
ਕੌਣ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਤੁਸੀੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸੀਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀੀਂ:
 • ਸੀਰੀ ਸੀਾਊਥ ਵਵਧਾਨ ਸੀਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸੀਨੀਕ ਹੋ,
 • 10 ਸੀਤੰਬਰ, 2022 ਨੰੂ 18 ਜਾਂ ਇਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ,
 • ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਵਰਕ ਹੋ, ਅਤੇ
 • ਵਬਰਿਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਵਸੀਨੀਕ 9 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ

ਇਸੀ ਬਾਈ-ਇਲੈੱਕਸ਼ਨ ਵਵੱਚ ਤੁਸੀੀਂ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸੀਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀੀਂ ਸੀਰੀ ਸੀਾਊਥ 
(ਐੱਸੀਯੂਐੱਸੀ) ਵਵਧਾਨ ਸੀਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸੀਨੀਕ ਹੋ। ਇਸੀ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਵੱਚ ਦਰਜ ਨਕਸ਼ੇ ਅੰਦਰ 
ਐੱਸੀਯੂਐੱਸੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੱਦ ਦਰਸੀਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਮਵਕਨ ਹੈ ਵਕ ਵਿਲ੍ਹੇ  ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਵਹੰਵਦਆਂ ਵੀ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਮਵਲਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਕ ਤੁਸੀੀਂ ਵਕਸੀ ਵਵਧਾਨ ਸੀਭਾ 
ਖੇਤਰ ਵਵੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ, ਇਲੈੱਕਸ਼ਨਿ ਬੀਸੀੀ ਨਾਲ ਸੰੀਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕਕੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ
ਵੋਵਟੰਗ ਸੀਥਾਨ ਅੰਵਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ,  
ਵੇਰਵਾ wheretovote.elections.bc.ca ‘ਤੇ ਪਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
ਅਡਵਾਂਸੀ ਵੋਵਟੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਲੈੱਕਸ਼ਨਿ ਬੀਸੀੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਰੀ ਸੀਾਊਥ  
ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਰਵਜਸੀਟਰਡ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਵੇਅਰ ਟੂ ਵੋਟ ਕਾਰਡ ਭੇਵਜਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੋਟਰਾਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਦੇਸ਼ ਪੱਤਰਾ
2022 ਸਰਾੀ ਸਾਊਥ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਾਈ-ਇਲੈੱਕਸ਼ਿ
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਦਿ,
ਸ਼ਿੀਵਾਰਾ 10 ਸਤੰਬਰਾ, 2022

ਸਰਾੀ ਸਾਊਥ ਕਵਧਾਿ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਕਵਧਾਿ 
ਸਭਾ ਮੈੈਂਬਰਾ (ਐਮੈਐੱਲਏ) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਿ ਵਾਸਤੇ 
ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਾਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਿ।

 ਕਕਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾਈਏ
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ਅਡਵਾਂਸ ਵੋਕਟੰਗ ਰਾਾਹੀਂ
ਸਤੰਬਰਾਸਤੰਬਰਾ 1-4 ਤੋਂਤੋਂ ਸਤੰਬਰਾਸਤੰਬਰਾ 6-7 
ਸਵੇਰਾੇਸਵੇਰਾ ੇ8  8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੈਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੈ 8  8 ਵਜੇ ਤੱਕਵਜੇ ਤੱਕ
ਅਡਵਾਂਸ ਵੋਕਟੰਗ ਸਥਾਿਾਂ ਦੇ ਖੁੱ ਲਣ ਦਾ ਸਮੈਾਂਅਡਵਾਂਸ ਵੋਕਟੰਗ ਸਥਾਿਾਂ ਦੇ ਖੁੱ ਲਣ ਦਾ ਸਮੈਾਂ  ਸੀਤੰਬਰਸੀਤੰਬਰ 1-4 ਤੋਂਤੋਂ ਸੀਤੰਬਰਸੀਤੰਬਰ 6-7..  
ਅਡਵਾਂਸ ਵੋਕਟੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਿ ਅੰਕਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਾਹੇ ਹਿ,  ਅਡਵਾਂਸ ਵੋਕਟੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਿ ਅੰਕਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਾਹੇ ਹਿ,  
ਵੇਰਾਵਾ wheretovote.elections.bc.ca ‘ਤੇ ਪਾ ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਵੇਰਾਵਾ wheretovote.elections.bc.ca ‘ਤੇ ਪਾ ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਾਕ ਰਾਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓ
Elections.bc.ca/votebymail ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ 1-800-661-8683 ‘ਤੇ ਕਾਲ 

ਸਰਾੀ ਸਾਊਥ ਕਿਲ੍ਹਾ ਇਲੈੱਕਟੋਰਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾ ਕਵਖੇ 
ਵੋਟ ਪਾਓ
ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਸੀਤੰਬਰ 10 ਨੰੂ।

 #200-5477 – 152nd Street, Surrey, B.C.
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ਸਵਾਲ?
ਇਲੈਕਸ਼ਿਿ ਬੀਸੀ ਿਾਲ ਸੰਪਰਾਕ ਕਰਾੋ।
elections.bc.ca | 1-800-661-8683

ਸਰਾੀ ਸਾਊਥ ਕਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰਾ 
#200-5477 – 152nd Street, Surrey, B.C. 
236-455-4572 
deosus@elections.bc.ca

ਕੰਮੈ ਦਾ ਸਮੈਾਂ: 
ਸੀੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ, ਸੀਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ । ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਸੀਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ 
ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅਡਵਾਂਸੀ ਵੋਵਟੰਗ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਦਨ, ਸੀਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 
8 ਵਜੇ ਤੱਕ।
ਮਿਦੂਰ ਵਦਵਸੀ, 5 ਸੀਤੰਬਰ ਨੰੂ ਬੰਦ
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ਸੋਸ਼ਲ ਮੈੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਲੈੱਕਸ਼ਿਿ ਬੀਸੀ ਿੰੂ ਫ਼ਾਲੋ ਕਰਾੋ:

 #SurreySouthVotes

Election day is september 10, 2022
A non-partisan O�ce of the Legislature

Surrey south provincial by-election

Bring this card to the voting place to make voting faster and easier. 96031-R (22/05)

Ways to vote
Vote in person at any voting place listed on the back 
of this card. You can also vote at the district electoral 
office or by mail. Visit elections.bc.ca/surreysouth for 
more information.

Voter ID
Remember to bring ID to the voting place. For a 
complete list of acceptable ID, visit elections.bc.ca/id.

Questions?
Contact Elections BC:

1-800-661-8683 | elections.bc.ca

A provincial by-election has been called for the Surrey South 
electoral district. 

Election Day is Saturday, September 10, 2022.

For information about where, when and how to vote, refer to the 
other side of this card or visit elections.bc.ca/surreysouth.

Who can vote
You can vote if you are:

 � a resident of the Surrey South electoral district,

 � 18 or older on September 10, 2022,

 � a Canadian citizen, and

 � a resident of B.C. since March 9, 2022. 

ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕਦਿ ਵੋਟ ਪਾਓ
ਸ਼ਿੀਵਾਰਾ, ਸਤੰਬਰਾ 10, 2022 | ਸਵੇਰਾੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੈ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕਦਿ ਹੈ ਸ਼ਿੀਵਾਰਾ, ਸਤੰਬਰਾ 10, 2022 ਪਰਾ ਇਸ ਕਦਿ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਵੀ ਕਈ 
ਤਰਾੀਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੋਕਟੰਗ ਵਾਲੇ ਕਦਿ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਿ ਅੰਕਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ 
ਰਾਹੇ ਹਿ, ਵੇਰਾਵਾ wheretovote.elections.bc.ca ‘ਤੇ ਪਾ ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸੀ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਨੰੂ  
ਚਾਈਨੀਿ-ਵਸੀਮਪਲੀਫ਼ਾਈਡ, ਚਾਈਨੀਿ-ਟਰਿੈਡੀਸ਼ਨਲ, ਫ੍ਰਿੈਂਚ, 
ਕੋਰੀਅਨ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸੀਪੈਵਨਸ਼ ਅਤੇ ਟੈਗਾਲੋਗ ਵਵੱਚ ਪੜ੍੍ਹਨ 
ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਕਊਆਰ ਕੋਡ ਸੀਕੈਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੇਠਾਾਂ 
ਦਰਜ ਵਲੰਕ ‘ਤੇ ਜਾਓ:

elections.bc.ca/translations

I VOTE.



ਿੇਤਰਾਹੀਣ ਅਤੇ ਕਮੈਿੋਰਾ ਕਿਗ੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਾੋਤ

ਬਰੇਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀੂਚੀ, ਵੱਡੇ ਵਪਰਿੰ ਟ ਬੈਲਟ ਪੋਸੀਟਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਟੈਂਪਲੇਟ ਹਰ 
ਵੋਵਟੰਗ ਕੇਂਦਰ ਵਵਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੇਤਰਹੀਣ ਜਾਂ ਕਮਿੋਰ ਨਿਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨੰੂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲ ਸੀਕੇ। ਨੇਤਰਹੀਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਵਕਸੀੇ 
ਵਵਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸੀਕਦੇ, 
ਬਾ-ਸੀਹਾਇਤਾ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਵੋਵਟੰਗ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸੀਬੰਧੀ ਵਵਕਲਪਾਂ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਲੈੱਕਸ਼ਨਿ ਬੀਸੀੀ ਨਾਲ ਸੰੀਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਵੋਕਟੰਗ ਕੇਂਦਰਾ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ

ਸੀਾਰੇ ਅਡਵਾਂਸੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇਲੈੱਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਦਨ ਦੇ ਵਿਆਦਾਤਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਵਖੇ 
ਵੀਲ-ਚੇਅਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵਜਹੜ੍ੇ ਲੋਕ ਵੋਵਟੰਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੀਕਦੇ, 
ਉਹ ਵਬਲਵਡੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੋਟ ਕਰ ਸੀਕਦੇ ਹਨ (ਕਰਬ ਜਾਂ ਪਾਰਵਕੰਗ ਖੇਤਰ ਵਵੱਚ)

ਤਰਾਜਮੈਾਿ

ਵੋਵਟੰਗ ਕੇਂਦਰ ਵਵਖੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੋਟਰ ਤਰਜਮਾਨ ਵਲਆ ਸੀਕਦਾ/
ਸੀਕਦੀ ਹੈ। ਤਰਜਮਾਨ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਵੇ ਵਕ ਉਹ ਤਰਜਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ  
‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸੀਕਦਾ/ਸੀਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਟੀਕ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ  
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ/ਕਰੇਗੀ।

2022 ਸਰਾੀ ਸਾਊਥ ਬਾਈ-ਇਲੈੱਕਸ਼ਿ
ਸੀਰੀ ਸੀਾਊਥ ਇਲੈੱਕਟੋਰਲ ਵਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਇਸੀ ਬਾਈ ਇਲੈੱਕਸ਼ਨ ਵਵੱਚ

ਵੋਟ ਪਾ ਸੀਕਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਵੱਚ ਲਾਲ ਹੱਦ ਖੇਤਰ ਵਵਚਾਲੇ ਸੀਰੀ ਸੀਾਊਥ ਇਲੈੱਕਟੋਰਲ ਵਿਲ੍ਹਾ ਦਰਸੀਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ।
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ਸਰਾੀ ਸਾਊਥ ਕਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰਾ
ਸੀਰੀ ਸੀਾਊਥ ਵਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੇਠਾਾਂ ਦਰਜ ਹੈ।

#200-5477 – 152nd Street, Surrey,  
B.C.236-455-4572 
deosus@elections.bc.ca

ਕੰਮੈ ਦਾ ਸਮੈਾਂ: 
   ਸੀੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸੀਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ | ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਸੀਵੇਰ ੇ10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ 
ਤੱਕ ਅਡਵਾਂਸੀ ਵੋਟਵੰਗ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਵਨ, ਸੀਵੇਰ ੇ8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਮਿਦੂਰ ਵਦਵਸੀ, 5 ਸੀਤੰਬਰ ਨੰੂ ਬੰਦ

ਵੋਟਰਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾ
ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲਾਿਮੀ ਹੈ ਵਕ ਹਰ ਵੋਟਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਵੇ। 
ਤੁਸੀੀਂ ਹੇਠਾ ਵਲਵਖਆਂ ਵਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਵਖਾ ਸੀਕਦੇ ਹੋ:

 • ਬੀਸੀੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਵੰਗ ਲਾਇਸੀੈਂਸੀ,

 • ਬੀਸੀੀ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਬੀਸੀੀਆਈਡੀ),

 • ਬੀਸੀੀ ਸੀਰਵਵਸੀ ਕਾਰਡ (ਫ਼ੋਟੋ ਵਾਲਾ), ਜਾਂ

 • ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਟੇਟਸੀ ਦਾ ਸੀਰਟੀਵਫ੍ਕੇਟ

ਤੁਸੀੀਂ ਦੋ ਦਸੀਤਾਵੇਿ ਵੀ ਵਵਖਾ ਸੀਕਦੇ ਹੋ, ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੇ-ਘੱਟ ਇੱਕ 
ਦਸੀਤਾਵੇਿ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਵਬਨਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ 
ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸੀਕਦਾ ਹੈ। ਗਵਾਹੀ ਸੀਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਵਨਤ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੀੂਚੀ 
ਵਾਸੀਤੇ elections.bc.ca/id ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਉਮੈੀਦਵਾਰਾ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਵਤਮ ਸੀੂਚੀ ਇਲੈੱਕਸ਼ਨਿ ਬੀਸੀੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸੀਾਈਟ Elections.bc.ca/
surreysouth ਉੱਤੇ ਵਮਤੀ 20 ਅਗਸੀਤ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾ ਵਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵੋਟਰਾ ਰਾਕਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਿ
ਵੋਟ ਸੀਮੇਂ ਸੀਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਰਵਜਸੀਟਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀੀਂ elections.bc.ca/register ’ਤੇ ਜਾ 
ਕੇ ਜਾਂ 1-800-661-8683 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਰਵਜਸੀਟਰ ਕਰ ਸੀਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸੀਕਦੇ ਹੋ।
ਸ਼ਾਮ 11:59 ਵਜੇ (ਪਰਿਸ਼ਾਂਤ ਸੀਮਾਂ) 31 ਅਗਸੀਤ ਨੰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਰਵਜਸੀਟਰਿੇਸ਼ਨ 
ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।  ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸੀਮੇਂ, ਯਾਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।

 ਕਕਸੇ ਖ਼ਤਰਾੇ ਿਾਲ ਜੂਝਦੇ ਅਤੇ ਕਵਕਲਾਂਗ ਵੋਟਰਾਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਇਲੈੱਕਸ਼ਨਿ ਬੀਸੀੀ ਹਰ ਵੋਟਰ ਲਈ ਸੀੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ-ਯੋਗ ਵੋਵਟੰਗ ਪਰਿਬੰਧ 
ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਤੀਬੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੀਾਡੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀੇਵਾਵਾਂ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੀਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਅਤੇ ਵਵਕਲਾਂਗ ਜਾਂ 
ਵਕਸੀੇ ਗੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀਵੜ੍ਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਕਹੜ੍ੀਆਂ ਸੀੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, 
ਇਸੀ ਬਾਬਤ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈੱਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸੀਰਾਂ ਨੰੂ ਟਰਿੇਵਨੰਗ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾੋਗ-ਪ੍ਰਕਤਰਾੋਧ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾ

ਵਕਸੀੇ ਗੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜੇ ਤੁਸੀੀਂ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਬਾਬਤ 
ਵਚੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਰਮੋਟ ਵੋਵਟੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸੀਬੰਧੀ 
ਵਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਲੈੱਕਸ਼ਨਿ ਬੀਸੀੀ ਨਾਲ ਸੰੀਪਰਕ ਕਰੋ।

ਬੈਲਟ ਬਾਬਤ ਮੈਦਦ ਲੈਣਾ 

ਜੇ ਕੋਈ ਵਵਅਕਤੀ ਪੜ੍੍ਹ ਜਾਂ ਵਲਖ ਨਹੀਂ ਸੀਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ 
ਚੋਣ ਅੰਵਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸੀਤੇ ਮਦਦ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰ ਸੀਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ 
ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਅੰਵਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸੀਤੇ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਵਟੰਗ ਕੇਂਦਰ ਵਵਖੇ 
ਇਲੈੱਕਸ਼ਨ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।


