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اس رہنما کے بارے میں

 یہ رہنما صوبائی ووٹنگ کی کارروائی کے بارے میں سواالت 
 کے جواب دیتا ہے۔ یہ کون ووٹ ڈال سکتے ہیں، کہاں اور کب

 ووٹ ڈالنا ہے، اور کون سی آئی ڈی ساتھ النی ہے اس کے بارے
میں معلومات فراہم کرتا ہے۔

یہ رہنما دوسری زبانوں میں اور دوسری فارمیٹس 
 elections.sk.ca، یا 1.877.958.8683 پر کال کرنے پر

ہے۔  دستیاب 



  انتخاب کا دن 4 اپریل 2016 ہے 
elections.sk.ca  |  1.877.958.8683  |  info@elections.sk.ca

1

2

3

4

5

6

9

11

12

13

14

15

صوبائی انتخابات کے بارے میں 

کیا میں ووٹ ڈال سکتا ہوں؟

ووٹ ڈالنے کا حق

ووٹ ڈالنے کے لیے اندراج کروائیں

 (VIC) میرا ووٹر کا معلوماتی کارڈ 

آپ کے ووٹ ڈالنے کے طریقے

آپ کو درکار آئی ڈی

کیا ہوتا ہے جب آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں؟

میں اپنے بیلٹ پر نشان کیسے لگاؤں؟

ووٹ ڈالنے میں مدد

انتخاب کے دن کام کرنا

رائے دہندہ کی جانچ فہرست

فہرست مشموالت 
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ہمارے فرسٹ پاسٹ دی پوسٹ سسٹم میں، ہر اہل سسکیچوان 
رائے دہندہ کو اپنے انتخابی حلقہ ) دوسرے صوبہ میں اسے 

انتخابی ضلع، انتخابی ڈویژنس، یا وفاقی طور پر رائڈنگز
  کے نام سے جانا جاتا ہے( کے امیدواروں میں سے کسی 

  ایک کو ایک ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے۔ ہر ایک
انتخابی حلقہ میں، امیدواران قانون ساز اسمبلی کے رکن

  ( MLA ) چنے جانے کے لیے مسابقت کرتے ہیں۔ 
زیادہ ووٹ پانے والے امیدوار جیت جاتے ہیں۔ سسکیچوان

میں اجتماعی طور پر، جس پارٹی کے سب سے زیادہ 
امیدوارمنتخب ہوتے ہیں وہ پارٹی سرکار بناتی ہے اور اسی 

پارٹی کے لیڈر پریمیئر بنتے ہیں۔ 

اپریل کو ہونے والے عام انتخاب کے لیے، سسکیچوان  4 
کو 61 انتخابی حلقوں میں بانٹا جائے گا، 2011 کے عام

انتخاب سے تین زیادہ۔ گزشتہ انتخاب کے بعد سے آپ کے 
انتخابی حلقہ کی حدوں کے بدل جانے کا زیادہ امکان ہے۔ 

ہماری ویب سائٹ پرپیمائش کا کارآمد ٹول ہے جو آپ کو
بتائے گا کہ کہاں پر ووٹ دینا ہے۔ بس اپنا پتہ درج کریں
اور آپ کے انتخابی حلقہ کی معلومات ظاہر ہوجائے گی۔

elections.sk.ca/wheretovote پر مزید مالحظہ کریں۔ 

WHERE TO VOTE

SEARCH

صوبائی انتخابات کے بارے میں 
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اپریل کے صوبائی انتخاب میں ووٹ ڈالنے کے لیے  4 
الزمی طور پر آپ کو:

•  کینیڈین شہری ہونا چاہئے؛

•  کم از کم 18 سال کا ہونا چاہئے؛  

 •  سسکیچوان میں انتخاب ہونے کے دن سے کم از کم چھ
مہینے پہلے سے رہائشی ہونا چاہئے۔

طلباء یا ملٹری اہلکار کی ووٹنگ

سسکیچوان میں رہنے والے لوگ جو ابھی صوبہ کے باہر
 ،پڑھ رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے ویسے ہی اہل ہیں

جیسے کہ صوبہ کے باہر کے طلباء جو ابھی سسکیچوان
میں پڑھ رہے ہیں۔

سسکیچوان کے کینیڈین فورسز کے فعال اراکین اور ان
کے خاندان جو صوبہ کے باہر خدمت انجام دے رہے ہیں

وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ صوبہ کے باہر کے کینیڈین
فورسیز کے اراکین اور ان کے خاندان بھی جو فی الحال

سسکیچوان میں خدمت انجام دے رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے
اہل ہیں۔

کیا میں ووٹ ڈال سکتا ہوں؟ 
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سبھی اہل رائے دہندہ کو درج ذیل کا حق حاصل ہے:

اپنے بیلٹ پر نشان لگانے کے لیے مدد طلب کرنے کا اگر آپ ایسا نہیں کرپاتے ہیں؛ 

اپنے آجر سے ووٹ ڈالنے کے لیے لگاتار تین گھنٹوں کی چھٹی کے لیے کہنے کا، اگر آپ کے کام کا شیڈیول
 رائے شماری کے شروع ہونے کے بعد لگاتار تین گھنٹوں فراہم نہیں کرتا ہے؛

رائے دہندہ کے بطور رائے دہندہ کی فہرست میں رجسٹر ہونے کا؛

اپنے بیلٹ کو مسترد کرنے کا اور اسے ریکارڈ کروانے کا؛

اپنی مدد کے لیے ایک ترجمان حاصل کرنے کا؛

اپنے ووٹ کو خفیہ رکھنے کا؛

آپ کو دیے گئے بیلٹ کے حادثاتی طور پر نقصان زدہ یا خراب ہونے پر نئے بیلٹ کی درخواست کرنے کا؛

بیلٹ پر نشان لگانے یا اسے موڑنے سے متعلق ہدایات کی درخواست کرنے کا؛

اگر آپ پولنگ کی جگہ پر جسمانی طور پر جانے کے اہل نہیں ہیں تو پولنگ کی
جگہ کے باہر فوری طور پر ووٹ ڈالنے کی درخواست کرنے کا؛ 

رائے دہندہ کی فہرست میں اپنی معلومات کا جائزہ لینے اور اس پر نظرثانی کی درخواست کرنے کا؛

قطار میں انتظار کرنے پر پولنگ کی جگہ بند ہونے پر بھی ووٹ ڈالنے کا، اور

رازدارانہ طور پر اور مداخلت کے بغیر ووٹ ڈالنے کا۔

 •

• 

•

•

•

•

•

•

• 

•

•

•

ووٹ ڈالنے کا حق 
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61 انتخابی حلقوں  رائے دہندہ کی فہرست سسکیچوان کے 
کے ہر ایک ووٹ دہندہ کی رجسٹرڈ فہرست ہے۔ اس

فہرست میں ہونے سے وقت سے پہلے آپ کے ووٹ ڈالنے
کے تجربہ کو آسان اور تیز تر بناتا ہے۔

اگر آپ رجسٹرڈ رائے دہندہ ہیں تو، آپ کو اس فہرست
میں ابھی سے 23 مارچ تک اپنی معلومات کا جائزہ لینے
کا حق حاصل ہے۔ 22 مارچ تک، آپ اپنی معلومات کو یا

تو 1.877.958.8683 پر کال کرکے، ہماری ویب سائٹ پر
جاکر، یا اپنے انتخابی حلقہ کے ریٹرننگ آفس میں انفرادی
طور پر جائزہ لے سکتے ہیں۔ 23 مارچ کو، اس کا جائزہ

 آفس میں صرف شخصی طور پر لے سکتے ہیں۔

اگر آپ فہرست میں نہیں ہیں تو، آپ آن الئن یا فون کے
 ذریعہ صرف 22 مارچ تک ہی اندراج کرواسکتے ہیں۔

اگر آپ 23 مارچ کے بعد اس فہرست میں نہیں ہوتے ہیں
تو، آپ ابھی بھی 29 مارچ سے 2 اپریل، یا انتخاب کے

دن، 4 اپریل کو شخصی طور پر ایڈوانس ووٹنگ پر اندراج
کرواکر ووٹ ڈال سکتے ہیں۔

آئی ڈی ساتھ النا یاد رکھیں۔

ووٹ ڈالنے کے لیے اندراج کروائیں 
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جیسے ہی الیکشن کا اعالن ہوگا ) اسے حکومت تحلیل 
کرنے کا اعالن بھی کہا جاتا ہے( ، سبھی رجسٹرڈ ووٹروں
کو ڈاک سے ایک ووٹر کا معلوماتی کارڈ ) VIC ( موصول

ہوگا۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کہاں اور کب ووٹ کرنا ہے۔
اگر آپ کے رہائش پر ایک سے زیادہ رجسٹرڈ رائے دہندہ

ہیں تو، اس کارڈ میں سبھی رجسٹرڈ رائے دہندہ کے نام
شامل ہوں گے۔ اگر آپ کو VIC موصول نہیں ہوتا ہے تو،

ممکن ہے کہ آپ رائے دہندہ کی فہرست میں نہ ہوں۔

اگر سبھی چیزیں درست ہیں تو، آپ ووٹ ڈالنے کے لیے
رجسٹرڈ ہیں۔ اس کے عالوہ آپ کے واسطے کرنے یا عمل
کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے ) ووٹ ڈالنے کے عالوہ!( ۔

اگر آپ کے نام یا پتہ میں کوئی خرابی ہے، یا آپ کو
18  مارچ تک یہ VIC موصول نہیں ہوتا ہے تو، ہمیں 

پر کال کریں۔  1.877.958.8683  

  VIC مارچ کے شروع میں اپنے
کے لیے میل پر نگاہ رکھیں۔

Election Day

This Voter Information Card (VIC) is for:

Advance Voting Days

You vote at
Monday, April 4, 2016
9 a.m. to 8 p.m. CT

You may vote at any one of the following locations on these dates and times 
Saskatoon Silver Spring Willow Grove 
403 Silverwood Road, Saskatoon
St. Angela School 
302 Russell Road, Saskatoon 
Brownell School 
247 Russell Road, Saskatoon
Silverwood Heights School 
403 Silverwood Road, Saskatoon
Brownell School  
247 Russell Road, Saskatoon
Brownell School  
247 Russell Road, Saskatoon 
St. Angela School 
302 Russell Road, Saskatoon 

Tuesday March 29, 2016
Wednesday March 30, 2016
Thursday March 31, 2016
Friday, April 1, 2016
3 p.m. to 10 p.m. CT

Saturday, April 2, 2016
Noon to 7 p.m. CT

Bring this Voter Information Card with you to vote.

If this information  
is not correct, update  
it online at:  
elections.sk.ca  
or call:  
1-877-958-8683. 

John Sample
4321 Long Street
P.O.Box 123

Martensville High School 
1 Any Street

Polling Division:
Constituency:

Name Goes Here
Name Goes Here

1234567

(VIC) میرا ووٹر کے معلومات سے متعلق کارڈ

  انتخاب کا دن 4 اپریل 2016 ہے 
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4 اپریل، کو یوم انتخاب پر ووٹ ڈالنا، اپنے بیلٹ کو استعمال  
کرنے کا ایک واحد طریقہ ہے۔ اگر آپ گھر سے دور ہیں یا یوم

انتخاب پر مصروف ہیں تو، ووٹ ڈالنے کے دوسرے طریقے ہیں:

آپ کے ووٹ ڈالنے کے طریقے 

یوم انتخاب میں ووٹ ڈالنا 

4 اپریل کو یوم انتخاب ہے، ووٹ ڈالنے کا آخری دن، اور 
وہ دن جب ہم بیلٹ کی گنتی کریں گے۔ ووٹ ڈالنے کا 
وقت صبح 9  سے شام 8  بجے تک، سنٹرل ٹائم ہے۔

ہر رائے دہندہ کو ووٹ ڈالنے کا ایک مخصوص مقام ہے۔
اپنا مقام تالش کرنے کے لیے، آپ کے میل پر بھیجے

VIC ( چیک کریں۔ گئے اپنے ووٹر کا معلوماتی کارڈ )
elections.sk.ca پر جائیں یا ہمیں کال کریں۔

ووٹنگ پیشگی 

 پیشگی ووٹنگ پانچ دنوں کے لیے منعقد کیا جائے گا — 29 مارچ
 سے 2  اپریل تک —  سسکیچوان کے متعدد مقامات پر۔ ان پانچ دنوں
 میں آپ اپنے انتخابی حلقے کے کسی بھی ایڈوانس ووٹنگ مقامات پر
ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ووٹنگ مقامات کے لیے اپنا VIC چیک کریں۔

29 مارچ سے 1 اپریل، سہ پہر3 تا رات 10 بجے، سنٹرل ٹائم

2  اپریل، دوپہر تا شام  7 بجے، سنٹرل ٹائم

چاہے آپ انتخاب کے یا ایڈوانس کے دن ووٹ ڈالیں، اپنے 
 ووٹنگ تجربہ کو آسان اور تیز تر بنانے کے لیے، اپنا VIC اپنے ساتھ الئیں۔ 

  انتخاب کا دن 4 اپریل 2016 ہے 
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آپ کے ووٹ ڈالنے کے طریقے 

پرسنل کیئر ہوم میں ووٹ ڈالنا 

پورے سسکیچوان میں کچھ منتخب پرسنل کیئر ہومز اور
سنیئر ہومز میں ووٹنگ کے مقامات سیٹ اپ کیے گئے

 ہیں۔ مکمل فہرست ہمارے ویب سائٹ پر شائع کیا جائے گا۔

ہسپتال میں ووٹ ڈالنا

اگر 4 اپریل کو آپ مریض ہیں تو آپ جس ہسپتال میں
ہیں وہاں ووٹ کرسکتے ہیں، چاہے وہ آپ کے گھریلو

انتخابی حلقہ میں نہ ہو۔

اپنے گھر پر ووٹ ڈالنا

اگر آپ معذوری کی وجہ سے گھر تک محدود ہیں، تو آپ
ایک انتخابی کارکن کا انتظام کرسکتے ہیں جو آپ کے گھر

 ،آئیں گے تاکہ آپ اور آپ کے نگراں، اگر اہل ہیں تو
دونوں ووٹ ڈال سکیں۔

گھرتک محدود ووٹنگ 29  مارچ سے 2  اپریل تک دستیاب
اپائنٹمنٹ لینے کے لیے اپنے انتخابی حلقہ کے ہے۔ 

ریٹرننگ آفس سے 28  مارچ کو رابطہ کریں۔ آپ ہمارے
ویب سائٹ پر ریٹرننگ آفس کی فہرست تالش کرسکتے ہیں

یا ہمیں 1.877.958.8683  پر کال کرسکتے ہیں۔
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میل کے ذریعہ ووٹ ڈالنا 

 انتخاب کے دوران اگر آپ اپنے انتخابی حلقہ سے دور ہیں، یا اگر یہ زیادہ سہولت
 بخش ہو تو، آپ میل کے ذریعہ ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک
 بہترین اختیار ہے جو اس موسم سرما میں اس صوبہ سے باہر ہیں، یا کوئی بھی
 شخص جو سسکیچوان میں نہیں ہیں یا آپ کے انتخابی حلقہ میں 4 اپریل کو نہیں

 ہیں۔ صوبائی اصالحی مرکز میں قیدی ساتھی عدم موجود رائے دہندہ کے بطور ووٹ
ڈالنے کے اہل ہیں۔

 میل کے ذریعہ ووٹ ڈالنے کے لیے، پہلے آپ کو عدم موجود بیلٹ کے لیے
 درخواست دینی ہوگی۔ ووٹ ڈالنے کی یہ درخواست ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے۔

آپ کو اپنے  میل پر بیلٹ موصول ہوگا، اسے بھریں اور ہمیں واپس میل کردیں۔

   اگر آپ میل کے ذریعہ ووٹ دیتے ہیں تو، یہ اہم ہے کہ کارروائی شروع کرنے کے
لیے بہت زیادہ انتظار نہ کریں۔ آپ کو ذیل کے لیے کافی وقت نکالنا ہو گا

ہماری ویب سائٹ سے درخواست ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے؛

 اسے بھرنے اور ڈاک سے، یا ای میل، سے اپنے آئی ڈی کی ایک کاپی اور
دستخط کردہ اقرار نامہ کے ساتھ ہمیں واپس بھیجنے کی؛

 مارچ 2016  کے آغاز میں انتخابات کا اعالن ہونے کے فوراً بعد ووٹنگ کٹ
پہنچنے کا انتظار کریں؛ اور

 ہمیں اپنا بیلٹ بذریعہ ڈاک، 4  اپریل کو رات 8  بجے تک کی ڈاک کی مہر
کے ساتھ واپس بھیجیں۔

آپ کے ووٹ ڈالنے کے طریقے 

:

 •

• 

• 

•
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آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے آئی ڈی دکھانا ہوگا۔ 
یہ آپ کی شناخت )نام)  اور پتہ دونوں کی تصدیق کرتا ہے۔

آپ کے پاس تین اختیارات ہیں:

 ڈرائیور کا الئسنس، یا حکومت کے ذریعہ جاری کردہ آئی ڈی جس میں
 آپ کا نام، تصویر اور پتہ دونوں شامل ہوں۔ اس میں آپ کے شہر/  رہائش
 کا پتہ، قانونی زمین کی وضاحت، الٹ/  بالک/  منصوبہ یا فرسٹ نیشینز

ریزرو شامل ہونا چاہئے۔

 آئی ڈی کے دو حصے دکھائیں، دونوں میں آپ کا نام اور ایک میں
 آپ کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر، آپ کا ہیلتھ کارڈ اور
 افادہ جات کے بل۔ یہاں پر 50 سے زائد قابل قبول دستاویزات ہیں۔ یہ
 اس رہنما کے اگلے صفحہ پر، آپ کے VIC، اور ہمارے ویب سائٹ

elections.sk.ca/bringID پر درج ہیں۔

 ووٹنگ اسٹیشن پر، آپ ایک حلف نامہ پر دستخط کرکے، اور اپنے انتخابی
 حلقہ میں ایک رائے دہندہ کو رجسٹر کرسکتے ہیں جو آپ کے لیے ووٹ

 ڈال سکتے ہوں، جیسے کہ پڑوسی یا کمرے کے ساتھی۔ ہر فرد صرف ایک
دوسرے فرد کے لیے ووٹ ڈال سکتے ہیں۔

آپ کو درکار آئی ڈی 

.1

.2

.3
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قابل قبول آئی ڈی 

شناخت کا ثبوت 
ہسپتال کا کڑا  سند پیدائش 

ہندوستانی اسٹیٹس کارڈ  کینیڈا بارڈر سروسز ایجنسی کا آئی ڈی 
میٹس نیشن اسٹیٹس کارڈ  کینیڈین بلڈ سروسز ڈونر کارڈ 

اولڈ ایج سیکیورٹی ) OAS ( کارڈ  کینیڈین فورسز آئی ڈی 
دیگر آئی ڈی 

( سرکاری، بلدیہ، اسکول ڈویژن، انڈین بینڈ )
پاسپورٹ  کینیڈین 

پیرول کارڈ  CATSA ID
پاسپورٹ  غیرملکی  CIC سیٹیزنشپ کارڈ 

پلیزر کرافٹ آپریٹرز الئسنس  CNIB آئی ڈی کارڈ 
ریڈیو آپریٹر کارڈ  کریڈٹ کارڈ 

سوشل انشورنس کارڈ  ڈیبٹ کارڈ 
پوسٹ سیکنڈری ادارے کا طالب علم کا کارڈ  ڈرائیور کا الئسنس ) سسکیچوان )

یونین آئی ڈی  اسلحہ رکھنے کا الئسنس 

سابق فوجیوں کے افیئرس کا ہیلتھ کارڈ 
 ماہی گیری، ٹریپنگ، شکار کرنے کا 

الئسنس
ووٹر ووٹر کا معلوماتی کارڈ  سرکاری مالزم کا کارڈ 

وائلڈ الئف سرٹیفکیٹ  ہیلتھ کارڈ ) سسکیچوان  )

پتے کا ثبوت 

پالیسی  بیمہ    داخلہ کا فارم 
(شیلٹر، طالب علم، بزرگوں کے رہائش کا)

فرسٹ نیشنز بینڈ کے اجازت کا خط  رہائش کی تصدیق شدہ نقل 
   رہائش کا خط 

(شیلٹر، طالب علم، بزرگوں کے رہائش کا) اسٹیٹمنٹ  بینک 

یا لیز اسٹیٹمنٹ  مارگیج  رائے دہندہ کے نام کا خالی چیک 
اسٹیٹمنٹ  پنشن  ٹائٹل  سرٹیفیکٹ آف 

پوسٹ سیکنڈری میل  چیک 
(سرکاری، بلدیہ، اسکول ڈویژن، انڈین بینڈ)

جائیداد سے متعلق ٹیکس کی تشخیص  کریڈٹ کارڈ اسٹیٹمنٹ 
عوامی سرپرست یا ٹرسٹی لیٹر  فصل کے بیمہ کا اسٹیٹمنٹ 

افادہ جات کے بل 
کیبل) پاور،  (ٹیلیفون،  عدالتی دستاویزات 

گاڑی کا رجسٹریشن  آجر کے ادائیگی واال چیک 

سسکیچوان بلدیہ کا ووٹر کا معلوماتی کارڈ 

 سرکاری بینفٹس کا اسٹیٹمنٹ ) مالزمتی 
  بیمہ، OAS، سوشل اسسٹنٹ، معذوری

بینفٹس   سے متعلق مدد، چائلڈ ٹیکس 
ورکر کا معاوضہ )

انکم ٹیکس کی تشخیص 

آپ کو درکار آئی ڈی 

،
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 جب آپ اپنے ووٹنگ کے مقام پر آئیں گے تو، انتخابی کارکن آپ کا 
استقبال کریں گے اور درست ٹیبل تک آپ کی رہنمائی کریں گے۔

 یہاں پر آپ اپنا آئی ڈی دکھائیں گے اور ووٹر لسٹ میں آپ کا نام قلمزد
کردیا جائے گا۔

آپ کو ایک بیلٹ دیا جائے گا۔

 نجی طور پر ووٹ ڈالنے کے لیے ووٹنگ اسکرین کے پیچھے جائیں۔
 کسی امیدوار کے نام پر X کا نشان لگائیں۔ آپ صرف ایک بار ووٹ ڈال

سکتے ہیں۔ اسے خفیہ رکھنے کے لیے اپنے بیلٹ کو موڑدیں۔

 اسے انتخابی کارکن کو واپس کردیں، وہ آپ کو دکھائیں گے کہ اسے
کس بیلٹ باکس میں رکھنا ہے۔

 آپ نے کرلیا ہے۔ اپنا بیلٹ استعمال کرنے کے لیے مبارکباد!  ہمارے نتائج
 سے متعلق ویب سائٹ results.elections.sk.ca پر شام 8  بجے

کے بعد نتائج چیک کرنا یاد رکھیں۔

کیا ہوتا ہے جب آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں؟ 

.1

.2

.3

.4

.5
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ELECTION DAY IS APRIL 4, 2016
elections.sk.ca  •  1-877-958-8683  •  info@elections.sk.ca

HOW DO I MARK MY BALLOT?

Examples of ACCEPTED ballots include the following: Examples of REJECTED ballots include:

Counting the ballots is an important part of election day. Ballots 
must clearly show who you voted for. Use the pencil provided to 
make only one mark on your ballot. Keep your mark inside the white 
circle just to the right of the candidate’s name. An X is best, but any 
mark will be accepted as long as there is only one mark in the circle, 
and in no way can the mark identify the voter. 

 انتخاب کے دن بیلٹس کی گنتی کرنا ایک اہم حصہ ہے۔ بیلٹس میں یہ پوری طرح واضح ہونا 
 چاہئے کہ آپ نے کس کے لیے ووٹ کیا ہے۔ اپنے بیلٹ میں صرف ایک پر نشان لگانے کے
  لیے فراہم کردہ پنسل استعمال کریں۔ امیدواروں کے نام کے بالکل دائیں طرف اپنے نشان کو

 سفید دائرے کے اندر رکھیں۔ X کا نشان بہتر ہوتا ہے، لیکن صرف تب تک ہی کوئی نشان قابل
 قبول ہوگا جب تک ایک دائرے کے اندر کوئی بھی نشان ہوگا، اور اس سے کسی بھی طرح

سے رائے دہندہ کی شناخت نہ ہو۔

بیلٹس کی مثالیں ہیں:قبول ہونے والے بیلٹ کی مثالیں ہیں: مسترد 

میں اپنے بیلٹ پر نشان کیسے لگاؤں؟ 

ELECTION DAY IS APRIL 4, 2016
elections.sk.ca  •  1-877-958-8683  •  info@elections.sk.ca

HOW DO I MARK MY BALLOT?

Examples of ACCEPTED ballots include the following: Examples of REJECTED ballots include:

Counting the ballots is an important part of election day. Ballots 
must clearly show who you voted for. Use the pencil provided to 
make only one mark on your ballot. Keep your mark inside the white 
circle just to the right of the candidate’s name. An X is best, but any 
mark will be accepted as long as there is only one mark in the circle, 
and in no way can the mark identify the voter. 
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 ہم تمام شہریوں کو ووٹنگ کی کارروائی میں شامل کرنے کے لیے پابند عہد ہیں۔ درج ذیل میں وہ 
 ٹولز اور سروسزہیں جس کی پیشکش ہم انتخاب کے دن پورے سسکیچوان میں اندازاً 1700 ووٹنگ

کے مقامات پر کرتے ہیں۔ آپ کے انفرادی ووٹنگ کے مقام تک رسائی پذیری کی تصدیق
کے لیے، براہ کرم اپنا ووٹر کا معلوماتی کارڈ ( VIC ) دیکھیں۔ 

وھیل چیئر کی رسائی

معذور رائے دہندگان کے لیے داخلے کے راستوں کے نزدیک پارکنگ

مناسب روشنی، ووٹنگ اسکرینوں کے پیچھے مناسب روشنی

گرپ پینسل 

ئر میگنیفا

قوت المسہ اور بریل والی ووٹنگ ٹمپلیٹ جو کہ بیلٹ کے اوپری حصہ پر لگا ہوتا ہے

بیلٹ میں مارک کرنے اور اسے جمع کرنے میں تعاون

  اگر ایڈوانس یا انتخاب کے دن ووٹ ڈالنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے تو، اس رہنما کے صفحہ 7
 پر ووٹ ڈالنے کے طریقے کے تحت اس رہنما میں ووٹ ڈالنے کے کئی اور اختیارات درج ہیں۔ اس

میں گھر پر ووٹ ڈالنا، ڈاک کے ذریعہ ووٹ ڈالنا، اور متعدد ہسپتالوں اور نگراں خانے شامل ہیں۔

 آپ کے ووٹنگ اختیارات پر مزید معلومات کے لیے، اپنے انتخابی حلقہ کے
 ریٹرننگ آفس سے رابطہ کریں۔ سہولیات، جیسے کہ اشاراتی زبان کے ترجمان

کی پیش کش، پیشگی طور پر منصوبہ بنانے پر فراہم کیے جاسکتے ہیں۔

YouTube ہم ووٹنگ کو قابل رسائی کیسے بنائیں کے لیے ہمارے 
 چینل پر ہمارے ویڈیو کو دیکھیں اور سنیں۔

ووٹ ڈالنے میں مدد 

 •

•

•

•

•

•

•
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 سسکیچوان کے شہری انتخابات میں کام کرنے کے لیے اپنا وقت دے کر جمہوریت کو تعاون دینے 
 میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انتخاب کے دن کام کرنا اپنے نیٹ ورک )اور اپنے ریزیومے کو( ،

دوستوں سے دوبارہ جڑنے، اور اسے کرنے کے لیے معاوضہ پانے کا ایک عظیم طریقہ ہے۔

 ہمیں انتخاب کے دن سسکیچوان کے پورے صوبہ میں مدد کے واسطے اندازا 1,700 ووٹنگ کے
 مقامات پر 10,000 کارکنان کی ضرورت ہے۔ انتخاب کے دوران بہت سارے مختلف قسم کے کام
 ہوتے ہیں، جیسے کہ انفارمیشن آفیسر، ڈپٹی ریٹرننگ آفیسر، رائے شماری کے کلرک، رجسٹریشن

 آفیسر، پیغام رساں اور شمار کنندہ۔ ان تمام کاموں کی ذمہ داریوں کے لیے ہماری ویب سائٹ
دیکھیں۔

 آپ نے اپنی کمیونٹی میں جوفرق پیدا کیا ہے اسے دوگنا کرنا چاہتے ہیں؟ کام میں اپنی دلچسپی
دکھانے کے بعد، اپنے انتخاب کے معاوضہ کو رفاہی ادارے کو عطیہ دینے پر غور کریں۔

 حصہ لینے اور جمہوریت کے لیے ایک دن دینے کے لیے، elections.sk.ca/takepart پر
سائن اپ کریں یا ہمیں 1.877.958.8683  پر کال کریں۔

انتخاب کے دن کام کرنا 
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 اگر آپ رجسٹرڈ ہیں تو elections.sk.ca پر یا 1.877.958.8683 
 پر کال کرکے کافی وقت رہتے چیک  کریں۔ )صفحہ 4  دیکھیں(

اپنے ووٹر کا معلوماتی کارڈ ( VIC ) کے لیے ڈاک پر نگاہ رکھیں۔ )صفحہ 5  دیکھیں)
اگر آپ نے اپنا کارڈ موصول نہیں کیا ہے تو۔ 1.877.958.8683 پر کال کریں۔

اپنے انتخابی حلقہ کے امیدواروں کو ہمارے ویب سائٹ پر تالش کریں۔ 

8-6  دیکھیں) ووٹنگ کےاختیارات میں سے کوئی ایک منتخب کریں۔ )صفحات 

ووٹ ڈالنے کے لیے آئی ڈی ساتھ الئیں۔ ہمارے ویب سائٹ 
پر قابل قبول آئی ڈی کی فہرست چیک کریں۔ )صفحہ 10 دیکھیں)

رائے دہندہ کی جانچ فہرست 
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4 اپریل کے صوبائی انتخاب میں ووٹ ڈالنے کے بارے 
میں مزید معلومات کے لیے:

elections.sk.ca مالحظہ کریں 

1.877.958.8683 پر کال کریں 

@ElectionsSask   ہمارے فیس بک صفحہ اورٹوئیٹر 
اور SKVOTES# پر معلوم کریں

سسکیچوان میں ووٹ ڈالنے سے متعلق ہمارے ویڈیوز
YouTube چینل دیکھیں کے لیے ہمارا 

اپنے انتخابی حلقہ کے ریٹرنگ آفس جائیں اور انتخابی
کارکن سے بات کریں 

 یہ رہنما ہماری ویب سائٹ پر متعدد زبانوں میں دستیاب ہیں۔
 یہاں پر اس رہنما کے آڈیو ورژن اور بڑے حروف والے ورژن

ہیں۔ تالش کرسکتے 

4 اپریل کو ہونے واال سسکیچوان کا 28 واں عام
 انتخاب صوبہ کی تاریخ کا سب سے بڑا انتخابی ایونٹ 

 ہوگا۔ سسکیچوان میں جمہوریت کا ہمارا رواج یہ ہے کہ
 ہروہ چیز ضروری ہے جو ہم کرتے ہیں۔ چاہے آپ رائے

 دہندہ ہیں، انتخاب کے دن کے کارکن یا امیدوار ہیں، ہم آپ
کی شرکت کے منتظر ہیں۔

 
(Dr. Michael Boda( ڈاکٹر میخائل بودا  

چیف ایلکٹورل آفیسر 
صوبہ سسکیچوان 

مزید معلومات کے لیے 

 •

•

• 

• 

•
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elections.sk.ca/takepart

elections.sk.ca/votersguide

elections.sk.ca/voterregistration

elections.sk.ca/waystovote

elections.sk.ca/wheretovote
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