
Punjabi (03/2015)  
 

ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਤਆਰ ਰੱਖੋ 

ਿਦਖਾਓ: 

• ਆਪਣਾ ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸ�ਸ, ਜ� 

• ਆਪਣਾ ਸੂਬਾਈ/ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕਾਰਡ, ਜ� 

• ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ, ਨ� ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪਤੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਡ, ਜ� 

• ਪਛਾਣ ਦੇ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਦੋਵ� 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨ� ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ 'ਤ ੇਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 
Pieces with your name: 

1ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

• health card • ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ 

• Canadian passport • ਕੈਨ� ਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ 

• birth certificate • ਜਨਮ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ 

• certificate of Canadian citizenship • ਕੈਨ� ਡੀਅਨ ਿਸਟੀਜ਼ਨਿਸ਼ਪ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ 

• citizenship card • ਿਸਟੀਜ਼ਨਿਸ਼ਪ ਕਾਰਡ 

• social insurance number card • ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ 

• Indian status card • ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਟੈਸ ਕਾਰਡ 

• Canadian Forces identity card • ਕੈਨ� ਡੀਅਨ ਫੋਰਿਸਜ਼ ਆਈਡ�ਿਟਟੀ ਕਾਰਡ 

• Veterans Affairs health card • ਵੈਟਰਨ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ 

• old age security card • ਓਲਡ ਏਜ ਿਸਿਕਉਰਟੀ ਕਾਰਡ 

• hospital card • ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਡ 

• medical clinic card • ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਿਨਕ ਕਾਰਡ 

• label on a prescription container • ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਨਟੇਨਰ 'ਤੇ ਲੇਬਲ 

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

• ਿਕਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜ� ਲੰਮ-ੇਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 
ਬ�ੇਸਲੈਟ 

• blood donor card • ਖੂਨ ਦਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਡ 

• CNIB card • CNIB ਕਾਰਡ 

• credit card • ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ 

• debit card • ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ 

• employee card • ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਰਡ 

• student identity card • ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ 

• public transportation card • ਪਬਿਲਕ ਟ��ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 

• library card • ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਕਾਰਡ 

• liquor identity card • ਿਲੱਕਰ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕਾਰਡ 

• parolee card • ਪੇਰੋਲੀ ਕਾਰਡ 

• firearms licence • ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਇਸ�ਸ 

• licence or card issued for fishing, trapping or hunting • ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ, ਫਸਾਉਣ ਜ� ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸ�ਸ 

 



Pieces with your name and address: 
3ਤੁਹਾਡੇ ਨ� ਅਤੇ ਪਤ ੇਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ 

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

• ਯੂਟੀਿਲਟੀ ਿਬੱਲ (ਿਜਵ� ਿਕ ਿਬਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਟੈਲੀਕਿਮਉਿਨਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵ� 
ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਕੇਬਲ ਜ� ਸੈਟਲਾਈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) 

• bank statement • ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ 

• credit union statement • ਕ�ੈਿਡਟ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟਟੇਮ�ਟ 

• credit card statement • ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਸਟੇਟਮ�ਟ 

• personal cheque • ਿਨ�ਜੀ ਚੈਕ 

• government statement of benefits • ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਿਤਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ 

• government cheque or cheque stub • ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਕ ਜ� ਚੈਕ ਸਟੱਬ 

• pension plan statement • ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਸਟੇਟਮ�ਟ 

• residential lease or sub-lease • ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਲੀਜ਼ ਜ� ਸਬ-ਲੀਜ਼ 

• mortgage contract or statement • ਮਾਰਗੇਜ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਜ� ਸਟੇਟਮ�ਟ 

• income tax assessment • ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਸਸੈਮ�ਟ 

• property tax assessment or evaluation • ਪ�ਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਸਸੈਮ�ਟ ਜ� ਮੁਲ�ਕਣ 

• vehicle ownership • ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ 

• insurance certificate, policy or statement • ਬੀਮਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ, ਪਾਲਸੀ ਜ� ਸਟੇਟਮ�ਟ 

• correspondence issued by a school, college or 
university 

• ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜ� ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ-ਿਵਹਾਰ 

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

• ਪਬਿਲਕ ਿਕਉਰੇਟਰ, ਪਬਿਲਕ ਗਾਰਜੀਅਨ ਜ� ਪਬਿਲਕ ਟ�ਸਟੀ ਵੱਲ� ਿਚੱਠੀ 

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

• ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨ� ਡਾ ਵੱਲ� ਲੰਮ-ੇਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 
ਟੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 

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

• ਫਰਸਟ ਨ� ਸ਼ਨਜ਼ ਬ�ਡ ਜ� ਿਰਜ਼ਰਵ ਜ� ਿਕਸ ੇਇਨਉਇਟ ਲੋਕਲ ਅਥਾਿਰਟੀ ਤ� 
ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਿਚੱਠੀ 

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

• ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਨ� ਨੀਤ ਸੰਸਥਾਵ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਵੱਲ� ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਿਚੱਠੀ, ਠਿਹਰਨ ਦੀ ਿਚੱਠੀ, ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਜ� ਭੱਿਤਆ ਂਦੀ 
ਸਟੇਟਮ�ਟ 

– student residence – ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ 

– seniors’ residence – ਬਜ਼ਰੁਗ� ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ 

– long-term care facility – ਲੰਮ-ੇਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ 

– shelter – ਸ਼ੈਲਟਰ 

– soup kitchen – ਸੂਪ ਿਕਚਨ 

ਅਸ� ਮੂਲ ਫਾਰਮੇਟ ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ�। ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਲਈ (ਿਜਵ� ਿਕ ਈ-ਸਟੇਟਮ�ਟ ਜ� ਈ-ਇਨਵੋਇਸ), ਅਸ� ਿਪ�ੰ ਟਆਊਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਜ� ਤੁਸ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਮੋਬਾਈਲ 
ਿਡਵਾਈਸ 'ਤੇ ਿਦਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? 

ਸਹੁੰ  ਚੁੱ ਕੋ: ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਦਖਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਲਆਓ ਜੋ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬਤੂ ਜ਼ਰੂਰ ਿਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਪੋਿਲੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 
ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਅਤੇ ਰੂਪਾਤਰ� ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

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