Manualul
alegătorului
Preşedintele scrutinului de alegeri de la Ville de Montréal vă informează asupra
drepturilor dumneavoastra
Puteţi vota?

Pentru a vota, trebuie să fiţi înscrişi pe lista de alegători şi în ziua alegerilor să întruniţi următoarele condiţii :
• să aveţi 18 ani împliniţi sau mai mult de 18 ani;
• să fiţi cetăţean canadian;
• să aveţi domiciliul în Quebec de cel puţin 6 luni.

Numele dvs. este înscris pe lista de alegători?

Puteţi verifica acest lucru consultând înştiinţarea de înscriere pe care o veţi primi la domiciliu.

Cum fac înscrierea numelui meu pe lista de alegători?

Trebuie să vă prezentaţi la biroul de verificare a listelor pentru a face o cerere de înscriere sau de corectare a listei de alegători. Un
membru al familiei, soţul /soţia sau o persoană care locuieşte cu dvs., poate face o cerere în acest sens, pentru dvs.
Este obligatorie prezentarea a două documente de identitate atunci când faceţi cererea, altfel ea vă va fi refuzată.

Primul document de identitate

Primul document trebuie să indice numele şi data dvs. de naştere. Exemplu : certificat de naştere, card de asigurare medicală, paşaport
canadian.

Al doilea document de identitate

Al doilea document trebuie să indice numele şi adresa dvs. Exemplu : permis de conducere, factură de telefon sau de electricitate.

Unde se găseşte biroul de verificare a listelor?

Adresa, zilele şi orele când este deschis biroul de verificare a listelor de care dvs aparţineţi sunt indicate în înştiinţarea de înscriere pe
care o veţi primi la domiciliu.

Unde si când mergem să votăm?

Cu câteva zile înainte de scrutin veţi primi un aviz pro memoria în care veţi fi informat asupra locului şi datei pentru a vă exercita dreptul
de vot. În ziua alegerilor, vă rugăm să vă prezentaţi la adresa indicată între orele 10h00 si 20h00. Puteţi, de asemenea, să votaţi prin
anticipare. Adresa, ziua şi ora de funcţionare a biroului de vot prin anticipare vor fi indicate în înştiinţarea de înscriere pe care o veţi primi
la domiciliu. Toate birourile de vot prin anticipare vor fi accesibile persoanelor cu mobilitate redusă.

Noutăţi: Aveţi patru zile suplimentare pentru a vota

Nu puteţi vota în ziua de scrutin sau în ziua votului anticipat? Aveţi la dispoziţie patru zile suplimentare pentru a vă exercita dreptul de
vot la biroul de alegeri apartinând „arrondissementului” dumneavoastră. Toate birourile de vot din diversele „arrondissemente” vor fi
accesibile persoanelor cu mobilitate redusă.
Dacă doriţi să aflaţi programul de lucru al biroului de vot, accesaţi pagina noastră de Internet sau adresaţi-vă Biroului preşendintelui
alegerilor.

Cum votăm?
Prima etapă

Personalul biroului de vot va verifica
înregistrarea dvs. pe lista de alegători.

A doua etapă

Vă veţi identifica şi veţi prezenta un document
de identitate.

A treia etapă

Veţi primi mai multe buletine de vot.

A patra etapă

Veţi merge în cabina de vot unde veţi putea
face alegerea dorită în mod confidenţial. Este
suficient sa încercuiţi un singur rotund pe
buletinele de vot folosind numai creionul primit
de la persoana care v-a înregistrat la biroul de
votare.

Important! Pentru a vota, trebuie să faceţi dovada
identităţii dvs. prezentând unul din documentele
următoare :

•
•
•
•
•

cardul dvs. de asigurare medical;
permisul dvs. de conducere;
paşaportul dvs. canadian;
certificatul dvs. atestând statutul de Amerindian;
cardul dvs. de identificare ca membru al Forţelor
canadiene.

A cincea etapă După ce aţi votat, vă veţi întoarce la masa
unde aţi primit buletinul de vot.
A şasea etapă

Veţi depune dvs. înşivă buletinele de vot completate în cutia de colectare a voturilor.

Sunteţi capabil să vă deplasaţi ?

Dacă, din motive de sănătate, nu sunteţi în măsură să vă deplasaţi, veţi putea vota la domiciliul dvs. Pentru aceasta, trebuie făcută o
cerere scrisă, adresată Biroului preşendintelui alegerilor. Dacă doriţi să vă prevalaţi de dreptul de a vota la domiciliul dvs., puteţi obţine
informaţii privind modalitatea de înscriere comunicând cu Biroul preşendintelui alegerilor.

Aveţi întrebări?
•

Consultaţi adresa internet www.Jevotepourmaville.ca

•

Comunicaţi cu noi la 514-872-VOTE (8683)

•

Scrieţi-ne la adresa: Election@ville.montreal.qc.ca
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