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ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ID ਿਤਆਰ ਰੱਖ ੋ

ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤੰਨ ਚੋਣ� 

 
 
 

ਿਵਕਲਪ 1  

 
 

ਪਛਾਣ ਦੇ ਇਹਨ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਿਦਖਾਓ  

• ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸ�ਸ 

• ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ੋਟੋ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਮਜੌੂਦਾ ਪਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨ� ਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਹਰੋ ਕਾਰਡ (ਸੰਘੀ, ਸੂਬਾਈ/ਖੇਤਰੀ 

ਜ� ਸਥਾਨਕ) 

ਿਵਕਲਪ 2  
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ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦੋ ਸਬੂਤ ਿਦਖਾਓ 

ਦੋਵ� 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਉਦਾਹਰਨ�:  

• ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ 

• ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਿਬੱਲ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ 

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀ ਹਨ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹ�!  

ਹੇਠ� ਿਵਕਲਪ 2 ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ  

 

D’un gouvernement ou d’un organisme 
gouvernemental 

ਿਕਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜ� ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤ� 

• carte de membre d’une bande • ਬ�ਡ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਕਾਰਡ 

• certificat de naissance • ਜਨਮ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ 

• carte ou certificat de citoyenneté canadienne • ਕੈਨ� ਡੀਅਨ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਕਾਰਡ ਜ� ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ 

• carte d’identité des Forces canadiennes • ਕੈਨ� ਡੀਅਨ ਫੋਰਿਸਜ਼ ਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ 

• passeport canadien • ਕੈਨ� ਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ 

• carte délivrée par une autorité locale inuite • ਇਨਉਇਟ ਲੋਕਲ ਅਥਾਿਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਾਰਡ  

• permis d’arme à feu • ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਇਸ�ਸ 

• chèque ou talon de chèque du gouvernement • ਸਰਕਾਰੀ ਚੈ�ਕ ਜ� ਚੈ�ਕ ਸਟੱਬ 

• relevé de prestations du gouvernement • ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਿਤਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ 

• carte d’assurance-maladie • ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ  
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• avis de cotisation d’impôt sur le revenu • ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਸੈਸਮ�ਟ 

• carte de statut d’Indien ou confirmation temporaire  
de l’inscription 

• ਇੰਡੀਅਨ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਜ� ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 

• carte de bibliothèque • ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਕਾਰਡ 

• permis ou carte de pêche, de piégeage ou de chasse • ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ, ਫਸਾਉਣ ਜ� ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਲਾਇਸ�ਸ ਜ� 

ਕਾਰਡ 

• carte d’identité d’une régie des alcools • ਿਲੱਕਰ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕਾਰਡ 

• carte de Métis • ਮੇਿਟਸ ਕਾਰਡ 

• carte de la Sécurité de la vieillesse • ਓਲਡ ਏਜ ਿਸਿਕਉਰਟੀ ਕਾਰਡ 

• carte de libéré conditionnel • ਪੇਰੋਲੀ ਕਾਰਡ 

• avis de cotisation ou d’évaluation de l’impôt foncier • ਪ�ਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਸੈਸਮ�ਟ ਜ� ਮੁਲ�ਕਣ 

• carte de transport en commun • ਪਬਿਲਕ ਟ��ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 

• carte d’assurance sociale • ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ 

• document de propriété d’un véhicule • ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ 

• carte d’identité de santé d’Anciens Combattants • ਵੈਟਰਨ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ 

D’Élections Canada ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਕਨੈ� ਡਾ ਤ� 

• formulaire de révision ciblée remis aux résidents 
d’établissements de soins de longue durée 

• ਲੰਮੇ-ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਟੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 

ਕਾਰਡ 

• carte d’information de l’électeur • ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਡ 

D’un établissement d’enseignement ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਅਕ ਸੰਸਥਾ ਤ� 

• correspondance provenant d’une école, d’un 
collège ou d’une université 

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

• carte d’identité d’étudiant • ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ 

D’un établissement ou d’un organisme de soins 
de santé 

ਿਕਸੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਜ� ਸੰਗਠਨ ਤ� 

• carte de donneur de sang • ਖੂਨ ਦਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਡ 

• carte de l’INCA • CNIB ਕਾਰਡ 
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• carte d’hôpital • ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਡ 

• étiquette sur un contenant de médicaments sous 
ordonnance 

• ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਨਟੇਨਰ 'ਤੇ ਲੇਬਲ 

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

• ਿਕਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜ� ਲੰਮੇ-ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾ ਤ� ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਬ�ੇਸਲੈਟ 

• carte d’une clinique médicale • ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਿਨਕ ਕਾਰਡ 

D’une institution financière ਿਕਸੇ ਿਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਤ� 

• état de compte bancaire • ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ 

• carte de crédit • ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ 

• relevé de carte de crédit • ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਸਟੇਟਮ�ਟ 

• état de compte d’une caisse populaire • ਕ�ੈਿਡਟ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟੇਟਮ�ਟ 

• carte de débit • ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ 

• certificat, police ou relevé d’assurance • ਬੀਮਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ, ਪਾਿਲਸੀ ਜ� ਸਟੇਟਮ�ਟ 

• convention hypothécaire ou état de compte de prêt 
hypothécaire 

• ਮਾਰਗੇਜ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਜ� ਸਟੇਟਮ�ਟ 

• état des prestations d’un régime de retraite • ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਸਟੇਟਮ�ਟ 

• chèque personnel • ਿਨ�ਜੀ ਚੈ�ਕ 

D’un organisme privé ਇੱਕ ਿਨ�ਜੀ ਸੰਸਥਾ ਤ� 

• carte d’employé • ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਰਡ 

• bail ou sous-bail d’habitation • ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਲੀਜ਼ ਜ� ਸਬ-ਲੀਜ਼ 

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

• ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਿਬੱਲ (ਿਜਵ� ਿਕ: ਿਬਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਟੈਲੀਕਿਮਉਿਨਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵ� 

ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਕੇਬਲ ਜ� ਸੈਟਲਾਈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) 

Lettres de confirmation ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੱਤਰ 

• lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public  • ਪਬਿਲਕ ਿਕਉਰੇਟਰ, ਪਬਿਲਕ ਗਾਰਜੀਅਨ ਜ� ਪਬਿਲਕ ਟਰੱਸਟੀ ਵੱਲ� 

ਿਚੱਠੀ 

• 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 

• ਫਰਸਟ ਨ� ਸ਼ਨਜ਼ ਬ�ਡ ਜ� ਿਰਜ਼ਰਵ ਜ� ਿਕਸੇ ਇਨਉਇਟ ਲੋਕਲ ਅਥਾਿਰਟੀ 

ਤ� ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਿਚੱਠੀ 
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• 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  

• ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਨ� ਨੀਤ ਸੰਸਥਾਵ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਵੱਲ� ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ 

ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਿਚੱਠੀ, ਠਿਹਰਨ ਦੀ ਿਚੱਠੀ, ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਜ� ਭੱਿਤਆਂ ਦੀ 

ਸਟੇਟਮ�ਟ: 

− ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ 

− ਬਜ਼ਰੁਗ� ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ 

− ਲੰਮੇ-ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾ 

− ਆਸਰਾ 

− ਸੂਪ ਿਕਚਨ 

- ਕੋਈ ਕਿਮਊਿਨਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤ 

ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸ� ਈ-ਸਟੇਟਮ�ਟ� ਅਤੇ ਈ-ਇਨਵੋਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ�। ਉਹਨ� ਨੰੂ ਿਪ�ੰ ਟ ਕਰੋ ਜ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਮੋਬਾਈਲ 

ਿਡਵਾਈਸ 'ਤੇ ਿਦਖਾਓ। 
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ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬਤੂ ਨਹ� ਹ ੈ

ਤੁਸ� ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ 

ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਿਲੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।  

ਵਾਊਚਰ ਉਹਨ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇ 

ਸਕਦਾ ਹੈ 
(ਲੰਮੇ-ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵ� ਿਵਚਿਲਆਂ ਦੇ ਿਸਵਾਏ)। 

 
ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਪਰੂੀ ਸਚੂੀ elections.ca 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ   

ਹੋਰ ਫਾਰਮਟੈ� ਲਈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬ�ੇਲ ਅਤੇ ਆਡੀਓ, 1-800-463-6868 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ 
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