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 גרייט צו שטימען IDהאט אייער 
 דריי אפציעס צו צייגן אייער אידענטיטעט און אדרעס

 
 

 יאר אלט אויפן וואל טאג. 18כדי צו שטימען, מוזט איר זיין א קאנאדישער בירגער און אמווייניגסטנס 

   1אפציע 

 
 

   IDצייגן איינס פון די סארטן פון 
 אייער דרייווערס לייסענס  •
קארטל ארויסגעגעבן דורך א קאנאדישע רעגירונג (פעדעראלע, פראווינציאלע/טעריטאריאלע אדער סיי וועלכע אנדערע  •

 לאקאלע) מיט אייער בילד, נאמען און יעצטיגע אדרעס

  2אפציע 

 
+ 

 

  IDצייגט צוויי סארטן 
 ביידע מוזן האבן אייער נאמען און אמווייניגסטנס איינס מוז האבן אייער יעצטיגע אדרעס.

  ביישפילן:
 וויילער אינפארמאציע קארטל און באנק סטעיטמענט  •
 קארטל  IDיוטיליטי ביל און סטודענט  •

 איר האט נישט אזוינס? נישט קיין פראבלעם!  
 אונטן  2פאר אפציע  IDליסטע פון אנגענומענע סארטן זעט די 

 

D’un gouvernement ou d’un organisme 
gouvernemental 

 רעגירונג אדער רעגירונג אגענטורפון א 

• carte de membre d’une bande • בענד מעמבערשיפ קארטל 

• certificat de naissance • געבורט סערטיפיקאט 

• carte ou certificat de citoyenneté canadienne •  קאנאדישע בירגערשאפט קארטל 
 אדער סערטיפיקאט

• carte d’identité des Forces canadiennes • קאנאדישע פארסעס אידענטיטעט קארטל 

passeport canadien (accepté seulement comme preuve 
d’identité) 

(אנגענומען נאר אלס באווייז פון  קאנאדישע פאספארט •
 אידענטיטעט)

• carte délivrée par une autorité locale inuite •  קארטל ארויסגעגעבן דורך אןInuit  לאקאלע אויטאריטעט 

• permis d’arme à feu • וואפנס לייסענס 

• chèque ou talon de chèque du gouvernement • רעגירונג טשעק אדער טשעק סטאב 

• relevé de prestations du gouvernement • רעגירונג סטעיטמענט פון בענעפיטן 

• carte d’assurance-maladie •  העלט קארטל 

• avis de cotisation d’impôt sur le revenu • אינקאם טעקס אסעסמענט 

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

אינדיאנער סטאטוס קארטל אדער צייטווייליגע באשטעטיגונג פון  •
 רעגיסטראציע

• carte de bibliothèque • לייברערי קארטל 

• permis ou carte de pêche, de piégeage ou de chasse •  לייסענס אדער קארטל ארויסגעגעבן פאר פישכאפן, טרעפינג 
 אדער פאנגען

• carte d’identité d’une régie des alcools • ליקער אידענטיטעט קארטל 
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• carte de Métis • Métis  קארטל 

• carte de la Sécurité de la vieillesse • קיוריטי קארטלאלטע עלטער סע 

• carte de libéré conditionnel • פעראלי קארטל 

• avis de cotisation ou d’évaluation de l’impôt foncier • פראפערטי טעקס אסעסמענט אדער אפשאצונג 

• carte de transport en commun • פובליק טראנספארטאציע קארטל 

• carte d’assurance sociale •  קארטלסאשעל אינשורענס נומער 

• document de propriété d’un véhicule • וויהיקל אייגנטומערשאפט 

• carte d’identité de santé d’Anciens Combattants • וועטעראנען אפעירס העלט קעיר אידענטיפיקאציע קארטל 

D’Élections Canada פון עלעקשאנס קאנאדע 

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

-געצילטע איבערגעמאכטע פארם צו איינוואוינער פון לאנג •
 פאסיליטיסטערמיניגע קעיר 

• carte d’information de l’électeur • וויילער אינפארמאציע קארטל 

D’un établissement d’enseignement פון אן עדיוקעישאנעל אינסטיטוציע 

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

קארעספאנדאנץ ארויסגעגעבן דורך א שולע, קאלעדזש אדער  •
 אונטיווערזיטעט

• carte d’identité d’étudiant • סטודענט אידענטיטעט קארטל 

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

 פון א העלט קעיר פאסיליטי אדער ארגאניזאציע

• carte de donneur de sang • בלוט נדבן קארטל 

• carte de l’INCA • CNIB קארטל 

• carte d’hôpital • שפיטאל קארטל 

• étiquette sur un contenant de médicaments sous 
ordonnance 

 קאנטעינערלעיבל אויף פרעסקריפשאן  •

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

אידענטיטעט ברעיסלעט ארויסגעגעבן דורך א שפיטאל אדער  •
 פאסיליטיטערמיניגע קעיר -לאנג

• carte d’une clinique médicale • מעדיצינישע קליניק קארטל 

D’une institution financière פון א פינאנציעלע אינסטיטוציע 

• état de compte bancaire • באנק סטעיטמענט 

• carte de crédit • קרעדיט קארטל 

• relevé de carte de crédit • קרעדיט קארטל סטעיטמענט 

• état de compte d’une caisse populaire • קרעדיט יוניאן סטעיטמענט 

• carte de débit • דעביט קארטל 

• certificat, police ou relevé d’assurance • אינשורענס סערטיפיקאט, פאליסי אדער סטעיטמענט 

• convention hypothécaire ou état de compte de prêt 
hypothécaire 

 מארטגעדזש קאנטראקט אדער סטעיטמענט •
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• état des prestations d’un régime de retraite •  סטעיטמענטפענסיע פלאן 

• chèque personnel • פערזענליכע טשעק 

D’un organisme privé פון א פריוואטע ארגאניזאציע 

• carte d’employé • עמפלויאי קארטל 

• bail ou sous-bail d’habitation • ליעס-רעזידענשל ליעס אדער סוב 

• facture d’un service public (p. ex. électricité, eau, 
services de télécommunication, comme le téléphone, la 

télévision par câble ou la télévision  
par satellite) 

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

Lettres de confirmation פון באשטעטיגונג בריוו 

• lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public  •  בריוו פון א פובליק קיורעיטאר, פובליק גארדיען אדער פובליק
 טראסטי

• 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 

בענד  First Nationsבריוו פון באשטעטיגונג פון וואוינארט פון א  •
 לאקאלע אויטאריטעט Inuitאדער רעזערוו אדער אן 

• 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    

בריוו פון באשטעטיגונג פון וואוינארט, בריוו פון סטעי, אדמישאן  •
פארם, אדער סטעיטמענט פון בענעפיטן פון איינע פון די פאלגנדע 

 באשטימטע עסטאבלישמענטס:
 טסטודענט'ס וואוינאר −
 סיניאר'ס וואוינארט −
 לאנג טערמיניגע קעיר אינסטיטוציע −
 שעלטער  −
 זופ קיך −
 באזירטע וואוינארט פאסיליטי-קאמיוניטי −

אינוואויסעס. דרוקט עס ארויס אדער ווייזט עס אויף א מאביל -סטעיטמענטס און אי-קענען ווערן צוגעלייגט. מיר נעמען אן אי IDסארטן  אנדערע
 דעווייס.

 

   3אפציע 

 
+ 

 

 IDאויב איר האט נישט קיין 
 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 
 ).פאסיליטיסטערמיניגע קעיר -(אויסער אין לאנג

 
   .elections.caאיז אוועילעבל אין פילע שפראכן ביי  IDדי גאנצע ליסטע פון אנגענומענע 

 .1-800-463-6868פאר אנדערע פארמאטן, אזוי ווי ברעיל און אודיא, רופט 
 

 


	/
	/
	+
	/
	+

