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thành phÔ Montréal thông bao vé quyén CU' tri cùa

Qui v! c6 du(?'c di bâu cÙ' không?
Oê dU'Çl'C di bâu, quf vi phài c6 tên trong danh sa.ch cÙ' tri và h9i dû tât cà câc diêu ki�n sau dây trong ngày bo phiéu:
1) 18 tuôi tr& lên ; 2) là công dân Canada ; 3) dâ cU' tru & Québec dU'Çl'C sâu thâng tfnh dén ngày bâu cÙ'.
Qui v! c6 tên trong danh sâch cÙ' tri không?
Quy vi c6 thê kiêm tra bâng câch xem thông bâo dU'Çl'c gÙ'i dén t�n nhà.
Làm câch nào dê dâng ky vào danh sâch cÙ' tri?
Quf vi phâi dén van phàng xét duy�t dë yêu eau dU'Çl'C ghi tên vào danh sa.ch eu tri ho�c dé nghi sÙ'a chfra nhfrng sai 1am
trong danh sa.ch. M9t thân nhân, chông, vq ho�c m9t ngU'à'i sang chung nhà v&i quf vi c6 thë n9p dan thay cho quf vi.
Quf V! phâi xuât trlnh haî lo�i giây tà' chCrng minh can w&c cùa mlnh, néu không dan së bi tÙ' chai.
Loai giây thCr nhât.
TJê.n giay 5hCrng minh thCr nhât phài c6 tên và ngày, thang, nam sinh cùa quf vi. Vi d1:1: giay khai sinh, thé bâo hiêm y
te, h9 chieu Canada.
Lo�i giây thCr haî
Trên giây thll' haî phâi c6 tên và dia chi cùa quf v,. Vi d1:1: bâng lai xe, h6a dan tiên diên tho�i hay tién di�n.
Van phàng xét duyêt è, dâu?
o,a chi và ngày già' là� vi�c cùa van phàng xét duy�t dU'Çl'C in trên thông bâo gll'i dén t�n nhà quf vj.
Oi bô phiéu & dâu và lue nào?
Vài hôn;i trU'&c ngày bo phiéu, quf vi së nh�n dU'Çl'c m9t thông bâo cho biét d!a diêm và ngày già' quf vi së di bâu. Vào
ngày bâu CU', Xin dén bo phiéu t�i d!a chi trên thông bao trong khoàng thà'i gian tÙ' 10 già' sang dén 8 già' toi.
Quf vi cüng c6 thê bo phiéu tn.r&c ngày bâu cÙ'. Oia chi và ngày già' m& cÙ'a cùa phàng bo phiéu tn.r&c h�n së dU'Çl'c ghi
trên cùng môt thông bao. Tat cà câc dia diëm bo phiéu này dêu c6 loi vào thu�n ti�n cho nhO'ng ngU'à'i gap kh6 khan
trong vi�c di l�i.
Thông tin m6'i : qui V! c6 thêm bon ngày nÜ'a dê di bâu CÙ'
Néu ,QUI Vi không thê bâu CU' vào ngày bo phiéu hay trU'O'C ngày bo phiéu, quf V! c6 thêm bon ngày nO'a dê thl_J'C hi�n
quyên cÙ' tri. Tat cà cac dia diêm bo phiéu dêu c6 loi vào thu�n ti�n cho nhO'ng ngU'à'i gap kh6 khan trong vi�c di l�i.

Oê biét ngày già' m& cÙ'a cùa cac çr,a diëm bo phiéu, xin truy c�p thông tin trên trang Web cùa Van phàng bâu cÙ' ho�c
liên h� v&i Van phàng Chù tich bâu cÙ'.
Trinh tif bô phiéu :
BU'6'c 1:
M9t viên chue cùa van phàng bâu cÙ' kiêm tra tên
cùa quf V! trong danh sa.ch cÙ' tri.
BU'6'c 2:
Quf vi xâc nh�n tên tuôi cùa mlnh và trlnh giây
Quan tr9ng! Oê ,bo phiéu, qui v! phài chfrng
chCrng minh can w&c.
minh cân cU'6'c bang câch
xuât trinh m�t trong nhfrng giây tà dU'6'i dây:
BU'O'c 3:
Quf Vi nh�n la phiéu bau.
• The bào hiêm y té;
BU'6'c 4: Quf vi dén m9t quay kfn dao dë ch9n IL_J'a tên ngU'à'i
• Bâng lai xe;
minh muon bâu, dùng cây but chl do viên chue
dU'a cho dê danh dâu vào chi môt trong sô câc
• H9 chiéu Canada;
·
vàng tràn trên lâ phiéu.
• Giây ch(rng nh�n là nguèri Da 06;
BU'O'C 5:
Quf V! trO' l�i bàn sau khi dâ dânh dau la phiéu bau
• Ch(rng minh thU' Quân d9i Canada.
BU'6'c 6: Quf vi tl_J' tay bo la phiéu cùa m1nh vào thùng phiéu.
Qui v! không thê di t6'i phàng bô phiéu?
Néu vi ly do SUC khoe mà quf vi không thê di t&i phàng bo phiéu, quf vi c6 thê dU'ac bâu CU' tai nhà. CÙ' tri nào muon
hU'&ng quyên này phâi viét dari gÙ'i t&i ông chù tich Van phàng bau cÙ'· thành phÔ.Montréal. Néu quf vi muon bau CÙ'
tai nhà, xin liên hê v&i Van phàng Chù tich bau ct'.r thành phÔ Montréal dê biét thêm vé câc phU'ang thd'c dang ky vào
d·anh sa.ch cÙ' tri b·au cÙ' tai nhà.
Qui vi· con thâc mâc?
•
Tham khào trang web cùa Van phàng bâu cÙ': jevotepourmaville.ca
•
Liên l�c v&i chung tôi bâng câch g9i sô sau dây: 514 872-VOTE (8683).
•
GÙ'i thU' di�n tÙ' (email) cho chung tôi theo d!a chi: election@ville.montreal.qc.ca
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