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ہیں۔ réal vous informe de
چاہتےvos
ریٹرننگ آفیسر آپ کو آپ کے حقوق کے بارے میں بتاناdroits.
کيا آپ ووٹ ڈال سکتے ہيں؟

اترناچاہئيے:
پر پور
ذيل شرائط
conditions suivantes
 desاle jour
élections
ووٹ ڈالنے کيلئے  ،آپ کو الزمی طور پر ووٹ دہندگان کی فہر ست پر ہونا چاہئيے اور پولنگ والے دن مندرجہ :
ہوں
رہے
رہ
سے
ماہ
• کيوبيک ميں پچهلے چه
• کينيڈين شہری ہوں؛ اور
• کم از کم عمر  18سال ہو؛
Québec depuis six mois.

کيا آپ کا نام ووٹ دہندگان کی فہر ست پر درج کيا جاچکا ہے؟
جو اطالع نامہ آپ کو گهر پر موصول ہوا ہے اسے ديکه کر آپ اس کی جانچ کرسکتے ہيں

آپ ووٹ دہندگان کی فہرست پر اپنے نام کا اندراج کس طرح کرواسکتے ہيں؟

چاہیے۔ آپ کا
électorale.پاس
ریوائزرس کے
آپ کو رائے دہندگان کی فہرست میں کسی اندارج یا اصالح کی درخواست کرنے کے لیے بورڈ آف
رشتہd’inscription
کوئي ou
de correction
جاناà la
liste
Un parent,
دار ،شوہر/بیوی یا آپ کے ساتھ رہنے واال کوئی فرد آپ کی جانب سے درخواست دے سکتا ہے۔
nde à votre place.
a refusée.
آپ کو اپنی درخواست کے ساته دو شناختی دستاويزات پيش کرنا ہوں گی؛ ورنہ ،اسے مسترد کردياجائے گا

پہلی دستاويز

کارڈ ،کينيڈين
انشورنس
سرٹيفيکيٹ  ،ہيلته
پہلی دستاويز کو الزمی طور پر آپ کا نام اور آپ کی تاريخ پيدائش ظاہر کرنی چاہئيےمثال :پيدائشی
پاسپورٹ mple : Certificat
de naissance,
carte
d’assurance
maladie,

دوسری دستاويز

دوسری دستاويز کو الزمی طور پر آپ کانام اور آپ کا پتہ ظاہر کرنا چاہئيےمثال :ڈرائيور الئسنس ،ٹيليفون يا بجلی کا ِبل

de conduire, compte de téléphone ou d’électricité.
بورڈ آف ریوائزرس کہاں واقع ہے؟
بورڈز آف ریوائزرس کے پتے اور ان کے کھلنے کے ایام اور اوقات اس نوٹس پر درج ہیں جو آپ کو گھر پر موصول ہوگا۔

تاخير؟
اضافی ِ
sont indiqués sur l’avis queً vous recevez à la maison.
اگر آپ رائے دہندگان کی فہرست پر اندراج يا تصحيح کيلئے نظر ثانی کی مدت کے بعد درخواست دينا پسندکريں گے ،تو آپ الزما اپنے ريٹرننگ
آفيسر کےدفتر سے رابطہ قائم کريں ۔ آپ کو نظر ثانی کی خاص مدت اور اس پتے کے بارے ميں مطلع کيا جائے گاجہاں يہ نظرثانی ہوگی ۔ اس مدت
بذات خود درخواست داخل کرسکتا ہے
کے دوران ،صرف رائے دہندہ ِ
diquant où et quand voter. Le jour des élections, présentezpar anticipation.
les jours
ميں et
les heures
L’adresse,نہيں
رائے دہی کا حق
آپ کو
d’ouvertureپول ووٹ
اہم بات! خصوصی نظر ثانی کے دوران تيار کی گئی فہرست ميں آپ کے نام کی شموليت سے ايڈوانس
ہےs recevez à la maison. Les bureaux de vote
anticipationملتاpar
ملتا ہے بلکہ اس سے صرف انتخابی دنوں ميں ريٹرنگ آفس ميں اور اليکشن کے دن رائے دہی کا حق
ميں ووٹ ڈالنے کب اور کہاں جاؤں؟

پولنگ والے دن سے کچه دن پہلے ،آپ ياددہانی کا ايک کارڈ وصول کريں گے جو بتائے گا کہ آپ کب اور کہاں ووٹ ڈاليں گے ۔ پولنگ والے
پولنگ
journéesايڈوانس
ہيں۔ آپ کے
بهی ووٹ دے سکتے
sontميں
دن 9:30 ،بجے صبح سے  8:00بجے شام کے درميان لکهے ہوئے پتے پر جائيں ۔ آپ پيشگی پول
ar anticipation
? Quatre
supplémentaires
vous
گے
کريں
وصول
پر
گهر
آپ
جسے
سٹيشن کاپتہ اور کهلنے کے ايام اور اوقات اندراج کے اطالع نامہ پردکهائے ہوئے ہوتے ہيں arrondissement. Les bureaux d’élection en arrondissement

خبر :رائے دہی کے لئے آپ کے پاس پانچ دن اور ہيں

consultezميں ووٹ
notreمقررہ آفس
کسی بهی
پولنگ کے دن يا ايڈوانس پولنگ کے دنوں ميں آپ ووٹ نہيں ڈال سکتے ہيں؟ اپنے ريٹرنگ آفيسر يا رائے
n arrondissement,
لئے site
کےWeb
دہیou
communiquez
ڈالنے کے حق کے استعمال کے لئے آپ کے پاس پانچ دن اور ہيں
اپنے پولنگ اسٹيشن کے کهلنے کے اوقات وہ ايام کو اگر آپ جاننا چاہتے ہيں تو برائے مہربانی ہماری ويب سائٹ ديکهيں يا ہمارے اطالعاتی مرکز
سے رابطہ کريں

ووٹ کيسے ڈالناہے؟

مرحلہ 1
مرحلہ 2
مرحلہ 3
مرحلہ 4

مرحلہ 5
مرحلہ 6

اليکشن کا کوئی اہلکاررائے دہندگان کی فہرست ميں آپ کا اندراج
چيک کرتی/کرتا ہے
آپ اپنی شناخت کرواتے ہيں اور اپنی شناخت کی کوئی دستاويز
دکهاتے ہيں
آپ کو ايک بيليٹ پيپر ديا جاتا ہے
آپ بوته پر جاتے ہيں جہاں آپ خفيہ طور پر اپنی پسند کا
انتخاب کرسکتے ہيں۔ آپ بيليٹ پيپر کے دائروں ميں سے
صرف ايک دائرے ميں صرف اس پنسل کو استعمال کرکے
نشان لگاسکتے ہيں جو آپ کو ڈپٹی ريٹرننگ آفيسر فراہم کرے گا
ووٹ ڈالنے کے بعد ميز پر واپس چلے جائيں
پيپربذات خود بيليٹ باکس ميں جمع کرديں
اپنا بيليٹ
ِ

portant ! Pour voter, vous devez établir votre
ضروری بات! ووٹ دينے کيلئے  ،آپ کومندرجہ ذيل
ntité en présentant
اپنیl’un
documentsکرdes
suivants
دستاويزات :
شناخت
کوئی ايک دکها
ميں سے

; votre carte d’assurance maladie
کروانی ہوگی:
• ہيلته انشورنس کارڈ؛ ; votre permis de conduire
• ڈرائيور الئسنس؛
; votre passeport canadien
• کينيڈين
پاسپورٹ؛ votre certificat de statut d’Indien
;
• سرٹيفيکيٹ آف انڈين سٹيٹس؛
votre carte des Forces canadiennes.
• کينيڈين فورسز کا شناختی کارڈ

کيا آپ نقل وحرکت کرنے سے قاصر ہيں؟

scrutin.

اگر آپ صحت کی وجوہات کی بنا پر نقل وحرکت کرنے سے قاصر ہيں ،تو آپ اپنی مستقل سکونت والی جگہ پرووٹ ڈال سکتے ہيں ۔ ايسا کرنے کيلئے،
آپ کے اليکٹورل ڈويژن کے ريٹرننگ آفيسر کو ايک تحريری درخواست بهيجنا پڑے گی اگرآپ اپنی مستقل سکونت والی جگہ پر ووٹ ڈالنا پسند کريں گے،
votreہےourrez voter à
domicile.
طرحÀ cet
کسeffet,
une
demande
écrite
جاسکتا
رجسٹر کروايا
کرکے
سے رابطہ
تو آپ اس بارے ميں معلومات حاصل کر سکتے ہيں کہ چيف اليکٹورل آفيسر کے انفرميشن سينٹر
ous prévaloir du vote à votre domicile, vous pouvez obtenir
کيوبيک ميں انتخابات کا انتظام کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟
Bureau du président d’élection.
وہ چيف اليکٹورل آفيسر آف کيوبيک ہے ،جو ايک غير جانبدار ادارہ ہے جو آپ کی اپنے ووٹ ڈالنے کے حق کو استعمال کرنے ميں مدد کرتا ہے

کيا آپ کے کوئی سواالت ہيں؟

• چيف اليکٹورل آفيسر کی ويب سائٹ کا دور ہ کريںwww.jevotepourmaville.ca :
• چيف اليکٹورل آفيسرسے مندرجہ ذيل ٹول فری نمبر ڈائل کرکے رابطہ کر يں872-ELECTION (8683 514( :
• چيف اليکٹورل آفيسرکو ای ميل بهيجيںelection@ville.montreal.qc.ca :
Manuel de l’électeur – Résumé – Urdu
ماخذLe Directeur général des élections du Québec :

