BOBOTO AKO.

MAYO

PANGKALAHATANG ELEKSIYON
Ang probinsiyal na eleksiyon ay sa Mayo 9, 2017
Pwede kang bumoto kung ikaw ay:
• 18 o mas matanda sa Mayo 9, 2017,
• isang mamamayan ng Canada, at
• isang residente ng British Columbia sa nakaraang
anim na buwan

Pagpaparehistro ng botante

Anim na araw ng maagang pagboto

Mayroong Mga Tanong?

Ang pagboto ng maaga ay bukas mula 8 ng umaga
hanggang 8 ng gabi (lokal na oras) sa Abril 29 at
Abril 30, at Mayo 3, 4, 5 at 6. Lahat ng boboto ay
puwedeng bumoto nang maaga at lahat ng lugar para sa
pagboto ng maaga ay may daanan ng wheelchair.

Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa website,
tawagan kami nang toll-free o makipag-ugnay sa iyong
opisina ng distrito.

Dapat ay nakarehistro ka para bumoto. Kung hindi
ka pa nakarehistro, maaari kang magparehistro
pagboto mo. Huwag kalimutang dalhin ang ID mo kapag
bumoto ka.

Pangkalahatang Araw ng Pagboto

Padaliin ang pagboto

Paano kung wala ako?

Hanapin ang iyong Where to Vote (Saan Bototo) na
card sa mail at dalhin ito sa pagboto mo.
Mapapabilis at mapapadali nito ang pagboto.

Bumoto sa elektoral na opisina ng distrito mula
ngayon hanggang 4 ng hapon (Pacific time) sa
Mayo 9 o humingi ng Bumoto sa Pamamagitan ng Koreo
(vote by mail) na pakete mula sa Elections BC.

Puwede kang bumoto saanmang lugar ng botohan sa
probinsiya. Ang mga lugar ng botohan ay nakalista sa
iyong Where to Vote card at sa elections.bc.ca/wtv.
Puwede ka ring tumawag sa 1-800-661-8683 para
makahanap ng mga lugar ng botohan na malapit sa iyo.

Ang Pangkalahatang Araw ng Pagboto ay sa Mayo
9. Ang pagboto ay bukas mula 8 ng umaga
hanggang 8 ng gabi (Pacific time).

Pagiging kandidato
Makakakuha ka ng kit ng pag-nominate ng
kandidato mula sa iyong electoral na opisina ng
distrito o online sa elections.bc.ca.
Ang mga nakumpletong kit ng nominasyon ay dapat ihatid
sa iyong electoral na opisyal ng distrito bago ang 1 p.m.
(Pacific time) sa Martes, Abril 18, 2017.
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