וועלן מאניועל

וואלן אין קוויבעק
דירעקטאר פון ַ
ָ
וואלן אין קוויבעק .דער הויּפט
פארקומען ַאלגעמיינע ַ
אינגיכן וועלן ָ
וואס אייערע רעכטן זיינען.
דאקומענט ָ
דאזיקן ָ
מעלדעט אייך דורך דעם ָ
קענט איר שטימען?
פארשריבן אויף דער וויילער ליסטע און מקיים זיין
כדי צו שטימען מוזט איר זיין ַ
וואלן:
טאג פון די ַ
קאנדיציעס דעם ָ
פאלגנדע ָ
די ָ
 -1זיין ניט ווייניקער פון ָ 18יאר ַאלט;
נאדער בירגער;
קא ַ
 -2זיין ַא ַ
נאט.
מא ַ
 -3וווינען אין קוויבעק די לעצטע ָ 6
פארשריבן אויף דער וויילער ליסטע?
נאמען ַ
איז אייער ָ
האט
וואס איר ָ
טראכט די פארשרייבונגס מעלדונג ָ
בא ַ
באשטעטיקןַ ,
דאס צו ַ
כדי ָ
באקומען צו זיך ַאהיים.
ַ
נאמען אויף דער וויילער ליסטע?
פארשרייבן אייער ָ
ווי ַאזוי קענט איר ַ
איר מוזט זיך צושטעלן ביי דעם רעוויזיע ַאמט כדי צוצושטעלן ַא פאדערונג וועגן
פאדערונג מעג
ַאן איינשרייבונג ָאדער ַא תיקון-טעות אין דער וויילער ליסטע .די ָ
מאן/ווייבָ ,אדער
נאמען דורך ַא קרוב ,אייער ַ
צוגעשטעלט ווערן אין אייער ָ
וואס וווינט מיט אייך.
עמיצער ָ
דאקומענטן .אויב ניט
פאדערונג ,צוויי ָ
צוזאמען מיט אייער ָ
איר מוזט צושטעלןַ ,
וועט זי ניט ָאנגענומען ווערן.
דאקומענט
ערשטער ָ
דאטע ווען איר זייט געבוירן
נאמען און די ַ
דארף זיך ווייזן אייער ָ
אין דעם ערשטן ַ
געווארן.
ָ
צום ביישּפיל :געבורטס בריוו ,קעבעק העלט’ אינשורענס קארטל ,קאנאדישע
פאספארט.
דאקומענט
צווייטער ָ
נאמען און ַאדרעס.
אין דעם צווייטן דארף זיך ווייזן אייער ָ
צום ביישּפיל :קעבעק דרייווער’ס לייסענס ,טעלעפון אדער לעקטער ביל.
ווו איז דער רעוויזיע ַאמט?
באקומען ווייזן זיך דער ַאדרעס
האט ַ
וואס איר ָ
פארשרייבונגס מעלדונג ָ
אויף דער ַ
פון אייער רעוויזיע ַאמט און די טעג און שעהען ווען ער איז ָאפן.
נאך שפעטער וועלן
רלאנגען ַאן איינשרייבונג אדער ַא תיקון-טעות אין דער וויילער
פא ַ
אויב איר ווילט ַ
פאר רעוויזיעס ,מוזט איר זיך ווענדן צו דעם ַאמט פון דעם
נאך דעם זמן ַ
ליסטע ָ
דאטעס און דעם
פאר שטימען-ציילונג .מען וועט אייך מעלדן די ַ
דירעקטאר ַ
ָ
נאר דער וויילער
פארקומען די רעוויזיע .אין דעם זמן קען ָ
ַאדרעס ווו עס וועט ָ
זעלבסט צושטעלן ַא ווענדונג.
געווארן אין דער וויילער ליסטע
ָ
נעמט גוט אין ַאכט :ווער עס איז איינגעשריבן
וואלן
טאג פון די ַ
נאר דעם ָ
במשך דער סּפעציעלער רעוויזיע ,וועט קענען שטימען ָ
וואלן.
און ניט אויף די פריע ַ
ווען און ווו צו וועלן?
א פאר טעג פאר די וועלן וועט איר באקומן א דערמאנונג בריוו מיט אלע
אינפערמאציע צו וועלן אופן ריכטיגן טאג .איר וועט אויך גאפונען די נעמען פון
אלע קאנדידאטן וואס לויפן אין אייער געגנט.

טויבע און ווער עס הערן שווער מעגן ָאנרופן
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איר קענט נישט וועלן יענעם טאג? איר האט א פאר בריירעס!
• איר קענט וועלן אין איינע פון די פריערדיקע וועלן ערטער .קוקט אויף די בריוו
וואס מיר האבן אהיים געשוקט צו אייך צו טרעפען ווו און ווען צו וועלן פריער.
• איר קענט וועלן ביים אפיס פונעם צוריקשיקן אפיציר ,אדער ביי איינע פון
דעזיגנירטע אפיסעס אין איינע פון די טעג וואס זענען אוועקגעשטעלט דערפאר.
ווערט געווור מער פונ’ם צוריקשיקן אפיציר אדער גייט צו אונזער וועבסייט צו
זען וועלכע אפיס איז דעזיגנירט פאר אייך.
• אויב זענט איר נישט אין אייער היים-שטאט אויף א שטיק צייט ,קענט איר
וועלן אינ’ם אפיס פונ’ם צוריקשיקן אפיס לעבן אייך אויפ’ן טאג וואס איז
דעזיגנירט דערפאר .איר וועט וועלן פאר קאנדידאטן פון אייער היים שטאט.
• עס וועלן אויך זיין וועלן סטאנציעס אין רוב סקולס און יוניוועסיטאטן.
ווי ַאזוי שטימט מען?
באשטעטיקט ַאז איר זייט אויף דער וויילער ליסטע.
בא ַאמטער ַ
וואל ַ
ַ .1א ַ
דאקומענט.
באווייזט ווער איר זיינט מיט ַאן אידענטיטעט ָ
 .2איר ַ
דערלאנגט אייך ַא שטים צעטל.
ַ
 .3מען
מאכן
.4איר גייט אין דעם צימערל אין וועלכן איר קענט וויילן בסוד .איר דארפט ַ
נאר מיט דעם בלייער
נאר אין איינעם פון די קליינע צירקלען ,און ָ
א צייכן ָ
האט אייך געגעבן דער שטימען ציילער.
וואס עס ָ
ָ
נאך דעם וויילן גייט איר צוריק צו דעם טיש.
ָ .5
שטים-קאסטן.
ַ
 .6איר לייגט אליין ַאריין אייער שטים אין
באווייזן אייער אידענטיטעט מיט
וויכטיק! כדי צו שטימען מוזט איר ַ
דאקומענטן:
פאלגנדע ָ
איינעם פון די ָ
 .1קעבעק העלט’ אינשורענס קארטל
 .2קעבעק דרייווער’ס לייסענס
 .3קאנאדישע פאספארט
 .4אינדיאנע סטאטוס צעטל
 .5קאנאדישע מיליטער פאפירן
איז דא נאך וועגן צו ניצן אייער רעכט צו וועלן?
יא .עס איז דא ספעציעלע וועגן צו וועלן פאר מענטשן וואס:
 .1זענען נישט אין קעבעק אויף א שטיק צייט.
.2קענען נישט ארויס גיין פון הויז צוליב געזונט ,און זייער הילפער
וווינט אויך דארט.
.3וווינט אדער שטייט איין אין א הישפיטול ,אדער אן אנדערע הויז
פאר עלטערע מענטשן.
קענט איר איינעם איז אין איינע פון דיע מצבים?
לאז זיי וויסן ווי פריער ,ווייל אפליקאציעס פאר
רעגיסטירען דארפן אריינקומן זייער פרי אינ’ם וועלן סיזן.
עּפעס צו פרעגן?
וועב-בלאטwww.elections.quebec :
ַ
ווענדעט זיך צו אונדזער
רופט אונדז ָאן (1-888-ELECTION (1-888-353-2846
info@electionsquebec.qc.ca :
עלעקטראנישן ַאדרעס
ָ
שרייבט אונדז אויף אונדזער
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