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تحتاج إىل بطاقة 

تعريفية ليك تشارك 

يف اإلقرتاع.

اإلقرتاع عن طريق الربيد 

ال يحتاج الناخبون املسجلون تقديم 

البطاقة الشخصية إن كانوا يقرتعون 

عن طريق الربيد. يجب عىل 

الناخبني املسجلني لإلقرتاع عن طريق الربيد إرفاق 

نسخ من البطاقات التعريفية املعتمدة يف طرد اإلقرتاع.

إن مل يكن املقرتع ميلك بطاقة تعريفية معتمدة، يجب أن 

يقوم شخص بضامنهم. يجب أن يتم إقرار الضامن تحت 

القسم أمام مسؤول إنتخايب، محامي، أو شخص لديه سلطة 

يف أخذ اإلشهادات. 

يجب عىل الضامن تضمني الطرد الربيدي بنسخ مصورة من 

بطاقات التعريف املرصح بها )بادر مبراجعة فقرة الضامن(. 

يرجى إبراز بطاقتك 

الشخصية لإلدالء بصوتك
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 متطلبات تعريف هوية 

الناخب يف املقاطعة

يجب عىل الناخبني تقديم دليل إثبات عىل 
هويتهم وأماكن إقامتهم قبل التصويت أو 

التسجيل تزامناً مع اإلقرتاع.
 

مؤهالت الناخب
•  أن يبلغ من العمر 18 عاماً أو أكرث يف يوم اإلقرتاع العام

•  أن يكون مواطناً كندياً
 •  أن يكون مقيامً يف مقاطعة بريتش كولومبيا 

خالل فرتة الستة أشهر املاضية

تعريف هوية الناخب
يجب عىل الناخبني تقديم دليل إثبات عىل هويتهم 

وأماكن إقامتهم للحصول عىل بطاقة اإلقرتاع أو 
التسجيل للمشاركة يف اإلقرتاع تزامناً مع اإلقرتاع.

يجب عىل الناخبني تقديم إحدى الوثائق التالية:
•  وثيقة واحدة صادرة عن حكومة مقاطعة بريتش كولومبيا أو 

كندا تظهر إسم الناخب، وصورته، وعنوان منزله، 
مثل رخصة القيادة الصادرة يف بريتش كولومبيا، 
بطاقة الخدمات يف بريتش كولومبيا، أو البطاقة 
)BCID( الشخصية الصادرة يف بريتش كولومبيا

أو
•  بطاقة شخصية تبني أنك من السكان األصليني

أو
•  بطاقتني شخصيتني تظهر إسم الناخب. كام يجب أن تحتوي 

إحداهام عىل األقل عىل عنوان منزل الناخب.

فيام ييل بعض األمثلة عىل أنواع الوثائق التي وافق مسؤول 
اإلنتخابات األول عىل إستخدامها:

البطاقات الشخصية الصادرة عن الحكومة
)عىل سبيل املثال، بطاقة الرعاية الصحية، شهادة الوالدة، رقم الضامن 

اإلجتامعي، جواز السفر، وثيقة/ شهادة الجنسية(

 أمثلة أخرى عن البطاقات الشخصية 
الصادرة عن الحكومة

)عىل سبيل املثال: تقييم الرضيبة العقارية، إشعار تقييم رضيبة 
الدخل، شيك حكومي(

 أمثلة عىل البطاقات الصادرة 
عن الجامعة / الكلية / املدرسة

)عىل سبيل املثال: رسالة القبول، سجل الدرجات، كشف الدرجات،  رسالة 
قبول اإلقامة، كشف الرسوم الدراسية أو التعليمية، بطاقة الطالب(

أمثلة عن الوثائق األخرى
•  كشف أو بطاقة مرصفية أو إئتامنية

•  عقد إيجار املنزل / وثيقة رهن املنزل
•  كشف التأمني

•  بطاقة املواصالت العامة
•  فواتري املنافع العامة

•  بطاقة العضوية
•  سوار أو وثائق املستشفى

•  شهادة اإلقامة )3007(
•  بطاقة إنتخابات املقاطعة 

املتضمنة ألماكن اإلقرتاع )واملتضمنة إسم الناخب(
•  شيك شخيص
•  إقرار بالتعهد

ضامن الناخب

ميكن ضامن الناخبني الذين 

ليست لديهم البطاقات التعريفية 

املطلوبة لتسجيل أسامئهم يف 

سجل الناخبني وللمشاركة يف 

اإلقرتاع.

يجب أن يكون الضامن قادراً عىل إبراز البطاقات التعريفية املطلوبة 

وأن تتوفر فيه إحدى الرشوط التالية: 

• أن يكون مسجالً كناخب يف نفس املنطقة اإلنتخابية

• أن يكون زوج، والد أو والدة، إبن بالغ، حفيد أو شقيق الناخب

•  شخص لديه سلطة قانونية للقيام بإتخاذ قرارات بشأن العناية 

الشخصية املتعلقة بالشخص الذي تتم ضامنته

يجب أن يقدم كال املقرتع والضامن إقرار تحت القسم إلثبات 

شخصية الناخب وعنوانه السكني.

ميكن للضامن الذي ال يكون أحد أقرباء الناخب أو ميلك السلطة 

القانونية للعناية الشخصية به ضامن ناخب واحد فقط. ميكن ألقرباء  

األرسة ضامن أي عدد من الناخبني من أفراد أرستهم. يستطيع صاحب 

السلطة القانونية للعناية الشخصية ضامن جميع املقرتعني الذين 

لديه سلطة قانونية عليهم.

 ال يستطيع الناخب الذي تم ضامنه ضامن ناخب 

آخر يف تلك  اإلنتخابات.
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