
တယ်လ်ီဖုီုန်း�်ဖြဖုင့််် မဲဲပေး��န်းည်း�်
   မှှတ််ပံုံ�တ်င်ခ်ြ�င်�်

• ကုို�ဗစ််-၁၉ ရော�ာဂါါပုိုး��ရော�့�ရော�ကိုာင်း�် အရော�ာက်ိုအ�ာ� စ်�ရော�ာင်း�်ပိုးါ။  
ဖြ�စ််သင်း်သ်ည့််အ်ချျက်ိုများျာ�များာာ -

 ○ အကိုယ််၍ PCR ဖြ�စ််ပိုးါကို – (ဖြ�စ််နိုု�င်းလ်ျှှင်း)် စ်မ်ျား�သပ်ိုးစ်စ််ရော��မုျား ဖြပိုးုလျှ�ပ်ိုး
သည့််ရ်ောေ�ာ၊ ရော�ာဂါါပုိုး��ရှိာ ုရော�ကိုာင်း�် အ�ည့်ဖ်ြပိုးုသည့်် ်ရောေ ်စွဲစ်ဲ�၊ အချျေုန်ိုာင်း် ်သင်း် ်
ကိုျေ�်များာရော�� ပိုးည့်ာရှိာင်း၏် �ည့်ညှ်ွှေ�်ေပံိုး�်

 ○ အကိုယ််၍ ချနိုာာကုို�ယ််�ဲင်း ်ရော�ာဂါါဘယ်ဖြ�စ််ရောစ်သည့်် ်ပိုးဋုိလျှ့ံပိုးစ်စည့်�်ကုို�  
အဖြများေစ််မ်ျား�သပ်ိုးမုျား (RAT) – �ံ�ုပ်ိုးနိုာင်း် ်အများာ�်စ်ဉ်် (ဖြ�စ််နိုု�င်းလ်ျှှင်း)်၊ ရော�ာဂါါပုိုး��ရှိာ ု
ရော�ကိုာင်း�် အ�ည့်ဖ်ြပိုးုသည့်် ်ရောေ ်စွဲစ်ဲ�၊ အချျေုန်ိုာင်း် ်သင်း်က်ိုျေ�်များာရော�� ပိုးည့်ာရှိာင်း�ံ်များာ 
သင်း ်ရော�ာဂါါပုိုး��ရှိာ ုရော�ကိုာင်း�် များာ�်ပံိုး��င်းသ်ည့်် ်�ည့်ညှ်ွှေ�်ေပံိုး�် (ဖြ�စ််နိုု�င်းလ်ျှှင်း)်

• 1800 413 960 ကုို��က်ိုသဲယ််ပြီးပိုးး� ေည့်�်လျှမ်ျား� 1 ကုို� ရော�ဲ�ချျယ််ပိုးါ။  
သင်း် ်ဘာသာစ်ကိုာ� ရောဖြပိုးာသည့််စ််ကိုာ�ဖြပိုးေကု်ို� သင်း ်ရော�ာင်း�်နိုု�င်းပ်ိုးါသည့်။် ��ေ�်�က်ို
ချျေု�ဲ်င်း ်သင်း်�ဲ်င်း ်ကုို�ဗစ််-၁၉ ရော�ာဂါါပုိုး��ရော�့�ပြီးပိုးး� သး�သေ ်စ်ွဲချဲ�ရောေ�ေ ်လုျှ�အပ်ိုးသူဖြ�စ််
သည့််အ်�ဲက်ို များ�ရံုံ�သု�  များလျှာနိုု�င်းရ်ော�ကိုာင်း�် အ�ည့်ဖ်ြပိုးု ရောဖြပိုးာခုျ�င်း�်လုျှမ််ျားများည့် ် 
ဖြ�စ််သည့််အ်�ဲက်ို သင်း် ်အရော�ာက်ိုအ�ာ�များျာ�ကုို� အ�င်းသ်င်း် ်လျှ�ပ်ိုး�ာ�ပိုးါ။

• သင်း်�ံ် ကုိုေ�်ဂါဏေ�် ၈ လံျှ��ပိုးါရောသာ �ယ််လျှး��ေ�်ဖြ�င်း် ်များ��နိုဒ ရောပိုး�သည့်် ် 
များာ�်ပံိုး��င်းအ်များာ�်နိုာင်း် ်သင်း်အ်�ဲက်ို လံျှ�ဖြခံျု စု်�်ချျ�ရောသာ ကုိုေ�်ဂါဏေ�် ၆ လံျှ��ပိုးါ 
PIN ေပံိုး�်ကုို� SMS သု�များဟု��် အး�ရောများ�လ်ျှဖြ�င်း် ်ပုိုး�ရောပိုး�ပိုးါများည့်။် သင်း ်များ�ရောပိုး��ေ ်
��ေ�်�က်ိုသည့််အ်ချါ ၎င်း�်�ု�ကုို� အသံ��ဖြပိုးု�ပိုးါများည့်။်

   မဲှပေးပုံ�ခြ�င်�်

တယ်လ်ီဖုီုန်း�်ဖြဖုင့််် အဆက််အသွွယ်ရ်ရန်း ်ပေး�ာင့်််ဆုုင့််�ရသွည််းအ်ချိိနု်း ် 
ကြာက်ာဖြမဲင့်််နိုုုင့််�ါသွည်း။်

• သင်း် ်များ��နိုဒေယ််များာ များ��နိုဒစ်ာ�ဲက်ိုများျာ�၏ ပံိုး�ကုို� �ကိုည့််�်ေ ်သင်း် ်SMS သု�များဟု��်  
အး�ရောများ�လ်ျှ�ဲင်းရ်ှိာ ုရောသာ ချျ�်ု�က်ို�များည့််ရ်ောေ�ာ (link) ကုို� �ကိုည့််ပ်ိုးါ။

• သင်း် ်ကုိုေ�်ဂါဏေ�် ၈ လံျှ��ပိုးါ များာ�်ပံိုး��င်းေ်ပံိုး�်၊ PIN နိုာင်း် ်သင်း် ်�နိုဒအရောလျှျာက်ို 
ရော�ဲ�ချျယ််လုျှ�မုျားများျာ�ကုို� အ�င်းသ်င်း် ်လျှ�ပ်ိုး�ာ�ပိုးါ။

• 1800 413 960 ကုို��က်ိုသဲယ််ပြီးပိုးး� ေည့်�်လျှမ်ျား� 2 ကုို� ရော�ဲ�ချျယ််ပိုးါ။   
သင်း် ်ဘာသာစ်ကိုာ� ရောဖြပိုးာသည့််စ််ကိုာ�ဖြပိုးေကု်ို� သင်း ်ရော�ာင်း�်နိုု�င်းပ်ိုးါသည့်။် 
�ယ််လျှး��ေ�်ရောဖြ�သူကို သင်း်အ်ာ� –

 ○ သင်း ်�ယ််လျှး��ေ�်ဖြ�င်း် ်များ��နိုဒရောပိုး�ခဲျင်း် ်ရှိာ ု�သည့််အ်ရော�ကိုာင်း�်ကုို�  
ရောောက်ို�ပ်ိုး�စ််ကြိကုိုမ်ျား �ပ်ိုးမံျား အ�ည့်ဖ်ြပိုးု ရောဖြပိုးာခုျ�င်း�်ပိုးါလုျှမ််ျားများည့်။်

 ○ သင်း် ်ကုိုေ�်ဂါဏေ�် ၈ လံျှ��ပိုးါ များာ�်ပံိုး��င်းေ်ပံိုး�်နိုာင်း် ်ကုိုေ�်ဂါဏေ�် ၆ လံျှ��ပိုးါ PIN 

ေပံိုး�်ကုို�ရောများ�များည့်။် (သင်း်အ်များည့်၊် သု�များဟု��် ရောေ�ပ်ိုးလုျှပ်ိုးစ်ာကုို� များရောပိုး�ပိုးါနိုာင်း် ် 
သု�များာသာ သင်း်မ်ျား�သည့် ်လျှျ�ုဝှာက်ိုစဲ်ာ ရှိာ ုရောေပိုးါလုျှမ််ျားများည့်)်။

 ○ သင်း် ်များ�စ်ာ�ဲက်ိုများျာ�၏ပံိုး��ုပ်ိုးသည့် ်သင်း်ရ်ောရှိာ �ရောများာာက်ို ရှိာ ုရောေရော�ကိုာင်း�်  
အ�ည့်ဖ်ြပိုးုခုျ�င်း�်များည့်။်

 ○ သင်း် ်များ��နိုဒကုို� ��ေ�်ရောဖြ�သူကို များည့်သု်�များည့်ပံ်ိုး� များာ�်�မ်ျား��င်း�်များည့်ကု်ို�  
ရော�ာ်ဖြပိုးခုျ�င်း�်များည့်။်

 ○ �ယ််လျှး��ေ�်များချျများး ဤေည့်�်များာာ သင်း ်များ��နိုဒရောပိုး�လုျှ�ရောသာ ေည့်�်ဖြ�စ််ရော�ကိုာင်း�် 
အ�ည့်ဖ်ြပိုးုခုျ�င်း�်များည့်။်

အကိုယ််၍ သင်းသ်ည့် ်ကုို�ဗစ််-၁၉ ရော�ာဂါါပုိုး��ရော�့�ပြီးပိုးး� များ��နိုဒ ရောပိုး�သည့််ရ်ောေ ်စွဲ�ဲင်း ်သး�သေ ်စ်ွဲချဲ�ရောေ�များည့်ဖ်ြ�စ််ပိုးါကို 
သင်းသ်ည့် ်ရောများလျှ 21 �က်ိုရောေ ် စ်ရောေရောေ ်စွဲ�ဲင်း ်2022 ချ�နိုာစ်် ဖြပိုးည့်ရ်ော�ာင်းစ််� ရော�ဲ�ရောကိုာက်ိုပဲိုး�အ�ဲက်ို များ��နိုဒ  
ရောပိုး�သည့််ရ်ောေ�ာ�ဲင်း ်များ�ရောပိုး�ခဲျင်း်ရ်ှိာ ုများည့်မ်ျားဟု��်ပိုးါ။ 

ရောများလျှ 13 �က်ို ရောသာ�ကိုာရောေ ် ရောေသစံ်ရော�ာ်ချျေု ်ည့်ရောေ 6.00 ော�း ရောောက်ိုပုိုး�င်း�်�ဲင်း ်ကုို�ဗစ််-19 ရော�ာဂါါပုိုး�� 
ရော�့�သူများျာ�အ�ဲက်ို �ယ််လျှး��ေ�်ဖြ�င်း် ်များ�ရောပိုး�ဖြချင်း�်ကုို� ရောများလျှ 19 �က်ို �ကိုာသာပိုးရော��ရောေမ်ျားာ ရောများလျှ 21  
�က်ိုရောေ ် စ်ရောေရောေအ်�ု ဖြပိုးုလျှ�ပ်ိုးနိုု�င်းပ်ိုးါသည့်။်

အကိုယ််၍ သင်းသ်ည့် ်အေး�ကိုပ်ိုး�ုရော�့ချ�်သူဖြ�စ််ပြီးပိုးး� ရော�ာဂါါလျှကိုခဏာများျာ�များရော�့�ပိုးါကို သင်းသ်ည့် ် 
သး�သေ ်စ်ွဲချဲ�ရောေ�ေ ်များလုျှ�အပ်ိုးပိုးါ၊ များ��နိုဒ ရောပိုး�သည့််ရ်ောေ�ာကုို� ကုို�ယ််�ု�င်းသဲ်ာ�ရော�ာက်ို များ�ရောပိုး�နိုု�င်းပ်ိုးါသည့်။်

အကယ်၍် ကု�ဗစ််-၁၉ ရုိှိနေေပါါက  
မဲဲဆန္ဒဒ နေပါးခြ�င််းး 

အချျက််အလက််
စာာစောစာာင််
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Burmese / မြ�န်�်ာ



အလုီ�်ချိိနု်းမ်ဲိာ�

အွွန်လ်ိုု�င်�် စာာရင်�်သွွင်�်ခြ�င်�်

�ဲင်း်ခ်ျျေု် ဗ�ောဟု�ူရောေ ် ရောများလျှ 18 �က်ိုရောေ ် ဩစ်ရော���လျှျာ�နိုု�င်းင််း ံအရောရှိာ �ပုိုး�င်း�်စံ်ရော�ာ်ချျေု ်ည့်ရောေ 6.01 ော�း

ပုိုး�်ချျေု် စ်ရောေရောေ ် ရောများလျှ 21 �က်ိုရောေ ် ဩစ်ရော���လျှျာ�နိုု�င်းင််း ံအရောရှိာ �ပုိုး�င်း�်စံ်ရော�ာ်ချျေု ်ည့်ရောေ 4.00 ော�း

တ်ယ်လီ်ိုဖု�န်�်ခြဖုင်် ် 
စာာရင်�်သွွင်�်ခြ�င်�် 

�ကိုာသာပိုးရော��ရောေ ် ရောများလျှ 19 �က်ိုရောေ ် ရောေသစံ်ရော�ာ်ချျေု ်ေေံက်ို 8.30 ော�းများာ ည့်ရောေ 5.30 ော�းအ�ု 

ရောသာ�ကိုာရောေ ် ရောများလျှ 20 �က်ိုရောေ ် ရောေသစံ်ရော�ာ်ချျေု ်ေေံက်ို 8.30 ော�းများာ ည့်ရောေ 5.30 ော�းအ�ု 

စ်ရောေရောေ ် ရောများလျှ 21 �က်ိုရောေ ် ရောေသစံ်ရော�ာ်ချျေု ်ေေံက်ို 8.00 ော�းများာ ည့်ရောေ 4.00 ော�းအ�ု 

တ်ယ်လီ်ိုဖု�န်�်ခြဖုင်် ်မဲှဆန္ဒဒ  
ပေးပုံ�ခြ�င်�်

�ကိုာသာပိုးရော��ရောေ ် ရောများလျှ 19 �က်ိုရောေ ် ရောေသစံ်ရော�ာ်ချျေု ်ေေံက်ို 8.30 ော�းများာ ည့်ရောေ 5.30 ော�းအ�ု 

ရောသာ�ကိုာရောေ ် ရောများလျှ 20 �က်ိုရောေ ် ရောေသစံ်ရော�ာ်ချျေု ်ေေံက်ို 8.30 ော�းများာ ည့်ရောေ 6.00 ော�းအ�ု

စ်ရောေရောေ ် ရောများလျှ 21 �က်ိုရောေ ် ရောေသစံ်ရော�ာ်ချျေု ်ေေံက်ို 8.00 ော�းများာ ည့်ရောေ 6.00 ော�းအ�ု

စ်ရောေရောေ ် ရောများလျှ 21 �က်ိုရောေ ် ည့်ရောေ 6.00 ော�း�ဲင်း ်များ�ရံုံ�များျာ� ပုိုး�်ရောသာ်လျှည့်�် အကိုယ််၍သင်းသ်ည့် ်များ�ရောပိုး��ေ ်စ်ာ�င်း�်သဲင်း�်�ာ�ပြီးပိုးး� ��ေ�်ဖြ�င်း် ်များ�ရောပိုး��ေ ်

ရောစ်ာင်း်�ု်�င်း�်ရောေ�လျှှင်းလ်ျှည့်�် များ�ရောပိုး�နိုု�င်းစဲ််မ်ျား� ရှိာ ုပြီးများ�ရှိာ ုရောေများည့်။် 

သွင့််် မဲဲဆနိုဒ ပေး��ဖြချိင့််�တွင့်် လီံုဖြခံျိ�သွုုသွ�်ုမုဲ ရုိှိ�ါသွည်း။် 

�ယ််လျှး��ေ�်ဖြ�င်း် ်များ�ရောပိုး�ဖြချင်း�်၏ �ည့်�်ကိုည့််ရ်ောဖြ�ာင်း်မ်ျား�်မုျားရှိာ ုရောစ်ဖြချင်း�်ကုို� ရောသချျာရောစ်ရောသာ လျှ�ပ်ိုး�ံ��လျှ�ပ်ိုးေည့်�်များျာ�သည့် ်ဩစ်ရော���လျှျေ ်ရော�ဲ�ရောကိုာက်ိုပဲိုး� 

ရောကိုာ်များရှိာင်းက်ို ရော�ဲ�ရောကိုာက်ိုပဲိုး� �ု�င်း�်ာ ဥပိုးရောေကုို� လုျှ�က်ိုောကိုျင်း်သံ်��သည့်် ် များ�ရံုံ��ု�င်း�်ာ လျှ�ပ်ိုး�ံ��လျှ�ပ်ိုးေည့်�်များျာ�နိုာင်း် ်အ��ူပူိုးင်း ်ဖြ�စ််ပိုးါသည့်။်

aec.gov.au

ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲး�ဆုို�င်�်ာ ရွေး�ာ်မရှှင် ်ဦး�စီးး�၊ Canberra။  Electoral Commissioner, Canberra.
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