
Како се гласа путем телефона
   

Региструјте се

• Припремите доказе да сте позитивни на 
ковид-19. Ти докази треба да буду:

 ○ ако сте се тестирали PCR тестом – локација 
центра у коме сте се тестирали, датум и 
време позитивног резултата, као и број теста 
(reference number) који су издале здравствене 
власти (ако га имате)

 ○ ако сте се тестирали RAT тестом (брзим 
антигенским тестом) – врста и серијски број 
(ако их имате), датум и време позитивног 
резултата и број признанице који сте добили 
од здравствених власти када сте пријавили 
позитиван резултат теста (ако га имате).

• Назовите 1800 413 960 и изаберите опцију 
бр. 1 да се региструјете. Можете да тражите 
преводиоца за ваш језик. Припремите доказе, 
јер ће се током позива тражити од вас да 
изјавите да не можете да одете на бирачко место 
зато што сте у изолацији због ковида-19.

• Текст поруком или имејлом ће вам се послати 
осмоцифрени регистрациони број за телефонско 
гласање и шестоцифрени безбедни ПИН. 
Те бројеве треба да користите када назовете да 
гласате.

   
Гласање

Могуће је да ћете морати дуго да чекате 
на вези.

• Притисните линк који сте примили у текст поруци 
или у имејлу да погледате слику гласачких 
листића за ваш изборни округ.

• Припремите осмоцифрени регистрациони број, 
ПИН и за кога желите да гласате.

• Назовите 1800 413 960 и изаберите опцију 
бр. 2 да бисте гласали. Можете да тражите 
преводиоца за ваш језик. Телефониста ће вас 
замолити да:

 ○ поново дате изјаву о вашем праву на 
телефонско гласање

 ○ дате осмоцифрени регистрациони број и 
шестоцифрени безбедни ПИН (немојте давати 
своје име или адресу да бисте могли тајно да 
гласате)

 ○ потврдите да имате слику ваших гласачких 
листића испред себе

 ○ кажите телефонисти како желите да 
евидентира ваш глас

 ○ потврдите да на овај начин желите да гласате 
пре него што завршите позив.

Ако сте позитивни на ковид-19 и ако ћете у суботу, 21. маја, на дан 
одржавања савезних избора 2022. бити у изолацији, нећете моћи да 
гласате лично на бирачком месту.

Телефонско гласање ће бити на располагању од четвртка, 19. маја до 
суботe 21. маја за особе које добију позитиван резултат теста на ковид-19 
након 18 часова по локалном времену, у петак, 13. маја.

Ако сте блиски контакт оболеле особе, али немате симптоме и не морате 
да будете у изолацији, ви можете да гласате лично на бирачком месту.

Како ћете гласати 
ако имате ковид-19
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Радно време

Онлајн регистрација

Отвара се у Среду, 18. маја у 18.01 часова по аустралијском 
источном стандардном времену 
(AEST)

Затвара се у Суботу, 21. маја у 16.00 часова AEST

Регистрација путем 
телефона

Четвртак, 19. маја од 8.30 до 17.30 часова по 
локалном времену

Петак, 20. маја од 8.30 до 17.30 часова по 
локалном времену

Субота, 21. маја од 8.00 до 16.00 часова по 
локалном времену

Гласање путем  
телефона

Четвртак, 19. маја од 8.30 до 17.30 часова по 
локалном времену

Петак, 20. маја од 8.30 до 18.00 часова по 
локалном времену

Субота, 21. маја од 8.00 до 18.00 часова по 
локалном времену

Ако у 18 часова у суботу, 21. маја када се биралишта затварају још увек чекате на вези да бисте гласали, 
моћи ћете да гласате под условом да сте се регистровали.

Ваш глас је безбедан
Процедуре којима се осигурава интегритет телефонског гласања су исте као процедуре које Аустралијска 
изборна комисија примењује на бирачким местима, што је у складу са Изборним законом.

aec.gov.au

Председник изборне комисије, Канбера. Electoral Commissioner, Canberra.
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