האט אייער  IDגרייט צו שטימען

דריי אפציעס צו צייגן אייער אידענטיטעט און אדרעס
אפציע 1
צייגן איינס פון די סארטן פון ID
• אייער דרייווערס לייסענס
• סיי וועלכע אנדערע קארטל ארויסגעגעבן דורך א קאנאדישע רעגירונג )פעדעראלע ,פראווינציאלע/טעריטאריאלע אדער
לאקאלע( מיט אייער בילד ,נאמען און יעצטיגע אדרעס

אפציע 2
צייגט צוויי סארטן ID
ביידע מוזן האבן אייער נאמען און אמווייניגסטנס איינס מוז האבן אייער יעצטיגע אדרעס.

+

ביישפילן:
• וויילער אינפארמאציע קארטל און באנק סטעיטמענט
• יוטיליטי ביל און סטודענט  IDקארטל
איר האט נישט אזוינס? נישט קיין פראבלעם!
זעט די ליסטע פון אנגענומענע סארטן  IDפאר אפציע  2אונטן

From a government or government agency

פון א רעגירונג אדער רעגירונג אגענטור

• band membership card

• בענד מעמבערשיפ קארטל

• birth certificate

• געבורט סערטיפיקאט

• Canadian citizenship card
or certificate

• קאנאדישע בירגערשאפט קארטל
אדער סערטיפיקאט

• Canadian Forces identity card

• קאנאדישע פארסעס אידענטיטעט קארטל

• Canadian passport

• קאנאדישע פאספארט

•

card issued by an Inuit local authority

• קארטל ארויסגעגעבן דורך אן  Inuitלאקאלע אויטאריטעט

• firearms licence

• וואפנס לייסענס

• government cheque or cheque stub

• רעגירונג טשעק אדער טשעק סטאב

• government statement of benefits

• רעגירונג סטעיטמענט פון בענעפיטן

•

health card

• העלט קארטל

• income tax assessment

• אינקאם טעקס אסעסמענט

• Indian status card or temporary confirmation of
registration

• אינדיאנער סטאטוס קארטל אדער צייטווייליגע באשטעטיגונג פון
רעגיסטראציע

• library card

• לייברערי קארטל

• licence or card issued for fishing, trapping
or hunting

• לייסענס אדער קארטל ארויסגעגעבן פאר פישכאפן ,טרעפינג
אדער פאנגען

• liquor identity card

• ליקער אידענטיטעט קארטל

• Métis card

•  Métisקארטל

• old age security card

• אלטע עלטער סעקיוריטי קארטל
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• parolee card

• פעראלי קארטל

• property tax assessment or evaluation

• פראפערטי טעקס אסעסמענט אדער אפשאצונג

• public transportation card

• פובליק טראנספארטאציע קארטל

• social insurance number card

• סאשעל אינשורענס נומער קארטל

• vehicle ownership

• וויהיקל אייגנטומערשאפט

• Veterans Affairs health care identification card

• וועטעראנען אפעירס העלט קעיר אידענטיפיקאציע קארטל

From Elections Canada

פון עלעקשאנס קאנאדע

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

• געצילטע איבערגעמאכטע פארם צו איינוואוינער פון לאנג-
טערמיניגע קעיר אינסטיטוציעס

• voter information card

• וויילער אינפארמאציע קארטל

From an educational institution

פון אן עדיוקעישאנעל אינסטיטוציע

• correspondence issued by a school, college or university

• קארעספאנדאנץ ארויסגעגעבן דורך א שולע ,קאלעדזש אדער
אונטיווערזיטעט

• student identity card

• סטודענט אידענטיטעט קארטל

From a health care facility or organization

פון א העלט קעיר פאסיליטי אדער ארגאניזאציע

• blood donor card

• בלוט נדבן קארטל

• CNIB card

•  CNIBקארטל

• hospital card

• שפיטאל קארטל

• label on a prescription container

• לעיבל אויף פרעסקריפשאן קאנטעינער

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

• אידענטיטעט ברעיסלעט ארויסגעגעבן דורך א שפיטאל אדער
לאנג-טערמיניגע
קעיר אינסטיטוציע

• medical clinic card

• מעדיצינישע קליניק קארטל

From a financial institution

פון א פינאנציעלע אינסטיטוציע

• bank statement

• באנק סטעיטמענט

• credit card

• קרעדיט קארטל

• credit card statement

• קרעדיט קארטל סטעיטמענט

• credit union statement

• קרעדיט יוניאן סטעיטמענט

• debit card

• דעביט קארטל

• insurance certificate, policy or statement

• אינשורענס סערטיפיקאט ,פאליסי אדער סטעיטמענט

• mortgage contract or statement

• מארטגעדזש קאנטראקט אדער סטעיטמענט

• pension plan statement

• פענסיע פלאן סטעיטמענט

• personal cheque

• פערזענליכע טשעק
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From a private organization

פון א פריוואטע ארגאניזאציע

• employee card

• עמפלויאי קארטל

• residential lease or sub-lease

• רעזידענשל ליעס אדער סוב-ליעס

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

• יוטיליטי ביל )צ.ב :.עלעקטריציטעט; וואסער; טעלעקאמיוניקאציעס
סערוויסעס אריינגערעכנט טעלעפאן ,קעיבל אדער סאטעלייט(

Letters of confirmation

בריוו פון באשטעטיגונג

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

• בריוו פון א פובליק קיורעיטאר ,פובליק גארדיען אדער פובליק
טראסטי

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

• בריוו פון באשטעטיגונג פון וואוינארט פון א  First Nationsבענד
אדער רעזערוו אדער אן  Inuitלאקאלע אויטאריטעט

• 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

• בריוו פון באשטעטיגונג פון וואוינארט ,בריוו פון סטעי ,אדמישאן
פארם ,אדער סטעיטמענט פון בענעפיטן פון איינע פון די פאלגנדע
באשטימטע עסטאבלישמענטס:
סטודענט'ס וואוינארט
סיניאר'ס וואוינארט
לאנג טערמיניגע קעיר אינסטיטוציע
שעלטער
זופ קיך
• קאמיוניטי-באזירטע וואוינארט פאסיליטי

נאך סארטן  IDקענען ווערן צוגעלייגט .מיר נעמען אן אי-סטעיטמענטס און אי-אינוואויסעס .דרוקט עס ארויס אדער ווייזט עס אויף א מאביל דעווייס.

אפציע 3
אויב איר האט נישט קיין ID
קענט איר נאך אלץ שטימען אויב איר דערקלערט אייער אידענטיטעט און אדרעס שריפטליך און איר האט איינער וואס קען
אייך און וואס איז באשטימט צו אייער פאולינג סטאנציע צו וואוטש'ן פאר אייך.

+

דער וואוטשער מוז קענען צייגן זיין אדער איר אייגענעם אידענטיטעט און אדרעס .א מענטש קען וואוטש'ן בלויז פאר איין
מענטש
)אויסער אין לאנג-טערמיניגע קעיר אינסטיטוציעס(.

די גאנצע ליסטע פון אנגענומענע  IDאיז אוועילעבל אין פילע שפראכן ביי .elections.ca
פאר אנדערע פארמאטן ,אזוי ווי ברעיל און אודיא ,רופט .1-800-463-6868
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