ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2022
ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਅਕਤੂ ਬਰ 15, 2022
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਿਕ ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ:

• 1 ਮੇਅਰ

• 8 ਿਸਟੀ ਕ�ਸਲਰ

• 9 ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ� ਾ 61 ਟਰੱਸਟੀ

• 3 CRD ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ

ਤਤਕਾਲ ਤੱਥ
• ਆਮ ਵੋਿਟੰਗ ਿਦਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ,ਅਕਤੂ ਬਰ 15 ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ।

• ਜਨਰਲ ਵੋਿਟੰਗ ਵਾਲੇ ਿਦਨ 13 ਵੋਿਟੰਗ ਸਥਾਨ ਹੋਣਗੇ।

• ਉਡੀਕ ਸਮ� ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ,ਹਰੇਕ ਵੋਿਟੰਗ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 2 - 3 ਵੋਿਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

• ਪੰਜ ਅਗਾਊ ਂ ਵੋਿਟੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ।

• ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੌਣ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ,ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

• ਚੋਣ ਲਈ ਆਮ ਵੋਿਟੰਗ ਵਾਲੇ ਿਦਨ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ; ਅਤੇ
• ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਿਰਕ; ਅਤੇ

• ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਦਨ ਤ� ਤੁ ਰੰਤ ਪਿਹਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਿਨਵਾਸੀ; ਅਤੇ
• ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਿਨਵਾਸੀ; ਅਤੇ

• ਲੋ ਕਲ ਗਵਰਨਮ�ਟ ਐਕਟ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਕਸੇ ਚੋਣ ਜਾਂ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲੀ ਵੋਿਟੰਗ ਲਈ ਅਯੋਗ ਨਹੀ ਂ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਯੋਗ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਵੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਪਰ ਬੀ ਸੀ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਿਨਵਾਸੀ

ਜਾਇਦਾਦ ਚੋਣਕਾਰ ਵਜ� ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਰਿਵਆਂ
ਲਈ victoria.ca/election 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ
ਿਸਟੀ ਆਫ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ
ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਇਹ ਕਾਰਡ ਵੋਿਟੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵੋਿਟੰਗ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂੰ
ਨਹੀ ਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਿਲਆਉਣਾ ਹੈ?
ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ victoria.ca/election 'ਤੇ ਜਾਓ ਿਕ ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਵੋਟਰ ਸੂ ਚੀ ਿਵੱਚ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਹੋ,ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਈ ਡੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ,ਪਰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਂ ਹੋ,ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਵੋਿਟੰਗ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ID ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
(ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ) ਹੇਠਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂ ਚੀ ਹੈ।

• ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ।
•

ਬੀ ਸੀ ਡ�ਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸ�ਸ (ਨੋਟ: ਦੋਹਰਾ ਬੀ ਸੀ ਡ�ਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸ�ਸ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ (1) ਆਈ ਡੀ ਦਾ

ਟੁਕੜਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

ਬੀ ਸੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ
· ਫ਼ੋਟੋ ਬੀ ਸੀ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਕਾਰਡ (ਨੋਟ: ਦੋਹਰਾ ਬੀ ਸੀ ਡ�ਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸ�ਸ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ (1) ID ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮੰਿਨਆ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

· ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ
· ਗੈਰ-ਫ਼ੋਟੋ ਬੀ ਸੀ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਕਾਰਡ
· ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਾਰਡ

·
·
·
·

ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ
ICBC ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਲਾਇਸੰਸ
ਬੀ ਸੀ ਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਬੀ ਸੀ ਗੋਲਡ ਕੇਅਰ ਕਾਰਡ
ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਿਨਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਫਾਰਮ SDES8 ਲਈ ਬੇਨਤੀ

· ਸਮਾਿਜਕ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ
· ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਮਾਿਜਕ ਬੀਮਾ ਨੰਬਰ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
· ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਿਸਟੀਜ਼ਨਿਸ਼ਪ ਕਾਰਡ
· ਿਸਟੀ ਆਫ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੋਿਟਸ
· ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮਾ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਿਬਆਨ
· ਬੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ
· ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੋ ਿਟਸ
· ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਿਸਜ਼ ਆਈਡ� ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ
· ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ
· ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ
· ਜਨਮ ਪ�ਮਾਣ ਪੱਤਰ
· ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਡੈ ਿਬਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਟੇਟਮ�ਟ
· ਿਬਜਲੀ, ਕੁ ਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਪਾਣੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਐਕਸ਼ੀਅਲ ਕੇਬਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਉਪਯੋਗਤਾ ਿਬੱਲ
· ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਿਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ

ਮ� ਿਕੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਅਕਤੂ ਬਰ 15 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਵੋਿਟੰਗ ਿਦਵਸ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ
ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

1 ਸ�ਟਰਲ ਬੈਪਿਟਸਟ ਚਰਚ

833 ਪੰਡੋਰਾ ਐਵੇਿਨਊ (Pandora Ave)

2 ਸ�ਟਰਲ. ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ*

1280 ਫੋਰਟ ਸਟ�ੀਟ (Fort Street)
3. ਕੁੱਕ ਸਟ�ੀਟ ਿਵਲੇ ਜ ਐਕਟੀਿਵਟੀ ਸ�ਟਰ

380 ਕੁੱਕ ਸਟ�ੀਟ (Cook Street)
4. ਜਾਰਜ ਜੇ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਸਕੂ ਲ

1118 Princess Ave.

5. ਗਲੇ ਨਲੀਅਨ ਨਾਰਫੋਕ ਸਕੂਲ

781 ਿਰਚਮੰਡ ਐਵੇਿਨਊ ( Richmond Ave )

6. ਜੇਮਸ ਬੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਕੂਲ

140 ਓਸਵੇਗੋ ਸਟ�ੀਟ (Oswego Street)
7. ਜੇਮਸ ਬੇ ਿਨਊ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨਸ ਸ�ਟਰ

234 ਮ�ਜ਼ੀਜ਼ ਸਟ�ੀਟ (Menzies Street)
8. ਮਾਰਗਰੇਟ ਜੇਨਿਕੰਸ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਸਕੂਲ

1824 ਫੇਅਰਫੀਲਡ ਰੋਡ (Fairfield Road)
9. ਓਕਲ� ਡਜ਼ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਸਕੂਲ

2827 ਬੇਲਮ�ਟ ਐਵੇਿਨਊ (Belmont Avenue)
10. ਕਵਾਡਰਾ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਸਕੂ ਲ

3031 ਕਵਾਡਰਾ ਸਟ�ੀਟ (Quadra Street)
11. ਸਰ ਜੇਮਸ ਡਗਲਸ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਸਕੂਲ
401 ਮੌਸ ਸਟ�ੀਟ (Moss Street)

12. SJ ਬਰਨਸਾਈਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ

498 ਸੇਸੇਲੀਆ ਰੋਡ (Cecilia Street)

13. ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਵੈਸਟ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਸਕੂਲ
750 ਫਰੰਟ ਸਟ�ੀਟ (Front Street)

*ਸ�ਟਰਲ ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਆਮ ਵੋਿਟੰਗ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵੋਿਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਗਾਊ ਂ ਵੋਿਟੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਪੰਜ ਅਗਾਊ ਂ ਵੋਿਟੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ�ੇ ਹੋਣਗੇ।
• ਬੁੱਧਵਾਰ, 5 ਅਕਤੂ ਬਰ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ, ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਸਟੀ ਹਾਲ, 1 ਸ�ਟੀਿਨਅਲ ਸਕੁਆਇਰ*

Victoria City Hall 1 Centennial Square

• ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 7 ਅਕਤੂ ਬਰ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ, ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ, 919 ਪੰਡੋਰਾ ਐਵੇਿਨਊ 919 Pandora Ave
• ਮੰਗਲਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂ ਬਰ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ, ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਸਟੀ ਹਾਲ, 1 ਸ�ਟੀਿਨਅਲ ਸਕੁ ਆਇਰ*
Victoria City Hall, 1 Centennial Square

• ਮੰਗਲਵਾਰ, ਅਕਤੂ ਬਰ 11, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ, ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਸਟੂਡ�ਟ ਯੂ ਨੀਅਨ ਿਬਲਿਡੰ ਗ,
3800 ਿਫਨਰਟੀ ਰੋਡ University of Victoria 3800 Finerty Road

• ਬੁੱਧਵਾਰ, ਅਕਤੂ ਬਰ 12, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ, ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਸਟੀ ਹਾਲ, 1 ਸ�ਟੀਿਨਅਲ ਸਕੁਆਇਰ*
Victoria City Hall, 1 Centennial Square
*ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਸਟੀ ਹਾਲ ਿਵਖੇ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵੋਿਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ
ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂ ਵੋਿਟੰਗ
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਂ 2022 ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਿਵੱਚ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂ ਵੋਟ

ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁ ਹਾਡੀ ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ 15 ਅਕਤੂ ਬਰ 2022 ਨੂੰ ਿਗਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ victoria.ca/election 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ
250.361.0571 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

• ਤੁ ਸੀ ਂ ਇੱਕ ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਆਮ ਵੋਿਟੰਗ ਿਦਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਮੁਕੰਮਲ ਡਾਕ ਬੈਲਟ ਵੀਰਵਾਰ, ਅਕਤੂ ਬਰ 6 ਤੱਕ ਨਵੀਨਤਮ ਸਮ� ਤੱਕ ਡਾਕ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

o ਨੋਟ: 6 ਅਕਤੂ ਬਰ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਡਾਕ ਬੈਲਟ ਿਸਟੀ ਹਾਲ ਤ� ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਸਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਪਾਂਡੋਰਾ ਐਵੇਿਨਊ
ਦੇ ਪ�ਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਡ�ੌਪ ਬਾਕਸ ਿਵੱਚ, ਅਗਾਊ ਂ ਵੋਿਟੰਗ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਵੋਿਟੰਗ ਿਦਵਸ
'ਤੇ 13 ਵੋਿਟੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ 'ਤੇ।

• ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਪੈਕੇਜਾਂ ਲਈ ਡਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਵੋਿਟੰਗ ਿਦਵਸ ਤੱਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਨਹੀ ਂ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ

ਕਰਕੇ ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਲੈ ਿਜਸਲੇ ਿਟਵ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਨਾਲ 250.361.0571 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵੋਿਟੰਗ

ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁ ਹਾਡੀ ਵੋਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
• ਸਾਰੇ ਅਗਾਊ ਂ ਵੋਿਟੰਗ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਵੋਿਟੰਗ ਸਥਾਨ ਵ�ੀਲਚੇਅਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਜੋ ਵੋਿਟੰਗ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀ ਂ ਹੋ

ਸਕਦੇ, ਕਰਬ ਜਾਂ ਪਾਰਿਕੰਗ ਲਾਟ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵੋਿਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ:

o ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਿਟੰਗ: ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਸਟੀ ਹਾਲ, #1 ਸ�ਟੀਿਨਅਲ ਸਕੁ ਆਇਰ* #1 Centennial Square
o 15 ਅਕਤੂ ਬਰ: ਸ�ਟਰਲ ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ, 1280 ਫੋਰਟ ਸਟ�ੀਟ 1280 Fort Street

• ਸਰੀਰਕ ਅਸਮਰਥਤਾ ਜਾਂ ਪੜ�ਨ ਜਾਂ ਿਲਖਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਵੋਟਰਾਂ

ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਿਕਸੇ
ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਿਟੰਗ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਿਟੰਗ ਮੌਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ
ਆਮ ਵੋਿਟੰਗ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਿਨਯਮਤ ਵੋਿਟੰਗ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਿਕਉਿਂ ਕ ਉਹ ਲੰ ਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਿਵੱਚ ਹਨ
ਿਜਆਦਾ ਜਾਣੋ:
ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਵੋਟ ਐਪ
ਿਕੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ�ੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਐਪ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਗੂ ਗਲ ਪਲੇ ਤ� ਮੁਫਤ
ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਵੋਟ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ

ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ�ੋਫਾਈਲ

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱ ਭਣ ਿਵੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਂ 2022 ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਿਵੱਚ

ਸੂਿਚਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਸਟੀ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ�ੋਫਾਈਲ ਗਾਈਡ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ�ੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਜਮ�ਾਂ
ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ�ੋਫਾਈਲ ਗਾਈਡ victoria.ca/election 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ
victoria.ca/election 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋ ਟਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਿਟਊਨ ਇਨ
ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਿਵਕਟੋਰੀਆ 2022 ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਅਕਤੂ ਬਰ 15 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਲਾਈਵ

ਵੈਬਕਾਸਟ ਹੋਣਗੇ। victoria.ca/election 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਅੱਪਡੇ ਟ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਿਟਊਨ ਇਨ ਕਰੋ।

