
كيف تنتخب بواسطة الهاتف

قم بالتسجيل

أعّد ما يثبت أن نتيجة فحصأعّد ما يثبت أن نتيجة فحص COVID-19 الذي أجري لك الذي أجري لك 	 
ثبات ما يلي: ثبات ما يلي:إيجابية. يجب أن يكون هذا الإ إيجابية. يجب أن يكون هذا الإ

إذا كان فحص إذا كان فحص PCR – موقع مركز الفحص، وتاريخ  – موقع مركز الفحص، وتاريخ  	
ووقت فحصك الذي كانت نتيجته إيجابية والرقم ووقت فحصك الذي كانت نتيجته إيجابية والرقم 

المرجعي من هيئة الصحة ذات الصلة )إذا كان موجوًدا(المرجعي من هيئة الصحة ذات الصلة )إذا كان موجوًدا(

إذا كان فحص إذا كان فحص RAT – )فحص المستضد السريع( –  – )فحص المستضد السريع( –  	
العالمة التجارية والرقم التسلسلي )إذا كان موجوًدا(، العالمة التجارية والرقم التسلسلي )إذا كان موجوًدا(، 
يجابي، والرقم المرجعي من  يجابي، والرقم المرجعي من وتاريخ ووقت فحصك الإ وتاريخ ووقت فحصك الإ
يجابي )إذا  يجابي )إذا هيئة الصحة التي سجلت لديها فحصك الإ هيئة الصحة التي سجلت لديها فحصك الإ

كان موجوًدا(.كان موجوًدا(.

اتصل بالرقماتصل بالرقم 960 413 1800 واختر الخيار واختر الخيار 1 للتسجيل.للتسجيل. 	 
يمكنك طلب مترجم شفهي يتكلم لغتك. وليكن إثباتك  يمكنك طلب مترجم شفهي يتكلم لغتك. وليكن إثباتك  

قرار بأنك  قرار بأنك جاهًزا معك، إذ أنه أثناء المكالمة، سُيطلب منك الإ جاهًزا معك، إذ أنه أثناء المكالمة، سُيطلب منك الإ
ل تستطيع الحضور إلى مكان القتراع لأنك في عزلة نظًرا ل تستطيع الحضور إلى مكان القتراع لأنك في عزلة نظًرا 

.COVID-19 لإصابتك بـلإصابتك بـ

سيتم إرسال رقم تسجيل التصويت عبر الهاتف وهو مكّون سيتم إرسال رقم تسجيل التصويت عبر الهاتف وهو مكّون 	 
من ثمانية أرقام ورقم تعريف شخصيمن ثمانية أرقام ورقم تعريف شخصي )PIN( مكّون من مكّون من 

ستة أرقام بواسطة رسالة نصّية قصيرةستة أرقام بواسطة رسالة نصّية قصيرة )SMS( أو بالبريد أو بالبريد 
لكتروني. يجب عليك استخدام هذين الرقمين عند  لكتروني. يجب عليك استخدام هذين الرقمين عند الإ الإ

دلء بصوتك. دلء بصوتك.التصال لالإ التصال لالإ

التصويت

من الممكن أن تكون هناك مدة انتظار طويلة للمكالمات.من الممكن أن تكون هناك مدة انتظار طويلة للمكالمات.

استخدم الرابط من الرسالة النصّية القصيرةاستخدم الرابط من الرسالة النصّية القصيرة )SMS( أو أو 	 
لكتروني لرؤية صورة لورقَتي القتراع لدائرتك  لكتروني لرؤية صورة لورقَتي القتراع لدائرتك البريد الإ البريد الإ

النتخابية.النتخابية.

جّهز رقم تسجيلك المكّون من ثمانية أرقام ورقم التعريف جّهز رقم تسجيلك المكّون من ثمانية أرقام ورقم التعريف 	 
الشخصيالشخصي )PIN( الخاَصين بك وتفضيالت التصويت.الخاَصين بك وتفضيالت التصويت.

اتصل بالرقماتصل بالرقم 960 413 1800 واختر الخيار  واختر الخيار 2 للتصويت.  للتصويت. 	 
يمكنك طلب مترجم شفهي يتكلم لغتك. سيطلب منك يمكنك طلب مترجم شفهي يتكلم لغتك. سيطلب منك 

موظف الهاتف ما يلي:موظف الهاتف ما يلي:

إعطاء إقرار آخر بشأن أهليتك للتصويت عبر الهاتفإعطاء إقرار آخر بشأن أهليتك للتصويت عبر الهاتف 	

تقديم رقم تسجيلك المكّون من ثمانية أرقام ورقم تقديم رقم تسجيلك المكّون من ثمانية أرقام ورقم  	
تعريفك الشخصيتعريفك الشخصي )PIN( المكّون من ستة أرقام )ل تقدم المكّون من ستة أرقام )ل تقدم 

اسمك أو عنوانك – فهذا يضمن بقاء تصويتك سريًا(اسمك أو عنوانك – فهذا يضمن بقاء تصويتك سريًا(

تأكيد أن لديك صورة من ورقَتي القتراع الخاصَتين بك تأكيد أن لديك صورة من ورقَتي القتراع الخاصَتين بك  	
أمامكأمامك

وصف كيف تريد أن يسجل موظف الهاتف تصويتكوصف كيف تريد أن يسجل موظف الهاتف تصويتك 	

تأكيد أن هذه هي الطريقة التي ترغب في التصويت تأكيد أن هذه هي الطريقة التي ترغب في التصويت  	
بها، قبل إنهاء المكالمة.بها، قبل إنهاء المكالمة.

إذا كانت نتيجة فحص إذا كانت نتيجة فحص COVID-19 الذي أجريته إيجابية وستكون في عزلة يوم النتخابات، فإنك لن تستطيع الذي أجريته إيجابية وستكون في عزلة يوم النتخابات، فإنك لن تستطيع 
التصويت شخصًيا في مكان القتراع لالنتخابات الفيدرالية لعامالتصويت شخصًيا في مكان القتراع لالنتخابات الفيدرالية لعام 2022 يوم السبتيوم السبت 21 أيار/مايو. أيار/مايو.

سيكون التصويت عبر الهاتف متاًحا من الخميس سيكون التصويت عبر الهاتف متاًحا من الخميس 19 إلى السبت  إلى السبت 21 أيار/مايو لالأشخاص الذين تكون نتيجة فحص  أيار/مايو لالأشخاص الذين تكون نتيجة فحص 
COVID-19 الذي أجري لهم بعد الساعة  الذي أجري لهم بعد الساعة 6.00 مساًء بالتوقيت المحلي يوم الجمعة  مساًء بالتوقيت المحلي يوم الجمعة 13 أيار/مايو إيجابية.  أيار/مايو إيجابية. 

إذا كنت على اتصال لصيق بشخص مصاب بدون أعراض ول تحتاج إلى أن تعزل نفسك، سيظل بإمكانك التصويت إذا كنت على اتصال لصيق بشخص مصاب بدون أعراض ول تحتاج إلى أن تعزل نفسك، سيظل بإمكانك التصويت 
شخصًيا في مكان القتراع.شخصًيا في مكان القتراع.

التصويت إذا كنت مصابًا 
COVID-19 ـ ب
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ساعات العمل

نت ن�ت التسجيل ع�ب الإ
6.01 مساًء بتوقيت شرق أستراليامساًء بتوقيت شرق أسترالياالأربعاءالأربعاء 18 أيار/مايوأيار/مايويفتحيفتح

4.00 مساًء بتوقيت شرق أستراليامساًء بتوقيت شرق أسترالياالسبتالسبت 21 أيار/مايوأيار/مايويغلقيغلق

من الساعةمن الساعة 8.30 صباًحا حتىصباًحا حتى 5.30 مساًء مساًء الخميسالخميس 19 أيار/مايوأيار/مايوالتسجيل ع�ب الهاتف
بالتوقيت المحليبالتوقيت المحلي

من الساعةمن الساعة 8.30 صباًحا حتىصباًحا حتى 5.30 مساًء مساًء الجمعةالجمعة 20 أيار/مايوأيار/مايو
بالتوقيت المحليبالتوقيت المحلي

من الساعةمن الساعة 8.00 صباًحا حتىصباًحا حتى 4.00 مساًء مساًء السبتالسبت 21 أيار/مايوأيار/مايو
بالتوقيت المحليبالتوقيت المحلي

من الساعةمن الساعة 8.30 صباًحا حتىصباًحا حتى 5.30 مساًء مساًء الخميسالخميس 19 أيار/مايوأيار/مايوالتصويت ع�ب الهاتف
بالتوقيت المحليبالتوقيت المحلي

من الساعةمن الساعة 8.30 صباًحا حتىصباًحا حتى 6.00 مساًء مساًء الجمعةالجمعة 20 أيار/مايوأيار/مايو
بالتوقيت المحليبالتوقيت المحلي

من الساعةمن الساعة 8.00 صباًحا حتىصباًحا حتى 6.00 مساًء مساًء السبتالسبت 21 أيار/مايوأيار/مايو
بالتوقيت المحليبالتوقيت المحلي

دلء بصوتك إذا قمت بالتسجيل وكنت ما تزال منتظًرا على الهاتف للتصويت عند إغالق القتراع في الساعة  دلء بصوتك إذا قمت بالتسجيل وكنت ما تزال منتظًرا على الهاتف للتصويت عند إغالق القتراع في الساعةستظل قادًرا على الإ ستظل قادًرا على الإ
6.00 مساًء يوم السبتمساًء يوم السبت 21 أيار/مايو.أيار/مايو.

تصويتك آمنتصويتك آمن
إن إجراءات ضمان نزاهة التصويت عبر الهاتف هي نفس الإجراءات التي تطبقها مفوضية النتخابات الأسترالية في مكان القتراع، إن إجراءات ضمان نزاهة التصويت عبر الهاتف هي نفس الإجراءات التي تطبقها مفوضية النتخابات الأسترالية في مكان القتراع، 

والتي تلتزم بقانون النتخابات.والتي تلتزم بقانون النتخابات.

Electoral Commissioner, Canberra..  .مفّوض االنتخابات، كنبرا.مفّوض االنتخابات، كنبرا
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