
نے کا طریقہ بذریعہ فون ووٹ د�ی

رجس�ٹ کریں

ے:	  ے: ہونے کا ثبوت تیار کریں۔ ثبوت یہ ہونا چاہ�ی COVID-19 ہونے کا ثبوت تیار کریں۔ ثبوت یہ ہونا چاہ�ی

اگر اگر PCR ٹیسٹ تھا – ٹیسٹنگ سنٹر کا پتہ، آپ کے مثبت  ٹیسٹ تھا – ٹیسٹنگ سنٹر کا پتہ، آپ کے مثبت  	
ٹیسٹ کی تاریخ اور وقت اور آپ کی ہیلتھ اتھارٹی سے ٹیسٹ کی تاریخ اور وقت اور آپ کی ہیلتھ اتھارٹی سے 

ملنے واال ریفرنس نمبر )اگر یہ دستیاب ہو تو(ملنے واال ریفرنس نمبر )اگر یہ دستیاب ہو تو(

اگر اگر RAT )ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ( تھا – برانڈ اور سیریل  )ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ( تھا – برانڈ اور سیریل  	
نمبر )اگر یہ دستیاب ہو تو(، آپ کے مثبت ٹیسٹ کی نمبر )اگر یہ دستیاب ہو تو(، آپ کے مثبت ٹیسٹ کی 

تاریخ اور وقت، اور اس ہیلتھ اتھارٹی سے ملنے واال تاریخ اور وقت، اور اس ہیلتھ اتھارٹی سے ملنے واال 
ریفرنس نمبر جس کے پاس آپ نے اپنا مثبت نتیجہ رجسٹر ریفرنس نمبر جس کے پاس آپ نے اپنا مثبت نتیجہ رجسٹر 

کیا تھا اور کیا تھا اور RAT کا برانڈ نمبر اور سیریل نمبر )اگر یہ  کا برانڈ نمبر اور سیریل نمبر )اگر یہ 
دستیاب ہو تو(دستیاب ہو تو(

ے آپشن  	 ے آپشن پر کال کریں اور رجسٹر کرنے کے ل�ی 960 413 1800 پر کال کریں اور رجسٹر کرنے کے ل�ی
1 چنیں۔ آپ اپنی زبان بولنے واال انٹرپریٹر )مترجم( مانگ  چنیں۔ آپ اپنی زبان بولنے واال انٹرپریٹر )مترجم( مانگ 

سکتے ہیں۔ اپنا ثبوت تیار رکھیں کیونکہ کال کے دوران آپ سے سکتے ہیں۔ اپنا ثبوت تیار رکھیں کیونکہ کال کے دوران آپ سے 
یہ اقرار کرنے کو کہا جائے گا کہ آپ یہ اقرار کرنے کو کہا جائے گا کہ آپ COVID-19 میں مبتال ہیں  میں مبتال ہیں 

اور آئسولیشن میں ہیں اور اس وجہ سے پولنگ کے مقام پر اور آئسولیشن میں ہیں اور اس وجہ سے پولنگ کے مقام پر 
نہیں آ سکتے۔نہیں آ سکتے۔

آپ کو آٹھ ہندسوں پر مشتمل ووٹنگ رجسٹریشن نمبر اور آپ کو آٹھ ہندسوں پر مشتمل ووٹنگ رجسٹریشن نمبر اور 	 
آپ کا چھ ہندسوں کا سیکیور آپ کا چھ ہندسوں کا سیکیور PIN بذریعہ ایس ایم ایس یا  بذریعہ ایس ایم ایس یا 

ای میل بھیجا جائے گا۔ آپ کو ووٹ ڈالتے ہوئے یہ استعمال ای میل بھیجا جائے گا۔ آپ کو ووٹ ڈالتے ہوئے یہ استعمال 
کرنا ہو گا۔کرنا ہو گا۔

ووٹنگ

ے کہ فون پر آپ کو دیر تک انتظار کرنا پڑے۔ ے کہ فون پر آپ کو دیر تک انتظار کرنا پڑے۔ممکن �ہ ممکن �ہ

نے 	  نے ایس ایم ایس یا ای میل پر ملنے والے لنک پر جا کر ا�پ ایس ایم ایس یا ای میل پر ملنے والے لنک پر جا کر ا�پ
الیکٹورل ڈویژن کے بیلیٹ پیپرز کی تصویر دیکھیں۔الیکٹورل ڈویژن کے بیلیٹ پیپرز کی تصویر دیکھیں۔

ے 	  ے  اور ووٹنگ کے ل�ی اپنا آٹھ ہندسوں کا رجسٹریشن نمبر، اپنا آٹھ ہندسوں کا رجسٹریشن نمبر، PIN اور ووٹنگ کے ل�ی
ترجیحات تیار رکھیں۔ترجیحات تیار رکھیں۔

ے آپشن 2   	 نے کے ل�ی ے آپشن  پر کال کریں اور ووٹ د�ی نے کے ل�ی 96 413 1800 پر کال کریں اور ووٹ د�ی
چنیں۔ آپ اپنی زبان بولنے واال انٹرپریٹر مانگ سکتے ہیں۔ چنیں۔ آپ اپنی زبان بولنے واال انٹرپریٹر مانگ سکتے ہیں۔ 

آپریٹر آپ سے کہے گا کہ:آپریٹر آپ سے کہے گا کہ:
نے کی اہلیت کا  	 نے کی اہلیت کا آپ دوبارہ اپنی بذریعہ فون ووٹ د�ی آپ دوبارہ اپنی بذریعہ فون ووٹ د�ی

اقرار کریںاقرار کریں
اپنا آٹھ ہندسوں کا رجسٹریشن نمبر اور چھ ہندسوں کا اپنا آٹھ ہندسوں کا رجسٹریشن نمبر اور چھ ہندسوں کا  	

سیکیور سیکیور PIN بتائیں )اپنا نام یا پتہ نہ بتائیں – اس طرح  بتائیں )اپنا نام یا پتہ نہ بتائیں – اس طرح 
ے( ے(آپ کے ووٹ کا راز میں رہنا یقینی ہوتا �ہ آپ کے ووٹ کا راز میں رہنا یقینی ہوتا �ہ

یہ تصدیق کریں کہ آپ کے بیلیٹ پیپرز کی تصویر آپ یہ تصدیق کریں کہ آپ کے بیلیٹ پیپرز کی تصویر آپ  	
ے ےکے سامنے �ہ کے سامنے �ہ

سے ریکارڈ  	 سے ریکارڈ بیان کریں کہ آپ آپریٹر سے اپنا ووٹ ک�ی بیان کریں کہ آپ آپریٹر سے اپنا ووٹ ک�ی
کروانا  چاہیں گےکروانا  چاہیں گے

کال ختم کرنے سے پہلے تصدیق کریں کہ آپ اسی طرح کال ختم کرنے سے پہلے تصدیق کریں کہ آپ اسی طرح  	
ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ووٹ دینا چاہتے ہیں۔

ے اور آپ الیکشن والے دن آئسولیشن میں ہوں گے تو آپ ہفتہ 21   ے اور آپ الیکشن والے دن آئسولیشن میں ہوں گے تو آپ ہفتہ  ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آیا �ہ اگر آپ کےاگر آپ کے COVID-19 ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آیا �ہ
مئی کو مئی کو 2022 کے فیڈرل الیکشن میں پولنگ کے مقام پر ووٹ نہیں ڈال سکیں گے۔ کے فیڈرل الیکشن میں پولنگ کے مقام پر ووٹ نہیں ڈال سکیں گے۔

ے دستیاب ہو گی جن کا جمعہ 13 مئی کو مقامی  مئی کو مقامی  ے دستیاب ہو گی جن کا جمعہ  مئی تک ان لوگوں کے ل�ی فون ووٹنگ جمعرات فون ووٹنگ جمعرات 19 مئی سے ہفتہ  مئی سے ہفتہ 21 مئی تک ان لوگوں کے ل�ی
ے۔  ے۔  ٹیسٹ مثبت آیا �ہ ے کے بعد COVID-19 ٹیسٹ مثبت آیا �ہ حج ے کے بعد  �ج حج وقت کے مطابق شام وقت کے مطابق شام 6.00 �ج

ے تو آپ اب بھی پولنگ کے  ے آئسولیشن ضروری نہیں �ہ ے تو آپ اب بھی پولنگ کے اگر آپ عالمات نہ رکھنے والے قریبی کانٹیکٹ ہیں اور آپ کے ل�ی ے آئسولیشن ضروری نہیں �ہ اگر آپ عالمات نہ رکھنے والے قریبی کانٹیکٹ ہیں اور آپ کے ل�ی
مقام پر ذاتی طور پر ووٹ ڈال سکتے ہیں۔مقام پر ذاتی طور پر ووٹ ڈال سکتے ہیں۔

COVID-19 ہو جا�ن یک 
�ن کا طریقہ  صورت م�ی ووٹ د�ی

معلومات

22
-1

68
1

2 1

BE COVIDSAFE

Urdu / اردواردو



سروس کی دستیابی کے اوقات

یشن آن الئن رجس�ٹ
ے، آسٹریلین ایسٹرن سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابقبدھ بدھ 18 مئی مئیآغازآغاز حج ے، آسٹریلین ایسٹرن سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق �ج حج شام شام 6.01 �ج

ے، آسٹریلین ایسٹرن سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابقہفتہ ہفتہ 21 مئی مئیاختتاماختتام حج ے، آسٹریلین ایسٹرن سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق �ج حج شام شام 4.00 �ج

یشن ے، مقامی وقت کے مطابقجمعرات جمعرات 19 مئی مئیفون رجس�ٹ حج ے، مقامی وقت کے مطابق �ج حج ے سے شام 5.30 �ج حج ے سے شام  �ج حج صبح صبح 8.30 �ج

ے، مقامی وقت کے مطابقجمعہ جمعہ 20 مئی مئی حج ے، مقامی وقت کے مطابق �ج حج ے سے شام 5.30 �ج حج ے سے شام  �ج حج صبح صبح 8.30 �ج

ے، مقامی وقت کے مطابقہفتہ ہفتہ 21 مئی مئی حج ے، مقامی وقت کے مطابق �ج حج ے سے شام 4.00 �ج حج ے سے شام  �ج حج صبح صبح 8.00 �ج

ے، مقامی وقت کے مطابقجمعرات جمعرات 19 مئی مئیفون ووٹنگ حج ے، مقامی وقت کے مطابق �ج حج ے سے شام 5.30 �ج حج ے سے شام  �ج حج صبح صبح 8.30 �ج

ے، مقامی وقت کے مطابقجمعہ جمعہ 20 مئی مئی حج ے، مقامی وقت کے مطابق �ج حج ے سے شام 6.00 �ج حج ے سے شام  �ج حج صبح صبح 8.30 �ج

ے، مقامی وقت کے مطابقہفتہ ہفتہ 21 مئی مئی حج ے، مقامی وقت کے مطابق �ج حج ے سے شام 6.00 �ج حج ے سے شام  �ج حج صبح صبح 8.00 �ج

ے ہوں تو بھی آپ  ے پولنگ کے اختتام کے وقت آپ الئن پر انتظار کر ر�ہ حج ے ہوں تو بھی آپ  �ج ے پولنگ کے اختتام کے وقت آپ الئن پر انتظار کر ر�ہ حج اگر آپ نے رجسٹر کیا ہو اور ہفتہ اگر آپ نے رجسٹر کیا ہو اور ہفتہ 21 مئی کو شام  مئی کو شام 6.00 �ج
اپنا ووٹ ڈال سکیں گے۔اپنا ووٹ ڈال سکیں گے۔

ے ےآپ کا ووٹ محفوظ �ہ آپ کا ووٹ محفوظ �ہ
قے بھی وہی ہیں جو آسٹریلین الیکٹورل کمیشن پولنگ کے مقام پر استعمال کرتا  قے بھی وہی ہیں جو آسٹریلین الیکٹورل کمیشن پولنگ کے مقام پر استعمال کرتا فون ووٹنگ کو دھاندلی سے محفوظ رکھنے کے طر�ی فون ووٹنگ کو دھاندلی سے محفوظ رکھنے کے طر�ی

ے اور جو الیکٹورل ایکٹ کے مطابق ہیں۔ ے اور جو الیکٹورل ایکٹ کے مطابق ہیں۔�ہ �ہ
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