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Muốn ghi danh cử tri tỉnh bang tại British Columbia, quý vị phải là cư dân tại 
B.C. trong sáu tháng. Đạo Luật Bầu Cử quy định các điều luật để xác định sử 

dụng địa chỉ nào để bỏ phiếu. 

 

Chỗ cư ngụ là gì?  

Chỗ cư ngụ là nhà quý vị. Đây là nơi quý vị sinh sống và nơi quý vị trở về 

sau khi đi đâu đó. Theo Đạo Luật Bầu Cử, mỗi lần quý vị chỉ có một chỗ cư 
ngụ, và địa chỉ của quý vị không thay đổi cho đến khi quý vị có một chỗ cư 

ngụ mới. 

 

Địa chỉ chỗ cư ngụ của quý vị cũng được gọi là địa chỉ nhà, địa chỉ vật thể 

hoặc địa chỉ dân vụ. Quý vị không được dùng địa chỉ sở làm hoặc địa chỉ bưu 
điện làm chỗ cư ngụ của mình. 

 
Nếu quý vị nhận thư tại một địa chỉ khác chỗ sinh sống của mình, quý vị 
phải cung cấp địa chỉ gửi thư này riêng rẽ. 

 
Vắng mặt tạm thời 

Quý vị vẫn được xem là cư dân nếu quý vị rời chỗ cư ngụ tạm thời để đi du 

lịch, đi học, làm việc hoặc nhập ngũ, hoặc nếu quý vị đi theo người phối 

ngẫu, con hoặc cha/mẹ được gửi đi phục vụ ở ngoài B.C.  
 

Sinh viên và học sinh 
Chỗ cư ngụ của quý vị có thể là nơi quý vị sinh sống khi quý vị ở trường hoặc 
địa chỉ thường trực của quý vị (chẳng hạn như địa chỉ của cha mẹ). 

 
Tội phạm trong tù 

Quý vị không thể dùng địa chỉ viện cải huấn làm chỗ cư ngụ của mình. Quý 

vị có thể dùng địa chỉ cũ của mình hoặc địa chỉ của người phối ngẫu, cha/mẹ 
hoặc người nương tựa. Quý vị cũng có thể dùng địa chỉ của nơi quý vị bị bắt 

hoặc tòa nơi quý vị bị kết tội và tuyên án.  

 

Không có chỗ ở cố định 

Nếu quý vị vô gia cư, quý vị có thể dùng địa chỉ thường trực mới đây nhất 

của mình, địa chỉ chỗ quý vị đang ở tạm hoặc địa chỉ của một chỗ tạm trú, 

nhà trọ hoặc một viện tương tự nơi quý vị ăn uống, trú ngụ hoặc tiếp nhận 
các dịch vụ xã hội.  


