
VOTE
ctions.sk.ca/NewCanadianswww.ele

فوائد  کئی  کے  بننے  شہری  کا  کینیڈا 
مناظر  قدرتی  بصورت  خو اور  امن  ہیں۔ 

آنے  نئے  شہری  کے  کینیڈا  عالوہ  کے 
کرتے  قبول  سے  دل  کھلے  کو  والوں 

ہونے  شہری  کینیڈیئن  لیکن  ہیں۔ 
ذمہ  کچھ  پر  آپ  سے  حیثیت  کی 

ہی  ایسی  ہیں۔  ہوتی  عائد  بھی  یاں  دار
اور  حق  کا  دینے  ووٹ  داری  ذمہ  ایک 

ہے۔ اختیار 

عمر )18(  قانونی  کی  دینے  ووٹ  ہم 
کی  شخص  ہر  کے  زائد  سے  سال 

تینوں  وہ  کہ  ہیں  کرتے  افزائی  حوصلہ 
میں  انتخابات  کے  سطحوں  حکومتی 

ڈالیں۔ ووٹ  اپنا 

شہری کا  کینیڈا 
پر بننے 

مبارکباد!
اور  ہے  کرتی  کام  پر  سطح  کی  حکومت، شہر/قصبے  میونسپل 

سہولتوں  کی  یری  الئبر اور  کرنے، پانی  اکٹھا  ٹیکس، کچرا  پراپرٹی 
انتخابات  میونسپل  اگلے  ہے۔  کرتی  فیصلے  متعلق  سے 

گے۔ ہوں  2020 میں 

ڈرائیونگ  اور  یز  و حکومت، صحت، تعلیم، ہائی  بائی  صو
الیکشن  ہے۔  کرتی  فیصلے  متعلق  سے  سہولتوں  کی  الئسنس 

اگلے  اور  ہے  کرتی  انتظام  کا  انتخابات  بائی  صو ساسکیچوان 
میں  انتخابات  بائی  صو اگلے  گے۔  ہوں  انتخابات 2020 میں 
کر  کال  نمبر 8683-958-877-1 پر  اس  لیے  کے  دینے  ووٹ 

کروائیں۔ یشن  رجسٹر اپنی  کے 

کینیڈیئن  تمام  جو  ہے  کرتی  فیصلے  تمام  وہ  حکومت  وفاقی 
دفاع، انکم  لکی 

ُ
م میں  اس  ہیں۔  ہوتے  اثرانداز  پر  یوں  شہر

وفاقی  اگلے  ہیں۔  شامل  پاسپورٹس  اور  پورٹس  ٹیکس، ایئر 
گے۔ ہوں  انتخابات 2019 میں 
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والے الیکشن  آپ  کہ  ہے  معلوم  کو  آپ   کیا 
ہیں؟ سکتے  کر  حاصل  آمدنی  کے  کر  کام    دن 

پورے  دوران 11،000 شہری  کے  انتخابات  بائی   صو
حیثیتوں  مختلف  پر  اسٹیشنوں  پولنگ  میں  ساسکیچوان 

ہیں۔ کرتے  کام  سے 

یوں شہر کینیڈیئن  نئے  کے  عمر  زائد  سے   18 سال 
ہیں! اگر دستیاب  مالزمتیں  سی  بہت  لیے    کے 

کے  کرنے  کام  میں  الیکشن  بائی  صو  آپ 2020 کے 
 www.elections.sk.ca/takepart تو ہیں  خواہشمند 
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