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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

سن ۱۸+  
لیست استا�ن رأی دهندگان

شهروند کانادا هستم.	 
 طی شش ماه گذشته، مقیم بریتیش کلمبیا 	 

بوده ام.
۱۸ سال یا بیش�ت سن دارم.	 

من با ارسال این فرم تصدیق می کنم که:

درخواست ثبت نام یا به روزرسا�ن ثبت رأی دهنده ی استا�ن

این اطالعات بر طبق قانون انتخابات و قانون آزادی اطالعات و حفظ حریم خصویص جمع آوری شده  
است. اداره ی انتخابات بریتیش کلمبیا از این اطالعات جهت نگهداری لیست رأی دهندگان استا�ن و لیست 

رأی دهندگان آینده استفاده خواهد کرد.

هشدار: طبق قانون انتخابات، اظهارات خالف واقع جرم محسوب می شود. 

لطفاً اطالعات زیر را با حروف درشت و جدا تکمیل کنید.

یا
شهروند کانادا هستم.	 
مقیم بریتیش کلمبیا هستم.	 
۱۶ یا ۱۷ سال دارم.	 

سن ۱۶-۱۷ 
لیست رأی دهندگان آینده

 اطالعات ضروری مطابق قانون انتخابات
نام و تاریخ تولد

 
گ

نام خانواد�
 نام

 )تاریخ تولد )رر/م م/س س س س
 نام)های( میا�ن

آیا نام شما تغییر کرده است؟
اگر چنین است، لطفاً نام پیشین خود را بنویسید.

نام خانوادگی پیشین

ن نام و نام میا�ن پیش�ی

جزئیات تماس و شناسا�ی

شماره ی گواهینامه ی رانندگی در بی سی
شماره ی کارت شناسایی بی سی 

آدرس ایمیل

۶ رقم آخر شماره ی بیمه ی سالمت
)SIN( ۶ رقم آخر شماره بیمه ی اجتماعی

شماره ی تلفن همراه
شماره ی تماس دیگر

شیوه ها�ی که مایلید اداره ی انتخابات �ب یس با شما در ارتباط 
د را عالمت )( بزنید. ی تماس بگ�ی با انتخابات و رأی گ�ی    پیامک         ایمیل

 )آدرس منزل )محل زندگی شما
واحد

شماره ی ساختمان
شهر

اً جابجا شده اید؟ اخ�ی
ن خود را بنویسید. ن است، لطفاً آدرس پیش�ی اگر چن�ی

نام خیابان

کد پس�ت

ل قبیل ن آدرس م�ن

شهر قبیل

کد پس�ت

آدرس پس�ت )محیل که نامه ها و 
 )بسته های پس�ت را دریافت می کنید

     )( لم ن  در آدرس م�ن
یا لطفاً آدرس پس�ت خود را با حروف جدا در زیر بنویسید.

شهر

لطفاً فرم تکمیل شده ی خود را به اداره ی انتخابات بریتیش کلمبیا 
ارسال کنید: 
 : آدرس پس�ت

 PO Box 9275 Stn Prov Govt, Victoria, BC  V8W 9J6
نمابر: ۳۵۷۸-۳۸۷-۲۵۰/ خط رایگان نمابر: ۱-۸۶۶-۴۶۶-۰۶۶۵

voterservices@elections.bc.ca :ایمیل

آیا درباره ی ثبت نام برای رأی دادن پرس�ش دارید؟ با خدمات 
ید: رأی دهندگان تماس بگ�ی

voterservices@elections.bc.ca یا ۱-۸۰۰-۶۶۱-۸۶۸۳

در ارتباط با حریم خصویص پرس�ش دارید؟ با مسئول حریم خصویص 
ید:   تماس بگ�ی

privacy@elections.bc.ca ،۱-۸۰۰-۶۶۱-۸۶۸۳ یا   
PO Box 9275 Stn Prov Govt, Victoria, BC  V8W 9J6


