2022 Ontario Voting Guide – Hungarian

Készüljön fel az Ontario tartományi
választásra!
Június 2-án, vagy az előtt jelölje be az X-et.

Jogosultság
Az ontarioi választásokon történő szavazáshoz a következőknek kell megfelelnie:
•

18 éves életkor vagy idősebb a választás napján;

•

Kanadai állampolgárság; és

•

Ontarioi lakos.

Regisztráció
Igazolja vissza, frissítse vagy adja hozzá adatait a szavazók névjegyzékéhez május 23-ig az
„eregistration.elections.on.ca” weboldalán.
Akkor is szavazhat, ha nem regisztrált. Adja meg adatait személyesen, amikor szavazni megy.

Szavazói értesítő
Ha szerepel a szavazók listáján, akkor postai úton kap egy szavazói értesítőt, amely tartalmazza
a szavazás idejét és helyét. A szavazói értesítők, május 13-tól várhatóak.

Akkor is szavazhat, ha nem kapott szavazói értesítőt. Vigyen magával egy személyazonosító
igazolványt, amelyen szerepel a neve és a jelenlegi lakcíme.
Az Ön választókerületében található szavazási kirendeltségek, valamint dátumaik teljes
listájáért látogasson el az „elections.on.ca” weboldalra, vagy töltse le az Ontarioi Választások
(Elections Ontario) alkalmazást.

Személyazonosító igazolvány a szavazáshoz
Van szavazói értesítője?
Igen— hozzon magával egy személyazonosító igazolványt, amelyen szerepel a neve
Nem— hozzon magával egy személyazonosító igazolványt, amelyen szerepel a neve és a
lakcíme
Szavazáskor használhatja a személyazonosító igazolványának elektronikus másolatát is, amely
kinyomtatható vagy mobileszközön bemutatható.
Fényképes személyazonosító igazolvány nem szükséges. Nem szükséges semmilyen információt
megadnia a neméről vagy a nemi megnyilvánulásáról, amikor szavazni megy.
Példák az elfogadott személyazonosító igazolványról:
•
•
•
•

Ontarioi jogosítvány
Ontarioi Fotókártya
Hitelkártya-kivonat
Közműszámla

•
•

Lakásszerződés
Iskolai bizonyítvány

Keresse meg, a személyesen történő szavazáshoz elfogadott, személyazonosító okmányok
listáját a következő címen „elections.on.ca/id-requirements”.

Jöjjön, dolgozzon nálunk
Jelentkezzen munkára ezen a választáson!
Ha Ön a 16-ik életévét betöltötte vagy annál idősebb, akkor jelentkezhet választási tisztviselői
munkára az előzetes szavazás során vagy a választás napján. Azzal, hogy a választáson dolgozik,
mindenki számára megkönnyíti a szavazást.
Minden pozíció fizetett, és további egészségügyi intézkedések is érvényben vannak a dolgozók
biztonsága érdekében.
További információkért látogasson el a „jobs.elections.on.ca” weboldalra.

Ontarioi Választások alkalmazás
Kaphat személyi igényre szabott szavazói információkat az új mobilalkalmazásunkkal!

Töltse le az Ontarioi Választások (Elections Ontario) alkalmazást és a hozzáféréshez hozzon létre
egy fiókot a következőkhöz:
•
•
•
•

A szavazói értesítő beolvasható változata
A szavazóirodai kirendeltségek és dátumok teljes listája
Egyedi igényre szabott szavazói értesítések
A választókerület jelöltjeinek listája

Szavazzon korábban
•

Levélben
o A levélbeli szavazáshoz jelentkezzen a „votebymail.elections.on.ca” címen, vagy
töltse le és nyomtassa ki a jelentkezési lapot az elections.on.ca címről
o Az Ontario Választásoknak (Elections Ontario) május 27-én 18:00 óráig (keleti idő
szerint) kell megkapnia a jelentkezését
o Az Ontario Választásoknak (Elections Ontario) június 2-án 18:00 óráig (keleti idő
szerint) kell megkapnia a kitöltött szavazócsomagot, hogy beszámítható legyen

•

•

o A levélben történő szavazáshoz szükséges személyazonosító igazolvány eltérő.
Ezzel kapcsolatban érdeklődjön az „elections.on.ca/id-requirements” oldalon
Szavazóirodában
o A szavazóiroda az Ön választókerületének helyi szavazóirodája
o Szavazzon személyesen a szavazóirodában május 5-től, június 1-ig 18:00 óráig
(keleti idő szerint)
o Keresse meg szavazóirodáját a szavazói értesítőn vagy a
„voterinformationservice.elections.on.ca” címen
Előzetes szavazással
o Szavazzon május 19. és 28. között választókerületének bármely előzetes
szavazóirodájában délelőtt 10:00 és 20:00 óra között (keleti idő szerint)
o A szavazóirodák kirendeltségeit és dátumaik teljes listáját a
„voterinformationservice.elections.on.ca” oldalon találja

Szavazás a választás napján
•
•

Szavazzon a kijelölt szavazóirodában június 2-án reggel 9:00 és 21:00 óra között (keleti
idő szerint).
Keresse meg a kijelölt szavazóirodát a szavazói értesítőn, az Ontarioi Választások
(Elections Ontario) alkalmazásban vagy a „voterinformationservice.elections.on.ca”
oldalon

Megközelíthetőség
Íme néhány rendelkezésre álló segédeszköz és szolgáltatás.
A szavazóirodájában:
•
•
•

Szavazást elősegítő technológia használata előre egyeztetett időpontban május 21-től
június 1-ig, vagy a választás napján
Hívja fel szavazóirodáját, és kérjen otthonlátogatást vagy akadálymentesített járda
melletti szavazást a szavazóhelyén
Kérje az áthelyezést egy olyan szavazóirodába még a választás napja előtt, amely jobban
megfelel az akadálymentesítési igényeinek

A kijelölt szavazóirodájában:
•
•
•
•
•

Rendeljen jelbeszéd tolmácsot vagy beavatkozót, és mi fedezzük a költségeket
Használja mobileszközét kisegítőeszközként
Kérjen nagyítót vagy Braille-szavazólapot
Hozzon magával barátot, segédszemélyt vagy segédállatot támogatásként
A szavazással kapcsolatos tájékoztatást és információt is több mint 30 nyelven kaphat az
„elections.on.ca” oldalon

Lehetőség szerint minden szavazóirodai kirendeltségnek meg kell felelnie az Ontarioi
Választások Kirendeltsége Hozzáférhetőségi Szabványa (Elections Ontario Site Accessibility
Standards) előírásainak.
A szavazással kapcsolatos információ kérésre más formátumban is elérhető.
A szavazóirodai kirendeltség akadálymentesítésével és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos
további információkért látogasson el a „choices.on.ca/accessible-voting” weboldalra.

COVID-19
Együttműködünk az Egészségügyi Tisztifőorvosi Hivatallal (Office of the Chief Medical Officer of
Health) annak érdekében, hogy a szavazás biztonságos legyen a választók és a munkatársaink
számára is. A tartományi COVID-19 intézkedéseken kívül a közegészségügyi egységek, valamint
az önkormányzatok is meghatározhatnak más COVID-19 egészségügyi intézkedéseket a
régiójukban.
Amikor szavazni megy látni fogja, hogy az elérhető legjobb információk alapján tettünk
intézkedéseket – ez lehet maszkviselet, fizikai távolságtartás, kézfertőtlenítő és plexi korlátok.

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

