
Како да гласате по телефон
   

Запишете се за гласање

• Подгответе докази дека сте позитивни на COVID-19. 
Тоа се:

 ○ ако сте направиле PCR тест – податоци за местото 
на центарот за тестирање, датумот и времето на 
вашиот позитивен тест и референтниот број на 
вашата здравствена установа (ако го имате)

 ○ ако сте направиле RAT тест (брз антигенски тест) 
– марката и серискиот број (ако ги имате), датумот 
и времето на на вашиот позитивен тест, како и 
референтниот број од здравствената установа 
во која сте го пријавиле позитивниот резултат на 
вашиот тест (ако го имате).

• Јавете се на 1800 413 960 и изберете ја опцијата ‘1’ 
за да се запишете за гласање. Можете да побарате 
преведувач кој го зборува вашиот јазик. Имајте ги 
доказите при рака бидејќи за време на повикот 
од вас ќе биде побарано да изјавите дека не сте 
во состојба да одите на гласачко место бидејќи се 
изолирате со COVID-19.

• Со СМС порака или преку имејл ќе ви бидат 
испратени осумцифрен регистерски број за гласање 
по телефон и шестцифрен безбеден PIN код. Мора да 
ги користите овие броеви кога ќе се јавите да гласате.

   
Гласање 

Можно е времето на чекање откако ќе се јавите да 
биде долго.

• Одете на линкот од вашата СМС порака или имејл за 
да видите слика на гласачките ливчиња за вашата 
изборна единица.

• Имајте ги при рака вашиот осумцифрен регистерски 
број, PIN кодот и список на кандидатите за кои 
претпочитате да гласате.

• Јавете се на 1800 413 960 и изберете ја опцијата ‘2’ 
за да гласате. Можете да побарате преведувач кој го 
зборува вашиот јазик. Телефонистот ќе ве замоли:

 ○ да дадете уште една изјава дека исполнувате 
услови да гласате по телефон
 ○ да ги наведете вашиот осумцифрен регистерски 
број и шестцифрен безбеден PIN код (не го 
наведувајте вашето име или адреса – со тоа се 
гарантира дека вашиот глас ќе остане таен) 
 ○ потврдете дека имате слика од вашите гласачки 
ливчиња пред вас
 ○ објаснете како би сакале телефонистот да го 
заведе вашиот глас

 ○ потврдете дека токму така сакате да гласате пред 
да завршите со разговорот.

Ако сте добиле позитивен резултат на тест за COVID-19 и ќе бидете во 
изолација на денот на изборите, нема да можете лично да гласате на 
гласачко место на сојузните избори 2022, во сабота 21 мај.

Гласањето по телефон ќе биде достапно од четврток до сабота,  
т.е. од 19 до 21 мај за лица кои имале позитивен резултат на тест за 
COVID-19 после 6.00 попладне според локалното време во петок, 13 мај.

Ако сте близок контакт без симптоми и не треба да се изолирате,  
сепак можете да гласате лично на гласачко место.

Како да гласате ако 
имате COVID-19
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Работно време

Запишување онлајн

Започнува Среда, 18 мај во 6.01 попладне (според 
австралиското источно 
стандардно време – AEST)

Завршува Сабота, 21 мај во 4.00 попладне  AEST

Запишување за гласање 
по телефон

Четврток, 19 мај од 8.30 наутро до 5.30 попладне 
според локалното време

Петок, 20 мај од 8.30 наутро до 5.30 попладне 
според локалното време

Сабота, 21 мај од 8.00 наутро до 4.00 попладне 
според локалното време

Гласање преку телефон Четврток, 19 мај од 8.30 наутро до 5.30 попладне 
според локалното време

Петок, 20 мај од 8.30 наутро до 6.00 попладне 
според локалното време

Сабота, 21 мај од 8.00 наутро до 6.00 попладне 
според локалното време

Вие сепак ќе можете да гласате ако сте запишани и чекате на линија да гласате кога гласањето ќе заврши 
во 6.00 попладне во сабота, 21 мај.

Вашиот глас е безбеден
Процедурите за обезбедување на интегритетот на телефонското гласање се исти како и процедурите кои 
Австралиската изборна комисија ги применува на гласачките места, а кои се во согласност со Изборниот 
законик.

aec.gov.au

Претседателот на Изборната комисија, Канбера. Electoral Commissioner, Canberra.
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