کینیڈا کے نئے شہریوں کے لئے

ووٹ ڈالنے کی معلومات
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الیکشنز مینی ٹوبا آپ کو کینیڈا
کا نیا شہری بننے پر مبارکباد پیش کرتا ہے!

کون ووٹ دے سکتا ہے
آپ ووٹ دے سکتے ہیں اگر:
•آپ کینیڈا کے شہری ہیں
•الیکشن والے دن آپ کی عمر کم از کم  18سال ہے اور
•الیکشن والے دن سے کم ازکم  6مہینے پہلے تک مینی ٹوبا میں رہائش پذیر رہے ہیں

ووٹ کیوں دیا جائے؟
•ووٹ متام اہل ووٹرز کا جمہوری حق ہے
•ووٹ دینا جمہوریت میں پر جوش حصہ لینے کا ایک طریقہ ہے
•ووٹ دینا آپ کو اپنی کمیونٹی کو سنوارنے کا ایک موقع ہے

ووٹنگ مینی ٹوبا میں :
•آزادانہ ،منصفانہ ،محفوظ اور سب کی دسرتس میں ہے
•اسے کینیڈا کے چارٹر آف رائٹس اور فریڈم کی رسپرستی حاصل ہے
•آپ کا فیصلہ ہے
•خفیہ ہے ،کسی کو معلوم نہیں ہو گا کہ آپ نے کسے ووٹ دیا ہے

مجھے ووٹ کے اندراج کے لئے کیا کرنا ہے؟
یہ دیکھنے کے لئے کہ آپ ووٹ دینے کے اہل ہیں :
•اس آن الئن ووٹر رجسٹریشن رسوس پر جائیے  electionsmanitoba.caیا
• ، 204-945-3225ٹال فری  6837-628-866-1پر کال کریں
اگر آپ رجسٹر ہو گئے ہیں ،آپ ووٹ دے سکتے ہیں –
•جب بھی الیکشن کا اعالن ہوگا آپ کو ایک ووٹر انفارمیشن کارڈ بھیج دیا جائے گا
•ووٹر انفارمیشن کارڈ میں درج ہوگا کہ آپ کہاں اور کب ووٹ ڈال سکتے ہیں
•جب آپ ووٹ ڈالنے آئیں تو اپنا ووٹر انفارمیشن کارڈ ساتھ لے کر آئیں
اگر آپ رجسٹر نہیں ہوئے یا جگہ بدل چکے ہیں تب بھی آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں – اپنا  IDہمراہ رضور لے کر آئیں

 IDکے ذریعے ووٹ ڈالنا
ہر کسی کو الزمی اپنا  IDدکھانا پڑے گا یا
•گورمننٹ کا جاری کردہ ایک فوٹو واال IDجیسے ڈرائیونگ الئسنس یا
•دو  ID’sجیسے ہیلتھ کارڈ ،یوٹیلیٹی بل ،بنک یا ڈیبٹ کارڈ
آپ کا ووٹر انفارمیشن کارڈ ایک  IDکے طور پر استعامل کیا جا سکتا ہے ،اس کے عالوہ بھی کئی  IDقابل
قبول ہیں ،مکمل فہرست کے لئے  electionsmanitoba.caوزٹ کیجئے

واؤچنگ
•اگر آپ ووٹ کے لئے رجسٹرڈ ہیں لیکن کوئی  IDنہیں رکھتے آپ کے حلقے کا کوئی  IDرکھنے واال
ووٹر آپ کے لئے  vouchکر سکتا ہے واؤچنگ کی اجازت رصف الیکشن کے دن کے لئے ہے ،پہلے سے
ووٹ ڈالنے کے لئے اس کی اجازت نہیں

میں کب ووٹ ڈال سکتا ہوں؟
آپ کو اختیار ہے ،پیشگی ووٹ کا:
•پیشگی ووٹنگ الیکشن سے 12دن پہلے رشوع ہوتی ہے اور  8دن تک جاری رہتی ہے ،جمعرات سے لے
کر جمعرات تک
•قریب ترین پیشگی ووٹنگ کی جگہ معلوم کرنے کے لئے ویب سائٹ وزٹ کیجئے
•آپ مینی ٹوبا میں کسی بھی پیشگی ووٹنگ کی جگہ پر ووٹ ڈال سکتے ہیں\
الیکشن کے دن ووٹنگ
•ووٹ کہاں ڈالنا ہے یہ معلوم کرنے کے لئے اپنے ووٹر انفارمیشن کارڈ کو پڑھئے یا ویب سائٹ وزٹ کیجئے
•آپ رصف اپنی مقررہ جگہ پر ہی ووٹ ڈال سکتے ہیں

ووٹ ڈالنے کے دیگر طریقے
گھر سے ووٹ ڈالنا :
•اگر آپ کسی معذوری کی وجہ سے ووٹ ڈالنے نہیں جاسکتے تو آپ گھر ہی میں ووٹنگ کے لئے
درخواست کر سکتے ہیں ..آپ کے تیامردار کو بھی اس بات کی اجازت ہے
•الیکشن مینی ٹوبا سے درخواست فارم مل سکتے ہیں
مینی ٹوبا کے باہر سے ووٹ ڈالنا:
•اگر آپ ایڈوانس ووٹنگ کے دوران اور الیکشن کے دن باہر ہونگے تو آپ غیر حارض ووٹنگ کی
درخواست دے سکتے ہی -
•آپ الزمی طور پرالیکشن سے قبل ہفتے کے دن شام  8بجے تک درخواست دے سکتے ہیں ،لیکن کوشش
کریں کہ جلدی درخواست دیں تاکہ الیکشن کٹ آپ کو وقت پر مل جائے -
ہسپتالوں اور دیگر دیکھ بھال کرنے والے اداروں میں ووٹ ڈالنا :
•ہسپتالوں اور دیگر دیکھ بھال کرنے والے اداروں میں بھی ووٹنگ
کے دن ووٹنگ سٹیشنز قائم کئے جائیں گے

گورمننٹ کی سطحیں
•گورمننٹ کی تین سطحوں کا مطلب ہے کہ تین مختلف قسم کے الیکشن  :فیڈرل ،پروونشل اور میونسپل
•ہر سطح کی گورمننٹ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں ،درج ذیل اس کی چند مثالیں ہیں
فیڈرل

عالقائی

پروونشل

•ڈیفنس

•ہیلتھ کیرئ

•کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانا

•انکم ٹیکس

•تعلیم

•پانی اور نکاسی آب

•ایرپورٹس

•نقل و حمل اور شاہراہیں

•شہریت اور امیگریشن

•ڈرائیونگ الئسنس

•آتشزدگی اور پولیس کے
محکمے

•پاسپورٹ

•سوشل امداد

•باغات

•پوسٹل رسوس

•الئربیریز

میں کس کو ووٹ دے سکتا ہوں ؟
•مینی ٹوبا  57عالقوں یا الیکٹورل ڈویژنوں میں تقسیم ہے ،آپ اپنے ووٹ سے اپنی الیکٹورل ڈویژن کے
منائندے کو چنتے ہیں
•جس منائندے کو آپ کی الیکٹورل ڈویژن سے سب سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں وہ لیجسلیٹو اسمبلی میں
آپ کا ممرب منتخب ہو جاتا ہے
•یہ معلوم کرنے کے لئے کہ آپ کس الیکٹورل ڈویژن میں رہتے ہیں اور کون کون امیدوار ہیں   �elections
 manitoba.caکو وزٹ کریں یا ہم سے رابطہ کریں
•جن امیدواروں کو آپ چن سکتے ہیں ان سب کے نام آپ بیلٹ پر لکھے ہوئے پائیں گے

کیا میں انتخابات میں کام کر سکتا ہوں؟
الیکشن مینی ٹوبا انتخابات سے پہلے اور اسکے دوران عملے کو نوکری دیتا ھے ۔ کام اور تربیت کی اجرت
دی جاتی ھے۔ اگر آپکو مزید معلومات چاہئے تو آپ  .electionsmanitoba.caپر رابطہ کر سکتے ہیں ۔

electionsmanitoba.ca

آپ ووٹ دیتے وقت اپنے
بچوں کو ساتھ ال
سکتے ہیں..
بچوں کو ایک سٹکر “ آفیشل
مستقبل کے ووٹر” دیا جائے گا؛

رابطہ کریں۔
electionsmanitoba.ca
فون۔ 204-945-3225

مینی ٹوبا میں ٹول فری 1-866-628-6837
ای میل election@elections.mb.ca

الیکشنزمینی ٹوبا لیجسلیٹو اسمبلی کا ایک خود مختار دفرت ہے
جسکی ذمہ داری متام پروونشل الیکشنز کرانا ہے -

