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 برای اطالعات بیشتر، 
با اداره انتخابات بی سی تماس بگیرید

 تلفن رایگان: 1-800-661-8683 
)در آمریکای شمالی(

تله تایپ: 1-888-456-5448

نشانی صندوق پستی:
PO Box 9275 Stn Prov Govt

Victoria  BC   V8W 9J6

تلفن: 250-387-5305
فکس: 250-387-3578

فکس  رایگان: 1-866-466-0665

 پست الکترونیکی: 
electionsbc@elections.bc.ca
www.elections.bc.ca :وبسایت

برای رأی دادن 
به مدرک 

 شناسایی 
نیاز دارید.

رأی دادن پستی
رأی دهندگانی که نامنویسی 

کرده اند، چنانچه به وسیله ی 
پست رأی بدهند، نیازی به 

ارائه ی مدرک شناسایی 
ندارند. رأی دهندگانی که همزمان با رأی دادن 

پستی، نامنویسی می کنند می بایست کپی مدرک 
شناسایی قابل پذیرش خود را در بسته ی رأی گیری 

بگنجانند.

اگر رأی دهنده ای مدرک شناسایی قابل پذیرش 
نداشته باشد، می بایست کسی را داشته باشد که 

برایش گواهی نماید. اظهارنامه ی رسمی گواهی باید 
در حضور یک مقام اداره ی انتخابات، وکیل یا مشاور 

حقوقی، یا کسی که مجاز به گرفتن شهادتنامه 
است تنظیم شود.

گواه می بایست کپی مدارک شناسایی قابل پذیرش 
خود را در بسته ی رأی گیری رأی دهنده بگنجاند )بخش 

گواهی را ببینید(.

مدرک شناسایی 
خود را برای رأی دادن 

آماده کنید
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 مدارک شناسایی الزم 
برای رأی دهنده ی استانی

رأی دهندگان می بایست پیش از رأی 
دادن یا نامنویسی برای رأی دادن هویت 

و محل اقامت خود را اثبات کنند.
 

 شرایط رأی دهنده
•  در روز رأی گیری همگانی 18 ساله یا بزرگتر باشد

•  شهروند کانادا
•  مقیم بی سی در شش ماه گذشته

هویت رأی دهنده
رأی دهندگان می بایست هویت و نشانی اقامت خود را 

ثابت کنند تا برگه ی رأی را دریافت کنند یا برای رأی دادن 
نامنویسی کنند.

رأی دهندگان می بایست یکی از مدارک زیر را ارائه 
کنند:

•  یک مدرک شناسایی صادر شده از سوی دولت بی 
سی یا کانادا که شامل نام رأی  دهنده، 
عکس و نشانی اقامت باشد، از قبیل 
گواهینامه  ی رانندگی بی سی، کارت 

خدمات بی سی یا کارت شناسایی بی 
)BCID( سی

یا
•  گواهی شناسایی بومیان

یا
•  دو مدرک که نام رأی دهنده را نشان 

دهند. دست کم یکی از مدرکها می بایست نشانی 
اقامت رأی دهنده را نیز نشان دهد.

برخی از انواع مدرک های شناسایی که رئیس اداره ی 
انتخابات مجاز شمرده است به شرح زیر است:

مدارک شناسایی صادره از سوی دولت
)مانند کارت مراقبتهای بهداشتی بی سی، شناسنامه 
)گواهی والدت(، کارت بیمه ی تأمین اجتماعی، گذرنامه، 

مدرک /گواهی شهروندی(

دیگر مدارک صادره از سوی دولت
)مانند برگه ی ارزیابی مالیات اموال، برگه ی ارزیابی 

مالیات بر درآمد، چک دولتی(

مدارک صادر شده از سوی مدرسه/ 
کالج/ دانشگاه

)مانند نامه ی پذیرش، کارنامه، ریز نمرات، پذیرش در منازل 
سازمانی، صورتحساب شهریه/ هزینه ها، کارت دانشجویی(

دیگر مدارک
•  کارت یا صورتحساب بانکی یا کارت اعتباری

•  صورتحساب وام / رهن منزل مسکونی
•  صورتحساب بیمه

•  کارت سوار شدن به وسایل نقلیه ی همگانی
•  قبض خدمات شهری 

)آب، برق، گاز و غیره(
•  کارتهای عضویت

•  مدارک / مچ بندهای 
بیمارستانی

•  گواهی اقامت )3007(
•  کارت جایگاه رأی دادن در 

بی .سی. )شامل نام رأی دهنده(
•  چک شخصی

•  اظهارنامه ی رسمی

گواهی نمودن
رأی دهندگانی که مدارک 

شناسایی مورد نیاز را 
ندارند می توانند با داشتن 

یک گواه وارد لیست 
رأی دهندگان شوند.

گواه می بایست بتواند مدارک شناسایی الزم را ارائه 
دهد و افراد زیر می توانند گواه شوند:

•  در همان حوزه ی انتخابی به عنوان رأی دهنده نامنویسی 
کرده باشد

•  همسر، پدر یا مادر، پدربزرگ یا مادربزرگ، فرزند بالغ، نوه 
یا خواهر یا برادر رأی دهنده باشد

•  کسی که نسبت به فرد مورد گواهی دارای مجوز 
قانونی برای تصمیم گیری در امور شخصی او باشد

رأی دهنده و گواه هر دو می بایست اظهارنامه ی رسمی در 
بارهی هویت رأی دهنده و محل اقامت او تکمیل نمایند.

گواه ی کننده اگر از بستگان رأی دهنده یا سرپرست 
قانونی در امور شخصی او نباشد می تواند تنها برای یک 
رأی دهنده گواهی کند. بستگان می توانند برای هر تعداد 
از اعضای خانواده ی خود گواهی کنند. سرپرست قانونی 
در امور شخصی می تواند برای هر تعداد رأی دهنده ی مورد 

سرپرستی خود گواهی کند.

رأی دهنده ای که برای او گواهی نموده اند نمی تواند در آن 
انتخابات برای هیچ رأی دهنده ی دیگری گواهی کند.
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