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 : کارت شناسایی خود را برای نشان دادن آماده داشتھ باشید
 
 ، یاگواھینامھ ی رانندگی •
 خود، یا منطقھ ای (تریتوری)کارت شناسایی استانی  یا  •
 آن باشد، یاھر گونھ کارت دولتی کھ عکس، نام و نشانی کنونی شما روی  •
 دو قطعھ باید نام شما را داشتھ باشد، و یکی باید نشانی شما را نیز داشتھ باشد.ھر . دو قطعھ کارت شناسایی •

Preuves d’identité :  کارتھای شناسایی  با  نام شما 
• carte d’assurance-maladie • کارت بھداشت 
• passeport canadien • گذرنامھ ی کانادایی 
• certificat de naissance • شنانسنامھ 
• certificat de citoyenneté canadienne • مدرک تبعیت کانادا 
• carte de citoyenneté • کارت تابعیت 
• carte d’assurance sociale • کارت شماره ی بیمھ ی اجتماعی 
• certificat de statut d’Indien • کارت وضعیت بومیان 
• carte d’identité des Forces canadiennes • کارت شناسایی نیروھای کانادا 
• carte de santé d’Anciens Combattants • کارت امور بھداشت سربازان بازنشستھ 
• carte de la Sécurité de la vieillesse • کارت امنیت سالمندان 
• carte d’hôpital • کارت بیمارستان 
• carte d’une clinique médicale • کارت گلینیک پزشکی 
• étiquette sur un contenant de médicaments sous 

ordonnance 
 برچسب روی یک نسخھ ی دارویی •

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

دستبند شناسایی از طرف یک بیمارستان یا تسھیالت دراز مدت  •
 مراقبت

• carte de donneur de sang • ا کننده ی خونکارت اھد 
• carte de l’INCA • کارت مؤسسھ ی ملی نابینایان کانادا 
• carte de crédit • کارت اعتباری 
• carte de débit • کارت  بانکی 
• carte d’employé • کارت کارمندی 
• carte d’identité d’étudiant • کارت شناسایی دانشجویی 
• carte de transport en commun • کارت حمل و نقل عمومی 
• carte de bibliothèque • کارت کتاب خانھ 
• carte d’identité d’une régie des alcools • کارت شناسایی مجوز خرید مشروب 
• carte de libéré conditionnel • کارت مشمولین عفو 
• permis d’arme à feu • کارت مالکیت اسلحھ 
• permis ou carte de pêche, de piégeage ou de 

chasse 
 کارت صادر شده برای ماھی گیری، تلھ گذاری یا شکارمجوز یا  •



Preuves d’identité et d’adresse : نشانی نام و کارتھای شناسایی ھمراه با 
• facture d’un service public (p. ex. électricité, eau, 

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

صورت حساب خدمات رفااھی (مانند برق، آب، تلویزیون، خدمات  •
 تلفن، اینترنت یا ماھواره)

• état de compte bancaire • رسید بانکی 
• état de compte d’une caisse populaire • رسید واحدھای اعتباری 
• relevé de carte de crédit • رسید کارت اعتباری 
• chèque personnel • چک شخصی 
• relevé de prestations du gouvernement • رسید مزایای دولتی 
• chèque ou talon de chèque du gouvernement • چک دولتی یا رسید چک 
• état des prestations d’un régime de retraite • رسید طرح بازنشستگی 
• bail ou sous-bail d’habitation • رھن نامھ اجاره نامھ یا 
• convention hypothécaire ou état de compte de prêt 

hypothécaire 
 قرارداد یا رسید وام خانھ •

• avis de cotisation d’impôt sur le revenu • ارزیابی مالیات بر درآمد 
• avis de cotisation ou d’évaluation de l’impôt foncier • بر اموال غیر منقول ارزیابی یا تعیین مالیات 
• document de propriété d’un véhicule • سند مالکیت ماشین 
• certificat, police ou relevé d’assurance •  سند ، قرارداد یا سند بیمھ 
• correspondance provenant d’une école, d’un collège 

ou d’une université 
 از طرف مدرسھ، کالج یا دانشگاه مکاتبھ صادرشده •

• lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public • نامھ از ی موزه ی عمویم یا نگھبان عمومی یا متولی عمومی 
• formulaire de révision ciblée remis par Élections 

Canada aux résidents d’établissements de soins de 
longue durée 

زبینی ھدفمند از طرف اداره ی کانادا بھ ساکناند برای مراقبت فرم با •
 دراز مدت از تسھیالت

• 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 

 لل بومی یا مقامات بومینامھ در تأیید اقامت از م •

• lettre de confirmation de résidence, attestation de 
séjour, formulaire d’admission ou relevé de 
prestations délivré par l’autorité responsable : 

نامھ در تأیید اقامت، نامھ ی ماندن، فرم اجازه یا اقامت مزایا از یکی  •
 ر زیر:از ادارات مطرح شده د

– d’une résidence pour étudiants – اقامت دانشجویی 
– d’une résidence pour personnes âgées – اقامت سالمندان 
– d’un établissement de soins de longue durée – تسھیالت مراقبت دراز مدت 
– d’un refuge – پناھگاه 
– d’une soupe populaire – سوپ مرغ 

 
ما کارت شناسایی و مدارک صادر شده در فرمتھای اصلی را قبول میکنیم. در مورد مدارکی کھ بھ صورت الکترونیکی صادرشده اند ( مانند 

را قبول میکنیم یا شما میتوانید آنھا را روی تلفن ھمراه خود بھ ما نشان  نسخھ ھای چاپیرسیدھای الکترونیکی یا  فاکتورھای الکترونیکی)، ما 
 ید. دھ

 شما کارت شناسایی دارید ولی نمیتوانید نشانی خود را ثابت کنید؟ 

و کسی را داشتھ باشید کھ شما را بشناسد و نشانی شما را تأیید کند.  : دو قطعھ کارت شناسایی نشان دھید کھ اسمتان روی آن باشدسوگند بخورید
ھمان مرکز رأی گیری ثبت نام کرده باشد. این شخص میتواند حرف شخص  این شخص باید کارت شناسایی ھمراه با نشانی را نشان دھد، و در

 .اول را تأیید کند

 این اطالعات بھ زبانھا و فرمتھای دیگر در دست رس است. 
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