
Armenian (03/2015)  
 
Պատրաստ ունեցէք ձեր ինքնութեան թուղթը (ID) 
Ցոյց տւէք՝ 
• ձեր մեքենավարութեան վկայականը,  ԿԱՄ 
• ձեր նահանգային կամ տարածքային ինքնութեան թուղթը, ԿԱՄ 
• կառավարութեան կողմից տրամադրւած որեւէ այլ քարթ, որ կրում է ձեր նկարը, անունը եւ ընթացիկ 

հասցէն.  ԿԱՄ 
• ինքնութիւնը հաստատող երկու փաստաթղթեր:   Երկու փաստաթղթերն էլ պիտի կրեն ձեր անունը, եւ 

նրանցից մէկը պիտի ունենայ նաեւ ձեր հասցէն 
 

Preuves d’identité : Ձեր անունը ցոյց տւող փաստաթղթեր՝ 

• carte d’assurance-maladie • առողջապահական ապահովագրութեան քարթ 

• passeport canadien • Քանադական անցագիր 

• certificat de naissance • ծննդեան վկայական 

• certificat de citoyenneté canadienne • Քանադական քաղաքացիութեան վկայական 

• carte de citoyenneté • քաղաքացիութեան քարթ 

• carte d’assurance sociale • սոցիալական ապահովագրութեան համարը ցոյց տւող 
քարթ 

• certificat de statut d’Indien • բնիկ հնդկացու կացութեան քարթ  

• carte d’identité des Forces canadiennes • Քանադական զինեալ ուժերի ինքնութեան թուղթ 

• carte de santé d’Anciens Combattants • Պատերազմի վետերանների առողջապահական  
ապահովագրութեան քարթ 

• carte de la Sécurité de la vieillesse • տարիքաւորների նիւթականը ապահովելու քարթ 

• carte d’hôpital • հիւանդանոցի գրանցման  քարթ  

• carte d’une clinique médicale •  բուժարանի  գրանցման քարթ  

• étiquette sur un contenant de médicaments sous 
ordonnance 

• դեղատոմսով ստացւած սրվակի վրայ փակցւած պիտակ 

• bracelet d’identité délivré par un hôpital ou un 
établissement de soins de longue durée 

• ինքնութեան թեւնոց տրւած հիւանդանոցի կամ երկարատեւ 
խնամքի հաստատութեան կողմից 

• carte de donneur de sang • արեան նւիրատուի քարթ 

• carte de l’INCA • Կոյրերի կամ տեսողութիւնից մասամբ զուրկ անձերի 
նպաստի քարթ (CNIB) 

• carte de crédit • վարկային քարթ 

• carte de débit • բանկի վճարային քարթ 

• carte d’employé • պաշտօնեայի քարթ 

• carte d’identité d’étudiant • աշակերտի ինքնութեան թուղթ 

• carte de transport en commun • հանրային փոխադրութեան քարթ 

• carte de bibliothèque • գրադարանի քարթ 

• carte d’identité d’une régie des alcools • ալկոհոլիկ խմիչք գնելու իրաւասութեան քարթ 

• carte de libéré conditionnel • պայմանական վաղաժամկէտ բանտից ազատւածի քարթ 
(parolee) 

• permis d’arme à feu • զէնքի սեփականացման արտօնագիր 

• permis ou carte de pêche, de piégeage ou de 
chasse 

• ձկնորսութեան, թակարդելու կամ որսորդութեան 
արտօնագիր 



Preuves d’identité et d’adresse : Ձեր անունը եւ հասցէն կրող փաստաթղթեր՝ 

• facture d’un service public (p. ex. électricité, eau, 
services de télécommunication, comme le 
téléphone, la télévision par câble ou la télévision par 
satellite) 

• հաշւեգիր՝ էլեկտրականութեան , ջրի, 
հեռահաղորդակցային սպասարկութիւնների ներառեալ  
հեռաձայն, հեռուստատես կամ  արբանեակային 
հեռուստատես (satellite) 

• état de compte bancaire • բանկային հաշւետւութիւն 

• état de compte d’une caisse populaire • ոչ-շահաբեր վարկային միութեան հաշւետւութիւն 

• relevé de carte de crédit • վարկային քարթի հաշւետւութիւն 

• chèque personnel • անձնական չէք 

• relevé de prestations du gouvernement • նպաստների կառավարական տեղեկանք  

• chèque ou talon de chèque du gouvernement • պետական չէք կամ  չէքի կտրոն 

• état des prestations d’un régime de retraite • կենսաթոշակի տեղեկանք 

• bail ou sous-bail d’habitation • բնակավայրի լիզինգ կամ ենթա-լիզինգ 

• convention hypothécaire ou état de compte de prêt 
hypothécaire 

• աւանդի պայմանագիր կամ  տեղեկանք (mortgage) 

• avis de cotisation d’impôt sur le revenu • եկամուտի հարկի գնահատում 

• avis de cotisation ou d’évaluation de l’impôt foncier • գոյքերի հարկի գնահատական կամ վերլուծութիւն 

• document de propriété d’un véhicule • աւտոմեքենայի սեփականութեան փաստաթուղթ 

• certificat, police ou relevé d’assurance • ապահովագրութեան վկայագիր,  պայմանագիր  կամ 
տեղեկանք 

• correspondance provenant d’une école, d’un collège 
ou d’une université 

• նամակագրութիւն` դպրոցի, կոլեջի կամ համալսարանի 
կողմից 

• lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public • նամակ դատարանով նշանակւած պահապանի, պետական 
խնամակալի   կամ  խնամառուից 

• formulaire de révision ciblée remis par Élections 
Canada aux résidents d’établissements de soins de 
longue durée 

• Elections Canada-ի կողմից հրատարակւած փոփոխութիւն  
յղւած երկարատեւ խնամքի հաստատութեան բնակիչներին  

• lettre de confirmation de résidence délivrée par 
l’autorité responsable d’une bande ou d’une réserve 
des Premières Nations ou une autorité locale inuite 

• բնակավայրը հաստատող նամակ՝ բնիկ հնդկացիների 
առաջնորդի կամ բնիկ հնդկացիների տեղական 
իշխանութեան  կողմից 

• lettre de confirmation de résidence, attestation de 
séjour, formulaire d’admission ou relevé de 
prestations délivré par l’autorité responsable : 

• հետեւեալ հաստատութիւններից  բնակավայրը հաստատող 
նամակ, բնակւելու  նամակ, ընդունւելու  ֆորմ կամ 
նպաստների տեղեկանք՝ 

– d’une résidence pour étudiants – դպրոցականի բնակավայր 
– d’une résidence pour personnes âgées – տարեցների բնակավայր 
– d’un établissement de soins de longue durée – երկարատեւ խնամքի հաստատութիւն 
– d’un refuge – ապաստարան 
– d’une soupe populaire – սուփ քիչըն 

Մենք ընդունում ենք ինքնութեան թուղթ (ID) եւ փաստաթղթեր իրենց օրիգինալ ֆորմատով: Էլեկտրոնային միջոցներով 
պատրաստւած փաստաթղթերի համար  (ինչպէս օրինակ անլայն վաւերագրեր կամ անլայն ֆակտորներ), մենք ընդունում 
ենք տպւած օրինակը, կամ դուք կարող էք դրանք մեզ ցոյց տալ ձեր բջջայինի վրայ: 

Ինքնութեան թուղթ ունէք, բայց չէք կարող փաստել ձեր հասց՞էն  

Երդում կատարէք՝ Ներկայացրէք ինքնութեան երկու թուղթ որոնք կրում են ձեր անունը, եւ մի ծանօթ անձի որ կարող է 
վկայել ձեր հասցէի մասին: Այդ անձը պիտի ներկայացնի իր ինքնութիւնը եւ հասցէն հաստատող վկայագիր, եւ 
արձանագրւած լինի նոյն ընտրատարածքում: Այդ անձը կարող է վկայութիւն տալ միայն մէկ անձի համար: 

Այս տեղեկութիւնը կարող էք գտնել նաեւ այլ լեզուներով եւ ֆորմատներով. 

elections.ca 1-800-463-6868  TTY 1-800-361-8935 
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