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Sino ang maaaring magrehistro upang 
bumoto? 
Maaari kang magrehistro upang bumoto kung: 
•  Ikaw ay Canadian citizen, 
•  Ikaw ay 18 taong gulang o mas matanda, 
•  Ikaw ay nakatira sa British Columbia sa 

nakaraang anim na buwan, at 
•  Hindi ka diskwalipikado upang bumoto. 

 

Bakit ako dapat magrehistro? 
Ikaw ay dapat rehistrado bilang isang  
botante sa probinsiya: 
•  Upang bumoto sa isang eleksyon sa 

probinsiya, referendum, o by-election, 
•  Upang pumirma ng recall o initiative na 

petisyon, o 
•  Upang mag-canvass para sa mga pirma  

kapag may recall o initiative na kampanya. 

Paano ako magrerehistro? 
Madali lamang ito. Maaari kang: 
•  Magrehistro online sa  

www.elections.bc.ca/ovr,
•  Tumawag sa Elections BC nang  

libre sa 1-800-661-8683, 
•  Magrehistro sa isang Service BC Centre  

o Elections BC sa Victoria, o kaya, 
•  Magpadala ng pormularyo ng Aplikasyon 

upang Magrehistro sa Elections BC sa 
pamamagitan ng koreo, email o fax – ang 
mga pormularyo ay makukuha online sa 
www.elections.bc.ca at mula sa anumang 
Service BC Centre. 

Ako’y rehistrado, pero lumipat ako. 
•  Maaari mong i-update ang iyong  

rehistrasyon online, o kaya 

•  Tawagan ang Elections BC nang libre. 

Alam mo ba?
•  Ang Elections BC, Elections Canada, at 

maraming municipalities ay nagtutulungan 
upang panatilihing up-to-date ang listahan 
ng mga botante sa probinsiya. 

•  Ang mga pederal na eleksyon ay 
pinamamahalaan ng Elections Canada. 

•  Ang mga municipal na eleksyon ay 
pinamamahalaan ng mga lokal na 
pamahalaan. 

Mayroon ka bang mga katanungan? 
•  Tawagan ang Elections BC nang libre sa 

1-800-661-8683 / TTY 1-888-456-5448, 
•  Magpadala ng email: electionsbc@elections.

bc.ca, o kaya 

•  Bisitahin: www.elections.bc.ca

Laging panatilihing up-to-date 
ang iyong impormasyon ukol sa 
rehistrasyon bilang botante. 
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