دری Dari /

ورقهٔ معلوماتی

رای دهید اگر شما
 COVID-19دارید
BE COVIDSAFE

اگر آزمایش  COVID-19شما مثبت بوده و در روز انتخابات در انزوا قرار داشته باشید ،نمیتوانید شخصاً
در محل رأیگیری برای انتخابات فدرال  2022در روز شنبه  21می رأی دهید.
رای دهی تیلفونی از پنجشنبه  19تا شنبه  21می برای افرادی که بعد از ساعت  6.00بعد از ظهر به وقت
محلی روز جمعه  13می آزمایش  COVID-19مثبت داده اند در دسترس خواهد بود.
اگر شما تماس نزدیک و بدون عالئم هستید و نیازی به انزوا ندارید ،همچنان میتوانید شخصاً در محل
رأی گیری رأی دهید.

نحوه رای دادن تیلفونی
 1ثبت نام
•شواهدی مبنی بر مثبت بودن  COVID-19را آماده کنید.
شواهد باید این ها باشد:
○اگر  – PCRمحل مرکز آزمایش ،تاریخ و زمان آزمایش
مثبت تان و شماره مراجعه /رفرنس از اداره صحت تان
(در صورت موجود بودن)
○اگر ( RATتست سریع آنتی ژن)  -نام تجاری و شماره
سریال (در صورت موجود بودن) ،تاریخ و زمان آزمایش
مثبت شما ،و شماره مرجع از مرجع صحی که آزمایش مثبت
خود را در آن ثبت کرده اید (در صورت موجود بودن).
•با  1800 413 960تماس بگیرید و برای ثبت نام گزینه
 1را انتخاب کنید .شما میتواند ترجمانی که به زبان خود
شما صحبت میکند تقاضا کنید .اسناد خود را آماده کنید
چون در جریان تماس از شما خواسته میشود اعالم کنید
که نمیتوانید در محل رای گیری حضور پیدا کنید زیرا در
انزوا به علت  COVID-19هستید.

ممکن است زمان انتظار تماس طوالنی باشد.
•برای مشاهده تصویری ورقه های رای بخش انتخاباتی تان
به پیوند پیام یا ایمیل خود بروید.
•شماره ثبت هشت رقمی PIN ،و تنظیمات برگزیده رای خود
را آماده کنید.
•با  1800 413 960تماس بگیرید و برای دادن رای گزینه 2
را انتخاب کنید .شما میتواند ترجمانی که به زبان خود شما
پرسد که:
میپرسد
کند تقاضا کنید .اپراتور از شما می
میکند
صحبت می
نامه دیگری در مورد واجد شرایط بودن خود برای
○تعهد ٔ
رای دادن از طریق تیلفون انجام دهید
○شماره ثبت هشت رقمی و  PINامنیتی شش رقمی خود
را ارائه دهید (نام یا آدرس خود را ارائه نکنید  -این
تضمین میکند که رای شما مخفی بماند)
○تأیید کنید که تصویری از ورقه های رای خود را در
مقابل خود دارید
○بیان کنید که چگونه میخواهید اپراتور رای شما را ثبت کند
○قبل از خاتمه دادن به تماس تیلفونی تان تایید کنید که
اینگونه میخواهید رای دهید.

22-1681

•یک شماره ثبت رأی تیلفونی هشت رقمی و  PINشش
رقمی محفوظ شما از طریق پیام یا ایمیل برای شما
ارسال میشود .هنگام تماس برای دادن رأی باید از اینها
استفاده کنید.

 2رای دادن

ساعات کاری
ثبت نام آنالین
باز میشود
بسته میشود

ثبت نام توسط تیلفون

رای گیری تیلفونی

ظهر AEST

چهارشنبه  18می
شنبه  21می

ساعت  6:01بعد از
ساعت  4.00بعد از ظهر AEST

پنجشنبه  19می
جمعه  20می

 8:30صبح تا  5:30بعد از ظهر به وقت محلی
 8:30صبح تا  5:30بعد از ظهر به وقت محلی

شنبه  21می

 8:00صبح تا  4:00بعد از ظهر به وقت محلی

پنجشنبه  19می

 8:30صبح تا  5:30بعد از ظهر به وقت محلی

جمعه  20می

 8:30صبح تا  6.00بعد از ظهر به وقت محلی

شنبه  21می

 8:00صبح تا  6.00بعد از ظهر به وقت محلی

وقتیکه محل رای گیری در ساعت  6بعدازظهر روز شنبه  21می بسته میشود ،شما هنوز میتوانید رأی خود را بدهید ،اگر ثبت
نام کرده اید و در صف رای دهی به انتظار هستید.

رای شما محفوظ است

روش هایی برای اطمینان از درستی رای گیری تیلفونی مانند روش هایی است که کمیسیون انتخابات استرالیا در محل رای گیری
اعمال میکند ،که پابندی به قانون انتخابات است.

کمیسیون انتخابات ،کنبیراElectoral Commissioner, Canberra. .

22-1681

aec.gov.au

