
ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵ਼ੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ
   ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ

• ਕੋਵਿਡ-19 ਪਜੌ਼ੇਵਿਿ ਹਣੋ ਦਾ ਸਬਤੂ ਵਤਆਰ ਕਰ।ੋ ਇਹ ਹਣੋ਼ੇ ਚਾਹੀਦ਼ੇ ਹਨ:

 ○ ਜ਼ੇ ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਕੀਤਾ ਹ ੈ- ਿੈਸਵਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਤੁਹਾਡ਼ੇ ਪਜੌ਼ੇਵਿਿ 
ਿਸੈਿ ਦੀ ਵਿਤੀ ਅਤ਼ੇ ਸਿਾ ਂਅਤ਼ੇ ਤਹੁਾਡੀ ਵਸਹਤ ਅਥਾਰਿੀ ਦਾ ਹਿਾਲਾ 
ਨੰਬਰ (ਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਹਿੋ਼ੇ)

 ○ ਜ਼ੇਕਰ RAT (ਰਵੈਪਡ ਐਂਿੀਜ਼ੇਨ ਿਸੈਿ) ਕੀਤਾ ਹ ੈ- ਬਾ੍ਡਂ (ਿਾਰਕਾ) ਅਤ਼ੇ 
ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ (ਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਹਿੋ਼ੇ), ਤੁਹਾਡ਼ੇ ਪਜੌ਼ੇਵਿਿ ਿਸੈਿ ਦੀ ਵਿਤੀ 
ਅਤ਼ੇ ਸਿਾ,ਂ ਅਤ਼ੇ ਉਸ ਵਸਹਤ ਅਥਾਰਿੀ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਨੰਬਰ ਵਜਸ ਨਾਲ 
ਤਸੁੀਂ ਆਪਣਾ ਪਜੌ਼ੇਵਿਿ ਿਸੈਿ ਰਵਜਸਿਰ ਕੀਤਾ ਹ ੈ(ਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਹਿੋ਼ੇ)।

• 1800 413 960 'ਤ਼ੇ ਫਨੋ ਕਰ ੋਅਤ਼ੇ ਰਵਜਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪ 1 
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ।ੋ ਤਸੁੀਂ ਵਕਸ਼ੇ ਦਭੁਾਸੀਏ ਦੀ ਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ ਹ ੋਜੋ ਤਹੁਾਡੀ ਭਾਸਾ 
ਬਲੋਦਾ ਹੈ।ਆਪਣ਼ੇ ਸਬਤੂ ਵਤਆਰ ਰਖੱ,ੋ ਵਕਉਂਵਕ ਕਾਲ ਦ਼ੇ ਦਰੌਾਨ ਤਹੁਾਨੰੂ 
ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿ਼ੇਗਾ ਵਕ ਤਸੁੀਂ ਵਕਸ਼ੇ ਿਿੋ ਪਾਉਣ ਿਾਲ਼ੇ 
ਸਥਾਨ 'ਤ਼ੇ ਹਾਜਰ ਹਣੋ ਦ਼ੇ ਅਸਿਰਥੱ ਹ ੋਵਕਉਂਵਕ ਤਸੁੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਣ 
ਇਕਾਤਂਿਾਸ ਕਰ ਰਹ਼ੇ ਹ।ੋ

• ਤਹੁਾਨੰੂ ਇਕੱ ਅੱਠ-ਅੰਕ ਿਾਲਾ ਫਨੋ ਿਵੋਿਗੰ ਰਵਜਸਿ਼੍ੇਸਨ ਨੰਬਰ ਅਤ਼ੇ ਤਹੁਾਡਾ 
ਛ਼ੇ ਅੰਕਾ ਂਿਾਲਾ ਸੁਰਵੱਖਅਤ ਵਪਨੰ SMS ਜਾ ਂਈਿ਼ੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭ਼ੇਵਜਆ ਜਾਿ਼ੇਗਾ। 
ਜਦੋਂ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੀ ਿਿੋ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਦ਼ੇ ਹ ੋਤਾ ਂਤਹੁਾਨੰੂ ਇਹਨਾ ਂਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ

   ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ

ਇਹ ਸੰਭਵ ਹ ੈਕਿ ਫ਼ੋਨ ਤ ੇਲੰਬਾ ਸਮਾ ਂਇਤੰਜਾਰ ਿਰਨਾ ਪਵੇ।

• ਆਪਣ਼ੇ ਚਣੋ ਹਲਕ਼ੇ ਦ਼ੇ ਬਲੈਿ ਪ਼ੇਪਰਾ ਂਦੀ ਤਸਿੀਰ ਦ਼ੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣ਼ੇ SMS 
ਜਾ ਂਈਿ਼ੇਲ ਤ਼ੇ ਭ਼ੇਜ਼ੇ ਵਲੰਕ 'ਤ਼ੇ ਜਾਓ।

• ਆਪਣਾ ਅਠੱ-ਅਕੰ ਦਾ ਰਵਜਸਿ਼੍ੇਸਨ ਨੰਬਰ, ਵਪਨੰ, ਅਤ਼ੇ ਿਿੋ ਪਾਉਣ ਦੀਆ ਂ
ਤਰਜੀਹਾ ਂਵਤਆਰ ਰਖੱ।ੋ

• 1800 413 960 'ਤ਼ੇ ਫਨੋ ਕਰ ੋਅਤ਼ੇ ਿਿੋ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪ 2 ਦੀ 
ਚਣੋ ਕਰ।ੋ ਤਸੁੀਂ ਵਕਸ਼ੇ ਦਭੁਾਸੀਏ ਦੀ ਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ ਹ ੋਜੋ ਤਹੁਾਡੀ ਭਾਸਾ 
ਬਲੋਦਾ ਹ।ੈ ਆਪਰ਼ੇਿਰ ਤਹੁਾਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹ਼ੇਗਾ:

 ○ ਫਨੋ ਦਆੁਰਾ ਿਿੋ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਹੁਾਡੀ ਯਗੋਤਾ ਬਾਰ਼ੇ ਇਕੱ ਹਰੋ ਐਲਾਨ 
ਕਰਨ ਲਈ

 ○ ਆਪਣਾ ਅਠੱ-ਅਕੰ ਦਾ ਰਵਜਸਿ਼੍ੇਸਨ ਨੰਬਰ ਅਤ਼ੇ ਛ਼ੇ-ਅਕੰ ਦਾ ਸਰੱੁਵਖਅਤ 
ਵਪਨੰ ਪਦ੍ਾਨ ਕਰੋ (ਆਪਣਾ ਨਾਿ ਜਾ ਂਪਤਾ ਨਾ ਦਿ ੋ- ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ ੈਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਿੋ ਗਪੁਤ ਰਹ਼ੇਗੀ)

 ○ ਪਸੁਿੀ ਕਰ ੋਵਕ ਤਹੁਾਡ਼ੇ ਸਾਹਿਣ਼ੇ ਤਹੁਾਡ਼ੇ ਬਲੈਿ ਪ਼ੇਪਰਾ ਂਦੀ ਤਸਿੀਰ ਹੈ

 ○ ਇਹ ਦਸੋੱ ਵਕ ਤਸੁੀਂ ਵਕਿੇਂ ਚਾਹੁਦੰ਼ੇ ਹ ੋਵਕ ਆਪਰ਼ੇਿਰ ਤਹੁਾਡੀ ਿਿੋ ਵਰਕਾਰਡ 
ਕਰ਼ੇ

 ○ ਫਨੋ ਕਾਲ ਨੰੂ ਖਤਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ,ਂ ਪਸੁਿੀ ਕਰ ੋਵਕ ਤਸੁੀਂ ਇਸ਼ੇ ਤਰ੍ਾ ਂ
ਿਿੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੰ਼ੇ ਹ।ੋ

ਜ਼ੇਕਰ ਤਹੁਾਡਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਿਸੈਿ ਪੌਜ਼ੇਵਿਿ ਆਇਆ ਹ ੈਅਤ਼ੇ ਚੋਣ ਿਾਲ਼ੇ ਵਦਨ ਇਕਾਤਂਿਾਸ ਕਰ ਰਹ਼ੇ 
ਹਿੋਗੋ਼ੇ, ਤਾ ਂਤਸੁੀਂ ਸਨੀਿਾਰ 21 ਿਈ ਨੰੂ 2022 ਦੀਆ ਂਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣਾ ਂਲਈ ਿਿੋ ਪਾਉਣ ਿਾਲ਼ੇ ਸਥਾਨ ‘ਤ਼ੇ 
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਰੌ ‘ਤ਼ੇ ਿਿੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੋਗ਼ੇ।

ਫਨੋ ਰਾਹੀਂ ਿਿੋ ਪਾਉਣਾ ਿੀਰਿਾਰ 19 ਿਈ ਤੋਂ ਸਨੀਿਾਰ 21 ਿਈ ਤਕੱ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਿ਼ੇਗਾ 
ਵਜਹਨਾ ਂਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਸੈਿ ਸੁਕੱਰਿਾਰ 13 ਿਈ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਸਿੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਿ 6.00 ਿਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਪੌਜ਼ੇਵਿਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ੇ ਤਸੁੀਂ ਨਜਦੀਕੀ ਸਪੰਰਕ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋ ਪਰ ਤਹੁਾਨੰੂ ਕੋਈ ਲਛੱਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤ਼ੇ ਤਹੁਾਨੰੂ ਇਕਾਤਂਿਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤਸੁੀਂ ਅਜ਼ੇ ਿੀ ਿਿੋ ਪਾਉਣ ਿਾਲ਼ੇ ਸਥਾਨ ‘ਤ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤ਼ੇ ਿਿੋ ਪਾ ਸਕਦ਼ੇ ਹੋ।

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿ਼ੋਕਵਡ-19 ਹ਼ੋਇਆ 
ਹੈ ਤਾ ਂਵ਼ੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ

ਤਥੱ ਸ਼ੀਟ

22
-1

68
1

1 2

BE COVIDSAFE

Punjabi / ਪਜੰਾਬੀ



ਿੰਮ ਦ ੇਘਟੰੇ

ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ

ਖੁਲ੍ੱਦਾ ਹੈ ਬੁਧੱਿਾਰ 18 ਿਈ ਸਾਿ 6.01 ਿਜ਼ੇ AEST

ਬਦੰ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਸਨੀਿਾਰ 21 ਿਈ ਸਾਿ 4.00 ਿਜ਼ੇ AEST

ਫੋਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਿੀਰਿਾਰ 19 ਿਈ ਸਥਾਨਕ ਸਿੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿ਼ੇਰ਼ੇ 8.30 ਿਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਾਿ 5.30 ਿਜ਼ੇ ਤਕੱ

ਸੁਕੱਰਿਾਰ 20 ਿਈ ਸਥਾਨਕ ਸਿੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿ਼ੇਰ਼ੇ 8.30 ਿਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਾਿ 5.30 ਿਜ਼ੇ ਤਕੱ

ਸਨੀਿਾਰ 21 ਿਈ ਸਥਾਨਕ ਸਿੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿ਼ੇਰ਼ੇ 8.00 ਿਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਾਿ 4.00 ਿਜ਼ੇ ਤਕੱ

ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਿੀਰਿਾਰ 19 ਿਈ ਸਥਾਨਕ ਸਿੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿ਼ੇਰ਼ੇ 8.30 ਿਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਾਿ 5.30 ਿਜ਼ੇ ਤੱਕ

ਸੁਕੱਰਿਾਰ 20 ਿਈ ਸਥਾਨਕ ਸਿੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿ਼ੇਰ਼ੇ 8.30 ਿਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਾਿ 6.00 ਿਜ਼ੇ ਤਕੱ

ਸਨੀਿਾਰ 21 ਿਈ ਸਥਾਨਕ ਸਿੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿ਼ੇਰ਼ੇ 8.00 ਿਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਾਿ 6.00 ਿਜ਼ੇ ਤਕੱ

ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ੇ ਿੀ ਆਪਣੀ ਿਿੋ ਪਾਉਣ ਦ਼ੇ ਯਗੋ ਹਿੋਗੋ਼ੇ ਜ਼ੇਕਰ ਤਸੁੀਂ ਰਵਜਸਿਰ ਕੀਤਾ ਹ ੈਅਤ਼ੇ ਸਨੀਿਾਰ 21 ਿਈ ਨੰੂ ਸਾਿ 6.00 ਿਜ਼ੇ ਚਣੋ ਬੰਦ ਹਣੋ 'ਤ਼ੇ ਿਿੋ ਪਾਉਣ ਲਈ 
ਲਾਈਨ 'ਤ਼ੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹ਼ੇ ਹ।ੋ

ਤਹੁਾਡੀ ਵ਼ੋਟ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਹੈ
ਫਨੋ ਰਾਹੀਂ ਿਿੋ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਇਿਾਨਦਾਰੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਵ੍ਕਵਰਆਿਾ ਂਆਸਿ਼੍ੇਲੀਆਈ ਚਣੋ ਕਵਿਸਨ ਦਆੁਰਾ ਿਿੋ ਪਾਉਣ ਿਾਲ਼ੇ ਸਥਾਨ 'ਤ਼ੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆ ਂ
ਪਵ੍ਕਵਰਆਿਾ ਂਿਾਗਂ ਹੀ ਹਨ, ਜ ੋਇਲੈਕਿਰੋਲ ਐਕਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।

aec.gov.au

ਚਣੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕੈਨਬਰਾ। Electoral Commissioner, Canberra.
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