2022 Ontario Voting Guide – Ukrainian

Приготуйтеся голосувати на виборах
у провінції Онтаріо!
Поставте свою позначку «X» не пізніше 2 червня включно.

Хто має право голосувати
Щоб проголосувати на виборах в Онтаріо, Ви маєте відповідати наступним
критеріям:
•

в день виборів Вам має бути не менше 18 років;

•

Ви маєте бути громадянином Канади; і

•

Ви маєте бути резидентом Онтаріо.

Реєстрація
Підтвердьте, оновіть або додайте Вашу інформацію до списку виборців до 23
травня на сайті eregistration.elections.on.ca.
Навіть якщо Ви не зареєструвалися, Ви все одно зможете проголосувати. Додайте
свою інформацію особисто, коли прийдете голосувати.

Інформаційна картка виборця
Якщо Ваше ім’я є у списку виборців, Вам поштою надійде інформаційна картка
виборця з відомостями про те, коли і де можна проголосувати. Інформаційні
картки виборців будуть розсилатися починаючи з 13 травня.

Навіть якщо Ви не отримали інформаційну картку виборця, Ви все одно зможете
проголосувати. Візьміть з собою одне посвідчення особи, на якому вказані Ваше
ім’я та поточна домашня адреса.
Для отримання повного переліку дат та місць голосування на Вашому виборчому
окрузі завітайте на сайт elections.on.ca або завантажте додаток Elections Ontario.

Посвідчення особи, яке необхідне для того, щоб проголосувати
Ви маєте інформаційну картку виборця?
Так — візьміть з собою одне посвідчення особи, в якому вказане Ваше ім’я.
Ні — візьміть з собою одне посвідчення особи, в якому вказані Ваше ім’я та
адреса проживання.
З метою голосування можна використовувати електронну копію посвідчення
особи, яку можна роздрукувати або продемонструвати на екрані мобільного
пристрою.
Посвідчення особи з фотографією не вимагається. Вам не потрібно вказувати
будь-яку інформацію про свою стать чи гендерне самовираження, коли ви йдете
голосувати.
Приклади прийнятних посвідчень особи:
•

посвідчення водія, видане в Онтаріо;

•

картка Онтаріо з фото;

•

виписка по рахунку кредитної картки;

•

рахунок за комунальні послуги;

•

договір оренди житла;

•

виписка про академічну успішність студента.

Перелік посвідчень особи, прийнятних для голосування на виборах наведено
на сайті elections.on.ca/id-requirements.

Запрошуємо до нас на роботу
Приходьте працювати на цих виборах!
Якщо Вам вже виповнилося 16 років, Ви можете подати заяву, висловивши своє
бажання попрацювати офіційною особою на виборах під час попереднього
голосування або у день виборів. Працюючи на виборах, Ви допомагаєте
полегшити процес голосування для всіх учасників.
Усі посади є оплачуваними, і задля захисту здоров’я персоналу вживаються
додаткові заходи.
Для отримання додаткової інформації завітайте на сайт jobs.elections.on.ca.

Додаток Elections Ontario
Отримуйте персоналізовану інформацію про вибори у нашому новому додатку для
мобільних телефонів!

Завантажте додаток Elections Ontario й створіть обліковий запис, щоб отримати
доступ до:
•

Версії Вашої інформаційної картки виборця, яку можна просканувати

•

Повного переліку місць і дат для голосування

•

Сповіщень про вибори, які можна налаштувати під себе

•

Списку кандидатів по Вашому виборчому округу

Проголосуйте заздалегідь
•

Поштою
o Подайте заяву про бажання голосувати поштою на сайті
votebymail.elections.on.ca або завантажте і роздрукуйте форму заяви з
сайту elections.on.ca.
o Elections Ontario має отримати Вашу заяву до 18.00 (за
північноамериканським східним часом) 27 травня.
o Щоб Ваш голос був зарахований, Elections Ontario має отримати
заповнений Вами пакет для голосування до 18.00 (за
північноамериканським східним часом) 2 червня.
o Для голосування поштою потрібне інше посвідчення особи.
Дізнайтеся більше на сайті elections.on.ca/id-requirements.

•

На Вашій виборчій дільниці
o Ваша виборча дільниця – це місцева виборча дільниця у Вашому
виборчому окрузі.
o Проголосуйте особисто на своїй виборчій дільниці з 5 травня до 18.00
(за північноамериканським східним часом) 1 червня.
o Адресу Вашої виборчої дільниці можна знайти на Вашій
інформаційній картці виборця або на сайті
voterinformationservice.elections.on.ca.

•

Під час попереднього голосування
o Проголосуйте у будь-якому пункті попереднього голосування у
Вашому виборчому окрузі з 10.00 до 20.00 (за північноамериканським
східним часом) з 19 по 28 травня.
o Повний перелік місць і дат, де й коли можна проголосувати,
представлений на сайті voterinformationservice.elections.on.ca.

Голосування у день виборів
•

Проголосуйте на своїй виборчій дільниці 2 червня з 9.00 до 21.00 (за
північноамериканським східним часом).

•

Знайдіть адресу своєї виборчої дільниці на своїй інформаційній картці
виборця, у додатку Elections Ontario або на сайті
voterinformationservice.elections.on.ca.

Умови для людей з обмеженими можливостями
Перелік засобів і послуг для людей з обмеженими можливостями наведений
нижче.
На Вашій виборчій дільниці:
•

Скористайтеся технологією допомоги при голосуванні в період з 21 травня
по 1 червня або за записом у день виборів.

•

Зателефонуйте до своєї виборчої дільниці, щоб домовитися про
голосування вдома або у відведеному місці голосування на узбіччі Вашої
виборчої дільниці.

•

До дня виборів оформіть запит на переведення до іншої виборчої дільниці,
яка краще відповідає Вашим потребам з точки зору безбар’єрного доступу.

У місці голосування:
•

Замовте послуги перекладача з мови жестів або стороннього помічника, і
ми оплатимо відповідні витрати.

•

Скористайтеся своїм мобільним пристроєм як інструментом для
покращення доступу.

•

Попросіть надати Вам лупу або шаблон бюлетеня, надрукований шрифтом
Брайля.

•

Візьміть із собою когось із друзів, помічника або службову тварину, який/яка
допомагатиме Вам.

•

Отримайте інформацію та інструкції з голосування більше ніж 30-ма мовами
на сайті elections.on.ca.

Усі місця голосування за можливості мають відповідати передбаченим стандартам
Онтаріо з доступу для людей з обмеженими можливостями (Elections Ontario’s Site
Accessibility Standards).
Інформація про голосування доступна в альтернативних форматах за запитом.
Для отримання більш детальної інформації про безбар’єрний доступ до Вашого
місця голосування та інші послуги завітайте на сайт elections.on.ca/accessiblevoting.

COVID-19
Разом з Офісом головного санітарного лікаря ми працюємо над створенням
безпечних умов голосування для виборців і нашого персоналу. На додаток до
заходів із профілактики поширення COVID-19, які вживаються на рівні провінції,
органи охорони здоров’я та муніципалітети можуть вживати інших заходів із
запобігання COVID-19 на рівні свого регіону.
Коли Ви прийдете голосувати, Ви побачите, що ми вживаємо заходів, виходячи з
повноти наявної на той час інформації. До таких заходів можуть відноситися
обов’язковий масковий режим, дотримання фізичної дистанції, використання
антисептиків для рук і встановлення захисних перегородок з оргскла.

Зв’яжіться з нами
•

Вебсайт: elections.on.ca

•

Телефон: 1-888-668-8683

•

Телетайп: 1-888-292-2312

•

Електронна пошта: info@elections.on.ca

•

Twitter: @ElectionsON

•

Facebook: ElectionsON

•

Instagram: @electionson

