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Dari /دری

راهنمائی در مورد 
ثبت نام و رأی دهی

شما بعنوان یک باشندٔه استرالیایی به سن 18 سالگی 
یا باالتر، حق و مسئولیت ثبت نام و رأی دهی را در 
انتخابات فیدرال دارید. ثبت نام و رأی دهی اجباری 

است. اگر رأی ندهید ممکن است جریمه شوید.

چگونه می توانیم کمک کنیم؟
 Australian Electoral Commission
 )AEC( )کمیسیون انتخابات استرالیا(

برای محافظت لیست افراد واجد شرایط 
رأی دهی در انتخابات فیدرال و برگزاری 

انتخابات فیدرال، انتخابات میان دوره ای 
و رفراندوم ها مسئول است. 

AEC انتخابات ایالتی، قلمرو یا انتخابات 
محلی حکومتی را برگزار نمی کند. اینها توسط 

دیگر مقامات انتخاباتی برگزار می شوند.

ثبت نام 
قبل از اینکه بتوانید رأی دهید، نام تان 
باید در فهرست رأی دهندگان انتخابات 
باشد. فهرست رأی دهندگان انتخابات 

یک لستی از تمام باشندگانی واجد شرایط 
است که برای رأی دهی در انتخابات 

فیدرال و رفراندوم ها ثبت نام نموده اند.

آیا می توانم ثبت نام کنم؟
طبق قانون از شما خواسته شده است که 

ثبت نام کنید در صورتیکه شما:

18 سال یا بیشتر سن دارید  �
باشندٔه استرالیایی هستید  �

حداقل یک ماه در آدرس فعلی خود   �
زندگی کرده باشید.

اگر شما 16 یا 17 ساله هستید، می توانید 
اکنون ثبت نام کنید، بنابراین وقتی 18 

ساله می شوید آماده رأی گیری خواهید بود.

چگونه می توانم ثبت نام کنم؟
 www.aec.gov.au/enrol می توانید در

ثبت نام کنید. 

همچنان می توانید برای فورمه درخواست 
ثبت نام از یک دفتر AEC یا یکی از 
پوسته خانه های استرالیا بازدید کنید.

من مطمئن نیستم که ثبت نام 
شده باشم

 شما می توانید ثبت نام خود را در 
www.aec.gov.au/check بررسی کنید.

چه کنم اگر من آدرس/نام خود را 
تغییر دهم؟

هر بار که نام خود را تغییر دهید یا 
تغییرمکان کنید، باید ثبت نام خود را با 
جزئیات جدید خود به روز رسانی کنید. 
شما می توانید جزئیات خود را از طریق 

آنالین در www.aec.gov.au تغییر دهید. 
همچنان می توانید از هر دفتر AEC و یا 

پوسته خانٔه استرالیا برای فورمه درخواست 
ثبت نام بازدید کنید.

 اگر به خارج از کشور بروم 
چه کار باید بکنم؟

اگر شما به خارج از کشور برای کار یا 
زندگی میروید باید AEC را آگاه نماید. 

اگر هنگام انتخابات فیدرال یا رفراندوم 
خارج از استرالیا هستید، باید AEC را نیز 

در جریان بگذارید.

اگر این کار را انجام ندهید، نام تان از 
فهرست رأی دهندگان انتخابات حذف 

شده و در انتخابات های آینده رأی خود 
را از دست میدهید.

 معلومات بیشتر در 
 www.aec.gov.au/overseas

موجود است.

رأی دادن
انتخابات فیدرال حداقل یک بار در هر 
سه سال برگزار می شود و روز انتخابات 

همیشه در روز شنبه است. وقت و مکان 
رأی دهی بستگی به جایی دارد که شما در 

روز انتخابات خواهید بود.

در روز انتخابات
شما می توانید در هر یکی از محلهای رأی 
گیری در ایالت یا قلمرو خود رأی دهید. 

محلهای رأی گیری در ساعت 8 صبح باز و 
در ساعت 6 بعد از ظهر بسته می شود.

http://www.aec.gov.au/enrol
http://www.aec.gov.au/check
http://www.aec.gov.au
http://www.aec.gov.au/overseas
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نمونٔه ورقه های رأی دهی

اگر شما در یک ایالت یا قلمرو دیگری 
هستید و قبال رأی نداده اید، باید در 

یک مرکز رأی دهی بین ایالتی رأی دهید.

لیستی از محلهای رأی دهی و مراکز 
رأی دهی بین ایالتی چند هفته قبل از 

روز انتخابات در www.aec.gov.au در 
دسترس خواهد بود. اگر شما نمیتوانید در 
روز انتخابات در یک محل رأی گیری رأی 

دهید، می توانید از پیش رأی بدهید.

گزینه های دیگر
شما می توانید شخصا قبل از روز رأی 
گیری رأی دهید یا از طریق پوسته رأی 

دهید در صورتیکه شما در روز رأی گیری: 

خارج از بخش انتخاباتی که در آن شما   �
برای رأی دادن ثبت نام کرده اید باشید

بیش از 8 کیلومتر از محل رای گیری   �
دور باشید

مسافرت می کنید  �
قادر به ترک محل کار خود برای رای   �

دادن نیستید
بطور جدی مریض، ضعیف یا نزدیک   �

به والدت )یا مسئول مراقبت از 
شخصی هستید که نزدیک به والدت 

است( هستید
در شفاخانه مریض هستید و نمی   �

توانید در شفاخانه رأی دهید 
عقیدٔه دینی دارید که شما را از رفتن   �

به محل رأی گیری ممانعت میدارد 
در زندان به مدت کمتر از سه سال   �

حبس شده اید و یا در غیر اینصورت 
توقیف شده اید

یک رأی دهندٔه صامت هستید  �
یک ترس منطقی برای امنیت   �

خویش دارید.

مراکز رأی دهی قبل از وقت در هفته 
های پیش از انتخابات باز می شوند 
 و محلها و زمانهای باز بودن آنها در 
www.aec.gov.au نشر خواهد شد.

برای رأی دادن توسط پوسته، شما 
می توانید از طریق آنالین درخواست دهید 
یا فورمٔه درخواست رأی دهی پوستی را از 
هر دفتر AEC به دست آورید. AEC پس 
از نهایی شدن نامزدهای انتخابات، بسته 

رای گیری پوستی شما را ارسال خواهد کرد.

شما بگذارید رأی شما به 
حساب آید 

در انتخابات فیدرال، شما برای انتخاب 
أفراد به نمایندگی از خود در دو مجلس 

پارلمان استرالیا: مجلس نمایندگان 
و مجلس سنا رأی میدهید. 

شما دو ورقٔه رأی دهی را دریافت 
خواهید کرد:

یک ورقٔه سبز برای رأی دادن به یک   �
نمایندٔه منطقه محلی خود )یا بخش 

انتخاباتی( در مجلس نمایندگان، و

یک ورقٔه سفید برای رأی دادن به یک   �
نمایندٔه از ایالت یا قلمرو خود در 

مجلس سنا.

دستورالعمل ها در مورد اینکه چطور رأی 
دهید بر روی ورقٔه های رأی دهی چاپ 
شده است. اگر اشتباه کردید یا مطمئن 

نیستید چه کاری باید انجام دهید، 
فقط از یک مؤظف مرکز رأی گیری 

کمک بخواهید. 

میخواهید بیشتر بدانید؟
شما می توانید در مورد سیستم 

انتخاباتی و ثبت نام و رأی دادن در 
www.aec.gov.au بیشتر بدانید.

خدمات مترجم تیلفونی در دسترس 
هستند. برای معلومات در مورد ثبت نام، 

رای دهی و انتخابات در زبان دری به 
شماره 153 720 1300 زنگ بزنید. 

اگر شما ناشنوا هستید یا اختالل شنوایی 
 National Relay یا گفتار را دارید از طریق

NRS( Service( با ما تماس بگیرید: 

استفاده کنندگان TTY به 77 36 13   �
زنگ بزند و 26 23 13 را بخواهد.

استفاده کنندگان صحبت کنید و گوش   �
بدهید به 727 555 1300 زنگ بزند و 

26 23 13 را بگوید.

Iاستفاده کنندگان Internet relay به   �
NRS در تماس شده و بعد 26 23 13 

را بخواهد. 
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