
 

ਚੋਣ ਮੈਨੁਅਲ 

6 ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ 2021 

ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾ ਂ

6 ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ 

ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਿਟੀ ਅਤੇ ਬੋਰ ੋਦ ੇਮੇਅਰ ਅਤੇ 

ਕਾਉਿਂਿਰਾ ਂਦੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਲਨਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ 

ਲਿਹੜੇ 103 ਿੋਕ ਇਿ ਲਵਿੱਚ ਚਣੁ ੇਿਾਣਗੇ ਉਹ 

2025 ਤਿੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਤੀਲਨਧ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ 

ਵੋਟ ਲਿਟੀ ਨ ੂੰ  ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਵਿੱਚ ਿਹਾਇਕ 

ਹੋਵੇਗੀ। 

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਿਈ, ਵੋਟਰਾ ਂਦਾ ਪੂੰਿੀਕਰਣ ਨਗਰ 

ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵੋਟਰ ਿ ਚੀ ਲਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ 

ਅਨੁਵਾਦ ਿਦਕਾ 
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ਨਗਰ ਪਾਲਲਕਾ ਚੋਣਾਾਂ ਲਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਿਈ, ਲਕਿੇ ਵੀ ਲਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪੂੰਿੀਕਰਣ ਵੋਟਰ ਿ ਚੀ ਲਵਿੱਚ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਵੂੰਬਰ 7, 2021 ਨ ੂੰ  18 ਿਾਂ ਉਿਤੋਂ ਵਿੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਲਿਤੂੰਬਰ 1, 2021 ਨ ੂੰ  ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ ਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ: 

• ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਿਨੀਕ ਹੋਵੇ; 

• ਕੁਰੇਟਰਲਸ਼ਪ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਨਾ ਆਉਦਂਾ ਹੋਵੇ; 

• ਹੋਵੇ: 

o ਮੌਂਟਰੀਅਿ ਦਾ ਲਨਵਾਿੀ ਅਤੇ ਲਪਛਿੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਕਉਬੈਕ 'ਚ ਰਲਹ 

ਲਰਹਾ ਹੋਵੇ; 
ਿਾਂ 

o ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 12 ਮਹੀਲਨਆਂ ਤੋਂ ਮੌਂਟਰੀਅਿ ਲਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ 

ਮਾਲਿਕ ਿਾਂ ਲਕਿੇ ਲਬਿਨੇਿ ਿੂੰਿਥਾ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋਵੇ। 

ਮੈਨ ੰ  ਲਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲਿੱਗੇਗਾ ਲਕ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜੀਲਕਿਤ ਹਾਾਂ? 

ਇਿ ਮੈਨੁਅਿ ਨਾਿ ਨਿੱ ਥੀ ਪੂੰਿੀਕਰਣ ਦਾ ਨੋਲਟਿ ਲਿਰਿੇਖ ਵੇਖੋ। ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ 

ਉਿੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਿਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਿੀ ਂਪੂੰਿੀਲਕਰਤ ਹੋ। 

ਤੁਿੀ ਂelections.montreal.ca ‘ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂੰਿੀਕਰਣ ਦੇਖ ਿਕਦੇ 

ਹੋ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਿਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵੋਟਰ ਿ ਚੀ ਲਵਿੱਚ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਨਗਰ ਪਾਲਲਕਾ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸ ਚੀ ਲਵਿੱਚ ਪੰਜੀਕਰਣ ਲਈ ਮੈਨ ੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ 

ਪਵੇਗਾ ਜਾਾਂ ਜੇ ਮੈਨ ੰ  ਪਜੰੀਕਰਣ ਦੇ ਨੋਲਟਸ ਲਵਿੱਚ ਕੁਿੱਝ ਤਰੁਿੱਟੀਆਾਂ ਲਦਖਣ ਤਾਾਂ? 

ਅਕਤ ਬਰ 12 ਅਤੇ 18, 2021 ਦੇ ਲਵਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿੂੰਦ ਦੇ ਿੋਧ ਦਿ ਨ ੂੰ  

ਇਿਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਿੋ। ਿੋਧ ਦਿ ਦੀ ਿ ਚੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਹਈੋ ਡਾਕ ਲਵਿੱਚੋਂ ਿੈ ਿਕਦੇ 

ਹੋ। 

ਅਕਤ ਬਰ 18, 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣਾ 

ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

ਮੈਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਲਵਿੱਚ ਵਲਸਆ ਹੋਇਆ ਇਿੱਕ ਲਵਅਕਤੀ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਸਹਤ-

ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਲਕਵੇਂ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰਾਾਂ? 

elections.montreal.ca ‘ਤ ੇਿਾਓ ਅਤੇ ਲਰਕੁਐਿਟ ਫਾਿੱਰ ਏ ਲਰਲਵਉ ਆਫ ਲਦ 

ਲਿਿਟ ਆਫ ਇਿੈਕਟਰਜ਼ ਫਾਰਮ ਨ ੂੰ  ਲਪਰਟ ਕਰ ਿਓ। ਇਿ ਫਾਰਮ ਨ ੂੰ  ਭਰ ਕੇ 

ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਨਿੱ ਥੀ ਕਰਕੇ ਵਾਲਪਿ ਭੇਿੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਅਕਤ ਬਰ 18, 

2021 ਤਿੱਕ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕ ਲਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਿੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਿੋਚ 

ਕੇ ਚਿੱਿੋ। 

ਮੈਂ ਲਨਿੱਜੀ ਪਿਾਈਵੇਟ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜੀਡੈਂਸ, ਲਵਲਸਟਰ ਸੈਂਟਰ ਜਾਾਂ  ਹੋਰਯੋਗ 

ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਲਵਿੱਚ ਰਲਹੰਦਾ ਹਾਾਂ, ਮੈਂ ਲਕਵੇਂ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰਾਾਂ? 

elections.montreal.ca ‘ਤ ੇਿਾਓ ਅਤੇ ਯੋਗ ਿੂੰਿਥਾਵਾਂ ਦੀ ਿ ਚੀ ਿਿੱਭੋ ਅਤੇ 

ਲਰਕੁਐਿਟ ਫਾਿੱਰ ਏ ਲਰਲਵਉ ਆਫ ਲਦ ਲਿਿਟ ਆਫ ਇਿੈਕਟਰਜ਼ ਫਾਰਮ ਨ ੂੰ  

ਡਾਊਨਿੋਡ ਕਰੋ। ਇਿ ਫਾਰਮ ਨ ੂੰ  ਲਪਰੂੰਟ ਕਰਕੇ ਭਰ ਿਓ।  ਿਹਾਇਕ ਦਿਤਾਵਜੇ਼ਾਂ 

ਨਾਿ ਇਿਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿੂੰਿਥਾ ਲਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਲਕਿੇ ਲਵਅਕਤੀ 

ਤੋਂ ਿਨਾਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਲਪਿ ਭੇਿੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਅਕਤ ਬਰ 18, 2021 ਤਿੱਕ 

ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕ ਦੇ ਿਮੇਂ ਬਾਰੇ ਿੋਚ ਕੇ ਚਿੱਿੋ। 

 ਤੁਿੀ ਂ12 ਤੋਂ 18 ਅਕਤ ਬਰ, 2021 ਦੇ ਲਵਚਕਾਰ ਲਕਿੇ ਇਕ ਿੋਧ ਦਿ ਕੋਿ ਵੀ 

ਿਾ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿੀਵਨ ਿਾਥੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਵੇਦਨ ਦ ੇ

ਿਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਾਗਾਾਂ? 

ਦੋ ਪ ਰੇ ਵੀਕੈਂਡ ਹੋਣਗੇ ਿਦੋਂ ਤੁਿੀ ਂਵਟੋ ਪਾ ਿਕੋਗੇ। 

ਅਡਵਾਂਿ ਵੋਲਟੂੰਗ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਅਕਤ ਬਰ 30 ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ, ਅਕਤ ਬਰ 31, 

2021 ਨ ੂੰ  ਿਵੇਰੇ 9:30 ਤੋਂ ਿੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨ ੂੰ  8:00 ਵਿੇ ਤਿੱਕ ਹੋਵਗੇੀ। 

ਚੋਣ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਨਵੂੰਬਰ 6 ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ, ਨਵੂੰਬਰ 7, 2021 ਨ ੂੰ  ਿਵੇਰੇ 9:30 

ਤੋਂ ਿੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 8:00 ਵਿੇ ਤਿੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਮੈਂ ਲਕਿੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਵਾਾਂਗਾ? 

elections.montreal.ca ‘ਤ ੇ"ਵੇਅਰ ਐਮ ਆਈ ਗੋਇੂੰਗ ਟ  ਵੋਟ?” ਟ ਿ ਨ ੂੰ  

ਦੇਖੋ। ਕੁਿੱਝ ਹੀ ਕਲਿਿੱਕਾਂ ਲਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਲਟੂੰਗ ਿਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਚਿੱਿ 

ਿਾਵੇਗਾ। 

ਅਡਵਾਂਿ ਪੋਿ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਂ ਦੇ ਲਦਨਾਂ ਲਵਿੱਚ ਪੂੰਿੀਲਕਰਤ ਵਟੋਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਲਰਮਾਂਇਡਰ 

ਕਾਰਡ ਵੀ ਭੇਲਿਆ ਿਾਵੇਗਾ। 

 

ਦੇਖਣ ਲਈ 

ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰਨ 

ਲਈ 

ਲਸਿੱਖ ੋ
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ਮੈਂ ਲਸਹਤ-ਸੰਬਧੰੀ ਕਾਰਣਾਾਂ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਾਂ ਮੈਂ ਅਲਜਹੇ 

ਵੋਟਰ ਲਈ ਸੰਭਾਲ-ਪਿਦਾਤਾ ਹਾਾਂ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਲਕਵੇਂ ਵੋਟ 

ਪਾ ਸਕਾਾਂਗਾ? 

ਲਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਲਿਹਤ-ਿੂੰਬੂੰਧੀ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਿਫਰ ਨਹੀ ਂਕਰ ਿਕਦੇ ਉਨ੍ਾਂ ਿਈ 

ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਵੋਲਟੂੰਗ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਿੂੰਭਾਿ-ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  

ਵੀ (ਇਿੱਕੋ ਹੀ ਪਤੇ 'ਤੇ ਰਲਹੂੰਦੇ ਹੋਣ)। 

ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਵੋਟ ਬਾਰੇ ਲਬਨਤੀ ਕਰਨ ਿਈ, elections.montreal.ca ‘ਤੇ ਲਦਿੱਤੇ 

ਫਾਰਮ ਨ ੂੰ  ਭਰੋ ਿਾਂ 514 872-VOTE (8683) ‘ਤੇ ਕਾਿੱਿ ਕਰੋ। ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਵੋਟ 

ਿਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਬਨਤੀ ਅਕਤ ਬਰ 27, 2021 ਤਿੱਕ ਲਦਿੱਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਮੈਂ ਲਨਿੱਜੀ ਪਿਾਈਵੇਟ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜੀਡੈਂਸ, ਸ਼ੈਲਟਰ, ਲਵਲਸਟਰ ਸੈਂਟਰ ਜਾਾਂ ਹੋਰ 

ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਲਵਿੱਚ ਰਲਹੰਦਾ ਹਾਾਂ, ਮੈਂ ਲਕਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਾਾਂਗਾ? 

ਤੁਿੀ ਂਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਅਕਤ ਬਰ 27, 2021 ਤਕ ਵੋਟ ਪਾ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਵੋਟ 

ਮੋਬਾਈਿ ਪੋਲਿੂੰਗ ਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਿਗ੍ਾ ਿੈਂਦੀਹੈ। 

ਅਡਵਾਂਿ ਲਮਤੀ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਂ ਭੇਿੇ ਗਏ ਲਰਮਾਂਇੂੰਡਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਦਿੱਿੇ ਗਏ ਿਥਾਨ 'ਤੇ 

ਿਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਿੀ ਂਵੋਟ ਪਾ ਿਕਦੇ ਹੋ। 

ਕੀ ਕੋਲਵਡ-19 ਮੇਰੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਲਧਕਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ? 

ਿਨਤਕ ਲਿਹਤ ਵਿੱਿੋਂ  ਦਿੱਿੇ ਗਏ ਿਵਿੱਛਤਾ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੋਲਟੂੰਗ ਿਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਿਗਾਏ 

ਿਾਣਗੇ। ਤੁਿੀ ਂਿੁਰਿੱਲਖਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਿ ਉਿੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾ ਿਕੋਗੇ। ਿੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਲਵਡ-

19 ਕਾਰਣ ਿਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਿ ਕਰਨਾ ਲਪਆ ਹੈ, ਤੁਿੀ ਂਅਕਤ ਬਰ 17 ਤੋਂ 27, 

2021 ਤਿੱਕ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਵੋਟ ਿਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਿੀ ਂ

elections.montreal.ca  ‘ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਿਾਂ 514-872-VOTE 

(8683) ‘ਤੇ ਕਾਿੱਿ ਕਰਕੇ ਆਵੇਦਨ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। 

ਅਲਿਹੇ ਲਵਅਕਤੀ ਿੋ ਕੋਲਵਡ-19 ਕਾਰਣ ਇਕਾਂਤਵਾਿ ਲਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਿੋਧ ਦਿ 

ਨ ੂੰ  ਆਵੇਦਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਲਿਖਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਮਤੀ ਅਕਤ ਬਰ 18, 2021, ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਿੇ 

ਹੈ। 

 

 

 

ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਾਂ ਵੋਟ ਕੌਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਵੋਲਟੂੰਗ ਉਨ੍ਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਿਈ ਨਵੀ ਂਹੈ ਿੋ: 

• ਿੋ ਲਕ ਮੌਂਟਰੀਅਿ ਲਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਯੋਗ ਿੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਿ ਲਵਿੱਚ ਰਲਹੂੰਦੇ ਹਨ; 

• ਿਫਰ ਨਹੀ ਂਕਰ ਿਕਦੇ ਿਾਂ  ਵੋਟਰ ਦੇ ਿੂੰਭਾਿ-ਪਰਦਾਤਾ ਹਨ ਅਤੇ 

ਮੌਂਟਰੀਅਿ ਲਵਿੱਚ ਇਿੱਕੋ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਰਲਹੂੰਦੇ ਹਨ; 

• ਕੋਲਵਡ-19 ਕਾਰਣ ਇਕਾਂਤਵਾਿ ਲਵਿੱਚ ਹਨ। 

 

ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਤਆਰੀ ਲਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ? 

ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਲਿਿੇ੍ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਿ ਚੀ elections.montreal.ca ‘ਤ ੇ

ਉਪਿਿੱਭਧ ਹੈ। ਵੋਲਟੂੰਗ ਿਥਾਨਾਂ 'ਤੇ  ਲਵਲਧਯਗੋ ਮਾਿਕ ਪਲਹਣਨਾ ਿਾਂ ਲਚਹਰੇ ਨ ੂੰ  

ਢਿੱਕਣਾ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਉਣ ਿਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਥੋੜ੍ੇ ਿਮੇਂ ਿਈ 

ਆਪਣਾ ਮਾਿਕ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ: 

• ਇਿੱਕ ਲਵਧੀਯੋਗ ਮਾਿਕ ਿਾਂ ਚੇਹਰੇ ਨ ੂੰ  ਢਿੱਕਣ ਦੀ; 

• ਇਿੱਕ ਕਾਿਾ ਿਾਂ ਨੀਿਾ ਪੈਿੱਨ ਿਾਂ ਇਿੱਕ ਲਿਿੱਕੇ ਵਾਿੀ ਪੈਂਲਿਿ ਦੀ; 

• ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਿਥ ਇੂੰਸ਼ੋਰੈਂਿ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਇਵਰ ਿਾਈਿੈਂਿ, ਕੈਨੇਲਡਅਨ 

ਪਾਿਪੋਰਟ, ਭਾਰਤੀ ਿਟੇਟਿ ਦਾ ਿਰਟੀਲਫਕੇਟ ਿਾਂ ਕੈਨੇਲਡਅਨ ਆਰਮਡ 

ਫੋਰਲਿਜ਼ ਕਾਰਡ ਦੀ। 

ਵੋਲਟੂੰਗ ਿਥਾਨਾਂ ਤਿੱਕ ਹਰ ਢੂੰਗ ਨਾਿ ਪਹੁੂੰਲਚਆ ਿਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ 

ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਲਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨ ੂੰ  ਿੁਖਾਿਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਰਾਲਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਣਨ 

ਿਈ ਿਾਨ ੂੰ  ਿੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 

ਵੋਟ 

ਮੈਂ ਨਗਰ ਪਾਲਲਕਾ ਦੀਆਾਂ ਵੋਟਾਾਂ ਲਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 

ਹਾਾਂ। ਮੈਨ ੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਅਕਤ ਬਰ 30 ਅਤੇ 31 ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਨਵੂੰਬਰ 6 ਅਤੇ 7, 2021 ਨ ੂੰ  

ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਲਨਯੁਕਤੀਆਂ ਉਪਿਿੱਭਧ 

ਹਨ। 

ਆਨਿਾਈਨ ਆਵੇਦਨ ਫਾਰਮ ਨ ੂੰ  ਭਰੋ। 

ਇਿ ਲਵਿੱਚ 16 ਿਾਿ ਦੇ ਹੋਣਾ, ਇਿੱਕ ਿੋਸ਼ਿ ਇੂੰਸ਼ੋਰੈਂਿ ਨੂੰ ਬਰ 

ਅਤੇ ਵੈਧ ਈਮੇਿ ਪਤੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਲਮਿ ਹੈ। 

ਸਾਨ ੰ  ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

514 872-VOTE (8683) 

elections.montreal.ca 

elections@montreal.ca 

ਮੌਂਟਰੀਅਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 25 ਿਥਾਨਾਂ ਲਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ 'ਤ ੇ

 

ਸਾਨ ੰ  ਫਾਿੱਲੋ ਕਰੋ 
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