
របៀ�ៀ�បៀ�ះបៀ�ោ តតាមទូូរសព្ទទ
   ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ �

• រៀ�ៀបចំំភស្តុុ�តាងនៃ�កា�មា�វិជិ្ជជមា� COVID-19។ រៀ�ះគួួ�តែ�ជា៖

 ○ ប្របសិ្តុ�រៀបើ PCR - ទីើតាងំនៃ�មណ្ឌឌ លរៀ�ើើរៀ�ស្តុ ុកាលប�រិៀចំេទី 
�ិងរៀ�លរៀវិលានៃ�កា�រៀ�ើើរៀ�ស្តុវុិជិ្ជជមា��បស់្តុអ្ននក �ិងរៀលខរៀ�ង�ើ
អាជាា ��ស្តុ�ខាភិបាល�បស់្តុអ្ននក (ប្របសិ្តុ�រៀបើមា�)

 ○ ប្របសិ្តុ�រៀបើ RAT (កា�រៀ�ើើរៀ�ស្តុអុ្នង់ទីើតែ�ែ����ស័្តុ) - មាា ក  
�ិងរៀលខរៀស្តុែ� ី(serial number) (ប្របសិ្តុ�រៀបើមា�) កាលប�រិៀចំេទី  
�ិងរៀ�លរៀវិលានៃ�កា�បញ្ជាជ ក់�ើកា�រៀ�ើើរៀ�ស្តុ ុរៀ�ើយ�ិងរៀលខរៀ�ង
�ើអាជាា ��ស្តុ�ខាភិបាល តែ�លអ្ននកបា�ចំ�ះរៀ�ះ ះកា�រៀ�ើើរៀ�ស្តុវុិជិ្ជជមា�
�បស់្តុអ្ននកជាមយួ (ប្របសិ្តុ�រៀបើមា�)។

• រៀ�ទី�ូស្តុ�ទរៀលខ 1800 413 960 រៀ�ើយរៀប្រជ្ជើស្តុរៀ�សី្តុជ្ជរៀប្រមើស្តុទីើ 1 
រៀ�ើមីើចំ�ះរៀ�ះ ះ។ អ្ននកអាចំរៀស្តុនើស្តុ�ំអ្ននកបកតែប្របផ្ទាទ ល់មា�់ តែ�ល�ិ�យ
ភាសា�បស់្តុអ្ននក។ ចូំ�រៀប្រ�ៀមភស្តុុ�តាង�បស់្តុអ្ននកឱ្យយបា��ចួំរាល់ �ើរៀប្រ�ះ
កន�ងអំ្នឡុ�ងរៀ�លរៀ�ទី�ូស្តុ�ទ អ្ននក�ឹងប្រ�វូិបា�រៀស្តុនើស្តុ�ំឱ្យយប្របកាស្តុថា អ្ននក
មិ�អាចំចូំល�មួកតែ�ែងរៀបាះរៀ�ន �បា�រៀទី រៀ�យសា�អ្ននកកំ��ងរៀ�
�ច់ំរៀ�យតែឡុក�ើរៀគួរៀ�យរៀប្រ�ះមា� COVID-19។ 

• អ្ននក�ឹងប្រ�វូិបា�រៀគួរៀ�ាើរៀលខចំ�ះរៀ�ះ ះរៀបាះរៀ�ន �តាមទី�ូស្តុ�ទ ប្របាបំើខទង់ 
�ិងរៀលខស្តុមាា �់ស្តុ�វិ�ិិភា� PIN ប្របាមំយួខទង់�បស់្តុអ្ននកតាម�យៈសា� 
SMS ឬអ្ន�ើតែមល។ អ្ននកប្រ�វូិតែ�រៀប្របើរៀលខទាំងំរៀ�ះ រៀ�រៀ�លអ្ននករៀ�
ទី�ូស្តុ�ទរៀ�ើមីើរៀបាះរៀ�ន ��បស់្តុអ្ននក។

   ការឈ្មោះ��ឈ្មោះ�ោ ត

អាចនឹឹងមានឹបៀព្ទលបៀ�លារង់ចាំកំារបៀ�ទូូរសព្ទទយូូរ។
• ចូំលរៀ�កា�់�ំណ្ឌភាជ ប់�ើសា� SMS ឬអ្ន�ើតែមល�បស់្តុអ្ននក រៀ�ើមីើ

រៀមើល�បូភា�នៃ�ស្តុ�ែឹករៀ�ន � ស្តុប្រមាប់មណ្ឌឌ លរៀបាះរៀ�ន ��បស់្តុអ្ននក។

• រៀ�ៀបចំំរៀលខចំ�ះរៀ�ះ ះប្របាបំើខទង់ រៀលខស្តុមាា �់ PIN �ិងចំំណ្ឌង់
ចំំណូ្ឌលចិំ�កុា�រៀបាះរៀ�ន ��បស់្តុអ្ននកឱ្យយបា��ចួំរាល់។

• រៀ�ទី�ូស្តុ�ទរៀ�រៀលខ 1800 413 960 រៀ�ើយរៀប្រជ្ជើស្តុរៀ�សី្តុជ្ជរៀប្រមើស្តុទីើ  
2 រៀ�ើមីើរៀបាះរៀ�ន �។ អ្ននកអាចំរៀស្តុនើស្តុ�ំអ្ននកបកតែប្របផ្ទាទ ល់មា�់  
តែ�ល�ិ�យភាសា�បស់្តុអ្ននក។ ប្រប�ិប�ុិក��ឹងរៀស្តុនើស្តុ�ំអ្ននកឱ្យយ៖

 ○ រៀ�ើើរៀស្តុចំកុើប្របកាស្តុមយួរៀ��ងរៀទីៀ� អំ្ន�ើសិ្តុទីិទិីទីលួ�បស់្តុអ្ននករៀ�ើមីើ
រៀបាះរៀ�ន �តាមទី�ូស្តុ�ទ

 ○ �ល់ុរៀលខចំ�ះរៀ�ះ ះប្របាបំើខទង់ �ិងរៀលខស្តុមាា �់ស្តុ�វិ�ិិភា� PIN 
ប្របាមំយួខទង់�បស់្តុអ្ននក (ក�ំ�ល់ុរៀ�ះ ះ ឬអាស្តុយ�ា ��បស់្តុអ្ននក - 
រៀ�ះរៀ�ើមីើធានាថាកា�រៀបាះរៀ�ន ��បស់្តុអ្ននករៀ�តែ�ស្តុមាា �់)

 ○ បញ្ជាជ ក់ថាអ្ននកមា��បូភា�នៃ�ស្តុ�ែឹករៀ�ន ��បស់្តុអ្ននក រៀ��ើម�ខអ្ននក
 ○ �ិ�ណ៌្ឌនាអំ្ន�ើ�រៀបៀបតែ�លអ្ននកចំង់ឱ្យយប្រប�ិប�ុិក� ក�់ប្រតា

កា�រៀបាះរៀ�ន ��បស់្តុអ្ននក
 ○ បញ្ជាជ ក់ថារៀ�ះគឺួជា�រៀបៀបតែ�លអ្ននកចំង់រៀបាះរៀ�ន � ម��រៀ�លបញ្ចចប់

កា�រៀ�ទី�ូស្តុ�ទ។

ប្របសិ្តុ�រៀបើអ្ននកបា�រៀ�ើើរៀ�ស្តុវុិជិ្ជជមា� COVID-19 រៀ�ើយ�ឹងស្តុិិ�កន�ងកា��ក់ឱ្យយរៀ�
�ច់ំរៀ�យតែឡុក�ើរៀគួរៀ�នៃ�ារៀបាះរៀ�ន � អ្ននក�ឹងមិ�អាចំរៀបាះរៀ�ន �រៀ�យផ្ទាទ ល់រៀ�កតែ�ែងរៀបាះរៀ�ន � 
ស្តុប្រមាប់កា�រៀបាះរៀ�ន �ស្តុ��័� ិ�ន  ំ2022 រៀ�នៃ�ារៀ�� ៍ទីើ 21 តែខឧស្តុភាបា�រៀទី។

កា�រៀបាះរៀ�ន �តាមទី�ូស្តុ�ទ�ឹងមា��ល់ុជូ្ជ�ចាប់�ើនៃ�ាប្រ��ស្តុី� ៍ទីើ 19 �ល់នៃ�ារៀ�� ៍ទីើ 21  
តែខឧស្តុភា បា�តែ�សុ្តុប្រមាប់អ្ននកតែ�លរៀ�ើើរៀ�ស្តុវុិជិ្ជជមា� COVID-19 បា�រៀ�ះ ះបនាទ ប់�ើនៃ�ាស្តុ�ប្រក  
ទីើ 13 តែខឧស្តុភា រៀមាា ង 6.00 លាា ចំ រៀមាា ងកន�ង�ំប�់។

ប្របសិ្តុ�រៀបើអ្ននកជាអ្ននកទីនំាក់ទី�ំងជិ្ជ�ស្តុនិទីរិៀ�យគ្មាះ �រៀរាគួស្តុញ្ជាា  រៀ�ើយមិ�ចាបំាច់ំរៀ�
�ច់ំរៀ�យតែឡុក�ើរៀគួ អ្ននករៀ�តែ�អាចំរៀបាះរៀ�ន �រៀ�យផ្ទាទ ល់រៀ�កតែ�ែងរៀបាះរៀ�ន �។

ការបៀ�ះបៀ�ោ តប្រ�សិនឹបៀ�ើអ្នោកមានឹ 
COVID-19

ខិិតត�័ណ្ណណព័្ទត៌មានឹ
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BE COVIDSAFE

Khmer / ខ្មែខិែរ



បៀមាោ ងប្រ�តិ�តតិការ

ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ �តាមអនឡាញ
រៀបើក នៃ�ា��� ទីើ 18 តែខឧស្តុភា រៀមាា ង 6.01 លាា ចំ AEST

បិទី នៃ�ារៀ�� ៍ទីើ 21 តែខឧស្តុភា រៀមាា ង 4.00 លាា ចំ AEST

ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ �តាមទូរសព្ទ នៃ�ាប្រ��ស្តុី� ៍ទីើ 19 តែខឧស្តុភា រៀមាា ង 8.30 ប្រ�ឹក �ល់រៀមាា ង 5.30 លាា ចំ រៀមាា ងកន�ង�ំប�់

នៃ�ាស្តុ�ប្រក ទីើ 20 តែខឧស្តុភា រៀមាា ង 8.30 ប្រ�ឹក �ល់រៀមាា ង 5.30 លាា ចំ រៀមាា ងកន�ង�ំប�់

នៃ�ារៀ�� ៍ទីើ 21 តែខឧស្តុភា រៀមាា ង 8.00 ប្រ�ឹក �ល់រៀមាា ង 4.00 លាា ចំ រៀមាា ងកន�ង�ំប�់

ការឈ្មោះ��ឈ្មោះ�ោ តតាមទូរសព្ទ នៃ�ាប្រ��ស្តុី� ៍ទីើ 19 តែខឧស្តុភា រៀមាា ង 8.30 ប្រ�ឹក �ល់រៀមាា ង 5.30 លាា ចំ រៀមាា ងកន�ង�ំប�់

នៃ�ាស្តុ�ប្រក ទីើ 20 តែខឧស្តុភា រៀមាា ង 8.30 ប្រ�ឹក �ល់រៀមាា ង 6.00 លាា ចំ រៀមាា ងកន�ង�ំប�់

នៃ�ារៀ�� ៍ទីើ 21 តែខឧស្តុភា រៀមាា ង 8.00 ប្រ�ឹក �ល់រៀមាា ង 6.00 លាា ចំ រៀមាា ងកន�ង�ំប�់

អ្ននក�ឹងរៀ�តែ�អាចំរៀបាះរៀ�ន ��បស់្តុអ្ននក ប្របសិ្តុ�រៀបើអ្ននកបា�ចំ�ះរៀ�ះ ះ រៀ�ើយកំ��ង�ង់ចារំៀ�តាមទី�ូស្តុ�ទរៀ�ើមីើរៀបាះរៀ�ន � រៀ�រៀ�លតែ�លកា�រៀបាះរៀ�ន �បិទីរៀ�
រៀមាា ង 6.00 លាា ចំ នៃ�ារៀ�� ៍ទីើ 21 តែខឧស្តុភា។

ការបៀ�ះបៀ�ោ តរ�ស់អ្នោកមានឹសុ�តិិភាព្ទ
�ើ�ិវិ�ិើរៀ�ើមីើធានាស្តុ�ចំ��ិភា�នៃ�កា�រៀបាះរៀ�ន �តាមទី�ូស្តុ�ទ គឺួ�ូចំគ្មាន រៀ��ឹង�ើ�ិវិ�ិើតែ�លគួណ្ឌៈកមះកា�រៀ�ៀបចំំកា�រៀបាះរៀ�ន �អូ្នប្រសុាលើអ្ន��វិ�រុៀ�កតែ�ែង
រៀបាះរៀ�ន �តែ�� តែ�លប្របកា�់ខាជ ប់រៀ��ឹងចំាប់រៀបាះរៀ�ន �។

aec.gov.au

ស្ននងការរៀរៀបចំំការរៀ�ះរៀ�ន ត ទីីក្រុ�ងុ Canberra. Electoral Commissioner, Canberra.
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