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13 ਜੁਲਾਈ, 2022 

 

ਹੁਣ 2022 ਦੀਆਂ ਮਿਊਮਿਮਿਪਲ ਚਣੋਾਂ ਲਈ ਚਣੋ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈ

 

City of Mississauga ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਿਿ ਆਮਿਿ ਹੁਣ ਚੋਣ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਮਰਹਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜ ੋਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਦਿ, 24 

ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਿੂੂੰ  ਭੁਗਤਾਿ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਅਹਮੁਦਆਂ ਿੂੂੰ  ਭਮਰਆ ਜਾ ਿਕੇ। 
  

Diana Rusnov, ਮਿਟੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਡਾਇਰਕੈਟਰ, Legislative Services ਿੇ ਆਮਿਆ, “ਮਿਊਮਿਮਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਮਵਿੱਚ ਕੂੰਿ 

ਕਰਿਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਉਮਿਟੀ ਿਾਲ ਜੁੜਿ ਦਾ ਸ਼ਾਿਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹ।ੈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਿਰ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 16 

ਿਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਿੀਂ ਕੈਿੇਡਾ ਮਵਿੱਚ ਕਿੂੂੰ ਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੂੰਿ ਕਰਿ ਦ ੇਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤਹੁਾਡੀ ਮਿਿੱਜੀ ਈਿੇਲ ਪਤੇ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਹੋਵੇ, ਜ ੋ

ਿਾਂਝਾ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਉਹਿਾਂ ਿੇ ਅਿੱ ਗੇ ਮਕਹਾ, “ਇਛੁਿੱ ਕ ਮਵਅਕਤੀ ਇਕਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਪਮਰਵਾਰਕ ਿੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਿਤਾਂ ਦੇ ਿਾਲ, 

‘ਗਰੁਿੱ ਪ’ ਵਜੋਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਿ, ਜ ੋਤਹੁਾਿੂੂੰ  ਿਾਮਰਆਂ ਿੂੂੰ  ਇਿੱਕੋ ਵੋਮਟੂੰਗ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੂੰਿ ਕਰਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਦੂੰਦਾ ਹੈ। 
ਅਿੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਿਾਂ ਬੇਿਤੀਆਂ ਿੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਮਿਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 
  

ਉਪਲਬਧ ਅਹੁਮਦਆਂ ਮਵਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਿ: 

  

ਮਡਪਟੀ ਮਰਟਰਮਿੂੰ ਗ ਅਿਿਰ 

·        ਿਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਿਦੀਕ ਕਰਿਾ 
·       ਯੋਗ ਿਤਦਾਤਾਵਾਂ ਿੂੂੰ  ਿਤਦਾਿ-ਪਰਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਿਾ 
·        ਿਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦ ੇਿਾਿ, ਇਲੈਕਟਰੋਮਿਕ ਵੋਟਰਿ ਿੂਚੀ ਮਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੂੰ ਮਪਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿ ਵਰਤਣਾ  
·        ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਵੋਟਰਿ ਿੂਚੀ ਮਵਿੱਚ ਿਧੋ ਕਰਿਾ 
 

ਮਡਪਟੀ ਮਰਟਰਮਿੂੰ ਗ ਅਿਿਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ ਮਕ ਉਿਿੂੂੰ  ਲੈਪਟਪੌ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਿੁਭਵ ਹੋਵੇ, ਵੇਰਮਵਆਂ ਤੇ ਠੋਿ ਮਧਆਿ ਦੇਵੇ ਅਤ ੇ

ਕਾਿੀ ਵਿੱਧ ਿਿੇਂ ਤਿੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈਪਟਪੌ ਤ ੇਕੂੰਿ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੋਵੇ। 
  

ਓਪਰਟੇਰ 

·        ਵੋਟ ਟੈਬੁਲੇਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਸ਼ਾਿ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਿਤਦਾਤਾ-ਪਰਚੀਆਂ ਿੀਡ ਕਰਿਾ 
·        ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਕ ਵੋਟ ਟੈਬੁਲੇਟਰ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕੂੰਿ ਕਰ ਮਰਹਾ ਹ ੈ

·       ਵੋਟ ਟੈਬੁਲੇਟਰ ਮਕਿ ੇਮਿਯਤ ਥਾਂ ਤੇ ਮਲਜਾਣਾ/ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਵਾਪਿ ਕਰਿਾ 
·        ਵੋਮਟੂੰਗ ਥਾਂ ਿੂੂੰ  ਿੈਿੱਟ ਅਪ, ਿਹੋਲਣ ਅਤ ੇਬੂੰਦ ਕਰਿ ਮਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਿਾ 
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ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਧ ਡਰਾਈਮਵੂੰਗ ਲਾਇਿੈਂਿ ਹੋਵੇ ਅਤ ੇਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਦਿ, ਵੋਮਟੂੰਗ ਥਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਟੈਬੁਲੇਟਰ ਮਲਆਉਣ-

ਮਲਜਾਣ ਵਾਿਤੇ, ਇਿੱਕ ਵਾਹਿ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਾਿੀ ਲੂੰ ਿ ੇਿਿੇਂ ਤਿੱਕ ਿੜਹੇ ਰਮਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹਿ। 
  

ਇਿਿਰਿਸ਼ੇਿ ਅਿਿਰ 

·        ਵੋਮਟੂੰਗ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਵੇਸ਼-ਦੁਆਰ ਮਵਿੇ ਿੁਆਗਤ ਕਰਿ ਵਜੋਂ ਕੂੰਿ ਕਰਿਾ 
·        ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਕ ਿਤਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਿੋਟੀਮਿਕਸ਼ੇਿ ਕਾਰਡ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਪਛਾਣ ਪਿੱਤਰ ਹ ੈ

·        ਵੋਮਟੂੰਗ ਥਾਂ ਿੂੂੰ  ਿੈਿੱਟ ਅਪ, ਿਹੋਲਣ ਅਤ ੇਬੂੰਦ ਕਰਿ ਮਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਿਾ  

ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਦਿ ਿੂੂੰ  ਿਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਿਿਾਂ ਿਵੇਰ ੇ9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜ ੇਤਿੱਕ ਹੈ। ਇਿਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇੂੰਿਟਰਕਟਰ 

ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਵਰਚੁਅਲ ਟਰਮੇਿੂੰ ਗ ਿੈਸ਼ਿ ਪਰੂਾ ਕਰਿਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ, ਜ ੋਲਗਭਗ ਦੋ ਘੂੰ ਮਟਆਂ ਦਾ ਅਤ ੇਅਹੁਦੇ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਿੱਕ 

ਔਿਲਾਈਿ ਟਰੇਮਿੂੰ ਗ ਿਾਿੱਮਡਊਲ ਹੈ। ਅਹੁਮਦਆਂ ਅਤੇ ਿੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, election worker webpage ਤੇ 
ਜਾਓ।   
  

ਕਾਉਂਮਿਲ ਉਿੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਦ ੇਇਛੁਿੱਕ ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਮਿਟੀ ਇਿ ਿਿੇਂ ਸ਼ੁਿੱਕਰਵਾਰ, 19 ਅਗਿਤ ਦਪੁਮਹਰ 12 

ਵਜੇ ਤਿੱਕ, candidate nominations ਿਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
  

ਮਿਊਮਿਮਿਪਲ ਚੋਣਾਂ, ਓਿਟਰੈੀਓ ਦੇ ਮਿਊਮਿਮਿਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਿਿ ਐਕਟ, 1996 ਦੇ ਿੁਤਾਬਕ, ਹਰ ਚਾਰ ਿਾਲਾਂ ਮਵਿੱਚ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ 

ਹਿ। Mississauga ਮਵਿੱਚ, ਿਤਦਾਤਾ, ਿੇਅਰ, ਵਾਰਡ/ਰੀਜਿਲ ਕਾਉਂਿਲਰਾਂ ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਬੋਰਡ ਟਰਿਟੀਜ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦ ੇ

ਹਿ। 
  

2022 ਦੀਆਂ ਮਿਊਮਿਮਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, MississaugaVotes.ca ਤ ੇਜਾਓ। 
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ਿੀਡੀਆ ਿੂੰਪਰਕ: 

City of Mississauga ਿੀਡੀਆ ਮਰਲੇਸ਼ਿਿ 

media@mississauga.ca 

905-615-3200, ਐਕਿਟਿੈਸ਼ਿ 5232 

TTY: 905-896-5151 
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