
شرح مختصری از هر نظام رأی گیری روی برگه های رأی در ادامه آمده است. برای آگاهی بیشتر درباره ی نظام های رأی گیری 
و آنچه بعد از همه پرسی اتفاق می افتد به elections.bc.ca/referendum مراجعه کنید یا با شماره ی  1-800-661-8683   

متاس متاس بگیرید.
نظامهایرأیگیری

بهکمکنیازدارید؟بامامتاسبگیرید.
elections.bc.ca | 1-800-661-8683

ویژگی های اکثریت ساده ی نخست نفری

 تعداد صندلی های یک حزب در مجلس  �
قانونگذاری برابر با تعداد حوزه هایی 

است که نامزدهایش برنده شده است.

 معموالً نامزدهای احزاب بزرگ رأی  �
می آورند و نتیجه ی آن تشکیل دولت های 

تک حزبی دارای اکثریت است.

 در هر حوزه یک MLA با کسب  �
اکثریت آرا انتخاب می شود.

 حوزه ها به نسبت سیستم های  �
نسبی کوچکتر هستند.

ویژگی های سیستم های 
انتخاباتی منایندگی نسبی

 سهم هر حزب از تعداد کرسی های  �
مجلس قانونگذاری تقریباً به اندازه ی 

سهمش از آرای ریخته شده به 
صندوق در سراسر استان است.

 معموالً نامزدها از احزاب بزرگ و کوچک  �
انتخاب می شوند و نتیجه تشکیل 

دولت های چندحزبی یا ائتالفی است.

 رأی دهندگان معموالً در حوزه یا منطقه ی  �
خود بیش از یک MLA انتخاب می کنند.

 حوزه ها در مقایسه با اکثریت ساده ی  �
نخست نفری بزرگتر هستند.

 چگونهبستهیرأیخود
راتکمیلکنید

برایتکمیلبستهیرأیخودبهاینمواردنیازدارید:

Question 1برگه ی رأی
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

 
2018 Referendum on Electoral Reform

Ballot
Instructions: To vote, fill in the oval to the right of your choices, like this:

Use black pen or marker. Do not use pencil.

جلد محرمانه A )خاکستری(
a

Secrecy Sleeve

3038-A (18/04)

پاکت گواهی B )سفید(

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

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

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

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

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE
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Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

123 Main Street, Victoria

      ABM 000000
  LASTNAME, FIRSTNAME
  MAILING ADDRESS 

  CITY BC   V#V #V#

پاکت برگشت C )زرد(

3038-C (18/04)

RETURN ENVELOPE
2018 referendum on electoral re-

c

 یک خودکار یا ماژیک سیاه
)در بسته ی رأی شما گنجانده 

نشده است(

اگر هریک از اقالم ذکر شده در بسته ی شما وجود ندارد، با اداره ی انتخابات بی سی متاس 
بگیرید. وقتی برای شروع آماده شدید، به دستورکار داخل این برگه مراجعه کنید.

یادآوریهایمهم

بسته ی رأی گیری

 نام و آدرس شما روی بسته ی رأی گیری نوشته شده است. �

 شما منی توانید از بسته ی رأی دیگران استفاده کنید. �

 اگر نام شما با نام نوشته شده روی پاکت گواهی  �
B متفاوت است، با ما متاس بگیرید.

 شما می توانید فقط یک مرتبه رأی بدهید. �

برگه ی رأی

 شما می توانید به هر دو سؤال یا فقط به یکی از آنها  �
جواب بدهید. اگر فقط به یک سؤال هم جواب بدهید، 

برگه رأی شما همچنان شمرده خواهد شد. 

معلومات مترجمة

  این دستورکار به 14 زبان در آدرس زیر موجود می باشد:   �
elections.bc.ca/referendum

نظامهای رأی گیری

  آگاهی بیشتر درباره ی ویژگی های هر نظام رأی گیری، به آدرس    �
 elections.bc.ca/referendum أو مراجعه کنید یا با شماره ی  

8683-661-800-1 متاس بگیرید.

)FPTP(اکثریتسادهینخستنفری
اکثریت ساده ی نخست نفری )FPTP( سیستم جاری انتخابات در بریتیش کلمبیاست. در FPTP، استان به حوزه های انتخاباتی 

تقسیم می شود و هر حوزه یک مناینده در مجلس قانونگذاری )MLA( دارد. رأی دهندگان در برگه ی رأی خود نام یک نامزد را 
عالمت می زنند. نامزد حائز بیشترین آرا در آن حوزه برنده است و مناینده ی آن حوزه در مجلس قانونگذاری خواهد بود. FPTP در 

کشورهایی مانند کانادا، ایاالت متحده، و بریتانیا استفاده می شود.

)DMP(اکثریتنسبیمنایندگیدوگانه
در اکثریت نسبی منایندگی دوگانه )DMP(، اکثر حوزه های انتخاباتی با یک حوزه ی مجاور ترکیب می شوند و دو MLA خواهند 

داشت. حوزه های وسیع تر روستایی کماکان یک MLA خواهند داشت. در حوزه های دارای دو MLA، احزاب در برگه ی رأی دارای 
یک یا دو نامزد خواهند بود. رأی دهندگان با یک بار عالمت زدن روی برگه ی رأی به یک یا دو نامزد رأی می دهند. جایگاه اول حوزه 

متعلق به نامزد حائز بیشترین آرا خواهد بود. جایگاه دوم به احزاب تخصیص داده می شود تا سهم هر حزب از جایگاه در 
مجلس قانونگذاری تقریباً به اندازه ی سهمش از آرای ریخته شده به صندوق در سراسر استان باشد. یک حزب باید حداقل 
پنج درصد آرا را به دست بیاورد تا جایگاه دومی را در اختیار بگیرد. نظام DMP به تازگی در کانادا تدوین شده و در حال حاضر 

استفاده منی شود.

)MMP(اکثریتنسبیمنایندگیمختلط
در اکثریت نسبی منایندگی مختلط )MMP(، دو نوع MLA وجود دارد. MLA حوزه، مناینده ی حوزه های انتخابیه هستند و با 

استفاده از FPTP انتخاب می شوند. MLA منطقه ای مناینده ی گروهی از حوزه های انتخاباتی به نام منطقه هستند. آنها از 
میان لیست حزبی انتخاب می شوند تا تعداد کرسی های اختصاص داده شده به هر حزب در مجلس قانونگذاری کمابیش به 

اندازه ی سهمش از آرای ریخته شده به صندوق در سراسر استان باشد. یک حزب برای گرفنت هر کرسی منطقه ای باید حداقل 
پنج درصد آرا را به دست بیاورد. در برخی انواع MMP، رأی دهندگان دو رأی دارند: یکی برای نامزد حوزه و یکی برای یک حزب. در 
انواع دیگر، رأی دهندگان یک رأی برای یک نامزد دارند که همان رأی برای حزب نامزد هم شمرده می شود. MMP در کشورهایی 

مانند آملان، نیوزیلند و اسکاتلند استفاده می شود.

)RUP(اکثریتنسبیروستایی-شهری
اکثریت نسبی روستایی-شهری )RUP( ترکیبی از دو نظام رأی گیری اکثریت نسبی متفاوت است: رأی یگانه ی قابل انتقال 

)STV( و اکثریت نسبی منایندگی مختلط )MMP(. رأی دهندگان در حوزه های شهری و نیمه-شهری با استفاده از STV چند 
MLA برای حوزه انتخاباتی بزرگتر خود انتخاب می کنند. احزاب می توانند چند نامزد در یک حوزه داشته باشند و رأی دهندگان 
نامزدهای منتخب خود را روی برگه ی رأی اولویت گذاری می کنند )1، 2، 3، و غیره(. رأی دهندگان می توانند هر تعداد نامزد را که 
خواستند اولویت گذاری کنند. در حوزه های روستایی، رأی دهندگان از MMP برای انتخاب MLA حوزه و منطقه ی خود استفاده 

می کنند )باال را ببینید(. نتایج به طور کلی نسبی است. نظام هایSTV  و MMP به طور جداگانه در چند کشور استفاده 
می شوند. STV در ایرلند، استرالیا و مالت استفاده می شود. MMP در آملان، نیوزیلند و اسکاتلند استفاده می شود.

A non-partisan O�ce of the LegislatureA non-partisan O�ce of the Legislature
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شرح مختصری از هر نظام رأی گیری روی برگه های رأی در ادامه آمده است. برای آگاهی بیشتر درباره ی نظام های رأی گیری 
و آنچه بعد از همه پرسی اتفاق می افتد به elections.bc.ca/referendum مراجعه کنید یا با شماره ی  1-800-661-8683   

متاس متاس بگیرید.
نظامهایرأیگیری

بهکمکنیازدارید؟بامامتاسبگیرید.
elections.bc.ca | 1-800-661-8683

ویژگی های اکثریت ساده ی نخست نفری

 تعداد صندلی های یک حزب در مجلس  �
قانونگذاری برابر با تعداد حوزه هایی 

است که نامزدهایش برنده شده است.

 معموالً نامزدهای احزاب بزرگ رأی  �
می آورند و نتیجه ی آن تشکیل دولت های 

تک حزبی دارای اکثریت است.

 در هر حوزه یک MLA با کسب  �
اکثریت آرا انتخاب می شود.

 حوزه ها به نسبت سیستم های  �
نسبی کوچکتر هستند.

ویژگی های سیستم های 
انتخاباتی منایندگی نسبی

 سهم هر حزب از تعداد کرسی های  �
مجلس قانونگذاری تقریباً به اندازه ی 

سهمش از آرای ریخته شده به 
صندوق در سراسر استان است.

 معموالً نامزدها از احزاب بزرگ و کوچک  �
انتخاب می شوند و نتیجه تشکیل 

دولت های چندحزبی یا ائتالفی است.

 رأی دهندگان معموالً در حوزه یا منطقه ی  �
خود بیش از یک MLA انتخاب می کنند.

 حوزه ها در مقایسه با اکثریت ساده ی  �
نخست نفری بزرگتر هستند.

 چگونهبستهیرأیخود
راتکمیلکنید

برایتکمیلبستهیرأیخودبهاینمواردنیازدارید:

Question 1برگه ی رأی
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

 
2018 Referendum on Electoral Reform

Ballot
Instructions: To vote, fill in the oval to the right of your choices, like this:

Use black pen or marker. Do not use pencil.

جلد محرمانه A )خاکستری(
a

Secrecy Sleeve

3038-A (18/04)

پاکت گواهی B )سفید(

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

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

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

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

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE
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Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

123 Main Street, Victoria

      ABM 000000
  LASTNAME, FIRSTNAME
  MAILING ADDRESS 

  CITY BC   V#V #V#

پاکت برگشت C )زرد(

3038-C (18/04)

RETURN ENVELOPE
2018 referendum on electoral re-

c

 یک خودکار یا ماژیک سیاه
)در بسته ی رأی شما گنجانده 

نشده است(

اگر هریک از اقالم ذکر شده در بسته ی شما وجود ندارد، با اداره ی انتخابات بی سی متاس 
بگیرید. وقتی برای شروع آماده شدید، به دستورکار داخل این برگه مراجعه کنید.

یادآوریهایمهم

بسته ی رأی گیری

 نام و آدرس شما روی بسته ی رأی گیری نوشته شده است. �

 شما منی توانید از بسته ی رأی دیگران استفاده کنید. �

 اگر نام شما با نام نوشته شده روی پاکت گواهی  �
B متفاوت است، با ما متاس بگیرید.

 شما می توانید فقط یک مرتبه رأی بدهید. �

برگه ی رأی

 شما می توانید به هر دو سؤال یا فقط به یکی از آنها  �
جواب بدهید. اگر فقط به یک سؤال هم جواب بدهید، 

برگه رأی شما همچنان شمرده خواهد شد. 

معلومات مترجمة

  این دستورکار به 14 زبان در آدرس زیر موجود می باشد:   �
elections.bc.ca/referendum

نظامهای رأی گیری

  آگاهی بیشتر درباره ی ویژگی های هر نظام رأی گیری، به آدرس    �
 elections.bc.ca/referendum أو مراجعه کنید یا با شماره ی  

8683-661-800-1 متاس بگیرید.

)FPTP(اکثریتسادهینخستنفری
اکثریت ساده ی نخست نفری )FPTP( سیستم جاری انتخابات در بریتیش کلمبیاست. در FPTP، استان به حوزه های انتخاباتی 

تقسیم می شود و هر حوزه یک مناینده در مجلس قانونگذاری )MLA( دارد. رأی دهندگان در برگه ی رأی خود نام یک نامزد را 
عالمت می زنند. نامزد حائز بیشترین آرا در آن حوزه برنده است و مناینده ی آن حوزه در مجلس قانونگذاری خواهد بود. FPTP در 

کشورهایی مانند کانادا، ایاالت متحده، و بریتانیا استفاده می شود.

)DMP(اکثریتنسبیمنایندگیدوگانه
در اکثریت نسبی منایندگی دوگانه )DMP(، اکثر حوزه های انتخاباتی با یک حوزه ی مجاور ترکیب می شوند و دو MLA خواهند 

داشت. حوزه های وسیع تر روستایی کماکان یک MLA خواهند داشت. در حوزه های دارای دو MLA، احزاب در برگه ی رأی دارای 
یک یا دو نامزد خواهند بود. رأی دهندگان با یک بار عالمت زدن روی برگه ی رأی به یک یا دو نامزد رأی می دهند. جایگاه اول حوزه 

متعلق به نامزد حائز بیشترین آرا خواهد بود. جایگاه دوم به احزاب تخصیص داده می شود تا سهم هر حزب از جایگاه در 
مجلس قانونگذاری تقریباً به اندازه ی سهمش از آرای ریخته شده به صندوق در سراسر استان باشد. یک حزب باید حداقل 
پنج درصد آرا را به دست بیاورد تا جایگاه دومی را در اختیار بگیرد. نظام DMP به تازگی در کانادا تدوین شده و در حال حاضر 

استفاده منی شود.

)MMP(اکثریتنسبیمنایندگیمختلط
در اکثریت نسبی منایندگی مختلط )MMP(، دو نوع MLA وجود دارد. MLA حوزه، مناینده ی حوزه های انتخابیه هستند و با 

استفاده از FPTP انتخاب می شوند. MLA منطقه ای مناینده ی گروهی از حوزه های انتخاباتی به نام منطقه هستند. آنها از 
میان لیست حزبی انتخاب می شوند تا تعداد کرسی های اختصاص داده شده به هر حزب در مجلس قانونگذاری کمابیش به 

اندازه ی سهمش از آرای ریخته شده به صندوق در سراسر استان باشد. یک حزب برای گرفنت هر کرسی منطقه ای باید حداقل 
پنج درصد آرا را به دست بیاورد. در برخی انواع MMP، رأی دهندگان دو رأی دارند: یکی برای نامزد حوزه و یکی برای یک حزب. در 
انواع دیگر، رأی دهندگان یک رأی برای یک نامزد دارند که همان رأی برای حزب نامزد هم شمرده می شود. MMP در کشورهایی 

مانند آملان، نیوزیلند و اسکاتلند استفاده می شود.

)RUP(اکثریتنسبیروستایی-شهری
اکثریت نسبی روستایی-شهری )RUP( ترکیبی از دو نظام رأی گیری اکثریت نسبی متفاوت است: رأی یگانه ی قابل انتقال 

)STV( و اکثریت نسبی منایندگی مختلط )MMP(. رأی دهندگان در حوزه های شهری و نیمه-شهری با استفاده از STV چند 
MLA برای حوزه انتخاباتی بزرگتر خود انتخاب می کنند. احزاب می توانند چند نامزد در یک حوزه داشته باشند و رأی دهندگان 
نامزدهای منتخب خود را روی برگه ی رأی اولویت گذاری می کنند )1، 2، 3، و غیره(. رأی دهندگان می توانند هر تعداد نامزد را که 
خواستند اولویت گذاری کنند. در حوزه های روستایی، رأی دهندگان از MMP برای انتخاب MLA حوزه و منطقه ی خود استفاده 

می کنند )باال را ببینید(. نتایج به طور کلی نسبی است. نظام هایSTV  و MMP به طور جداگانه در چند کشور استفاده 
می شوند. STV در ایرلند، استرالیا و مالت استفاده می شود. MMP در آملان، نیوزیلند و اسکاتلند استفاده می شود.

A non-partisan O�ce of the LegislatureA non-partisan O�ce of the Legislature

http://elections.bc.ca/referendum
http://elections.bc.ca
http://elections.bc.ca/referendum
http://elections.bc.ca/referendum


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
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
1st Choice

2
2nd Choice

3
3rd Choice

1Dual Member Proportional (DMP) 2 3

1Mixed Member Proportional (MMP) 2 3

1Rural-Urban Proportional (RUP) 2 3

 
2018 Referendum on Electoral Reform

Ballot
Instructions: To vote, fill in the oval to the right of your choices, like this:

Use black pen or marker. Do not use pencil.

88

SAMPLE

تکمیلکردنبرگهیرأی

1

قبل از شروع، این دستورکارها را کامل بخوانید و مطمئن شوید که نام شما روی پاکت گواهی B درج 
شده است. اگر اینطور نیست با اداره ی انتخابات بی سی متاس بگیرید.

نخست برگه ی رأی خود را عالمت بزنید. از خودکار یا ماژیک سیاه استفاده کنید. از مداد استفاده نکنید. 
هیچ چیزی روی برگه ی رأی خود ننویسید، وگرنه شمرده نخواهد شد. می توانید به یک یا دو سؤال پاسخ 

بدهید. اگر به یک سؤال هم پاسخ بدهید، برگه ی رأی شما کماکان شمارش خواهد شد.

برای پرسش1، با پر کردن بیضی سمت راست گزینه ی انتخابی خود رأی بدهید، به این صورت:   

2

برای پرسش2، نظام های انتخاباتی را به ترتیب اولویت از طریق پر کردن یک بیضی برای هر سیستم 
اولویت بندی کنید، به این صورت: 

شما می توانید یک، دو یا هر سه نظام را اولویت بندی کنید. در هر ردیف یا ستون بیش از یک بیضی را پر 
نکنید. اگر مرتکب اشتباهی شدید یا سؤالی در مورد چگونگی عالمتگذاری برگه ی رأی خود داشتید با 

اداره ی انتخابات بی سی به شماره ی 8683-661-800-1 متاس بگیرید.

3

 برگه  ی رأی خود را دوباره تا بزنید و در جلد محرمانه A بگذارید. �

 جلد محرمانه ی A حاوی برگه رأی عالمتگذاری شده ی خود را در  �
پاکت گواهی B بگذارید.

 در پاکت گواهی B را بچسبانید. �

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

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

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

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

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE

1 9

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

123 Main Street, Victoria

      ABM 000000
  LASTNAME, FIRSTNAME
  MAILING ADDRESS 

  CITY BC   V#V #V#

0 3 2 7 8 00 3 2 7 8 0

Firstname Lastname

چگونهبستهیرأیخودراتکمیلکنید

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

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

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

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

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE

1 9

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

123 Main Street, Victoria

      ABM 000000
  LASTNAME, FIRSTNAME
  MAILING ADDRESS 

  CITY BC   V#V #V#

Firstname Lastname

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

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

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

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

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE

*00496462-01p* 000000

FIRSTNAME LASTNAME
MAILING ADDRESS
CITY BC  V#V #V#

1 9

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

1112 Fort Street, Victoria

0 3 2 7 8 4

3038-C (18/04)

RETURN ENVELOPE
2018 referendum on electoral re-

c

3038-C (18/04)

RETURN ENVELOPE
2018 referendum on electoral re-

c

A non-partisan O�ce of the Legislature

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

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

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

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

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE

1 9

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

123 Main Street, Victoria

      ABM 000000
  LASTNAME, FIRSTNAME
  MAILING ADDRESS 

  CITY BC   V#V #V#

456 New Street, Victoria BC, V8V 9J6 205-123-4567

0 3 2 7 8 00 3 2 7 8 0

Firstname Lastname

1
1st Choice

2
2nd Choice

3
3rd Choice

1 (DMP) 2 3

1 (MMP) 2 3

1 (RUP) 2 3SAMPLE

1
1st Choice

2
2nd Choice

3
3rd Choice

1 (DMP) 2 3

1 (MMP) 2 3

1 (RUP) 2 3SAMPLE

اشتباه! در هر ستون بیش 
از یک مورد انتخاب نکنید.

اشتباه! یک سیستم را 
بیش از یک بار انتخاب نکنید.

برگرداندنبرگهیرأیبهادارهیانتخاباتبیسی

1

پاکت گواهی B را تکمیل کنید. از خودکار سیاه استفاده کنید. اظهارنامه را بخوانید و با امضا کردن 
محل مشخص شده، تأیید کنید که واجد شرایط رأی دادن هستید.

برای رأی دادن در همه پرسی، باید شهروند کانادا باشید، در 30 نوامبر 2018، 18 سال یا بیشتر سن داشته 
باشید و حداقل از شش ماه قبل از 30 نوامبر 2018 ساکن بریتیش کلمبیا بوده باشید.

2

تاریختولد خود را در محل مشخص شده وارد کنید تا هویت خود را تأیید منایید. مطمئن شوید که تاریخ 
تولد خود را وارد کرده اید و نه تاریخ امروز را.

 شمابایدتاریختولدوامضایخودرادرجکنید،درغیراینصورتبرگهیرأیشماشمارش
نخواهدشد.

3
 اگرآدرسمنزلشماتغییرکردهاست، آدرس و شماره تلفن جدید خود را در محل مشخص 

شده وارد کنید.

4

پاکت گواهی B را در پاکت برگشت C زردرنگ بگذارید. در پاکت برگشت C زردرنگ را بچسبانید و از طریق 
پست یا به صورت حضوری به اداره ی انتخابات بی سی برگردانید. 

اگر از داخل کانادا پست می کنید، نیازی به پرداخت هزینه ی پست نیست. �

 برای فهرستی از محل های حتویل برگه ی رأی به elections.bc.ca/rso مراجعه کنید یا با شماره ی  �
8683-661-800-1 متاس بگیرید.

اداره ی انتخابات بی سی باید قبلازساعت4:30بعدازظهر روز جمعه30نوامبر2018 برگه ی رأی شما 
را دریافت کند. برگه ی رأی خود را زودتر پست کنید تا مطمئن شوید که قبل از موعد مقرر به دست ما 

می رسد.

a
Secrecy Sleeve

3038-A (18/04)

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

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

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

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

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE

*00496462-01p* 000000

FIRSTNAME LASTNAME
MAILING ADDRESS
CITY BC  V#V #V#

1 9

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

1112 Fort Street, Victoria a
Secrecy Sleeve

3038-A (18/04)
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:

NAME OF PERSON PROVIDING ASSISTANCE

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

CHECKLIST – Make sure your vote counts!

  Did you sign this envelope?

  Did you provide your date of birth?

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

3038-F (18/07) 
[Farsi] آیاپرسشیدرموردچگونگیتکمیلبستهیرأیخوددارید؟باشمارهیشمارهی8683-661-800-1متاسبامامتاسبگیرید.

http://elections.bc.ca/rso


شرح مختصری از هر نظام رأی گیری روی برگه های رأی در ادامه آمده است. برای آگاهی بیشتر درباره ی نظام های رأی گیری 
و آنچه بعد از همه پرسی اتفاق می افتد به elections.bc.ca/referendum مراجعه کنید یا با شماره ی  1-800-661-8683   

متاس متاس بگیرید.
نظامهایرأیگیری

بهکمکنیازدارید؟بامامتاسبگیرید.
elections.bc.ca | 1-800-661-8683

ویژگی های اکثریت ساده ی نخست نفری

 تعداد صندلی های یک حزب در مجلس  �
قانونگذاری برابر با تعداد حوزه هایی 

است که نامزدهایش برنده شده است.

 معموالً نامزدهای احزاب بزرگ رأی  �
می آورند و نتیجه ی آن تشکیل دولت های 

تک حزبی دارای اکثریت است.

 در هر حوزه یک MLA با کسب  �
اکثریت آرا انتخاب می شود.

 حوزه ها به نسبت سیستم های  �
نسبی کوچکتر هستند.

ویژگی های سیستم های 
انتخاباتی منایندگی نسبی

 سهم هر حزب از تعداد کرسی های  �
مجلس قانونگذاری تقریباً به اندازه ی 

سهمش از آرای ریخته شده به 
صندوق در سراسر استان است.

 معموالً نامزدها از احزاب بزرگ و کوچک  �
انتخاب می شوند و نتیجه تشکیل 

دولت های چندحزبی یا ائتالفی است.

 رأی دهندگان معموالً در حوزه یا منطقه ی  �
خود بیش از یک MLA انتخاب می کنند.

 حوزه ها در مقایسه با اکثریت ساده ی  �
نخست نفری بزرگتر هستند.

 چگونهبستهیرأیخود
راتکمیلکنید

برایتکمیلبستهیرأیخودبهاینمواردنیازدارید:

Question 1برگه ی رأی
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

 
2018 Referendum on Electoral Reform

Ballot
Instructions: To vote, fill in the oval to the right of your choices, like this:

Use black pen or marker. Do not use pencil.

جلد محرمانه A )خاکستری(
a

Secrecy Sleeve

3038-A (18/04)

پاکت گواهی B )سفید(

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

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

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

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

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE

1 9

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

123 Main Street, Victoria

      ABM 000000
  LASTNAME, FIRSTNAME
  MAILING ADDRESS 

  CITY BC   V#V #V#

پاکت برگشت C )زرد(

3038-C (18/04)

RETURN ENVELOPE
2018 referendum on electoral re-

c

 یک خودکار یا ماژیک سیاه
)در بسته ی رأی شما گنجانده 

نشده است(

اگر هریک از اقالم ذکر شده در بسته ی شما وجود ندارد، با اداره ی انتخابات بی سی متاس 
بگیرید. وقتی برای شروع آماده شدید، به دستورکار داخل این برگه مراجعه کنید.

یادآوریهایمهم

بسته ی رأی گیری

 نام و آدرس شما روی بسته ی رأی گیری نوشته شده است. �

 شما منی توانید از بسته ی رأی دیگران استفاده کنید. �

 اگر نام شما با نام نوشته شده روی پاکت گواهی  �
B متفاوت است، با ما متاس بگیرید.

 شما می توانید فقط یک مرتبه رأی بدهید. �

برگه ی رأی

 شما می توانید به هر دو سؤال یا فقط به یکی از آنها  �
جواب بدهید. اگر فقط به یک سؤال هم جواب بدهید، 

برگه رأی شما همچنان شمرده خواهد شد. 

معلومات مترجمة

  این دستورکار به 14 زبان در آدرس زیر موجود می باشد:   �
elections.bc.ca/referendum

نظامهای رأی گیری

  آگاهی بیشتر درباره ی ویژگی های هر نظام رأی گیری، به آدرس    �
 elections.bc.ca/referendum أو مراجعه کنید یا با شماره ی  

8683-661-800-1 متاس بگیرید.

)FPTP(اکثریتسادهینخستنفری
اکثریت ساده ی نخست نفری )FPTP( سیستم جاری انتخابات در بریتیش کلمبیاست. در FPTP، استان به حوزه های انتخاباتی 

تقسیم می شود و هر حوزه یک مناینده در مجلس قانونگذاری )MLA( دارد. رأی دهندگان در برگه ی رأی خود نام یک نامزد را 
عالمت می زنند. نامزد حائز بیشترین آرا در آن حوزه برنده است و مناینده ی آن حوزه در مجلس قانونگذاری خواهد بود. FPTP در 

کشورهایی مانند کانادا، ایاالت متحده، و بریتانیا استفاده می شود.

)DMP(اکثریتنسبیمنایندگیدوگانه
در اکثریت نسبی منایندگی دوگانه )DMP(، اکثر حوزه های انتخاباتی با یک حوزه ی مجاور ترکیب می شوند و دو MLA خواهند 

داشت. حوزه های وسیع تر روستایی کماکان یک MLA خواهند داشت. در حوزه های دارای دو MLA، احزاب در برگه ی رأی دارای 
یک یا دو نامزد خواهند بود. رأی دهندگان با یک بار عالمت زدن روی برگه ی رأی به یک یا دو نامزد رأی می دهند. جایگاه اول حوزه 

متعلق به نامزد حائز بیشترین آرا خواهد بود. جایگاه دوم به احزاب تخصیص داده می شود تا سهم هر حزب از جایگاه در 
مجلس قانونگذاری تقریباً به اندازه ی سهمش از آرای ریخته شده به صندوق در سراسر استان باشد. یک حزب باید حداقل 
پنج درصد آرا را به دست بیاورد تا جایگاه دومی را در اختیار بگیرد. نظام DMP به تازگی در کانادا تدوین شده و در حال حاضر 

استفاده منی شود.

)MMP(اکثریتنسبیمنایندگیمختلط
در اکثریت نسبی منایندگی مختلط )MMP(، دو نوع MLA وجود دارد. MLA حوزه، مناینده ی حوزه های انتخابیه هستند و با 

استفاده از FPTP انتخاب می شوند. MLA منطقه ای مناینده ی گروهی از حوزه های انتخاباتی به نام منطقه هستند. آنها از 
میان لیست حزبی انتخاب می شوند تا تعداد کرسی های اختصاص داده شده به هر حزب در مجلس قانونگذاری کمابیش به 

اندازه ی سهمش از آرای ریخته شده به صندوق در سراسر استان باشد. یک حزب برای گرفنت هر کرسی منطقه ای باید حداقل 
پنج درصد آرا را به دست بیاورد. در برخی انواع MMP، رأی دهندگان دو رأی دارند: یکی برای نامزد حوزه و یکی برای یک حزب. در 
انواع دیگر، رأی دهندگان یک رأی برای یک نامزد دارند که همان رأی برای حزب نامزد هم شمرده می شود. MMP در کشورهایی 

مانند آملان، نیوزیلند و اسکاتلند استفاده می شود.

)RUP(اکثریتنسبیروستایی-شهری
اکثریت نسبی روستایی-شهری )RUP( ترکیبی از دو نظام رأی گیری اکثریت نسبی متفاوت است: رأی یگانه ی قابل انتقال 

)STV( و اکثریت نسبی منایندگی مختلط )MMP(. رأی دهندگان در حوزه های شهری و نیمه-شهری با استفاده از STV چند 
MLA برای حوزه انتخاباتی بزرگتر خود انتخاب می کنند. احزاب می توانند چند نامزد در یک حوزه داشته باشند و رأی دهندگان 
نامزدهای منتخب خود را روی برگه ی رأی اولویت گذاری می کنند )1، 2، 3، و غیره(. رأی دهندگان می توانند هر تعداد نامزد را که 
خواستند اولویت گذاری کنند. در حوزه های روستایی، رأی دهندگان از MMP برای انتخاب MLA حوزه و منطقه ی خود استفاده 

می کنند )باال را ببینید(. نتایج به طور کلی نسبی است. نظام هایSTV  و MMP به طور جداگانه در چند کشور استفاده 
می شوند. STV در ایرلند، استرالیا و مالت استفاده می شود. MMP در آملان، نیوزیلند و اسکاتلند استفاده می شود.
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