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PLEASE COMPLETE THE INFORMATION BELOW IN BLOCK LETTERS  MANDATORY INFORMATION UNDER THE ELECTION ACT

NAME AND DATE OF BIRTH
LAST NAME  FIRST NAME  MIDDLE NAME(S)  BIRTHDATE (YYYY/MM/DD) 

Has your name changed?
If it has, please provide your previous name

PREVIOUS LAST NAME

PREVIOUS FIRST AND MIDDLE NAME

CONTACT AND IDENTIFICATION DETAILS
BC DRIVER’S LICENCE NUMBER BCID NUMBER LAST 6 DIGITS OF SIN LAST 6 DIGITS OF PHN

EMAIL ADDRESS MOBILE TELEPHONE NUMBER OTHER TELEPHONE NUMBER

Check () the ways you want Elections BC to contact you about elections and voting EMAIL                     TEXT MESSAGE   

HOME ADDRESS (WHERE YOU LIVE)
UNIT BUILDING NUMBER STREET NAME

CITY/TOWN POSTAL CODE

Have you moved recently?
If you have, please provide your previous address

PREVIOUS HOME ADDRESS

PREVIOUS CITY/TOWN

MAILING ADDRESS (WHERE YOU GET YOUR MAIL)

AT MY HOME ADDRESS ()     OR PLEASE PRINT YOUR MAILING ADDRESS BELOW

CITY/TOWN POSTAL CODE

APPLICATION TO REGISTER OR UPDATE A
PROVINCIAL VOTER REGISTRATION

This information is collected under the authority of the Election Act and the Freedom 
of Information and Protection of Privacy Act. Elections BC will use this information to 

maintain the Provincial List of Voters and List of Future Voters.

200A 
(20/05)

By submitting this form, I confi rm that: 

AGE

18+
Provincial List 

of Voters

•  I am a Canadian citizen
•  I have been a resident of 

B.C. for the past six months
•  I am 18 or older

OR
•  I am a Canadian citizen
•  I am a resident of B.C
•  I am 16 or 17 years old

AGE

16-17
List of Future 

Voters

Please send your completed form to Elections BC: 
Mailing Address: 
PO Box 9275 Stn Prov Govt, Victoria, BC  V8W 9J6 
Fax: 250-387-3578 / Toll-free Fax: 1-866-466-0665
Email: voterservices@elections.bc.ca 

Questions about registering to vote? Contact Voter Services:
voterservices@elections.bc.ca or 1-800-661-8683

Questions about privacy? Contact Privacy Offi  cer: 
1-800-661-8683, privacy@elections.bc.ca or 
PO Box 9275 Stn Prov Govt, Victoria, BC  V8W 9J6

A non-partisan O�ce of the Legislature

WARNING: IT IS AN OFFENCE TO MAKE A  FALSE STATEMENT UNDER THE ELECTION ACT

العمر 18 سنة أو أك�ث 
ي المقاطعة

ف �ف قائمة الناخب�ي
ي مواطن كندي	 

أن�ف
ي الستة 	 

ي بريتش كولومبيا �ف
ي قد سكنت �ف

 أن�ف
أشهر الماضية

ي أبلغ من العمر 18 سنة أو أك�ث	 
أن�ف

: ستمارة، أنا أرصح بما يلي بتقديمي هذه الإ

ي إنتخابات المقاطعة
ف �ف إستمارة تسجيل أو تحديث تسجيل الناخب�ي

نتخابات وقانون حرية المعلومات وحماية  يتم جمع هذه المعلومات حسب الصالحيات المخولة وفق قانون الإ
الخصوصية. ستقوم دائرة إنتخابات بريتش كولومبيا )Elections BC( بإستخدام هذه المعلومات للحفاظ عىل 

ي المستقبل.  ي المقاطعة وقائمة ناخ�ب
ف �ف قائمة الناخب�ي

نتخابات.  دلء ببيان كاذب جريمة وفق قانون الإ تحذير: يعت�ب الإ

ي أدناه بخط واضح
يرجى كتابة المعلومات �ف

أو
ي مواطن كندي	 

أن�ف
ي من سكان بريتش كولومبيا	 

أن�ف
ي أبلغ من العمر 16 أو 17 سنة	 

أن�ف
العمر 16 إىل 17 سنة 
ي المستقبل قائمة ناخ�ب

نتخابات  معلومات إلزامية وفق قانون الإ
إسم وتاريخ الولدة

 )إسم العائلة )اللقب
 سم الأول الإ

 )تاريخ الولدة )السنة/الشهر/اليوم
 )سم الأوسط )الأسماء الوسطى الإ

هل قمت بتغيير إسمك؟
إذا كان الجواب نعم، يرجى تزويدنا بإسمك السابق

إسم العائلة )اللقب( السابق

سم الأول السابق وإسم الوسط السابق الإ

تصال والهوية معلومات الإ

رقم رخصة القيادة الصادرة من بريتش كولومبيا
رقم البطاقة الشخصية الصادرة من بريتش كولومبيا

ي
و�ف لك�ت يد الإ عنوان ال�ب

آخر ستة أرقام من من رقم البطاقة الصحية
آخر ستة أرقام من رقم الضمان الجتماعي

رقم الهاتف الجوال
رقم الهاتف الآخر

ي أن تستخدمها 
ي ترغب �ف

ضع عالمة )( عىل الوسيلة ال�ت
تصال  دائرة إنتخابات بريتش كولومبيا )Elections BC( لالإ

نتخابات والتصويت بك بخصوص الإ
   رسالة نصية         ي

و�ف لك�ت يد الإ ال�ب

 )عنوان السكن )المكان الذي تسكن فيه
الوحدة السكنية

رقم البناية
المدينة/البلدة

هل إنتقلت حديثاً؟
إذا كان الجواب نعم، يرجى تزويدنا بالعنوان السابق

إسم الشارع

يدي الرمز ال�ب

عنوان السكن السابق

المدينة/البلدة السابقة

يدي الرمز ال�ب

 )يد يدي )العنوان الذي تستلم فيه ال�ب العنوان ال�ب
     )(  ي

ي السك�ف
ي عنوا�ف

 �ف
ي أدناه

يدي �ف أو يرجى كتابة عنوانك ال�ب

المدينة/البلدة

ستمارة المعبأة إىل دائرة إنتخابات بريتش كولومبيا:  يرجى إرسال الإ
يدي:  العنوان ال�ب

 PO Box 9275 Stn Prov Govt, Victoria, BC  V8W 9J6
1-866-466-0665 : ي

فاكس: 3578-387-250 / رقم الفاكس المجا�ف
voterservices@elections.bc.ca : ي

و�ف بريد إلك�ت

ي التصويت؟ إتصل بخدمات 
هل لديك أسئلة عن التسجيل للمشاركة �ف

: ف الناخب�ي
voterservices@elections.bc.ca أو1-800-661-8683

هل لديك أسئلة عن الخصوصية؟ إتصل بالمسؤول عن الخصوصية: 
privacy@elections.bc.ca ،1-800-661-8683 أو   

PO Box 9275 Stn Prov Govt, Victoria, BC  V8W 9J6


