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ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ! Mississauga ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਰਤਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਖ੍ਹੁੱਲ ਗਈ ਹੈ 

 

14 ਸਤੰਬਰ, 2022 

Mississauga ਦੇ ਮਤਦਾਤਾ, ਚੋਣਾਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਜਾਾਂ ਵੋਟ ਲਈ ਰਹਜਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤ,ੇ ਹਸਟੀ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ Voter 

Registration Portal ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।   

City of Mississauga ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਰਹਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ (Voter Registration Portal) ਨਾਲ ਹਨਵਾਸੀ, ਵੋਟਰਸ ਹਲਸਟ ਹਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੱਪਡੇਟ ਕਰਕ,ੇ ਜਾਾਂ ਜੇਕਰ ਉਿ ਵੋਟਰਸ ਹਲਸਟ ਹਵਿੱਚ ਨਿੀ ਾਂ ਿਨ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਹਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮਤਦਾਨ ਵੇਲੇ ਸਮਾਾਂ ਬਚਾ 

ਸਕਦ ੇਿਨ। 

Legislative Services ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, Diana Rusnov ਨੇ ਆਹਖਆ, “ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਹਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਮੰਟ ਲਗਾਉਣ 

ਨਾਲ, ਮਤਦਾਨ ਵੇਲੇ ਪਰਹਕਹਰਆ ਨ ੰ  ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਹਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹਮਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਪਹਿਲਾਾਂ ਿੀ ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤ ੇਉਸਨ ੰ  

ਅਿੱਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਤਾਾਂ ਉਿਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਮਤਦਾਨ ਸਥਾਨ ਹਵਖ ੇਵਾਧ  ਪੇਪਰਵਰਕ ਨਿੀ ਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”  

ਵੋਟਰ ਰਹਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਾਨ ਿੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਨਵਾਸੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤ ੇਪਤਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕ ੇਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਵੋਟਰਸ ਹਲਸਟ 

ਹਵਿੱਚ ਮੌਜ ਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਉਿੱਥੋਂ, ਹਨਵਾਸੀ, ਮੌਜ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜਾਾਂ ਉਸਨ ੰ  ਅਿੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਜਾਾਂ 

ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਜੇਕਰ ਉਿ ਪਹਿਲਾਾਂ ਿੀ ਹਲਸਟ ਹਵਿੱਚ ਨਿੀ ਾਂ ਸਨ। ਮਤਦਾਤਾਵਾਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੋਵੇਗਾ ਹਕ 

ਉਿ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਮਤਦਾਨ ਸਥਾਨ ਹਵਖੇ, ਪਛਾਣ-ਪਿੱਤਰ ਅਤ ੇਪਤ ੇਦਾ ਸਬ ਤ ਦੇਣ।  

ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਮਤਦਾਤਾ, ਵੋਹਟੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੱਪਡੇਟ ਜਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਤਦ ਵੀ ਉਿ ਢੁਿੱਕਵਾਾਂ ਫਾਰਮ ਪ ਰਾ ਕਰਕ ੇਮਤਦਾਨ ਸਥਾਨ 

ਹਵਖ ੇਅਹਜਿਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

 

2022 ਦੀਆਾਂ Mississauga ਹਮਊਹਨਹਸਪਲ ਚੋਣਾਾਂ ਹਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਿੋਣ ਵਾਸਤ,ੇ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਇਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ: 

 ਕੈਨੇਹਡਅਨ ਨਾਗਹਰਕ ਿੋਣਾ, 

 ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਅਤੇ 

 City of Mississauga ਦਾ ਹਨਵਾਸੀ ਿੋਣਾ ਜਾਾਂ 

 ਗੈਰ-ਹਨਵਾਸੀ, ਪਰੰਤ  ਤੁਸੀ ਾਂ ਜਾਾਂ ਤੁਿਾਡਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ Mississauga ਹਵਿੱਚ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਾਂ ਹਕਰਾਏਦਾਰ ਿੋ 

ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ (Election Day) 24 ਨ ੰ  ਿੈ, ਪਰੰਤ  ਐਡਵਾਾਂਸ ਵੋਹਟੰਗ 7 ਤੋਂ 9 ਅਕਤ ਬਰ ਅਤ ੇ13 ਤੋਂ 16 ਅਕਤ ਬਰ ਤਿੱਕ ਿੋਵੇਗੀ। ਹਨਵਾਸੀ, 

MississaugaVotes.ca ਤੇ ਇਿ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦ ੇਿਨ ਹਕ ਕੌਣ ਚੋਣਾਾਂ ਲੜ ਹਰਿਾ ਿੈ ਅਤ ੇਉਿ ਹਕਿੱਥੇ ਅਤ ੇਕਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਵੋਟਰ 

ਨੋਟੀਹਫਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡਸ (Voter Notification Cards), ਇਸ ਮਿੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਹਵਿੱਚ ਡਾਕ ਦਆੁਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।  

https://vrp.voterview.ca/(S(5ahkb4wagnvo1wncdzjyaxbt))/index/2105
https://vrp.voterview.ca/(S(5ahkb4wagnvo1wncdzjyaxbt))/index/2105
https://www.mississaugavotes.ca/

