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 میونسپل الیکشن کے لیے الیکشن ورکرز کی بھرتی جاری ہے  2022
 

  
کو الیکشن کے دن کے لیے کئی قابل ادائیگی نوکریوں   2022اکتوبر    24( کا الیکشن آفس اب  Mississaugaسٹی آف مسیساگا )

 پر الیکشن ورکرز بھرتی کر رہا ہے۔
  

سٹی کلرک اور ڈائریکٹر لیجسلیٹو سروسز، ڈیانا رسنوو کا کہنا تھا، "میونسپل الیکشن میں کام کرنا اپنی کمیونٹی سے رابطے میں  
کینیڈا میں کام کرنے کے  سال ہونی چاہیے، آپ کو  16کم از کم  آنے کا ایک زبردست طریقہ ہے۔ اہل ہونے کے لیے، آپ کی عمر 

لیے قانونی طور پر اہل ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ایک ذاتی ای میل پتے تک رسائی ہونی چاہیے، جو مشترکہ نہ ہو۔" انہوں نے  
روپ' کے طور پر بھی درخواست  مزید کہا کہ "دلچسپی رکھنے والے لوگ انفرادی یا خاندان کے اراکین یا دوستوں کے ساتھ 'گ

دے سکتے ہیں، جو آپ سب کو ووٹنگ کے ایک ہی مقام پر مل کر کام کرنے کے قابل بناتا ہے۔ ہم ان درخواستوں کو جتنا ممکن  
 ۔" ہو سکے، جگہ دینے کی کوشش کرتے ہیں

  
 دستیاب نوکریوں میں شامل ہیں: 

  
 ڈپٹی ریٹرننگ آفیسر 

 شناختوں کی تصدیق رائے دہندگان کی         ·
 اہل رائے دہندگان کو بیلٹس کے اجراء         ·
 الیکٹرانک ووٹرز لسٹ سے رائے دہندگان کے نام کاٹنے کے لیے ایک کمپیوٹر اپلیکیشن کا استعمال         ·
 ضرورت کے مطابق ووٹرز لسٹ کی نظرثانی         ·

 
ننگ آفیسرز کے پاس لیپ ٹاپ استعمال کرنے کا تجربہ، تفصیالت پر انتہائی غور کا رجحان اور لمبے وقت کے لیے  ڈپٹی ریٹر 

 بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر کام کرنے کی صالحیت ہونی چاہیے۔ 
  

 آپریٹر 
 نشان زدہ بیلٹس کو ایک ووٹ ٹیبیولیٹر میں شامل کرنا         ·
 ٹیبیولیٹر درست طریقے سے کام کر رہا ہو یقینی بنانا کہ ووٹ         ·
 ووٹ ٹیبیولیٹر کو مختص جگہ سے النا اور واپس دے کر آنا         ·
 ووٹنگ کے مقام کو ترتیب دینے، کھولنے اور بند کرنے میں مدد دینا         ·

ئی ہونی چاہیے، تاکہ وہ ووٹ  آپریٹرز کے پاس ایک قابل قبول ڈرائیورز الئسنس ہونا اور الیکشن کے دن پر ایک گاڑی تک رسا
 ٹیبیولیٹر کو ووٹنگ کے مقام تک ال اور واپس لے جا سکیں۔ انہیں لمبے وقت کے لیے کھڑے ہونے کے قابل بھی ہونا چاہیے۔ 

  
 انفارمیشن آفیسر

 ووٹنگ کے مقام پر داخلی راستے پر خوش آمدید کہنے والے شخص کے طور پر خدمات انجام دینا         ·
 یقینی بنانا کہ رائے دہندگان کے پاس ووٹر نوٹیفیکیشن کارڈ اور/یا شناخت ہو         ·
 ووٹنگ کے مقام کو ترتیب دینے، کھولنے اور بند کرنے میں مدد دینا         ·

تک ہے۔ ان کے عالوہ، کارکنان سے تقاضہ کیا جاتا ہے   9سے شام  9تمام کارکنان کے لیے الیکشن کے دن پر اوقات کار صبح  
گھنٹے پر مشتمل تربیتی نشست اور عہدے کی بنیاد پر ایک آن الئن   2کہ وہ ایک تربیت کار کی جانب سے منعقد کردہ تقریبًا 

 مالحظہ کریں۔  ویب پیجالیکشن کارکن کا تربیتی ماڈیول مکمل کرنا ہو گا۔ عہدوں اور معاوضے کے متعلق مزید معلومات کے لیے 
  

  19بروز جمعہ، ٹی موجودہ طور پر ایسے لوگوں کے لیے، جو کونسل کے امیدوار کا انتخاب لڑنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، س
 قبول کر رہا ہے۔  گیاںدامیدواروں کی نامز بجے تک  2اگست کو دن 

https://mississaugavotes.ca/for-election-workers/become-an-election-worker/
https://mississaugavotes.ca/for-candidates/
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، کے مطابق ہر چار سال کے بعد منعقد کیے جاتے  1996( کے میونسپل الیکشنز ایکٹ، Ontarioمیونسپل کے الیکشنز اونٹاریو )
( میں، رائے دہندگان میئر، وارڈ/ریجنل کونسلرز اور اسکول بورڈ ٹرسٹیز کے لیے بیلٹ جمع  Mississaugaہیں۔ مسیساگا )

 ہیں۔کرواتے 
  

 مالحظہ کریں۔  MississaugaVotes.caمیونسپل الیکشن کے حوالے سے معلومات کے لیے  2022
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 میڈیا کنٹیکٹ: 
 سٹی آف مسیساگا میڈیا ریلیشنز

media@mississauga.ca 
905-615-3200  ,ext. 5232 

TTY: 905-896-5151 
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