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KWALIFIKACJE
Musisz być:

18+

• obywatelem Kanady

• w wieku co najmniej 18 lat i

• mieszkańcem prowincji
Alberta

REJESTRACJA
Aby zagłosować, musisz się zarejestrować. Możesz zarejestrować się
wcześniej lub w lokalu wyborczym.
Opcja 1 – wcześniejsza rejestracja
Przez internet - voterlink.ab.ca
Użyj prawa jazdy lub dokumentu
tożsamości wydanego przez
prowincję Alberta, aby uzyskać
dostęp do systemu internetowego.
W przypadku braku tego dokumentu tożsamości
zadzwoń pod numer 1-877-422-8683.

Opcja 2 – w lokalu wyborczym:
Przed głosowaniem
musisz pokazać nam dokumenty zawierające
• pełne imię i nazwisko
• aktualny adres zamieszkania
Będziesz również musiał(a) podpisać formularz
potwierdzający, że jesteś osobą uprawnioną
do głosowania.
Informacje dotyczące akceptowanych przez nas dowodów tożsamości
znajdują się na kolejnej stronie.

USTALENIE TOŻSAMOŚCI
Aby potwierdzić swoją tożsamość, musisz okazać co najmniej jeden dokument
tożsamości ze zdjęciem wydany przez rząd.
Jeżeli nie jest to możliwe, musisz okazać dwa dokumenty tożsamości. Aby zostały
one uznane, na obu dokumentach musi znajdować się Twoje imię i nazwisko,
a jeden z nich musi zawierać Twój aktualny adres.
Jeżeli nie masz dokumentu tożsamości, może za Ciebie poświadczyć inna osoba.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tego procesu.

Przykłady dokumentów tożsamości zawierających imię i nazwisko:
CANADA
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Alberta Personal Health Card

PASSPORT
PASSEPORT

Please protect your card.
Personal Health Number

t
Paszpor

Gender

Birthdate

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

Karta opieki zdrowotnej prowincji Alberta

Przykłady dokumentów tożsamości zawierających imię i nazwisko oraz adres:
Rachunek za Media

Your usage:

Total Owing:

After March 31, pay

Electricity
70
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Name Surname
123 Main Street
Alberta T1X 1E1
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Account Number 00000-000

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

Wyciąg z Banku

40

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

Dowód Rejestracyjny Pojazdu

Pełen wykaz dokumentów jest dostępny na stronie:
elections.ab.ca/voters/id-required-to-vote/

********23.35

OPCJE GŁOSOWANIA
Dzień wyborów
• Głosowanie odbywa się w lokalnej szkole,
kościele lub świetlicy
• Wszystkie lokale wyborcze są otwarte od
9:00 do 20:00
• Możesz głosować wyłącznie w wyznaczonym
lokalu wyborczym

SCHOOL

Głosowanie we wcześniejszym terminie
• Głosowanie odbywa się w okolicznych centrach
handlowych, bibliotekach lub uczelniach
• Większość lokali wyborczych jest otwarta od 9:00 do
20:00, jednak możliwe są różne godziny otwarcia
• Możesz głosować w dowolnym, wybranym przez
Ciebie lokalu
• Lokale są otwarte od wtorku do soboty w tygodniu
poprzedzającym Dzień wyborów

Głosowanie specjalne
• Głosowanie odbywa się w lokalnym biurze
wyborczym lub korespondencyjnie
• Jest dostępne dla osób, które nie mogą głosować
w inny sposób
• Wyborcy głosujący korespondencyjnie powinni
zamówić pakiet do głosowania odpowiednio
wcześnie, gdyż jego przetworzenie wymaga czasu
• Pakiet należy odesłać przed Dniem wyborów
• Ta opcja jest dostępna od rozpoczęcia okresu
wyborów do Dnia wyborów (przez 28 dni)
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I vote for:

Pakiet do głosowania korespondencyjnego można zamówić na stronie
internetowej elections.ab.ca lub dzwoniąc pod numer 1-877-422-8683.

GŁOSOWANIE OSOBISTE
Głosowanie osobiste
Proces głosowania przebiega w następujący
sposób:
1)

Po przybyciu do lokalu wyborczego urzędnik
ds. wyborów potwierdzi Twoją rejestrację

2)

Jeżeli zarejestrowałeś(-aś) się wcześniej,
urzędnik ds. wyborów skieruje Cię do wolnego
stanowiska do głosowania

3)

Będziesz musiał(a) potwierdzić swoje imię i
nazwisko oraz adres, aby otrzymać kartę do
głosowania

4)

Przejdź za zasłonę. Umieść „X” lub zamaluj
kółko na karcie do głosowania obok nazwiska
kandydata, na którego chcesz zagłosować.

5)

Oddaj kartę urzędnikowi ds. wyborów, wrzuć
ją do urny i możesz zacząć świętować!

Pomyliłem(-am) się…
Jeśli się pomyliłeś(-aś), porozmawiaj z osobą,
która wydała Ci kartę do głosowania. Będzie
ona mogła wydać Ci kartę zastępczą.

Rejestracja

Zgłoszenie
się w lokalu
wyborczym

Odbiór karty
do głosowania

Głosowanie

Tajność
Głosowanie jest tajne. Nie należy nikomu
pokazywać swojej karty do głosowania, chyba
że potrzebujesz pomocy. Nie rób zdjęć karty do
głosowania i nie udostępniaj ich w internecie.

Świętowanie

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
Głosowanie korespondencyjne
Proces głosowania korespondencyjnego składa się
z następujących etapów:
1)

Zamów pakiet do głosowania odpowiednio
wcześniej na stronie internetowej elections.ab.ca

2)

Odbierz pakiet do głosowania, który otrzymasz
pocztą

3)

Wpisz imię i nazwisko kandydata lub nazwę partii,
na którą chcesz zagłosować do karty do
głosowania (Imiona i nazwiska kandydatów są
dostępne na stronie internetowej elections.ab.ca)

4)

Wypełnij i podpisz formularz oświadczenia i
zrób kopię dowodu tożsamości

5)

Przygotuj pakiet do zwrotu

6)

Odeślij pakiet przed Dniem wyborów

Zamów i
odbierz kartę
do głosowania

Zagłosuj

Wypełnij
formularze i
dołącz dowód
tożsamości

Spakuj
przesyłkę

Wyślij
pocztą

DOSTĘPNOŚĆ
Oferujemy szereg opcji, które mogą być pomocne podczas głosowania:

Korzystanie z własnego urządzenia
aby pomóc osobom niedowidzącym w
samodzielnym oddaniu głosu
Duży ołówek
aby umożliwić osobom mającym problemy z
chwytaniem komfortowe wypełnienie karty
do głosowania
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

Szablon dla wyborcy
aby pomóc osobom niedowidzącym w oddaniu
głosu w sposób chroniący ich prywatność
Lupa
aby pomóc osobom słabowidzącym w
odczytaniu tekstu

E-18-302

Dostęp na jednym poziomie
w celu poprawienia dostępu do
lokalu wyborczego
Pomoc dla głosujących
aby zapewnić pomoc lub umożliwić pomoc
zaufanego przyjaciela dla osoby głosującej

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

