2022 Ontario Voting Guide – Greek

Ετοιμαστείτε να ψηφίσετε στις
περιφερειακές εκλογές του Οντάριο!
Ψηφίστε στις 2 Ιουνίου ή νωρίτερα.

Δικαίωμα συμμετοχής
Για να ψηφίσετε στις εκλογές στο Οντάριο, πρέπει να είστε:
•

18 ετών και άνω κατά την ημέρα των εκλογών,

•

Καναδός υπήκοος και

•

κάτοικος του Οντάριο.

Εγγραφή
Επιβεβαιώστε, ενημερώστε ή προσθέστε τα στοιχεία σας στη λίστα ψηφοφόρων έως τις 23
Μαΐου στη διεύθυνση eregistration.elections.on.ca.
Μπορείτε να ψηφίσετε ακόμα και αν δεν είστε εγγεγραμμένος(η). Προσθέστε τα στοιχεία σας
αυτοπροσώπως όταν πηγαίνετε να ψηφίσετε.

Δελτίο ταυτότητας ψηφοφόρου
Αν είστε καταχωρημένος(η) στον εκλογικό κατάλογο, θα σας ταχυδρομηθεί το δελτίο
ταυτότητας ψηφοφόρου με πληροφορίες σχετικά με το πότε και πού θα ψηφίσετε. Τα δελτία
ταυτότητας ψηφοφόρου θα ταχυδρομηθούν αρχής γενομένης της εβδομάδας της 13ης Μαΐου.

Μπορείτε να ψηφίσετε ακόμη και αν δεν λάβετε δελτίο ταυτότητας ψηφοφόρου. Να έχετε
μαζί σας ένα έγγραφο ταυτότητας που υποδεικνύει το όνομά σας και την τρέχουσα διεύθυνση
κατοικίας σας.
Για μια πλήρη λίστα ημερομηνιών και εκλογικών κέντρων στην εκλογική σας περιφέρεια,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση elections.on.ca ή πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Elections
Ontario.

Ταυτότητα για την υποβολή ψήφου
Έχετε δελτίο ταυτότητας ψηφοφόρου;
Ναι—να έχετε μαζί σας ένα έγγραφο ταυτότητας που υποδεικνύει το όνομά σας
Όχι—να έχετε μαζί σας ένα έγγραφο ταυτότητας που υποδεικνύει το όνομά σας και την
τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας σας
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο του εγγράφου ταυτότητάς σας
όταν πηγαίνετε να ψηφίσετε, το οποίο μπορείτε να εκτυπώσετε ή να επιδείξετε σε φορητή
συσκευή.
Δεν απαιτείται έγγραφο ταυτότητας με φωτογραφία. Δεν χρειάζεται να παρέχετε πληροφορίες
σχετικά με το φύλο ή την έκφραση του φύλου σας όταν πηγαίνετε να ψηφίσετε.
Παραδείγματα αποδεκτού εγγράφου ταυτότητας:
•
•
•

Άδεια οδήγησης του Οντάριο
Ταυτότητα του Οντάριο με φωτογραφία
Αναλυτική κατάσταση πιστωτικής κάρτας

•
•
•

Λογαριασμός υπηρεσιών κοινής ωφελείας
Μισθωτήριο κατοικίας
Πιστοποιητικό φοίτησης

Βρείτε μια λίστα αποδεκτών εγγράφων ταυτότητας για την υποβολή ψήφου αυτοπροσώπως
στη διεύθυνση elections.on.ca/id-requirements.

Εργαστείτε μαζί μας
Κάντε αίτηση για να εργαστείτε σε αυτές τις εκλογές!
Εάν είστε 16 ετών και άνω, μπορείτε να κάνετε αίτηση για να εργαστείτε ως εκλογικός
αντιπρόσωπος κατά την πρώιμη ψηφοφορία ή την ημέρα των εκλογών. Ως εργαζόμενοι στις
εκλογές, συμβάλλετε για να γίνει η διαδικασία της ψηφοφορίας πιο εύκολη για τον καθένα.
Όλες οι θέσεις εργασίας είναι επί πληρωμή και τηρούνται πρόσθετα υγειονομικά μέτρα για
την ασφάλεια του προσωπικού.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση jobs.elections.on.ca.

Εφαρμογή Elections Ontario
Λάβετε εξατομικευμένες πληροφορίες για τις εκλογές με τη νέα εφαρμογή μας για φορητές
συσκευές!
Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Elections Ontario και δημιουργήστε έναν λογαριασμό
για να αποκτήσετε πρόσβαση σε:
•
•
•
•

Μια σαρώσιμη έκδοση του δελτίου ταυτότητας ψηφοφόρου σας
Μια πλήρης λίστα με τα εκλογικά κέντρα και τις ημερομηνίες της ψηφοφορίας σας
Προσαρμόσιμες ειδοποιήσεις εκλογών
Μια λίστα υποψηφίων για την εκλογική σας περιφέρεια

Πρώιμη ψηφοφορία
•

Ταχυδρομικώς (Επιστολική ψήφος)
o Υποβάλετε αίτηση στη διεύθυνση votebymail.elections.on.ca για να ψηφίσετε
ταχυδρομικώς ή πραγματοποιήστε λήψη και εκτυπώστε τη φόρμα της αίτησης
από τη διεύθυνση elections.on.ca
o Η Elections Ontario πρέπει να λάβει την αίτησή σας έως τις 6 μ.μ. (Ανατολική
ζώνη ώρας) στις 27 Μαΐου
o Η Elections Ontario πρέπει να λάβει τον φάκελο της ψήφου σας έως τις 6 μ.μ.
(Ανατολική ζώνη ώρας) στις 2 Ιουνίου για να καταμετρηθεί

•

•

o Το έγγραφο ταυτότητας που χρειάζεστε για να ψηφίσετε ταχυδρομικώς είναι
διαφορετικό. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση elections.on.ca/idrequirements
Στην υπηρεσία εκλογικών αρμοδιοτήτων σας
o Η υπηρεσία εκλογικών αρμοδιοτήτων σας είναι η τοπική υπηρεσία διαχείρισης
εκλογών για την εκλογική σας περιφέρεια
o Ψηφίστε αυτοπροσώπως στην υπηρεσία εκλογικών αρμοδιοτήτων σας από τις 5
Μαΐου έως τις 6 μ.μ. (Ανατολική ζώνη ώρας) την 1η Ιουνίου
o Βρείτε την υπηρεσία εκλογικών αρμοδιοτήτων στο δελτίο ταυτότητας
ψηφοφόρου σας ή στη διεύθυνση voterinformationservice.elections.on.ca
Κατά την πρώιμη ψηφοφορία
o Ψηφίστε σε οποιοδήποτε κέντρο πρώιμης ψηφοφορίας στην εκλογική σας
περιφέρεια από τις 10 π.μ. έως τις 8 μ.μ. (Ανατολική ζώνη ώρας) μεταξύ 19 και
28 Μαΐου.
o Βρείτε μια πλήρη λίστα με τα εκλογικά κέντρα και τις ημερομηνίες ψηφοφορίας
στη διεύθυνση voterinformationservice.elections.on.ca

Υποβολή ψήφου την ημέρα των εκλογών
•
•

Ψηφίστε στο προβλεπόμενο εκλογικό κέντρο από τις 9 π.μ. έως τις 9 μ.μ. (Ανατολική
ζώνη ώρας) στις 2 Ιουνίου.
Βρείτε το προβλεπόμενο εκλογικό κέντρο σας στο δελτίο ταυτότητας ψηφοφόρου, στην
εφαρμογή Elections Ontario ή στη διεύθυνση voterinformationservice.elections.on.ca

Προσβασιμότητα
Παρατίθενται μερικά από τα προσβάσιμα εργαλεία και υπηρεσίες που έχετε στη διάθεσή σας.
Στην υπηρεσία εκλογικών αρμοδιοτήτων:
•
•
•

Χρησιμοποιήστε τεχνολογία υποβοήθησης της υποβολής ψήφου από τις 21 Μαΐου έως
την 1η Ιουνίου ή με ραντεβού την ημέρα των εκλογών
Καλέστε την υπηρεσία εκλογικών αρμοδιοτήτων σας για να ζητήσετε μια επίσκεψη στο
σπίτι ή για διαθέσιμη υποβολή ψήφου στο «πεζοδρόμιο» του εκλογικού κέντρου
Ζητήστε μεταφορά πριν από την ημέρα των εκλογών σε εκλογικό κέντρο στο οποίο
έχετε πιο εύκολη πρόσβαση

Στο εκλογικό κέντρο σας:
•
•

Κάντε κράτηση για έναν διερμηνέα ή παρεμβαίνων της Αμερικανικής νοηματικής
γλώσσας και εμείς θα καλύψουμε το κόστος
Χρησιμοποιήστε τη φορητή συσκευή σας ως εργαλείο προσβασιμότητας

•
•
•

Ζητήστε έναν μεγεθυντικό φακό ή ένα πρότυπο ψηφοδελτίου γραφής Μπράιγ
(ανάγλυφης γραφής)
Φέρτε έναν φίλο, άτομο υποστήριξης ή ζώο καθοδήγησης για βοήθεια
Λάβετε οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την ψηφοφορία σε περισσότερες από 30
γλώσσες στη διεύθυνση elections.on.ca

Όλα τα εκλογικά κέντρα πρέπει να πληρούν τα Πρότυπα Προσβασιμότητας του ιστότοπου της
Elections Ontario, όπου αυτό είναι εφικτό.
Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με την ψηφοφορία σε εναλλακτικές μορφές κατόπιν
αιτήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα του εκλογικού κέντρου σας και
άλλων υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση elections.on.ca/accessible-voting.

COVID-19
Συνεργαζόμαστε με το Γραφείο του Επικεφαλής Ιατρικού Συμβούλου για να διατηρήσουμε την
ψηφοφορία ασφαλή για τους ψηφοφόρους και το προσωπικό μας. Εκτός από τα μέτρα της
περιφέρειας για τον COVID-19, οι μονάδες δημόσιας υγείας και οι δήμοι μπορούν να ορίσουν
επιπλέον υγειονομικά μέτρα για τον COVID-19 για την περιοχή τους.
Όταν πηγαίνετε να ψηφίσετε, θα δείτε ότι έχουμε θεσπίσει μέτρα με βάση τις καλύτερες
πληροφορίες τη δεδομένη στιγμή. Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται οι μάσκες, η τήρηση
της φυσικής απόστασης, το απολυμαντικό χεριών και τα διαχωριστικά από πλεξιγκλάς.

Επικοινωνήστε μαζί μας
•

Ιστότοπος: elections.on.ca

•

Τηλέφωνο: 1.888.668.8683

•

TTY: 1.888.292.2312

•

Email: info@elections.on.ca

•

Twitter: @ElectionsON

•

Facebook: ElectionsON

•

Instagram: @electionson

