2022 Ontario Voting Guide – Turkish

Ontario eyalet seçimlerinde oy kullanmaya
hazırlanın!
2 Haziran’da veya öncesinde seçiminizi yapın.

Uygunluk
Ontario seçimlerinde oy kullanmak için:
•

Seçim günü en az 18 yaşında olmalısınız;

•

Kanada vatandaşı olmalısınız;

•

Ontario’da ikamet ediyor olmalısınız.

Kayıt
Bilgilerinizi 23 Mayıs’a kadar eregistration.elections.on.ca adresinden doğrulayın, güncelleyin
veya seçmen listesine ekleyin.
Kayıtlı olmasanız bile oy kullanabilirsiniz. Seçmen sandığına gittiğinizde bizzat kayıt
yaptırabilirsiniz.

Seçmen bilgi kartı
Adınız seçmen listesinde varsa, ne zaman ve nerede oy kullanacağınızı belirten seçmen bilgi
kartını posta yoluyla alacaksınız. Seçmen bilgi kartları 13 Mayıs’tan itibaren gönderilmeye
başlanacak.

Seçmen bilgi kartınız elinize geçmese bile oy kullanabilirsiniz. Adınızı ve mevcut ikamet
adresinizi gösteren bir kimlik kartını yanınızda getirin.
Seçim bölgenizdeki tarihler ve seçmen sandığı konumlarının tam listesi için elections.on.ca
adresini ziyaret edin ya da Elections Ontario uygulamasını indirin.

Oy vermek için kimlik
Seçmen bilgi kartınız var mı?
Evet: Adınızı gösteren bir kimlik kartını yanınızda getirin
Hayır: Adınızı ve ikamet adresinizi gösteren bir kimlik kartını yanınızda getirin
Oy kullanmaya gittiğinizde, kimliğinizin elektronik kopyasını kullanabilirsiniz. Bu kopya
yazdırılmış olabilir ya da mobil bir cihazda görüntülenebilir.
Fotoğraflı kimlik belgesi zorunlu değildir. Oy kullanırken cinsiyetiniz veya cinsiyet ifadeniz
hakkında hiçbir bilgi vermeniz gerekmez.
Kabul edilen bazı kimlik örnekleri:
•
•
•
•
•
•

Ontario sürücü belgesi
Ontario fotoğraflı kartı
Kredi kartı hesap ekstresi
Su/elektrik/doğalgaz faturası
Kira sözleşmesi
Öğrenci transkripti

Bizzat oy kullanmada kabul edilen kimlik türlerinin listesini elections.on.ca/id-requirements
adresinde bulabilirsiniz.

Bizimle çalışın
Bu seçimde çalışmak için başvurun!
16 yaşında veya daha büyükseniz, seçim gününde veya erken oy kullanımlarında seçim görevlisi
olarak çalışmak için başvurabilirsiniz. Seçimde görev alarak, seçim sürecinin herkes için kolay
geçmesini sağlarsınız.
Tüm pozisyonlar ücretlidir ve personeli güvende tutmak için ek sağlık önlemleri alınmıştır.
Ayrıntılı bilgi için jobs.elections.on.ca adresini ziyaret edin.

Elections Ontario uygulaması
Yeni mobil uygulamamız ile seçim hakkında kişiselleştirilmiş bilgiler alın!

Elections Ontario uygulamasını indirip hesap oluşturarak şunlara erişebilirsiniz:
•
•
•
•

Seçmen bilgi kartınızın elektronik olarak okutulabilir hali
Seçim noktalarının ve tarihlerinin tam listesi
Özelleştirilebilir seçim bildirimleri
Seçim bölgenizdeki adayların listesi

Erken oy kullanın
•

Posta yoluyla
o Posta yoluyla oy kullanmak için votebymail.elections.on.ca adresinden başvurun
ya da başvuru formunu elections.on.ca adresinden indirip yazdırın.
o Elections Ontario, başvurunuzu 27 Mayıs günü saat 18.00’e (Eastern Time) kadar
almış olmalıdır
o Elections Ontario, sayılabilmesi için, doldurulmuş oy pusulanızı 2 Haziran günü
saat 18.00’e (Eastern Time) kadar almış olmalıdır

•

•

o Posta yoluyla oy kullanmak için gereken kimlik farklıdır. Ayrıntılı bilgi için
elections.on.ca/id-requirements adresini ziyaret edin
Seçim ofisinizde
o Seçim ofisiniz, seçim bölgenizin yerel seçim ofisidir
o Seçim ofisinizde 5 Mayıs günü saat 18.00’den (Eastern Time) 1 Haziran’a kadar oy
kullanabilirsiniz
o Seçim ofisinizi seçmen bilgi kartınızda ya da
voterinformationservice.elections.on.ca adresinde bulabilirsiniz
Erken oy kullanma sırasında
o Seçim bölgenizdeki herhangi bir erken oy kullanma noktasında 19-28 Mayıs
tarihleri arasında 10.00 ila 20.00 saatleri (Eastern Time) arasında oy
kullanabilirsiniz
o Seçim noktalarının ve tarihlerinin tam listesini
voterinformationservice.elections.on.ca adresinde bulabilirsiniz

Seçim günü oy kullanma
•
•

2 Haziran günü 09.00 ila 21.00 saatleri (Eastern Time) arasında kendi seçim sandığınızda
oy kullanabilirsiniz
Seçim sandığınızı seçmen bilgi kartınızda, Elections Ontario uygulamasında veya
voterinformationservice.elections.on.ca adresinde bulabilirsiniz

Erişilebilirlik
Şu erişilebilirlik araçlarını ve hizmetlerini kullanabilirsiniz.
Seçim ofisinizde:
•
•
•

21 Mayıs ila 1 Haziran tarihleri arasında veya seçim gününde randevu ile oy kullanma
yardımcı teknolojisini kullanabilirsiniz
Evinizde ziyaret edilmek ya da seçim yerinizin dış mekanında erişilebilir bir noktada oy
kullanmak için seçim yerinizi arayın
Erişilebilirlik ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılamak amacıyla, seçim yerinize transfer
ayarlanması için seçim gününden önce talepte bulunun

Seçim yerinizde:
•
•
•
•

Amerikan İşaret Dili tercümanı ya da müdahil olacak bir kişi ayarlayın, ücretlerini biz
karşılayalım
Mobil cihazınızı erişilebilirlik aracı olarak kullanabilirsiniz
Büyüteç ya da braille dilinde yazılmış seçmen pusulası talep edebilirsiniz
Yardımcı olması için bir arkadaşınızı, refakatçinizi veya servis hayvanınızı beraberinizde
getirebilirsiniz

•

elections.on.ca sitesinde 30’dan fazla dilde oy kullanma talimatlarını ve bilgilerini
bulabilirsiniz

Tüm seçim noktaları, Elections Ontario’nun Mekan Erişilebilirlik Standartlarına mümkün
mertebe uygun olmalıdır.
Oy kullanma hakkındaki bilgiler, talep edilmesi halinde farklı formatlarda sunulabilir.
Seçim yerinizin erişilebilirliği ve diğer hizmetler hakkında daha fazla bilgi için
elections.on.ca/accessible-voting adresini ziyaret edin.

COVID-19
Seçimlerin hem seçmenler hem de personelimiz için güvenli geçmesi adına Baş Sağlık Yöneticisi
Ofisiyle birlikte çalışıyoruz. Eyaletin COVID-19 önlemlerine ek olarak, kamu sağlığı birimleri ve
belediyeler, kendi bölgeleri için başka COVID-19 sağlık önlemleri alabilir.
Oy kullanmaya gittiğinizde, o anda mevcut bilgilere dayanarak en iyi önlemleri aldığımızı
göreceksiniz. Bu önlemler arasında maske kullanımı, fiziksel mesafe, el antiseptiği ve pleksiglas
siperlik kullanımı olabilir.

Bize ulaşın
•

İnternet sitesi: elections.on.ca

•

Telefon: 1.888.668.8683

•

TTY: 1.888.292.2312

•

E-posta: info@elections.on.ca

•

Twitter: @ElectionsON

•

Facebook: ElectionsON

•

Instagram: @electionson

