2022 Ontario Voting Guide – Macedonian

Подгответе се да гласате на
провинциските избори во Онтарио!
Ставете го вашето X на 2 јуни или пред тој датум.

Право на гласање
За да гласате на избори во Онтарио, мора да го исполнувате следново:
•

Да имате најмалку 18 години на денот на изборите;

•

Да сте канадски државјанин; и

•

Да сте жител на Онтарио.

Регистрација
Потврдете, ажурирајте или додадете ги вашите информации во избирачкиот
список до 23 мај на страницата eregistration.elections.on.ca.
Aко не сте регистрирани, вие сѐ уште можете да гласате. Додадете ги вашите
информации лично кога ќе одите да гласате.

Избирачка легитимација
Доколку сте во избирачкиот список, ќе ви биде испратена избирачка легитимација
за тоа кога и каде да гласате. Избирачките легитимации ќе почнат да се испраќаат
на 13 мај.

Ќе може да гласате иако не сте добиле избирачка легитимација. Донесете еден
документ за идентифкација на кој стои вашето име и тековната адреса на
живеење.
За целосниот список на датуми и локации за гласање во вашата изборна единица,
посетете ја страницата choices.on.ca или преземете ја апликацијата Elections
Ontario.

Документ за идентификација за гласање
Дали имате избирачка легитимација?
Да – донесете еден документ за идентификација на ваше име
Не – донесете еден документ за идентифкација на кој стои вашето име и
адреса на живеење.
Кога одите да гласате, можете да користите електронска копија од вашиот
документ за идентификација, кој може да биде испечатен или прикажан на
мобилен уред.
Документ за идентификација со фотографија не е потребен. Нема потреба да
давате информации за вашиот пол или израз на пол кога ќе одите да гласате.
Примерите за прифатлив документ за идентифкација вклучуваат:
•
•
•
•
•
•

Возачка дозвола во Онтарио
Фото-картичка во Онтарио
Извод од кредитна картичка
Сметка од комуналии
Закуп на станбен простор
Студентски препис на оценки.

Најдете листа со прифатливи документи за идентификација за гласање лично на
elections.on.ca/id-requirements.

Дојдете да работите за нас
Пријавете се да работите на овие избори!
Ако имате најмалку 16 години, можете да се пријавите за работа како изборен
службеник за време на предвременото гласање или на денот на изборите.
Работејќи на изборите, помагате да се олесни гласањето за сите.
Сите позиции се платени, а воведени се и дополнителни здравствени мерки за
безбедност на персоналот.
За повеќе информации, посетете ја страницата jobs.elections.on.ca.

Апликација Elections Ontario
Добијте персонализирани информации за изборите со нашата нова мобилна
апликација!

Преземете ја апликацијата Elections Ontario и креирајте сметка за пристап до:
•
•
•
•

Верзија на вашата избирачка легитимација која може да се скенира
Целосна листа на вашите локации и датуми за гласање
Приспособливи известувања за изборите
Листа на кандидати за вашата изборна единица

Гласајте предвремено
•

По пошта
o Пријавете се за гласање по пошта на votebymail.elections.on.ca или
преземете и испечатете го образецот за пријавување на страницата
elections.on.ca
o Elections Ontario мора да ја добие вашата пријава до 18 часот (по
источно време) на 27 мај

•

•

o За да биде валиден, Elections Ontario мора да го добие вашиот
целосен комплет за гласање до 18 часот (по источно време) на 2 јуни
o За да гласате по пошта, ви треба друг документ за идентификација.
Дознајте повеќе на elections.on.ca/id-requirements
Во вашата изборна канцеларија
o Ваша изборна канцеларија е локалната изборна канцеларија за
вашата изборна единица
o Гласајте лично во вашата изборна канцеларија од 5 мај до 18 часот
(по источно време) на 1 јуни
o Најдете ја вашата изборна канцеларија на вашата избирачка
легитимација на voterinformationservice.elections.on.ca
Во текот на предвременото гласање
o Гласајте на која било локација за предвремено гласање во вашата
изборна единица од 10 до 20 часот (по источно време) од 19 до 28
мај.
o Најдете ја целосната листа на локации и датуми за гласање на
voterinformationservice.elections.on.ca

Гласање на денот на изборите
•
•

Гласајте на вашето назначено гласачко место од 9 до 21 часот (по источно
време) на 2 јуни.
Најдете го вашето назначено гласачко место на вашата избирачка
легитимација, на апликацијата Elections Ontario или на страницата
voterinformationservice.elections.on.ca

Пристапност
Еве некои од алатките и услугите кои ви се достапни.
Во вашата изборна канцеларија:
•
•
•

Користете технологија за помош при гласање од 21 мај до 1 јуни или со
закажување на денот на изборите
Јавете се во изборната канцеларијата за да побарате домашна посета или
гласање со олеснет пристап пред вашето избирачко место
Пред денот на изборите побарајте префрлување на избирачко место што
подобро ги задоволува вашите потреби за олеснет пристап

На вашето избирачко место:
•
•
•

Резервирајте толкувач на знаковен јазик или посредник и ние ќе ги
покриеме трошоците
Користете го вашиот мобилен уред како алатка за полесен пристап
Побарајте лупа или шаблон за гласачко ливче на Брајово писмо

•
•

Донесете пријател, лице за поддршка или службено животно за помош
Добијте инструкции за гласање и информации на повеќе од 30 јазици на
elections.on.ca

Сите гласачки места мора да ги исполнуваат стандардите на Elections Ontario за
олеснет пристап на локациите, секаде каде што е можно.
Информациите за гласањето се достапни во алтернативни формати на ваше
барање.
За повеќе информации околу олеснет пристап до вашето гласачко место и други
услуги, посетете ја страницата elections.on.ca/accessible-voting.

КОВИД-19
Соработуваме со Канцеларијата на главниот медицински директор за здравство
за да го одржиме гласањето безбедно за гласачите и за нашиот персонал. Покрај
провинциските мерки за КОВИД-19, единиците за јавно здравје и општините
можат да воведат други здравствени мерки за КОВИД-19 за нивниот регион.
Кога ќе одите да гласате, ќе видите дека воведовме мерки врз основа на
најдобрите информации во тој момент – тоа може да вклучува маски, физичко
растојание, средство за дезинфекција на рацете и прегради од плексиглас.

Контактирајте нè
•

Интернет-страница: elections.on.ca

•

Телефон: 1.888.668.8683

•

Телепринтер: 1.888.292.2312

•

Е-пошта: info@elections.on.ca

•

Twitter: @ElectionsON

•

Facebook: ElectionsON

•

Instagram: @electionson

