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Ai có thể ghi danh bỏ phiếu?
Quý vị có thể ghi danh bỏ phiếu nếu:
•  Quý vị là công dân Canada,
•  Quý vị từ 18 tuổi trở lên,
•  Quý vị đã sống tại British Columbia  

trong sáu tháng qua, và
•  Quý vị không bị mất quyền bỏ phiếu.

 
Tại sao tôi nên ghi danh?
Quý vị phải ghi danh là cử tri tỉnh bang:
•  Để bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử, trưng cầu  

dân ý hoặc bầu cử điền khuyết của tỉnh bang,
•  Để ký tên vào một kiến nghị bãi nhiệm hoặc  

tiên khởi, hoặc
•  Để đi thu thập chữ ký trong một cuộc  

vận động bãi nhiệm hoặc tiên khởi.

Tôi ghi danh bằng cách nào?
Thật dễ. Quý vị có thể:
•  Ghi danh trên mạng tại www.elections.bc.ca/ovr,
•  Gọi cho Elections BC tại số điện thoại  

miễn phí 1-800-661-8683,
•  Ghi danh tại một Trung Tâm Service BC,  

hoặc Election BC tại Victoria, hoặc,
•  Gửi mẫu Đơn Ghi Danh đến Elections BC bằng 

thư, email hoặc fax – các mẫu đơn có để trên mạng 
tại www.elections.bc.ca và từ bất cứ Trung Tâm 
Service BC nào.

Tôi có ghi danh, nhưng tôi đã dọn nhà.
•  Quý vị có thể cập nhật chi tiết ghi  

danh trên mạng, hoặc
•  Gọi điện thoại miễn phí cho Elections BC.

Quý vị có biết?
•  Elections BC, Elections Canada và nhiều  

thành phố làm việc với nhau để cập nhật  
danh sách cử tri tỉnh bang.

•  Các cuộc bầu cử liên bang do  
Elections Canada điều hành.

•  Các cuộc bầu cử địa phương do các  
chính quyền địa phương điều hành.

Quý vị có thắc mắc?
•  Hãy gọi cho Elections BC tại số miễn phí  

1-800-661-8683 / TTY 1-888-456-5448,
•  Gửi email đến: electionsbc@elections.bc.ca, hoặc
•  Đến: www.elections.bc.ca 

Hãy luôn luôn cập nhật chi tiết ghi danh cử 
tri của quý vị.
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