ਿੰ ਡਨ ਦਾ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਿੰ ਡਨ ਅਸੈਂਬਿੀ ਚੋਣਾਂ
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ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਖ ਿਿੋ। ਇੱਕ
ਿਾਰ ਵਿਰ।
ਲਡਨ
ੰ ਦੀਆਂ ਚਣਾਂ
ੋ 6 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਹਨ। ਤਸੀਂ
ੁ ਕਿਵੇਂ ਭਾਗ ਲੈ ਸਿਦੇ ਹੋ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ londonelects.org.uk 'ਤੇ ਜਾਓ
ਆਪਣੀ ਗੱਿ ਰਖੋ
ੱ ।

6 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਲਡਨ
ੰ ਵਾਸੀ ਲਡਨ
ੰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਲਡਨ
ੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 25 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰ ੂ ਚੁਣਨ ਲਈ
ਵੋਟ ਪਾ ਸਿਦੇ ਹਨ।
ਮੇਅਰ ਦਾ ਿੰਮ ਲਡਨ
ੰ ਨੰ ੂ ਉਸ ਹਰ ਇੱਿ ਕਵਅਿਤੀ ਲਈ ਇੱਿ ਕਬਹਤਰ ਜਗ੍ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ
ਂ ਹ।ੈ
ਸ਼ਕਹਰ ਕਵੱਚ ਰਕਹਦਾ,
ੰ ਿਮ
ੰ ਿਰਦਾ ਜਾਂ ਘੰੁ ਮਣ ਆਉਦਾ
ਇਸ ਕਵੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਜਟ ਕਨਰਧਾਰਤ ਿਰਨਾ, ਵਡ
ੱ ੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਿਰਨਾ ਅਤੇ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਕਵਚ
ੱ ਲੰ ਡਨ ਦੀ ਪ੍ਕਸੱਧੀ ਿਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਇਹ ਸਭ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲਡਨ
ੰ ਅਤੇ
ਲੰ ਡਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਹੱਤ ਨੰ ੂ ਕਧਆਨ ਕਵਚ
ੱ ਰਖਦੇ
ੱ ਹੋਏ।
ਲੰ ਡਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਵਚ
ੱ 25 ਮੈਂਬਰ ਹਦ
ੰੁ ੇ ਹਨ - 11 ਪੂਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਦ
ੰੁ ੇ ਹਨ ਅਤੇ 14
ਲੰ ਡਨ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਣ
ੁ ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸੈਂਬਲੀ, ਕਸਟੀ ਹਾਲ ਕਵਖੇ ਲੰ ਡਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਿਨਾਂ
ੰ ਦਾ ਿਮ
ੰ ਿਰਦੀ ਹ।ੈ ਮੈਂਬਰ, ਮੇਅਰ
ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਦਂ ੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਧਆਨ ਰਖਦ
ੱ ੇ ਹਏ
ੋ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ
ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਿਾਰਜ ਲੋ ਿ ਕਹੱਤ ਕਵਚ
ੱ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਵੋਟ ਕਦੋਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ

6 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਪਕਲਗ
ੋ ੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤਿ
ੱ ਖੱੁਲ੍ੇ ਰਕਹਣਗੇ।
ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਆਪਣੀ ਵਟ
ੋ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਕਹਲਾਂ ਪਹੰਚਣਾ
ੁ
ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਿ ਰਾਹੀਂ ਵਟ
ੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ੂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਇਹਨਾਂ ਨੰ ੂ 6 ਮਈ 2021 ਨੰ ੂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤਿ
ੱ ਵਾਪਸ ਿਰਨਾ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵਗਾ।
ੇ

ਕੌਣ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਵਟ
ੋ ਪਾ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜੇ:
 6 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਤਹਾਡੀ
ੁ
ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ
ੱ ਹੈ
 ਤੁਸੀਂ ਲਡਨ
ੰ ਕਵਚ
ੱ ਰਕਹ ਰਹੇ ਇੱਿ ਕਬ੍ਕਟਸ਼, ਯਰਪੀ
ੂ
ਯੂ ਨੀਅਨ ਜਾਂ ਯੋਗ ਿਾਮਨਵੈਲਥ ਕਨਵਾਸੀ ਹੋ
 ਤੁਸੀਂ 19 ਅਪ੍ਲ
ੈ 2021 ਤੱਿ ਵਟ
ੋ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਕਜਸਟਰਡ ਹੋ
ਤੁਸੀਂ www.gov.uk/register-to-vote‘ਤੇ ਜਾ ਿੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਕਜਸਟਰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜਾਂ
ਂ
ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਿ ਿਾਉਕਸਲ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰ।ੋ

ਵੋਟ ਕਕੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਵਟ
ੋ ਪਾਉਣ ਦੇ 3 ਤਰੀਿੇ ਹਨ।
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ਆਪਣੇ ਪੋਕਿੰ ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ:







ੋ ਗ ਸਟਸ਼ਨ
ੇ ਦੇ ਵਰਕਵਆਂ
ੇ
ੋ ਿਾਰਡ'
6 ਮਈ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਲੰ
ਵਾਲਾ ਇੱਿ 'ਪਲ
ਭੇਕਜਆ ਜਾਵਗਾ।
ੇ
ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਫ ਇਸ ਿਾਰਡ 'ਤੇ ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਪੋਕਲਗ
ੰ ਸਟਸ਼ਨ
ੇ 'ਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਿਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਪਕਲਗ
ੋ ੰ ਸਟਸ਼ਨ
ੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੰ ੂ ਸਮਝਣ ਕਵਚ
ੱ ਤਹਾਡੀ
ੁ
ਮਦਦ
ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ
ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਪਕਲ
ੋ ੰ ਗ ਿਾਰਡ ਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੋਕਲੰ ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ
ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਨੰ ੂ ਆਸਾਨੀ ਹਵ
ੋ ਗੀ।
ੇ

ਪੋਕਿੰ ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵ:ੇ
6 ਮਈ ਨੂੰ ਪਕਲਗ
ੋ ੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਸਥਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਹਤ ਠੀਿ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਤਰ
ੌ 'ਤੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਅਤੇ ਦੂਕਜਆਂ ਨੰ ੂ ਸਰਕਖਅਤ
ੁ ੱ
ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ:ੋ
 ਕਚਹਰੇ ਨੰ ੂ ਿਵਰ ਿਰਨ ਲਈ ਿਝ
ੁ ਪਕਹਨੋ ਜਦ ਤਿ ਕਿ ਉਹਾਨੰ ੂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਕਮਲੀ ਹਈ
ੋ ਹੈ
 ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰ ੂ ਸਾਫ ਿਰੋ - ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਉਪਲਬਧ ਹਣਗੇ
ੋ
 ਸਰੀਰਿ ਦੂਰੀ ਅਤ ੇ ਇੱਿ ਤਰਫਾ ਕਸਸਟਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਿਰੋ
 ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਜਾਂ ਪੈਨਕਸਲ ਨਾਲ ਕਲਆਓ
ਿੋਕਵਡ-19 ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ, ਲਡਨ
ੰ ਇਲਿਟਸ
ੈ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.londonelects.org.uk/Covid 'ਤੇ ਜਾਓ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਦ
ੁ ਪਕਲਗ
ੋ ੰ ਸਟਸ਼ਨ
ੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਿ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਪਰਾਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ
ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ
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ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ:









ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਕਦਨ ਤੋਂ ਇੱਿ ਹਫਤਾ ਪਕਹਲਾਂ ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ੂ ਭਜ
ੇ ਕਦਤੇ
ੱ ਜਾਣਗੇ।
ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਉਨਾਂ੍ ਨੰ ੂ ਇਸ ਤਰ ਵਾਪਸ ਭਜੋ
ੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
6 ਮਈ 2021 ਨੰ ੂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਪਹੰਚ
ੁ ਜਾਣ।
ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਜਨਮ-ਕਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੱ
ੁ ਕਖਆ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੰ ੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨਾ ਯਾਦ
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਟਾਂ
ੋ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭਜਦੇ
ੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ੂ ਕਗਕਣਆ ਨਹੀਂ
ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ੍ ਨੰ ੂ ਡਾਿ ਕਵਚ
ੱ ਪਸਟ
ੋ ਿਰਨਾ ਭੱੁਲ ਗਏ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤਸੀਂ
ੁ ਆਪਣੀ ਭਰੀ ਹਈ
ੋ ਡਾਿ
ਵੋਟ ਨੰ ੂ ਤਹਾਨੰ
ੁ ੂ ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਕਲਫਾਫੇ ਕਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪੋਕਲਗ
ੰ ਸਟਸ਼ਨ
ੇ 'ਤੇ ਕਲਜਾ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਨਵੀਆਂ ਡਾਿ ਵੋਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਿ ਜਾਂ ਪਰਾਿਸੀ ਵਟਾਂ
ੋ ਕਵਚ
ੱ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ
ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 20 ਅਪ੍ੈਲ 2021 ਨੰ ੂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਿ
ੱ ਹ।ੈ
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ਪਰਾਕਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ:




ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਲਗ
ੋ ੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ
ਕਵਅਿਤੀ ਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਾਿਸੀ ਬਣਨ ਲਈ ਿਕਹ ਸਿਦੇ ਹੋ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ੂ ਉਨਾਂ੍ ਨੰ ੂ ਇਹ
ਦੱਸਣਾ ਪਵਗਾ
ੇ ਕਿ ਤਸੀਂ
ੁ ਕਿਸ ਨੰ ੂ ਵਟ
ੋ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੰਦ
ੁ ੇ ਹੋ।

ਪਰਾਿਸੀ (ਪੋਸਟਲ ਪਰਾਿਸੀ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰਾਿਸੀ ਨਹੀਂ) ਰਾਹੀਂ ਵਟ
ੋ ਪਾਉਣ ਲਈ
ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 27 ਅਪ੍ੈਲ 2021 ਨੰ ੂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਿ
ੱ ਹ।ੈ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰਾਿਸੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 6 ਮਈ 2021 ਨੰ ੂ ਸ਼ਾਮ 5
ਵਜੇ ਤੱਿ ਹ।ੈ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ londonelects.org.uk ‘ਤੇ ਜਾਓ
@LondonElects
#LondonVotes

ਵੋਟ ਕਕਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ੂ 3 ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਕਦਤ
ੱ ੇ ਜਾਣਗੇ:
ਿੰ ਡਨ ਦਾ ਮੇਅਰ (ਗੁ ਿਾਬੀ ਬੈਿਟ ਪੇਪਰ):








ਲੰ ਡਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ 2 ਕਵਿਲਪ ਹਣਗੇ
ੋ ।
ਿਾਲਮ A ਕਵੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕਹਲੀ ਪਸੰਦ 'ਤੇ ਕਨਸ਼ਾਨ [X]
ਲਗਾਓ।
ਿਾਲਮ B ਕਵੱਚ ਵਖਰੀ
ੱ
ਦਜੀ
ੂ ਪਸੰਦ 'ਤੇ ਕਨਸ਼ਾਨ [X] ਲਗਾਓ।
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਕਹਲੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਨਾ ਜ਼ਰਰੀ
ੂ ਹ,ੈ
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਟ
ੋ ਕਗਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਗੀ।
ੇ
ਹਰ ਵੋਟ ਵਖਰ
ੱ ੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਹਣੀ
ੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ

ਹਿਕਾ ਿੰ ਡਨ ਅਸੈਂਬਿੀ ਮੈਂਬਰ (ਪੀਿਾ ਬੈਿਟ ਪੇਪਰ):





ਉਸ ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰੋ ਕਜਸ ਨੰ ੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ
ੱ
ਲੰ ਡਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਵਚ
ੱ ਭਜਣਾ
ੇ
ਚਾਹਦ
ੰੁ ੇ ਹੋ।
ਕਸਰਫ ਇੱਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ।
ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਾਲ [X] ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

ਿੰ ਡਨ-ਭਰ ਿਈ ਅਸੈਂਬਿੀ ਮੈਂਬਰ (ਸੰਤਰੀ ਬੈਿਟ ਪੇਪਰ):





ਉਸ ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰੋ ਕਜਸ ਨੰ ੂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਲੰ ਡਨ ਦੇ
ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਜੋਂ ਲੰ ਡਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਵੱਚ ਭਜਣਾ
ੇ
ਚਾਹਦ
ੰੁ ੇ ਹ।ੋ
ਕਸਰਫ ਇੱਿ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਓ।
ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਾਲ [X] ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਪ੍ੈਲ 2021 ਕਵਚ,
ੱ ਉਸ ਹਰ ਕਵਅਿਤੀ ਨ,ੂੰ ਜੋ ਲਡਨ
ੰ ਕਵਚ
ੱ ਵਟ
ੋ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਕਜਸਟਰ ਹਇਆ
ੋ
ਹੈ, ਇੱਿ ਚਣ
ੋ ਕਿਤਾਬਚਾ ਪ੍ਾਪਤ ਹਏਗਾ।
ੋ
ਇਸ ਕਵਚ
ੱ ਲਡਨ
ੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ
ਸੂਚੀ, ਮੇਅਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮੰਨੀ-ਮੈਨੀਫਸਟ
ੈ ੋ ਜੋ ਇਹ ਦਣ
ੇ ਦੀ ਚਣ
ੋ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਤਹਾਡ
ੁ ੇ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਹਤਵਪਰਨ
ੱ
ੂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹਵਗੀ
ੋ ੇ ਕਿ ਕਿਥੇ
ੱ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਟ
ੋ ਪਾਉਣੀ ਹ।ੈ ਇਹ
ਜਲਦ ਹੀ ਤਹਾਡ
ੁ ੇ ਘਰ ਪਹਚ
ੰੁ ਜਾਵਗਾ।
ੇ
ਜੇ ਤਹਾਡ
ੁ ੇ ਿਈ
ੋ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸੰਪਰਿ ਿਰ:ੋ
info@londonelects.org.uk
ਿਕਵਡ-19
ੋ
ਅਤੇ ਚਣਾਂ
ੋ ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ, ਲਡਨ
ੰ ਇਲਿਟਸ
ੈ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.londonelects.org.uk/Covid 'ਤੇ ਜਾਓ

