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Порядок голосування
Виборчий ценз
Ви можете приймати участь у муніципальних виборах Торонто, якщо ви
відповідаєте наступним вимогам:
•
•
•
•

є громадянином Канади; і
вам виповнилось 18 років; і
є постійним мешканцем Торонто
або
не є постійним мешканцем

•

Торонто, але ви або ваші чоловік
/ дружина володієте житлом чи
винаймаєте його в місті; і
будь-який інший закон не
забороняє вам голосувати.

На муніципальних виборах міста Торонто голосувати можна лише один
раз, незважаючи на кількість нерухомого майна, яким ви володієте чи яке
винаймаєте в межах міста. Голосувати потрібно у виборчому окрузі за місцем
проживання.

Процес голосування
Представник виборчої комісії:
•
•

зустріне вас і повідомить, куди йти
перевірить ваше посвідчення особи з іменем та адресою в Торонто

•

знайде ваше ім’я у списку і викреслить його

•

покладе ваш бюлетень до захисної папки і розповість, як ставити
позначки в ньому

•

направить вас до виборчої кабінки

Ви:
• заповните бюлетень, відмітивши овал поруч
із іменем вибраного кандидата.
• проголосуєте один раз у кожному блоці в
бюлетені
▫▫ Якщо ви зробили помилку чи змінили
думку щодо того, за кого голосувати, передайте свій бюлетень
представнику виборчої комісії, який анулює бюлетень і натомість
видасть вам інший.
• покладете заповнений бюлетень до захисної папки і віддасте його
представнику виборчої комісії, який помістить ваш бюлетень до
табулятора
▫▫ Якщо в бюлетені будуть помилки, табулятор поверне його.
Представник виборчої комісії надасть вам вибір – отримати новий
бюлетень або згодитись на передачу його в табулятор у поточному
вигляді.
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•

▫▫ Якщо у вас виникнуть питання щодо правильного заповнення
бюлетеня, будь-який представник виборчої комісії з радістю вам
допоможе.
успішно завершите процес голосування, коли ваш бюлетень буде
прийнятий табулятором

Присяги
№ 1 - Присяга виборчого цензу
Якщо хтось сумнівається у вашому праві на голосування, ви повинні
прийняти присягу виборчого цензу - щоб підтвердити легітимність свого
голосування. (див: Виборчий ценз)
Я, (вкажіть ваше ім’я), оголошую, що я відповідаю виборчому цензу і ще
не голосував/ла на цих виборах.

№ 2 - Присяга перекладача
Якщо вам потрібна допомога перекладача, ви можете звернутись за
допомогою в якості перекладача до будь-кого, хто не є кандидатом або
спостерігачем.
Перекладач повинен прийняти присягу, перш ніж надати допомогу.
Перекладачі не мають права йти з вами до виборчої кабінки.
Я, (вкажіть ваше ім’я), оголошую, що правильно перекладу будь-яку
присягу, документи чи запитання, поставлене виборцеві та відповідь на
нього.

№ 3 - Присяга друга виборця
Якщо ви неспроможні заповнити бюлетень, ви можете звернутися до друга
за допомогою. Друг повинен прийняти присягу. Особа, яка діє на правах
вашого друга, може піти з вами до виборчої кабінки. Будь-яка особа може
діяти у якості друга лише один раз, за винятком лікувальних закладів чи при
допомозі членам сім’ї.
Я, (вкажіть ваше ім’я), оголошую, що:
• заповню бюлетень відповідно до бажання виборця
• не намагатимусь вплинути на прийняття рішення виборця
• триматиму в таємниці вибір виборця
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Взірці посвідчення особи
Посвідчення особи з іменем та адресою в Торонто. Інформаційна картка
виборця не може використовуватися у якості посвідчення особи.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

Водійське посвідчення Онтаріо
Медична картка Онтаріо (з фото
та адресою)
Кредитна картка з фото Онтаріо
Технічний паспорт транспортного
засобу Онтаріо (техпаспорт)
анульований персональний чек
іпотечна декларація, договір лізингу
чи оренди щодо майна в Онтаріо
страховий поліс чи договір
страхування
договір позики чи інший фінансовий
документ фінансової установи
документ, виданий чи завірений
судом Онтаріо
будь-який інший документ,
виданий урядом Канади, Онтаріо
чи муніципалітетом Онтаріо або
представником вказаних органів
влади
будь-який документ, виданий
Радою корінних жителів (Band
Council) Онтаріо, прийнятий
відповідно до Індіанського Акту
(Indian Act, Канада)
повідомлення про визначення
прибуткового податку
відомість податкової пільги на
дитину (Child Tax Benefit Statement)
довідка з місця роботи про сплату
страхового внеску, форма T4E
довідка про страхові виплати
за віком (Statement of Old Age
Security T4A (OAS))
довідка з пенсійного фонду
Канади (Statement of Canada
Pension Plan Benefits T4A (P))
Довідка про сплату внесків
до пенсійного фонду Канади
(Canada Pension Plan Statement of
Contributions)
довідка про перерахування коштів
на рахунок соціальної служби
Онтаріо (Ontario Works)

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•
•

довідка про перерахування коштів
на рахунок програми підтримки
при втраті дієздатності Онтаріо
(Ontario Disability Support Program)
довідка про сплату внесків раді зі
страхування та техніки безпеки праці
(Workplace Safety and Insurance
Board Statement of Benefits T5007)
оцінка податку на власність
виписка з кредитної картки,
виписка з розрахункового рахунку,
довідки RRSP, RRIF, RHOSP або Т5
картка CNIB або картка будь-якої
іншої зареєстрованої благодійної
організації, яка надає послуги
особам з обмеженими фізичними
можливостями
лікарняна картка чи виписка
документ, який свідчить про
проживання в гуртожитку, виданий
органом чи офіційними особами,
відповідальними за проживання
студентів у вищих та середньоспеціальних закладах
документ, який свідчить
про проживання у закладі
довгострокового медичного
догляду відповідно до Акту
про заклади довгострокового
медичного догляду 2007 року
(Long-Term Care Homes Act),
виданий керівником даного закладу
квитанція про сплату комунальних
послуг за гідроелектрику, воду,
газ, телефон, кабельне ТБ чи
квитанція, видана комісією з питань
діяльності комунальних служб
корінець чеку, довідка Т4 або
довідка про виплати, видана
роботодавцем
виписка з документа про освіту
чи табель успішності, видані
вищим або середньо-спеціальним
закладом
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