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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  

 

From a government or government agency Nga qeveria apo nga agjenci qeveritare 

• band membership card • kartë anëtarësie në bandë vendasish 

• birth certificate • çertifikatë lindje 

• Canadian citizenship card  
or certificate 

• kartë ose çertifikatë qytetarie kanadeze 

• Canadian Forces identity card • kartë identiteti e Forcave Kanadeze 

• Canadian passport • pasaportë kanadeze 

• card issued by an Inuit local authority  • kartë e lëshuar nga një autoritet lokal inuit 

• firearms licence • liçensë përdorimi armësh zjarri 

• government cheque or cheque stub • çek apo faturë çeku lëshuar nga qeveria  

• government statement of benefits • dëshmi ndihme financiare nga qeveria 

• health card  • kartë shëndeti 

• income tax assessment • vlerësim i taksave mbi të ardhurat 

• Indian status card or temporary confirmation of 
registration 

• kartë e statusit indian ose konfirmim i përkohshëm 
regjistrimi 

• library card • kartë anëtarësie në bibliotekë 

• licence or card issued for fishing, trapping  
or hunting 

• liçensë apo kartë e lëshuar për peshkim, kapje kafshësh 
me kurth apo gjueti 

• liquor identity card • kartë përdorimi alkoholi 

• Métis card • kartë për statusin Metis 
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• old age security card • kartë e sigurimit për moshat e vjetra 

• parolee card • kartë e të liruarit me kusht 

• property tax assessment or evaluation • llogaritje apo vlerësim i taksës mbi pronën 

• public transportation card • kartë transporti publik 

• social insurance number card • kartë e sigurimit shoqëror 

• vehicle ownership • pronësi automjeti 

• Veterans Affairs health care identification card • kartë identifikimi shëndetsor nga Ministria e Veteranëve 

From Elections Canada Nga Komisioni Kanadez i Zgjedhjeve 

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

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

• voter information card • kartë informacioni për votuesit 

From an educational institution Nga një institucion arsimor 

• correspondence issued by a school, college or university • letërkëmbim dërguar nga shkolla, kolegji apo universiteti 

• student identity card • kartë identiteti studentor 

From a health care facility or organization Nga një organizatë apo klinikë e shërbimit shëndetsor 

• blood donor card • kartë e dhurimit të gjakut 

• CNIB card • kartë e Institutit Kombëtar Kanadez për të Verbërit 

• hospital card • kartë spitalore 

• label on a prescription container • etiketë ambalazhit të ilaçeve me recetë 

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

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

• medical clinic card • kartë klinike shëndetsore 

From a financial institution Nga institucionet financiare 

• bank statement • deklaratë e llogarisë bankare 

• credit card • kartë krediti 

• credit card statement • dëshmi e llogarisë së kreditit 

• credit union statement • dëshmi e llogarisë së institucionit të kreditit 

• debit card • kartë debiti 

• insurance certificate, policy or statement • certifikatë siguracioni, dëshmi e marrëveshjes së 
siguracionit 

• mortgage contract or statement • kontratë apo dëshmi llogarie për kredinë e shtëpisë 

• pension plan statement • dëshmi e planit të pensionit 

• personal cheque • çek personal 
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From a private organization Nga organizata private 

• employee card • kartë punësimi 

• residential lease or sub-lease • kontratë qeraje apo ri-dhënie me qera 

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

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

Letters of confirmation Letra vërtetimi 

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

• letër nga një mbikqyrës publik, kujdestar publik, apo i 
besuar publik 

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

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

• 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 

• 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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