ត្រូវមាន ID របស់អ្ក
ន ជាស្ត្សចបាច់ ស្ ម
ើ ប្ ស្ី បាោះស្នោរ
ជំស្រើសបីយ៉ាង ស្ ើម្បីបញ្ជាក់អ្ំពីអ្រតសញ្ជាណ និងអាសយដ្ឋានរបស់អ្នក
ជំស្រើសទី 1
បង្ហាញ ID មួយ ននណាមួយទំងស្នោះ
 លិខិរស្បើកបររបស់អ្នក
 ប័ណណអ្វីស្្្េងស្ទៀរ ដ លបានស្ចញឲ្យស្ដ្ឋយរដ្ឋាភិបាលកាណាដ្ឋ (សហព័នធ, ដខត្រ/អាណាដខត្រ ឬរំបន់) ដ លមានរូបថរ
ស្្មោះ និងអាសយដ្ឋានបចចុប្បននរបស់អ្នក

ជំស្រើសទី 2
បង្ហាញ ID ពីរមុខ
ទំងពីរមុខត្រូវដរមានស្្មោះរបស់អ្នក ស្ហើយយ៉ាងស្ោចណាស់ មួយត្រូវដរមានអាសយដ្ឋានបចចុប្បននរបស់អ្នក

+

ឧទហរណ៍៖

 ប័ណណព័រ៌មានអ្នកស្បាោះស្នោរ និងរបាយការណ៍ធនាគារ
 វិកកយប័ត្រទឹកស្ភលើង និងប័ណណ ID និស្េិរ
ស្រើពមា
ុំ នវរថទ
ុ ង
ំ ស្នោះឬ? គាមនបញ្ជាស្

ើយ!

ស្មើលបញ្ជនី ន ID អាចទទួលយកបាន សំរាប់ជស្ំ រើសទី 2 ខាងស្ត្កាម

From a government or government agency

មកពីរដ្ឋាភបា
ិ លឬភ្នោកង្ហ
់ ររដ្ឋាភបា
ិ ល

 band membership card

 ប័ណស
ណ មាជិកភ្នពកុលសមព័នធ

 birth certificate

 សំបុត្រកំស្ណើរ

 Canadian citizenship card
or certificate

 ប័ណស
ណ ញ្ជារកា
ិ ណាដ្ឋ ឬសញ្ជាប័ត្រ

 Canadian Forces identity card

 អ្រដសញ្ជាណប័ណក
ណ ងទ័ពកាណាដ្ឋ

 Canadian passport

 លិខិរឆ្លងដ នកាណាដ្ឋ

 card issued by an Inuit local authority

 ប័ណណបានស្ចញឲ្យស្ដ្ឋយអាជាាធរអ្៊ីនូរមូលដ្ឋាន

 firearms licence

 សំបុត្រអ្នុញ្ជារកាន់កាប់អាវុធ

 government cheque or cheque stub

 ដសករដ្ឋាភិបាល ឬបង្ហាន់ន ដសក

 government statement of benefits

 របាយការណ៍ននអ្រថត្បស្យជន៍រដ្ឋាភិបាល

 health card

 ប័ណស
ណ ខ
ុ ភ្នព

 income tax assessment

 ការត្បមាណពនធត្បាក់ចំណូល
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 Indian status card or temporary confirmation of
registration

 ប័ណស្ថ
ណ ន
ា ភ្នពឥណាាន ឬការបញ្ជាក់បស្ណាដោះអាសនន ននការចុោះស្្មោះ

 library card

 ប័ណប
ណ ណាាល័យ

 licence or card issued for fishing, trapping
or hunting

 លិខិរអ្នុញ្ជារ ឬប័ណណ បានស្ចញឲ្យ សំរាប់ស្នស្ថទត្រី ការដ្ឋក់អ្នាាក់

 liquor identity card

 អ្រដសញ្ជាណប័ណទ
ណ ឹញស្ត្រឿងត្សវឹង

 Métis card

 ប័ណណ Métis

 old age security card

 ប័ណណសនដិសុខជនាមយុ

 parolee card

 ប័ណម
ណ នុស្េជាប់លកខខណ
័ ាស្ដ្ឋោះដលង

 property tax assessment or evaluation

 ការត្បមាណពនធត្ទព្យ ឬការវាយរនមល

 public transportation card

 ប័ណយ
ណ នជំនោះិ ស្ថធារណៈ

 social insurance number card

 ប័ណណស្លខធានារា៉ាប់រងសងគម

 vehicle ownership

 មាាស់រថយនដ

 Veterans Affairs health care identification card

 អ្រដសញ្ជាណប័ណស
ណ ុខាភិបាល កិចចការអ្រីរយុទធជន

From Elections Canada

មកពីការស្បាោះស្នោរកាណាដ្ឋ

 targeted revision form to residents of long-term care
institutions

 ការដកទំរង់បានប៉ង សំរាប់អ្នកមូលដ្ឋានននស្ថាប័នដថទំយូរអ្ដងវង

 voter information card

 ប័ណព
ណ រ
័ មា
៌ នអ្នកស្បាោះស្នោរ

From an educational institution

មកពីវជា
ិ ស្ថ
ា ន
ា ការអ្ប់រំ

 correspondence issued by a school, college or university

 លិខិរស្ឆ្លើយឆ្លង បានស្ចញឲ្យស្ដ្ឋយស្ថលាស្រៀន មោវិទ្ាល័យ

ឬត្បមាញ់

ឬស្ថកលវិទ្ាល័យ

 student identity card

 អ្រដសញ្ជាណប័ណន
ណ ិសេ្ រ
ិ

From a health care facility or organization

មកពីមនទរី សុខាភិបាល ឬអ្ងគការ

 blood donor card

 ប័ណអ្
ណ ក
ន ឲ្យ្ម

 CNIB card

 ប័ណណ CNIB

 hospital card

 ប័ណម
ណ នទរី ស្ពទ្យ

 label on a prescription container

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

 ដខ្េន អ្រដសញ្ជាណ បានស្ចញឲ្យស្ដ្ឋយមនទីរស្ពទ្យ

 medical clinic card

 ប័ណណស្វជជមនទីរសុខភ្នព

From a financial institution

មកពីស្ថប
ា ន
័ ហិរញ្ញវរថុ

 bank statement

 របាយការណ៍ធនាគារ

 credit card

 ប័ណឥ
ណ ណទន

 credit card statement

 របាយការណ៍ប័ណណឥណទន

 credit union statement

 របាយការណ៍ឥណទនសហភ្នព

 debit card

 ប័ណណស្ ប៊ិរ

 insurance certificate, policy or statement

 សំបុត្រធានារា៉ាប់រង ច្ាប់សន្ា ឬរបាយការណ៍

 mortgage contract or statement

 កិចស
ច ន្ា ឬរបាយការណ៍ត្បាក់បុលទិញ្ទោះ

 pension plan statement

 របាយការណ៍រំស្រាងត្បាក់និវរដន៍

 personal cheque

 ដសកផ្ទាល់ខលួន

From a private organization

មកពីអ្ងគការឯកជន

 employee card

 ប័ណណនិស្យជិរ

 residential lease or sub-lease

 កិចស
ច ន្ាជួលលំស្ៅដ្ឋាន ឬកិចស
ច ន្ាជួលបនដ

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

 វិកកយប័ត្រទឹកស្ភលើង ( ច
ូ ជា៖ អ្រគស
ិ នី; ទឹក; ស្សវារមនារមន៍

Letters of confirmation

សំបត្ុ រននការបញ្ជាក់

 letter from a public curator, public guardian or public
trustee

 សំបុត្រមកពីអ្ភិរក្េស្ថធាណៈ, អាណាព្ាបាលស្ថធារណៈ

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

 សំបុត្រននការបញ្ជាក់នូវលំស្ៅដ្ឋាន មកពីកល
ុ សមព័នធជនជារិ ំបូង

 letter of confirmation of residence, letter of stay,

 សំបុត្រននការបញ្ជាក់នូវលំស្ៅដ្ឋាន, សំបុត្រននការស្ថោក់,

ឬស្ថាប័នដថទំយូរអ្ដងវង

រួមទំងទូរស័ពទ, ដខ្េកាប ឬផ្ទាយរណប)

ឬអ្នកទទួលបនទក
ុ ស្ថធារណៈ

ឬទីបំរុងទុក ឬអាជាាធរអ្៊ីនូរមូលដ្ឋាន

ទំរង់ការអ្នុញ្ជារចូល, ឬរបាយការណ៍ននអ្រថត្បស្យជន៍

admission form, or statement of benefits from one of the
following designated establishments:

មកពីស្ថប
ា ន
័ ណាមួយ ដ លបានចារ់តំងស្ៅខាងស្ត្កាម៖

− student residence

− លំស្ៅដ្ឋាននិស្េិរ

− seniors’ residence

− លំស្ៅដ្ឋានត្ពឹទាវ័យ

− long-term care institution

− ស្ថាប័នដថទំយូរអ្ដងវង
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− shelter

− ជត្មក

− soup kitchen

− កដនលង្ដល់អាោរ

− a community-based residential facility

− មនទីរលំស្ៅដ្ឋានតមសហរមន៍

មុខនន ID បដនថម អាចនឹងបានដថម។ ស្យើងទទួលយករបាយការណ៍ស្អ្

ិកត្រូនិក និងវិកកយប័ត្រស្អ្

ិកត្រូនិក។ ្ដរ
ិ វា ឬបង្ហាញវា ស្ៅស្លើឧបករណ៍ចល័រ។

ជំស្រើសទី 3
ស្បើសន
ិ អ្នកពុមា
ំ ន ID ស្ទ
អ្នកស្ៅដរអាចស្បាោះស្នោរបាន ស្បើសិនអ្នកត្បកាសអ្រដសញ្ជាណ និងអាសយដ្ឋានរបស់អ្នក ជាលាយល័កខណ៍អ្ក្េរ

+

និងឲ្យជនណាមាោក់ដ លស្ថាល់អ្នក និងដ លបានចារ់តំង ស្ៅកដនលងស្បាោះស្នោររបស់អ្នក ធានាថាស្ថាល់អ្នក។
អ្នកធានា ត្រូវដរអាចបង្ហាញអ្រដសញ្ជាណ និងអាសយដ្ឋានរបស់ស្រ។ មនុស្េអាចធានាបាន សំរាប់មនុស្េដរមាោក់ប៉ុស្ណាាោះ

(ស្លើកដលងដរស្ថាប័នដថទំយូរអ្ដងវង)។

បញ្ជីសពវត្រប់នន ID ដ លអាចទទួលយកបាន រឺមានជាភ្នស្ថជាស្ត្ចើន ស្ៅឯ elections.ca។
សំរាប់ទំរង់ស្្្េងស្ទៀរ ូចជាអ្ក្េត្បាាល និងសំស្

ង ស្ៅស្លខ 1-800-463-6868។
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