Изборен прирачник на Онтарио за 2018 година
Ќе го направиме гласањето лесно.
Кој може да гласа, кога, каде и како се гласа?

Четириесет и вторите Општи избори на Онтарио ќе се одржат на 7 јуни 2018
година.
Овој прирачник содржи важни информации кои ќе Ви одговорат на прашањата кој може
да гласа, кога, каде и како се гласа во Онтарио.
9 мај
10 мај
17 мај
26 мај – 6 јуни
26 – 30 мај
29 мај
7 јуни

Се објавуваат поканите за избори и се отвораат
номинациите на кандидати
Прв ден на гласање со специјално гласачко ливче
Номинациите на кандидатите се затвораат во 14:00 часот
(по источно време)
Гласање на лица со инвалидитет во изборната канцеларија
Предвремено гласање 10:00 – 20:00 часот (по источно
време)
Последен ден за запишување на Избирачкиот список преку
е-регистрација
Ден на избори 9:00 – 21:00 часот.

Кој гласа?
Имате право да гласате на Општите избори за 2018 година ако:
• имате наполнето 18 години на денот на изборите, 7 јуни, 2018 година, и
• сте државјанин на Канада, и
• сте жител на Онтарио.
За кого гласам?
Гласате за регистриран кандидат во Вашата изборна единица кој ќе Ве претставува како
пратеник во провинцискиот парламент (MPP) во Законодавното собрание на Онтарио.
Има 124 пратеници – по еден пратеник за секоја изборна единица во провинцијата.
Политичката партија со најголем број избрани пратеници обично ја формира новата
провинциска влада.
Согласно законот на Онтарио, имате право да го одбиете гласачкото ливче. Одбиените
гласачки ливчиња се вклучени во официјалното броење.
Што е ново?
Ако имате 16 или 17 години, сега можете да се додадете во Регистарот на идни
гласачи на Онтарио на веб-страницата elections.on.ca.
Откако ќе се додадете, Вашите информации автоматски ќе бидат префрлени на
Избирачкиот список кога ќе наполните 18 години.

Мора да имате најмалку 18 години на 7 јуни 2018 година за да гласате на овие
Општи избори.
Контролна листа за гласачите
● Проверете дали сте регистрирани да гласате на веб-страницата elections.on.ca.
● Добијте ја Вашата Информативна картичка за гласачи (VIC) по пошта.
● Проверете дали имате соодветна идентификација.
● Информирајте се за Вашите права, за прашањата и за кандидатите.
● Изберете кога, каде и како сакате да гласате.
● Испланирајте како ќе дојдете на гласачкото место. Не заборавајте да го
донесете Вашиот документ за лична идентификација (ID) и Информативна
картичка за гласачи (VIC) кога ќе одите на гласање.
<Информативна картичка за гласачи>
Дали сте на Избирачкиот список?
Понесете ја Вашата Информативна картичка за гласачи (VIC) и Вашиот документ за
лична идентификација кога ќе одите да гласате.

Кога ќе гласам?
Денот на изборите е 7 јуни 2018 година. Гласате од 9:00 до 21:00 часот (по источно
време)
Исто така, можете да гласате:
●
●
●
●

лично, во Вашата изборна канцеларија од 10 мај до 6 јуни,
лично, во Вашата изборна канцеларија од 26 мај до 6 јуни со помошна
технологија за гласање,
лично, за време на предвременото гласање од 26 до 30 мај од 10:00 до 20:00
часот (по источно време), или
по пошта, почнувајќи од 10 мај 2018 година. Вашето пополнето гласачко ливче
мора да биде примено во седиштето на Elections Ontario најдоцна до 18:00 часот
(по источно време) на денот на изборите, 7 јуни 2018 година. Образецот за
пријавување можете да го добиете преку:
elections.on.ca
sb@elections.on.ca
Вашата изборна канцеларија
1-855-523-5932 (бесплатен телефонски број)
1-416-649-1046 (телефонски број на Ваша сметка)
1-888-292-2312 (телепринтер, бесплатен телефонски број)

Не заборавајте
Понесете ја Вашата Информативна картичка за гласачи (VIC) и Вашиот документ за
лична идентификација за побрзо да добиете гласачко ливче.
Каде ќе гласам?
Ако се регистрирате за гласање до 29 мај 2018 година, ќе добиете Информативна
картичка за гласачи (VIC) по пошта пред денот на изборите. Информативната картичка
за гласачи содржи информации околу тоа кога и каде можете да гласате. Исто така,
можете да ја дознаете локацијата каде ќе гласате на веб-страницата elections.on.ca.
Гласање на студенти
Ако се школувате во друг град, можете да изберете да гласате во изборната единица
каде што живеете постојано или во изборната единица каде живеете привремено
додека се школувате. За да гласате, мора да имате документ за лична идентификација
на кој стои Вашето име и адреса на живеење.
Гласање од болница
Ако престојувате во болница за да добивате медицинска нега, можеби можете да
гласате од 21 до 23 мај. Проверете во Вашата изборна канцеларија.
Што е ново?
Бројот на изборни единици во Онтарио е зголемен на 124 за Општите избори за 2018
година.
Ова значи дека сега можеби ќе гласате во нова изборна единица.
Пронајдете го Вашето гласачко место на веб-страницата elections.on.ca.

Како да се регистрирам за гласање?
Ако немате добиено Информативна картичка за гласачи (VIC), можеби не сте на
Избирачкиот список.
Додадете си го името на Избирачкиот список на веб-страницата elections.on.ca до 29 мај
2018 година за да добиете Информативна картичка за гласачи. Исто така, можете да ги
ажурирате Вашите лични информации во Вашата изборна канцеларија, при
предвременото гласање или на денот на изборите.
За да се додадете на Избирачкиот список, потребен Ви е еден документ за лична
идентификација на кој стои Вашето име и адреса на живеење.
Листата на прифатливи документи за лична идентификација можете да ја најдете на вебстраницата elections.on.ca.
Што е ново?
Новата онлајн алатка за e-регистрација Ви овозможува лесно да ги потврдите, да ги
ажурирате или да ги додадете Вашите информации на Избирачкиот список.
Посетете ја веб-страницата elections.on.ca до 29 мај 2018 година за да си го
олесните гласањето на денот на изборите.
Што ако ми треба помош да гласам?
Дознајте повеќе за пристапноста на Вашето гласачко место на веб-страницата
elections.on.ca.
Дозволени се сервисни животни.
Можете да доведете член на Вашето семејство, пријател или лице за поддршка, или да
замолите работник на гласачкото место да Ви помогне да гласате. Од вас и од тоа лице
ќе биде побарано да дадете изјава дека Ви е потребна помош и дека Вашето гласање ќе
биде тајно.
Исто така, можете да добиете и услуги како што се:
●
●
●
●
●

инструкции за гласање на повеќе од 30 јазици,
листови со зголемен текст,
урнек на Вашето гласачко ливче со Брајова азбука,
помошна технологија за гласање во Вашата локална изборна канцеларија од 26
мај до 6 јуни, или
надомест за платен регистриран толкувач на јазикот на глувонемите или лице за
интервенција.

Ако имате инвалидитет што влијае на подвижноста, Ве молиме контактирајте ја
Вашата изборна канцеларија.
Што е ново?
Сега можете да го користите Вашиот мобилен телефон како помошен уред.

Меѓутоа, не смеете да го користите за правење и споделување фотографии или
видеа од пополнети гласачки ливчиња.
Контактирајте нѐ:
Веб-страница elections.on.ca
Телефон 1-888-668-8683
Телепринтер
1-888-292-2312
Електронска пошта
info@elections.on.ca
Twitter @ElectionsON
Facebook ElectionsON
Instagram @electionson
YouTube ElectionsOn
За да ги добиете информациите од овој прирачник во достапен формат, Ве молиме
посетете ја веб-страницата elections.on.ca или јавете се на 1-888-668-8683 или на 1888-292-2312 (телепринтер).
Како можам да работам за време на изборите?
Elections Ontario бара работници за време на гласањето за да ни помогнат да ги
реализираме изборите. Треба да имате најмалку 18 години за да аплицирате за повеќето
позиции, а отворени се некои позиции и за 16-годишници. За повеќе информации,
посетете ја веб-страницата elections.on.ca.

