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Քվեարկությանը մասնակցելու համար բերեք ձեր անձը 
հաստատող փաստաթուղթ 

         

 
 

Տարբերակ 1  

 
 

Ցույց տվեք ձեր անձը հաստատող հետևյալ փաստաթղթերից մեկը  

• ձեր վարորդական իրավունքի վկայականը 
• Կանադայի կառավարության (նահանգային, տարածքային/շրջանային կամ տեղական 

ինքնակառավարման մարմնի) հաստատած որևէ անձը հաստատող փաստաթուղթ, որում առկա 
է ձեր լուսանկարը, նշված է ձեր անունը և ներկայիս բնակության վայրի հասցեն 

Տարբերակ 2  

 

+ 

 

Ցոյց տվեք անձը հաստատող երկու փաստաթուղթ 

Երկու փաստաթղթում էլ պետք է նշված լինի ձեր անունը և, առնվազն, մեկում պետք է նշված լինի 
ձեր ներկայիս բնակության վայրի հասցեն 

Օրինակներ.  
• ընտրողի տեղեկատվական քարտ և տեղեկանք բանկից 
• կոմունալ վճարների անդորրագիր և ուսանողական տոմս 

Չունե՞ք վերոնշյալները: Խնդի՛ր չկա:  
Ստորև տես տարբերակ 2-ով ընդունվող անձը հաստատող փաստաթղթերի ցանկը  

 

From a government or government agency Պետական կամ կառավարության այլ մարմնի 
կողմից տրված 

• band membership card • ցեղախմբի անդամության տոմս 

• birth certificate • ծննդյան վկայական 

• Canadian citizenship card  
or certificate 

• Կանադայի քաղաքացիությունը հաստատող քարտ կամ 
վկայական 

• Canadian Forces identity card • Կանադայի զինված ուժերի գրքույկ 

• Canadian passport • Կանադական անձնագիր 

• card issued by an Inuit local authority  • Ինուիտ տեղական ինքնակառավարման մարմնի 
կողմից տրված վկայական  

• firearms licence • զենքի արտոնագիր 

• government cheque or cheque stub • պետական անդորրագիր կամ անդորրագրի կտրոն 

• government statement of benefits • պետական նպաստներից օգտվողի մասին տեղեկանք 

• health card  • առողջապահական ապահովագրության վկայական  

• income tax assessment • եկամտահարկ վճարողի գնահատման թերթիկ 

• Indian status card or temporary confirmation of 
registration 

• բնիկ հնդկացու կացության քարտ կամ ճամանակավոր 
գրանցման հավաստագիր 

• library card • գրադարանի տոմս 
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• licence or card issued for fishing, trapping  
or hunting 

• ձկնորսության, կենդանիների որսի կամ որսորդության 
արտոնագիր 

• liquor identity card • ալկոհոլային խմիչք գնելու իրավասության քարտ 

• Métis card • Մետիսի քարտ 

• old age security card • տարեց մարդկանց ապահովության քարտ 

• parolee card • բանտից պայմանական վաղաժամկէտ ազատվածի 
քարտ 

• property tax assessment or evaluation • գույքահարկի գնահատական կամ վերլուծություն 

• public transportation card • հասարակական տրանսպորտով փոխադրման 
վկայական 

• social insurance number card • սոցիալական ապահովագրության համարանիշ 

• vehicle ownership • ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականության 
վկայական 

• Veterans Affairs health care identification card • Պատերազմի վետերանների առողջապահական 
ապահովագրության քարտ 

From Elections Canada Կանադայի ընտրական մարմնի կողմից տրված 

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

• հատուկ երկարատև խնամքի հաստատության 
բնակիչների համար տպված ձև 

• voter information card • ընտրողի տեղեկատվական քարտ 

From an educational institution Ուսումնական հաստատության կողմից տրված 

• correspondence issued by a school, college or university • պաշտոնական նամակ` դպրոցից, քոլեջից կամ 
համալսարանից 

• student identity card • ուսանողական տոմս 

From a health care facility or organization Առողջապահական հաստատությունից կամ 
կազմակերպությունից տրված 

• blood donor card • արյան դոնորի քարտ 

• CNIB card • Կույրերի կամ տեսողությունից մասամբ զուրկ անձանց 
նպաստի քարտ (CNIB) 

• hospital card • հիվանդանոցի գրանցման քարտ 

• label on a prescription container • դեղատոմսով ստացվող սրվակի վրա փակցված 
պիտակ 

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

• ինքնությունը հաստատող թևնոց՝ տրված 
հիվանդանոցի կամ երկարատև խնամքի 
հաստատության կողմից 

• medical clinic card • բժշկական կենտրոնում գրանցման քարտ 
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From a financial institution Ֆինանսական կազմակերպության կողմից տրված 

• bank statement • տեղեկանք բանկից 

• credit card • վարկային քարտ 

• credit card statement • քաղվածք վարկային քարտի հաշվից 

• credit union statement • քաղվածք վարկային միության հաշվից 

• debit card • դեբիտային քարտ 

• insurance certificate, policy or statement • ապահովագրության վկայական, պայմանագիր կամ 
տեղեկանք 

• mortgage contract or statement • հիփոթեքային պայմանագիր կամ քաղվածք 

• pension plan statement • կենսաթոշակային քաղվածք 

• personal cheque • անվանական բանկային չեկ 

From a private organization Մասնավոր ձեռնարկությունից 

• employee card • աշխատակցի քարտ 

• residential lease or sub-lease • բնակարանի վարձակալության կամ 
ենթավարձակալության պայմանագիր 

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

• կոմունալ վճարումների (օրինակ՝ էլեկտրական 
հոսանքի, ջրի, հեռահաղորդակցության 
ծառայությունների մատուցման, ներառյալէ 
հեռախոսակապի, կաբելային կամ արբանյակային 
կապի) անդորրագիր 

Letters of confirmation Հավաստագրեր՝ տրված 

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

• դատարանի կողմից նշանակված հասարակական 
պաշտպանի, հանրային խնամակալի կամ հանրային 
վստահված անձի մասին 

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

• բնիկ հնդկացիների ցեղախմբի կամ բնիկ հնդկացիների 
տեղական իշխանության կողմից՝ բնակության վայրը 
հաստատելու վերաբերյալ տեղեկանք 

• 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 

• տեղեկանք բնակավայրից, կացության վայրից, 
ընդունելության անկետա կամ նպաստի նշանակման 
վերաբերյալ տեղեկանք՝ ստորև հաստատություններից. 
− ուսանողական հանրակացարանից 
− տարեց մարդկանց կացության վայրից 
− երկարատև խնամքի հաստատությունից 
− ապաստարանից 
− անվճար սննդի կետից 
− համայնքային ենթակայության բնակարանից 

Կարող են ավելացվել անձը հաստատող լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր: Մենք ընդունում ենք էլեկտրոնային դիմում-
փաստաթղթեր և հաշիվներ: Դրանք անհրաժեշտ է տպագիր ներկայացնել կամ ցուցադրել բջջային սարքի վրա:  
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+ 

 

Եթե չունեք անձը հաստատող փաստաթուղթ 

Դուք դեռ իրավունք ունեք մասնակցել քվեարկությանը, եթե գրավոր հայտարարություն տարածեք 
ձեր անձի և բնակության վայրի մասին, և նշեք որևէ անձի, որը ճանաչում է ձեզ և գրանցված է ձեր 
նույն ընտրատարածքում ու կարող է երաշխավորել ձեր համար:  

Երաշխավորողը պետք է կարողանա իր անձը և բնակության վայրը հաստատող փաստաթուղթ 
ներկայացնել: Որևէ անձ չի կարող երաշխավոր լինել մեկից ավել անձանց համար 
(բացառությամբ՝ երկարատև խնամքի հաստատություններից): 

 
Այլ լեզուներով անձը հաստատող ընդունելի փաստաթղթերի ցանկը հասանելի է elections.ca կայքում:   
Այլ՝ օրինակ բրայլյան լեզվով կամ ձայնային տարբերակով ձևաչափերի համար, խնդրում ենք զանգահարել  
1-800-463-6868 հեռախոսահամարով: 
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