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 اپنی آئی ڈی تیار رکھیں

 دکھائیں:

 یا، ڈرائیور الئسنساپنا  •

 یا، صوبائی یا عالقائی شناختی کارڈاپنا  •

 حکومت کا دیگر کوئی کارڈ جس پر آپ کی تصویر، نام اور آپ کا موجوده پتہ درج ہو، یا •

 دونوں پر آپ کا نام ہونا چاہیے اور ایک پر آپ کا پتہ الزمی موجود ہونا چاہیے۔ ۔عدد آئی ڈیزکوئی دو 
 

Pieces with your name: :وه چیزیں جن پر آپ کا نام موجود ہو سکتا ہے 
• health card • ہیلتھ کارڈ 
• Canadian passport • کینیڈیئن پاسپورٹ 
• birth certificate • برتھ سرڻیفیکیٹ 
• certificate of Canadian citizenship • کینیڈا کی شہریت کا سرڻیفیکیٹ 
• citizenship card • شہریت کا کارڈ 
• social insurance number card • سوشل انشورنس نمبر کارڈ 
• Indian status card • انڈیئن اسڻیڻس کارڈ 
• Canadian Forces identity card • کینیڈیئن افواج کا شناختی کارڈ 
• Veterans Affairs health card • ویڻرنز افیئر ہیلتھ کارڈ 
• old age security card • اولڈ ایج سکیورڻی کارڈ 
• hospital card • ہسپتال کا کارڈ 
• medical clinic card • میڈیکل کلینک کارڈ 
• label on a prescription container •  لیبل کسی نسخے کا 
• identity bracelet issued by a hospital or long-term 

care facility 
ہسپتال یا کسی طویل مدتی نگہداشت کی سہولت گاه کی جانب سے  •

 جاری کرده شناختی پڻی
• blood donor card • بلڈ ڈونر کارڈ 
• CNIB card • سی این آئی بی کارڈ 
• credit card • کریڈٹ کارڈ 
• debit card • ڈیبٹ کارڈ 
• employee card • ایمپالئی کارڈ 
• student identity card • اسڻوڈنٹ آئیڈنڻڻی کارڈ 
• public transportation card • پبلک ڻرانسپورٹ کارڈ 
• library card • الئبریری کارڈ 
• liquor identity card • لیکوئر آئیڈنڻڻی کارڈ 
• parolee card • ولی کارڈیرپ 
• firearms licence • اسلحے کا الئسنس 
• licence or card issued for fishing, trapping or hunting •  مچھلی پکڑنے، پھندا لگانے یا شکار کے لیے جاری کرده کارڈ یا

 الئسنس

 



Pieces with your name and address: :وه چیزیں جن پر آپ کا نام اور پتہ، دونوں موجود ہو سکتے ہیں 
• utility bill (e.g. electricity; water; telecommunications 

services including telephone, cable or satellite) 
یوڻیلڻی بل (مثال، بجلی؛ پانی؛ ڻیلی کمیونیکیشن سروسز بشمول ڻیلیفون،  •

 کیبل یا سیڻالئیٹ)
• bank statement • بینک اسڻیڻمنٹ 
• credit union statement • کریڈٹ یونین اسڻیڻمنٹ 
• credit card statement • کریڈٹ کارڈ اسڻیڻمنٹ 
• personal cheque • ذاتی چیک 
• government statement of benefits • بینیفڻس کی سرکاری اسڻیڻمنٹ 
• government cheque or cheque stub • سرکاری چیک یا چیک کا بقیہ مانده حصہ 
• pension plan statement • پینشن پالن اسڻیڻمنٹ 
• residential lease or sub-lease • ریزیڈینشل لِیز یا سب لیز 
• mortgage contract or statement • مورگیج کنڻریکٹ یا اسڻیڻمنٹ 
• income tax assessment • انکم ڻیکس کی تشخیص 
• property tax assessment or evaluation • جائیدادی ڻیکس کی تشخیص یا تخمینہ 
• vehicle ownership • گاڑی کی ملکیت 
• insurance certificate, policy or statement • بیمہ سرڻیفیکیٹ، پالیسی یا اسڻیڻمنٹ 
• correspondence issued by a school, college or 

university 
 مراسالتاسکول، کالج یا یونیورسڻی کی جانب سے جاری کرده  •

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

حافظ یا کسی عوامی متولی کی جانب سے کسی عوامی مہتمم، عوامی م •
 خط

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

طویل مدتی نگہداشت کی سہولت گاہوں کے رہائشیوں کو الیکشنز کینیڈا  •
 کی جانب سے مہیا کرده اہدافی نظرثانی فارم

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

اینوئٹ لوکل اتھارڻی کی جانب  کسی فرسٹ نیشنز بینڈ یا ریَزرو یا کسی •
 سے رہائش کا تصدیقی خط

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

درج ذیل متعلقہ اداروں میں سے کسی ایک کی جانب سے رہائش کی  •
 تصدیق کا خط، قیام کا خط، داخلہ فارم یا بینیفڻس کی اسڻیمنڻس:

– student residence – طالبعلم کی رہائش 
– seniors’ residence – سینیئرز کی رہائش 
– long-term care facility – طویل مدتی نگہداشتی سہولت گاه 
– shelter – شیلڻر 
– soup kitchen – سوپ کچن 

الیکیڻرانی طریقے سے جاری ہونے والی شناختی کارڈز اور دستاویزات کو ان کی اصلی صورت میں قبول کرتے ہیں۔ م ہ
کرتے ہیں یا آپ ہمیں وه موبائل میں  ) کے لیے ہم ان کے پرنٹ قبولزسانوائ-اسڻیڻمنڻس یا ای-دستاویزات (جیسا کہ ای

 بھی دکھا سکتے ہیں۔

 آپ کے پاس شناختی دستاویزات موجود ہیں لیکن آپ انہیں ثابت نہیں کر سکتے؟ 

اپنے نام والی دو عدد شناختی دستاویزات دکھائیں اور کسی ایسے شخص سے اپنے پتے کی تصدیق  حلف اڻھائیں۔
کروائیں جو آپ کو جانتا ہو۔ تصدیق کرنے والے شخص کو اپنی شناخت اور پتہ ثابت کرنا ہوں گے اور وه اسی پولنگ 

 کتا ہے۔ ڈویژن میں رجسڻر شده ہونا چاہیے۔ ایک شخص صرف ایک ہی ووڻر کی تصدیق کر س

 ۔ہیں دستیاب یہ معلومات دیگر زبانوں اور فارمیڻس میں بھی

elections.ca 1-800-463-6868   8935-361-800-1 ڻی ڻی وائے 
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