Изборни приручник Онтарио за 2018. годину
Ми правимо гласање лако
Ко, кад, где и како гласати

42. Општи избор у Онтарију ће се одржати 7. јуна 2018. године.
У овом приручнику се налази важна информација о коме, када, где и како гласати у Онтарију.
9. маја
10. маја
17. маја
26. маја – 6. јуна
26. маја – 30. маја
29. маја
7. јуна

Расписани су избори и номинације за кандидате су отворене
Први дан за подношење захтева за гласање са специјалним
гласачким листићем
Номинације кандидата се затварају у 14 часова (ЕТ Источњачко време)
Приступачно гласање у Вашем биралишном уреду (returning
office)
Рано гласање 10 – 20 часова (ЕТ, по енглеској скраћеници)
Последњи дан за упис у Гласачки списак користећи ерегистрацију
Дан избора 9 – 21 часова (ЕТ)

Ко гласа?
Ви имате право да гласате на Општим изборима 2018. године ако:
• имате барем 18 година на дану избора, 7. јуна 2018. године, и ако сте
• канадски држављанин и
• резидент Онтарија.
За кога гласам?
Ви гласате за регистрованог кандидата у Вашем изборном округу да Вас представља као Члан
провинцијског парламента (МПП, по енглеској скраћеници) у Законодавној скупштини Онтарија.
Постоје 124 члана провинцијског парламента – један за сваки изборни округ у провинцији.
Политичка странка са највишим бројем изабраних Чланова провинцијског парламента
углавном формира нову покрајинску владу.
Закон у Онтарију Вам дозвољава да одбијете гласачки листић. Одбијени гласачки листићи су
укључени у званично бројање.
Шта је ново?
Ако имате 16 или 17 година, Ви сада себе можете уписати у Онтаријски регистар/ списак
будућих гласача на elections.on.ca.

Када се упишете, Ваша информација ће аутоматски бити пренета на Гласачки списак када
напуните 18 година.
Морате имати барем 18 година 7. јуна 2018. године да би гласали на овом општем
избору.
Гласачка контролна листа
• Осигурајте се да сте пријављени за гласање на elections.on.ca.
• Примите Вашу Гласачку информативну карту (ВИЦ, по енглеској скраћеници) путем
поште.
• Проверите да ли имате потребан идентификациони документ/карту (ИД, по
енглеској скраћеници).
• Научите о Вашим правима, питањима и кандидатима.
• Изаберите где, када и како желите да гласате.
• Планирајте како ће те стићи до гласачког места/ биралишта. Сетите се да понесете
Ваш идентификациони документ и гласачку информативну карту када кренете да
гласате.
<Гласачка информативна карта>
На гласачком списку?
Понесите Вашу Гласачку информативну карту (ВИЦ) у идентификациони документ када кренете да
гласате.

ГЛАСАЧКА ИНФОРМАТИВНА КАРТА
Дан избора
7. јуни 2018. године, од 9 до 21 часова

Ви гласате у
EVERGREEN DISTRICT SS
75 NEPTUNE ST
OVERTHERE, ON
Изборни округ
LEEDS-GRENVILLE-THOUSAND ISLANDS
AND RIDEAU LAKES
Гласачко место / биралиште: 247А
Ваша адреса:
10-123 MAIN ST SE
OVERTHERE ON 030 303
3. ЛИНИЈА - АДРЕСА АКО ЈЕ ПОТРЕБНА

Ви сте регистровани
DAVID EADES
175 BLOOR STREET EAST
TORONTO ON M4H 2R9

Када гласам?
Дан избора је 7. јуни 2018. године. Гласајте од 9 – 21 часова (ЕТ)
Такође можете гласати:
•
•
•
•

лично у Вашем биралишном уреду од 10. маја до 6. јуна,
лично у Вашем биралишном уреду од 26. маја до 6. јуна са помоћном гласачком
технологијом,
лично за време раног гласања од 26. маја до 30. маја од 10 до 20 часова (ЕТ), или
поштом, почињући 10. маја 2018. године. Ваш попуњен гласачки листић мора бити
примљен у главном уреду Избора Онтарио (Elections Ontario) најкасније до 18 часова
(ET) на дану избора, 7. јуна 2018. године. Пријавни образац можете наћи на:
elections.on.ca
sb@elections.on.ca
Ваш биралишни уред
1-855-523-5932 (бесплатно)
1-416-649-1046 (на наш рачун)
1-888-292-2312 (бесплатан текстни телефон)

Запамтите
Донесите Вашу Гласачку информативну карту (ВИЦ) и Ваш идентификациони документ да
би брже добили Ваш гласачки листић.
Где гласам?
Ако сте се пријавили за гласање до 29. маја 2018. године, примићете Вашу Гласачку
информативну карту (ВИЦ) путем поште пре дана избора. ВИЦ садржава информацијe о

када и где можете гласати. Такође можете пронаћи Ваше место гласања на elections.on.ca.
Гласање студената
Ако сте одсутни због школовања, можете изабрати да гласате у изборном округу где трајно
станујете или у изборном округу где привремено станујете ради школовања. Морате имати
идентификациони документ на којем је Ваше име и адреса становања да би гласали.
Гласање у болници
Ако сте у учесничкој болници ради лечења, можда можете гласати од 21. маја до 23. маја.
Проверите са Вашим биралишним уредом.
Шта је ново?
Изборни округови у Онтарију су се повисили на 124 за Општи Избор 2018. године.
То значи да Ви сада можда гласате у новом гласачком округу.
Пронађите Ваше гласачко место на elections.on.ca.
Како да се региструјем/ пријавим за гласање?
Ако нисте примили Гласачку информативну карту (ВИЦ), могуће је да нисте на Гласачком
списку.
Упишите се y Гласачки списак на elections.on.ca до 29. маја 2018. године да би добили
Гласачку информативну карту . Такође можете ажужирати Вашу информацију у Вашем
биралишном уреду, на раном гласању или на дану избора.
За упис у Гласачки списак, потребан вам је један идентификациони документ које показује
Ваше име и адресу становања.
Пронађите списак прихватљивих идентификационих докумената на elections.on.ca.
Шта је ново?
Наша нова алатка за електронску регистрацију је погодна за потврђивање, ажужирање и
додавање Ваше информације на Гласачки списак.
Посетите elections.on.ca до 29. маја 2018. године да би сте олакшали гласање на дану
избора.
Шта ако ми је потребна помоћ да гласам?
Сазнајте више о приступачности Вашег гласачког места на elections.on.ca.
Услужне животиње су дозвољене.
Са собом можете повести породичног члана, пријатеља, или помоћну особу, или питати
једног од радника на гласачком месту да Вам помогне да гласате. Питаће Вас обоје да
изјавите да је помоћ потребна и да ће се Ваш глас одржати у тајности.

Такође можете доступити алаткама, помоћним средствима и услугама као што су:
•
•
•
•
•

упутства за гласање на више од 30 језика,
повећало величине листића,
Брајев шаблон за Ваш гласачки листић,
помоћна технологија за гласање у Вашем локалном биралишном уреду од 26. маја
до 6. јуна, или
накнаду за плаћање регистрованог преводиоца за знаковни језик или помоћника.

Ако имате инвалидитет који утиче на Вашу покретност, молим Вас да контактирате Ваш
биралишни уред.
Шта је ново?
Сада можете користити Ваш мобилни телефон као помоћни уређај.
Међутим, не можете га користити за фотографисање или дељење слика или видео
снимака испуњених гласачких листића.
Контактирајте нас:
Интернет страница
Телефон
Текстни телефон
Емаил

elections.on.ca
1-888-668-8683
1-888-292-2312
info@elections.on.ca

Твитер (Twitter)
Фајсебук (Facebook)
Инстаграм (Instagram)
Ју тубе (YouTube)

@ElectionsON
ElectionsON
@electionson
ElectionsOn

За информације у овом приручнику на приступачном формату, молим Вас посетите
elections.on.ca или назовите 1-888-668-8683 или 1-888-292-2312 (текстни телефон).
Како могу радити за време избора?
Избори Онтарио (Elections Ontario) тражи раднике да нам помогну са припремањем избора.
Морате имати барем 18 година да би конкурисали за већину позиција, a неке позиције су
отворене особама од 16 година. За детаље, посетите elections.on.ca.

