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הבחירות המחוזיות נקבעו ליום שבת, אוקטובר 24, 2020

 בעלי זכות בחירה ב- B.C, מצביעים ובוחרים ב-87 חברי 
האסיפה המחוקקת. כל חבר מייצג מחוז בחירות )המכונה 
גם ריידינג או מחוז בחירה( ויש לו מקום בבית המחוקקים 

המחוזי.

תוכל לבחור בבחירות המחוזיות אם אתה: 

בגיל 18 שנים או יותר באוקטובר 24, 2020.	 

אזרח קנדי 	 

מהתאריך אפריל B.C. 2020 ,23 תושב של . 	 

ההצבעה בבחירות אלה תהיה שונה בגלל מגפת COVID-19 ועדת 
הבחירות ב- CBעבדו עם לשכת קצין הבריאות המחוזי על מנת להבטיח 

שתהליך ההצבעה יהיה בטוח ונגיש. אנו רוצים לוודא שהמצביעים לא יצטרכו 
לבחור בין שמירה על בריאותם למימוש זכותם להצביע. 

לכל המצביעים אפשרות להצביע באופן אישי או בדואר. יוקפד על אמצעי 
הגנה כולל התרחקות בין אישית בכל הזדמנויות ההצבעה האישית. 

 הודעה על הבחירות 
המחוזיות
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  תאריכים חשובים ותזכורות

אם תרצה לבחור בדואר, דרוש חבילת הצבעה מוועדת הבחירות בהקדם 
האפשרי.

בחר באתר votebymail.elections.bc.ca או התקשר 1-800-661-8683

וועדת הבחירות BC חייבת לקבל את חבילת ההצבעה המלאה שלך עד 
השעה 20:00 לפי שעון פאסיפיק בתאריך 24 באוקטובר 2020. החזר את 

החבילה שלך בהקדם האפשרי כדי לוודא שהיא תתקבל לפני המועד האחרון.

 1 אחה"צ
 שעון פאסיפיק 

2 לאוקטובר

 נסגרה רשימת הצעות המועמדים.
הרשימה המלאה של המתמודדים תופיע באתר

.elections.bc.ca

 אוקטובר 15
עד אוקטובר 21

 הצבעה מתקדמת
קלפיות הצבעה ברחבי המחוז פתוחים משעה 8 

בבוקר ועד 8 בערב )זמן מקומי(

 יום הבחירותאוקטובר 24
 קלפיות הצבעה ברחבי המחוז פתוחים משעה 

 8 בבוקר ועד 8 בערב )זמן מקומי(

לקבלת מידע עדכני elections.bc.ca בקר באתר.
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אמצעי הגנה יתקיימו במקומות ההצבעה כדי לסייע 
לבוחרים להצביע בבטחה במהלך המגפה. פרוטוקולי 

הצבעה למגיפות בינלאומיות פותחו בהתייעצות עם משרד 
קצין הבריאות המחוזי. הנה מה שאתה יכול לצפות אם 

 אתה מצביע באופן אישי:

ריחוק אישי 	 
הגבלת מספר אנשים במקום ההצבעה 	 
האחראים במקום ההצבעה ילבשו ציוד מגן )כמו מסכות פנים ושקפים(	 
מחיצות הגנה	 
תחנות למתקני חיטוי 	 
ניקוי תכוף של תחנות ההצבעה וכן ניקוי תכוף של משטחי נגיעה	 
 עובדי תחנת ההצבעה יקבלו הדרכה על מקום עבודה בטוח ונוהלי מגפה	 

מקומות ההצבעה יבצעו את הנוהגים המתוארים בתוכנית הבטיחות שלנו 
למקומות ההצבעה הכוללת WorkSafeBC קלט שמסופק על ידי.

כמה הליכי הצבעה מוכרים עשויים להיות שונים. לדוגמא, תצהיר הצהרה 
מילולית על זכאותך להצביע במקום חתימתך בספר הצבעה.

פעל על פי הוראות פקידי הבחירות והשילוט במקום ההצבעה כדי לסייע 
בשמירה על ריחוק פיזי. תתבקש לחטא את הידיים לפני ואחרי ההצבעה. 

הצבעה בטוחה בזמן מגפת 
COVID-19
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אם אתה חולה או נמצא בבידוד, אל תבקר במקום הצבעה. בקש הצבעה 
 באמצעות חבילת דואר או התקשר לוועדת בחירות BC בטלפון 

1-800-661-8683 לקבלת סיוע.

.elections.bc.ca/safevoting למד יותר באתר

  מה עלי להביא אם אני מצביע באופן אישי?
  תעודת זהות המראה את שמך ואת כתובת המגורים. ראה באתר 	 

את רשימת תעודות הזהות elections.bc.ca/id המתקבלות.

  הכרטיס שלך בשם ‘איפה להצביע’. חפש אותו בתיבת הדואר. 	 
 הוא יישלח מטעם וועדת הבחירות. הבאתו אתך לקלפי יעשה 

את תהליך ההצבעה קל ומהיר יותר

העט או העיפרון שלך לסמן את פתק הבחירה שלך, אם תרצה. 	 

 מסכת פנים ללבוש במקום ההצבעה, אם תרצה. אנו מעודדים מצביעים 	 
ללבוש את המסכה כשהם מצביעים כדי להגן על אחרים. לא תתבקש 

להסיר את המסכה שלך כדי להצביע.
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כך נראה הכרטיס שלך בשם 'איפה להצביע'.

מלפנים

מאחור

A non-partisan O�ce of the Legislature

provincial general election

If you vote in person, bring this card to make voting faster and easier. 96031-R (20/08)

Vote by mail
Voting by mail isn’t just for voters who will be away 
during the election. It’s an option for all eligible voters. 
It is a good option for voters who aren’t comfortable 
voting in person at a voting place.If you wish to vote by mail, request a voting package 

from Elections BC as soon as possible. Visit  
elections.bc.ca or call 1-800-661-8683. 

A provincial election has been called for Saturday, October 24, 2020.
For information about where, when and how to vote, refer to the other 

side of this card or visit elections.bc.ca.

Questions?
Contact Elections BC:
1-800-661-8683 | elections.bc.ca

Voting safely in person during COVID-19Pandemic protocols will be in place at voting places to help 
you vote safely during COVID-19. Follow the instructions from 

election officials at the voting place. If you are feeling sick or 
self-isolating, stay home. Request a vote-by-mail package or 
contact Elections BC for more voting options. Visit elections.bc.ca/COVID19 for more information. Voter ID

Remember to bring ID to the voting place. For a complete list of 

acceptable ID, visit elections.bc.ca/id.

1291661

Do not
forward

Ne pas
faire suivre

N˚ du
clientCustomer

no.
7214594

PO BOX 9275 STN PROV GOVT, VICTORIA, BC V8W 9J6A non-partisan O�ce of the Legislature VTB001-0000A

FIRSTNAME LASTNAME

1234 MAIN ST
VICTORIA  BC  V1V 1V1

Deliver to:general voting day Remember to bring this card and ID. Voting will be 

open from 8 a.m. to 8 p.m. (Pacific time).

On Saturday, October 24, you can vote at:

General Voting Place 

100 Main St, Victoria BC

Your address is:

1234 Main St, Victoria BC

Deliver to:

ADVANCE VOTING
Advance voting places are wheelchair accessible and open 

from 8 a.m. to 8 p.m. (local time) on the dates checked.

DATES OPEN

Thurs 
Oct 15

Fri 
Oct 16

Sat 
Oct 17

Sun 
Oct 18

Mon 
Oct 19

Tues 
Oct 20

Wed
Oct 21

Advance voting place 1, 100 Main St, Victoria, BC
 

  

Advance voting place 2, 200 Main St, Victoria, BC
     

Advance voting place 3, 300 Main St, Victoria, BC
     

Advance voting place 4, 400 Main St, Victoria, BC
    

Advance voting place 5, 500 Main St, Victoria, BC
 

 

Advance voting place 6, 600 Main St, Victoria, BC
   

VTB-001
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הנחיות מגפה יהיו קיימות בכל המקומות להצבעה אישית. 
 ראה עמוד 3 למידע נוסף

 

  הצבע בהצבעות מוקדמות
מאוקטובר 15 ועד אוקטובר 21 משעה 8 בבוקר ועד 8 בערב )שעון מקומי(

אינך צריך סיבה מיוחדת להצביע בהצבעה מראש - זו אפשרות הניתנת לכל 
המצביעים. שים לב שחלק ממקומות ההצבעה המוקדמת עשויים שלא להיות 

פתוחים בכל יום הצבעה מוקדם. מצא את המקומות להצבעה מוקדמת ואת 
התאריכים שהם פתוחים באתר wheretovote.elections.bc.ca או 

בכרטיס 'איפה להצביע'.

  הצבע ביום הבחירות

אוקטובר 24 משעה 8 בבוקר ועד 8 בערב )שעון פאסיפיק(

 לבוחרים נקבע מקום הצבעה מסוים ביום הבחירות. בדרך כלל מהיר 
יותר להצביע במקום ההצבעה שהוקצה לך, אך אתה יכול להצביע במקום 

 הצבעה אחר אם זה נוח לך יותר. מצא את מקום ההצבעה שהוקצה לך 
ב- wheretovote.elections.bc.ca או בכרטיס 'איפה להצביע'.

 האפשרויות האישיות 
שלך לבחור
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  מקומות ההצבעה

מקומות ההצבעה עדיין נקבעים, אך הם יהיו זמינים:

 ביום הבחירות ב BC באתר	 
wheretovote.elections.bc.ca

 בכרטיס 'איפה להצביע' שנשלח לכל בוחר רשם לפני שההצבעה 	 
המתקדמת החלה, וכן

בבירור טלפוני במספר 1-800-661-8683 	 

  הצבע במשרד הבחירות של המחוז
מעכשיו ועד 4 בערב )שעון פאסיפיק( באוקטובר 24.

אתה יכול להצביע או לאסוף חבילת הצבעה בדואר בכל משרד בחירות מחוזי 
במחוז. המשרדים פתוחים בין השעות 9 בבור ועד 5 אחה"צ בימים שני עד 
שישי, ושבתות בין השעות 10בבוקר ועד 4 אחה"צ. המשרדים יהיו פתוחים 

בין השעות 8 בבוקר ל8 בערב. במהלך ההצבעה המוקדמת. מצא את 
.elections.bc.ca/deo רשימת מיקומי משרדי הבחירות באתר
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 הצבעה בדואר אינה מיועדת רק לבוחרים שייעדרו במהלך 
הבחירות. זו אפשרות הפתוחה לכל בעלי זכות הבחירה. 

הצבעה בדואר היא אפשרות נהדרת עבור מצביעים שלא נוח 
להם להצביע באופן אישי בגלל המגיפה.

אם ברצונך להצביע בדואר, פנה לוועדת הבחירות לבקשת חבילת הצבעה 
בדואר בהקדם האפשרי. החבילה שלך תישלח אליך בדואר. אתה יכול לבקש 

על ידי:

 	votebymail.elections.bc.ca ביקור באתר

התקשרות לוועדת הבחירות במספר 1-800-661-8683	 

אם ברצונך לאסוף את חבילת ההצבעה שלך בדואר באופן אישי, פנה 
elections.bc.ca/deo למשרד הבחירות המחוזי הקרוב ביותר. בקר באתר

או התקשר לקבלת רשימת מיקומים.

הצבעה באמצעות הדואר
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הוראות להשלמת חבילת ההצבעה שלך בדואר כלולות בחבילה. אם אינך 
מצביע רשום או שהמידע לגביך אינו מעודכן, תמצא הוראות בחבילת 

ההצבעה כיצד לרשום או לעדכן את המידע שלך.

כך נראית החבילה שלך 'הצבע באמצעות הדואר'.

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

A non-partisan O�ce of the Legislature

3003790 (20/08)

provincial election

voting package

Follow the instructions inside to return your ballot to Elections BC as soon as possible.

1291661
Do not
forward

Ne pas
faire suivre

N˚ du
clientCustomer

no.

7214594

      ABM 0
00000

 
 

 
 FIRS

TNAME
 MIDD

LENAM
E LAS

TNAME

 
 MAIL

ING A
DDRES

S 

 
 CITY

 BC  
 V#V 

#V#

00000000
0-01-ABM

Contact information

Phone: 1-800-661-8683

@electionsbc

Elections BC 
Suite 100 - 1112 Fort Street 

Victoria, BC V8V 3K8

electionsbc@elections.bc.ca

/electionsbc

elections.bc.ca

How to return your ballot

IMPORTANT: This voting package belongs to the person named 

on the front. It is against the law to use a voting package that does 

not belong to you. Contact Elections BC if you need help.

Follow the instructions inside to return your ballot to Elections BC 

as soon as possible.

A non-partisan O�ce of the Legislature

מלפנים

מאחור
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תוכל להחזיר את החבילה שלך הצבע-באמצעות-הדואר באופן אישי לכל 
משרד בחירות מחוזי, קלפי הצבעה או BC שירות מקומי.

תוכל גם להחזיר את החבילה שלך בדואר. מעטפת החזר כולל דמי משלוח 
מוצעת לבוחרים בקנדה. אם אתה שולח דיוור מחוץ לקנדה, עליך לספק את 

דמי המשלוח הדרושים.

החבילות שהושלמו להצבעה-באמצעות-הדואר חייבות להתקבל במטה 
הבחירות BC לפני השעה 20:00. )שעון פאסיפיק( באוקטובר 24, 2020. 
הבוחרים מוזמנים להחזיר את החבילה שלהם בהקדם האפשרי כדי לוודא 

שהיא תתקבל לפני המועד האחרון. 
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 שירות לבוחרים בסיכון 
ולבוחרים בעלי לקויות

הבוחרים הנמצאים בסיכון עשויים להיות מודאגים 
מהצבעה באופן אישי. ועדות הבחירות BC מחויבות 

לבחירה בטוחה ונגישה לכל המצביעים, ויש לנו שירותים 
העומדים לרשותך, בין אם אתה מצביע באופן אישי ובין 

אם מרחוק. נציגי הבחירות קבלו הכשרה כיצד לסייע 
לבוחרים לגשת להזדמנויות הצבעה, ושירותים זמינים לסייע לבוחרים עם 

מוגבלות או מצבים בריאותיים בסיסיים להצביע.

  קבלת עזרה בעת ההצבעה
הבוחרים יכולים לקבל עזרה בסימון ההצבעה אם יש להם מוגבלות או קשיים 
בקריאה או בכתיבה. הודע לפקיד הבחירות במקום ההצבעה אם אתה זקוק 

לעזרה בסימון ההצבעה שלך. 

   משאבים לעיוורים
או למצביעים לקויי ראייה

בכל מקומות ההצבעה ניתן להשיג רשימות למועמדים בכתב ברייל, כרזות 
הצבעה גדולות ופתקי הצבעה מפלסטיק, כדי לעזור לבוחרים עיוורים וללקויי 

ראיה לסמן את בחירתם בקלפי.
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  אפשרות הגעה למקומות ההצבעה

כל מקומות ההצבעה המוקדמת ומקומות ההצבעה הכלליים ביותר נגישים 
לאנשים בכיסאות גלגלים. הבוחרים שלא יכולים להיכנס למקום הצבעה 

יכולים להצביע מחוץ לבניין )בשוליים או בחניון(.

  מתרגמים 

 בוחרים יכולים להביא איתם מתרגם לעזור להם בתחנת הקלפי. 
 המתרגם חייב לחתום על הצהרה שהם מסוגלים לפעול בתור ויעשו 

זאת למיטב יכולתם.





 תרגום של מדריך זה זמין באתר
.elections.bc.ca/translations

@ElectionsBC

עקוב אחרי הבחירות BC במדיה החברתית:

שאלות?

בקר באתר שלנו או התקשר אלינו למידע נוסף בנושא איך להצביע בביטחון 
בזמן מגפה עולמית.

1-800-661-8683 | elections.bc.ca


