Конґрес Українців Канади
Путівник до Федеральних Виборів
2021
Конгрес Українців Канади (Конґрес) - голос української громади Канади.
Конгрес об’єднує усі національні, провінційні та місцеві українські канадські
організації. Разом із організаціями - членами Конґрес був і залишається лідером,
координатором та представником інтересів однієї з найбільших етнічних громад
Канади (1,4 млн.) з 1940 р. і відіграє важливу роль у формуванні соціального,
економічного та політичного ландшафту Канади.

Ваш голос має бути почутим!
Конґрес закликає усіх взяти участь у виборах
Федеральні вибори в Канаді відбудуться 20 вересня 2021 року.
Прочитайте про пріоритети Конґресу тут:
www.ucc.ca/yourvoice
Як взяти участь у виборчому процес

Дотримуйтеся усіх рекомендацій та розпоряджень служб охорони здоров’я
Перевірте чи є ви у списках виборців Виборчої Комісії Канади (Elections Canada)
Зверніться до місцевих кандидатів та поставте їм запитання наведені в цьому путівнику.
Станьте волонтером на підтримку одного з місцевих кандидатів.
Складіть план на день виборів - 20 вересня 2021 року - або сплануйте попереднє
голосування, якщо Ви не зможете проголосувати в день виборів.
Пам’ятайте, що у зв’язку з коронавірусною пандемією Covid-19 деякі правила виборів
могли змінитися.
Будь ласка, перевірте веб -сайт Виборчої Комісії Канади Elections Canada
(www.elections.ca) та рекомендації локальних служб охорони здоров’я, щоб бути в курсі
подій.
Переконайтесь, що Ви ознайомлені з правилами попереднього голосування та
голосування поштою, доступними на сайті Виборчої Комісії Канади (www.elections.ca)
З питаннями та побажаннями звертайтесь до нас на ucc@ucc.ca.
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Запитайте у своїх кандидат в:

1.Чи підтримуєте Ви збільшення канадської допомоги Україні?
2.Чи підтримуєте Ви посилення співробітництва в галузі безпеки між
Канадою та
України та посилення санкцій Канади проти Росії у відповідь на
вторгнення Росії в Україну?
3.Чи підтримуєте Ви національні стандарти довгострокової опіки?
4.Чи підтримуєте взаємодію з представниками етнокультурних спільнот
для розробки національних стандартів довгострокової опіки?
5.Чи підтримуєте Ви визнання депортації кримськотатарського народу
1944 року (Sürgünlik) радянським режимом актом геноциду, і
встановлення 18 травня Днем пам’яті Геноциду Кримськотатарського
народу?
6.Чи підтримуєте Ви оголошення вересня місяцем української спадщини
у Канаді?
7.Чи підтримуєте Ви запровадження безвізового режим для громадян
України, які відвідують Канаду?
Дізнайтесь більше про пріоритети Конґресу: www.ucc.ca/yourvoice

Будьте в курсі важливих для Вас питань!
Підписуйтесь на бюлетені від Конґресу на
www.ucc.ca
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