
ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ?

ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮਰ

ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੋਚੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ 
ਕੀ? ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ, ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗੀ 
ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ 2019 ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਵੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਹਨ:

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ 
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, 
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ 
ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 
ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਸਵੰਦ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੋਲ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ 
ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ 
ਕਰੇਗੀ।

(Abacus Data 2019)

(Abacus Data 2019)

ਹੈਲਥਕੇਅਰ (ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ) ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ

ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?

ਕਿਉਂ?

ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਦੇ?

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭੋ

40% ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ 
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂ 
ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।



Left/Progressiveਦ ਲੈਫਟ

ਰਾਈਟ ਹੱਲ:
ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਟੈਕਸ ਬਰੇਕਾਂ ਦੇਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਪਲਾਈ ਪੈਦਾ 
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇਗਾ।

ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੱਲ:
ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 
ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਲਗ 
ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ 
ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲੈਫਟ ਹੱਲ:
ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਜਾਂ 
ਜਨਤਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: ਹਾਊਸਿੰਗ ਪੁੱਜਤਯੋਗਤਾ (ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ)

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ 
ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ‘ਦ ਲੈਫਟ’ 
ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਜਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ 'ਦ 
ਲੈਫਟ’ ਜਾਂ ‘ਦ ਰਾਈਟ’ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀਆਂ।
 
ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੁਝ ਹੱਲ ਸੋਚੋ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖੋ।

ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੈਂਟ੍ਰਿਸਟ’ ਜਾਂ 
‘ਮਾਡਰੇਟ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ 

ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 
ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ‘ਦ ਰਾਈਟ’ ਨੂੰ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ 
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਜਾਂ ‘ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ’ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ‘ਦ ਲੈਫਟ’ਅਤੇ ‘ਦ ਰਾਈਟ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ, 
ਇਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਨਾਮ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।

ਸਧਾਰਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ‘ਦ ਲੈਫਟ’ ਅਤੇ ‘ਦ ਰਾਈਟ’ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

ਕੈਨੇਡਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ? ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਸਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੋਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ 'ਤੇ? ਇਹ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਛਾਣ ਲੱਭਣ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਸੰਘੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ 
newsinteractives.cbc.ca/elections/federal/2019/party-platforms/ 'ਤੇ ਦੇਖੋ

engagedemocracy.ca/election-handbook ‘ਤੇ ਹਵਾਲੇ, ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਦ ਰਾਈਟ:

ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਛਾਣ ਲੱਭਣਾ

ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਜ਼ਾਰ ਹਨ!

ਦ ਲੈਫਟ:

ਦ ਰਾਈਟ


