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Pinaap Aotkakihtsimaiksi Nitasinaohso’p 
 
 
 



Asinaohsiiksi itaokakiossiyowa 
 

  

 

Omai’nist I’powahsiiksi itsinaa’p amo sinaakia’tsis ami elections.ca.  
O’kia’pi sinaaksiiksi, naapstsiiyiksi manistasinaaksspowa, omaksinaa’pitsi, kii DAISY, poohsapipoyit. 

 
 
 

   

 

 

Okakiosatoot kitsitaopsspi  
kakitsinaoko 

   

 

 
Okakiosatoot 
kitasinaohso’pi, 
iisapipioyaattso’p 

   

 

 
Isskska’tsit 
kitakanistotoisinaohso’pi
 

   

 

 

Issksinoos akokska’siksi 
kitakitkosinaohso’pi 

   

 

 

Ohpaatoo istaonotss’p 
otaosinaohsiniki 

   
 

  

 

 

Kitakitsinaohso’pi 
aisinaohso’ki ksistsiko
 

   

 

 
Kitakitsinaohso’pi 
itakaiyisinaohso’pi 
ksistsikoisksi 

   

 

 O’kia’pi Iitaisinaohso’pi 
Canada (okakiosatoot 
itayo’kii’p)
 

   

 

 Itaotsi’p sinaaksiin: 
oksisawaaatoot elections.ca 
kaamitso’pi kakohkoissksini’p 
(okakiosatoot itayo’kii’p)

   
 



Pinaap Aotkakihtsimaiksi akohsinaohso’p nokisstoyi 
 

 

Kaamsinaohsiniki, kitakitohkoko ihtaasinaohso’p sinaakia’tsis 
 

 

 
Kaamsinaohsiniki, aaksapipoiyatso’p kitohihtaasinaohso’p sinaakia’tsis aitsitakohto 
aitsitakohtosaayowa aakitsinaohso’pi ksistsiko.  Aakitsinaa’p tsima kii ksistsiko kitakitsinaohso’pi. 
Otosinaohsiniki, ohpaatoot ihtaasinaohso’p ki istaonotss’p sinaakia’tsis, aahksikamapi sinaohsini. 

Sohkotkokoiniki sinaakia’tsis  tsaahtao ipahtsisinaa’p, kipa’psaisinaohko  
tsaahtao maatomatsisinaa’p kitohihtaasinaohso’pi. Oksisowaatoot elections.ca tsaahtao 
iihtapi’poyit   
1-800-463-6868 kakitsopowahtsi’sa’too’p kitsinaohsiin. Kitakotsinaohsi  
otosinaohsiniki. 

 
 

Kamakitsinsinaohsiniki Pinaap Aotkakihtsimaiksi, kitaksai: 
• Canada kitaksaitaopi 
• kitaksainnaanisiikottosstoyiimi o’tsitsii ihtaasinaohso’p Ksistsiko 
• kitakomanisto’p Istaonotss’p ki kitsitaopsspi 

 



Nitaisinaohso’pi  

 

Kitakotsinaohsi kiksisstaapi kakitsinaohso’p aisinaohsiksistsikoistsi.  
Kitaksskatsi’p kitakaanitsisinaohso’pi. 

Sinaohsiksistsiko 
Kitakkitsinaohso’pi aakanitsisaamikayinnip 
naatsikopotto o’takoohsiksi (o'kia'p provinces 
akoohkiitsi o'takoohsiki nitakayinnip). 

 
Itakaiyisinaohso’p ksistsikoisksi 
Kitakkitsinaohso’pi aakiitsikayinnip Piihksso tsikanaotonni kii  
aakitsohkiip Piihksso otakokosi, I’nakpommaiksistsiko, 
pommaiksistsiko, natoyiksistsiko kii issikatoyiiksistsiko 
aitapohtaitsis itasinaohso’pi ksistsiko. 

 
O’kia’pi itasinaohso’p Canada Itaisinaako’pi aano Canada 
Istapoot o’kia’pi itasinaohso’pi Canada Issoostsi 
issttsinaiksistsiko aitapohtaitsis itasinaohso’pi ksistsiko 
samaitoto’s naoo katiksspommoko kasinaohso’p. 
Aitsitakohtaohpi akitsinaohso’pi oksisawaaatoot elections.ca 
kakohkoissksini’p o’tsatstsi kitakitsinaohso’pi. 

 
Iisapipioyaattso’p 
Oksisawaaatoot elections.ca kaamitso’pi kakohkoissksini’p tsaahtao, poohsapipoyit. Okakiosatoot 
itayo’kii’p. 
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Issatsit kitohtaisinaohso’p 
sinaa’katsis, aakitsinaa’p 
ksistsikoistsi,  
tsima, ki aitoto 
kitakitkosinaohso’p. 



Ohpaatoo istaonotss’p otaosinaohsiniki 
 

 

Niooskayi kitakotkoiki istaonotss’p ki kitsitaopsspi sinaaksin. 
 

Tsaahtao 
Ni’tokskaa 

 

 

Kitakaanistsinni’p tokskayi sinaakia’tsis istaonotss’p 
• kiihtaohkomataksspi 
• kitakaanistsinni’p (aokakitsima sinaakia’tsis) istaonotss’p kitsinaoko, kisinihskasiim 

ki kitsitaopsspii 
 Tsaahtao 
Tsaahtao 
Naato’ka 

 

 

+ 

 

Kitakaanistsinni’p naatokayi sinaakia’tsis istaonotss’p 
Kitsinihkasiim, ki kitsitaopsspii ahksainakoi. 

Tsaahtao: 
• Ihtaasinaohso’p ki ihtaayaksto’pi sinaakia’tsis 
• Kitaponihtaatoopii sinaakia’tsis ki Aissksinima’tsaaiksi istaonowa sinaakia’tsis 

Kimaatsiskakss’p Istaonotss’p sinaakis’tsis? Maatkoiki! 
Kitakotkoi matstsiki istanotss’p sinaaksin.  
Issatsit elections.ca Kitakotkoi matstsiki istaonotss’p sinaaksin. 

 Tsaahtao 

Tsaahtao 
Niookskayi 

 

 

+ 

 
 

Saawitstakiniki istaonotss’p sinaaksin 
Kitakotsinaohso kaamsinaaki istaonotss’p ki i  
kitsitaopsspi ma sskskastsimm mi  
ihtaisinaohso’p I kitakoksipoiwatomoka. 

Makiiksipoiwatomoka akaanistsinnima otsitaopsspi ki istaonotss’p sinaaksin.  
Ni’tsitapi ma aakoitsipoiwatomow, (kamitaopiniki iitaisokinakio’p maatpotstaako’p). 

 

 



Aakanitsikk

 

 

 

Aksinaohsosiki isskomoyowa otakitsinaohsopowa sinaohsoksistsiko ki 
itakaiyisinaohso’pi ksistsikoisksi. Aitsitakohtaohpi akitsinaohso’pi,sskatsit 
kitahkitsinaohso’pi: 

• Sopoyaapsatsit Kitohtasinaohso’pi sinaaksin; 

• Kitsitaokasspi sinaaksin kitakitsaapto’p Ihtaisinaohso’pi Into the Voter 
information ataksaakssin ami elections.ca; tsaahtao 

• poohsapipoyit 1 800 463 6868 tsaahtao 1 800 361 8935 (TTY). 

Kamittso’pi kitaksopowahtsi’sato’pi ami kitakisinaohso’pi, poohsapipoiyit. 

Kitakotsisokaama kitaksspommoko aksinaohsiniki,kitaakohtookisasa, nitao apstohsin. Ihtaipipoyit 
Itaisinaohso’p Canada niikitakkitsinaohso’pi issoostsi issttsinaiksistsiko aitapohtaitsis itasinaohso’pi 
ksistsiko samaitoto’s naoo. 

 
 
 
 

 

Itasinaohso’pi ksistsiko aakitso’p kitaksspommoko kitakkanitsi sinaohso’pi: 
 

Omahksinaakia’tsis kii   
Omahksinaa’p 
akokska’siksi   
otsihka’simi 

 

 

  

 Ihtaomahkssapo’p (4x)  
 

      

Omahksinaa’p kii   
naapstsiiyiksi 

maktonoosa   
akokska’siksi 

 

 

  

 Omahko ihtaisinaako’p 
 

      

Naapstsiiyiksi   
otaisinaohso’p  

 

 

  

 
Kitakotsspommoko 
kaasinaohso’pi 
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