
נאוועמבער 6 און 7, 2021 
מיוניסיפאלע וואלן

די נאוועמבער 6 און 7, 2021 מיוניסיפאלע 
וואלן ווערן אפגעהאלטן צו אריינפילן די 

פאזיציעס פון שטאט און בארא מעיארס און 
שטאט און בארא קאונסלערס.

די 103 מענטשן וואס וועלן ערוועלט ווערן 
די נאוועמבער וועלן אייך פארטרעטן ביז 

2025. אייער שטימע וועט העלפן פארעמען 
מאנטריאל'ס צוקונפט.

מענטשן וואס ווילן שטימען מוזן זיין ריכטיג 
אריינגעשריבן אלס וויילער אין די וואל 

ליסטע.

וויילער'ס 
האנטבוך

העפליכקייט איבערזעצונג

Version en yiddish du Manuel d’élection 2021 d’Élections Montréal



ווער קען שטימען אין מיוניסיפאלע וואלן?

צו קענען שטימען, דארף א מענטש זיין רעגיסטרירט אויף די 
ליסטע פון וויילער, 

זיין 18 יאר אלט אדער עלטער נאוועמבער 7, 2021, און 
נאכקומען די פאלגענדע באדינגונגען סעפטעמבער 1, 2021:

   זיין א קאנאדישע בירגער;

   נישט זיין אונטער קורעיטארשיפ;

   זיין:

   א פערמענאנטע רעזידענט אין מאנטריאל און וואוינען איו 
קוויבעק פאר כאטש 6 מאנאטן; 

אדער

   די אייגענטימער פון א געביידע אדער איינוואוינער פון א 
ביזנעס עסטאבלישמענט אין מאנטריאל פאר כאטש 12 

מאנאטן.

וויאזוי קענט איר באשטעטיגן אויב איר זענט רעגיסטרירט צו 
שטימען?

ליינט די אויבערשטע טייל פון די מעלדונג פון איינשרייבונג 
בייגעלייט צו די די האנטבוך. אויב אייער נאמען ערשיינט, זענט 

איר רעגיסטרירט צו שטימען.
איר קענט אויך נאכקוקן אייער רעגיסטראציע אנליין ביי 

.elections.montreal.ca
צו קענען שטימען מוז אייער נאמען ערשיינען אויף די 

מיוניסיפאלע ליסטע פון וויילער.

וואס זאלט איר טון זיך צו רעגיסטרירן אויף די מיוניסיפאלע 
ליסטע פון וויילער אדער אויב איר באמערקט סיי וועלכע 

אומריכטיגקייט אויף די מעלדונג פון איינשרייבונג?

ערשיינט פאר די באורד אוו רעווייזארס לויט אייער אויסוואל 
צווישן אקטאבער 12 און 18, 2021. א ליסטע פון אלע באורד 

אוו רעווייזארס איז בייגעלייגט אין די פעקל וואס איר האט 
באקומען.

נאך אקטאבער 18, 2021 וועט איר זיך מער נישט קענען 
רעגיסטרירן צו שטימען.

באשטעטיג

רעגיסטרירן

אויב זענט איר א פערמענאנטע איינוואוינער אין מאנטריאל און 
נישט פעאיג ארומצוגיין צוליב א געזונטהייט צושטאנד: וויאזוי 

קענט איר זיך רעגיסטרירן?

באזוכט די elections.montreal.ca וועבסייט און דרוקט די 
אפליקאציע פאר רעוויזשאן צו די ליסטע פון וויילער בויגן.

פולט אויס די בויגן און שיקט עס צוריק מיט א פאטא-קאפי פון 
אייער שטיצנדע דאקומענטן.

עלעקשאנס מאנטריאל מוז באקומען אייער בויגן נישט שפעטער 
ווי אקטאבער 18, 2021. ביטע ערלויבט גענוג צייט פאר די 

פאסט אנצוקומען צו אונז ביי יענע טאג.

אויב איר וואוינט אין א פריוואטע מושב זקנים, א קעיר צענטער, 
אדער אן אנדערע בארעכטיגטע איינריכטונג: וויאזוי קענט איר 

זיך רעגיסטרירן?

באזוכט די elections.montreal.ca וועבסייט צו זען די ליסטע 
פון בארעכטיגטע איינריכטונגען און דאונלאודט די אפליקאציע 

פאר רעוויזשאן צו די ליסטע פון וויילער בויגן.

דרוקט און פולט אויס די בויגן. שיקט עס צוריק צוזאמען מיט 
א פאטא-קאפי פון אייער שטיצנדע דאקומענטן אדער א 

באשטעטיגונגס בויגן פון אן ארבעטער פון אייער רעזידענץ.

מיר מוזן באקומען אייער בויגן נישט שפעטער ווי אקטאבער 
18, 2021. ביטע ערלויבט גענוג צייט פאר ליפערונג 

פארשפעטיגונגען.

איר קענט אויך ערשיינען פאר איינע פון די באורדס אוו 
רעווייזארס צווישן אקטאבער 12 און 18, 2021. א מאן/ווייב 

אדער פאמיליע  מיטגליד  קען אריינגעבן אן אפלאקאציע אין 
אייער נאמען.

ווען שטימט מען?

עס וועלן זיין צוויי גאנצע וויקענדס פון שטימען.

פריע וואלן וועלן פארקומען שבת, אקטאבער 30 און זינטאג, 
אקטאבער 31, 2021, פון 9:30 אינדערפרי ביז 8:00 פארנאכטס.

וואלן טעג וועלן אפגעהאלטן ווערן שבת נאוועמבער 6 און 
זינטאג נאוועמבער 7, 2021, פון 9:30 אינדערפרי ביז 8:00 

פארנאכטס.

וואו שטימט מען?

נוצט די "וואו שטים איך?" געצייג עוועילעבל ביי        
.elections.montreal.ca

מיט עטליכע דריקן, וועט איר אויסגעפונען וואו צו שטימען.

א דערמאנונגס קארטל וועט אויך ווערן געשיקט צו 
רעגיסטרירטע וויילער אין די טעג פאר די פריע וואלן.

וואס איר 
דארפט וויסן

http://elections.montreal.ca
http://elections.montreal.ca
http://elections.montreal.ca
http://elections.montreal.ca


פילע באצאלטע שטעלעס זענען אוועילעבל 
אקטאבער 30 און 31 און נאוועמבער 6 און 

.2021 ,7
פולט אויס די אנליין אפלאקאציע בויגן 

)אין פראנצויזיש(.

באזונדערס, מוזט איר זיין 16 יאר אלט אדער עלטער, 
האבן א סאושעל אינשורענס נומער און האבן א 

גילטיגע אימעיל אדרעס.

פארבינדט זיך מיט אונז

514-872-VOTE )8683(3

elections.montreal.ca

elections@montreal.ca

פערזענליך: ביי איינע פון די 25 עלעקשאנס מאנטריאל 
פלעצער פון סערוויס

פאלגט אונז נאך

אויב איר קענט נישט ארויסגיין צוליב א געזונטהייט סיבה אדער 
איר זענט א קעיר-געבער פאר א וויילער וואס איז נישט פעאיג 

ארויסצוגיין פון הויז: וויאזוי שטימט איר?

שטימען דורך די פאסט ווערט געאפערט צו וויילער וואס 
זענען נישט פעאיג ארויסצוגיין צוליב געזונטהיט סיבות, ווי 
אויך פאר זייער קעיר-געבער )וועלכע וואוינען אויף די זעלבע 

אדרעס(.

צו אריינגעבן א פארלאנג צו שטימען דורך די פאסט, פולט אויס 
די בויגן צו באקומען ביי elections.montreal.ca אדער רופט

.514-872-VOTE )8683(3

אייער פארלאנג צו שטימען דורך די פאסט מוז ווערן געמאכט 
נישט שפעטער ווי אקטאבער 27, 2021.

אויב איר וואוינט אין א פריוואטע מושב זקנים, א קעיר צענטער, 
אדער אן אנדערע בארעכטיגטע איינריכטונג: וויאזוי שטימט 

איר?

איר קענט שטימען דורך פאסט דורך זיך איינגעבן נישט 
שפעטער ווי אקטאבער 27, 2021. שטימען דורך פאסט ערזעצט 

די פריערדיגע מאבייל וואלן סטאנציעס

איר קענט אויך אויסוועלן צו שטימען פערזענליך ביי די לאקאציע 
אנגעוויזן אויף אייער דערמאנונגס קארטל וועלכע ווערט 

געשיקט דורך די פאסט פאר די פריע וואלן.

וועט COVID-19 אפעקטירן מיין רעכט צו שטימען?

געזונטהייט באשיצונג מאסנאמען רעקאמענדירט דורך 
פאבליק העלט אויטאריטעטן וועלן זיין אין קראפט ביי די וואלן 
לאקאציעס. דאס וועט פארזיכערן אז איר וועט קענען שטימען 

אויף א זיכערע אופן.

אויב איר מוזט זיך איזאלירן צוליב COVID-19, קענט איר 
אריינגעבן א פארלאנג צו שטימען דורך די פאסט צווישן 

אקטאבער 17 און 27, 2021. איר קענט אריינגעבן די ביטע דורך 
 elections.montreal.ca אויספולן א בויגן צו באקומען ביי

.514-872-VOTE )8683(3 אדער דורך רופן

 COVID-19 מענטשן וואס זענען אין איזאלירונג צוליב
אנווייזונגען און וועלכע ווילן ערשיינען פאר א באורד אוו 

רעווייזארס  מוזן איינגעבן א שריפטליכע פארלאנג אנשטאט 
דעם. די לעצטע טערמין צו באקומען טוישונג פארלאנגען איז 

אקטאבער 18, 2021, 7:00 פארנאכטס.

ווער קען שטימען דורך פאסט?

שטימען דורך פאסט איז א נייע אפציע פאר וויילער וועלכע:

   וואינען אין א בארעכטיגטע מושב זקנים אין מאנטריאל.

   זענען נישט פעיג ארויסצוגיין שטימען, אדער זענען א קעיר-
געבער פאר אזא וויילער וועלכע וואוינט אויף די זעלבע 

אדרעס.

d.COVID-19 איזאלירן זיך צוליב   

וויאזוי מאך איך זיך גרייט צו שטימען?

די ליסטע פון קאנדיטאטן אין אייער וואל דיסטריקט איז 
.elections.montreal.ca אוועילעבל ביי

אין וואלן פלעצער, מוזט איר אנטון א פראצעדור מאסקע אדער 
א געזיכט צודעק.

איר וועט דארפן קורצליך אראפנעמען אייער מאסקע כדי זיך צו 
אידענטיפיצירן.

צו שטימען וועט איר דארפן:

   א פראצעדור מאסקע אדער אנדערע פאסיגע געזיכט צודעק.

   א שווארצע אדער בלויע פעדער אדער בליי.

   אייער קוויבעק העלט אינשורענס קארטל, דרייווערס לייסענס, 
קאנאדישע פאספארט, סערטיפיקאט פון אינדיאן סטאטוס 

אדער קאנאדישע מיליטערישע קרעפטן קארטל.

אלע וואלן פלעצער זענען צוגענגליך פאר יעדן. פארבינדט זיך 
מיט אונז צו לערנען מער איבער די מיטלען אייך צו העלפן נוצן 

אייער רעכט צו שטימען.

שטימען
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