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Դաշնային ընտրության ուղեցույց 
 
 
 



Ընտրողների ստուգաթերթիկ 

 

  

 

Սույն գրքույկը հասանելի է տարբեր լեզուներով՝ elections.ca կայքէջում:  
Այլ՝ օրինակ բրայլյան լեզվով, խոշոր տպագիր և դեյզի տարբերակով ձևաչափերի համար, 
խնդրում ենք զանգահարել մեզ: 

 
 

   

 

 

 
   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   
 

  

 

 

 
   

 

 

 

   

 

 

 
   

 

 

   
 



Այս տարի դաշնային ընտրություններ ունեք 

 

 

Գրանցվեք՝ ընտրողի տեղեկատվական քարտ ստանալու համար 
 

 

Եթե դուք գրանցված եք, ապա ընտրության օրվա նշանակումից հետո ընտրողի 
տեղեկատվական քարտը կստանաք փոստով: Այնտեղ նշվում է, թե որտեղ և երբ կարող եք 
քվեարկել: Քվեարկության գործընթացը դյուրացնելու համար, քվեարկության գնալիս 
վերցրեք ձեզ հետ վերոնշյալ քարտը և անձը հաստատող ընդունելի փաստաթուղթ: 

Եթե քարտը չեք վերցրել կամ տեղեկությունները նրանում սխալ են, ապա ձեզ կարող են 
չգրանցել  
կամ ձեր՝ ընտրողի մասին տեղեկատվությունը, կարող է չվերանայվել: Այցելեք elections.ca 
կայքէջը կամ զանգահարեք մեզ 1-800-463-6868 հեռախոսահամարով, որպեսզի ստուգեք և 
թարմացնեք ձեր գրանցումը: Դուք կարող եք գրանցվել նաև քվեարկության գալիս: 

 
 

Դաշնային ընտրություններում գրանցվելու և քվեարկելու համար անհրաժեշտ է, որ լինեք 
• Կանադայի քաղաքացի 
• քվեարկության օրվա դրությամբ պետք է լրացած լինի ձեր 18 տարին 
• ունենաք ձեր անձը և բնակության հասցեն հաստատող փաստաթուղթ 

 



Ընտրության եղանակները  

 

Ընտրության ժամանակահատվածում դուք կարող եք քվեարկել գրեթե ցանկացած 
ժամի: 
Ընտրեք քվեարկության ձեզ համապատասխան լավագույն տարբերակը: 

Ընտրության անցկացման օրը 
Ձեր ընտրատեղամասը բաց կլինի 12 ժամ 
շարունակ (ժամերը տարբերվում են ըստ մարզերի): 

 
Նախնական քվեարկության օրերին 
Ձեր ընտրատեղամասը 
բաց կլինի ընտրության անցկացման օրվանից մեկ շաբաթ 
առաջ՝ ուրբաթ, շաբաթ, կիրակի և երկուշաբթի օրերին, 
առավոտյան ժամը 9:00-ից մինչև երեկոյան ժամը 9:00-ը: 

 
Կանադայի տարածքում գտնվող Elections Canada գրասենյակ 
Այցելեք Elections Canada-ի գրասենյակ մինչ երեքշաբթի 
օրը՝ ընտրությունների նախօրեին, մինչև երեկոյան ժամը 
6-ը և կկարողանաք օգտվել հատուկ քվեարկության 
գործընթացից: Ընտրությունների օրվա նշանակումից 
հետո այցելեք կամ զանգահարեք elections.ca՝ մեր 
մոտակա գրասենյակը գտնելու համար: 

 
Քվեարկեք փոստով 
Այցելեք elections.ca կայքէջը կամ զանգահարեք մեզ հավելյալ տեղեկությունների համար: Կան 
վերջնաժամկետներ: 
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Ընտրության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

 

 

Դուք ունեք երեք տարբերակ՝ ձեր անձը և բնակության հասցեն հաստատելու համար: 
 

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 

 կամ 

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: 
Կան անձը հաստատող ընդունման ենթակա այլ փաստաթղթեր:  
Ամբողջական ցանկը տես elections.ca-ում 

 կամ 

Տարբերակ 3 

 

 

 

+ 

 
 

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): 

 

 



Հասանելիությունը 

 

 

Բոլոր ընտրողների անվանացանկը ընտրության և նախընտրական օրերին 
նշվում է նրանց ընտրատեղամասերի ցուցակում: Ընտրության օրվա նշա-
նակումից հետո համոզվեք, որ ձեր ընտրատեղամասերը հասանելի են ձեզ. 

• ստուգեք ընտրողի ձեր տեղեկատվական քարտի տվյալները, 

• մուտքագրեք ձեր փոստային ինդեքսը Ընտրողի տեղեկատ-
վական ծառայության բազայի մեջ՝ elections.ca կայքում, կամ 

• զանգահարեք 1-800-463-6868 կամ 1-800-361-8935 (TTY): 

Եթե մտահոգ եք ձեր ընտրատեղամասի հասանելիության մասին, ապա զանգահարեք մեզ: 

Քվեարկության ժամանակ օժանդակության հարցերով, ներառյալ՝ թարգմանչի և 
նշանաբանների լեզվով ներկայացման համար, զանգահարեք Elections Canada-ի մոտակա 
գրասենյակ մինչև ընտրության նախօրեի երեքշաբթի օրը՝  մինչ երեկոյան ժամը 6-ը: 

 

 

Ընտրության օրը քվեարկության ժամանակ տրամադրվող օժանդակ գործիքներ ու 
ծառայություններ. 

 
Խոշորեցված 
քվեաթերթիկ՝  

թեկնածուների 
անուններով,  

խոշոր տպագիր  
 

 

  

 Խոշորացույցներ (4x)  
 

      

Խոշոր տպագիր  
և բրայլյան լեզվով  

թեկնածուների 
անունները 

 

 

  

 Խոշոր գրիչ-մատիտ 
 

      

Շոշափման և 
բրայլյան լեզվով  

քվեաթերթիկի նմուշ 
 

 

  

 

Օժանդակություն՝  
քվեաթերթիկում ձեր 
նշումը կատարելիս 

 

     
 

 
 

 


	Գրանցվեք՝ ընտրողի տեղեկատվական քարտ ստանալու համար
	Դաշնային ընտրություններում գրանցվելու և քվեարկելու համար անհրաժեշտ է, որ լինեք
	Ընտրության ժամանակահատվածում դուք կարող եք քվեարկել գրեթե ցանկացած ժամի:
	Ընտրության անցկացման օրը
	Նախնական քվեարկության օրերին
	Կանադայի տարածքում գտնվող Elections Canada գրասենյակ
	Քվեարկեք փոստով

	Դուք ունեք երեք տարբերակ՝ ձեր անձը և բնակության հասցեն հաստատելու համար:
	Օրինակներ.
	Չունե՞ք վերոնշյալները: Խնդի՛ր չկա:
	Ընտրության օրը քվեարկության ժամանակ տրամադրվող օժանդակ գործիքներ ու ծառայություններ.

