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Bëni gati dokumentin e identifikimit 
Ja cilat janë tre mënyrat për të provuar identitetin 

 
 
Mënyra e 
parë 

 

 
 

Paraqisni një nga këto dokumente identiteti 
• Patentën e makinës 
• Çdo lloj karte të lëshuar nga qeveritë kanadeze (federale, provincale/territorial apo lokale) dhe që 

përmban fotografinë, emrin dhe adresën tuaj të tanishme.   

Mënyra e 
dytë 

 

 
+ 

 

Paraqisni dy dokumente identifikimi 
Që të përmbajnë të dyja emrin tuaj, por që njëra të ketë edhe adresën e tanishme.  
Shembull:  
• kartë të informacionit për votuesin dhe deklaratë të llogarisë bankare  
• faturë të shërbimeve (drita, ujë, etj.) dhe kartë identiteti për studentë 

Nuk keni asnjë nga këto? S’ka problem.  
Më poshtë do të gjeni listën e dokumenteve të identitetit që pranohen për mënyrën e dytë  

 

D’un gouvernement ou d’un organisme 
gouvernemental 

Nga qeveria apo nga agjenci qeveritare 

• carte de membre d’une bande • kartë anëtarësie në bandë vendasish 

• certificat de naissance • çertifikatë lindje 

• carte ou certificat de citoyenneté canadienne • kartë ose çertifikatë qytetarie kanadeze 

• carte d’identité des Forces canadiennes • kartë identiteti e Forcave Kanadeze 

• passeport canadien • pasaportë kanadeze 

• carte délivrée par une autorité locale inuite • kartë e lëshuar nga një autoritet lokal inuit 

• permis d’arme à feu • liçensë përdorimi armësh zjarri 

• chèque ou talon de chèque du gouvernement • çek apo faturë çeku lëshuar nga qeveria  

• relevé de prestations du gouvernement • dëshmi ndihme financiare nga qeveria 

• carte d’assurance-maladie • kartë shëndeti 

• avis de cotisation d’impôt sur le revenu • vlerësim i taksave mbi të ardhurat 

• carte de statut d’Indien ou confirmation temporaire  
de l’inscription 

• kartë e statusit indian ose konfirmim i përkohshëm 
regjistrimi 

• carte de bibliothèque • kartë anëtarësie në bibliotekë 

• permis ou carte de pêche, de piégeage ou de chasse • liçensë apo kartë e lëshuar për peshkim, kapje kafshësh 
me kurth apo gjueti 

• carte d’identité d’une régie des alcools • kartë përdorimi alkoholi 

• carte de Métis • kartë për statusin Metis 



Albanian (10/2019)   
2 

• carte de la Sécurité de la vieillesse • kartë e sigurimit për moshat e vjetra 

• carte de libéré conditionnel • kartë e të liruarit me kusht 

• avis de cotisation ou d’évaluation de l’impôt foncier • llogaritje apo vlerësim i taksës mbi pronën 

• carte de transport en commun • kartë transporti publik 

• carte d’assurance sociale • kartë e sigurimit shoqëror 

• document de propriété d’un véhicule • pronësi automjeti 

• carte d’identité de santé d’Anciens Combattants • kartë identifikimi shëndetsor nga Ministria e Veteranëve 

D’Élections Canada Nga Komisioni Kanadez i Zgjedhjeve 

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

• formulari i rishikimit drejtuar banorëve të institucioneve të 
ndihmës mjekësore afat-gjatë  

• carte d’information de l’électeur • kartë informacioni për votuesit 

D’un établissement d’enseignement Nga një institucion arsimor 

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

• letërkëmbim dërguar nga shkolla, kolegji apo universiteti 

• carte d’identité d’étudiant • kartë identiteti studentor 

D’un établissement ou d’un organisme de soins 
de santé 

Nga një organizatë apo klinikë e shërbimit shëndetsor 

• carte de donneur de sang • kartë e dhurimit të gjakut 

• carte de l’INCA • kartë e Institutit Kombëtar Kanadez për të Verbërit 

• carte d’hôpital • kartë spitalore 

• étiquette sur un contenant de médicaments sous 
ordonnance 

• etiketë ambalazhit të ilaçeve me recetë 

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

• byzylyk identifikimi lëshuar nga spitali apo institucioni i 
ndihmës mjekësore afatgjatë  

• carte d’une clinique médicale • kartë klinike shëndetsore 

D’une institution financière Nga institucionet financiare 

• état de compte bancaire • deklaratë e llogarisë bankare 

• carte de crédit • kartë krediti 

• relevé de carte de crédit • dëshmi e llogarisë së kreditit 

• état de compte d’une caisse populaire • dëshmi e llogarisë së institucionit të kreditit 

• carte de débit • kartë debiti 

• certificat, police ou relevé d’assurance • certifikatë siguracioni, dëshmi e marrëveshjes së 
siguracionit 

• convention hypothécaire ou état de compte de prêt 
hypothécaire 

• kontratë apo dëshmi llogarie për kredinë e shtëpisë 

• état des prestations d’un régime de retraite • dëshmi e planit të pensionit 

• chèque personnel • çek personal 



Albanian (10/2019)   
3 

D’un organisme privé Nga organizata private 

• carte d’employé • kartë punësimi 

• bail ou sous-bail d’habitation • kontratë qeraje apo ri-dhënie me qera 

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

• faturë shërbimesh (për shembull elektriku, uji, shërbimi 
telekomunikimi, duke përfshirë telefonin, kabllin, e 
satelitin) 

Lettres de confirmation Letra vërtetimi 

• lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public  • letër nga një mbikqyrës publik, kujdestar publik, apo i 
besuar publik 

• 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 

• letër që vërteton vendbanimin nga një bandë e Kombeve 
të Parë ose nga rezervatet ose autoritet lokal inuit 

• lettre de confirmation de résidence, attestation de séjour, 
formulaire d’admission ou relevé de prestations délivré 
par l’autorité responsable : 
− d’une résidence pour étudiants 
– d’une résidence pour personnes âgées 
– d’un établissement de soins de longue durée 
– d’un refuge 
– d’une soupe populaire 
– d’un établissement résidentiel communautaire  

• letër që vërteton vendbanimin, leje qëndrimi, formë 
pranimi, apo dëshmi përfitimesh nga një prej 
institucioneve të mëposhtme: 

– konvikt studentësh 
– shtëpi për të moshuarit 
– institucion i ndihmës mjekësore afatgjatë 
– strehë 
– qendër bamirësie ushqimi falas 
– qendër banimi e mbështetur nga komuniteti 

Mund të shtohen edhe dokumente të tjerë identiteti. Pranojmë edhe deklarata apo fatura elektronike. Printojini ose tregojini në 
aparatet mobile.  
 

Mënyra e 
Tretë 

 

 
+ 

 

Nëse nuk keni asnjë dokument identifikimi 
Përsëri mund të votoni nëse deklaroni me shkrim identitetin dhe adresën e banimit dhe nëse del 
dikush që ju njeh dhe që është caktuar të dëshmojë për ju në qendrën e votimit.  
Dëshmitari duhet të jetë në gjendje të provojë identitetin dhe adresën e vet. Një person mund të 
dëshmojë vetëm për një person tjetër (me përjashtim të rasteve të institucioneve të ndihmës 
mjekësore afatgjatë.)  
 

 
Lista e plotë e formave të pranueshme të identitetit mund të gjendet në gjuhë të ndryshme te elections.ca.   
Për formate të tjerë, si sistemi braille ose me zë telefononi në 1-800-463-6868. 
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