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 احتفظ ببطاقة ھویتك جاھزة لالستخدام

 ظھر:أ
 أو، رخصة قیادتك •
 أو الخاصة بك،  للمقاطعة أو اإلقلیمبطاقة الھویة  •
 أي بطاقة حكومیة أخرى تحمل صورتك واسمك وعنوانك الحالي، أو •
 عنوانك. تحمل إحدى البطاقتیناسمك، كما یجب أن  أن تحمل كال البطاقتین. یجب الھویة) من بطاقات 2بطاقتین ( •

 
Pieces with your name: تحمل اسمكالتي الھویة  بطاقات أو وثائق: 
• health card • ةبطاقة الصح 
• Canadian passport • جواز سفر كندي 
• birth certificate • الوالدة بطاقة 
• certificate of Canadian citizenship • شھادة الجنسیة الكندیة 
• citizenship card • بطاقة الجنسیة 
• social insurance number card •  االجتماعي الضمانبطاقة رقم 
• Indian status card • ودوضع الھن دةشھا 
• Canadian Forces identity card •  القوات الكندیة الخاصة بھویة البطاقة 
• Veterans Affairs health card • المحاربین قدماء شئون لمدیریة ة بطاقة الصح 
• old age security card •  التأمین على الشیخوخةبطاقة 
• hospital card •  مستشفىالبطاقة 
• medical clinic card •  طبیةالعیادة البطاقة 
• label on a prescription container • على حاویة وصفة طبیة لصیقة 
• identity bracelet issued by a hospital or long-term 

care facility 
 ن مستشفى أو منشأة رعایة طویلة األجلعصادر  اسمكسوار یحمل  •

• blood donor card • بطاقة متبرع بالدم 
• CNIB card •  للمكفوفینالكندي  الوطنيبطاقة المعھد 
• credit card • بطاقة ائتمان 
• debit card •  سحببطاقة 
• employee card •  العملبطاقة 
• student identity card •  طالبالبطاقة ھویة 
• public transportation card •  عامال النقلبطاقة 
• library card •  مكتبةالبطاقة 
• liquor identity card •  الكحولیة المشروباتب خاصةبطاقة ھویة 
• parolee card • بطاقة سجین مطلق تحت التسریح المشروط 
• firearms licence • رخصة سالح ناري 
• licence or card issued for fishing, trapping or hunting •  أو المصائد أو صید الحیوانات السمكرخصة أو بطاقة صادرة لصید  

 



Pieces with your name and address: مستندات تعریف الھویة التي تحمل اسمك وعنوانك: 
• utility bill (e.g. electricity; water; telecommunications 

services including telephone, cable or satellite) 
التي تتضمن  ، خدمات االتصاالتاءباء، المالكھر ،فاتورة منافع (مثالً  •

 الھاتف أو الكبل أو القمر الصناعي)
• bank statement • كشف البنك 
• credit union statement • ئتمانياالتحاد كشف اال 
• credit card statement •  ئتماناالبطاقة كشف 
• personal cheque • شیك شخصي 
• government statement of benefits • كشف التعویضات الحكومیة 
• government cheque or cheque stub • شیك من الحكومة أو الجزء المتبقي من الشیك الحكومي 
• pension plan statement • خطة التقاعد كشف 
• residential lease or sub-lease •  سكن أو عقد إیجار من الباطنمعقد إیجار 
• mortgage contract or statement •  العقاري كشف الرھنعقد أو  
• income tax assessment • ضریبة الدخل تقییم 
• property tax assessment or evaluation •  األمالكضریبة  تقدیرأو تقییم 
• vehicle ownership • سیارةال ملكیة 
• insurance certificate, policy or statement •  تأمینال بیانشھادة أو بولیصة أو 
• correspondence issued by a school, college or 

university 
 مراسلة صادرة عن مدرسة أو كلیة أو جامعة •

• letter from a public curator, public guardian or public 
trustee 

 عامال المؤتمنعام أو الوصي الام أو عال القّیممن  رسالة •

• targeted revision form from Elections Canada to 
residents of long-term care facilities 

 مرافقمراجعة موجھة من ھیئة انتخابات كندا إلى المقیمین في نموذج  •
 على المدى الطویلرعایة ال

• letter of confirmation of residence from a First 
Nations band or reserve or an Inuit local authority 

محلیة محمیة أو سلطة  واألمم األولى أ رابطةصادر عن تأكید إقامة  رسالة •
 األسكیمولشعب 

• letter of confirmation of residence, letter of stay, 
admission form or statement of benefits from one of 
the following designated establishments: 

كشف لتحاق أو الا نموذجإقامة، أو  رسالةتأكید السكن، أو  رسالة •
 :المخصصة المؤسسات التالیة إحدىصادر عن  التعویضات

– student residence – سكن خاص بالطلبة 
– seniors’ residence – سكن خاص بالمسنین 
– long-term care facility –  على المدى الطویلمرفق للرعایة 
– shelter – ملجأ 
– soup kitchen –  االجتماعیةالمساعدة مطعم 

أو الفواتیر الكشوفات لمستندات الصادرة إلكترونیاً (مثل ل بالنسبةأما صیغتھا األصلیة. بنقبل بطاقات ومستندات الھویة الصادرة 
 جوال.الھاتف ال جھاز إبرازھا منأو یمكنك نقبل النسخ المطبوعة  فإننااإللكترونیة)، 

 ھویة لكن ال یمكنك إثبات عنوانك؟ بطاقةلدیك 
یقدم على عنوانك. یجب أن  أن یشھدیعرفك  شخص طلب مناوحمالن اسمك ) من بطاقات الھویة ت2علیك بإبراز بطاقتین ( :قسمالب أدلي

 شخص واحد فقط.أن یشھد ل. یمكن لھذا الشخص دائرة االقتراع، وأن یكون مسجالً في نفس ھذا الشخص إثبات ھویتھ وعنوانھ

 بلغات وتنسیقات أخرى.متوفرة المعلومات  ھذه

elections.ca 1-800-463-6868  8935-361-800-1 ي جھاز الھاتف النص 
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