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Cách Bỏ Phiếu
Tư Cách Đủ Điều Kiện
Quý vị có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương của Toronto nếu quý vị:
•
•
•
•

là công dân Canada; và
ít nhất 18 tuổi; và
là cư dân ở thành phố Toronto;
hoặc
không phải cư dân Toronto,
nhưng quý vị hoặc vợ/chồng

•

của quý vị đang sở hữu hoặc
thuê bất động sản trong thành
phố này; và
không bị cấm bỏ phiếu theo bất
kỳ luật nào.

Quý vị chỉ có thể bỏ phiếu một lần trong cuộc bầu cử địa phương của
Thành phố Toronto, bất kể quý vị sở hữu hoặc thuê bao nhiêu bất động sản
trong Thành phố. Quý vị phải bỏ phiếu trong khu vực nơi quý vị sinh sống.

Bỏ Phiếu
Viên chức bầu cử sẽ:
• chào đón và hướng dẫn quý vị tới nơi quý vị cần đến
• yêu cầu xem giấy tờ nhận dạng của quý vị thể hiện tên và địa chỉ tại
Toronto đủ điều kiện của quý vị
• kiểm tra danh tính của quý vị so với danh sách cử tri, sau đó gạch tên
quý vị khỏi danh sách
• đưa lá phiếu của quý vị vào một cặp giấy bí mật và chỉ cho quý vị cách
đánh dấu lá phiếu của quý vị
• đưa quý vị đến màn hình bỏ phiếu
Quý vị sẽ
• đánh dấu lá phiếu của quý vị bằng cách tô
đầy hình oval ở bên phải tên ứng viên mà
quý vị chọn.
• bỏ phiếu một lần cho mỗi chức vụ trên lá
phiếu
▫▫ Nếu quý vị làm sai, hoặc đổi ý về người quý vị muốn bỏ phiếu
cho, hãy đưa lá phiếu cho viên chức bầu cử, người này sẽ hủy lá
phiếu đó và cấp một lá phiếu khác cho quý vị.
• đặt lá phiếu đã đánh dấu của quý vị trong cặp giấy bí mật và mang
đến cho viên chức bầu cử, người này sẽ đưa lá phiếu của quý vị đến
bộ phận kiểm phiếu
▫▫ Nếu có vấn đề với lá phiếu của quý vị, bộ phận kiểm phiếu sẽ trả
lại lá phiếu đó. Các viên chức bầu cử sẽ đưa ra cho quý vị lựa
chọn để lấy một lá phiếu mới hoặc nhờ bộ phận kiểm phiếu chấp
nhận lá phiếu như đã đánh dấu.
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•

▫▫ Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về cách đánh dấu lá phiếu
hợp lệ, bất kỳ viên chức bầu cử nào cũng sẽ vui lòng giải thích
cho quý vị.
bỏ phiếu thành công khi lá phiếu của quý vị được bộ phận kiểm phiếu
chấp nhận

Tuyên Bố
Số 1 - Tuyên Bố về Tư Cách Đủ Điều Kiện
Nếu có ai đó nghi vấn về quyền bầu cử của quý vị, quý vị phải tuyên thệ
về tư cách đủ điều kiện - để đảm bảo quý vị đủ điều kiện. (xem mục: Tư
Cách Đủ Điều Kiện)
Tôi, (ghi tên của quý vị), tuyên bố tôi là cử tri đủ điều kiện và tôi chưa
bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này.

Số 2 - Tuyên Bố về Thông Dịch Viên
Nếu cần một thông dịch viên hỗ trợ, quý vị có thể yêu cầu bất cứ người
nào không phải là ứng viên hoặc một người kiểm phiếu để làm thông dịch
viên cho quý vị.
Thông dịch viên này phải đưa ra bản tuyên thệ trước khi trợ giúp. Họ
không được đi ra sau màn hình bỏ phiếu cùng với quý vị.
Tôi, (ghi tên của quý vị), tuyên bố tôi sẽ phiên dịch trung thực mọi
tuyên bố, tài liệu hoặc câu hỏi được đưa ra cho người bỏ phiếu cũng
như câu trả lời.

Số 3 - Tuyên Bố Bạn của Cử Tri
Nếu quý vị không thể đánh dấu lá phiếu được, quý vị có thể nhờ một
người bạn hỗ trợ cho mình. Người bạn này phải đưa ra bản tuyên thệ.
Người đóng vai trò người bạn có thể đi ra phía sau màn hình bỏ phiếu
cùng với quý vị. Một người chỉ có thể đóng vai trò người bạn trong một lần,
ngoại trừ tại các nhà điều dưỡng, hoặc cho các thành viên trong gia đình.
Tôi, (ghi tên của quý vị), tuyên bố tôi sẽ:
• đánh dấu lá phiếu theo như chỉ dẫn của cử tri
• không tìm cách gây ảnh hưởng đến việc cử tri đưa ra lựa chọn
• giữ bí mật về cách cử tri đã bỏ phiếu
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Ví Dụ về Giấy Tờ Nhận Dạng
Giấy tờ nhận dạng thể hiện tên và địa chỉ tại Toronto đủ điều kiện
của quý vị. Không thể sử dụng thẻ hướng dẫn cử tri làm giấy tờ
nhận dạng.
• Giấy phép lái xe của Ontario
• Thẻ Y Tế Ontario (thẻ có ảnh
chụp kèm địa chỉ)
• Thẻ ID Có Ảnh Ontario
• Giấy phép lái xe cơ giới của
Ontario (phần xe)
• séc cá nhân đã bị hủy
• tuyên bố thế chấp, hợp đồng
thuê hoặc cho thuê liên quan đối
với bất động sản tại Ontario.
• hợp đồng bảo hiểm hoặc bảng
kê bảo hiểm
• hợp đồng cho vay hoặc thỏa
thuận tài chính khác với một tổ
chức tài chính
• tài liệu được tòa án ở Ontario
cấp hoặc chứng thực
• bất kỳ tài liệu nào khác của chính
quyền Canada, Ontario hoặc một
khu đô thị ở Ontario hoặc từ một cơ
quan hoặc chính quyền như vậy
• bất kỳ tài liệu nào từ Hội Đồng
Bộ Tộc ở Ontario được thiết lập
theo Đạo Luật Người Da Đỏ
(Canada)
• thông báo tính thuế thu nhập
• Bảng Kê Phúc Lợi Thuế Trẻ Em
• Bảng Kê Phúc Lợi Bảo Hiểm
Việc Làm Được Chi Trả T4E
• Bảng Kê An Sinh Tuổi Già T4A
(OAS)
• Bảng Kê Phúc Lợi Chương Trình
Lương Hưu Canada T4A (P)
• Bảng Kê Đóng Góp theo Chương
Trình Lương Hưu Canada

• Bảng Kê Tiền Gửi Trực Tiếp đối
với Công Việc tại Ontario
• Bảng Kê Tiền Gửi Trực Tiếp đối
với Chương Trình Hỗ Trợ Người
Khuyết Tật Ontario
• Bảng Kê Phúc Lợi theo Hội Đồng
An Toàn và Bảo Hiểm Nơi Làm
Việc T5007
• Bản tính thuế bất động sản
• bảng sao kê thẻ tín dụng, bảng
sao kê tài khoản ngân hàng,
hoặc RRSP, RRIF, RHOSP hoặc
Bảng kê T5
• Thẻ CNIB hoặc thẻ của một tổ
chức từ thiện đã đăng ký khác
nhằm cung cấp dịch vụ cho
người khuyết tật
• thẻ bệnh viện hoặc hồ sơ
• giấy tờ thể hiện việc cư trú tại
trường, do văn phòng hoặc viên
chức chịu trách nhiệm về nơi cư
trú của học sinh tại một trường
viện sau trung học
• giấy tờ thể hiện việc cư trú tại
nhà chăm sóc dài hạn theo Đạo
Luật Nhà Ở Chăm Sóc Dài Hạn,
2007, do Quản Trị Viên cấp cho
ngôi nhà đó
• hóa đơn tiện ích cho điện, nước,
gas, điện thoại hay truyền hình
cáp hoặc hóa đơn từ một ủy ban
tiện ích công cộng
• cuống séc, bảng kê T4 hoặc biên
nhận thanh toán do chủ sở hữu
lao động phát hành
• bảng điểm hoặc sổ liên lạc của
trường học sau trung học
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