2022 Ontario Voting Guide – Polish

Przygotuj się do głosowania
w wyborach w prowincji Ontario!
Zaznacz swój X 2 czerwca lub wcześniej .

Uprawnienia
Aby głosować w wyborach w Ontario musi Pan/Pani:
•

mieć 18 lat lub więcej w dniu wyborów;

•

być obywatelem Kanady oraz

•

być rezydentem Ontario.

Rejestracja
Proszę potwierdzić, uaktualnić i dodać informacje o sobie na liście wyborców (voters list) do 23
maja na stronie: eregistration.elections.on.ca.
Nadal można głosować, jeśli nie jest Pan/Pani zarejestrowany/a. Proszę podać informacje
osobiście podczas wyborów.

Karty informacyjne wyborcy
Jeśli jest Pan/Pani na liście wyborców,karta informacyjna wyborcy, zawierająca informacje kiedy
i gdzie głosować, zostanie przesłana pocztą. Karty informacyjne wyborcy będą w drodze do
Państwa począwszy od 13 maja.

Jeśli nie otrzyma Pan/Pani karty informacyjnej wyborcy, nadal można głosować. Proszę
przynieść jeden dokument tożsamości zawierający zarówno Pana/Pani imię i nazwisko oraz
obecny adres zamieszkania.
Aby uzyskać pełną listę dat oraz lokali wyborczych w Państwa okręgu wyborczym, proszę wejść
na elections.on.ca lub ściągnąć aplikację Elections Ontario.

Dokument tożsamości do głosowania
Czy posiada Pan/Pani kartę informacyjną wyborcy?
Tak— proszę przynieść jeden dokument tożsamości zawierający Pana/Pani imię i
nazwisko
Nie— proszę przynieść jeden dokument tożsamości zawierający Pana/Pani imię i
nazwisko oraz adres zamieszkania
Podczas głosowania można użyć elektronicznej kopii dokumentu tożsamości, którą można
wydrukować lub okazać na urządzeniu przenośnym.
Dokument tożsamości ze zdjęciem nie jest wymagany. Nie ma konieczności informowania o
swojej płci ani ekspresji płciowej podczas głosowania.
Przykłady akceptowanych dokumentów tożsamości:
•
•
•
•

Prawo jazdy prowincji Ontario
Dowód tożsamości Ontario
Wyciąg z karty kredytowej
Rachunek opłat mieszkaniowych

•
•

Umowa najmu mieszkania
Transkrypcja studencka

Listę akceptowanych dokumentów tożsamości do głosowania osobiście można znaleźć na
stronie elections.on.ca/id-requirements.

Pracuj dla nas
Ubiegaj się o pracę przy tych wyborach!
Osoby w wieku 16 lat i starsze mogą ubiegać się o pracę jako członek komisji wyborczej,
podczas głosowania we wcześniejszym terminie lub w dniu wyborów. Pracując przy wyborach
możesz pomóc ułatwić głosowanie dla każdego.
Wszystkie stanowiska są płatne i przygotowane są dodatkowe środki ochrony zdrowia, aby
zapewnić bezpieczeństwo pracownikom.
Aby uzyskać więcej informacji, proszę wejść na jobs.elections.on.ca.

Aplikacja Elections Ontario
Otrzymaj spersonalizowane informacje dotyczące wyborów za pomocą naszej nowej aplikacji
do telefonów komórkowych!
Proszę ściągnąć aplikację Elections Ontario i założyć konto, aby uzyskać dostęp do:
•
•
•
•

Możliwej do zeskanowania wersji Pana/Pani karty informacyjnej wyborcy
Pełnej listy lokali wyborczych i dat
Możliwości dostosowania powiadomień związanych z wyboramido własnych potrzeb
Listy kandydatów z Pana/Pani okręgu wyborczego

Głosuj wcześnie
•

Listownie
o Proszę ubiegać się o listowną możliwość głosowania na stronie
votebymail.elections.on.ca lubściągnąć i wydrukować formularz zgłoszenia ze
strony elections.on.ca
o Elections Ontario musi otrzymać Pana/Pani zgłoszenie do godziny 18:00 czasu
wschodniego dnia27 maja
o Elections Ontario musi otrzymać od Pana/Pani wypełniony zestaw do głosowania
do godziny 18:00 czasu wschodniego dnia 2 czerwca, aby głos został policzony
o Do głosowania listownie potrzebny jest inny dokument tożsamości. Proszę
dowiedzieć się więcej na stronie elections.on.ca/id-requirements

•

•

W Pana/Pani lokalu wyborczym
o Pana/Pani lokal wyborczy to lokalne biuro wyborcze dla Pana/Pani okręgu
wyborczego
o Proszę głosować osobiście w swoim lokalu wyborczym od 5 maja do godziny
18:00 dnia 1 czerwca (czasu wschodniego)
o Proszę znaleźć swój lokal wyborczy na karcie informacyjnej wyborcy lub na
stronie voterinformationservice.elections.on.ca
Podczas głosowania we wcześniejszym terminie
o Proszę głosować w każdym lokalu wyborczym przeznaczonym do wcześniejszego
głosowania w Pana/Pani okręgu wyborczym od 10:00 do 20:00 (wschodniego
czasu) między 19 maja a 28 maja.
o Proszę znaleźć pełną listę lokali wyborczych oraz dat na stronie
voterinformationservice.elections.on.ca

Głosowanie w dniu wyborów
•
•

Proszę głosować w wyznaczonym lokalu wyborczym między 9:00 a 21:00 (czasu
wschodniego) 2 czerwca.
Proszę znaleźć wyznaczony lokal wyborczy na swojej karcie informacyjnej wyborcy, w
aplikacji Elections Ontario lub na stronie voterinformationservice.elections.on.ca

Dostępność
Oto niektóre z możliwych do wykorzystania dla Państwa narzędzi i usług ułatwiających
dostępność.
W Pana/Pani lokalu wyborczym:
•
•
•

Proszę skorzystać z technologii wspomagającej głosowanie od 21 maja do 1 czerwca lub
po wcześniejszym umówieniu się w dniu wyborów
Proszę zadzwonić do swojego lokalu wyborczego, aby poprosić o wizytę domową lub
umożliwienie głosowanie przed Pana/Pani lokalem wyborczym
Przed dniem wyborów proszę zgłosić chęć skorzystania z transportu do lokalu
wyborczego, co poprawi dostępność

W miejscu głosowania:
•

•

Proszę zarezerwować tłumacza amerykańskiej wersji języka migowego lub
interwenienta (osoby asystującej niewidomemu/głuchoniememu), a my pokryjemy
koszty
Proszę użyć swojego urządzenia przenośnego charakterze narzędzia ułatwiającego
dostępność

•
•
•

Proszę zgłosić potrzebę użycia szkła powiększającego lub perforowanej karty wyborczej
w alfabecie Braille’a
Proszę przyprowadzić przyjaciela, osobę wspierającą lub zwierzę towarzyszące jako
pomoc
Instrukcje do głosowania oraz informacje w ponad 30 językach można uzyskać na
stronie elections.on.ca

Wszystkie miejsca do głosowania muszą spełnić standardy dostępności wyznaczone przez
Elections Ontario, tam, gdzie jest to możliwe.
Na żądanie dostępne są informacje dotyczące głosowania w alternatywnych formach.
Aby uzyskać więcej informacji odnośnie dostępności w Państwa lokalu wyborczym oraz o innych
usługach, proszę wejść na stronę elections.on.ca/accessible-voting.

COVID-19
Współpracujemy z biurem Naczelnej Izby Lekarskiej, aby wybory były bezpieczne dla wyborców
i naszych pracowników. Poza prowincjonalnymi środkami zapobiegającymi COVID-19, jednostki
zdrowia publicznego oraz władze samorządowe mogą ustalić inne środki zapobiegające COVID19 w swoim rejonie.
Podczas głosowania zauważą Państwo, że wprowadziliśmy środki bezpieczeństwa w oparciu o
najlepsze w tym czasie dostępne informacje —to mogą być maski, dystans fizyczny, płyn do
dezynfekcji rąk oraz osłony ochronne z Plexi.

Kontakt z nami
•

Stronainternetowa: elections.on.ca

•

Telefon: 1.888.668.8683

•

Telefontekstowy: 1.888.292.2312

•

Email: info@elections.on.ca

•

Twitter: @ElectionsON

•

Facebook: ElectionsON

•

Instagram: @electionson

