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 ۶بایست به مدت ی استانی در بریتیش کلمبیا ثبت شود، میدهندهکه نام شما به عنوان یک رأیبرای آن

کنند با چه آدرسی باید رأی خود را ثبت کنید ضوابطی که روشن می .ماه مقیم بریتیش کلمبیا بوده باشید
 .اندمشخص شده قانون انتخابات در
 

  محل اقامت به چه معناست؟
جا کنید و پس از سفر به آنمحلی است که در آن زندگی می. ی شماستاقامت شما خانهمحل 
توانید یک محل اقامت داشته ، شما در هر زمان مشخص تنها میقانون انتخابات به موجب. گردیدبازمی

 .ای اختیار کنید، آدرس شما تغییر نخواهد کردباشید، و تا زمانی که محل اقامت تازه
 

توانید آدرس محل شما نمی. گوینداقامت را آدرس منزل، آدرس فیزیکی یا آدرس مدنی نیز می آدرس محل
 .کار یا آدرس پستی را به عنوان آدرس محل اقامت استفاده کنید

 
کنید، باید آن آدرس های پستی را در آدرسی متفاوت از محل زندگی خود دریافت میها و بستهاگر نامه

 .انه ارائه دهیدپستی را به صورت جداگ
 

 غیبت موقت
کنید، یا همسر، فرزند یا پدر اگر به طور موقت برای سفر، تحصیل، کار یا خدمت سربازی نقل مکان می

 . آییدکنید، همچنان مقیم به حساب مییا مادری را در سفر به خارج از بریتیش کلمبیا همراهی می
 

 افراد مشغول به تحصیل
مثالً آدرس )تواند محل زندگی شما در دوران تحصیل یا آدرس دائمی شما باشد محل اقامت شما می

 (.والدینتان
 

 افراد زندانی
توانید می. عنوان آدرس محل اقامت خود معرفی کنیدتوانید آدرس نهادهای اصالح و تربیت را بهشما نمی

توانید همچنین می. سرپرستی خود را ارائه کنیدآدرس قبلی خود یا آدرس همسر، والدین یا افراد تحت 
 . آدرس محل دستگیری خود یا دادگاهی را ارائه کنید که شما را محاکمه و برایتان حکم صادر کرده است

 
 کسانی که محل اقامت ثابتی ندارند

سکونت توانید آخرین آدرس خود، نشانی محلی که موقتاً در آن خانمان هستید، میاگر در حال حاضر بی
دارید، پناهگاه، خوابگاه یا نهاد مشابهی را ذکر کنید که برایتان غذا، سرپناه یا خدمات اجتماعی تأمین 

 .کندمی


