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Muốn biết thêm chi tiết,  
hãy liên lạc với Elections BC
 
Số miễn phí: 1-800-661-8683  
(trong Bắc Mỹ)
TTY:  1-888-456-5448

Địa Chỉ Gửi Thư:
PO Box 9275 Stn Prov Govt
Victoria  BC   V8W 9J6

Điện Thoại: 250-387-5305
Fax: 250-387-3578
Số Fax miễn phí: 1-866-466-0665

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

Quý vị cần phải 
có thẻ căn cước 

mới được  
bỏ phiếu.

Bỏ phiếu bằng thư

Cử tri đã ghi danh không cần phải 
xuất trình ID nếu họ bỏ phiếu 
bằng thư. Cử tri ghi danh vào lúc 

bỏ phiếu bằng thư thì phải kèm các bản sao căn 
cước có thể chấp nhận được cùng với tập bỏ phiếu 
của họ.

Nếu cử tri không có ID có thể chấp nhận được, họ 
phải nhờ người chứng thực cho họ. Người chứng 
thực phải long trọng tuyên khai trước mặt một viên 
chức bầu cử, luật sư, hoặc người được ủy quyền lập 
bản chứng thực.

Người chứng thực phải kèm cả bản sao căn cước có 
thể được chấp nhận trong tập bỏ phiếu của cử tri 
(xem phần Chứng Thực).

Hãy chuẩn bị sẵn  
căn cước của quý  

vị để bỏ phiếu



A non-partisan O�ce of the Legislature

MM
Các Điều Kiện về Căn Cước 

của Cử Tri Tỉnh Bang

Cử tri phải chứng minh tên tuổi và nơi 
cư ngụ của mình trước khi bỏ phiếu 
hoặc ghi danh cùng lúc với  
bỏ phiếu.
 

Các Điều Kiện làm Cử Tri
•  từ 18 tuổi trở lên vào Ngày Bầu Cử Chung
• là công dân Canada
• là cư dân tại B.C. trong sáu tháng vừa qua
 

Căn Cước Cử Tri
Cử tri phải chứng minh tên tuổi và địa chỉ nhà ở của 
mình thì mới được nhận lá phiếu hoặc ghi danh cùng 
lúc với bỏ phiếu.

Cử tri phải cung cấp:
•  một văn kiện do Chính Quyền B.C. 

hoặc Canada cấp có tên, hình và địa 
chỉ nhà ở của cử tri, chẳng hạn như 
Bằng Lái Xe B.C., Thẻ Dịch Vụ B.C. 
hoặc thẻ Căn Cước B.C. (BCID)

HOẶC
•   một Chứng Thư Tư Cách Thổ Dân

HOẶC
•  hai văn kiện có tên của cử tri. Trong hai văn kiện 

này phải có ít nhất là một cũng có ghi địa chỉ tư gia 
của cử tri.

 

Một số thí dụ về những loại giấy tờ hay văn kiện mà 
Tổng Viên Chức Bầu Cử đã cho phép là:

Các văn kiện căn cước do chính quyền cấp
(chẳng hạn như B.C. CareCard (Thẻ Y Tế B.C.), giấy 
khai sinh, thẻ Số Bảo Hiểm Xã Hội, sổ thông hành (hộ 
chiếu), giấy tờ/chứng thư quốc tịch)

Các văn kiện căn cước khác do chính quyền cấp
(chẳng hạn như giấy thẩm định thuế thổ trạch, thông 
báo thẩm định thuế lợi tức, chi phiếu của chính quyền)

Văn kiện do trường học/ 
trường cao đẳng/đại học cấp
(chẳng hạn như thư nhận vào học, phiếu điểm, học bạ, 
thư nhận nội trú, giấy học phí/lệ phí, thẻ học sinh,  
sinh viên)

Các văn kiện khác
• bảng kết toán ngân 

hàng / thẻ tín dụng
• hợp đồng thuê nhà/

bản kết toán đễ đương  
(tiền nợ mua nhà)

• bản kết toán bảo hiểm
• thẻ chuyên chở công cộng
• hóa đơn tiện ích (điện nước)
• thẻ hội viên
• vòng đeo / giấy tờ bệnh viện
• Chứng Chỉ Cư Trú (3007)
• Thẻ Bỏ Phiếu Ở Đâu (có ghi tên cử tri)
• chi phiếu cá nhân
• bản tuyên khai theo luật

Chứng Thực

Cử tri không có căn cước cần 
thiết có thể được người khác 
chứng thực để ghi danh cử tri  
và bỏ phiếu.

Người chứng thực phải có thể xuất trình các văn  
kiện căn cước cần thiết và là một trong những  
người sau đây:

• ghi danh là cử tri trong cùng địa hạt bầu cử

•  người phối ngẫu, cha mẹ, ông bà, hoặc con, cháu 
hoặc anh chị em đã trưởng thành của cử tri

•  người có quyền pháp định để quyết định về vấn đề 
chăm sóc cá nhân cho người được họ chứng thực

Cả cử tri lẫn người chứng thực đều phải long trọng 
tuyên khai về danh tính và nơi cư ngụ của cử tri.

Người chứng thực nào không phải là thân nhân hoặc 
có quyền chăm sóc cá nhân cho cử tri chỉ có thể 
chứng thực cho một cử tri. Thân nhân có thể chứng 
thực cho bất cứ cử tri nào là người trong gia đình 
họ. Người có thẩm quyền chăm sóc cá nhân có thể 
chứng thực cho tất cả cử tri thuộc thẩm quyền chăm 
sóc của họ.

Cử tri đã được chứng thực không được chứng thực 
cho bất cứ cử tri nào khác trong cuộc bầu cử đó.

 

John Doe
5218 Main Road
Victoria, BC V9O 2T8
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