
أنا أنتخب.

 أسئلة؟
 للحصول على المزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقعنا

 اإللكتروني أو االتصال بنا مجاناً أو التواصل مع مكتب دائرتك
 االنتخابية

 يوم االقتراع العام
يوافق يوم االقتراع العام 9 مايو/أيار. التصويت مفتوح من

الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 8 مساًء )بتوقيت المحيط الهادئ
  

 ماذا لو كنت بعيداً عن موطني؟
 صّوت في مركز اقتراعك المحلي من اآلن وحتى الساعة

 4 مساء )بتوقيت المحيط الهادئ( يوم 9 مايو/أيار أو اطلب
 التصويت بطرد بريدي من مكتب انتخابات بريتيش كولومبيا

خوض االنتخابات
 يمكنك الحصول على ملف الترّشح من مكتب دائرتك االنتخابية

  أو على اإلنترنت على الموقع اإللكتروني

 يجب تسليم ملفات الترّشح إلى مكتب دائرتك االنتخابية في موعد أقصاه
 الساعة 1 ظهراً )بتوقيت المحيط الهادئ( يوم الثالثاء الموافق 18

أبريل/نيسان 2017

 يمكنك اإلدالء بصوتك إذا كنت :

      
تسجيل الناخبين

يجب أن تكون مسجالً لكي تدلي بصوتك. إذا لم تكن
 مسجالً بالفعل، فبإمكانك التسجيل عند إدالئك بصوتك.احرص

 على اصطحاب إثبات هويتك عند التصويت

سّهل عملية التصويت
 ابحث في بريدك عن بطاقة “أين تدلي بصوتك” الخاصة بك

 وأحضرها معك عند التصويت. فهي ستجعل إدالءك بصوتك
أسرع وأسهل

 يمكنك اإلدالء بصوتك في أي مركز اقتراع في المقاطعة. مراكز
 االقتراع مسجلة على بطاقة “أين تدلي بصوتك” الخاصة بك وعلى

 الموقع اإللكتروني:                               يمكنك أيضاً االتصال
 بالرقم: 8683-661-800-1 للتعرف على مراكز االقتراع القريبة منك

ً ستة أيام للتصويت مسبقا
إلى الساعة 8  التصويت مسبقاً متاح من الساعة 8 صباحاً 

 مساًء )بالتوقيت المحلي( أيام 29 و30 أبريل/نيسان و3 و4
الناخبين اإلدالء بأصواتهم مسبقاً،  و5 و6 مايو/أيار. يمكن لجميع 

بالكراسي إليها  الوصول  المسبق يمكن   وجميع مراكز االقتراع 
المتحركة

   انتخابات المقاطعة يوم 9 مايو/أيار 2017

مايو/أياراالنتخابات العامة

•
•

•

تبلغ من العمر 18 سنة فأكثر في 9 مايو/أيار 2017
اً اً كندي ومواطن

ومقيماً في بريتيش كولومبيا على مدى الستة أشهر الماضية

.

.

elections.bc.ca/wtv
.

.

.)

.

.elections.bc.ca :

.

.

elections.bc.ca  /  1 الكاتبة )للصّم والبكّم): 800-661-86831-888-456-5448- المبرقة 

Creation Date: 
March 2017

Ad No (File name): 
EBC007658_01_GEN_ARABIC

Ad Title: 
A Provincial General Election

Electoral Districts: 
Generic

Revision Date: 
April 10, 2017 8:26 AM

Client: 
Elections BC

Number of Ad Pages: 
Page 1 of 1

Publication/Printer: 
ARABIC Web 

Atypical Docket #: 
5421

Trim: 
9.75˝ x 7.8571˝

Direct: 604.714.2466 
studio@elevatorstrategy.com

Client ID: 
4381 72020 0409153

Colour: 
K + Red(100M100Y)

Column & lines: 
8 col x 110 li


