Να έχετε έτοιμη την ταυτότητά σας

Τρεις επιλογές για να αποδείξετε την ταυτότητά σας και τη διεύθυνσή σας
Επιλογή 1
Δείξτε ένα από τα τρία αποδεικτικά ταυτότητάς σας
• Την άδεια οδήγησής σας
• Οποιαδήποτε άλλη ταυτότητα έχει εκδοθεί από κρατική υπηρεσία (ομοσπονδιακή,
επαρχιακή/εδαφική ή τοπική) και φέρει τη φωτογραφία σας, το όνομα και την τωρινή διεύθυνσή
σας.

Επιλογή 2
Δείξτε δύο αποδεικτικά ταυτότητας

+

Και τα δύο πρέπει να φέρουν το όνομά σας και τουλάχιστον μία να περιλαμβάνει την τωρινή σας
διεύθυνση
Παραδείγματα:
• Κάρτα ενημέρωσης του ψηφοφόρου και απόδειξη τραπεζικού λογαριασμού
• Λογαριασμό υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και φοιτητική ταυτότητα
Δεν έχετε; Κανένα πρόβλημα!
Δείτε τον κατάλογο αποδεκτών αποδεικτικών ταυτότητας για την επιλογή 2 κατωτέρω:

From a government or government agency

Από την κυβέρνηση ή κρατική υπηρεσία

• band membership card

• Κάρτα μέλους σε συγκρότημα

• birth certificate

• Πιστοποιητικό Γεννήσεως

• Canadian citizenship card or certificate

• Κάρτα ή Πιστοποιητικό Καναδικής Υπηκοότητας

• Canadian Forces identity card

• Ταυτότητα των Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων

• Canadian passport

• Καναδικό Διαβατήριο

• card issued by an Inuit local authority

• Κάρτα που έχει εκδοθεί από τοπική αρχή των Ινουί

• firearms licence

• Άδεια κατόχου όπλου

• government cheque or cheque stub

• Κρατική επιταγή ή απόκομμα επιταγής

• government statement of benefits

• Κρατική δήλωση επιδόματος

• health card

• Κάρτα Υγείας

• income tax assessment

• Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος

• Indian status card or temporary confirmation of
registration

• Κάρτα Αυτοχθόνων ή Προσωρινή Βεβαίωση Εγγραφής

• library card

• Κάρτα Βιβλιοθήκης

• licence or card issued for fishing, trapping
or hunting

• Άδεια ή κάρτα Ψαρέματος, Στησίματος Παγίδων ή
Κυνηγίου

• liquor identity card

• Ταυτότητα για την Αγορά Αλκοόλ

• Métis card

• Κάρτα “Métis”
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• old age security card

• Ταυτότητα Συνταξιούχου Γήρατος Καναδά

• parolee card

• Κάρτα υπό επίβλεψη Αξιωματούχου Αναστολών

• property tax assessment or evaluation

• Εκτίμηση ή υπολογισμός αξίας περιουσιακών στοιχείων

• public transportation card

• Κάρτα Αστικών Συγκοινωνιών

• social insurance number card

• Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης

• vehicle ownership

• Τίτλος ιδιοκτησίας αυτοκινήτου

• Veterans Affairs health care identification card

• Κάρτα Υγείας του Υπουργείου Βετεράνων Καναδά

From Elections Canada

Από το Υπουργείο Εκλογών Καναδά

• targeted revision form to residents of long-term care
institutions

• Έντυπο καταγραφής στοχευμένης απογραφής προς
κατοίκους μακρόχρονων Ιδρυμάτων Φροντίδας

• voter information card

• κάρτα ενημέρωσης του ψηφοφόρου

From an educational institution

Από εκπαιδευτικό ίδρυμα

• correspondence issued by a school, college or university

• Αλληλογραφία που έχει εκδοθεί από σχολείο, κολέγιο ή
πανεπιστήμιο

• student identity card

• Φοιτητική Ταυτότητα

From a health care facility or organization

Από εγκατάσταση ή οργανισμό παροχής
φροντίδας υγείας

• blood donor card

• Κάρτα αιμοδότη

• CNIB card

• Ταυτότητα Εθνικού Ιδρύματος Τυφλών Καναδά

• hospital card

• Κάρτα Νοσοκομείου

• label on a prescription container

• Ετικέτα επικολλημένη σε φαρμακευτικό σκεύασμα

• identity bracelet issued by a hospital or long-term
care institution

• Λουράκι αναγνώρισης που έχει παραχωρήσει από
νοσοκομείο ή Ίδρυμα Μακρόχρονιας Φροντίδας

• medical clinic card

• Κάρτα Κλινικής

From a financial institution

Από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα

• bank statement

• Απόδειξη Τραπεζικού Λογαριασμού

• credit card

• Πιστωτική Κάρτα

• credit card statement

• Λογαριασμός Πιστωτικής Κάρτας

• credit union statement

• Λογαριασμός Πιστωτικού Ιδρύματος

• debit card

• Χρεωστική Κάρτα

• insurance certificate, policy or statement

• Πιστοποιητικό Ασφάλειας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή
έντυπο

• mortgage contract or statement

• Συμβόλαιο ή Λογαριασμός Ενυπόθηκου Δανείου

• pension plan statement

• Λογαριασμός Συνταξιοδοτικού Προγράμματος

• personal cheque

• Προσωπική Επιταγή
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From a private organization

Από ιδιωτικό οργανισμό

• employee card

• Υπαλληλική Ταυτότητα

• residential lease or sub-lease

• Συμβόλαιο μίσθωσης ή υπομίσθωσης κατοικίας

• utility bill (e.g.: electricity; water; telecommunications
services including telephone, cable or satellite)

• Λογαριασμός Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (π.χ.
ηλεκτρικού, νερού, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, όπως
τηλέφωνο, καλωδιακή τηλεόραση ή δορυφορική)

Letters of confirmation

Επιστολές βεβαίωσης

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

• Επιστολή από δημόσιο φροντιστή, κηδεμόνα ή επίτροπο

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

• Επιστολή πιστοποίησης κατοικίας από συμβούλιο
Πρώτων Εθνών, ή Συγκροτήματος ή τοπικού άρχοντα
των Ινουί

• letter of confirmation of residence, letter of stay,
admission form, or statement of benefits from one of the
following designated establishments:
− student residence
− seniors’ residence
− long-term care institution
− shelter
− soup kitchen
− a community-based residential facility

• Πιστοποίηση παραμονής, γράμμα κατοικίας, φόρμα
αποδοχής ή δήλωση επιδομάτων από τα κάτωθι
αναγνωρισμένα ιδρύματα:
− φοιτητική εστία
− γηροκομείο
− ίδρυμα μακρόχρονης φροντίδας
− καταφύγιο απόρων
− σίτιση απόρων
− κοινοτικό οικιστικό συγκρότημα

Μπορείτε να παρουσιάσετε και άλλα είδη ταυτότητας. Δεχόμαστε ηλεκτρονικά έγγραφα και ηλεκτρονικά τιμολόγια. Μπορείτε
να τα εκτυπώσετε ή να τα προβάλλετε σε κινητή συσκευή

Επιλογή 3
Εάν δεν έχετε αποδεικτικό ταυτότητας

+

Μπορείτε παρόλα αυτά να ψηφίσετε εάν κάνετε έγγραφη δήλωση της ταυτότητάς σας και της
διεύθυνσής σας και ζητήσετε από κάποιον που σας γνωρίζει και που ψηφίζει στο εκλογικό σας κέντρο
να εγγυηθεί για εσάς.
Αυτό το άτομο θα πρέπει να αποδείξει την ταυτότητα και τη διεύθυνσή του. Ένα άτομο μπορεί να
εγγυηθεί για ένα άτομο μόνο
(εκτός από την περίπτωση ιδρυμάτων μακροχρόνιας φροντίδας).

Ο πλήρης κατάλογος αποδεκτών αποδεικτικών ταυτότητας διατίθεται σε πολλές γλώσσες στην ιστοσελίδα elections.ca.
Για άλλες μορφές, όπως μπράιγ και ακουστική ενημέρωση, καλέστε στο 1-800-463-6868.
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