Ontario Választási Kézikönyv 2018
A szavazás könnyű.
Ki szavazhat, mikor, hol és hogyan

A 42. Ontario-i általános választás 2018. június 7-én kerül megrendezésre.
Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz arról, hogy ki, mikor, hol és hogyan szavazhat
Ontario-ban.
Május 9.
Május 10.
Május 17.
Május 26. – Június 6.
Május 26. – Május 30.
Május 29.
Június 7.

Az értesítők forgalomba hozatala és a jelöltek kinevezésének
kezdete
A speciális szavazólap kérelem benyújtásának első napja
A jelöltek kinevezése délután 2 órakor zárul (keleti időzóna
szerint)
Hozzáférhető szavazás a választási irodában
Előzetes szavazás délelőtt 10 órától, este 8 óráig (keleti
időzóna szerint)
Utolsó nap a szavazónévjegyzékhez való csatlakozáshoz az
e-regisztráció használatával
A szavazás napja reggel 9 órától, este 9 óráig (keleti
időzóna szerint)

Ki szavazhat?
Jogosult a 2018-as általános választáson szavazni, ha Ön:
• legalább 18 éves a választási napon, 2018. június 7-én, és
• kanadai állampolgár, és
• Ontario lakosa.
Kire szavazok?
A szavazó körzetében regisztrált jelöltre szavaz, hogy képviselje Önt a tartományi parlament
tagjaként (MPP) az Ontario Jogalkotói Közgyűlésen. 124 MPP van – a tartomány minden
választási körzetéből egy.
Az a politikai párt, amelyik a legtöbb választott képviselővel (MPP) rendelkezik,
általában az új tartományi kormányt alkotja.
Ontario-ban a törvény szerint joga van elutasítani a szavazást. A visszautasított szavazatok
is szerepelnek a hivatalos számlálásban.
Mi az újdonság?
Ha 16 vagy 17 éves, akkor az elections.on.ca címen hozzáadhatja adatait a jövőbeni
szavazók Ontario-i nyilvántartásához.
Miután jelentkezett, az Ön adatai automatikusan átkerülnek a szavazólistára, amint
betölti a 18. életévét.

Legalább 18 évesnek kell lennie ahhoz 2018. június 7-én, hogy szavazhasson ezen az
általános választáson.
A szavazók ellenőrzőlistája
• Győződjön meg róla, hogy regisztrált a szavazásra az elections.on.ca. weboldalon.
• Megkapta a szavazó információs kártyáját (VIC) a postán.
• Ellenőrizze, hogy rendelkezik a megfelelő igazolvánnyal.
• Ismerje a jogait, a vitapontokat és jelöltjeit.
• Válassza ki, hogy mikor, hol és hogyan szeretne szavazni.
• Tervezze meg, hogyan jut el a szavazóhelyiséghez. Ne feledje magával vinni az
igazolványát (ID) és a szavazó információs kártyáját (VIC), amikor szavazni megy.
<Szavazó Információs Kártya>
Rajta van a szavazólistán?
Vigye magával a szavazó információs kártyáját (VIC) és igazolványát (ID) amikor szavazni
megy.

Mikor szavazok?
A választás napja 2018. június 7-e. Szavazhat reggel 9 órától, este 9 óráig (keleti időzóna
szerint)
Önnek lehetősége van szavazni:
•
•
•

személyesen a helyi választási irodában május 10-től, június 6-ig,
személyesen a helyi választási irodában május 26-tól, június 6-ig szavazást
elősegítő technológiával,
személyesen az előzetes szavazás folyamán május 26-tól, május 30-ig, reggel 10
órától, este 8 óráig (keleti időzóna szerint), vagy

•

levélben, 2018. május 10-i kezdettel. Az Ön által megjelölt szavazólapnak be kell
érkeznie az Ontario Választási Központ irodájába legkésőbb a választás napján,
2018. június 7-én, délután 6 óráig (keleti időzóna szerint). Jelentkezési lapot
kaphat az:
elections.on.ca
sb@elections.on.ca
az Ön körzetében lévő választási irodában
1-855-523-5932 (ingyenes)
1-416-649-1046 (utánvételezett)
1-888-292-2312 (TTY ingyenes)

Emlékeztető
Hozza magával a szavazó információs kártyáját (VIC) és igazolványát (ID) hogy gyorsabb
legyen a szavazás.
Hol szavazok?
Ha 2018. május 29-ig regisztrálta a szavazást, a választási nap előtt megkapja postán a
szavazó információs kártyát (VIC). A VIC tartalmazni fogja majd, hogy mikor és hol
szavazhat. Megkeresheti Ön is választási körzetét az elections.on.ca weboldalon.
Diák szavazás
Ha az otthonától távol van iskolában, akkor választhat, hogy az állandó lakóhelye szerinti
választási körzetben, vagy az ideiglenes tartózkodási választási körzetben kíván szavazni
ahol iskolába jár. A szavazáshoz igazolvány szükséges amelyen az Ön neve és lakcíme
is szerepel.
Kórházi szavazás
Ha a választásokban részt vevő kórházban tartózkodik kezelés céljából akkor lehetséges,
hogy szavazhat ott május 21-től, május 23-ig. Egyeztessen a helyi szavazó irodával.
Mi az újdonság?
Az Ontario választói körzetek száma a 2018-as általános választások alkalmával 124-re
emelkedett.
Ez azt jelenti, hogy most esetleg új szavazói körzetben szavazhat.
Keresse meg szavazói körzetét az elections.on.ca. weboldalon.
Hogyan regisztrálhatok a szavazáshoz?
Ha nem kapott szavazó információs kártyát (VIC), akkor lehetséges, hogy Ön nincs rajta a
szavazólistán.
Jelentkezzen a szavazólistára az elections.on.ca weboldalon 2018. május 29-ig, hogy
megkapja a VIC-et. Frissítheti is az adatait a szavazó irodában az előzetes szavazás
alkalmával vagy a választási napon.
A szavazólistára való felkerüléshez szüksége lesz egy igazolványra amelyen szerepel a neve
és az állandó lakcíme.
Keresse meg az elfogadott igazolványok listáját az elections.on.ca. weboldalon.

Mi az újdonság?
Az új online e-regisztrációs eszköz megkönnyíti Önnek, hogy igazolja, frissítse vagy
hozzáadja adatait a szavazólistához.
Látogassa meg az elections.on.ca weboldalt 2018. május 29-ig, hogy
megkönnyítse a szavazást a választás napján.
Mi van akkor ha segítségre van szükségem a szavazáshoz?
További információ az Ön szavazói körzetének elérhetőségéről az elections.on.ca.
weboldalon található.
A szolgálati állatok megengedettek.
Hozhat magával családtagot, barátot vagy segítő személyt, vagy megkérhet egy szavazói
munkatársat, hogy segítsen szavazni. Mindkettőjük megkérik viszont, hogy tegyenek
nyilatkozatot arról, hogy segítségre van szükség, és hogy a szavazás titokban marad.
Ön is kaphat segédeszközöket és szolgáltatásokat, mint például:
•
•
•
•
•

a szavazói útmutató több mint 30 nyelven,
nagyító lemez,
Braille-írásos szavazósablont a szavazólapjához,
szavazást elősegítő technológiát az Ön szavazói körzetében május 26-tól, június
6-ig, vagy,
a regisztrált jelnyelvi tolmács vagy közbenjáró személy fizetésének megtérítése.

Ha olyan fogyatékkal él, amely mozgásában korlátozza, kérjük vegye fel a kapcsolatot a
helyi szavazó irodával.
Mi az újdonság?
Mostantól mobiltelefonját segédeszközként is használhatja.
Azonban nem használhatja mobiltelefonját fénykép készítésre, illetve annak
megosztására vagy videófelvétel készítésre a kitöltött szavazólapokról.
Lépjen kapcsolatba velünk:
Weboldal elections.on.ca
Telefon 1-888-668-8683
TTY
1-888-292-2312
Email
info@elections.on.ca
Twitter @ElectionsON
Facebook ElectionsON
Instagram @electionson
YouTube ElectionsOn

További információkért a kézikönyvel kapcsolatban hozzáférhető formátumban, kérjük
látogasson el a weboldalra az elections.on.ca címen, vagy hívja az 1-888-668-8683-as
számot vagy az 1-888-292-2312-es számot (TTY).
Hogyan dolgozhatok a választás folyamán?
Az Ontario Választási Iroda keres szavazókörzeti munkatársakat, akik a választáson
segédkeznek. Legalább 18 évesnek kell lennie ahhoz, hogy jelentkezzen a legtöbb
pozícióra, de van néhány pozíció a 16 évesek számára is. További részletekért látogasson
el az elections.on.ca. weboldalra.

