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

پاکت محرمانه
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فهرست بازبینی – اطمینان یابید که
!رأی شما شمرده میشود

E
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CHECKLIST – Make sure your vote counts!
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 آیا برگهی رأی عالمت زدهی خود را
درون این جلد گذاشتهاید؟

 Did you put your marked ballot in this sleeve?

Secrecy Sleeve

a

3038-A (18/07)

[Farsi]

پاکت گواهی
B
دارا بودن شرایط
 تأیید منایید،با امضا کردن اظهارنامه
که دارای شرایط رأی دادن هستید
.)(الزامی است
تاریخ تولد
تاریخ تولد خود را برای کمک بهتایید
.)هویت تان وارد کنید (الزامی است
بهروزرسانی آدرس
 این،اگر آدرستان تغییر کرده است
.بخش را تکمیل کنید

b

CERTIFICATION ENVELOPE

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).

1

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

2

My date of birth is:

P
M

Home address on record:

Address update

If your address has changed,
complete this section.

3

A
S

3038-B (18/07)

SIGN HERE

اینجا را امضا کنید

X

E
L

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE)

DAY

 من همان رأیدهندهای هستم.1
 من.که نامش در باال آمده است
شرایط رأی دادن را دارم و تاکنون
.در این همهپرسی رأی ندادهام

YEAR

: تاریخ تولد من.2
ماه سال روز
:آدرس منزل موجود در پرونده.3

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.

 و قانون آزادی اطالعات و حفاظت از حریم خصوصی به2018 این اطالعات با اجازهی قانون همهپرسی اصالح نظام انتخابات
 پرسشهای مربوط به گردآوری و استفاده از این. در مورد اصالح نظام انتخابات گردآوری میشود2018 منظور برگزاری همهپرسی
: یا به نشانی زیر مطرح کنید8683-661-800-1 اطالعات را میتوانید با مأمور اطالعات خصوصی انتخابات بیسی به شمارهی
PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6

تلفن
آدرس جدید منزل (چنانچه
)آدرس تغییر کرده است

[Farsi]

فهرست بازبینی – اطمینان یابید
!که رأی شما شمرده میشود
 آیا این پاکت را امضا کردید؟
 آیا تاریخ تولدتان را ارائه دادید؟
 آیا، اگر نقل مکان کردهاید
نشانی جدیدتان را ارائه دادید؟

P
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CHECKLIST – Make sure your vote counts!
 Did you sign this envelope?

A
S

 Did you provide your date of birth?

اگر منیتوانید این پاکت را امضا
 میتوانید از کسی بخواهید،کنید
 این شخص.به شما کمک کند
میبایست امضای خود و تاریخ
.تولد شما را بر روی پاکت بنویسد
این شخص تنها میتواند به یک
رأیدهنده* کمک کند و میبایست
:نام کامل خود را در زیر بنویسد

 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

نام شخصی که کمک میکند

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

* این شخص میتواند به بیش
از یک عضو خانوادهی خود
.کمک کند

[Farsi]

 در مورد اصالح نظام انتخاباتی2018 همهپرسی

پاکت برگشت

C

c

2018 referendum on electoral reform

RETURN ENVELOPE

P
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S
A non-partisan Office of the Legislature

E
L
3038-C (18/07)
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منتظر منانید – همین امروز
برگه رأی خود را برگردانید
اداره انتخابات بیسی
میبایست برگهی رأی شما را
قبل از ساعت  04:30عصر روز
جمعه 30 ،نوامبر  2018دریافت
کند .برگهی رأی خود را هر چه
زودتر پست کنید تا قبل از پایان
مهلت به مقصد برسد .اگر از
داخل کانادا پاکت را پست کنید
نیازی به چسباندن متبر نیست.
— یا —
برگهی رأی خود را در یکی از
دفترهای خدمات همهپرسی یا
مرکز خدمات بیسی به صندوق
بیاندازید .لیست جایگاهها
و ساعتهای کار آنها را در این
وبسایت بیابید:
.elections.bc.ca/rso

E
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!CHECKLIST - Make sure your vote counts

P
M

?) Did you complete your Certification Envelope (B

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

A
S

? 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

فهرست بازبینی – اطمینان یابید
که رأی شما شمرده میشود!
 آیا پاکت گواهی ( )Bخود را
تکمیل کردهاید؟
 آیا این پاکت حاوی برگهی رأی
عالمت زده شده است که در
جلد محرمانه و پاکت گواهی
گذاشتهاید ؟
 آیا در این پاکت را چسباندهاید؟

[Farsi]

A non-partisan Office of the Legislature
PO Box 9275 Stn Prov Govt, Victoria, BC V8W 9J6

 در مورد اصالح2018 همهپرسی
نظام انتخاباتی

بستهی رأیگیری

2018 REFERENDUM on electoral reform

voting package

P
M

E
L

1291661

اداره انتخابات بیسی میبایست
برگهی رأی شما را قبل از ساعت
 نوامبر30 ، عصر روز جمعه04:30
. دریافت کند2018

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

A
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LASTNAME, FIRSTNAME
MAILING ADDRESS
CITY BC

ABM 000000

V#V #V#

3038-D (18/07)

[Farsi]

A non-partisan Office of the Legislature

اطالعات متاس
Elections BC
Suite 100 - 1112 Fort Street
Victoria, BC V8V 3K8
elections.bc.ca
electionsbc@elections.bc.ca
1-800-661-8683 :تلفن
/electionsbc
@electionsbc

Contact information
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electionsbc@elections.bc.ca
Phone: 1-800-661-8683
/electionsbc
@electionsbc

E
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How to return your ballot

Elections BC
Suite 100 - 1112 Fort Street
Victoria, BC V8V 3K8
elections.bc.ca

روش ارسال برگهی رأی

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.

اداره انتخابات بیسی میبایست
برگهی رأی شما را قبل از ساعت
30 ، عصر روز جمعه04:30
. دریافت کند2018 نوامبر
برگهی رأی خود را هر چه زودتر
پست کنید تا قبل از پایان مهلت
 اگر از داخل.به مقصد برسد
کانادا پاکت را پست کنید نیازی
.به چسباندن متبر نیست
— — یا

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.

 این بستهی رأیگیری متعلق به شخصی است که:مهم
 استفاده از بستهی.نامش بر روی پاکت نوشته شده است
.رأیگیریی که متعلق به شما نیست خالف قانون است
.اگر به کمک نیاز دارید با ادارهی انتخابات بیسی متاس بگیرید

برگهی رأی خود را در یکی از
دفترهای خدمات همهپرسی یا
مرکز خدمات بیسی به صندوق
 لیست جایگاهها را در.بیاندازید
:این وبسایت بیابید
.elections.bc.ca/rso

