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Припремите се за гласање на
онтаријским покрајинским изборима!
Ставите свој X 2. јуна или пре.

Право гласа
Да бисте гласали на онтаријским изборима, морате :
•

имати навршених 18 или више година живота на дан избора;

•

бити држављанин или држављанка Kанаде; и

•

имати боравиште у Онтарију.

Регистровање
Потврдите, ажурирајте или допуните Ваше податке у бирач ком списку до
23. маја на вебсајту eregistration.elections.on.ca.
Можете да гласате и ако нисте регистровани. Своје податке дајте лично
када дођете на гласање.

Позив на изборе (Voter information card)
Ако Вам је име на бирачком списку, добићете поштом позив на изборе
(voter information card) са подацима где и када да гласате. Слање позива
на изборе почеће 13. маја.

Можете да гласате чак и ако нисте добили позив на изборе. Донесите
један лични докуменат на коме је Ваше име и садашња адреса
становања.
Потпун списак датума и гласачких места у Вашем изборном округу
можете видети ако посетите elections.on.ca или преузмете апликацију
Elections Ontario.

Лични документи за гласање
Имате ли позив на изборе?
Да—донесите један лични докуменат на коме се види Ваше име
Не—донесите један лични докуменат на коме се види Ваше име и
садашња адреса становања
Kада пођете на гласање, можете да покажете и електронску копију свог
личног документа, одштампаног или приказаног на мобилном уређају.
Идентификациони документ са фотографијом н ије неопходан. На
гласању не морате да дајете никакве информације о Вашем роду или
родном изражавању.
Примери прихватљивих личних докумената укључују:
•
•
•
•
•

онтаријску возачку дозволу
онтаријску легитимацију са фотографијом
извод са рачуна крединте картице
рачун за комуналије
потврду о закупу стана

•

званични препис оцена са студија

Списак личних докумената који ће се признавати на гласачким местима
наћићете на elections.on.ca/id-requirements.

Дођите да радите код нас
Конкуришите за посао на овим изборима!
Ако имате 16 или више година, можете да конкуришете за посао
службеника/-ице на изборима током гласања унапред или на дан избора.
Радећи на изборима, помажете да гласање свима постане једноставније.
Сви послови су плаћени а примењиваће се и додатне здравствене мере
ради безбедности особља.
За више информација посетите jobs.elections.on.ca.

Апликација Elections Ontario
Дођите до персонализованих информација о изборима помоћу наше нове
мобилне апликације!

Преузмите апликацију Elections Ontario и отворите кориснички рачун за
приступ до:
•
•
•
•

Вашег позива на изборе у верзији која може да се скенира
пуног списка Ваших гласачких места и датума
изборних обавештења која могу да се персонализују
списка кандидата у Вашем изборном округ у

Гласајте раније
•

Поштом
o Пријавите се за гласање поштом на votebymail.elections.on.ca
или преузмите и одштампајте образац захтева на elections.on.ca
o Ваш захтев мора да стигне у Elections Ontario најкасније до 27.
маја у 18 часова (по источном времену)

•

•

o Ваш попуњени гласачки комплет мора да стигне у Elections
Ontario најкасније до 2. јуна у 18 часова (по источном времену)
да би Вам глас био пребројан.
o За гласање поштом треба Вам другачији идентификациони
докуменат. Сазнајте више на elections.on.ca/id-requirements
У Вашој изборном надлештву (returning office)
o Ваше изборно надлештво је локална канцеларија Вашег
изборног округа
o Гласајте лично у Вашем изборном надлештву од 5. маја до 1.
јуна у 18 часова (по источном времену)
o Ваше изборно надлештво наћићете на Вашем позиву на изборе
или на voterinformationservice.elections.on.ca
Током гласања унапред
o Гласајте на било ком бирачком месту одређеном за рано
гласање у Вашем изборном округу између 19. и 28. маја, од 10
до 20 часова (по источном времену)
o Пун списак гласачких места и датума наћићете на
voterinformationservice.elections.on.ca

Гласање на дан избора
•
•

Гласајте на Вашем гласачком месту 2. јуна од 9 часова до 21 час
(по источном времену).
Ваше гласачко место наћићете на Вашем позиву на изборе, помоћу
апликације Elections Ontario или на
voterinformationservice.elections.on.ca

Приступачност
Ево неких алата и услуга за бољу приступачност које Вам стоје на
располагању.
У Вашем изборном надлештву:
•
•
•

Технку за помоћ код гласања можете да користите од 21. маја до 1.
јуна или по договору на дан избора
Назовите Ваше изборно надлештво и затражите кућну посету или
олакшано гласање из аутомобила поред Вашег гласачког места
Пре дана избора захтевајте да Вам се обезбеди превоз до
гласачког места које боље одговара Вашим потребама за
олакшаним приступом

На Вашем гласачком месту:

•

•
•
•
•

Резервишите услуге тумача америчког знаковног језика или
комуникацијског посредника за глувослепе, а ми ћемо да платимо
трошак
Kористите Ваш мобилни уређај као алат за олакшани приступ
Затражите лупу или шаблону са Брајевим писмом за гласачки
листић
Поведите пријатеља, лице које Вам пружа подршку или пса-водича
као помоћ
Упутства за гласање и информације на више од 30 језика наћићете
на elections.on.ca

Сва гласачка места морају, где је то могуће, да задовоље Стандарде
приступачности локације, какве прописује Elections Ontario.
Информације о гласању могу да се добију на захтев у алтернативним
форматима.
За више информација о приступачности Вашег гласачког места и другим
услугама посетите elections.on.ca/accessible-voting.

КОВИД-19
Сарађујемо са Канцеларијом Начелника здравствене службе како би
гласање било безбедно за бираче и наше особље. Поред провинцијских
мера заштите од болести КОВИД-19, установе за јавно здравље и
општине могу да у својим областима уведу и друге здравствене мере
против болести КОВИД-19.
Kада дођете да гласате, видећете да смо увели мере заштите на основу
најбољих тренутно доступних информација — ово може да укључује
маске, одржавање растојања, средство за дезинфекцију руку и преграде
од плексигласа.

Kонтактирајте нас
•

Вебсајт: elections.on.ca

•

Телефон: 1.888.668.8683

•

Текстуални телефон (TTY): 1.888.292.2312

•

Е-пошта: info@elections.on.ca

•

Твитер: @ElectionsON

•

Фејсбук: ElectionsON

•

Инстаграм: @electionson

