ال تق�اع
كيف يمكنك تكملة طرد إ
الخاص بك

هل تحتاج إىل مساعدة؟ إتصل بنا.

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

لتكملة طرد إ ت
يل:
الق�اع الخاص بك ،تحتاج إىل ما ي

تذك� مهم:
ي

2018 Referendum on Electoral Reform

Ballot

بطاقة إال تق�اع الخاصة بك

Instructions: To vote, fill in the oval
to the right of your choices, like this:
Use black pen or marker. Do not use pencil.

Question 1
Which system should British Columbia use for provincial
)elections? (Vote for only one.

طرد إال تق�اع

The current First Past the Post voting system
A proportional representation voting system

Question 2

 يظهر اسمك وعنوانك عىل طرد إال تق�اع الخاص بك.
 ال يمكنك إستخدام طرد ت
إق�اع خاص لشخص آخر.
 إذا كان إسمك مختلفاً عن إالسم الذي تم كتابته عىل ظرف التوثيق  ،Bإتصل بنا.
 يمكنك التصويت مرة واحدة فقط.

a

)3038-A (18/04

ظرف الرسية ( Aرمادي)

Secrecy Sleeve

b

CERTIFICATION ENVELOPE

)3038-B (18/04

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:
SIGN HERE

X

بطاقة إال تق�اع

DAY

YEAR

9

 يمكنك إالجابة عىل كال السؤ ي ن
ال� أو عىل سؤال واحد فقط .سوف يتم إحتساب صوتك
ت
بالجابة عىل سؤال واحد فقط.
ح� لو قمت إ

ظرف التوثيق الخاص بك ( Bأبيض)

I am the voter identified above. I am
eligible to vote and have not already voted
in the referendum.
MONTH

My date of birth is:

1

1

2

Eligibilty

Sign the declaration to confirm
you are eligible to vote.

Date of birth

Enter your date of birth to help
confirm your identity.

Home address on record: 123 Main Street, Victoria
PHONE

)NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE

3

ABM 000000

Address update

If your address has changed,
complete this section.

LASTNAME, FIRSTNAME
MAILING ADDRESS
V#V #V#

CITY BC

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

2018 referendum on electoral re-

RETURN ENVELOPE

معلومات ت
م�جمة

الظرف الذي ستعيد إرساله ( Cأصفر)

ف
التال:
 هذه التعليمات متوفرة بـ  14لغة مختلفة ي� الرابط ي
elections.bc.ca/referendum

)3038-C (18/04

أنظمة التصويت
 للحصول عىل مزيد من المعلومات عن ي ز
مم�ات كل واحدة من أنظمة التصويت ،بادر
بزيارة elections.bc.ca/referendum :أو إتصل هاتفياً عىل الرقم:
.1-800-661-8683

A non-partisan Office of the Legislature

أنظمة التصويت
يز
مم�ات نظام الفائز الأول
ت
ال� يحصل عليه الحزب ف ي�
 يكون عدد المقاعد ي
المجلس ش
الت�يعي مساوياً لعدد الدوائر إالنتخابية
ت
ال� فاز بها مرشحو الحزب
ي
أ
ين
الكب�ة
 يميل إىل إنتخاب
مرشح� من الحزاب ي
ف
ويؤدي إىل قيام حزب واحد ي� تشكيل حكومة
أغلبية
ف
 يتم إنتخاب عضو واحد ي� المجلس ش
الت�يعي عن
كل دائرة إنتخابية وذلك من خالل الحصول عىل
غالبية أ
الصوات
 تكون الدوائر إالنتخابية أصغر من الدوائر إالنتخابية
ف
النس�
ي� أنظمة التمثيل ب ي
يز
النس�
مم�ات أنظمة التمثيل ب ي
 تكون حصة الحزب من مقاعد المجلس ش
الت�يعي
مطابقة لحصته من نسبة أصوات إال تق�اع العام
عىل مستوى المقاطعة
ين
صغ�ة
 يميل إىل إنتخاب
مرشح� عن أحزاب ي
وكب�ة ويؤدي إىل تكوين حكومات إئتالف أو من
ي
عدة أحزاب
بالنتخاب (ويمثلهم) ث
أك�
 يقوم الناخبون عادة إ
ف
ش
من عضو واحد ف ي� المجلس الت�يعي ي� دائرتهم
إالنتخابية أو منطقتهم
 تكون الدوائر أوسع من الدوائر إالنتخابية ف ي� نظام
الفائز أ
الول

c

قلم أو قلم تخطيط أسود
(غ� موجود ف ي� طرد إال تق�اع الخاص
ي
بك)
س
إذا لم تكن محتويات الطرد الخاص بك تشمل عىل ما تم ذكره آنفاً ،إتصل بدائرة إنتخابات ب ي� ي
( .)Elections BCعندما تكون جاهزاً للبدء ،إتبع إالرشادات الموجودة داخل هذه الصفحة.
A non-partisan Office of the Legislature

يل نبذة مخترصة عن كل واحدة من أنظمة التصويت الموجودة ف ي� بطاقة إال تق�اع .لمزيد من المعلومات عن أنظمة التصويت وما
فيما ي
سيحدث بعد إالستفتاء ،بادر بزيارة elections.bc.ca/referendum :أو إتصل هاتفياً عىل الرقم.1-800-661-8683 :

نظام الفائز أ
الول ()FPTP
أ
أ
نتخا� المتبع حالياً ف ي� بريتش كولومبيا .وفق نظام الفائز الول ( )FPTPيتم تقسيم المقاطعة إىل دوائر
نظام الفائز الول ( )FPTPهو النظام إال ب ي
إنتخابية ويمثل كل دائرة إنتخابية عضواً واحداً ف ي� المجلس ش
الت�يعي ( .)MLAيضع الناخبون عالمة عىل بطاقاتهم إالنتخابية إلختيار مرشح واحد .يفوز
أك� عدد من أ
الت�يعي .يتم إستخدام نظام الفائز أ
المرشح الذي يحصل عىل ث
الصوات ويمثل الدائرة إالنتخابية ف ي� المجلس ش
الول ( )FPTPف ي� عدد من
أ
البلدان من ضمنها كندا ،الواليات المتحدة ال يم�كية والمملكة المتحدة.
النس� المزدوج ()DMP
فالتمثيل ب ي
النس� المزدوج ( ،)DMPيتم دمج معظم الدوائر إالنتخابية مع منطقة مجاورة لها ويمثلها عضوان ف ي� المجلس ش
التمثيل
ي� نظام
الت�يعي (.)MLA
بي
ف
ف
ف
ف
ت
ش
ال� يمثلها عضوان ي� المجلس
بينما يستمر عضو واحد ي� المجلس الت�يعي ي� تمثيل الدوائر إالنتخابية الريفية ي
الكب�ة .ي� الدوائر إالنتخابية ي
الت�يعي ،يكون لدى أ
ن
ش
مرشح� من خالل وضع عالمة عىل
الحزاب مرشح واحد أو مرشحان ف ي� البطاقة إالنتخابية .يصوت الناخبون لمرشح واحد أو
ي
أ
أ
ف
بطاقة إال تق�اع مرة واحدة .يفوز بالمقعد الول � الدائرة إالنتخابية المرشح الذي يحصل عىل ث
أك� عدد من الصوات .وتذهب المقاعد الثانية إىل
ي
أ
الت�يعي مشابهاً لحصته من نسبة أ
ف
الحزاب بحيث يكون عدد مقاعد كل حزب ف ي� المجلس ش
الصوات ي� إال تق�اع العام عىل مستوى المقاطعة .يحتاج
أ
ف أ
النس� المزدوج ف ي� كندا وال يتم العمل به
فالحزب ي� القل إىل نسبة خمسة بالمائة من الصوات للحصول عىل أية مقاعد ثانية .تم مؤخراً إبتكار التمثيل ب ي
ي� الوقت الراهن.
النس� المختلط ()MMP
فالتمثيل ب ي
ش
ش
النس� المختلط ( )MMPيوجد نوعان من أعضاء المجلس الت�يعي ( .)MLAأعضاء المجلس الت�يعي عن الدائرة إالنتخابية الذين
ي� نظام التمثيل ب ي
أ
ش
يمثلون الدوائر إالنتخابية ويتم إنتخابهم عن طريق نظام الفائز الول .بينما يمثل أعضاء المجلس الت�يعي إالقليميون مجموعات الدوائر إالنتخابية
ت
لك يتم ضمان أن تكون حصة كل حزب من المقاعد مطابقة لنسبته من أصوات إال تق�اع العام
ال� تسمى المناطق .ويتم إختيارهم من قائمة الحزب ي
ي
أ
ف
عىل مستوى المقاطعة .يحتاج الحزب إىل ما ال يقل عن نسبة خمسة بالمائة من الصوات للحصول عىل أية مقاعد إقليمية .ي� بعض أنواع نظام التمثيل
الناخب� صوتان :صوت لمرشح الدائرة النتخابية وصوت ألحد أ
ين
ين
النس� المختلط ( ،)MMPيكون لدى
الحزاب .ف ي� صيغ أخرى ،يكون لدى
الناخب� صوت
إ
ب
احد ي أ
ف
ن
التمثيل
نظام
إستخدام
يتم
المرشح.
إليه
ينتمي
الذي
للحزب
إحتسابه
ويتم
المرشح�
حد
ل
و
النس� المختلط ( )MMPي� عدد من البلدان ومن
ي
بي
ضمنها ألمانيا ونيوزيلندا وأسكتلندا.
ض
النس�
الريفي-الح�ي ()RUP
التمثيل ب ي
ف
�ض
ت
ن
النس� ي� إالق�اع وهما :الصوت الواحد القابل للنقل ( )STVونظام
النس� الريفي-الح ي ( )RUPي
نوع� من أنظمة التمثيل ب ي
يجمع نظام التمثيل ب ي
ف
�ض
�ض
النس� المختلط ( .)MMPيستخدم الناخبون ي� المناطق الح ية وشبه الح ية نظام الصوت الواحد القابل للنقل ( )STVإلختيار عدة
التمثيل ف ب ي
الت�يعي لدائرتهم النتخابية الكب�ة .يمكن أ
ين
ش
أعضاء ي�
للحزاب ترشيح عدة
المجلس
مرشح� ف ي� الدائرة إالنتخابية الواحدة ويصنف الناخبون مرشحيهم
إ
ي
ف
ف
ت
ين
ن
المفضل� ي� بطاقة إالق�اع ( ،3 ،2 ،1إلخ) .يستطيع الناخبون تصنيف العدد الذي يرغبونه من
المرشح� .ي� الدوائر إالنتخابية الريفية ،يستخدم
ي
النس� المختلط ( )MMPإلختيار ممثليهم ف ي� المجلس ش
الت�يعي عن الدوائر إالنتخابية والمناطق (أنظر ف ي� أعاله) .تكون النتائج
الناخبون نظام التمثيل ب ي
ف
بشكل عام نسبية .يتم إستخدام نظام الصوت الواحد
النس� المختلط ( )MMPكل عىل حدة ي� عدد من البلدان.
القابل للنقل ( )STVونظام التمثيل ب ي
حيث يستخدم نظام الصوت الواحد القابل للنقل ( )STVف
ت
�
النس� المختلط ( )MMPف ي�
التمثيل
نظام
إستخدام
يتم
بينما
ومالطا.
اليا
أس�
و
لندا
ر
أي
ي
بي
ألمانيا ونيوزيلندا وأسكتلندا.

ال تق�اع
كيف يمكنك تكملة طرد إ
الخاص بك

هل تحتاج إىل مساعدة؟ إتصل بنا.

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

لتكملة طرد إ ت
يل:
الق�اع الخاص بك ،تحتاج إىل ما ي

تذك� مهم:
ي

2018 Referendum on Electoral Reform

Ballot

بطاقة إال تق�اع الخاصة بك

Instructions: To vote, fill in the oval
to the right of your choices, like this:
Use black pen or marker. Do not use pencil.

Question 1
Which system should British Columbia use for provincial
)elections? (Vote for only one.

طرد إال تق�اع

The current First Past the Post voting system
A proportional representation voting system

Question 2

 يظهر اسمك وعنوانك عىل طرد إال تق�اع الخاص بك.
 ال يمكنك إستخدام طرد ت
إق�اع خاص لشخص آخر.
 إذا كان إسمك مختلفاً عن إالسم الذي تم كتابته عىل ظرف التوثيق  ،Bإتصل بنا.
 يمكنك التصويت مرة واحدة فقط.

a

)3038-A (18/04

ظرف الرسية ( Aرمادي)

Secrecy Sleeve

b

CERTIFICATION ENVELOPE

)3038-B (18/04

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:
SIGN HERE

X

بطاقة إال تق�اع

DAY

YEAR

9

 يمكنك إالجابة عىل كال السؤ ي ن
ال� أو عىل سؤال واحد فقط .سوف يتم إحتساب صوتك
ت
بالجابة عىل سؤال واحد فقط.
ح� لو قمت إ

ظرف التوثيق الخاص بك ( Bأبيض)

I am the voter identified above. I am
eligible to vote and have not already voted
in the referendum.
MONTH

My date of birth is:

1

1

2

Eligibilty

Sign the declaration to confirm
you are eligible to vote.

Date of birth

Enter your date of birth to help
confirm your identity.

Home address on record: 123 Main Street, Victoria
PHONE

)NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE

3

ABM 000000

Address update

If your address has changed,
complete this section.

LASTNAME, FIRSTNAME
MAILING ADDRESS
V#V #V#

CITY BC

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

2018 referendum on electoral re-

RETURN ENVELOPE

معلومات ت
م�جمة

الظرف الذي ستعيد إرساله ( Cأصفر)

ف
التال:
 هذه التعليمات متوفرة بـ  14لغة مختلفة ي� الرابط ي
elections.bc.ca/referendum

)3038-C (18/04

أنظمة التصويت
 للحصول عىل مزيد من المعلومات عن ي ز
مم�ات كل واحدة من أنظمة التصويت ،بادر
بزيارة elections.bc.ca/referendum :أو إتصل هاتفياً عىل الرقم:
.1-800-661-8683

A non-partisan Office of the Legislature

أنظمة التصويت
يز
مم�ات نظام الفائز الأول
ت
ال� يحصل عليه الحزب ف ي�
 يكون عدد المقاعد ي
المجلس ش
الت�يعي مساوياً لعدد الدوائر إالنتخابية
ت
ال� فاز بها مرشحو الحزب
ي
أ
ين
الكب�ة
 يميل إىل إنتخاب
مرشح� من الحزاب ي
ف
ويؤدي إىل قيام حزب واحد ي� تشكيل حكومة
أغلبية
ف
 يتم إنتخاب عضو واحد ي� المجلس ش
الت�يعي عن
كل دائرة إنتخابية وذلك من خالل الحصول عىل
غالبية أ
الصوات
 تكون الدوائر إالنتخابية أصغر من الدوائر إالنتخابية
ف
النس�
ي� أنظمة التمثيل ب ي
يز
النس�
مم�ات أنظمة التمثيل ب ي
 تكون حصة الحزب من مقاعد المجلس ش
الت�يعي
مطابقة لحصته من نسبة أصوات إال تق�اع العام
عىل مستوى المقاطعة
ين
صغ�ة
 يميل إىل إنتخاب
مرشح� عن أحزاب ي
وكب�ة ويؤدي إىل تكوين حكومات إئتالف أو من
ي
عدة أحزاب
بالنتخاب (ويمثلهم) ث
أك�
 يقوم الناخبون عادة إ
ف
ش
من عضو واحد ف ي� المجلس الت�يعي ي� دائرتهم
إالنتخابية أو منطقتهم
 تكون الدوائر أوسع من الدوائر إالنتخابية ف ي� نظام
الفائز أ
الول

c

قلم أو قلم تخطيط أسود
(غ� موجود ف ي� طرد إال تق�اع الخاص
ي
بك)
س
إذا لم تكن محتويات الطرد الخاص بك تشمل عىل ما تم ذكره آنفاً ،إتصل بدائرة إنتخابات ب ي� ي
( .)Elections BCعندما تكون جاهزاً للبدء ،إتبع إالرشادات الموجودة داخل هذه الصفحة.
A non-partisan Office of the Legislature

يل نبذة مخترصة عن كل واحدة من أنظمة التصويت الموجودة ف ي� بطاقة إال تق�اع .لمزيد من المعلومات عن أنظمة التصويت وما
فيما ي
سيحدث بعد إالستفتاء ،بادر بزيارة elections.bc.ca/referendum :أو إتصل هاتفياً عىل الرقم.1-800-661-8683 :

نظام الفائز أ
الول ()FPTP
أ
أ
نتخا� المتبع حالياً ف ي� بريتش كولومبيا .وفق نظام الفائز الول ( )FPTPيتم تقسيم المقاطعة إىل دوائر
نظام الفائز الول ( )FPTPهو النظام إال ب ي
إنتخابية ويمثل كل دائرة إنتخابية عضواً واحداً ف ي� المجلس ش
الت�يعي ( .)MLAيضع الناخبون عالمة عىل بطاقاتهم إالنتخابية إلختيار مرشح واحد .يفوز
أك� عدد من أ
الت�يعي .يتم إستخدام نظام الفائز أ
المرشح الذي يحصل عىل ث
الصوات ويمثل الدائرة إالنتخابية ف ي� المجلس ش
الول ( )FPTPف ي� عدد من
أ
البلدان من ضمنها كندا ،الواليات المتحدة ال يم�كية والمملكة المتحدة.
النس� المزدوج ()DMP
فالتمثيل ب ي
النس� المزدوج ( ،)DMPيتم دمج معظم الدوائر إالنتخابية مع منطقة مجاورة لها ويمثلها عضوان ف ي� المجلس ش
التمثيل
ي� نظام
الت�يعي (.)MLA
بي
ف
ف
ف
ف
ت
ش
ال� يمثلها عضوان ي� المجلس
بينما يستمر عضو واحد ي� المجلس الت�يعي ي� تمثيل الدوائر إالنتخابية الريفية ي
الكب�ة .ي� الدوائر إالنتخابية ي
الت�يعي ،يكون لدى أ
ن
ش
مرشح� من خالل وضع عالمة عىل
الحزاب مرشح واحد أو مرشحان ف ي� البطاقة إالنتخابية .يصوت الناخبون لمرشح واحد أو
ي
أ
أ
ف
بطاقة إال تق�اع مرة واحدة .يفوز بالمقعد الول � الدائرة إالنتخابية المرشح الذي يحصل عىل ث
أك� عدد من الصوات .وتذهب المقاعد الثانية إىل
ي
أ
الت�يعي مشابهاً لحصته من نسبة أ
ف
الحزاب بحيث يكون عدد مقاعد كل حزب ف ي� المجلس ش
الصوات ي� إال تق�اع العام عىل مستوى المقاطعة .يحتاج
أ
ف أ
النس� المزدوج ف ي� كندا وال يتم العمل به
فالحزب ي� القل إىل نسبة خمسة بالمائة من الصوات للحصول عىل أية مقاعد ثانية .تم مؤخراً إبتكار التمثيل ب ي
ي� الوقت الراهن.
النس� المختلط ()MMP
فالتمثيل ب ي
ش
ش
النس� المختلط ( )MMPيوجد نوعان من أعضاء المجلس الت�يعي ( .)MLAأعضاء المجلس الت�يعي عن الدائرة إالنتخابية الذين
ي� نظام التمثيل ب ي
أ
ش
يمثلون الدوائر إالنتخابية ويتم إنتخابهم عن طريق نظام الفائز الول .بينما يمثل أعضاء المجلس الت�يعي إالقليميون مجموعات الدوائر إالنتخابية
ت
لك يتم ضمان أن تكون حصة كل حزب من المقاعد مطابقة لنسبته من أصوات إال تق�اع العام
ال� تسمى المناطق .ويتم إختيارهم من قائمة الحزب ي
ي
أ
ف
عىل مستوى المقاطعة .يحتاج الحزب إىل ما ال يقل عن نسبة خمسة بالمائة من الصوات للحصول عىل أية مقاعد إقليمية .ي� بعض أنواع نظام التمثيل
الناخب� صوتان :صوت لمرشح الدائرة النتخابية وصوت ألحد أ
ين
ين
النس� المختلط ( ،)MMPيكون لدى
الحزاب .ف ي� صيغ أخرى ،يكون لدى
الناخب� صوت
إ
ب
احد ي أ
ف
ن
التمثيل
نظام
إستخدام
يتم
المرشح.
إليه
ينتمي
الذي
للحزب
إحتسابه
ويتم
المرشح�
حد
ل
و
النس� المختلط ( )MMPي� عدد من البلدان ومن
ي
بي
ضمنها ألمانيا ونيوزيلندا وأسكتلندا.
ض
النس�
الريفي-الح�ي ()RUP
التمثيل ب ي
ف
�ض
ت
ن
النس� ي� إالق�اع وهما :الصوت الواحد القابل للنقل ( )STVونظام
النس� الريفي-الح ي ( )RUPي
نوع� من أنظمة التمثيل ب ي
يجمع نظام التمثيل ب ي
ف
�ض
�ض
النس� المختلط ( .)MMPيستخدم الناخبون ي� المناطق الح ية وشبه الح ية نظام الصوت الواحد القابل للنقل ( )STVإلختيار عدة
التمثيل ف ب ي
الت�يعي لدائرتهم النتخابية الكب�ة .يمكن أ
ين
ش
أعضاء ي�
للحزاب ترشيح عدة
المجلس
مرشح� ف ي� الدائرة إالنتخابية الواحدة ويصنف الناخبون مرشحيهم
إ
ي
ف
ف
ت
ين
ن
المفضل� ي� بطاقة إالق�اع ( ،3 ،2 ،1إلخ) .يستطيع الناخبون تصنيف العدد الذي يرغبونه من
المرشح� .ي� الدوائر إالنتخابية الريفية ،يستخدم
ي
النس� المختلط ( )MMPإلختيار ممثليهم ف ي� المجلس ش
الت�يعي عن الدوائر إالنتخابية والمناطق (أنظر ف ي� أعاله) .تكون النتائج
الناخبون نظام التمثيل ب ي
ف
بشكل عام نسبية .يتم إستخدام نظام الصوت الواحد
النس� المختلط ( )MMPكل عىل حدة ي� عدد من البلدان.
القابل للنقل ( )STVونظام التمثيل ب ي
حيث يستخدم نظام الصوت الواحد القابل للنقل ( )STVف
ت
�
النس� المختلط ( )MMPف ي�
التمثيل
نظام
إستخدام
يتم
بينما
ومالطا.
اليا
أس�
و
لندا
ر
أي
ي
بي
ألمانيا ونيوزيلندا وأسكتلندا.

ت
الق�اع الخاص بك
كيف يمكنك تكملة طرد إ

A non-partisan Office of the Legislature

M
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LE

ال تق�اع الخاصة بك
تكملة بطاقة إ

2018 Referendum on Electoral Reform

Ballot

M
P
LE

Instructions: To vote, fill in the oval
to the right of your choices, like this:
Use black pen or marker. Do not use pencil.

Question 1

Which system should British Columbia use for provincial
elections? (Vote for only one.)
The current First Past the Post voting system
A proportional representation voting system

Question 2

S
A

If British Columbia adopts a proportional representation voting system,
which of the following voting systems do you prefer?
(Rank in order of preference. You may choose to support one, two or all
three of the systems.)

1

2

3

1st Choice 2nd Choice 3rd Choice
1

2

3

1

2

3

Rural-Urban Proportional (RUP)

1

2

3

88

Dual Member Proportional (DMP)

Mixed Member Proportional (MMP)

1

2

1

3

2

3

1st Choice 2nd Choice 3rd Choice

1st Choice 2nd Choice 3rd Choice

(DMP)

1

2

3

(DMP)

1

2

3

(MMP)

1

2

3

(MMP)

1

2

3

(RUP)

1

2

3

(RUP)

1

2

3

خطأ! ال يمكن القيام ث
بأك� من
.إختيار واحد ي ف� كل خانة

خطأ! ال تقم بإختيار نفس
النظام ث
.أك� من مرة واحدة

a
CHECKLIST – Make sure your vote counts!

Sign the declaration to confirm
you are eligible to vote.

 If you’ve moved, did you provide your new address?

Date of birth

Enter your date of birth to help
confirm your identity.

NAME OF PERSON PROVIDING ASSISTANCE

النظمة النتخابية حسب ترتيب أ
 قم تب�تيب أ،2 للسؤال رقم
،الفضلية من خالل تكملة دائرة واحدة ف ي� كل نظام
إ
:يل
وكما ي
نظام� أو جميع أ
 ال تقم بتكملة ث.النظمة الثالثة
يمكنك إختيار ترتيب نظام واحد أو ي ن
.أك� من دائرة واحدة ف ي� كل سطر أو خانة
ت
س
 إتصل هاتفياً بدائرة إنتخابات ب ي� ي،إذا إرتكبت خطأ أو لديك أسئلة عن كيفية وضع عالمة عىل بطاقة إالق�اع الخاصة بك
.1-800-661-8683 :) عىل الرقمElections BC(

2

.A  قم بإعادة طوي بطاقة إال تق�اع الخاصة بك وضعها ف ي� ظرف الرسية
.B  الذي وضعت عليه عالمتك ف ي� ظرف التوثيقA  ضع ظرف الرسية

3038-B (18/04)

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

Eligibilty

If you can’t sign this envelope, you can ask someone to help you. This person must provide their signature and your birthdate on the front of
the envelope. This person may only help one voter* and must print their full name below:

1

3038-A (18/04)

Secrecy Sleeve
CERTIFICATION
ENVELOPE

b

 Did you sign this envelope?
 Did you provide your date of birth?

، وبخالف ذلك. الخاص بك يحتوي عىل إسمكB  إقرأ جميع إالرشادات التالية كاملة وتأكد من أن ظرف التوثيق،قبل أن تبدأ
.)Elections BC( س
إتصل بدائرة إنتخابات ب ي� ي
 ال تكتب أي. ال تستخدم قلم الرصاص. إستخدم قلم أو قلم تخطيط أسود.إبدء من خالل وضع عالمة عىل بطاقة إال تق�اع
 يمكنك إختيار إالجابة عىل سؤال واحد أو سؤ ي ن.ش�ء آخر عىل بطاقة إال تق�اع الخاصة بك أو سوف لن يتم إحتساب صوتك
.�ال
ي
سوف يتم إحتساب صوتك ت
.بالجابة عىل سؤال واحد فقط
ح� لو قمت إ
ف
ن
:يل
 وكما ي، بادر بالتصويت من خالل تكملة الدائرة الموجودة ي� الجهة اليم� إلختيارك،1 للسؤال رقم

1

I am the voter identified above. I am
eligible to vote and have not already voted
in the referendum.

2

My date of birth is:

SIGN HERE

X

MONTH

DAY

YEAR

1

9

Home address on record: 1112 Fort Street, Victoria

*This person may help more than one member of their own family.

Address update

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE)

3

If your address has changed,
complete this section.

*00496462-01p*

PHONE

a

3038-A (18/04)

Secrecy Sleeve

.B  قم بإغالق ظرف التوثيق

3

000000

FIRSTNAME LASTNAME
MAILING ADDRESS
CITY BC V#V #V#
This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

ال ت
)Elections BC( س
�
إنتخابات
دائرة
إىل
بك
الخاصة
اع
�ق
إعادة إرسال بطاقة إ
ب
ي
ي
b

CERTIFICATION ENVELOPE

3038-B (18/04)

 إقرأ إالقرار بالتعهد وو ّقع ف ي� المكان المخصص لذلك للتأكيد عىل أنك مؤهل. إستخدم قلم أسود.B بادر بتكملة ظرف التوثيق
.للتصويت
ن
 عاماً أو ث18  تبلغ،ً يجب أن تكون مواطناً كنديا،للتصويت ف� إالستفتاء
نوفم� ش
 وتكون من،2018 �الثا
 ب30 أك� بحلول
ي
ت�ين ي/
ت�ين ن/
سكان مقاطعة بريتش كولومبيا ت
ش
ش
�نوفم
30
بحلول
ة
�مبا
أشهر
ستة
عن
تقل
ال
ة
�لف
.2018 �الثا
ب
ي

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

Eligibilty

1

Sign the declaration to confirm
you are eligible to vote.

Date of birth

2

Enter your date of birth to help
confirm your identity.

I am the voter identified above. I am
eligible to vote and have not already voted
in the referendum.

SIGN HERE

X

MONTH

Firstname Lastname

DAY

YEAR

My date of birth is:

1

9

Home address on record: 123 Main Street, Victoria

Address update

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE)

3

If your address has changed,
complete this section.

LASTNAME, FIRSTNAME
MAILING ADDRESS
CITY BC

PHONE

ABM 000000

1

V#V #V#

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

b

CERTIFICATION ENVELOPE

3038-B (18/04)

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

Eligibilty

1

Sign the declaration to confirm
you are eligible to vote.

Date of birth

2

Enter your date of birth to help
confirm your identity.

I am the voter identified above. I am
eligible to vote and have not already voted
in the referendum.

SIGN HERE

X

MONTH

My date of birth is:

0

Firstname Lastname

DAY

3

2

YEAR

7

1

8

9

0

Home address on record: 123 Main Street, Victoria

Address update

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE)

3

If your address has changed,
complete this section.

LASTNAME, FIRSTNAME
MAILING ADDRESS
CITY BC

PHONE

. وليس تاريخ اليوم، تأكد من ضمان كتابة تاريخ والدتك.ضع تاريخ والدتك ف ي� المكان المخصص لذلك للتأكيد عىل هويتك
.يجب عليك كتابة تاريخ والدتك وتوقيعك أو سوف لن يتم إحتساب صوتك

2

ABM 000000

V#V #V#

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

b

CERTIFICATION ENVELOPE

3038-B (18/04)

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

Eligibilty

1

Sign the declaration to confirm
you are eligible to vote.

Date of birth

2

Enter your date of birth to help
confirm your identity.

I am the voter identified above. I am
eligible to vote and have not already voted
in the referendum.

SIGN HERE

X

MONTH

My date of birth is:

0

Firstname Lastname

DAY

3

2

YEAR

7

1

8

9

0

Home address on record: 123 Main Street, Victoria

Address update

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE)

3

If your address has changed,
complete this section.

PHONE

456 New Street, Victoria BC, V8V 9J6

LASTNAME, FIRSTNAME
MAILING ADDRESS
CITY BC

205-123-4567

ن
تغي� عنوانك
. قم بكتابة عنوان سكنك الجديد ورقم هاتفك ف ي� المكان المخصص لذلك،�السك
إذا تم ي
ي

3

ABM 000000

V#V #V#

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

b

CERTIFICATION ENVELOPE

Date of birth

c

Enter your date of birth to help
confirm your identity.

c

RETURN ENVELOPE

3038-B (18/04)

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

Eligibilty

Sign the declaration to confirm
you are eligible to vote.

2018 referendum on electoral re-

1

I am the voter identified above. I am
eligible to vote and have not already voted
in the referendum.

2

My date of birth is:

RETURN ENVELOPE

Address update

If your address has changed,
complete this section.

SIGN HERE

X

MONTH

2018 referendum on electoral re-

DAY

0 3 2 7

YEAR

1

9

8 4

Home address on record: 1112 Fort Street, Victoria
NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE)

3

*00496462-01p*

PHONE

000000

FIRSTNAME LASTNAME
MAILING ADDRESS
CITY BC V#V #V#
This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

3038-C (18/04)

3038-C (18/04)

3038-F (18/07)
[Arabic]

 قم بغلق الظرف أ.C الصفر الذي ستعيد إرساله
 ف� الظرف أB ضع ظرف التوثيق
 وقم بإعادةC الصفر الذي ستعيد إرساله
ي
.ًبال�يد أو شخصيا
�
إنتخابات
إرساله إىل دائرة
) بElections BC( س
ب
ي
ي
. ال تحتاج إىل وضع طابع بريدي عىل الظرف إذا كنت ترسله من داخل كندا
أ
ت
 أو إتصلelections.bc.ca/rso : بادر بزيارة،ال� يمكنك جلب بطاقة إال تق�اع إليها
 إ
ليجاد قائمة بعناوين الماكن ي
.1-800-661-8683 :هاتفياً عىل الرقم
 عرص يوم الجمعة المصادف4:30 ) بطاقة إال تق�اع الخاصة بك قبلElections BC( س
يجب أن تستلم دائرة إنتخابات ب ي� ي
ن
ئ.� قم بإرسال بطاقة إال تق�اع الخاصة بك عاجالً لتصل قبل الموعد النها.2018 �الثا
ب ش
30
ي
ت�ين ي/�نوفم

4

.1-800-661-8683 :ال تق�اع الخاص بك؟ إتصل بنا هاتفياً عىل الرقم
هل لديك أسئلة عن كيفية تكملة طرد إ

ال تق�اع
كيف يمكنك تكملة طرد إ
الخاص بك

هل تحتاج إىل مساعدة؟ إتصل بنا.

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

لتكملة طرد إ ت
يل:
الق�اع الخاص بك ،تحتاج إىل ما ي

تذك� مهم:
ي

2018 Referendum on Electoral Reform

Ballot

بطاقة إال تق�اع الخاصة بك

Instructions: To vote, fill in the oval
to the right of your choices, like this:
Use black pen or marker. Do not use pencil.

Question 1
Which system should British Columbia use for provincial
)elections? (Vote for only one.

طرد إال تق�اع

The current First Past the Post voting system
A proportional representation voting system

Question 2

 يظهر اسمك وعنوانك عىل طرد إال تق�اع الخاص بك.
 ال يمكنك إستخدام طرد ت
إق�اع خاص لشخص آخر.
 إذا كان إسمك مختلفاً عن إالسم الذي تم كتابته عىل ظرف التوثيق  ،Bإتصل بنا.
 يمكنك التصويت مرة واحدة فقط.

a

)3038-A (18/04

ظرف الرسية ( Aرمادي)

Secrecy Sleeve

b

CERTIFICATION ENVELOPE

)3038-B (18/04

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:
SIGN HERE

X

بطاقة إال تق�اع

DAY

YEAR

9

 يمكنك إالجابة عىل كال السؤ ي ن
ال� أو عىل سؤال واحد فقط .سوف يتم إحتساب صوتك
ت
بالجابة عىل سؤال واحد فقط.
ح� لو قمت إ

ظرف التوثيق الخاص بك ( Bأبيض)

I am the voter identified above. I am
eligible to vote and have not already voted
in the referendum.
MONTH

My date of birth is:

1

1

2

Eligibilty

Sign the declaration to confirm
you are eligible to vote.

Date of birth

Enter your date of birth to help
confirm your identity.

Home address on record: 123 Main Street, Victoria
PHONE

)NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE

3

ABM 000000

Address update

If your address has changed,
complete this section.

LASTNAME, FIRSTNAME
MAILING ADDRESS
V#V #V#

CITY BC

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

2018 referendum on electoral re-

RETURN ENVELOPE

معلومات ت
م�جمة

الظرف الذي ستعيد إرساله ( Cأصفر)

ف
التال:
 هذه التعليمات متوفرة بـ  14لغة مختلفة ي� الرابط ي
elections.bc.ca/referendum

)3038-C (18/04

أنظمة التصويت
 للحصول عىل مزيد من المعلومات عن ي ز
مم�ات كل واحدة من أنظمة التصويت ،بادر
بزيارة elections.bc.ca/referendum :أو إتصل هاتفياً عىل الرقم:
.1-800-661-8683

A non-partisan Office of the Legislature

أنظمة التصويت
يز
مم�ات نظام الفائز الأول
ت
ال� يحصل عليه الحزب ف ي�
 يكون عدد المقاعد ي
المجلس ش
الت�يعي مساوياً لعدد الدوائر إالنتخابية
ت
ال� فاز بها مرشحو الحزب
ي
أ
ين
الكب�ة
 يميل إىل إنتخاب
مرشح� من الحزاب ي
ف
ويؤدي إىل قيام حزب واحد ي� تشكيل حكومة
أغلبية
ف
 يتم إنتخاب عضو واحد ي� المجلس ش
الت�يعي عن
كل دائرة إنتخابية وذلك من خالل الحصول عىل
غالبية أ
الصوات
 تكون الدوائر إالنتخابية أصغر من الدوائر إالنتخابية
ف
النس�
ي� أنظمة التمثيل ب ي
يز
النس�
مم�ات أنظمة التمثيل ب ي
 تكون حصة الحزب من مقاعد المجلس ش
الت�يعي
مطابقة لحصته من نسبة أصوات إال تق�اع العام
عىل مستوى المقاطعة
ين
صغ�ة
 يميل إىل إنتخاب
مرشح� عن أحزاب ي
وكب�ة ويؤدي إىل تكوين حكومات إئتالف أو من
ي
عدة أحزاب
بالنتخاب (ويمثلهم) ث
أك�
 يقوم الناخبون عادة إ
ف
ش
من عضو واحد ف ي� المجلس الت�يعي ي� دائرتهم
إالنتخابية أو منطقتهم
 تكون الدوائر أوسع من الدوائر إالنتخابية ف ي� نظام
الفائز أ
الول

c

قلم أو قلم تخطيط أسود
(غ� موجود ف ي� طرد إال تق�اع الخاص
ي
بك)
س
إذا لم تكن محتويات الطرد الخاص بك تشمل عىل ما تم ذكره آنفاً ،إتصل بدائرة إنتخابات ب ي� ي
( .)Elections BCعندما تكون جاهزاً للبدء ،إتبع إالرشادات الموجودة داخل هذه الصفحة.
A non-partisan Office of the Legislature

يل نبذة مخترصة عن كل واحدة من أنظمة التصويت الموجودة ف ي� بطاقة إال تق�اع .لمزيد من المعلومات عن أنظمة التصويت وما
فيما ي
سيحدث بعد إالستفتاء ،بادر بزيارة elections.bc.ca/referendum :أو إتصل هاتفياً عىل الرقم.1-800-661-8683 :

نظام الفائز أ
الول ()FPTP
أ
أ
نتخا� المتبع حالياً ف ي� بريتش كولومبيا .وفق نظام الفائز الول ( )FPTPيتم تقسيم المقاطعة إىل دوائر
نظام الفائز الول ( )FPTPهو النظام إال ب ي
إنتخابية ويمثل كل دائرة إنتخابية عضواً واحداً ف ي� المجلس ش
الت�يعي ( .)MLAيضع الناخبون عالمة عىل بطاقاتهم إالنتخابية إلختيار مرشح واحد .يفوز
أك� عدد من أ
الت�يعي .يتم إستخدام نظام الفائز أ
المرشح الذي يحصل عىل ث
الصوات ويمثل الدائرة إالنتخابية ف ي� المجلس ش
الول ( )FPTPف ي� عدد من
أ
البلدان من ضمنها كندا ،الواليات المتحدة ال يم�كية والمملكة المتحدة.
النس� المزدوج ()DMP
فالتمثيل ب ي
النس� المزدوج ( ،)DMPيتم دمج معظم الدوائر إالنتخابية مع منطقة مجاورة لها ويمثلها عضوان ف ي� المجلس ش
التمثيل
ي� نظام
الت�يعي (.)MLA
بي
ف
ف
ف
ف
ت
ش
ال� يمثلها عضوان ي� المجلس
بينما يستمر عضو واحد ي� المجلس الت�يعي ي� تمثيل الدوائر إالنتخابية الريفية ي
الكب�ة .ي� الدوائر إالنتخابية ي
الت�يعي ،يكون لدى أ
ن
ش
مرشح� من خالل وضع عالمة عىل
الحزاب مرشح واحد أو مرشحان ف ي� البطاقة إالنتخابية .يصوت الناخبون لمرشح واحد أو
ي
أ
أ
ف
بطاقة إال تق�اع مرة واحدة .يفوز بالمقعد الول � الدائرة إالنتخابية المرشح الذي يحصل عىل ث
أك� عدد من الصوات .وتذهب المقاعد الثانية إىل
ي
أ
الت�يعي مشابهاً لحصته من نسبة أ
ف
الحزاب بحيث يكون عدد مقاعد كل حزب ف ي� المجلس ش
الصوات ي� إال تق�اع العام عىل مستوى المقاطعة .يحتاج
أ
ف أ
النس� المزدوج ف ي� كندا وال يتم العمل به
فالحزب ي� القل إىل نسبة خمسة بالمائة من الصوات للحصول عىل أية مقاعد ثانية .تم مؤخراً إبتكار التمثيل ب ي
ي� الوقت الراهن.
النس� المختلط ()MMP
فالتمثيل ب ي
ش
ش
النس� المختلط ( )MMPيوجد نوعان من أعضاء المجلس الت�يعي ( .)MLAأعضاء المجلس الت�يعي عن الدائرة إالنتخابية الذين
ي� نظام التمثيل ب ي
أ
ش
يمثلون الدوائر إالنتخابية ويتم إنتخابهم عن طريق نظام الفائز الول .بينما يمثل أعضاء المجلس الت�يعي إالقليميون مجموعات الدوائر إالنتخابية
ت
لك يتم ضمان أن تكون حصة كل حزب من المقاعد مطابقة لنسبته من أصوات إال تق�اع العام
ال� تسمى المناطق .ويتم إختيارهم من قائمة الحزب ي
ي
أ
ف
عىل مستوى المقاطعة .يحتاج الحزب إىل ما ال يقل عن نسبة خمسة بالمائة من الصوات للحصول عىل أية مقاعد إقليمية .ي� بعض أنواع نظام التمثيل
الناخب� صوتان :صوت لمرشح الدائرة النتخابية وصوت ألحد أ
ين
ين
النس� المختلط ( ،)MMPيكون لدى
الحزاب .ف ي� صيغ أخرى ،يكون لدى
الناخب� صوت
إ
ب
احد ي أ
ف
ن
التمثيل
نظام
إستخدام
يتم
المرشح.
إليه
ينتمي
الذي
للحزب
إحتسابه
ويتم
المرشح�
حد
ل
و
النس� المختلط ( )MMPي� عدد من البلدان ومن
ي
بي
ضمنها ألمانيا ونيوزيلندا وأسكتلندا.
ض
النس�
الريفي-الح�ي ()RUP
التمثيل ب ي
ف
�ض
ت
ن
النس� ي� إالق�اع وهما :الصوت الواحد القابل للنقل ( )STVونظام
النس� الريفي-الح ي ( )RUPي
نوع� من أنظمة التمثيل ب ي
يجمع نظام التمثيل ب ي
ف
�ض
�ض
النس� المختلط ( .)MMPيستخدم الناخبون ي� المناطق الح ية وشبه الح ية نظام الصوت الواحد القابل للنقل ( )STVإلختيار عدة
التمثيل ف ب ي
الت�يعي لدائرتهم النتخابية الكب�ة .يمكن أ
ين
ش
أعضاء ي�
للحزاب ترشيح عدة
المجلس
مرشح� ف ي� الدائرة إالنتخابية الواحدة ويصنف الناخبون مرشحيهم
إ
ي
ف
ف
ت
ين
ن
المفضل� ي� بطاقة إالق�اع ( ،3 ،2 ،1إلخ) .يستطيع الناخبون تصنيف العدد الذي يرغبونه من
المرشح� .ي� الدوائر إالنتخابية الريفية ،يستخدم
ي
النس� المختلط ( )MMPإلختيار ممثليهم ف ي� المجلس ش
الت�يعي عن الدوائر إالنتخابية والمناطق (أنظر ف ي� أعاله) .تكون النتائج
الناخبون نظام التمثيل ب ي
ف
بشكل عام نسبية .يتم إستخدام نظام الصوت الواحد
النس� المختلط ( )MMPكل عىل حدة ي� عدد من البلدان.
القابل للنقل ( )STVونظام التمثيل ب ي
حيث يستخدم نظام الصوت الواحد القابل للنقل ( )STVف
ت
�
النس� المختلط ( )MMPف ي�
التمثيل
نظام
إستخدام
يتم
بينما
ومالطا.
اليا
أس�
و
لندا
ر
أي
ي
بي
ألمانيا ونيوزيلندا وأسكتلندا.

