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 سّجل امسك للمشاركة 
يف االقرتاع
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من ميكنه التسجيل للمشاركة يف اإلقرتاع؟
ميكنك التسجيل للمشاركة يف اإلقرتاع إذا:

كنت مواطن كندي، •
كنت تبلغ من العمر 18 عاماً أو أكثر، •
 كنت قد سكنت يف مقاطعة بريتش كولومبيا  •

يف الستة أشهر املاضية ، و
مل تكن حمروماً من املشاركة يف اإلقرتاع.  •

 
ملاذا جيب علّي التسجيل؟

جيب أن تكون مسجاًل كمقرتع يف اإلنتخابات اإلقليمية:
 للمشاركة يف اإلنتخابات اإلقليمية، عمليات  •

اإلستفتاء واإلنتخابات غري املتوقعة،
للتوقيع على سحب أو بدء مبادرة عريضة، أو •
جلمع التواقيع خالل محلة سحب أو بدء محلة مبادرة. •

 
كيف ميكنين التسجيل؟

إن التسجيل سهل. ميكنك:
 التسجيل عرب اإلنرتنت وعلى العنوان التالي:  •

،www.elections.bc.ca/ovr

إتصل بدائرة Elections BC على رقم اهلاتف اجملاني:  •
1-800-661-8683

•  ،Service BC Centre التسجيل يف مركز 
أو Elections BC يف فكتوريا، أو

إرسال إستمارة طلب التسجيل بالربيد أو الربيد اإللكرتوني أو  •
الفاكس إىل Elections BC – استمارات طلب التسجيل متوفرة 
 www.elections.bc.ca عرب اإلنرتنت وعلى العنوان التالي

 .Service BC Centre ويف كافة مواقع

سّجلت إمسي ولكين إنتقلت إىل مكان آخر.
ميكنك حتديث تسجيلك عرب شبكة اإلنرتنت، أو •
إتصل بدائرة Elections BC وعلى رقم اهلاتف اجملاني.  •

 
هل تعلم؟

•  Elections Canada دائرة ،Elections BC تقوم دائرة
والعديد من البلديات بالعمل معاً للمحافظة على أن تكون قائمة 

املقرتعني اإلقليميني حديثة.
تقوم دائرة Elections Canada بإدارة اإلنتخابات الفدرالية. •
تقوم احلكومات احمللية بإدارة اإلنتخابات البلدية. •

 
هل لديك أسئلة؟

إتصل بدائرة Elections BC على رقم اهلاتف اجملاني:  •
 8683-661-800-1 / رقم اهلاتف النصي للمكفوفني: 

1-888-456-5448

 إرسل رسالة بالربيد اإللكرتوني:  •
electionsbc@elections.bc.ca

•  www.elections.bc.ca :قم بزيارة

 
 عليك دائماً إبقاء معلومات تسجيل 

املقرتع خاصتك حديثة.

سّجل امسك للمشاركة يف االقرتاع



عنوان السكن  هل يتم إرسال بريدك إىل هذا العنوان؟   نعم        كال

OFFICE USE ONLY

VOTER INFORMATION (Fields marked  are mandatory)
LAST NAME  FIRST NAME  MIDDLE NAME(S)  BIRTHDATE (YYYY/MM/DD) 

GENDER BC DRIVER’S LICENCE BCID LAST 6 DIGITS OF PHN LAST 6 DIGITS OF SIN TELEPHONE NUMBER

HOME ADDRESS  Is your mail delivered to this address?      YES      NO
APT NUMBER BUILDING NUMBER STREET NAME CITY / TOWN POSTAL CODE

MAILING ADDRESS  (If your mail is not delivered to your home address)
CITY / TOWN POSTAL CODE

IF YOU ARE CHANGING YOUR VOTER RECORD (Please complete all fields above)
PREVIOUS NAME (If you are changing your name on your voter record)
LAST NAME FIRST NAME MIDDLE NAME(S)

PREVIOUS HOME ADDRESS (If you have moved from the address on your voter record)
APT NUMBER BUILDING NUMBER STREET NAME CITY / TOWN POSTAL CODE

APPLICATION TO REGISTER OR UPDATE A 
PROVINCIAL VOTER REGISTRATION

Personal information collected on this form will be used to register voters or to update voter 
information as authorized under the Election Act and the Freedom of Information and Protection of 
Privacy Act.  Any unauthorized use of this information is a violation of Section 275 of the Election 

Act and is punishable by a fine of up to $20,000, or imprisonment for up to two years, or both.

200A 
(16/06)

By submitting this form, you are confirming that you meet the following requirements:
• You are a Canadian citizen
• You have been a resident of B.C. for the past six months
• You are 18 years of age or older or, if an election is currently in progress in your electoral district,
 you will be turning 18 years of age on or before General Voting Day
• You are not disqualified from voting

You may only apply for yourself - you may not apply for someone else
WARNING:  It is an offence to make a false statement under the Election Act.

PLEASE PRINT IN BLOCK LETTERS

A non-partisan O�ce of the Legislature

Please submit your registration application to Elections BC:
Mailing Address:  PO Box 9275 Stn Prov Govt, Victoria, BC  V8W 9J6
Fax:  250-387-3578 / Toll-free Fax:  1-866-466-0665
Email:  voterservices@elections.bc.ca
Website:  www.elections.bc.ca

If you have questions about registering to vote, please call Elections BC Voter Services 
at 250-356-9325 or toll-free at 1-800-661-8683.

Access to the voters list is restricted under the Election Act 
to protect the privacy rights of individuals. If you have questions about privacy, 

email privacy@elections.bc.ca

إستمارة تسجيل، حتديث أو إزالة اسم الناخب من الئحة الناخبني يف املقاطعة
 سيتم إستخدام المعلومات الشخصية التي تم جمعها من خالل هذه اإلستمارة لتسجيل الناخبين 

 أو لتحديث معلومات الناخب وفق قانون اإلنتخابات و قانون حرية المعلومات وحماية الخصوصية. 
 إن أي إستعمال غير مرخص لهذه المعلومات يعتبر خرقاً للفقرة 275 من قانون اإلنتخابات 

 ويكون المسئول عن اإلنتهاك معرضاَ لغرامة مالية ال تزيد عن 20،000 دوالر 
أو بالسجن لمدة ال تزيد عن سنتين، أو كال العقوبتين.  

يرجى الكتابة خبط واضح  

معلومات الناخب  )احلقول اليت يتواجد فيها عالمة  هي حقول إلزامية(

برجاء تقديم إستمارة التسجيل إىل دائرة اإلنتخابات يف بريتش كولومبيا:
PO Box 9275 Stn Prov Govt, Victoria, BC  V8W 9J6 :العنوان الربيدي

فاكس: 3578-387-250 / فاكس جماني: 1-866-466-0665
voterservices@elections.bc.ca :بريد إلكرتوني

www.elections.bc.ca :املوقع اإللكرتوني

)اسم العائلة )اللقب
االسم األول

اجلنس

البطاقة الشخصية الصادرة يف بريتش كولومبيا

االسم السابق )إذا كنت تقوم بتغيري امسك يف بطاقة الناخب خاصتك(

رقم اهلاتف
آخر ستة أرقام من رقم الضمان اإلجتماعي
آخر ستة أرقام من الرقم الشخصي للبطاقة الصحية

اسم العائلة )اللقب(
االسم األول

املدينة/البلدة
الرمز الربيدي

املدينة/البلدة
الرمز الربيدي

عنوان السكن السابق )إذا كنت قد إنتقلت من العنوان املبني يف بطاقة الناخب(

رقم الشقة
رقم البناية
اسم الشارع

االسم األوسط )االمساء الوسطى(

املدينة/البلدة

الرمز الربيدي

[Arabic]

بتقدميك هذه اإلستمارة، فإنك تؤكد توفر الشروط 
التالية فيك:

أنك مواطن كندي؛ •
أنك قد سكنت يف مقاطعة بريتش كولومبيا يف الستة  •

أشهر املاضية؛
أنك تبلغ من العمر 18 عاماً أو أكثر أو، إذا كانت الفرتة  •

اإلنتخابية جارية يف منطقتك اإلنتخابية، فإنك ستبلغ الـ 
18 عاماً يف يوم اإلقرتاع أو قبل يوم اإلقرتاع العام؛

أنك لست حمروماً من املشاركة يف اإلقرتاع.  •

ميكنك التقدم بطلب نيابة عن نفسك فقط - ال ميكنك 
التقدم بطلب نيابة عن شخص آخر 

حتذير: يعترب اإلدالء مبعلومات كاذبة جرمية وفق 
قانون اإلنتخابات.  

ELP
MAS

إذا كانت لديك أسئلة حول التسجيل للمشاركة يف عملية اإلقرتاع، يرجى اإلتصال هاتفياً 
بقسم خدمات الناخب يف دائرة إنتخابات بريتش كولومبيا على الرقم 9325-356-250 أو 

الرقم اجملاني 1-661-800-8683.
الوصول إىل قائمة الناخبني أمر حمظور وفق قانون اإلنتخابات وذلك حلماية 

حقوق اخلصوصية لألفراد. إذا كانت لديك أسئلة عن اخلصوصية، أرسل رسالة 
 .privacy@elections.bc.ca :بالربيد اإللكرتوني إىل

رقم الشقة
رقم البناية
اسم الشارع

العنوان البريدي )إن كنت ال تستلم بريدك يف عنوانك السكين(  

إذا كنت بصدد تغيري بطاقة الناخب خاصتك  )برجاء تعبئة مجيع احلقول أعاله(

)تاريخ الميالد )السنة/الشهر/اليوم

إلستخدام اإلدارة فقط

)االسم األوسط )االمساء الوسطى

رقم رخصة القيادة الصادرة من بريتش كولومبيا
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residence rules
(election Act, section 32)

قوانين اإلقامة
(قانون اإلنتخابات، البند 32)

242 (08/08)
[Arabic]

القوانين التي تحدد مكان إقامة الشخص

32. (1(  يتم اإلستعانة بالقوانين التالية لتحديد مكان إقامة الشخص لغرض هذا القانون:
)أ(   يعتبر الشخص مقيمًا في المكان الذي يسكن فيه وينوي الرجوع إليه إن كان غائبًا؛   

)ب(  ألغراض هذا القانون، يكون الشخص مقيمًا في مكان واحد فقط خالل الفترة الواحدة؛   
)ج(   ال يغّير الشخص المكان الذي يقيم فيه لحين إيجاد الشخص مكانًا آخرًا يصبح مقيمًا فيه؛   

)د(   ال يفقد الشخص إقامته في مكان ما عند مغادرته ذلك المكان ألغراض مؤقتة فقط.   

(2(   دون تقييد الفقرة الفرعية )1( )د(، يتضمن معنى غرض مؤقت ضمن معنى تلك الفقرة الفرعية الغياب عن   
بريتش كولومبيا

)أ(   عندما يكون الشخص مرتبطًا بخدمة حكومة مقاطعة بريتش كولومبيا أو كندا،   
)ب(  يكون زوج شخص مشار إليه في الفقرة )أ(، أو   

)ج(   يكون شخصًا على عالقة تشبه عالقة اإلبن باألب بشخص تم ذكره في الفقرتين )أ( أو )ب( ويكون مرافقًا    
لذلك الشخص لنفس السبب.

(3(   كإستثناء للفقرة الفرعية )1(، إن قام الشخص باإلقامة في مكان جديد بعيد عن مكان اإلقامة المعتاد للشخص   
وذلك لغرض الدراسة في مؤسسة تعليمية، ويجوز للشخص، وألغراض هذا القانون، إما أن يختار مكان اإلقامة 

المعتاد أو المكان الجديد لكي يكون محل إقامته.

(4(   كإستثناء للفقرة الفرعية )1(، ال يعتبر الشخص المسجون في مؤسسة عقابية مقيمًا في المكان الذي تتواجد   
فيه المؤسسة العقابية نتيجة حبسه فيها، ولكنه يعتبر، ألغراض هذا القانون، مقيمًا في أحد األماكن التالية التي 

يختارها المقيم:

)أ(   المكان الذي أقام فيه الشخص قبل سجنه،   

)ب(  يكون المكان الذي تقيم فيه زوجة، كما تم توضيحه في الفقرة الفرعية )2( )ب(، أحد والدي أو إبن الشخص    
وفق معنى الفقرة الفرعية )1).

(5(   تعتبر األمكنة السكنية المؤقتة مكان إقامة الشخص فقط عند عدم وجود مكان آخر يعتبره الشخص مكان إقامته أو   
إقامتها.

(6(   ألغراض هذا القانون، يجوز لشخص ال يملك مكان إقامة التسجيل كناخب على أساس إعتبار الملجأ، بيت   
الشباب أو أية مؤسسة مشابهة لها تقدم المأكل والمبيت والخدمات اإلجتماعية األخرى كمكان إقامة هذا الشخص.



3009 (16/11)
[Arabic]

للمزيد من املعلومات، إتصل بدائرة إنتخابات 
بريتش كولومبيا

 رقم الهاتف املجاين: 1-800-661-8683 
)يف امريكا الشاملية(

رقم الهاتف النيص للمكفوفني: 1-888-456-5448

العنوان الربيدي:
PO Box 9275 Stn Prov Govt

Victoria  BC   V8W 9J6

رقم الهاتف: 250-387-5305
رقم الفاكس: 250-387-3578

رقم الفاكس املجاين: 1-866-466-0665

electionsbc@elections.bc.ca :الربيد اإللكرتوين
www.elections.bc.ca :املوقع اإللكرتوين

تحتاج إىل بطاقة 

تعريفية ليك تشارك 

يف اإلقرتاع.

اإلقرتاع عن طريق الربيد 

ال يحتاج الناخبون املسجلون تقديم 

البطاقة الشخصية إن كانوا يقرتعون 

عن طريق الربيد. يجب عىل 

الناخبني املسجلني لإلقرتاع عن طريق الربيد إرفاق 

نسخ من البطاقات التعريفية املعتمدة يف طرد اإلقرتاع.

إن مل يكن املقرتع ميلك بطاقة تعريفية معتمدة، يجب أن 

يقوم شخص بضامنهم. يجب أن يتم إقرار الضامن تحت 

القسم أمام مسؤول إنتخايب، محامي، أو شخص لديه سلطة 

يف أخذ اإلشهادات. 

يجب عىل الضامن تضمني الطرد الربيدي بنسخ مصورة من 

بطاقات التعريف املرصح بها )بادر مبراجعة فقرة الضامن(. 

يرجى إبراز بطاقتك 

الشخصية لإلدالء بصوتك



A non-partisan O�ce of the Legislature

MM
 متطلبات تعريف هوية 

الناخب يف املقاطعة

يجب عىل الناخبني تقديم دليل إثبات عىل 
هويتهم وأماكن إقامتهم قبل التصويت أو 

التسجيل تزامناً مع اإلقرتاع.
 

مؤهالت الناخب
•  أن يبلغ من العمر 18 عاماً أو أكرث يف يوم اإلقرتاع العام

•  أن يكون مواطناً كندياً
 •  أن يكون مقيامً يف مقاطعة بريتش كولومبيا 

خالل فرتة الستة أشهر املاضية

تعريف هوية الناخب
يجب عىل الناخبني تقديم دليل إثبات عىل هويتهم 

وأماكن إقامتهم للحصول عىل بطاقة اإلقرتاع أو 
التسجيل للمشاركة يف اإلقرتاع تزامناً مع اإلقرتاع.

يجب عىل الناخبني تقديم إحدى الوثائق التالية:
•  وثيقة واحدة صادرة عن حكومة مقاطعة بريتش كولومبيا أو 

كندا تظهر إسم الناخب، وصورته، وعنوان منزله، 
مثل رخصة القيادة الصادرة يف بريتش كولومبيا، 
بطاقة الخدمات يف بريتش كولومبيا، أو البطاقة 
)BCID( الشخصية الصادرة يف بريتش كولومبيا

أو
•  بطاقة شخصية تبني أنك من السكان األصليني

أو
•  بطاقتني شخصيتني تظهر إسم الناخب. كام يجب أن تحتوي 

إحداهام عىل األقل عىل عنوان منزل الناخب.

فيام ييل بعض األمثلة عىل أنواع الوثائق التي وافق مسؤول 
اإلنتخابات األول عىل إستخدامها:

البطاقات الشخصية الصادرة عن الحكومة
)عىل سبيل املثال، بطاقة الرعاية الصحية، شهادة الوالدة، رقم الضامن 

اإلجتامعي، جواز السفر، وثيقة/ شهادة الجنسية(

 أمثلة أخرى عن البطاقات الشخصية 
الصادرة عن الحكومة

)عىل سبيل املثال: تقييم الرضيبة العقارية، إشعار تقييم رضيبة 
الدخل، شيك حكومي(

 أمثلة عىل البطاقات الصادرة 
عن الجامعة / الكلية / املدرسة

)عىل سبيل املثال: رسالة القبول، سجل الدرجات، كشف الدرجات،  رسالة 
قبول اإلقامة، كشف الرسوم الدراسية أو التعليمية، بطاقة الطالب(

أمثلة عن الوثائق األخرى
•  كشف أو بطاقة مرصفية أو إئتامنية

•  عقد إيجار املنزل / وثيقة رهن املنزل
•  كشف التأمني

•  بطاقة املواصالت العامة
•  فواتري املنافع العامة

•  بطاقة العضوية
•  سوار أو وثائق املستشفى

•  شهادة اإلقامة )3007(
•  بطاقة إنتخابات املقاطعة 

املتضمنة ألماكن اإلقرتاع )واملتضمنة إسم الناخب(
•  شيك شخيص
•  إقرار بالتعهد

ضامن الناخب

ميكن ضامن الناخبني الذين 

ليست لديهم البطاقات التعريفية 

املطلوبة لتسجيل أسامئهم يف 

سجل الناخبني وللمشاركة يف 

اإلقرتاع.

يجب أن يكون الضامن قادراً عىل إبراز البطاقات التعريفية املطلوبة 

وأن تتوفر فيه إحدى الرشوط التالية: 

• أن يكون مسجالً كناخب يف نفس املنطقة اإلنتخابية

• أن يكون زوج، والد أو والدة، إبن بالغ، حفيد أو شقيق الناخب

•  شخص لديه سلطة قانونية للقيام بإتخاذ قرارات بشأن العناية 

الشخصية املتعلقة بالشخص الذي تتم ضامنته

يجب أن يقدم كال املقرتع والضامن إقرار تحت القسم إلثبات 

شخصية الناخب وعنوانه السكني.

ميكن للضامن الذي ال يكون أحد أقرباء الناخب أو ميلك السلطة 

القانونية للعناية الشخصية به ضامن ناخب واحد فقط. ميكن ألقرباء  

األرسة ضامن أي عدد من الناخبني من أفراد أرستهم. يستطيع صاحب 

السلطة القانونية للعناية الشخصية ضامن جميع املقرتعني الذين 

لديه سلطة قانونية عليهم.

 ال يستطيع الناخب الذي تم ضامنه ضامن ناخب 

آخر يف تلك  اإلنتخابات.
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[Arabic]Marking the Ballot

وضع عالمة على بطاقة اإلقتراع

إختر مرشحًا واحدًا  .1
ضع عالمة X أو  في الدائرة البيضاء بجانب إسم المرشح.   .2

 .3

أعد البطاقة اإلنتخابية المطوية إلى المسؤول اإلنتخابي.  .4

COUNTERFOIL

98765

CANDIDATE A

CANDIDATE B

CANDIDATE C

CANDIDATE D

Registered Political Party

Independent

Registered Political PartyS A
M

P L
EVoter Number:

 أعد طي البطاقة 
اإلنتخابية



A non-partisan O�ce of the Legislature

تصال   لمزيد من المعلومات، يرجى الإ
نتخابات في بريتش كولومبيا بدائرة الإ

الهاتف المجاني: 8683-661-800-1 )في أميركا الشمالية(

الهاتف النصي للمكفوفين: 1-888-456-5448

 العنوان البريدي:
PO Box 9275 Stn Prov Govt 

Victoria BC   V8W 9J6

 رقم الهاتف: 250-387-5305
 رقم الفاكس: 250-387-3578

رقم الفاكس المجاني: 1-866-466-0665

electionsbc@elections.bc.ca :لكتروني  البريد الإ
www.elections.bc.ca :لكتروني الموقع الإ

367a (16/10)
[Arabic]

ة البطاقة التعريفية الخاصة  ن�ش
يد اع عن طريق ال�ب ق�ت بالإ

 متطلبات البطاقة الشخصية للتسجيل تزامناً 
يد اع عن طريق ال�ب ق�ت مع الإ

ن اع البديل للغائب�ي ق�ت الإ

نفاذية البطاقات التعريفية

سيتم قبول البطاقات التعريفية المنتهية صالحياتها شريطة 
أن تكون المعلومات المتوفرة فيها ما تزال صحيحة.

عنوان السكن

المكان الذي يسكن فيه المقترع؛ ل يمكن أن يكون عنوان 
السكن رقم صندوق بريدي. 

تحتاج إلى بطاقة تعريفية للتسجيل تزامناً مع 

قتراع عن طريق البريد. الإ

إذا استلمت هذه النشرة، فإن سبب ذلك هو 

أن معلومات تسجيلك كناخب بحاجة إلى 

تحديث أو أنك غير مسجل كناخب.

يجب عليك إرفاق نسخ من البطاقات التعريفية 

المعتمدة مع استمارة التسجيل.سيتم بسرية 

التخلص من هذه النسخ.



قتراع عن طريق البريد متطلبات البطاقة التعريفية للتسجيل تزامناً مع الإ

عليك تزويد نسخ مصورة من الجهتين الأمامية والخلفية من إحدى هذه البطاقات:

أوأو

بطاقة شخصية تبين أنك من 
السكان الأصليين

 رخصة القيادة الصادرة في بريتش كولومبيا 

 بطاقة الخدمات في بريتش كولومبيا )مع صورة(

)BCID( البطاقة الشخصية الصادرة في بريتش كولومبيا

أكمل فقرات الضامن في إستمارة تسجيل الناخب

يمكن أن يقوم أحد أفراد الأسرة المباشرين أو الشخص الذي لديه 
السلطة القانونية للقيام بإتخاذ قرارات بشأن العناية الشخصية المتعلقة 

نتخابية بضمان الناخبين الذين  بالناخب والساكنين في نفس الدائرة الإ
ليست لديهم البطاقات التعريفية المطلوبة لتسجيل أسمائهم في سجل 

قتراع. الناخبين وللمشاركة في الإ

يجب أن تتوفر في الضامن إحدى الشروط التالية:

نتخابية وأن يكون قادراً 	  أن يكون مسجالً كناخب في نفس المنطقة الإ
على إبراز البطاقات التعريفية المطلوبة

أن يكون زوج، والد أو والدة، جد أو جدة، أو إبن بالغ، حفيد بالغ أو 	 
شقيق بالغ للناخب

شخص لديه سلطة قانونية للقيام بإتخاذ قرارات بشأن العناية الشخصية 	 
المتعلقة بالشخص الذي تتم ضمانته

ثبات شخصية  يجب أن يقدم كال المقترع والضامن إقرار تحت القسم لإ
الناخب وعنوانه السكني.

يمكن للضامن الذي ل يكون أحد أقرباء الناخب أو يملك السلطة القانونية 
للعناية الشخصية به ضمان ناخب واحد فقط. يمكن لأقرباء الأسرة ضمان 

أي عدد من الناخبين من أفراد أسرتهم. يستطيع صاحب السلطة القانونية 
للعناية الشخصية ضمان جميع المقترعين الذين لديه سلطة قانونية عليهم.

ل يستطيع الناخب الذي تم ضمانه ضمان ناخب آخر في تلك 
نتخابات. الإ

يرجى مراجعة الجانب الثاني من إستمارة التسجيل كناخب في المقاطعة 
قرارات. قتراع )200 ب( لمطالعة الإ تزامناً مع الإ

يرجى المالحظة: يتطلب قسم الضامن إقراراً تحت القسم والذي يجب أن 
يشهد عليه شخص لديه التفويض الالزم للقيام بذلك، على سبيل المثال: 
مفوض أخذ الشهادات في بريتش كولومبيا، مراكز خدمة بريتش كولومبيا، 

محاٍم، قاٍض... إلخ.

أمثلة عن البطاقات الشخصية 
الصادرة عن الحكومة

بطاقة الرعاية الصحية	 
شهادة الولدة	 
بطاقة رقم الضمان الإجتماعي	 
جواز السفر	 
وثيقة / شهادة الجنسية	 
البطاقة التعريفية لراتب الضمان 	 

لكبار السن
البطاقة التعريفية لأفراد القوات 	 

الكندية
بطاقة حيازة سالح ناري فقط	 
بطاقة حيازة وإمتالك سالح ناري	 
بطاقة الرعاية الصحية الكندية 	 

لشؤون المحاربين القدامى
البطاقة الشخصية لأصحاب 	 

الجنايات الصادرة عن خدمة مراكز 
الإصالح الكندية

بطاقة خدمات بريتش كولومبيا 	 
)بدون صورة(

أمثلة أخرى عن البطاقات 
الشخصية الصادرة عن الحكومة

تقييم الضريبة العقارية	 
إشعار تقييم ضريبة الدخل	 
شيك حكومي	 
قسيمة شيك حكومي	 
كشف المخصصات الحكومية 	 

المدفوعة للتأمين على العمل

تكملة أمثلة أخرى عن البطاقات 
الشخصية الصادرة عن الحكومة

كشف المخصصات الضريبية 	 
الكندية الخاصة بالطفل

كشف إستحقاقات خطة التقاعد 	 
الكندية

كشف راتب الضمان لكبار السن	 

أمثلة على البطاقات الصادرة 
عن الجامعة / الكلية / المدرسة

رسالة القبول	 
سجل الدرجات	 
قامة	  رسالة قبول الإ
كشف الدرجات	 
كشف الرسوم الدراسية أو التعليمية	 
بطاقة الطالب	 

أمثلة عن الوثائق الأخرى
بطاقة إنتخابات المقاطعة 	 

قتراع المتضمنة لأماكن الإ
كشف أو بطاقة مصرفية أو إئتمانية	 
شيك شخصي	 
عقد إيجار المنزل	 
فواتير المنافع العامة	 
كشف رهن المنزل	 
كشف التأمين	 
بطاقة المواصالت العامة	 
بطاقة العضوية	 
سوار أو وثائق المستشفى	 
قامة )3007(	  شهادة الإ
إقرار بالتعهد	 

قم بتزويدنا بنسخ مصورة من أي بطاقتين شخصيتين من 
البطاقات المدرجة أدناه. يجب أن تظهر كالهما إسم المقترع. 

يجب أن تظهر إحداهما عنوان السكن.
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