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 : کارت شناسایی خود را برای نشان دادن آماده داشتھ باشید
 
 ، یاگواھینامھ ی رانندگی •
 خود، یا منطقھ ای (تریتوری)کارت شناسایی استانی  یا  •
 آن باشد، یاھر گونھ کارت دولتی کھ عکس، نام و نشانی کنونی شما روی  •
 دو قطعھ باید نام شما را داشتھ باشد، و یکی باید نشانی شما را نیز داشتھ باشد.ھر . دو قطعھ کارت شناسایی •

Pieces with your name:  نام شما  با  کارتھای شناسایی 
• health card • کارت بھداشت 
• Canadian passport • گذرنامھ ی کانادایی 
• birth certificate • شنانسنامھ 
• certificate of Canadian citizenship • مدرک تبعیت کانادا 
• citizenship card • کارت تابعیت 
• social insurance number card • کارت شماره ی بیمھ ی اجتماعی 
• Indian status card • کارت وضعیت بومیان 
• Canadian Forces identity card • کارت شناسایی نیروھای کانادا 
• Veterans Affairs health card •  سربازان بازنشستھ امور بھداشتکارت 
• old age security card • کارت امنیت سالمندان 
• hospital card • کارت بیمارستان 
• medical clinic card • کارت گلینیک پزشکی 
• label on a prescription container • برچسب روی یک نسخھ ی دارویی 
• identity bracelet issued by a hospital or long-term care 

facility 
دستبند شناسایی از طرف یک بیمارستان یا تسھیالت دراز مدت  •

 مراقبت
• blood donor card • کارت اھدا کننده ی خون 
• CNIB card • کارت مؤسسھ ی ملی نابینایان کانادا 
• credit card • کارت اعتباری 
• debit card • کارت  بانکی 
• employee card • کارت کارمندی 
• student identity card • کارت شناسایی دانشجویی 
• public transportation card • کارت حمل و نقل عمومی 
• library card • کارت کتاب خانھ 
• liquor identity card • کارت شناسایی مجوز خرید مشروب 
• parolee card • کارت مشمولین عفو 
• firearms licence •  اسلحھکارت مالکیت 
• licence or card issued for fishing, trapping or hunting • مجوز یا کارت صادر شده برای ماھی گیری، تلھ گذاری یا شکار 



Pieces with your name and address: نشانی نام و کارتھای شناسایی ھمراه با 
• utility bill (e.g. electricity; water; telecommunications 

services including telephone, cable or satellite) 
صورت حساب خدمات رفااھی (مانند برق، آب، تلویزیون،  •

 خدمات تلفن، اینترنت یا ماھواره)
• bank statement • رسید بانکی 
• credit union statement • رسید واحدھای اعتباری 
• credit card statement • رسید کارت اعتباری 
• personal cheque • چک شخصی 
• government statement of benefits • رسید مزایای دولتی 
• government cheque or cheque stub • چک دولتی یا رسید چک 
• pension plan statement • رسید طرح بازنشستگی 
• residential lease or sub-lease • اجاره نامھ یا رھن نامھ 
• mortgage contract or statement • قرارداد یا رسید وام خانھ 
• income tax assessment • ارزیابی مالیات بر درآمد 
• property tax assessment or evaluation • ارزیابی یا تعیین مالیات بر اموال غیر منقول 
• vehicle ownership • سند مالکیت ماشین 
• insurance certificate, policy or statement •  سند ، قرارداد یا سند بیمھ 
• correspondence issued by a school, college or 

university 
 مکاتبھ صادرشده از طرف مدرسھ، کالج یا دانشگاه •

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

 نامھ از ی موزه ی عمویم یا نگھبان عمومی یا متولی عمومی •

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

فرم بازبینی ھدفمند از طرف اداره ی کانادا بھ ساکناند برای  •
 مراقبت دراز مدت از تسھیالت

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

 مقامات بومینامھ در تأیید اقامت از ملل بومی یا  •

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

اقامت مزایا از نامھ در تأیید اقامت، نامھ ی ماندن، فرم اجازه یا  •
 یکی از ادارات مطرح شده در زیر:

– student residence – اقامت دانشجویی 
– seniors’ residence – اقامت سالمندان 
– long-term care facility – تسھیالت مراقبت دراز مدت 
– shelter – پناھگاه 
– soup kitchen – سوپ مرغ 

 
ما کارت شناسایی و مدارک صادر شده در فرمتھای اصلی را قبول میکنیم. در مورد مدارکی کھ بھ صورت الکترونیکی صادرشده اند ( مانند 

را قبول میکنیم یا شما میتوانید آنھا را روی تلفن ھمراه خود بھ ما نشان  نسخھ ھای چاپیرسیدھای الکترونیکی یا  فاکتورھای الکترونیکی)، ما 
 ید. دھ

 شما کارت شناسایی دارید ولی نمیتوانید نشانی خود را ثابت کنید؟ 

و کسی را داشتھ باشید کھ شما را بشناسد و نشانی شما را تأیید کند.  : دو قطعھ کارت شناسایی نشان دھید کھ اسمتان روی آن باشدسوگند بخورید
ھمان مرکز رأی گیری ثبت نام کرده باشد. این شخص میتواند حرف شخص  این شخص باید کارت شناسایی ھمراه با نشانی را نشان دھد، و در

 .اول را تأیید کند

 این اطالعات بھ زبانھا و فرمتھای دیگر در دست رس است. 
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