آپ کے ووٹ کے لیے
آپ کا گائیڈ

اکتوبر 2022

بہت سی ایسی خدمات جن کا استعامل آپ اور آپ کے خاندان کے ذریعہ کیا جاتا ہے ،جیسے کہ سڑکیں ،تفریحی مراکز ،پارک ،پارکنگ،
اسکول ،ٹرانزٹ اور عوامی جگہیں سبھی آپ کی مقامی حکومت کے زیر انتظام ہیں اور انھیں آپ کے پراپرٹی ٹیکس ڈالرز سے فنڈز فراہم
کیا جاتا ہے۔ آپ کے عالقے اور  Oakvilleمیں جو کچھ ہو رہا ہے اسے شکل دینے کے لیے ووٹنگ آپ کے لیے دستیاب اہم ترین طریقوں
میں سے ایک ہے۔ اس الیکشن میں اپنی آواز بلند کرنے کے لیے ان آسان اقدامات پر عمل کریں۔

مرحلہ  – 1اہلیت

آپ اہل ہیں اگر آپ:
•کنیڈا کے شہری ہیں؛
•الیکشن سے قبل آپ کی عمر کم ازکم  18سال ہے؛
• Oakvilleکے رہائشی ہیں ،یا زمین کے مالک یا کرایہ دار ہیں ،یا ایسے کسی مالک کے/کی رشیک حیات
ہیں۔
اگر  Oakvilleمیں آپ کی ایک سے زیادہ جائیداد ہے ،تو اپنی بنیادی رہائشی پتہ کی بنیاد پر ایک بار ووٹ
دے سکتے ہیں۔

مرحلہ  – 2ووٹ کے لیے رجسٹر کریں
ووٹ دینے جانے سے قبل اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کا نام ووٹرز لسٹ میں موجود ہے
 elections.oakville.caپر جائیں۔ ہامرے ووٹر لسٹ میں آپ کا نام موجود نہیں ہے؟ اگر آپ ووٹ دینے کے
اہل ہیں ،تو لسٹ میں نام شامل کرنے کے لیے آن الئن درخواست دیں ،یا نام اور پتہ ظاہر کرنے والی شناختی
دستاویز کے ساتھ ووٹنگ کی جگہ پر جائیں۔

مرحلہ  – 3میل کے ذریعہ ووٹر نوٹس حاصل کریں

اسے ان لوگوں کو ستمرب میں میل کیا جائے گا جن کے نام ووٹرز لسٹ میں موجود ہیں اور اس میں تاریخوں
اور مقام کی معلومات کے ساتھ ایک خط اور ووٹر نوٹس شامل ہوگا۔
اگر ستمرب میں آپ کو ووٹر نوٹس موصول نہیں ہوتا ہے ،تو ووٹرز لسٹ میں ترمیم کے لیے آنالئن درخواست کو
مکمل کریں (شناخت مطلوب ہے) یا شناختی دستاویز کے ساتھ ووٹنگ کے مقام پر جائیں۔

االتصال905-815-6015 :

مرحلہ  – 4ووٹنگ کی تاریخ اور مقام کا انتخاب کریں

 Oakvilleمیں کہیں بھی جلدی ووٹ دیں یا  24اکتوبر کو اپنے وارڈ میں کسی بھی مقام پر ووٹ دیں۔
مقاموں اور اوقات کی مکمل فہرست کے لیے  elections.oakville.caپر جائیں۔
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أو
اپنی طرف سے ووٹ دینے کے لیے ایک پراکسی ووٹر تفویض کریں۔ پراکسی فارم آن الئن دستیاب ہیں۔
پراکسی کے طور پر مقرر کردہ شخص کو ٹاؤن ہال میں ذاتی طور پر فارم جمع کرانا الزمی ہے۔

مرحلہ  – 5اپنی شناختی دستاویز الئیں
اگر آپ کو اپنی ووٹر نوٹس میل کے ذریعہ موصول ہوئیہے ،تو اسے اور ایک شناختی دستاویز مث ًال
ڈرائیورز الئسنس ساتھ الئیں۔ اگر آپ کو ووٹر نوٹس موصول نہیں ہوئی ہے ،تو ایک ایسی شناختی
دستاویز ساتھ الئیں جس پر آپ کا نام اور پتہ درج ہو۔

مرحلہ  – 6ووٹ

ووٹنگ کے مقام پر ،بیلٹ دیے جانے سے قبل ،اہلیت کے لیے آپ کی شناختی دستاویز کی جانچ کی جائے
گی۔ ہر ایک زمرہ میں  Xکا نشان لگا کر اسے منتخب کریں
– میرئ ،مقامی کونسلر ،ٹاؤن کونسلر ،مقامی صدر اور اسکول بورڈ ٹرسٹی۔

رسائی اور شمولیت
ووٹنگ کے متام مقامات مادی طور پر قابل
رسائی ہیں اور رسائی کے آالت اور خدمات
دستیاب ہیں۔

ووٹ دینے جانے سے پہلے ،اگر آپ کو کسی دورسی زبان میں ووٹنگ
کی معلومات درکار ہوں ،تو  240سے زیادہ زبانوں میں فون پر دستیاب
ترجامنی کے لیے  905-845-6601پر کال کریں۔

elections.oakville.ca

