
த�ொலைபேசி மூைம் வொக்களிககும் வி�ம்
   

பதிவு செய்யவும்

• ‘உங்களுக்கு க்கோவிட்-19’ இருக்்ககிறது எனற முடிவவக் 
்கோண்ிக்கும் ஆதோரதவத தயோர்டுததுங்கள். அதகில் இருக்்க 
கவணடியவவ:

 ○ PCR - எனறோல் - ்ரிக�ோதவை ச�யயப்ட்்ட வையததகின 
அவைவி்டம் , உங்கள் ‘்ோ�ிட்டிவ்’ க�ோதவை முடிவின கததகி, 
கேரம் ைற்றும் உங்கள் சு்கோதோர அதகி்கோரியி்டைிருந்து 
ச்றப்ட்்ட குறிபபு இலக்்கம் (்ககிவ்டக்குைோயின)

 ○ RAT (துரித கேோயறிவுச் க�ோதவை) எனறோல் - க�ோதைியின 
வரதத்கப ச்யர ைற்றும் சதோ்டர எண (்ககிவ்டக்குைோயின) 
உங்கள் ‘்ோ�ிட்டிவ்’ ்ரிக�ோதவையின தகி்கதகி ைற்றும் கேரம், 
ைற்றும் உங்கள் ‘்ோ�ிட்டிவ்’ ்ரிக�ோதவை முடிவவ நீங்கள் 
்தகிவு ச�யத சு்கோதோர அதகி்கோரியி்டைிருந்து ச்ற்ற குறிபபு 
இலக்்கம் (்ககிவ்டக்குைோயின).

• 1800 413 960 எனற இலக்்கதவத அவைதது ்தகிவு ச�யவதற்கு 
கதரவு 1 ஐத சதரிவுச�யயவும். உங்கள் சைோைிவயப க்சும் 
உவரச்யரப்ோளர ஒருவர கவணடுசைை நீங்கள் க்கட்்கலோம். 
அவைப்ின க்ோது, நீங்கள் ‘க்கோவிட்-19’ ்கோரணைோ்க 
தைிவைப்டுததப்ட்டுள்ளதோல், வோக்குச் �ோவடிக்கு ச�ல்ல 
முடியவில்வல எனறு உறுதகிசைோைி கூறுைோறு நீங்கள் 
க்கட்்கப்டுவீர்கள் என்தோல் உங்களி்டம் இருக்கும் ஆதோரதவத 
தயோரோ்க வவததகிருங்கள்.

• உங்களுக்கு எட்டு இலக்்க சதோவலக்�ி-மூல வோக்்களிபபுப 
்தகிவு எண ைற்றும் ஆறு இலக்்க ்ோது்கோப்ோை PIN ஒனறு 
SMS அல்லது ைினைஞ�ல் மூலம் அனுப்ப்டும். நீங்கள் 
வோக்்களிக்்க அவைக்கும் க்ோது நீங்கள் ்கட்்டோயம் இவற்வறப 
்யன்டுதத கவணடும்.

   
வாக்களிப்பு

நீண்ட பேரம் அலைபேிற்கொ்கக ்கொத�திருக்க 
பவணடியிருக்கைொம்.

• உங்கள் கதரதல் ்ிரிவுக்்கோை வோக்குச்சீட்டு்களின ்்டதவதப 
்ோரப்தற்கு உங்கள் SMS அல்லது ைினைஞ�லில் உள்ள 
இவணப்ிற்குச் ச�ல்லவும்.

• உங்களின எட்டு இலக்்க ்தகிவு எண, PIN ைற்றும் வோக்்களிக்கும் 
விருப்தகதரவு்கவள தயோரோ்க வவததகிருக்்கவும்.

• 1800 413 960 எனற இலக்்கதவத அவைதது வோக்்களிப்தற்கு 
கதரவு 2 ஐத சதரிவுச�யயவும். உங்கள் சைோைிவயப க்சும் 
உவரச்யரப்ோளர ஒருவர கவணடுசைை நீங்கள் க்கட்்கலோம். 
சதோவலக்�ி இயக்குேர உங்களி்டம் க்கட்்கக் கூடியவவ:

 ○ சதோவலக்�ி மூலம் வோக்்களிக்்க உங்கள் தகுதகி ்ற்றி 
ைற்சறோரு உறுதகிசைோைிவய கைற்ச்கோள்ளல்

 ○ உங்கள் எட்டு இலக்்க ்தகிவு எண ைற்றும் ஆறு இலக்்க 
்ோது்கோப்ோை PIN-ஐக் ச்கோடுக்்கவும் (உங்கள் ச்யர 
அல்லது மு்கவரிவயக் ச்கோடுக்்க கவண்டோம் - இது உங்கள் 
வோக்கு இர்க�ியைோ்க இருப்வத உறுதகி ச�ய்ககிறது)

 ○ உங்கள் வோக்குச் சீட்டின ்்டம் உங்கள் முன இருப்வத 
உறுதகிப்டுததகிக் ச்கோள்ளுங்கள்

 ○ உங்கள் வோக்வ்கத சதோவலக்�ி இயக்குேர எவ்வோறு ்தகிவு 
ச�யய கவணடுசைை நீங்கள் விரும்புவவத விவரிக்்கவும்

 ○ அவைபவ் முடிப்தற்கு முன, நீங்கள் இவ்வோறுதோன 
வோக்்களிக்்க விரும்பு்ககிறீர்கள் என்வத உறுதகிப்டுததவும்.

கதரதல் ேோளில் நீங்கள் ‘க்கோவிட்-19’ க�ோதவையில் ்ோ�ிட்டிவ் முடிவவப ச்ற்று 
தைிவைப்டுததலில் இருபபீர்களோயின, 2022 கை 21 �ைிக்்ககிைவையனறு ‘ஃச்்டரல்’ 
கதரதலுக்்கோை வோக்குச் �ோவடியில் நீங்கள் கேரில் வோக்்களிக்்க முடியோது.

கை 13 சவள்ளிக்்ககிைவை உள்ளூர கேரப்டி ைோவல 6.00 ைணிக்குப ்ிறகு 
‘க்கோவிட்-19’ ‘் ோ�ிட்டிவ்’ முடிவவப ச்ற்றவர்களுக்கு 19 வியோைன முதல் 21 
�ைிக்்ககிைவை வவர சதோவலக்�ி மூலம் வோக்்களிக்்க முடியும்.

கேோயதசதோற்று உள்ள ஒருவரு்டன சேருங்ககிய சதோ்டர்ில் இருந்தகிருக்கும் 
ஒருவரோ்க நீங்கள் இருக்கும் அகத கவவள, கேோய அறிகுறி்ககளோ, 
தைிவைப்டுததகிக்ச்கோள்ள கவணடிய அவ�ியகைோ உங்களுக்கு 
இல்வலசயனறோல், நீங்கள் வோக்குச் �ோவடியில் கேரில் வோக்்களிக்்கலோம்.

உங்களுககு ‘ப்கொவிட்-19’ 
இருந�ொல் வொக்களிககும் 
வி�ம்

�்கவல் �ொள்
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தசயல்ேடும் பேரங்கள்

இணை்யவழிப் பதிவு

தகிறக்கும் கேரம் கை18 புதன்ககிைவை ைோவல 6.01 AEST

முடியும் கேரம் கை 21 �ைிக்்ககிைவை ைோவல 4.00 AEST

சதாணைபபெிப் பதிவு கை 19 வியோைன உள்ளூர கேரப்டி ்கோவல 
8.30 முதல் ைோவல 5.30 வவர

கை 20 சவள்ளி உள்ளூர கேரப்டி ்கோவல 
8.30 முதல் ைோவல 5.30 வவர

கை 21 �ைிக்்ககிைவை உள்ளூர கேரப்டி ்கோவல 
8.00 முதல் ைோவல 4.00 வவர

சதாணைபபெி்யில் 
வாக்களிததல்

கை 19 வியோைன உள்ளூர கேரப்டி ்கோவல 
8.30 முதல் ைோவல 5.30 வவர

கை 20 சவள்ளி உள்ளூர கேரப்டி ்கோவல 
8.30 முதல் ைோவல 6.00 வவர

கை 21 �ைிக்்ககிைவை உள்ளூர கேரப்டி ்கோவல 
8.00 முதல் ைோவல 6.00 வவர

கை 21 �ைிக்்ககிைவை ைோவல 6.00 ைணிக்கு வோக்குப்தகிவு முடிவவ்டயும் க்ோது நீங்கள் ்தகிவுச�யது 
வோக்்களிக்்க வரிவ�யில் ்கோததகிருந்தோலும் உங்களோல் வோக்்களிக்்க முடியும்.

உங்கள் வொககு ேொது்கொபேொனது
சதோவலக்�ி வோக்்களிப்ின ஒருவைப்ோட்வ்ட உறுதகி ச�யவதற்்கோை ேவ்டமுவற்கள், ‘ஆஸதகிகரலிய 
கதரதல் ஆவணயம்’ ஒரு வோக்குச் �ோவடியில் கைற்ச்கோள்ளும் ேவ்டமுவற்கவளப க்ோலகவ இருக்கும், 
இது ‘கதரதல் �ட்்ட’ததகிற்கு இணக்்கைோைதோகும்

aec.gov.au

தேரேல் ஆணையாளர, கான்பெரா. Electoral Commissioner, Canberra.
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