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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 

 

 From a government or government agency از یک دولت یا اداره دولتی 

 band membership card • کارت عضویت یک گروه •

 birth certificate • شناسنامھ •

 Canadian citizenship card or certificate • کارت یا گواھی شھروندی کانادا •

 Canadian Forces identity card • کارت نیروھای مسلح کانادا •

 Canadian passport • گذرنامھ کانادایی •

 card issued by an Inuit local authority • کارت صادر شده توسط یک مرجع محلی اینویت •

 firearms licence • مجوز سالح گرم  •

 government cheque or cheque stub • چک دولتیچک یا تھ  •

 government statement of benefits • لیست مزایای دولتی •

 health card • کارت پزشکی •

 income tax assessment • گواھی ارزیابی مالیات بر درآمد  •

 Indian status card or temporary confirmation of • کارت یا تأیید موقت ثبت نام وضعیت بومیان  •
registration 

 library card • کارت عضویت کتابخانھ •

مجوز یا کارت صادر شده برای فعالیت ھای ماھی گیری، تلھ گذاری  •
 یا شکار

• licence or card issued for fishing, trapping or hunting 
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 liquor identity card • کارت مجوز نوشیدن مشروب •

 Métis card • کارت شناسایی میتیس •

 old age security card • کارت رفاه سالمندان •

 parolee card • کارت عفو مشروط •

 property tax assessment or evaluation • برآورد یا ارزیابی مالیات بر دارایی •

 public transportation card • کارت حمل و نقل عمومی •

 social insurance number card • کارت شماره بیمھ اجتماعی •

 vehicle ownership • کارت مالکیت اتومبیل •

 Veterans Affairs health care identification card • کارت شناسایی مراقبت از سالمتی جانبازان •

 From Elections Canada از ستاد انتخابات کانادا

 targeted revision form to residents of long-term care • فرم بازبینی ھدفمند برای افراد مقیم در مراکز مراقبت بلند مدت •
institutions 

 voter information card • کارت انتخابات رأی دھنده •

 From an educational institution از یک مؤسسھ آموزشی

 correspondence issued by a school, college or • ھای صادر شده توسط یک مدرسھ، کالج یا دانشگاه نامھ •
university 

 student identity card • کارت دانشجویی •

 From a health care facility or organization از یک مرکز یا سازمان مراقبت پزشکی

 blood donor card • کارت اھدای خون •

 CNIB( • CNIB cardکارت مؤسسھ ملی نابینایان کانادا ( •

 hospital card • کارت بیمارستان •

 label on a prescription container • داروبرچسب روی ظرف  •

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

• identity bracelet issued by a hospital or long-
term  

 Medical clinic card • کارت درمانگاه پزشکی •

 From a financial institution از یک مؤسسھ مالی

 bank statement • بانک صورتحساب •

 credit card • کارت اعتباری •

 credit card statement • صورتحساب کارت اعتباری •

 credit union statement • صورتحساب کردیت یونیون •

 debit card • بانکیکارت  •
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 insurance certificate, policy or statement • گواھی بیمھ، بیمھ نامھ یا فیش پرداخت حق بیمھ •

 mortgage contract or statement • قرارداد رھن یا فیش پرداخت قسط آن •

 pension plan statement • فیش حقوق بازنشستگی •

  Personal Cheque • چک شخصی •

  From private Organization از یک سازمان خصوصی

 employee card • کارت شناسایی کارمندی •

 residential lease or sub-lease • اجاره یا اجاره بھ غیر یک واحد مسکونی  •

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

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

 Letters of confirmation نامھ تأییدیھ

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

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

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

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

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  -

• letter of confirmation of residence, letter of stay, 
admission form, or statement of benefits from one of the 
following designated establishments: 
− student residence 
− seniors’ residence 
− long-term care institution 
− shelter 
− soup kitchen 
− a community-based residential facility 

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.

 

  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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