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 دادن دارید رأیآیا کارت ھویت برای 
 برای تایید ھویت و آدرس شما وجود دارد سھ روش

 
 

  1روش 

 
 

 یکی از سھ مدرک مؤید ھویت زیر را نشان دھید

 گواھینامھ رانندگی خود  •
 ھر کارت دیگری کھ توسط دولت کانادا (فدرال، استانی / منطقھ ای یا محلی) صادر شده و عکس و نام و آدرس فعلی شما بر •

 روی آن وجود دارد

  2روش 

 
+ 

 

 را نشان دھیدخود دو مدرک مؤید ھویت 

 ھا آدرس فعلی شما را در بر داشتھ باشد ھر دو مدرک باید نام شما و حداقل یکی از آن
 

  ھا: نمونھ
 حساب بانک ی دھنده و صورتأکارت دارای اطالعات ر •
 و کارت دانشجویی تلفن، ، آب،برق خدماتقبض  •

 !ندارید؟ اشکالی نداردھا را  آن
 را در زیر مشاھده کنید لیست مدارک تشخیص ھویت مورد قبول روش دوم 

 

 D’un gouvernement ou d’un organisme از یک دولت یا اداره دولتی 
gouvernemental 

 carte de membre d’une bande • کارت عضویت یک گروه •

 certificat de naissance • شناسنامھ •

 carte ou certificat de citoyenneté canadienne • کارت یا گواھی شھروندی کانادا •

 carte d’identité des Forces canadiennes • کارت نیروھای مسلح کانادا •

 passeport canadien • گذرنامھ کانادایی •

 carte délivrée par une autorité locale inuite • کارت صادر شده توسط یک مرجع محلی اینویت •

 permis d’arme à feu • مجوز سالح گرم  •

 chèque ou talon de chèque du gouvernement • چک دولتیچک یا تھ  •

 relevé de prestations du gouvernement • لیست مزایای دولتی •

 carte d’assurance-maladie • کارت پزشکی •

 avis de cotisation d’impôt sur le revenu • گواھی ارزیابی مالیات بر درآمد  •

  carte de statut d’Indien ou confirmation temporaire • کارت یا تأیید موقت ثبت نام وضعیت بومیان  •
de l’inscription 

 carte de bibliothèque • کارت عضویت کتابخانھ •
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مجوز یا کارت صادر شده برای فعالیت ھای ماھی گیری، تلھ گذاری  •
 یا شکار

• permis ou carte de pêche, de piégeage ou de chasse 

 carte d’identité d’une régie des alcools • کارت مجوز نوشیدن مشروب •

 carte de Métis • کارت شناسایی میتیس •

 carte de la Sécurité de la vieillesse • کارت رفاه سالمندان •

 carte de libéré conditionnel • کارت عفو مشروط •

 avis de cotisation ou d’évaluation de l’impôt foncier • برآورد یا ارزیابی مالیات بر دارایی •

 carte de transport en commun • کارت حمل و نقل عمومی •

 carte d’assurance sociale • کارت شماره بیمھ اجتماعی •

 document de propriété d’un véhicule • کارت مالکیت اتومبیل •

 carte d’identité de santé d’Anciens Combattants • کارت شناسایی مراقبت از سالمتی جانبازان •

 D’Élections Canada از ستاد انتخابات کانادا

 formulaire de révision ciblée remis aux résidents • فرم بازبینی ھدفمند برای افراد مقیم در مراکز مراقبت بلند مدت •
d’établissements de soins de longue durée 

 carte d’information de l’électeur • کارت انتخابات رأی دھنده •

 D’un établissement d’enseignement از یک مؤسسھ آموزشی

 correspondance provenant d’une école, d’un collège ou • ھای صادر شده توسط یک مدرسھ، کالج یا دانشگاه نامھ •
d’une université 

 carte d’identité d’étudiant • کارت دانشجویی •

 D’un établissement ou d’un organisme de soins از یک مرکز یا سازمان مراقبت پزشکی
de santé 

 carte de donneur de sang • کارت اھدای خون •

 CNIB( • carte de l’INCAکارت مؤسسھ ملی نابینایان کانادا ( •

 carte d’hôpital • کارت بیمارستان •

 étiquette sur un contenant de médicaments sous • داروبرچسب روی ظرف  •
ordonnance 

دستبند شناسایی صادر شده توسط یک بیمارستان یا مرکز مراقبت  •
 دراز مدت

• bracelet d’identité délivré par un hôpital ou un 
établissement de soins de longue durée 

 carte d’une clinique médicale • کارت درمانگاه پزشکی •
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 D’une institution financière از یک مؤسسھ مالی

 état de compte bancaire • بانک صورتحساب •

 carte de crédit • کارت اعتباری •

 relevé de carte de crédit • صورتحساب کارت اعتباری •

 état de compte d’une caisse populaire • صورتحساب کردیت یونیون •

 carte de débit • بانکیکارت  •

 certificat, police ou relevé d’assurance • گواھی بیمھ، بیمھ نامھ یا فیش پرداخت حق بیمھ •

 convention hypothécaire ou état de compte de prêt • قرارداد رھن یا فیش پرداخت قسط آن •
hypothécaire 

 état des prestations d’un régime de retraite • فیش حقوق بازنشستگی •

 chèque personnel • چک شخصی •

 D’un organisme privé از یک سازمان خصوصی

 carte d’employé • کارت شناسایی کارمندی •

 bail ou sous-bail d’habitation • اجاره یا اجاره بھ غیر یک واحد مسکونی  •

صورتحساب خدمات (مانند: برق، آب، خدمات مخابراتی: تلفن،  •
 اینترنت یا ماھواره)

• facture d’un service public (p. ex. électricité, eau, 
services de télécommunication, comme le téléphone, la 
télévision par câble ou la télévision  
par satellite) 

 Lettres de confirmation نامھ تأییدیھ

بزرگساالن ناتوان، دادستان عمومی یا امین  مرکز حمایت ازنامھ از  •
 عام

• lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public  

ھا  نامھ تأیید محل سکونت از یکی از رھبران بومیان اولیھ یا کمپ آن •
 یک مقام محلی اینویت

• lettre de confirmation de résidence délivrée par l’autorité 
responsable d’une bande ou d’une réserve des 
Premières Nations ou une autorité locale inuite 

نامھ تأیید محل سکونت، گواھی اقامت، فرم پذیرش، یا اعالم مزایای  •
 یکی از واحدھای مشخص شده زیر:

 خوابگاه دانشجویی -
 محل اقامت سالمندان -
 مرکز مراقبت بلند مدت -
 پناھگاه -
 خانھ آش -
 اجتماعییک محل مسکونی  -

• lettre de confirmation de résidence, attestation de séjour, 
formulaire d’admission ou relevé de prestations délivré 
par l’autorité responsable : 
− d’une résidence pour étudiants 
– d’une résidence pour personnes âgées 
– d’un établissement de soins de longue durée 
– d’un refuge 
– d’une soupe populaire 
– d’un établissement résidentiel communautaire  

تلفن ھمراه  ھا را چاپ کنید یا بر روی یک دستگاه ذیریم. آنپ ھا و فاکتورھای الکترونیکی را می تواند افزوده شود. ما صورتحساب مینیز ھای دیگری  شناسھ
 نشان دھید.
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  3روش 

 
+ 

 

 ریداگر مدرک شناسایی ندا

شما را تأیید کند،  رأیشناسد و مسئول صندوق   صورت کتبی اعالم کنید و کسی کھ شما را میاگر ھویت و آدرس خود را بھ 
 بدھید. رأیھنوز می توانید 

 تواند یک نفر را تأیید کند تأیید کننده باید بتواند ھویت و آدرس شما را ثابت کند. یک شخص تنھا می 
 ).(بھ جز در مراکز مراقبت بلند مدت

 
 موجود است.   elections.caھای مختلف در  ھای شناسایی مورد قبول بھ زبان لیست کامل کارت

 تماس بگیرید. 1-800-463- 6868صوتی، روش ھای دیگر مانند خط بریل و  برای دریافت فرمت
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