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 شروع ہوگا۔سے  ایڈوانس پولنگ کا عمل کل

 2022اکتوبر   6

Mississauga اکتوبر کو کھلیں گے!   7پیشگی پولز کل،  –: الیکشن کے دن الئنوں کو چھوڑیں 

اکتوبر کو پورے شہر میں موجود    16تا  13سٹی ہال میں اور اسی طرح   Mississaugaاکتوبر کو  9سے  7ایڈوانس پولنگ کے مقامات  
 بجے تک کھلے رہیں گے۔  4تا شام  10ووٹنگ کے تمام مقامات پر صبح 

ہر مقام پر ووٹنگ کے انتظار کے اوقات   اہل ووٹر پیشگی پولنگ کے دوران پولنگ کے کسی بھی مقام پر جا کر اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ 
Mississauga   جس سے ووٹنگ کے مقام کا انتخاب کرنا آپ کے لیے اور بھی پر آن الئن طور پر دستیاب ہوں گےکی ویب سائٹ  ووٹس ،
 آسان ہو جائے گا۔ 

لیجسلیٹو سروسز منیجر، ڈیانا روسانوف نے بتایا ہے کہ "ایڈوانس پولز کی سہولت سے ووٹرز اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے کسی بھی ایسے وقت  
ر اور مقام کا انتخاب کر سکتے ہیں جو ان کے ووٹ ڈالنے کے لیے آسان ہو۔" انہوں نے مزید کہا ہے کہ "وہ ہمارے آن الئن ٹول کا استعمال ک

 کے کم سے کم انتظار کے ساتھ اپنے قریب ترین موجود پولنگ کا مقام تالش کر سکتے ہیں۔" 

ووٹ دینے  آن الئن کی جاتی ہے کہ وہ اپنی ووٹر معلومات کی تصدیق کریں یاووٹنگ کے عمل کو تیز کرنے کے لیے، ووٹرز سے گزارش 
کی جانے والی   حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کارڈ اپنے ساتھ الئیں۔یا صحیح معلومات کے ساتھ اپنا ووٹر  کے لیے اندراج کریں 

 قابل قبول تصویر کی حامل دستاویز کی ضرورت بھی ہو گی۔ 

اکتوبر کو آتا ہے اور اسی دن دیوالی بھی ہے۔ اونٹاریو الیکشنز ایکٹ کے مطابق میونسپل انتخابات اکتوبر کے   24میں الیکشن کا دن  2022
یبات میں کوئی رکاوٹ ڈالے بغیر ووٹ ڈالنے کے اضافی مواقع  چوتھے پیر کے دن منعقد ہونے چاہیں، لیکن پیشگی پولنگ دیوالی کی تقر 

 فراہم کرتی ہے۔

نا  روسانوف نے کہا ہے کہ "اگر آپ دیوالی منا رہے ہیں، تو ہم آپ کو پیشگی انتخابات سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دیتے ہیں۔" ان کا مزید کہ
 پیاروں کے ساتھ  خوشیاں مناتے ہوئے گزار سکیں۔" کا دن اپنے  24تاکہ آپ دیں تھا کہ "اپنا ووٹ قبل از وقت ڈال  

 پر پیشگی پولنگ کی تاریخیں، اوقات اور مقامات آن الئن تالش کر سکتے ہیں۔ MississaugaVotes.caدلچسپی رکھنے والے ووٹرز 
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