CHECKLIST – Make sure your vote counts!
 Did you put your marked ballot in this sleeve?

ظرف الرسية
A

A
S

P
M

Secrecy Sleeve

a

E
L

3038-A (18/07)

[Arabic]

[Arabic]

P
M

!قائمة المحتويات – تأكد من أن صوتك يحتسب

E
L

CHECKLIST – Make sure your vote counts!
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 Did you put your marked ballot in this sleeve?
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ظرف التوثيق
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Eligibility

Sign the declaration to confirm
you are eligible to vote (required).

Date of birth

Enter your date of birth to help
confirm your identity (required).

CERTIFICATION ENVELOPE
1

I am the voter identified above. I am
eligible to vote and have not already voted
in the referendum.
MONTH
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My date of birth is:
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Home address on record:

تحديث العنوان
. بادر بتكملة هذه الفقرة،تغ� عنوانك
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Address update

If your address has changed,
complete this section.
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SIGN HERE
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NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE)

DAY

YEAR

PHONE

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.
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CHECKLIST – Make sure your vote counts!
 Did you sign this envelope?
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 Did you provide your date of birth?

،إذا لم تتمكن من التوقيع عىل هذا الظرف
يمكنك طلب المساعدة من أحد أ
.الشخاص
يجب عىل هذا الشخص أن يكتب توقيعه
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لهذا الشخص مساعدة ناخب* واحد فقط
:ويجب عليه كتابة إسمه الكامل أدناه

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

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

:إسم الشخص الذي يقدم المساعدة

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

* يمكن لهذا الشخص مساعدة ث
�أك
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CHECKLIST - Make sure your vote counts!
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 Did you complete your Certification Envelope (B)?
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 Does this envelope contain your marked ballot in its secrecy sleeve and certification envelope?

A
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 Did you seal this envelope?

Don't wait - Return your ballot today

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.
OR

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

elections.bc.ca | 1-800-661-8683
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أو مركز خدمة ب ي� ي
: بادر بزيارة،بالمواقع وساعات الدوام
.elections.bc.ca/rso
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Elections BC must receive your ballot before 4:30 p.m. on Friday, November 30, 2018.
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How to return your ballot

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.
OR

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

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.
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