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Պատրաստ ունեցէք ձեր ինքնութեան թուղթը (ID) 
Ցոյց տւէք՝ 
• ձեր մեքենավարութեան վկայականը,  ԿԱՄ 
• ձեր նահանգային կամ տարածքային ինքնութեան թուղթը, ԿԱՄ 
• կառավարութեան կողմից տրամադրւած որեւէ այլ քարթ, որ կրում է ձեր նկարը, անունը եւ ընթացիկ 

հասցէն.  ԿԱՄ 
• ինքնութիւնը հաստատող երկու փաստաթղթեր:   Երկու փաստաթղթերն էլ պիտի կրեն ձեր անունը, եւ 

նրանցից մէկը պիտի ունենայ նաեւ ձեր հասցէն 
 

Pieces with your name: Ձեր անունը ցոյց տւող փաստաթղթեր՝ 

• health card • առողջապահական ապահովագրութեան քարթ 

• Canadian passport • Քանադական անցագիր 

• birth certificate • ծննդեան վկայական 

• certificate of Canadian citizenship • Քանադական քաղաքացիութեան վկայական 

• citizenship card • քաղաքացիութեան քարթ 

• social insurance number card • սոցիալական ապահովագրութեան համարը ցոյց տւող 
քարթ 

• Indian status card • բնիկ հնդկացու կացութեան քարթ  

• Canadian Forces identity card • Քանադական զինեալ ուժերի ինքնութեան թուղթ 

• Veterans Affairs health card • Պատերազմի վետերանների առողջապահական  
ապահովագրութեան քարթ 

• old age security card • տարիքաւորների նիւթականը ապահովելու քարթ 

• hospital card • հիւանդանոցի գրանցման  քարթ  

• medical clinic card •  բուժարանի  գրանցման քարթ  

• label on a prescription container • դեղատոմսով ստացւած սրվակի վրայ փակցւած պիտակ 

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

• ինքնութեան թեւնոց տրւած հիւանդանոցի կամ երկարատեւ 
խնամքի հաստատութեան կողմից 

• blood donor card • արեան նւիրատուի քարթ 

• CNIB card • Կոյրերի կամ տեսողութիւնից մասամբ զուրկ անձերի 
նպաստի քարթ (CNIB) 

• credit card • վարկային քարթ 

• debit card • բանկի վճարային քարթ 

• employee card • պաշտօնեայի քարթ 

• student identity card • աշակերտի ինքնութեան թուղթ 

• public transportation card • հանրային փոխադրութեան քարթ 

• library card • գրադարանի քարթ 

• liquor identity card • ալկոհոլիկ խմիչք գնելու իրաւասութեան քարթ 

• parolee card • պայմանական վաղաժամկէտ բանտից ազատւածի քարթ 
(parolee) 

• firearms licence • զէնքի սեփականացման արտօնագիր 

• license or card issued for fishing, trapping or hunting • ձկնորսութեան, թակարդելու կամ որսորդութեան 
արտօնագիր 



Pieces with your name and address: Ձեր անունը եւ հասցէն կրող փաստաթղթեր՝ 

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

• հաշւեգիր՝ էլեկտրականութեան , ջրի, 
հեռահաղորդակցային սպասարկութիւնների ներառեալ  
հեռաձայն, հեռուստատես կամ  արբանեակային 
հեռուստատես (satellite) 

• bank statement • բանկային հաշւետւութիւն 

• credit union statement • ոչ-շահաբեր վարկային միութեան հաշւետւութիւն 

• credit card statement • վարկային քարթի հաշւետւութիւն 

• personal cheque • անձնական չէք 

• government statement of benefits • նպաստների կառավարական տեղեկանք  

• government cheque or cheque stub • պետական չէք կամ  չէքի կտրոն 

• pension plan statement • կենսաթոշակի տեղեկանք 

• residential lease or sub-lease • բնակավայրի լիզինգ կամ ենթա-լիզինգ 

• mortgage contract or statement • աւանդի պայմանագիր կամ  տեղեկանք (mortgage) 

• income tax assessment • եկամուտի հարկի գնահատում 
property tax assessment or evaluation • գոյքերի հարկի գնահատական կամ վերլուծութիւն 

• vehicle ownership • աւտոմեքենայի սեփականութեան փաստաթուղթ 

• insurance certificate, policy or statement • ապահովագրութեան վկայագիր,  պայմանագիր  կամ 
տեղեկանք 

• correspondence issued by a school, college or 
university 

• նամակագրութիւն` դպրոցի, կոլեջի կամ համալսարանի 
կողմից 

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

• նամակ դատարանով նշանակւած պահապանի, պետական 
խնամակալի   կամ  խնամառուից 

• targeted revision form from Elections Canada to 
residents of long-term care facilities 

• Elections Canada-ի կողմից հրատարակւած փոփոխութիւն  
յղւած երկարատեւ խնամքի հաստատութեան բնակիչներին  

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

• բնակավայրը հաստատող նամակ՝ բնիկ հնդկացիների 
առաջնորդի կամ բնիկ հնդկացիների տեղական 
իշխանութեան  կողմից 

• letter of confirmation of residence, letter of stay, 
admission form or statement of benefits from one of 
the following designated establishments: 

• հետեւեալ հաստատութիւններից  բնակավայրը հաստատող 
նամակ, բնակւելու  նամակ, ընդունւելու  ֆորմ կամ 
նպաստների տեղեկանք՝ 

– student residence – դպրոցականի բնակավայր 
– seniors’ residence – տարեցների բնակավայր 
– long-term care facility – երկարատեւ խնամքի հաստատութիւն 
– shelter – ապաստարան 
– soup kitchen – սուփ քիչըն 

Մենք ընդունում ենք ինքնութեան թուղթ (ID) եւ փաստաթղթեր իրենց օրիգինալ ֆորմատով: Էլեկտրոնային միջոցներով 
պատրաստւած փաստաթղթերի համար  (ինչպէս օրինակ անլայն վաւերագրեր կամ անլայն ֆակտորներ), մենք ընդունում 
ենք տպւած օրինակը, կամ դուք կարող էք դրանք մեզ ցոյց տալ ձեր բջջայինի վրայ: 

Ինքնութեան թուղթ ունէք, բայց չէք կարող փաստել ձեր հասց՞էն  

Երդում կատարէք՝ Ներկայացրէք ինքնութեան երկու թուղթ որոնք կրում են ձեր անունը, եւ մի ծանօթ անձի որ կարող է 
վկայել ձեր հասցէի մասին: Այդ անձը պիտի ներկայացնի իր ինքնութիւնը եւ հասցէն հաստատող վկայագիր, եւ 
արձանագրւած լինի նոյն ընտրատարածքում: Այդ անձը կարող է վկայութիւն տալ միայն մէկ անձի համար: 

Այս տեղեկութիւնը կարող էք գտնել նաեւ այլ լեզուներով եւ ֆորմատներով. 

elections.ca 1-800-463-6868  TTY 1-800-361-8935 
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