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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




