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Bumoto ਵੋਟ

Wahl ਵੋਟ投票 تصويت bỏ phiếuرای
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Codee ਵੋਟ投票 تصويت bỏ phiếuرای
Votar ГолосBumoto Wahlتصويت

głosowaćголосувати Stemmen투표 ਵੋਟГолос

głosowaćवोटStemmen

Vote Bumoto Wahl ਵੋਟ 投票تصويت
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Chaze wîchagarhom 투표تصويت

Votare 投票bỏ phiếu 투표رای
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Vote Bumoto Wahl ਵੋਟ 投票تصويت
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Votare Li voteebỏ phiếuرای투표
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ਅਲਬਰਟਾ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ
ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ

ਪੰਜਾਬੀ



ਤੁਸੀ ਂਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ:

 • ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18+ ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ • ਤੁਸੀ ਂਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ • ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਿਰਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ

18+

ਯੋਗਤਾਵਾਂ

ਪੰਜੀਕਰਨ

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਂਅਗਾਊ ਂਜਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਵਕਲਪ #1 – ਅਗਾਊ:ਂ

ਔਨਲਾਈਨ - voterlink.ab.ca

ਔਨਲਾਈਨ ਿਸਸਟਮ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਲਬਰਟਾ 
ਡ� ਾਈਿਵੰਗ ਲਾਇਸਂੈਸ ਜਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤਂੋ 
ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤਾਂ 1-877-422-8683 
’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੰੂ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਦਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

 • ਪੂਰਾ ਕਨੰੂਨੀ ਨਾਮ, ਅਤੇ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਬਆਨ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂ
ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਹੋ।

ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਗਲਾ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ ਿਕ ਅਸੀ ਂਿਕਹੜੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਿਵਕਲਪ #2 – ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ:

ਜਦ ਤੁਸੀ ਂਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ



ਸ਼ਨਾਖਤ

ਸੰਪੂਰਨ ਸੂਚੀ ਔਨਲਾਈਨ ਏਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: elections.ab.ca/voters/id-required-to-vote/

CANADA

PASSPORT

PASSEPORT

ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਿਜਨ� ਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ:

Alberta Personal  Heal th Card

Personal  Heal th  Number

You are el ig ib le for  heal th insurance coverage provided you are a resident of  Alberta.

Gender Bir thdate

Please protect  your card.
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ਡ

ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਾਰਡ

ਬਂੈਕ ਕਾਰਡ

ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਿਜਨ� ਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ:

ਸੁਿਵਧਾ ਦਾ ਿਬੱਲ
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Gas

Your usage:
Total Owing: $127.35
After March 31, pay      $135.42

Account Number 00000-000

Name Surname
123 Main Street
Alberta T1X 1E1

IMPORTANT:
Remember to Vote!
Thank you for paying your bill.

ਬੈਂਕ
 ਸ

ਟੇਟ
ਮੈਂਟ

VALIDATION NUMBER
APPEARING ON YOUR TAB

88888888888

LICENCE PLATE NO. CLASS LICENCED MASS VEHICLE STATUS

EXPIRY DATE (Y/M/D) TYPE OF OPERATION

ABC 123 5 2000 kg. active

2022/09/30 Restricted

REGISTRATION NUMBER IF LEASED, LEASING COMPANY NAME AND MVID

NAME & ADDRESS OF  TYPE:
REGISTRANT(S):  CLIENT’S MVID

R123456789

NAME SURNAME
123 MAIN STREET
ALBERTA  T1X 1E1

ISSUED 2020/09/30
MAXIMUM SERVICE AMOUNT           * * * * * * * * 2 3 . 3 5

ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ 

ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲਂੋ ਜਾਰੀ ਘੱ�ਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਿਦਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਿਦਖਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪਰ ਵੈਧ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ 
ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਭੌਿਤਕ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ� ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।



ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਿਵਕਲਪ

 • ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ, ਚਰਚ, ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਾਲ ਿਵਖੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

 • ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬੂਥ ਸਵੇਰੇ 9:00 am ਤਂੋ 8:00 pm ਤੱਕ ਖੱੁਲ�ੇ  ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ

 • ਤੁਸੀ ਂਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਨਯਤ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਵਖੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

 • ਵੋਟਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਿਵਿਦਆਿਲਆਂ ਿਵਖੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

 • ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਥਾਨ 9:00 am ਅਤੇ 8:00 pm ਿਵਚਕਾਰ ਖੱੁਲ�ੇ  ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

 • ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਗਾਊ ਂਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਵਖੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

 • ਇਹ ਪ� ਿਕਿਰਆ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਿਦਨ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤਂੋ ਲੈਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ 

ਚਲਦੀ ਹੈ

 • ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਿਵਖੇ, ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟ-ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਂ

ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

 • ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਨਹੀ ਂਪਾ ਸਕਦੇ

 • ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਕਾਰਾਂ (electors) ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 

ਜਲਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਕਉ�ਂਿਕ ਪ� ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਨੰੂ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ

 • ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਪੈਕੇਜ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

 • ਇਹ ਿਵਕਲਪ ਚੋਣ ਿਮਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤਂੋ ਲੈਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤੱਕ (28-ਿਦਨ ਦੀ 

ਸਮਾਂ-ਿਮਆਦ) ਉਪਲਬਧ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ

 ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਔਨਲਾਈਨ elections.ab.ca 

’ਤੇ ਜਾਂ ਿਫਰ 1-877-422-8683 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰੋ।

ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਿਦਨ

ਅਗਾਊ ਂਵੋਟ ਪਾਉਣਾ

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟ-ਪੱਤਰ (Ballot)

SCHOOL

Print either the name of the candidate  

OR  the name of the political party  you 

wish to vote for - on the line below. 

I vote for:



ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ� ਿਕਿਰਆ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ:

1) ਜਦ ਤੁਸੀ ਂਪਹੰੁਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਿਕਸੇ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੰੂ ਿਮਲਂੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪੰਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ

2)  ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਅਫਸਰ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਖੱੁਲ�ੇ  ਵੋਿਟੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਭੇਜੇਗਾ

3) ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ-ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ 
ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਪ� ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ

4) ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਸਕ� ੀਨ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ। ਿਜਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਤੁਸੀ ਂਵੋਟ 
ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ “X” ਿਲਖਕੇ ਜਾਂ ਗੋਲ਼ੇ ਨੰੂ ਭਰਕੇ ਆਪਣੇ 
ਵੋਟ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ।

5) ਵੋਟ-ਪੱਤਰ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰ  ਿਦਓ, ਇਸਨੰੂ ਵੋਟ ਬਕਸੇ ਿਵੱਚ ਪਾ 
ਿਦਓ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ!

ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ

ਪੰਜੀਕਰਨ

ID ਿਦਖਾਓ

ਆਪਣਾ ਵੋਟ-ਪੱਤਰ 
ਹਾਸਲ ਕਰੋ

ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ

ਵੋਟ ਪਾਓਜੇ ਤੁਸੀ ਂਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰੋ ਿਜਸਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ-ਪੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਦਲਵਾਂ ਵੋਟ-ਪੱਤਰ 
ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਥਂੋ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ... 

ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ-ਪੱਤਰ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਿਕਸੇ ਨੰੂ 
ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਿਦਖਾਓ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਿਕਸ ਤਰ� ਾਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਵੋਟ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਫੋਟੋ 
ਨਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟੱ ਉੱ�ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰੋ।

ਗੁਪਤਤਾ



ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਵੋਟ ਪਾਉਣਾ

ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਵੋਟ ਪਾਉਣਾ

ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ� ਿਕਿਰਆ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ:

1) elections.ab.ca ’ਤੇ ਜਾਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ-ਪੱਤਰ ਪੈਕੇਜ ਵਾਸਤੇ ਜਲਦੀ 
ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ

2) ਡਾਕ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ-ਪੱਤਰ ਪੈਕੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰੋ

3)  ਵੋਟ-ਪੱਤਰ ਉੱ�ਤੇ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ ਿਜਸਨੰੂ ਤੁਸੀ ਂਵੋਟ 
ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ  (ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ elections.ab.ca ’ਤੇ 
ਉਪਲਬਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ)

4) ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ 
ਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬਣਾਓ

5) ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਕੇਜ ਿਤਆਰ ਕਰੋ

6) ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਇਸਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦਓ

ਵੋਟ-ਪੱਤਰ ਵਾਸਤੇ 
ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ ਅਤੇ 
ਇਸਨੰੂ ਪ� ਾਪਤ ਕਰੋ

ਵੋਟ ਪਾਓ

ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂ
ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ

ਪੈਕੇਜ

ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਸ਼ਨਾਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ



ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀ ਂਕਈ ਿਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਡੀਵਾਈਸ ਿਲਆਓ
ਤਾਂ ਜੋ ਿਦ� ਸ਼ਟੀ ਪੱਖਂੋ ਅਪੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵੋਟ-ਪੱਤਰ ਖੁਦ 

ਪੜ  ਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕੇ

VOTER TEMPLATE
(VOTE ANYWHERE)

This template is for the use of those helping vision impaired voters who wish to mark their own ballot.
Detach the ballot from the book: place a ballot into the template ensure that the top of the ballot is uniform with  the top of the template and
 ensure that the white circles on the ballot are  clearly shown through the holes of the template
Reading from the top of the ballot, inform the elector of the order of the candidate’s name and poli�cal party or independent status.

Direct the elector to:
 mark the ballot by filling in the circle opposite  the name of the candidate of his or her choice remove the marked ballot from the template place the ballot in the secrecy folder, return the ballot to the deputy returning officer

Ask the voter if he or she wishes to deposit the ballot in the ballot box.

E-18-540
Election Act
Section 96 ਵੋਟਰ ਖਾਕਾ

ਤਾਂ ਜੋ ਿਦ� ਸ਼ਟੀ ਪੱਖਂੋ ਅਪੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਦਸਤੀ ਮੈਗਨੀਫਾਇਰ
ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਖਤ ਨੰੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ

ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ

ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਪੈਨਿਸਲ
ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱ�ਤੇ ਪਕੜ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ-ਪੱਤਰ 

ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ

ਪੱਧਰੀ ਸਤਹ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ
ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ 

ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ

E-18-302

ਵੋਟਰ ਸਹਾਇਤਾ
ਤਾਂ ਜੋ ਮਦਦ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਦੇ ਿਕਸੇ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਕੋਲਂੋ ਮਦਦ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ
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