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برای رأی دادن 
نامنویسی کنید
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چه کسی می تواند برای رأی دادن نامنویسی 
کند؟

شما می توانید برای رأی دادن نامنویسی کنید اگر:

شهروند کانادا هستید، •

18 ساله یا بزرگتر هستید،،• 

در شش ماه گذشته ساکن بریتیش کلمبیا بوده اید، و •

صالحیت رأی دادن از شما سلب نشده است. •

 

چرا باید نامنویسی کنم؟
 باید به عنوان یک رأی دهنده ی استانی 

نامنویسی کرده باشید:

 تا در انتخابات استانی، همه پرسی یا  •
انتخابات میاندوره ای رأی دهید،

 تا درخواست برای پس گرفنت رأی یا  •
اجنام یک اقدام قانونی را امضاء کنید، یا

تا در زمان کارزار برای پس گرفنت رأی یا اجنام یک اقدام  •
قانونی،  امضاء گردآوری کنید.

 

چگونه نامنویسی کنم؟
این کار آسان است. شما می توانید:

از وبسایت www.elections.bc.ca/ovr دیدن کنید، •

با اداره انتخابات بی سی از طریق شماره تلفن رایگان   •
8683-661-800-1 متاس بگیرید،

در مرکز خدمات بی سی، یا اداره انتخابات بی سی در  •
ویکتوریا نامنویسی کنید، یا،

تقاضانامه ی نامنویسی به اداره ی انتخابات بی سی  •
به وسیله ی پست، ایمیل یا منابر ارسال کنید – فرم 

تقاضانامه در وبسایت www.elections.bc.ca  یا در 
مراکز خدمات بی سی موجود است.

من نامنویسی کرده ام، اما جا به جا شده ام.
 می توانید اطالعات نامنویسی خود را به  •

شکل آنالین به روز کنید، یا

 با شماره  تلفن رایگان اداره ی انتخابات  •
بی سی متاس بگیرید.

 

آیا می دانستید؟
اداره ی انتخابات بی سی، اداره ی انتخابات کانادا و بسیاری  •

از شهرداریها با همدیگر همکاری می کنند تا فهرست 
رأی دهندگان استانی را به روز نگاه دارند.

انتخابات فدرال  را اداره ی انتخابات کانادا برگزار می مناید. •

انتخابات شهرداری راشهرداری ها برگزار می منایند. •

 

پرسشی دارید؟
 با شماره تلفن رایگان اداره ی انتخابات  •

 بی سی 8683-661-800-1 یا تله 
تایپ 5448-456-888-1 متاس بگیرید،

 به این آدرس ایمیل کنید:  •
electionsbc@elections.bc.ca، یا

•  www.elections.bc.ca :از وبسایت ما دیدن کنید

 

همواره اطالعات رأی دهندگی خود را به روز 
نگاه دارید.

برای رأی دادن نامنویسی کنید



نشانی خانه  آیا مرسوله های پستی شما در این نشانی تحویل داده 
می شوند؟   آری       نه

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

درخواست نامنویسی یا به روز کردن ثبت رأی دهنده ی استانی

 مطابق اجازه ی قانون انتخابات و قانون آزادی اطالعات و حفظ حریم خصوصی، 
 اطالعات شخصی گرد آوری شده در این فرم برای نامنویسی یا به روز کردن اطالعات رأی دهنده مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت. هر گونه استفاده ی غیر مجاز از این اطالعات به منزله ی تخلف از بند 
275 قانون انتخابات تلقی شده و جریمه ای تا 20,000$ یا حداکثر به مدت دو سال زندان، یا هر دو 

مجازات به آن تعلق خواهد گرفت.

لطفاً با حروف بزرگ بنویسید

اطالعات رأی دهنده  )تکمیل بندهای دارای عالمت  اجباری است(

لطفاً تقاضانامه ی نامنویسی خود را به انتخابات بی سی 
ارسال منایید:

PO Box 9275 Stn Prov Govt, Victoria, BC  V8W 9J6  :نشانی پستی
فکس:  3578-387-250 / فکس رایگان: 1-866-466-0665

voterservices@elections.bc.ca :ایمیل
www.elections.bc.ca :وبسایت

 نام خانوادگی
 نام
جنس

کارت شناسایی بی سی )بی سی آی دی(

نام سابق )چنانچه نام خود را در پرونده ی رأی دهنده تغییر می دهید (

شماره تلفن
شش رقم آخر شماره ی بیمه ی تأمین اجتماعی
شش رقم آخر شماره ی پی اچ ان

نام خانوادگی
نام

شهر

کد پستی

شهر
کد پستی

 نشانی خانه ی سابق
)اگر از نشانی موجود در پرونده ی رأی دهنده نقل مکان کرده اید(

شماره آپارتمان
شماره ساختمان

نام خیابان

نام )های( میانی

شهر

کد پستی

[Farsi]

با ارسال این فرم تأیید می کنید که واجد شرایط 
زیر هستید: 

شهروند کانادا هستید	 
در شش ماه گذشته مقیم بی سی بوده اید	 
سن شما 18 سال یا بیشتر می باشد، یا اگر در 	 

حوزه ی انتخابی شما هم اکنون انتخاباتی در 
جریان است، در روز رأی گیری همگانی یا پیش از 

آن سن شما 18 سال خواهد بود
از شما برای رأی دادن سلب صالحیت نشده است	 

تنها برای خودتان می توانید درخواست نمایید – 
نمی توانید برای فرد دیگری درخواست کنید

هشدار: بنا به قانون انتخابات، هر گونه اظهار 
دروغ جرم محسوب می شود.

ELP
MAS

اگر در مورد نامنویسی  جهت رأی دادن پرسشی دارید، لطفاً با خدمات 
رأی دهنده ی انتخابات بی سی با شماره تلفن -356-9325 250 یا با شماره 

رایگان 8683-661-800-1 متاس بگیرید.

بنا به قانون انتخابات، به منظور حفاظت از حقوق خصوصی 
افراد، دسترسی به لیست رأی دهندگان دارای محدودیت است. 

اگر در مورد حریم خصوصی پرسشی دارید، به این نشانی ایمیل 
.privacy@elections.bc.ca :کنید

شماره آپارتمان
شماره ساختمان

نام خیابان
نشانی پستی )چنانچه نشانی پستی شما با نشانی خانه متفاوت باشد(

چنانچه اطالعات ثبت شده در پرونده ی رأی دهندگی خود را 
تغییر می دهید )لطفاً همه ی بندهای باال را تکمیل کنید(

)تاریخ تولد)سال/ماه/روز

مخصوص استفاده ی اداری

شماره ی گواهینامه ی رانندگی بی سی

نام )های( میانی
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residence rules
(election Act, section 32)

قواعد اقامت
(قانون انتخابات، بخش 32)

242 (08/08)
[Farsi]

قواعد تشخیص محل اقامت فرد

برایتأمینمنظوراینقانون،قواعدزیردرتشخیصمحلاقامتفرداعمالمیشود: )1) .32

فردمقیممحلیمحسوبمیشودکهدرآنجازندگیمیکندوهنگامیکهآنجاراترککند،قصدشبرگشتبه )الف(  
آنجاباشد؛

برایتأمینمنظوراینقانون،فرددرهرزمانمیتواندفقطمقیمیکمحلباشد؛ )ب(  

فردمحلاقامتخودراتغییرنمیدهدمگراینکهمحلاقامتجدیدیداشتهباشد؛ )پ(  

محلاقامتفرددرصورتیکهفقطبهمنظوریموقتیآنجاراترککردهباشد،تغییرنمییابد. )ت(  

بدونمحدودکردنزیربخش)1()ت(،منظورموقتیدرچهارچوبمعناییاینزیربخششاملغایببودناز  )2)  
بریتیشکلمبیانیزمیباشد

چنانچهفرددرخدمتدولتبریتیشکلمبیایاکاناداباشد، )الف(  

همسرفرِدموصوفدرپاراگراف)الف(باشد،یا )ب(  

بهعنوانکسیکهبافردموصوفدرپاراگراف)الف(یا)ب(رابطهیفرزند-والدینداردوبههمیندلیلهمآن )پ(  
فردراهمراهیمیکند.

بهعنواناستثناییبرزیربخش)1(،اگرفردبهمنظورشرکتدریکنهادآموزشیمقیممحلجدیدیمیشودکهاز  )3)  
محلاقامتمعمولشدوراست،برایتأمینمنظوراینقانون،مختاراستکهمیانمحلاقامتجدیدیامعمولیخود

یکیراانتخابکند.

بهعنواناستثناییبرزیربخش)1(،فردیکهدریکیازنهادهایکیفریزندانیاست،بهدلیلزندانیبودندرآن  )4)  
مکانمقیمآنجابهشمارنمیآید،امابرایتأمینمنظوراینقانون،میتواندیکیازمکانهایزیررابهعنوانمحل

اقامتخودبرگزیند:

محلیکهپیشاززندانیشدنمقیمآنجابودهاست؛ )الف(  

محلیکههمسر،همانگونهکهدرزیربخش)2()ب(توضیحدادهشدهاست،والدینیاوابستگانفردبرطبق )ب(  
زیربخش)1(مقیمهستند.

اقامتگاههایموقتتنهادرصورتیمحلاقامتفردبهشمارمیآیندکهفردمکاندیگریبهعنوانمحلاقامت  )5)  
نداشتهباشد.

برایمنظوراینقانون،فردیکهمکانیبرایاقامتنداشتهباشدمیتواندبهعنوانرأیدهندهنامنویسیکند،براین  )6)  
اساسکهمحلاقامتاوپناهگاه،مهمانخانهیانهادیمشابهباشدکهغذا،آسایشگاهیادیگرخدماتاجتماعیرابرای

اوفراهممینماید.



3009 (16/11)
[Farsi]

 برای اطالعات بیشتر، 
با اداره انتخابات بی سی تماس بگیرید

 تلفن رایگان: 1-800-661-8683 
)در آمریکای شمالی(

تله تایپ: 1-888-456-5448

نشانی صندوق پستی:
PO Box 9275 Stn Prov Govt

Victoria  BC   V8W 9J6

تلفن: 250-387-5305
فکس: 250-387-3578

فکس  رایگان: 1-866-466-0665

 پست الکترونیکی: 
electionsbc@elections.bc.ca
www.elections.bc.ca :وبسایت

برای رأی دادن 
به مدرک 

 شناسایی 
نیاز دارید.

رأی دادن پستی
رأی دهندگانی که نامنویسی 

کرده اند، چنانچه به وسیله ی 
پست رأی بدهند، نیازی به 

ارائه ی مدرک شناسایی 
ندارند. رأی دهندگانی که همزمان با رأی دادن 

پستی، نامنویسی می کنند می بایست کپی مدرک 
شناسایی قابل پذیرش خود را در بسته ی رأی گیری 

بگنجانند.

اگر رأی دهنده ای مدرک شناسایی قابل پذیرش 
نداشته باشد، می بایست کسی را داشته باشد که 

برایش گواهی نماید. اظهارنامه ی رسمی گواهی باید 
در حضور یک مقام اداره ی انتخابات، وکیل یا مشاور 

حقوقی، یا کسی که مجاز به گرفتن شهادتنامه 
است تنظیم شود.

گواه می بایست کپی مدارک شناسایی قابل پذیرش 
خود را در بسته ی رأی گیری رأی دهنده بگنجاند )بخش 

گواهی را ببینید(.

مدرک شناسایی 
خود را برای رأی دادن 

آماده کنید
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MM
 مدارک شناسایی الزم 
برای رأی دهنده ی استانی

رأی دهندگان می بایست پیش از رأی 
دادن یا نامنویسی برای رأی دادن هویت 

و محل اقامت خود را اثبات کنند.
 

 شرایط رأی دهنده
•  در روز رأی گیری همگانی 18 ساله یا بزرگتر باشد

•  شهروند کانادا
•  مقیم بی سی در شش ماه گذشته

هویت رأی دهنده
رأی دهندگان می بایست هویت و نشانی اقامت خود را 

ثابت کنند تا برگه ی رأی را دریافت کنند یا برای رأی دادن 
نامنویسی کنند.

رأی دهندگان می بایست یکی از مدارک زیر را ارائه 
کنند:

•  یک مدرک شناسایی صادر شده از سوی دولت بی 
سی یا کانادا که شامل نام رأی  دهنده، 
عکس و نشانی اقامت باشد، از قبیل 
گواهینامه  ی رانندگی بی سی، کارت 

خدمات بی سی یا کارت شناسایی بی 
)BCID( سی

یا
•  گواهی شناسایی بومیان

یا
•  دو مدرک که نام رأی دهنده را نشان 

دهند. دست کم یکی از مدرکها می بایست نشانی 
اقامت رأی دهنده را نیز نشان دهد.

برخی از انواع مدرک های شناسایی که رئیس اداره ی 
انتخابات مجاز شمرده است به شرح زیر است:

مدارک شناسایی صادره از سوی دولت
)مانند کارت مراقبتهای بهداشتی بی سی، شناسنامه 
)گواهی والدت(، کارت بیمه ی تأمین اجتماعی، گذرنامه، 

مدرک /گواهی شهروندی(

دیگر مدارک صادره از سوی دولت
)مانند برگه ی ارزیابی مالیات اموال، برگه ی ارزیابی 

مالیات بر درآمد، چک دولتی(

مدارک صادر شده از سوی مدرسه/ 
کالج/ دانشگاه

)مانند نامه ی پذیرش، کارنامه، ریز نمرات، پذیرش در منازل 
سازمانی، صورتحساب شهریه/ هزینه ها، کارت دانشجویی(

دیگر مدارک
•  کارت یا صورتحساب بانکی یا کارت اعتباری

•  صورتحساب وام / رهن منزل مسکونی
•  صورتحساب بیمه

•  کارت سوار شدن به وسایل نقلیه ی همگانی
•  قبض خدمات شهری 

)آب، برق، گاز و غیره(
•  کارتهای عضویت

•  مدارک / مچ بندهای 
بیمارستانی

•  گواهی اقامت )3007(
•  کارت جایگاه رأی دادن در 

بی .سی. )شامل نام رأی دهنده(
•  چک شخصی

•  اظهارنامه ی رسمی

گواهی نمودن
رأی دهندگانی که مدارک 

شناسایی مورد نیاز را 
ندارند می توانند با داشتن 

یک گواه وارد لیست 
رأی دهندگان شوند.

گواه می بایست بتواند مدارک شناسایی الزم را ارائه 
دهد و افراد زیر می توانند گواه شوند:

•  در همان حوزه ی انتخابی به عنوان رأی دهنده نامنویسی 
کرده باشد

•  همسر، پدر یا مادر، پدربزرگ یا مادربزرگ، فرزند بالغ، نوه 
یا خواهر یا برادر رأی دهنده باشد

•  کسی که نسبت به فرد مورد گواهی دارای مجوز 
قانونی برای تصمیم گیری در امور شخصی او باشد

رأی دهنده و گواه هر دو می بایست اظهارنامه ی رسمی در 
بارهی هویت رأی دهنده و محل اقامت او تکمیل نمایند.

گواه ی کننده اگر از بستگان رأی دهنده یا سرپرست 
قانونی در امور شخصی او نباشد می تواند تنها برای یک 
رأی دهنده گواهی کند. بستگان می توانند برای هر تعداد 
از اعضای خانواده ی خود گواهی کنند. سرپرست قانونی 
در امور شخصی می تواند برای هر تعداد رأی دهنده ی مورد 

سرپرستی خود گواهی کند.

رأی دهنده ای که برای او گواهی نموده اند نمی تواند در آن 
انتخابات برای هیچ رأی دهنده ی دیگری گواهی کند.
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350 (09/01)
[Farsi]Marking the Ballot

عالمت گذاری برگه ی رأی

یکی از نامزدها را انتخاب کنید.  .1

عالمت X یا عالمت  را در دایره ی سفید کنار نام آن نامزد بگذارید.    .2

 .3

برگه ی رأی تا شده را به مسئول انتخابات برگردانید.  .4

COUNTERFOIL

98765

CANDIDATE A

CANDIDATE B

CANDIDATE C

CANDIDATE D

Registered Political Party

Independent

Registered Political PartyS A
M

P L
EVoter Number:

برگه ی رأی را تا کنید.
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 برای اطالعات بیشتر، 
با اداره انتخابات بی سی متاس بگیرید

 تلفن رایگان: 8683-661-800-1 )در آمریکای شمالی(
تله تایپ: 1-888-456-5448

 نشانی صندوق پستی:
PO Box 9275 Stn Prov Govt 

Victoria BC  V8W 9J6

 تلفن: 250-387-5305
 منابر: 250-387-3578

منابر رایگان: 1-866-466-0665

 پست الکترونیکی: 
electionsbc@elections.bc.ca 
www.elections.bc.ca :وبسایت

367a (16/10)
[Farsi]

جزوه اطالعات در باره ی مدارک 
شناسایی الزم برای رأی دادن 

پستی
مدارک شناسایی الزم برای نامنویسی به 

منظور رأی دادن پستی

 شیوه ی رأی دادن غیر حضوری

برای نامنویسی به منظور رأی دادن 
پستی احراز هویت الزم است.

دلیل این که این جزوه را دریافت کرده 
اید این است که اطالعات نامنویسی 

شما نیاز به روزآوری دارد یا اینکه 
شما تاکنون برای رأی دادن نامنویسی 

نکرده اید.

برای نامنویسی، باید فتوکپی مدرک 
های شناسایی قابل قبول خود را به 
 همراه این تقاضانامه ارسال کنید.

فتوکپی مدارک به طور محرمانه از 
بین برده خواهند شد.

به روز بودن مدارک شناسایی
مدارکی که تاریخ اعتبارشان گذشته باشد نیز پذیرفته 

می شوند، به این شرط که اطالعات آنها هنوز صحت 
داشته باشد.

نشانی محل سکونت
محل زندگی رأی دهنده؛ شماره صندوق پستی به عنوان 

نشانی محل سکونت پذیرفته منی شود.



مشخصات مدارک شناسایی الزم برای نامنویسی به منظور رأی  دادن پستی

کپی رو و پشت یکی از مدرکهای زیر را فراهم کنید:

یایا

گواهی شناسایی بومیان
گواهینامه ی صادره از بی.سی.

کارت خدمات دولتی بی سی )عکس دار(

)BCID( .کارت شناسایی بی. سی

تکمیل بخش های گواهی در فرم نامنویسی رأی دهنده

رأی دهندگانی که مدارک شناسایی مورد نیاز را ندارند می توانند با داشنت 
یک گواه وارد لیست رأی دهندگان شوند. گواه باید در همان حوزه ی انتخابی 
به عنوان رأی دهنده نامنویسی کرده باشد و بتواند مدارک شناسایی مورد 
نیاز را ارائه کند، از بستگان درجه یک رأی دهنده باشد یا کسی باشد که 

نسبت به فرد مورد گواهی دارای مجوز قانونی برای تصمیم گیری در امور 
شخصی او باشد.

افراد زیر می توانند گواه شوند:

در همان حوزه ی انتخابی به عنوان رأی دهنده نامنویسی کرده باشد   • 
و بتواند مدارک شناسایی مورد نیاز را ارائه کند

همسر، پدر یا مادر، پدربزرگ یا مادربزرگ، فرزند بالغ، نوه ی بالغ یا خواهر یا   •
برادر بالغ رأیدهنده باشد

کسی که نسبت به فرد مورد گواهی دارای مجوز قانونی برای   •
تصمیم گیری در امور شخصی او باشد

رأی دهنده و گواه هر دو می بایست اظهارنامه ی رسمی در باره ی هویت 
رأی دهنده و محل اقامت او تکمیل منایند.

گواهی کننده اگر از بستگان رأی دهنده یا سرپرست قانونی در امور 
شخصی او نباشد می تواند تنها برای یک رأی دهنده گواهی کند. بستگان 
می توانند برای هر تعداد از اعضای خانواده ی خود گواهی کنند. سرپرست 

قانونی در امور شخصی می تواند برای هر تعداد رأی دهنده ی مورد سرپرستی 
خود که برای سرپرستی آنها مجوز کتبی دارد گواهی کند.

رأی دهنده ای که برای او گواهی منوده اند منی تواند در آن انتخابات برای هیچ 
رأی دهنده ی دیگری گواهی کند.

برای اظهارنامه ها، صفحه ی دوم فرم درخواست نامنویسی رأی دهنده ی 
استانی برای رأی دادن )200B( را ببینید.

لطفاً توجه کنید: بخش گواهی مستلزم اظهارنامه ی رسمی است، که 
باید به گواهی فردی صالحیت دار رسیده شود. منونه ی افراد صالحیت دار برای 

گواهی عبارتند از مأمور رسمی دولت برای دریافت سوگندنامه در بی.سی.، 
مراکز خدمات دولتی بی سی، وکیل دادگستری، قاضی یا رئیس دادگاه، و 

مانند آنها.

منونه ی مدارک شناسایی 
صادره از سوی دولت

کارت مراقبت های   • 
بهداشتی بی سی

شناسنامه )گواهی والدت(  •
کارت بیمه ی تأمین اجتماعی  •

گذرنامه  •
مدرک /گواهی شهروندی  •

کارت شناسایی تأمین ساملندان  •
کارت شناسایی عکسدار   •

نیروهای نظامی کانادا
مجوز مالکیت اسلحه ی گرم  •

مجوز مالکیت و کسب   • 
اسلحه ی گرم

کارت شناسایی   • 
مراقبت های بهداشتی امور 

بازنشستگان ارتش
کارت شناسایی خدمات   • 
اصالحی مجرمان کانادا
کارت خدمات بی.سی.   • 

)بدون عکس(

 منونه های دیگر مدارک 
صادره از سوی دولت

برگه ی ارزیابی مالیات اموال  •
برگه ی ارزیابی مالیات بر درآمد  •

چک دولتی  •
ته چک صادره از سوی دولت  •
صورحتساب پرداخت مزایای   •

بیمه ی بیکاری کارکنان دولت
صورحتساب مزایای مالیاتی   •

کودکان کانادا

منونه های دیگر مدارک صادره 
از سوی دولت )ادامه(

صورحتساب مزایای حقوق   •
بازنشستگی

صورحتساب تأمین ساملندان  •

منونه های مدارک صادر شده 
از سوی مدرسه/ کالج/ 

دانشگاه
نامه ی پذیرش  •

کارنامه  •
پذیرش در منازل سازمانی  •

ریز منرات  •
صورحتساب شهریه/ هزینه ها  •

کارت دانشجویی  •

منونه های دیگر مدارک
کارت محل رأی دادن استانی  •

کارت یا صورحتساب   • 
بانکی یا کارت اعتباری

دسته چک بانکی  •
•  اجاره نامه منزل مسکونی

قبض خدمات شهری   • 
)آب، برق، گاز و غیره(

صورحتساب وام مسکن  •
صورحتساب بیمه  •

کارت سوار شدن به وسایل   •
نقلیه ی همگانی

کارت های عضویت  •
مدارک / گردنبندهای بیمارستانی  •

تأییدیه ی محل سکونت )3007(  •
اظهارنامه رسمی  •

کپی دو تا از مدرک های باال را ارسال کنید. هر دو 
مدرک شناسایی باید نام رأی دهنده را نشان دهد. 

دست کم یکی از مدرک ها باید نشانی سکونت رأی 
دهنده را نشان دهد.
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