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 کے انتخابات کے لیے ووٹرز کی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے 2022کے  Mississaugaووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں! 
 

 2022ستمبر  14

Mississauga  کا استعمال کر سکتے ہیں یا  ووٹر رجسٹریشن پورٹلکے ووٹرز اپنی معلومات چیک کرنے کے لیے سٹی کے آن الئن
 الیکشن کے دن سے پہلے ووٹ ڈالنے کے لیے بھی رجسٹر کر سکتے ہیں۔

The City of Mississauga  کے نئے ووٹر رجسٹریشن پورٹل کی مدد سے رہائشی ووٹروں کی فہرست میں اپنی معلومات کو پیشگی
یا، اگر وہ ووٹرز کی فہرست میں موجود نہیں ہیں، تو اس میں اپنی معلومات بھی طور پر اپ ڈیٹ کر کے انتخابات میں وقت بچا سکتے ہیں 

 شامل کر سکتے ہیں۔

ڈائریکٹر آف لیجسلیٹو سروسز کا کہنا ہے کہ "اس معلومات کی توثیق کرنے میں ابھی چند منٹ لگانے سے پولنگ کے عمل ڈیانا روسنوف،  
کو تیز کرنے میں مدد ملے گی۔ اگر ووٹرز وقت سے پہلے آن الئن طور پر اپنی معلومات کی تصدیق اور اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں، تو انہیں 

 ارروائی نہیں کرنی پڑے گی۔" پولنگ کے مقام پر اضافی کاغذی ک

ووٹر رجسٹریشن پورٹل استعمال کرنا بہت آسان ہے۔ یہ رہائشیوں کو ووٹروں کی فہرست میں موجود معلومات کے ساتھ موازنہ کرنے کے  
علومات کی تصدیق یا ، رہائشی یا تو موجودہ ملیے اپنا نام اور پتہ ڈال کر اپنی معلومات کی جانچ پڑتال کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ وہاں سے 

ان کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں یا اگر وہ پہلے سے فہرست میں موجود نہیں تھے، تو عارضی طور پر خود کو شامل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی 
 تبدیلی یا اضافے کی تصدیق کے لیے ووٹرز کو پولنگ کے مقام پر اپنی شناخت اور پتہ کا ثبوت فراہم کرنا ہو گا۔

ندگان ووٹنگ سے پہلے فہرست میں اپ ڈیٹ یا اضافہ نہیں کر سکتے، تو وہ پولنگ کے مقام پر بھی متعلقہ درخواست فارم اگر اہل رائے دہ 
 کو بھر کر ایسا کر سکتے ہیں۔

 
Mississauga  میں ووٹ دینے کے اہل ہونے کی شرائط درج ذیل ہیں: 2022میونسپل الیکشن برائے 

 کینیڈا کا شہری ہو 

  سال ہو، اور 18کم از کم عمر 

 City of Mississauga کا رہائشی ہو یا 

  ایک غیر رہائشی ہوں، لیکن آپ یا آپ کا/کی شریک حیاتMississauga میں کسی جائیداد کے مالک یا کرایہ دار ہوں 

  MississaugaVotes.caاکتوبر کو ہو گی۔ رہائشی  16سے  13اکتوبر اور  9سے  7اکتوبر ہے، لیکن پیشگی ووٹنگ  24الیکشن کا دن 
پر جا کر یہ جان سکتے ہیں کہ امیدوار کون ہیں اور یہ کہ وہ اپنا ووٹ کہاں اور کب دے سکتے ہیں۔ ووٹر نوٹیفکیشن کارڈ اس ماہ کے آخر 

 میں بھیجے جائیں گے۔
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