
දුරකථනය මගින් චන්දය ප්රරකාශකරන ආකාරය
   

ලියාාපදිංංචි වන්න

• COVID-19 ආසාාදිත බවට සාාක්ෂි සූදාානම් කරගන්න, මේම්වා නම්:

 ○ PCR නම්-පරීක්ෂණ මධ්යයස්ථාානමේ� පිහිටීම, ආසාාදිත 
බව ඔප්පු වූ පරීක්ෂණමේ� දිනය හාා මේ�ලාාව සාහා මේසාෞඛ්යය 
අධිකාරිමේයන් නිකුත්කලා මේයාමු අංකය (ලාබාගත හාැකිනම්)

 ○ RAT (රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාව) මේවළඳ නාමය සාහා අනුකරමික 
අංකය (ලාබාගත හාැකිනම්), ඔමේ� ආසාාදිත පරීක්ෂාමේ� දිනය 
හාා මේ�ලාාව, සාහා ඔමේ� ආසාාදිත පරීක්ෂාව ලියාපදිංචි කලා 
මේසාෞඛ්යය අධිකාරිමේයන් ලාදා මේයාමු අංකය (ලාබාගත හාැකිනම්).

• 1800 413 960 අමතා ලියාපදිංචිය සාඳහාා විකල්ප 1 
මේතාරාගන්නග. ඔමේ� භාාෂාව කතාකරන භාාෂණ පරිවර්තකයකු 
ඉල්ලාාසිටිය හාැක. ඔමේ� සාාක්ෂි සූදාානමින් තබාගන්න. ඇමතුම 
අතරතුර COVID-19 මේ�තුමේවන් හුමේදාකලාාවන මේහායින් චන්දාමේපාලා 
මේවත යා මේනාහාැකි බව පරකාශකරන මේමන් ඔමේඛ්යන් ඉල්ලාා සිටිනු 
ඇති නිසාාය.

• ඔබට ඉලාක්කම් අටක දුරකතන චන්දා ලියාපදිංචිය සාඳහාා 
අංකයක් සාහා ඉලාක්කම් හායක සුරක්ෂිත PIN අංකයක් SMS 
මේහාෝ ඊ තැපෑලා මගින් ලාැමේඛ්යනු ඇත. ඔමේ� චන්දාය පරකාශ කිරීමට 
අමතන විට මේම්වා අනිවාර්මේයන් භාාවිතා කලා යුතුය.

   
චන්දයා පරකාාශ කි�ම

දීර්ඝ දුරකතන පොප්රාපොරාත්තු කාලයන් ගතවීමට ඉඩකඩ ඇත.

• ඔමේ� චන්දා මේකාට්ඨාාශය සාඳහාා වන චන්දා පතිිකාමේ� පරතිරෑපයක් 
දාැකගැනීමට ඔමේ� SMS මේහාෝ ඊ තැපෑලා හාරහාා සාබැඳියාව මේවත 
යන්න.

• ඔමේ� ඉලාක්කම් අමේට් දුරකතන අංකය සාහා සුරක්ෂිත PIN අංකය, 
සාහා චන්දා මනාපයන් සූදාානමින් තබාගන්න.

• 1800 413 960 අමතා චන්දාය පරකාශ කිරීම සාඳහාා විකල්ප 2 
මේතාරාගන්න. ඔමේ� භාාෂාව කතාකරන භාාෂණ පරිවර්තකයකු 
ඉල්ලාාසිටිය හාැක. දුරකතන කිරයාකරැ පහාත මේේ කරන මේලාසා 
ඉල්ලාාසිටිනු ඇත:

 ○ ඔමේ� දුරකතනමේයන් චන්දාය භාාවිතා කිරීමේම් සුදුසුකම් පිළිබඳ 
තවත් පරකාශයක් කරන මේලාසා 

 ○ ඔමේ� ඉලාක්කම් අමේට් ලියාපදිංචි අංකය සාහා ඉලාක්කම් හාමේ� 
සුරක්ෂිත PIN අංකය ලාබා මේදාන මේලාසා (ඔමේ� නම මේහාෝ ලිපිනය 
ලාබා මේනාමේදාන්න- මේමමගින් ඔමේ� චන්දාමේ� රහාස්බව සුුරැමේක්)

 ○ ඔමේ� චන්දා පතිිකාමේ� පරතිරෑපයක් ඔබ ඉදිරිමේ� ඇති බවට 
තහාවුරැ කරන මේලාසා

 ○ දුරකතන කි�යාකරැහාට ඔමේ� චන්දාය පටිගත කලායුතු අයුරැ 
විස්තර කරන මේලාසා

 ○ දුරකතන ඇමතුම නිමකිරීමට මේපර චන්දාය පරකාශකිරීමට ඔබ 
කැමති අයුරැ තහාවුරැ කරන මේලාසා.

ඔබට COVID-19 ආසාාදානය වී සාහා ඒ සාඳහාා මැතිවරණ දිනමේ�දී හුමේදාකලාා  
වීමට ඉඩ ඇතිනම් 2022 මහා මැතිවරණය සාඳහාා මැයි 21 මේසානසුරාදාා පුේගලිකව 
චන්දාමේපාලා මේවත මේගාස් චන්දාය පරකාශකිරීමට මේනාහාැකිවනු ඇත.  

දුරකථානය මගින් චන්දාය පරකාශකිරීමට 19 වන බරහාස්පතින්දාා සිට මැයි 21වන මේසානසුරාදාා 
දාක්වා ඉඩකඩ ඇත්මේත් මැයි 13 සිකුරාදාා පරාමේේශීය මේ�ලාාමේවන් ප.ව. 6.00 ට පසුව 
COVID-19 ආසාාදානය වූ අයට පමණි.

ඔබ මේරෝග ලාක්ෂණ මේනාමැති සාමීප සාබඳතා ඇත්මේතකු වී නම්, සාහා හුමේදාකලාා  
වීම අනවශය නම්, ඔබට තවදුරටත් චන්දාමේපාමේල්දී චන්දාය පරකාශ කලා හාැක.

ඔබට COVID-19 වැැළඳී 
ඇත්නම් චන්දය ප්රරකාශ කිරීම

දත්ත ප්රත්රිිකාවැ
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කිියාත්මක පො�ලාවැන්

මාර්ග ්ගත ලියාාපදිංංචියා
විවෘතවන්මේන් මැයි 18 බදාාදාා AEST ප.ව. 6.01

අවසාන්වන්මේන් මැයි 21 මේසානසුරාදාා AEST ප.ව. 4.00

දුරකාතන ලියාාපදිංංචියා මැයි 19 බරහාස්පතින්දාා පරාමේේශීය මේ�ලාාමේවන් මේප.ව. 8.30 සිට 
ප.ව. 5.30 දාක්වා

මැයි 20 සිකුරාදාා පරාමේේශීය මේ�ලාාමේවන් මේප.ව. 8.30 සිට 
ප.ව. 5.30 දාක්වා

මැයි 21 මේසානසුරාදාා පරාමේේශීය මේ�ලාාමේවන් මේප.ව. 8.00 සිට 
ප.ව. 4.00 දාක්වා

දුරකාථනයා මගින් චන්දයා 
පරකාාශකි�ම

මැයි 19 බරහාස්පතින්දාා පරාමේේශීය මේ�ලාාමේවන් මේප.ව. 8.30 සිට 
ප.ව. 5.30 දාක්වා

මැයි 20 සිකුරාදාා පරාමේේශීය මේ�ලාාමේවන් මේප.ව. 8.30 සිට 
ප.ව. 6.00 දාක්වා

මැයි 21 මේසානසුරාදාා පරාමේේශීය මේ�ලාාමේවන් මේප.ව. 8.00 සිට 
ප.ව. 6.00 දාක්වා

ඔබ ලියාපදිංචිවී ඇත්නම් චන්දාය පරකාශකිරීම මැයි 21 මේසානසුරාදාා ප.ව. 6.00 අවසාන්කරන අවස්තාමේ� තවමත් දුරකතනමේ� රැඳී 
සිටීනම් ඔබට එවිටත් චන්දාය පරකාශ කලා හාැක.

ඔපො� චන්දය සුරක්ෂිතයි
දුරකථානය මගින් චන්දාය පරකාශකිරීමේම් සුවිමේ�ෂී බව තහාවුරැ කිරීමට අවශය කිරයාමාර්ගයන් ඔස්මේට් ලියානු මැතිවරණ මේකාමිසාම  
හාා මැතිවරණ පනත පරකාර චන්දා පරකාශ කරන මධ්යයස්ථාානයන්හි කිරයාදාාමයන්ට සාමාන වනු ඇත.    

aec.gov.au

කැැන්බරාාහි, මැැතිවරාණ කොකැාමැසාාරිස්.  Electoral Commissioner, Canberra.
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