
Hướng dẫn cách bầu qua điện thoại
   Đăng ký

• Chuẩn bị sẵn các bằng chứng bị dương tính 
COVID-19. Như là:

 ○ nếu là xét nghiệm PCR – địa điểm của trung tâm 
xét nghiệm, ngày và giờ của kết quả dương tính và 
số tham chiếu của giới chức y tế (nếu có)

 ○ nếu là test nhanh (Test nhanh Kháng nguyên RAT) 
– thương hiệu và số sê ri của test nhanh (nếu có), 
ngày và giờ của kết quả dương tính, và số tham 
chiếu của giới chức y tế sau khi quý vị đăng ký kết 
quả xét nghiệm dương tính với cơ quan đó (nếu có).

• Gọi số 1800 413 960 và chọn số 1 để đăng ký. 
Quý vị có thể yêu cầu có thông dịch viên tiếng Việt. 
Chuẩn bị sẵn sàng các bằng chứng vì trong khi đang 
trên điện thoại, quý vị sẽ được yêu cầu khai báo là 
quý vị không thể tới phòng phiếu được vì đang phải 
cách ly do bị COVID-19.

• Một số đăng ký bỏ phiếu qua điện thoại gồm có tám 
chữ số và một số PIN là mật mã an ninh cho quý vị 
gồm sáu chữ số sẽ được gửi cho quý vị qua tin nhắn 
SMS hoặc email. Quý vị cần phải sử dụng các con số 
đó khi quý vị gọi để bỏ phiếu qua điện thoại.

   Bỏ phiếu 

Có thể là thời gian chờ đến lượt tại cuộc gọi sẽ 
lâu.
• Hãy vào đường dẫn trên tin nhắn SMS hoặc email để 

thấy hình ảnh lá phiếu cho vùng cử tri của quý vị.

• Chuẩn bị sẵn con số đăng ký có tám chữ số, số PIN 
và việc quý vị lựa chọn bầu cho ai.

• Gọi số 1800 413 960 và chọn số 2 để bỏ phiếu. 
Quý vị có thể yêu cầu có thông dịch viên tiếng Việt. 
Nhân viên tổng đài sẽ yêu cầu quý vị:

 ○ đưa một lời khai báo khác về việc quý vị hội đủ 
điều kiện để bỏ phiếu qua điện thoại

 ○ cung cấp số đăng ký gồm tám chữ số, và số PIN 
mật mã an ninh gồm sáu chữ số (đừng cung cấp 
họ tên hoặc địa chỉ của quý vị – để bảo đảm là lá 
phiếu của quý vị được bảo mật)

 ○ xác nhận là quý vị đang có hình ảnh lá phiếu ở 
trước mặt

 ○ diễn tả cách quý vị muốn nhân viên tổng đài ghi 
vào lá phiếu cho quý vị

 ○ xác nhận đây là cách bầu mà quý vị đã chọn, 
trước khi kết thúc cuộc gọi.

Nếu vào ngày bầu cử mà quý vị lại bị dương tính với COVID-19, và đang phải 
cách ly thì quý vị sẽ không thể tới phòng phiếu để bỏ phiếu kỳ bầu cử liên 
bang 2022 vào thứ Bảy ngày 21 tháng 5.

Bỏ phiếu qua điện thoại sẽ hoạt động từ thứ Năm ngày 19 đến thứ Bảy 
ngày 21 tháng 5, dành cho những người có kết quả xét nghiệm dương tính 
COVID-19 sau 6 giờ chiều thứ Sáu ngày 13 tháng 5 theo giờ địa phương.

Nếu quý vị có tiếp xúc gần nhưng không có triệu chứng và không phải 
cách ly thì quý vị vẫn có thể đích thân tới bỏ phiếu tại phòng phiếu.

Bỏ phiếu trong trường hợp 
quý vị bị COVID-19
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Thời gian hoạt động 

Đăng ký trên mạng
Mở Thứ Tư ngày 18 tháng 5 6 giờ 01 phút chiều AEST (giờ chuẩn 

Đông Úc)

Đóng Thứ Bảy ngày 21 tháng 5 4 giờ chiều AEST 

Đăng ký bỏ phiếu 
qua điện thoại

Thứ Năm ngày 19 tháng 5 Từ 8 giờ 30 phút sáng đến 5 giờ 30 
chiều theo giờ địa phương

Thứ Sáu ngày 20 tháng 5 Từ 8 giờ 30 phút sáng đến 5 giờ 30 
chiều theo giờ địa phương

Thứ Bảy ngày 21 tháng 5 Từ 8 giờ sáng đến 4 giờ theo giờ địa 
phương  

Bầu qua điện thoại Thứ Năm ngày 19 tháng 5 Từ 8 giờ 30 phút sáng đến 5 giờ 30 
chiều theo giờ địa phương

Thứ Sáu ngày 20 tháng 5 Từ 8 giờ 30 sáng tới 6 giờ chiều theo 
giờ địa phương

Thứ Bảy ngày 21 tháng 5 Từ 8 giờ sáng tới 6 giờ chiều theo giờ 
địa phương

Quý vị vẫn có thể bầu nếu đã có đăng ký và đang chờ đến lượt để bầu qua điện thoại mặc dù phòng phiếu đã đóng 
cửa lúc 6 giờ chiều thứ Bảy ngày 21 tháng 5.

Lá phiếu của quý vị được an toàn
Các thủ tục bảo đảm tính toàn vẹn của việc bầu qua điện thoại cũng giống như thủ tục được Ủy ban Bầu cử Úc áp 
dụng tại phòng phiếu, tuân thủ đúng với Đạo luật Bầu cử.

aec.gov.au

Giám đốc Ủy ban Bầu cử, Canberra. Electoral Commissioner, Canberra.

22
-1

68
1


