਆਿਣਾ ਵੋਰ ਟੰਗ ਰ ਿੰਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤ਼ੁ ਰੰਤ 

ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਮਾਰਖਮ (Elections Markham) ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ
 ਜੇਕਰ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੁੱ ਕ ਤਂੋ ਵੁੱ ਧ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਵੋਟ ਿਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਰ ਟੰਗ ਰ ਿੰਨ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੈ
 ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਇਸ ਚੋਣ ਰਵੁੱਚ ਰਸਰਫ਼ ਇੁੱ ਕ ਵਾਰ ਵੋਟ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵਂੇ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਮਾਰਖਮ ਰਵੁੱਚ 

ਰ ਕੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂ ਰਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਂੈਦੇ ਹੋ
 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਿਣੇ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਸੈਲਫੀ ਿੋਸਟ ਨਾ ਕਰੋ
 ਵੋਟ ਿਾਉਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕੰਰਿਊਟਰ, ਸਮਾਰਟਫੋ਼ਨ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਨਾ ਕਰੋ 

ਜਾਂ ਇਸ ਗੁੱ ਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ ਰਕ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਰਕਸ ਨੰੂ ਵੋਟ ਰਦੁੱ ਤੀ ਹੈ


