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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.
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