ГОЛОСУВАННЯ В АЛЬБЕРТІ

ПРОВІНЦІЙНІ ВИБОРИ

УКРАЇНСЬКА

Bumoto Wahl

Vote

تصويت

ਵੋਟ

голосувати

वोट رای

投票

Bumoto Wahl

Vote

تصويت

ਵੋਟ

голосувати

वोट رای

投票

Kiskisowasinahikân Vote Kiskisowasinahikân Vote
Votar

bỏ phiếu

głosować

वोट

Votar

bỏ phiếu

głosować

वोट

Stemmen 투표 Votare
Votare Голос
Голос Stemmen 투표English
English
French
BumotoFrançais
Kiskisowasinahikân
Kiskisowasinahikân
Tagalog
Tagalog
تصويت
ای
ر
Wahl
Wahl  تصويتਵੋਟ bỏ phiếu رای
phiếu
投票 Lorem ipsumਵੋਟ bỏ
投票Deutsch
German
 تصويتWahl Голос
Wahl Голос Votar ਪੰBumoto
ਜਾਬੀ
Votar Bumoto تصويتPunjabi
Bumoto

Голос

ਵੋਟ

ਵੋਟ

голосувати

głosować

투표 Votare

Chinese
투표
ਵੋਟ

Stemmen Голос

bỏ phiếuSpanish投票

رای

简体中文
голосувати

głosować

Votare
투표Español

투표 ਵੋਟ

bỏ phiếu

Stemmen

 رای投票

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
Arabic
głosować
Stemmen वोट Vietnamese Stemmen
वोट głosować
Tiếng Việt

투표  تصويتKiskisowasinahikân
투표 تصويت
Kiskisowasinahikân
Polski
Polish
Bumoto Wahl

Vote

تصويت
Ukrainian
ਵੋਟ

投票

VoteУкраїнська
Bumoto

Wahl

تصويت

ਵੋਟ

голосувати

वोट رای

投票

िहंदी
Hindi
Vote Kiskisowasinahikân
Vote
Kiskisowasinahikân
ﻓﺎرﺳﯽ
Farsi
Votar

bỏ phiếu

Голос
Bumoto

ਵੋਟ

głosować

Stemmen

голосувати

वोट

Votar

투표 Votare Голос

Kiskisowasinahikân

голосувати

bỏ phiếu

głosować

वोट

Русский
Russian
Stemmen
Nederlands
Dutch
ਟ
Bumoto ਵੋ한국어
Korean
Italiano تصويت
Italian
Wahl
bỏ
phiếu
bỏ phiếu
nehiyawak
Cree
 تصويتWahl Голос
 تصويتWahl Голос
Siksikáí'powahsin
Blackfoot

投票 Wahl  تصويتਵੋਟ
Votar Bumoto
Голос

वोट رای

głosować

투표 ਵੋਟ

 رای投票

투표 Votare

Kiskisowasinahikân
ਵੋਟ

Votar Bumoto

Stemmen Голос

голосувати

głosować

투표 ਵੋਟ

رای

Stemmen

 رای投票 투표 Votare bỏ phiếu  رای投票
Stemmen वोट głosować Stemmen वोट głosować
Kiskisowasinahikân 투표  تصويتKiskisowasinahikân 투표 تصويت
투표 Votare

bỏ phiếu

УМОВИ
Ви повинні бути:

18+

• громадянином Канади

• старше 18 років

• жителем Альберти

РЕЄСТРАЦІЯ
Для того, щоб проголосувати, ви повинні зареєструватися. Це можна
зробити заздалегідь або безпосередньо на виборчій дільниці.
Варіант №1 – заздалегідь:
Онлайн - voterlink.ab.ca
Для отримання доступу до
онлайн-системи, введіть дані вашого
посвідчення водія провінції Альберта або
посвідчення особи провінції Альберта.
Якщо у вас немає вказаних документів, що посвідчують
особу, зв'яжіться з нами за телефоном 1-877-422-8683.

Варіант №2 – на виборчій дільниці:
Коли ви прийшли голосувати
Вам необхідно пред'явити нам документи, котрі містять
• Ваше повне ім'я
• Фактичну адресу проживання
Крім того, вам необхідно буде підписати форму,
котра підтверджує, що ви маєте право голосу.
Ознайомтеся з інформацією на наступній сторінці, аби дізнатися, які документи,
що посвідчують особу, ми приймаємо.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ
Для підтвердження особи, ви повинні пред'явити хоча б один документ
державного зразка з фотокарткою, який посвідчує особу.
Якщо ви не можете пред'явити такий документ, вам необхідно надати два документа,
що посвідчують особу. Але, для того, щоб вони вважалися дійсними, вони обидва
повинні містити ваше повне ім'я, а один із них - вашу фактичну адресу.
Якщо у вас взагалі немає посвідчення особи, за вас може поручитися інша
людина. Зв'яжіться з нами, щоб докладніше дізнатися про цей процес.

Приклади документів, що посвідчують особу, які містять ім'я:
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й доку
ропускни

мент/Сту

дентськи

CANADA

Please protect your card.
Personal Health Number

П

PASSPORT
PASSEPORT

Alberta Personal Health Card

Паспорт

Gender

Birthdate

You are eligible for health insurance coverage provided you are a resident of Alberta.

Медична картка провінції Альберта

Приклади документів, що посвідчують особу, які містять ім'я та адресу:
Your usage:
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Account Number 00000-000

Виписка з банківського рахунку

Квитанція на оплату
комунальних послуг

88888888888 VALIDATION NUMBER
APPEARING ON YOUR TAB

LICENCE PLATE NO.

CLASS

EXPIRY DATE (Y/M/D)

TYPE OF OPERATION

ABC 123

2022/09/30

5

LICENCED MASS

2000 kg.

VEHICLE STATUS

active

Restricted

REGISTRATION NUMBER

IF LEASED, LEASING COMPANY NAME AND MVID

R123456789
NAME & ADDRESS OF
REGISTRANT(S):

TYPE:
CLIENT’S MVID

NAME SURNAME
123 MAIN STREET
ALBERTA T1X 1E1
ISSUED 2020/09/30
MAXIMUM SERVICE AMOUNT

********23.35

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

З повним переліком документів можна ознайомитися онлайн:
elections.ab.ca/voters/id-required-to-vote/

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ
День виборів
• Голосування проходить в найближчій до вас
школі, церкві або громадській будівлі
• Всі виборчі дільниці відчинені з 9:00 до 20:00
• Ви можете проголосувати лише на виборчій
дільниці, за якою ви закріплені

SCHOOL

Виборчі дільниці для попереднього голосування
• Голосування проходить в найближчих торгових
центрах, приміщеннях бібліотек або університетів
• Більшість виборчих дільниць відкриті з 9:00 до
20:00, але час роботи може варіюватися
• Ви можете проголосувати на будь-якій дільниці для
попереднього голосування
• Ділянки працюють з вівторка по суботу за тиждень
до дня виборів

Спеціальний виборчий бюлетень
• Голосування проходить в найближчому до вас приміщенні
для голосування або шляхом відправки бюлетенів поштою.
• Доступно для виборців, які не мають змоги
проголосувати іншим способом
• Виборці, які голосують поштою, повинні замовляти бюлетені
заздалегідь, оскільки їх підготовка займає деякий час
• Лист необхідно повернути до дня виборів
• Доступно з початку виборчої кампанії до дня виборів
(28 днів)
Подайте заявку на отримання бюлетеня для голосування
онлайн на сайті elections.ab.ca або за телефоном
1-877-422-8683.
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I vote for:

ОСОБИСТЕ ГОЛОСУВАННЯ
Особисте голосування
Процес голосування відбувається таким чином:
1)

Після прибуття ви зустрінете співробітника
виборчої комісії, який підтвердить вашу
реєстрацію

2)

Якщо ви вже зареєструвалися, співробітник
виборчої комісії направить вас на відчинену
виборчу дільницю

3)

Для отримання бюлетеня вам необхідно
підтвердити ваше ім'я та адресу

4)

Пройдіть за ширму. Поставте «X» або
зафарбуйте коло навпроти імені кандидата,
за якого хочете проголосувати

5)

Поверніть бюлетень співробітнику виборчої
комісії, киньте його в урну для голосування і
святкуйте!

Я припустився помилки…
Якщо ви припустилися помилки, зверніться
до співробітника, який видав вам бюлетень.
Він може замінити ваш бюлетень на новий.

Зареєструйтеся

Відмітьтеся
на вашій
виборчій
дільниці

Отримайте
бюлетень

Проголосуйте

Таємність
Голосування є таємним. Якщо вам не
потрібна допомога, нікому не показуйте, як
ви проголосували. Не фотографуйте свій
бюлетень та не публікуйте фото в інтернеті.

Святкуйте

ГОЛОСУВАННЯ ПОШТОЮ
Голосування поштою
Процес голосування поштою відбувається таким
чином:
1)

Заздалегідь подайте заявку на отримання
пакету документів для голосування на сайті
elections.ab.ca

2)

Отримайте поштою документи для голосування

3)

Впишіть в бюлетень ім'я кандидата або партії,
за яку ви хочете проголосувати
(Список кандидатів можна подивитися тут:
elections.ab.ca)

4)

Заповніть та підпишіть бланк заяви та зробіть
копію документа, що посвідчує особу

5)

Підготуйте документи до відправлення

6)

Відправте назад до дня виборів

Подайте заявку
на отримання
бюлетеня та
отримайте його

Проголосуйте

Заповніть необхідні
бланки та додайте
до них копію
документа, що
посвідчує особу

Запечатайте

Поверніть
поштою

ДОСТУПНІСТЬ
Для полегшення процесу голосування ми пропонуємо такі засоби:

Візьміть з собою свій пристрій
щоб люди з порушеннями зору могли
самостійно прочитати бюлетень
Великий олівець
щоб люди, які мають проблеми з дрібною
моторикою, могли легко зробити позначку в
бюлетені
VOTER TEMPLATE
(VOTE ANYWHERE)

This template is for the
use of those helping vision
impaired voters who wish
to mark their own ballot.
Detach the ballot from the
book:
 place a ballot into the
template
 ensure that the top of
the ballot is uniform with
the top of the template and
 ensure that the white
circles on the ballot are
clearly shown through the
holes of the template
Reading from the top of
the ballot, inform the elector
of the order of the candidate’s
name and poli�cal
party or independent status.
Direct the elector to:
 mark the ballot by ﬁlling
in the circle opposite
the name of the candidate
of his or her choice
 remove the marked
ballot from the template
 place the ballot in the
secrecy folder,
 return the ballot to the
deputy returning oﬃcer
Ask the voter if he or she
wishes to deposit the ballot
in the ballot box.

E-18-540
Election Act
Section 96

Шаблон для голосування
щоб допомогти людям з порушеннями зору
проголосувати таємно
Кишенькова лупа
щоб люди з ослабленим зором могли чітко
бачити текст

E-18-302

Спеціальні пристосування
для полегшення доступу до
виборчої дільниці
Допомога виборцям
надання допомоги або дозвіл на надання
допомоги близькому другові виборця

Suite 100, 11510 Kingsway NW
Edmonton, Alberta T5G 2Y5
Безкоштовно: 310-0000 | Тел: 1-877-422-VOTE (8683)
www.elections.ab.ca | info@elections.ab.ca

