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ضروری ہے کہ آپ:

کی عمر 18+ سال ہو، اور  • کینیڈا کے شہری ہوں   • البرٹا کے رہائشی ہوں   •  

+18

اہلیتیں

رجسٹریشن

ووٹ ڈالنے کے لیے، آپ کو الزمی طور پر رجسٹر ہونا چاہیئے۔ آپ پیشگی طور پر یا ووٹنگ کی جگہ پر رجسٹر ہوسکتے ہیں۔

اختیار #۱ - پیشگی طور پر:

voterlink.ab.ca – آن الئن

آن الئن سسٹم تک رسائی حاصل کرنے 
کے لیے اپنے البرٹا ڈرائیور کے الئسنس یا 

البرٹا کے شناختی کارڈ کا استعمال کریں۔

اگر آپ کے پاس یہ آئی ڈی نہیں ہے تو، 
8683-422-877-1 پر کال کریں۔

آپ کو ہمیں اپنے پاس موجود دستاویزات 
دکھانی ہوںگی جس پر

آپ کا مکمل قانونی نام ہو، اور  •  
وہ پتہ جہاں آپ فی الحال رہتے ہیں  •  

آپ کو ایسے فارم پر دستخط کرنے کی بھی 
ضرورت ہوگی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ 

ایک اہل رائے دہندہ ہیں۔

ہم کون سی آئی ڈی قبول کرتے ہیں یہ جاننے کے 
لیے اگال صفحہ دیکھیں۔

اختیار #۲ - ووٹنگ کے مقام پر:

جب آپ ووٹ ڈالنے جائيں تو



شناخت نامہ

مکمل فہرست /elections.ab.ca/voters/id-required-to-vote پر آن الئن دستیاب ہے

CANADA

PASSPORT

PASSEPORT

نام دکھانےے والی آئی ڈی کی مثالوں میں شامل ہیں:
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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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البرٹا ہیلتھ کیئر کارڈ

بینک کارڈ

نام اور پتہ دکھانے والی آئی ڈی کی مثالوں میں شامل ہیں:
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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.
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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

گاڑی کا رجسٹریشن

اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے، آپ کو حکومت کی طرف سےجاری کردہ تصویری شناخت 
کا کم از کم ایک ٹکڑا دکھانا ضروری ہے۔

اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو، آپ کو اس کے بجائے شناخت کے دو ٹکڑے دکھانے ہوں گے۔ لیکن، 
دونوں ٹکڑوں میں آپ کا پورا نام ہونا چاہیئے اور درست ہونے کے لیے ایک ٹکڑے میں آپ کا 

موجودہ پتہ ہونا چاہيئے۔

اگر آپ کے پاس کوئی آئی ڈی نہیں ہے تو، کوئی دوسرا شخص اپنی ضمانت دے سکتا ہے۔ 
اس عمل کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔



ووٹ ڈالنے کے اختیارات

ووٹنگ آپ کے مقامی اسکول، چرچ، یا کمیونٹی   •  

ہال میں انجام پاتی ہے   

ووٹنگ کے تمام مقامات صبح 9:00 بجے سے رات 8:00   •  

بجے تک کھلے رہتے ہیں   

آپ صرف اپنی تفویض کردہ ووٹنگ والی جگہ پر ہی   •  

ووٹ ڈال سکتے ہیں   

ووٹنگ قریبی مالز، الئبریریوں یا یونیورسٹیوں   •  

میں انجام پاتی ہیں   

ووٹنگ کے زیادہ تر مقامات صبح 9:00 بجے سے شام 8:00  •  

بجے کے درمیان کھلے ہیں، لیکن اوقات مختلف ہوسکتے ہیں   

آپ اپنی منتخب کردہ کسی بھی پیشگی ووٹنگ کی   •  

جگہ پر ووٹ ڈال سکتے ہیں   

جو یوم انتخاب سے پہلے منگل سے بروز ہفتہ تک چلتا ہے  •  

ووٹنگ آپ کے مقامی انتخابی دفتر میں، یا میل-ان بیلٹ  •  

(ڈاک کے ذریعہ بیلٹ) کا استعمال کرتے ہوئے انجام پاتی ہے   

یہ ان افراد کے لیے دستیاب ہے جو بصورت دیگر ووٹ   •  

نہیں ڈال سکتے ہیں   

ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے والے رائے دہندگان کو اپنے بیلٹ   •  

کو جلد آرڈر کرنا چاہیئے، کیونکہ اس پر عمل درآمد کرنے    

میں وقت لگتا ہے   

یوم انتخاب سے پہلے پیکیج واپس کرنا ضروری ہے  •  

یوم انتخاب تک انتخابات کی مدت شروع ہوتے ہی   •  

دستیاب ہے (28 دن کی مدت)   

elections.ab.ca پر آن الئن یا 8683-422-877-1 پر کال کرکے  

ڈاک کے ذریعہ بیلٹ کی درخواست کریں۔  

یوم انتخاب

پیشگی ووٹنگ (ایڈوانس ووٹنگ)

خصوصی بیلٹ

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:



شخصی طور پر ووٹ ڈالنا

ووٹنگ کی کارروائی میں ان اقدامات پر عمل کیا جاتا ہے:

اپنی آمد پر، آپ کی مالقات الیکشن افسر سے   (1
ہوگی جو آپ کے رجسٹریشن کی تصدیق   

کرے گا  

اگر آپ پہلے سے ہی رجسٹر ہیں تو، الیکشن    (2
افسر کھلے ووٹنگ اسٹیشن تک آپ کی   

رہنمائی کرے گا  

اس کے بعد اپنا بیلٹ حاصل کرنے کے لیے آپ   (3
کو اپنے نام اور پتہ کی تصدیق کے لیے شناخت   

فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی  

رازداری والی اسکرین کے پیچھے جائیں۔ اپنے    (4
 ”X“ بیلٹ پر اپنی پسند کے امیدوار کے آگے  

کا نشان لگائیں یا آگے موجود دائرہ کو بھریں۔  

بیلٹ کو الیکشن افسر کو واپس کردیں،   (5
اسے بیلٹ باکس میں رکھیں، اور مزے کریں!  

شخصی طور پر ووٹ ڈالنا

رجسٹریشن

آئی ڈی 
دکھائيں

اپنا بیلٹ 
حاصل کریں

جشن مناۓ

ووٹ ڈالیں اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو، براہ کرم اس 
شخص سے بات کریں جس نے آپ کو اپنا بیلٹ دیا 

تھا۔ وہ آپ کو اس کے بدلے میں دوسرا بیلٹ دے 
سکتا ہے۔

مجھ سے غلطی ہوگئی… 

آپ کا بیلٹ خفیہ ہے۔ جب تک آپ کو مدد کی 
ضرورت نہ ہو، کسی کو بھی یہ نہ دکھائیں کہ آپ 

نے کس طرح سے ووٹ دیا ہے۔ اپنے بیلٹ کی تصاویر 
نہ لیں یا اسے انٹرنٹ پر شیئر نہ کریں۔ 

پوشيدگی/رازداری



ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنا

ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنا

ڈاک کے ذریعہ ووٹ ڈالنے کی کارروائی میں ان 

اقدامات پر عمل کیا جاتا ہے:

اپنے بیلٹ پیکیج کے لیے قبل از وقت  (1
elections.ab.ca پر درخواست دیں  

ڈاک کے ذریعہ اپنا بیلٹ پیکیج حاصل کریں  (2

بیلٹ پر اس امیدوار یا پارٹی کا نام    (3
لکھیں جسے آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں   

اپنے اعالن نامہ فارم کو مکمل کرکے اس پر     (4
دستخط کریں اور اپنی شناخت کی ایک کاپی    

بنائيں  

واپس کرنے کے لیے پیکیج کو تیار کریں  (5

یوم انتخاب سے قبل اسے ڈاک کے ذریعہ واپس   (6
بھیج دیں  

بیلٹ کی 
درخواست 

دیں اور حاصل 
کریں

ووٹ ڈالیں

ڈاک کے ذریعہ 
واپس کردیں

پیکیج

فارمز مکمل 
کریں اور 
شناخت 

شامل کریں

(امیدوار elections.ab.ca پر دستیاب ہیں)



اپنی ذاتی ڈیوائس ساتھ الئيں
تاکہ بصارت سے محروم افراد کو خود سے 

بیلٹ پڑھنے میں مدد ملے

ہم ووٹ ڈالنے میں آپ کی مدد کے لیے کئی اختیارات کی پیشکش کرتے ہیں:

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

ووٹر ٹیمپلیٹ
کم بینائی والےافراد کو اس طریقے سے ووٹ ڈالنے میں مدد کرنے 

کے لیے جس سے ان کی پوشیدگی کی حفاظت ہو

دستی میگنیفائیر
کم بینائی والے افراد کو متن کو واضح طور پر 

دیکھنے کا ایک طریقہ فراہم کرنے کے لیے

رسائی پذیری

بڑے سائز کی پنسل
گرفت کے مسائل والے افراد کو آرام سے اپنے بیلٹ کو 

نشان زدہ کرنے کا طریقہ فراہم کرنے کے لیے

سطحی رسائی
ووٹنگ کی جگہ تک رسائی 

کو بہتر بنانے کےلیے

E-18-302

رائے دہندہ کی اعانت
رائے دہندہ کو مدد فراہم کرنے یا رائے دہندہ کے قابل 

اعتماد دوست سے مدد کی اجازت دینے کے لیے



Suite 100, 11510 Kingsway NW
Edmonton, Alberta   T5G 2Y5 

1-877-422-VOTE (8683) :ٹول فری : 0000-310 | فون
www.elections.ab.ca | info@elections.ab.ca

2023  


