مه

من رأی میدهم.

انتخابات عمومی
انتخابات عمومی ایالتی روز  9مه  2017میباشد
شما میتوانید رأی بدهید اگر :

• در تاریح  9مه  2017دارای  18سال به باال باشید
• تبعه کانادا بوده و
• مدت شش ماه ساکن بریتش کولمبیا باشید

ثبت نام رأی دهندگان

برای رأی دادن ،شما باید ثبت نام شده باشید.اگر قبالً ثبت نام
نشده اید ،میتوانید هنگام رأی دادن ثبت نام کنید .به خاطر
داشته باشید که هنگام رأی دادن برگ هویت خودرا به همراه داشته
.باشید .

رأی دادن را آسان کنید

کارت ‘محل رأی دادن’ را در پست خود پیدا کرده و هنگام
رأی دادن با خود داشته باشید .رأی دادن شما را زودتر و
آسانتر میکند .

روز رأی دادن عمومی

رأی دادن عمومی روز  9مه است .رأی گیری از  8صبح تا
 8بعد از ظهر (وقت غرب آمریکا) مقدور است .

اگر دور از منطقه باشم ،چه کنم؟

سؤاالت؟

جهت اطالعاب بیشتر به وب سایت ما مراجعه ،با تلفن
رایگان ما تماس گرفته ،یا با دفتر انتخابات ایالت خود تماس
بگیرید .

از حاال تا  4بعد از ظهر(وقت غرب آمریکا)  9مه ،در هر
دفتر انتخابات منطقه رأی داده یا بسته رأی دادن از طریق
پست را از  Elections BCدرخواست کنید .

کاندید شدن

شما می توانید یک بسته نامزدی انتخابات را از دفتر انتخابات
ایالت خود یا از سایت  elections.bc.caتهیه کنید .

بسته های نامزدی انتخابات کامل شده باید تا  1بعد از ظهر (وقت
غرب آمریکا) سه شنبه  18آوریل  2017به مسئول انتخابات ایالت
شما تحویل شده باشد .

شما می توانید در هر محل رأی دادن در ایالت رأی دهید .محلهای

رأی دادن در کارت ‘محل رأی دادن’ و در elections.bc.ca/wtv

درج شده است .همچنین می توانید برای پیدا کردن محل رأی دادن
نزدیک خود با شماره  1-800-661-8683تماس بگیرید .

شش روز پیش رأی دادن

پیش رأی دادن از  8صبح تا  8بعد از ظهر (به وقت
محلی) در  29و 30آوریل و  5 ،4 ،3و  6مه صورت
میگیرد .تمام رأی دهندگان میتوانند در مدت پیش رأی دادن رأی
داده و کلیه محلهای پیش رأی دادن قابل دسترسی با صندلی چرخ
دارمیباشند .
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