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Kontakin ang Elections BC para  
sa karagdagang impormasyon
 
Libreng matatawagang telepono: 
1-800-661-8683  
(sa North America)
TTY:  1-888-456-5448

Address Para sa mga Sulat:
PO Box 9275 Stn Prov Govt
Victoria  BC   V8W 9J6

Telepono: 250-387-5305
Fax: 250-387-3578
Libreng mapapadalhan ng fax: 
1-866-466-0665

Email: electionsbc@elections.bc.ca
Website: www.elections.bc.ca

Kailangan 
mo ng ID para 

bumoto.

Pagboto sa pamamagitan ng koreo

Hindi kailangan ng mga rehis-
tradong botante na magpakita 
ng ID kung ang boto nila ay 
ipapadala sa mail.  Ang mga 
botante na nagrerehistro 

kapag ipinapadala nila ang kanilang boto sa 
mail ay dapat maglakip sa kanilang voting 
package ng mga kopya ng tinatanggap na ID. 

Kung ang botante ay walang ID na 
matatanggap, dapat kumuha sila ng isang 
taong makakapag-vouch (makapagpapatunay 
na sila nga iyon) para sa kanila.  Ang solemn 
declaration (taimtim na pagpapahayag) 
ng vouching ay dapat gawin sa harap ng 
isang opisyal sa eleksyon, sa isang barrister 
o solicitor o sa isang tao na awtorisadong 
tumanggap ng mga affidavit. 

Dapat kasama sa voucher ang mga kopya ng 
maaaring tanggaping ID sa voting package ng 
botante (tingnan ang vouching).

Ihanda ang iyong 
ID para bumoto
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MM
Mga Kinakailangang ID  
ng Botante sa Province

Dapat patunayan ng mga botante 
ang kanilang identidad at lugar 
ng tirahan bago sila bumoto o 
magrehistro para bumoto. 
 
Mga Kwalipikasyon Upang Matanggap 
na Botante
•  18 taong gulang o mas matanda sa 

Pangkalahatang Araw ng Pagboto 
•  Mamamayan ng Canada
•  resident ng B.C sa nakaraang 6 anim na buwan
 
ID ng Botante
Dapat patunayan ng mga botante ang kanilang 
identidad at address ng tirahan upang 
makatanggap ng balota o magrehistro para 
bumoto. para sa pagboto. 

Dapat magbigay ang mga botante ng alinman sa:
•  isang dokumento na inisyu ng Gobyerno ng 

B.C. o Canada na naglalaman 
ng pangalan ng botante, retrato 
at tirahan, tulad ng Lisensiya 
sa Pagmamaneho sa B.C., B.C. 
Services Card, o BC ID card (BCID)

O KAYA
•  • isang Sertipiko ng Indian Status 

O KAYA
• dalawang dokumento na 

naglalaman ng pangalan ng botante. Ang 
kahit isa man lamang sa mga dokumento ay 
dapat din maglaman ng tirahan ng botante. 

Ang ilang mga halimbawa ng mga uri ng 
dokumento na pinahintulutan ng Chief Electoral 
Officer ay:

Mga dokumento ng identidad na inisyu 
ng Gobyerno 
(halimbawa, B.C. CareCard, birth certificate, Social 
Insurance Number card, passport, citizenship 
document/ certificate)

Iba pang mga dokumento na inisyu ng 
gobyerno
(halimbawa, pag-aseso sa property tax, paunawa 
ng pag-aseso sa income tax, tseke ng gobyerno) 

Dokumento na inisyu ng eskwelahan/
kolehiyo/unibersidad
(halimbawa, admissions letter, report card, 
transcript, residence acceptance, tuition/fees 
statement, student card)

Iba pang mga dokumento
• bank/credit card o statement
• kasunduan ng pag-upa sa tahanan/  

mortgage statement
• insurance statement
• pass para sa 

pampublikong 
transportasyon

• utility bill
• membership card
• hospital bracelet/

mga dokumento sa 
ospital

• Certificate of Residence (3007)
• B.C. “Where to Vote” card (kasama ang pangalan 

ng botante)
• personal na tseke
• statutory declaration o nasa batas na 

pagpapahayag

Vouching (Pagpapatunay)

Ang mga botante na walang 
maipapakitang kinakailangang 
ID ay maaaring patunayan ng 
ibang tao upang maisama sa 
listahan ng mga botante at 
makaboto. 

Ang voucher ay dapat mayroong kinakailangang 
mga dokumento ng identidad at dapat isa sa mga 
sumusunod:

•  nakarehistro bilang isang botante sa parehong 
electoral district 

•  isang asawa, magulang, lola/lolo, o anak, apo,  
o kapatid na may sapat na gulang ng botante

•  isang tao na may legal na awtoridad na gumawa 
ng mga personal na desisyon sa pangangalaga para 
sa taong ang identidad ay pinapatunayan

Ang kapwa botante at voucher ay dapat gumawa ng 
taimtim na pahayag hinggil sa identidad ng botante 
at lugar ng tirahan, 

Ang isang voucher na hindi kamag-anak o 
personal care authority ng botante ay maaaring 
magpatunay para lamang sa isang botante.  Ang 
isang kamag-anak ay maaaring magpatunay para sa 
sinumang ibang mga botante na mga miyembro ng 
kanilang pamilya.  Ang isang personal care authority 
ay maaaring mag-vouch para sa lahat ng mga 
botante para kung kanino sila ay may awtoridad. 

Ang isang botante na na-vouch ay hindi maaaring 
mag-vouch para sa sinumang ibang botante sa 
eleksyong iyon. 

 

John Doe
5218 Main Road
Victoria, BC V9O 2T8

 

Membership Card

John Doe

0000 0000 0000 0000

IDENTIFICATION CARD British Columbia, Canada

1984-APR-20

BCID#0123456789
DOE, JOHN JAMES

Issued: 2001-SEPT-17
Expires: 2006-SEPT-17

5218 MAIN RD
VICTORIA, BC  V9O 2T8

8484

Indian and Northern
A�airs Canada

A�aires indienne
et du Nord Canada

CERTIFICATE OF INDIAN STATUS • CERTIFICAT DE STATUT D’INDIEN

DOE

JANE

123456

123456




