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CHECKLIST – Make sure your vote counts!

 Did you put your marked ballot in this sleeve?

ظرف الرسية
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Secrecy Sleeve

3038-A (18/07)

a

CHECKLIST – Make sure your vote counts!

  Did you put your marked ballot in this sleeve?

قائمة المحتويات – تأكد من أن صوتك يحتسب!

ي تم وضع  �
اع ال�ت ق�ت هل وضعت بطاقة الإ

ي الظرف؟
عالمة عليها �ف

SAMPLE
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CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibility
Sign the declaration to confi rm 
you are eligible to vote (required).

1 I am the voter identifi ed 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 
confi rm your identity (required).

2 My date of birth is:
MONTH DAY YEAR

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

3

Home address on record:  

3038-B (18/07)

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 Offi cer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

b

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE

[Arabic]

B

الأهلية
وّقع عىل الأقرار بالتعهد للتأكد من أنك مؤهل 

للتصويت )إلزامي(.

تاريخ الولدة
ي تأكيد هويتك 

أكتب تاريخ ولدتك للمساعدة �ف
)إلزامي(.

تحديث العنوان
إذا تغ�ي عنوانك، بادر بتكملة هذه الفقرة.

ظرف التوثيق

دارة إستفتاء  ي 2018 وقانون حرية المعلومات وحماية الخصوصية لإ نتخا�ب يتم جمع هذه المعلومات وفق الصالحية المخولة من قانون إستفتاء إصالح النظام الإ
ي دائرة إنتخابات بريتش كولومبيا 

ي 2018. يتم إرسال جميع الأسئلة المتعلقة بجمع وإستخدام هذه البيانات إىل: موظف الخصوصية �ف نتخا�ب إصالح النظام الإ
 .PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6 : يد إىل العنوان التاىلي )Elections BC Privacy Officer( عىل رقم الهاتف 8683-661-800-1 أو عن طريق ال�ب

ي 
ع المشار إسمه �ف أنا المق�ت  .1

ي 
أعاله. أنا مؤهل للمشاركة �ف

اع ولم أمارس حقي  ق�ت عملية الإ
ستفتاء. ي هذا الإ

ي التصويت �ف
�ف

وّقع هنا

ي هو:  
 2. تاريخ ولد�ت

الشهر   اليوم   السنة

ي السجل: 
3. عنوان السكن �ف

عنوان السكن الجديد )إن توفر(

رقم الهاتف:

SAMPLE



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?

[Arabic]

قائمة المحتويات – تأكد من أن صوتك 
يحتسب!

هل وّقعت عىل هذا الظرف؟ �

ويد تاريخ ولدتك؟ � ف هل قمت ب�ت

ويد  � ف إذا كنت قد إنتقلت، هل قمت ب�ت
عنوانك الجديد؟

إذا لم تتمكن من التوقيع عىل هذا الظرف، 
يمكنك طلب المساعدة من أحد الأشخاص. 
يجب عىل هذا الشخص أن يكتب توقيعه 

وتاريخ ولدتك عىل واجهة الظرف. يمكن 
لهذا الشخص مساعدة ناخب* واحد فقط 

ويجب عليه كتابة إسمه الكامل أدناه:
إسم الشخص الذي يقدم المساعدة:

* يمكن لهذا الشخص مساعدة أك�ث 
من شخص واحد من أفراد أرسته.

SAMPLE



A non-partisan O�ce of the Legislature 3038-C (18/07)

RETURN ENVELOPE
2018 referendum on electoral reform

c

[Arabic]

C

ي 2018 نتخا�ب إستفتاء إصالح النظام الإ

الظرف الذي ستعيد إرساله
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ktut
Text Box



[Arabic]

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

CHECKLIST - Make sure your vote counts!

Don't wait - Return your ballot today

  Did you complete your Certifi cation Envelope (B)?

  Does this envelope contain your marked ballot in its secrecy sleeve and certifi cation envelope?

  Did you seal this envelope?

OR

Drop your ballot off at any Referendum Service Offi ce or Service BC Centre. 
Find a list of locations and hours at elections.bc.ca/rso.

Elections BC must receive your ballot before 4:30 p.m. on Friday, November 30, 2018.
Mail your ballot soon so it arrives before the deadline. No postage is required if mailed in Canada.

 قائمة المحتويات – تأكد من 
أن صوتك يحتسب!

هل قمت بإستكمال ظرف التوثيق )B(؟  �

هل يحتوي هذا الظرف عىل بطاقة  �
ي تم وضع عالمة عليها 

اع ال�ت ق�ت الإ
داخل ظرف الرسية وظرف التوثيق؟ 

هل قمت بإغالق هذا الظرف بإحكام؟  �

ل تنتظر – قم بإعادة إرسال بطاقة 
اع الخاصة بك اليوم  ق�ت الإ

يجب أن تستلم دائرة إنتخابات   
بريتش كولومبيا )Elections BC( بطاقة 

اع الخاصة بك قبل 4:30 عرص  ق�ت الإ
/ يوم الجمعة المصادف 30 نوفم�ب

ي 2018. قم بإرسال 
ين الثا�ن ت�ش

اع الخاصة بك عاجالً  بطاقة الق�ت
 . ي

 لتصل قبل الموعد النها�ئ
ل تحتاج إىل وضع طابع بريدي عىل 

الظرف إذا كنت ترسله من داخل كندا. 

— أو —

اع الخاصة  ق�ت يمكنك جلب بطاقة الإ  
ستفتاء  بك إىل أي مكتب خدمة الإ

يجاد قائمة  . لإ ي سي أو مركز خدمة �ب
بالمواقع وساعات الدوام، بادر بزيارة: 

.elections.bc.ca/rso
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1291661

PO Box 9275 Stn Prov Govt, Victoria, BC V8W 9J6

A non-partisan O�ce of the Legislature

3038-D (18/07)

2018 REFERENDUM on electoral reform

voting package
Elections BC must receive your ballot before 4:30 p.m. on Friday, November 30, 2018.

ABM 000000
 LASTNAME, FIRSTNAME
 MAILING ADDRESS 

 CITY BC   V#V #V#

[Arabic]

ي 2018  نتخا�ب إستفتاء إصالح النظام الإ

اع  ق�ت طرد الإ

يجب أن تستلم دائرة إنتخابات بريتش 
اع  ق�ت كولومبيا )Elections BC( بطاقة الإ

الخاصة بك قبل 4:30 عرص يوم الجمعة 
ي 2018.

ين الثا�ن /ت�ش المصادف 30 نوفم�ب
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Contact information

Phone: 1-800-661-8683

@electionsbc

Elections BC
Suite 100 - 1112 Fort Street
Victoria, BC V8V 3K8

electionsbc@elections.bc.ca

/electionsbc

elections.bc.ca

How to return your ballot

OR

IMPORTANT: This voting package belongs to the person named 
on the front. It is against the law to use a voting package that does 
not belong to you. Contact Elections BC if you need help.

Drop your ballot off at any Referendum Service Offi ce or Service 
BC Centre. Find a list of locations at elections.bc.ca/rso.

Elections BC must receive your ballot before 4:30 p.m. on Friday, 
November 30, 2018. Mail your ballot soon so it arrives before the 
deadline. No postage is required if mailed in Canada.

A non-partisan O�ce of the Legislature

[Arabic]

تصال: معلومات الإ

Elections BC
Suite 100 - 1112 Fort Street 

Victoria, BC V8V 3K8

elections.bc.ca

electionsbc@elections.bc.ca

هاتف: 1-800-661-8683

/electionsbc

@electionsbc

كيف يمكنك إعادة بطاقة 
اع الخاصة بك ق�ت الإ

يجب أن تستلم دائرة إنتخابات 
بريتش كولومبيا )Elections BC( بطاقة 

اع الخاصة بك قبل 4:30 عرص  ق�ت الإ
/ يوم الجمعة المصادف 30 نوفم�ب

ي 2018. قم بإرسال 
ين الثا�ن ت�ش

اع الخاصة بك عاجالً  بطاقة الق�ت
. ل تحتاج ي

لتصل قبل الموعد النها�ئ
إىل وضع طابع بريدي عىل الظرف 

إذا كنت ترسله من داخل كندا.

— أو —

اع الخاصة  ق�ت يمكنك جلب بطاقة الإ
ستفتاء  بك إىل أي مكتب خدمة الإ

يجاد قائمة  . لإ ي سي أو مركز خدمة �ب
بالمواقع وساعات الدوام، بادر بزيارة: 

.elections.bc.ca/rso

ي واجهة 
يدي هو خاص بالناخب الذي تم ذكر اسمه �ف مهم: هذا الطرد ال�ب

الطرد. يعت�ب إنتهاكاً للقانون أن تستخدم طرداً بريدياً لناخب آخر. إذا كنت 
.)Elections BC( ي سي بحاجة إىل المساعدة، إتصل بدائرة إنتخابات �ب
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