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ត្រវូមាន ID របសអ់្នកជាស្ត្សចបាច ់ស្ ើមប្សី្បាោះស្នោរ 
ជំស្រើសបីយ៉ាង ស្ ើម្បីបញ្ជាក់អំ្ពីអ្រតសញ្ជាណ និងអាសយដ្ឋានរបស់អ្នក 

 

 

ជសំ្រើសទ ី1  

 
 

បង្ហាញ ID មយួ ននណាមយួទងំស្នោះ  

 លិខិរស្បើកបររបស់អ្នក 

 ប័ណណអ្វីស្្្េងស្ទៀរ ដ លបានស្ចញឲ្យស្ដ្ឋយរដ្ឋាភិបាលកាណាដ្ឋ (សហព័នធ, ដខត្រ/អាណាដខត្រ ឬរំបន់) ដ លមានរូបថរ 

ស្្មោះ និងអាសយដ្ឋានបចចុប្បននរបស់អ្នក 

ជសំ្រើសទ ី2  

 

+ 

 

បង្ហាញ ID ពរីមខុ 

ទំងពីរមុខត្រូវដរមានស្ ម្ោះរបស់អ្នក ស្ហើយយ៉ាងស្ោចណាស់ មួយត្រូវដរមានអាសយដ្ឋានបចចុប្បននរបស់អ្នក 

ឧទហរណ៖៍  

 ប័ណណព័រ៌មានអ្នកស្បាោះស្នោរ និងរបាយការណ៍ធនាគារ 
 វិកកយប័ត្រទឹកស្ភលើង និងប័ណណ ID និស្េិរ 

ស្រើពុមំានវរថទុងំស្នោះឬ?  គាមនបញ្ជាស្ ើយ!  

ស្មើលបញ្ជនីន ID អាចទទលួយកបាន សរំាបជ់សំ្រើសទ ី2 ខាងស្ត្កាម  

 

D’un gouvernement ou d’un organisme 
gouvernemental 

មកពរីដ្ឋាភបិាលឬភ្នោកង់្ហររដ្ឋាភបិាល 

 carte de membre d’une bande  ប័ណណសមាជិកភ្នពកុលសមព័នធ 

 certificat de naissance  សំបុត្រកំស្ណើរ 

 carte ou certificat de citoyenneté canadienne  ប័ណណសញ្ជារិកាណាដ្ឋ ឬសញ្ជាប័ត្រ 

 carte d’identité des Forces canadiennes  អ្រដសញ្ជាណប័ណណកងទ័ពកាណាដ្ឋ 

 passeport canadien  លិខិរឆ្លងដ នកាណាដ្ឋ 

 carte délivrée par une autorité locale inuite  ប័ណណបានស្ចញឲ្យស្ដ្ឋយអាជាាធរអ្ ៊ីនូរមូលដ្ឋាន  

 permis d’arme à feu  សំបុត្រអ្នុញ្ជារកាន់កាប់អាវុធ 

 chèque ou talon de chèque du gouvernement  ដសករដ្ឋាភិបាល ឬបង្ហាន់ន ដសក 

 relevé de prestations du gouvernement  របាយការណ៍ននអ្រថត្បស្យជន៍រដ្ឋាភិបាល 

 carte d’assurance-maladie  ប័ណណសុខភ្នព  
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 avis de cotisation d’impôt sur le revenu  ការត្បមាណពនធត្បាក់ចំណូល 

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

 ប័ណណស្ថានភ្នពឥណាាន ឬការបញ្ជាក់បស្ណាដោះអាសនន ននការចុោះស្្មោះ 

 carte de bibliothèque  ប័ណណបណាាល័យ 

 permis ou carte de pêche, de piégeage ou de chasse  លិខិរអ្នុញ្ជារ ឬប័ណណ បានស្ចញឲ្យ សំរាប់ស្នស្ថទត្រី ការដ្ឋក់អ្នាាក់ 
ឬត្បមាញ់ 

 carte d’identité d’une régie des alcools  អ្រដសញ្ជាណប័ណណទឹញស្ត្រឿងត្សវឹង 

 carte de Métis  ប័ណណ Métis 

 carte de la Sécurité de la vieillesse  ប័ណណសនដិសុខជនាមយុ 

 carte de libéré conditionnel  ប័ណណមនុស្េជាប់លកខខ័ណាស្ដ្ឋោះដលង 

 avis de cotisation ou d’évaluation de l’impôt foncier  ការត្បមាណពនធត្ទព្យ ឬការវាយរនមល 

 carte de transport en commun  ប័ណណយនជំនិោះស្ថធារណៈ 

 carte d’assurance sociale  ប័ណណស្លខធានារា៉ាប់រងសងគម 

 document de propriété d’un véhicule  មាាស់រថយនដ 

 carte d’identité de santé d’Anciens Combattants  អ្រដសញ្ជាណប័ណណសុខាភិបាល កិចចការអ្រីរយុទធជន 

D’Élections Canada មកពកីារស្បាោះស្នោរកាណាដ្ឋ 

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

 ការដកទំរង់បានប៉ង សំរាប់អ្នកមូលដ្ឋានននស្ថាប័នដថទំយូរអ្ដងវង 

 carte d’information de l’électeur  ប័ណណព័រ៌មានអ្នកស្បាោះស្នោរ 

D’un établissement d’enseignement មកពវីជិាាស្ថានការអ្បរ់ ំ

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

 លិខិរស្ឆ្លើយឆ្លង បានស្ចញឲ្យស្ដ្ឋយស្ថលាស្រៀន មោវិទ្ាល័យ 

ឬស្ថកលវិទ្ាល័យ 

 carte d’identité d’étudiant  អ្រដសញ្ជាណប័ណណនិស្េិរ 

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

មកពមីនទរីសខុាភបិាល ឬអ្ងគការ 

 carte de donneur de sang  ប័ណណអ្នកឲ្យ្ម 

 carte de l’INCA  ប័ណណ CNIB 

 carte d’hôpital  ប័ណណមនទរីស្ពទ្យ 
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 étiquette sur un contenant de médicaments sous 
ordonnance 

 ស្ថាកស្ៅស្លើ បឱសថស្វជជបញ្ជា 

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

 ដខ្េន អ្រដសញ្ជាណ បានស្ចញឲ្យស្ដ្ឋយមនទីរស្ពទ្យ 
ឬស្ថាប័នដថទំយូរអ្ដងវង 

 carte d’une clinique médicale  ប័ណណស្វជជមនទីរសុខភ្នព 

D’une institution financière មកពសី្ថាបន័ហរិញ្ញវរថ ុ
 état de compte bancaire  របាយការណ៍ធនាគារ 
 carte de crédit  ប័ណណឥណទន 

 relevé de carte de crédit  របាយការណ៍ប័ណណឥណទន 

 état de compte d’une caisse populaire  របាយការណ៍ឥណទនសហភ្នព 

 carte de débit  ប័ណណស្ ប ៊ិរ 

 certificat, police ou relevé d’assurance  សំបុត្រធានារា៉ាប់រង ច្ាប់សន្ា ឬរបាយការណ៍ 
 convention hypothécaire ou état de compte de prêt 

hypothécaire 
 កិចចសន្ា ឬរបាយការណ៍ត្បាក់បុលទិញ្ទោះ 

 état des prestations d’un régime de retraite  របាយការណ៍រំស្រាងត្បាក់និវរដន៍ 
 chèque personnel  ដសកផ្ទាល់ខលួន 

D’un organisme privé មកពអី្ងគការឯកជន 

 carte d’employé  ប័ណណនិស្យជិរ 

 bail ou sous-bail d’habitation  កិចចសន្ាជួលលំស្ៅដ្ឋាន ឬកិចចសន្ាជួលបនដ 
 facture d’un service public (p. ex. électricité, eau, 

services de télécommunication, comme le téléphone, la 
télévision par câble ou la télévision  
par satellite) 

 វិកកយប័ត្រទឹកស្ភលើង ( ូចជា៖ អ្រគសិនី; ទឹក; ស្សវារមនារមន៍ 
រួមទំងទូរស័ពទ, ដខ្េកាប ឬផ្ទាយរណប) 

Lettres de confirmation សបំតុ្រននការបញ្ជាក ់

 lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public   សំបុត្រមកពីអ្ភិរក្េស្ថធាណៈ, អាណាព្ាបាលស្ថធារណៈ 
ឬអ្នកទទួលបនទកុស្ថធារណៈ 

 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 

 សំបុត្រននការបញ្ជាក់នូវលំស្ៅដ្ឋាន មកពីកុលសមព័នធជនជារិ ំបូង 

ឬទីបំរុងទុក ឬអាជាាធរអ្ ៊ីនូរមូលដ្ឋាន 
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 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  

 សំបុត្រននការបញ្ជាក់នូវលំស្ៅដ្ឋាន, សំបុត្រននការស្ថោក់, 
ទំរង់ការអ្នុញ្ជារចូល, ឬរបាយការណ៍ននអ្រថត្បស្យជន៍ 
មកពីស្ថាប័នណាមួយ ដ លបានចារ់តំងស្ៅខាងស្ត្កាម៖ 
− លំស្ៅដ្ឋាននិស្េិរ 

− លំស្ៅដ្ឋានត្ពឹទាវ័យ 

− ស្ថាប័នដថទយំូរអ្ដងវង 

− ជត្មក 

−  កដនលង្ដល់អាោរ 
     − មនទីរលំស្ៅដ្ឋានតមសហរមន៍ 

មុខនន ID បដនថម អាចនឹងបានដថម។  ស្យើងទទួលយករបាយការណ៍ស្អ្ ិកត្រូនិក និងវិកកយប័ត្រស្អ្ ិកត្រូនិក។  ដ្រិវា ឬបង្ហាញវា ស្ៅស្លើឧបករណ៍ចល័រ។ 

 

ជសំ្រើសទ ី3  

 
+ 

 

ស្បើសនិអ្នកពុមំាន ID ស្ទ 

អ្នកស្ៅដរអាចស្បាោះស្នោរបាន ស្បើសិនអ្នកត្បកាសអ្រដសញ្ជាណ និងអាសយដ្ឋានរបស់អ្នក ជាលាយល័កខណ៍អ្ក្េរ 
និងឲ្យជនណាមាោក់ដ លស្ថាល់អ្នក និងដ លបានចារ់តំង ស្ៅកដនលងស្បាោះស្នោររបស់អ្នក ធានាថាស្ថាល់អ្នក។  

អ្នកធានា ត្រូវដរអាចបង្ហាញអ្រដសញ្ជាណ និងអាសយដ្ឋានរបស់ស្រ។  មនុស្េអាចធានាបាន សំរាប់មនុស្េដរមាោក់ប៉ុស្ណាាោះ 
(ស្លើកដលងដរស្ថាប័នដថទំយូរអ្ដងវង)។ 

 

បញ្ជីសពវត្រប់នន ID ដ លអាចទទួលយកបាន រឺមានជាភ្នស្ថជាស្ត្ចើន ស្ៅឯ elections.ca។   

សំរាប់ទំរង់ស្្្េងស្ទៀរ  ូចជាអ្ក្េត្បាាល និងសំស្ ង ស្ៅស្លខ 1-800-463-6868។ 


