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ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੂੰ  15 ਅਗਿਤ ਤੱਕ ਰਸਜਿਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸਾਸਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੋਟਰ ਫਲਸਟ `ਤੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ, 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਫਜਸਟਰ 
ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਫਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਸਜਿਟਰ ਸਕਉਂ ਹੋਈਏ 

ਇਸ ਸਮੇਂ 450,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰ ਇਸ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੂੰ  ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਫਜਸਟਰ ਹੋਏ ਹੋਏ 
ਹਨ। ਰਫਜਸਟਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੋਟਰ ਇਨਿਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਭੇਫਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫਜਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਫਵਖੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੋਟ 
ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। 

ਸੂੰਨ 2018 ਫਵੱਚ ਹੋਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਵੱਚ 39 ਿੀਸਦੀ ਜਾਂ 176, 450 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ - ਫਜਹੜੀ 36 ਿੀਸਦੀ ਦੀ 
ਇਫਤਹਾਸਕ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਫਜਆਦਾ ਸੀ। ਫਜਹੜੇ ਲੋਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਫਹਲਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਫਜਸਟਰ ਹੋਏ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ 
ਪਾਉਣ ਦੇ ਫਜਆਦਾ ਮੌਕੇ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ ਫਕਉਂਫਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੋਟਰ ਇਨਿਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਭੇਫਜਆ ਫਗਆ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ।  

ਵੋਟਰ ਸਲਿਟ `ਤੇ ਸਕਿ ਤਰਹਾਂ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਏ 

ਫਸਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਫਦੱਤੀ ਗਈ ਵੋਟਰ ਫਲਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਫਹਲਾਂ ਰਫਜਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਫਲਸਟ `ਤੇ ਨਾਂ 
ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਫਕਰਪਾ ਕਰਕੇ elections.bc.ca `ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਿਾਰਮ ਭਰੋ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਸੀ ਨੂੂੰ  1-800-661-8683 `ਤੇ 
ਿੋਨ ਕਰੋ। 

ਫਜਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਫਪਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ (ਆਟੋਮੈਟੀਕਲੀ) ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਫਲਸਟ 
ਉੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦ ਬਾਰਾ ਰਫਜਸਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਫਵੱਚ ਰਫਹਣ ਵਾਲੇ vancouver.ca/vote `ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਫਕ ਕੀ ਉਹ ਪਫਹਲਾਂ ਹੀ ਰਫਜਸਟਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਰਫਜਸਟਰ ਹੋਏ ਵੋਟਰ ਸੋਮਵਾਰ, 15 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਸੀ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਾ ਪਤਾ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਫਲਸਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇ ਵੋਟਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਫਗਆ 
ਹੋਵ,ੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਵੋਟਰ ਫਲਸਟ `ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ ਹੋਵੇ)। ਉਹ ਵੋਟਰ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰਫਜਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹ ੂੰ ਦੇ 
ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਤਝੜ ਰ ੱ ਤ ਫਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਫਜਹਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ 

ਵੈਨਕੂਵਰ ਫਵੱਚ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ:  

• ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਫਦਨ (15 ਅਕਤੂਬਰ 2022) ਨੂੂੰ  18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣਾ 
• ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫਸਟੀਜਨ ਹੋਣਾ 
• ਰਫਜਸਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਦਨ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਪਫਹਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਫਨਆਂ ਲਈ ਬੀ ਸੀ ਫਵੱਚ ਰਹੇ ਹੋਣਾ  
• ਵੈਨਕੂਵਰ ਫਵੱਚ ਰਫਹੂੰਦੇ ਹੋਣਾ (ਘੱਟੋਘੱਟ ਫਦਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ) 



• ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਵਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਨਾ ਫਦੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣਾ 
 

ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸਨ ਬਾਰੇ   

ਸਫਨਿੱਚਰਵਾਰ, 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੂੰ  ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਇਕ ਮੇਅਰ, 10 ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਸੱਤ ਪਾਰਕ ਬੋਰਡ ਕਫਮਸ਼ਨਰਾਂ, ਅਤੇ ਨੌਂ  ਸਕੂਲ 
ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ vancouver.ca/vote `ਤੇ ਜਾਉ। 
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