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كیفیة التصویت عبر البرید 
دلیل سھل القراءة



2الصفحة 

الدلیلھذاتستخدمكیف

قبلمنالدلیلھذاإعدادتم

تشاھدعندما). AEC(األسترالیةاالنتخاباتھیئة

االنتخاباتھیئةھوبھافالمقصود،"نحن"كلمة

).  AEC(األسترالیة

بطريقةالدلیلھذاكتبنالقد
. القراءةسھلة

. األفكاربعضلشرحالصورنستخدم

نشرح. العريضبالخطالكلماتبعضكتبنالقد

الكلماتبتلكقائمةتوجد. الكلماتتلكتعنیهما

. 31الصفحةفي

. الدلیلھذالقراءةالمساعدةطلبيمكنك

الدعمأفرادأحدأوالعائلةمنفردأوصديقيتمكنقد
. مساعدتكمن



3الصفحة 

لدلیل؟في ھذا اماذا يوجد

4التصويت في االنتخابات

6التسجیل للتصويت

7التصويت؟یكبغي علمتى ين

8ماذا لو لم تتمكن من التصويت يوم االنتخابات؟

10كیف تطلب التصويت البريدي؟

16متى ستحصل على أوراق االقتراع الخاصة بك؟

17ماذا تفعل بأوراق االقتراع الخاصة بك؟

20راع الخضراء؟كیف تمأل ورقة االقت

22كیف تمأل ورقة االقتراع البیضاء الخاصة بك؟

26أين تضع أوراق االقتراع الخاصة بك؟

27ھل تحتاج إلى تقديم طلب للتصويت البريدي في كل انتخابات؟

29ھل يمكنك التدرب على التصويت قبل االنتخابات؟

30كیف يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات؟

31قائمة الكلمات

34اتصل بنا



4الصفحة 

اباتاالنتخفيالتصویت

سنوات3كلفیدرالیةانتخاباتأسترالیافيلدينا
.تقريباً

. بأسرهللبلدھيالفیدرالیةاالنتخابات

. أسترالیاحكومةبھانختارالتيالطريقةإنھا

موعدالعامالحاكميختار

. االنتخابات

.سبتيومسیكوناالنتخاباتيوم



5الصفحة 

.األستراليالشعبيصوتسوفالیوم،ذلكفي

سیشكلمناختیارفيتساعدفإنكتصوت،عندما
.أسترالیاحكومةمنجزءاً

: كنتإذاتصوتأنيجب

أسترالیاًمواطناً·

و

. أكبرأوسنة18عمرك·

البلدوحرياتحقوقُيمنحالذيالشخصھوالمواطن
.فیهيعیشالذي

يديرمنفيرأيكعنالتعبیرلكيتیحالتصويت
.بلدنا



6الصفحة 

للتصویتالتسجیل

.التسجیلعلیكينبغيالتصويت،منتتمكنأنقبل

التسجیلبكیفیةيخبركالذيدلیلناقراءةيمكنك

.للتصويتالتسجیلكیفیة-



7الصفحة 

التصویت؟علیكینبغيمتى

. االنتخاباتموعدالعامالحاكميختار

.تحديدهيتمعندمااالنتخاباتموعدعنالناسسنخبر

االنتخابات،يومموعدمعرفةتريدكنتإذا
:فیمكنك

www.aec.gov.auاإلنترنتعلىموقعنازيارة·

جارأوصديقأوالعائلةأفرادأحدسؤال·

التلفزيونعلىاألخبارمشاھدة·

اإلنترنتفيالبحث·

26 23 13.الرقمعلىاالتصال·

.صباحا8ًالساعةفيالتصويتيبدأاالنتخابات،يومفي

.مساًء6الساعةفيالتصويتيغلق،االنتخاباتيومفي

.التصويتإغالققبلتصوتأنيجب



8الصفحة 

االنتخابات؟یومالتصویتمنتتمكنلملوماذا

يومفيالتصويتمنالناسيتمكنالأحیاناً،
. االنتخابات

للسفرذھابھمبسببلكذبيكونقد

. إجازةفي

. المستشفىفيسیكونونربماأو

االنتخابات،يومفيالتصويتمنتتمكنلمإذا

.االنتخاباتقبلالتصويتفیمكنك

.البريدعبرتصويتكلناترسلأنيمكنك

. البريديبالتصويتذلكويسمى

.بريديلابالتصويتللقیامبطلبالتقدمعلیكينبغي



9الصفحة 

فيالبريديبالتصويتالقیامكیفیةنشرح
.20الصفحة

قبلاالقتراعأماكنبعضفيالتصويتأيضاًيمكنك
.االنتخاباتيوم

مركزأومدرسةمثلمبنى،ھواالقتراعمكان
أثناءللتصويتالناسيذھبحیثاجتماعي،

.االنتخابات

اقتراعمكانإيجادفيفسنساعدكبنا،اتصلتإذا
.منكقريب

262313



10الصفحة 

البریدي؟التصویتتطلبكیف

.نموذجملءطريقعنالبريديالتصويتتطلب

.البريديالتصويتطلبذلكنسمي

:بكالخاصالبريديالتصويتطلبملءيمكنك

االنترنتعبر·

.ورقیاً·



11الصفحة 

اإلنترنتعبرالبریديالتصویتطلبملء

القیاميمكنكاالنتخابات،يومخريتاتحديديتمعندما

.اإلنترنتعلىموقعنابزيارة

www.aec.gov.au/pva

.األسئلةبعضعلىاإلجابةعلیكينبغي

. 14الصفحةفياألسئلةتلكنشرح

عبرالبريديالتصويتطلبلملءالمساعدةطلبيمكنك

.اإلنترنت

.Submit: بعنوانالزرنقرإلىتحتاجاالنتھاء،عند



12الصفحة 

الورقيالبریديالتصویتطلبملء

فيالبريديالتصويتطلبنموذجعلىالحصوليمكنك

.AECاألسترالیةاالنتخاباتھیئةمكاتبمنمكتبأي

عبرنموذجاًلكنرسلأنيمكننابنا،اتصلتإذا

.البريد

262313ھورقمنا

فياألسئلةبعضعلىاإلجابةعلیكينبغي

.النموذج

.14الصفحةفياألسئلةتلكنشرح

التصويتطلبنموذجلملءالمساعدةطلبيمكنك

. ورقیاًالبريدي



13الصفحة 

.إلیناالنموذجإعادةعلیكينبغياالنتھاء،عند

:بإمكانك

:العنوانعلىإلینابالبريدإرساله·

AEC

Reply Paid9867

فیھاتسكنالتيالواليةعاصمةفي

.طابعوضعإلىتحتاجلن

األسترالیةاالنتخاباتھیئةمكتبإلىتسلیمه·
AEC

العثورفيمساعدتكيمكننابنا،اتصلتإذا
على

القريبAECاألسترالیةاالنتخاباتھیئةمكتب

.منك
262313

علىموقعناعلىوتحمیلهضوئیاًمسحه·

.االنترنت

www.aec.gov.au/pva



14الصفحة 

البریديالتصویتطلبنموذجحولاألسئلة

.عنوانكمنكسیطلباألسئلةأحد

لناأعطیتهالذيالعنواننفساستخدامعلیكينبغي

.للتصويتتسجیلكعند

إلیهلرسستالذيالعنوانعنسیسألكآخرسؤال

.بكالخاصةاالقتراعأوراق

تريدمنلتحديدتمألھانماذجھياالقتراعأوراق

.لصالحهالتصويت

:تعطیناأنيمكنك

سكنكعنوان·

إلیهبريدككلتوجیهيتمحیثآخرعنوان·

آخرمكانفيتزورهسوفعنوان·

oأخرىوالية

oآخربلد.



15الصفحة 

.أمانسؤالأيضاًعلیكسنطرح

.المرورةكلممثلوھو

:بإمكانك

بكالخاصاألمانسؤالاختیار·

.الخاصةإجابتككتابة·

.إجابتكتذكرعلیكينبغي

. آمنبشكلوحفظھاكتابتھافيترغبقد



16الصفحة 

بك؟الخاصةاالقتراعأوراقعلىستحصلمتى

عندمااالقتراعأوراقلكسنرسل

.التصويتوقتيحین

.بريدلافيعلیھاتحصلسوف

:علىتحصلسوف

:اقتراعورقتي·

oبیضاءواحدة
oخضراءواحدة

أوراقفیهتضعالبريديالتصويتمظروف·

. إلیناإلرسالھابكالخاصةاالقتراع



17الصفحة 

بك؟الخاصةاالقتراعبأوراقتفعلماذا

إلىتحتاجالتصويت،منتتمكنأنقبل
.شاھدإيجاد

يعرفك،شخصھوالشاھد
:مثل

العائلةأفرادأحد·

صديق·

.جار·

السجلفيمدرجاًشاھدكيكونأنينبغي

.االنتخابي

أوراقبملءقیامكمنيتأكدأنشاھدكعلىيتوجب

.بكالخاصةاالقتراع



18الصفحة 

التصويتومظروفبكالخاصةاالقتراعأوراقأظھر

.تمألھاأنقبللشاھدكبكالخاصالبريدي

اسمكعلیهسیكونيديالبرالتصويتمظروف
.وعنوانك

.بكالخاصاألمانسؤالأيضاًيسألوعلیه

علىاإلجابةنفسكتابةعلیكينبغي
كتبتهماتطابقبحیثاألمانسؤال

.طلبكفي



19الصفحة 

:علیكينبغيذلك،بعد

باسمكالتوقیع·

أو
.بكالخاصةالعالمةرسم·

.يساعدكأنشاھدكمنتطلبأنيمكنك

:أنشاھدكعلىينبغيذلك،منتنتھيدماعن

المظروفيوقع·

.التاريخيكتب·

.للتصويتمستعدفأنتذلك،مناالنتھاءيتمعندما



20الصفحة 

الخضراء؟االقتراعورقةتمألكیف

تخصالخضراءاالقتراعورقة

.النوابمجلس

:النوابمجلس

- األستراليالبرلمانمجلسيمنواحدھو·

الحكومةتشكیلفیهيتمالذيلمجلساوھو

الشعبلھمصوتالذينشخصا151ًيشمل·

.األسترالي

:علىبكالخاصةالخضراءاالقتراعورقةتحتوي

المرشحینبأسماءقائمة·

فارغةمربعات·

منأكثرلصالحهالتصويتتريدالذيالمرشحاختر

.غیره

.اسمھمبجوارالفارغالمربعفي1اكتب



21الصفحة 

لصالحهالتصويتتريدالذيالتاليالمرشحاختر

.ذلكبعد

.اسمھمبجوارالفارغالمربعفي2اكتب

يتمحتىاألرقاموكتابةالمرشحیناختیارفياستمر
.المربعاتجمیعملء

بجانبصورأوكلماتالمرشحینلبعضيكونقد
.أسمائھم

.مختلفرقمفیهيكونأنيجبمربعكل

،صندوقكلامتالءعند
.بكالخاصةاالقتراعورقةتنتھي



22الصفحة 

بك؟الخاصةالبیضاءاالقتراعورقةتمألكیف

.الشیوخلمجلسمخصصةالبیضاءاالقتراعورقة

الشیوخمجلس

- األستراليالبرلمانمجلسيمنواحدھو·

األعلىالمجلسباسموُيعرف

شعباللھمصوتالذينشخصا76ُيشمل·

:منكللتمثیلاألسترالي

oالستةالواليات
oاالثنتینالمقاطعتین.

خطعلىتحتويبكالخاصةالبیضاءاالقتراعورقة

.فیھاأسود

.األسودالخطفوقالمجموعاتمنقائمةھناك



23الصفحة 

.سیاسیةأحزابھيالمجموعاتمعظم

:الذينالمرشحینمنمجموعةھوالسیاسيالحزب

األفكارنفسبيتشاركون·
الحكومةعلىينبغيالتيالطريقةعلىيتفقون·

.بلدنابھاتديرأن

تحتمرشحینقائمةھناك
.األسودالخط

لملءطريقتانھناك

:بكالخاصةالبیضاءاالقتراعورقة

األسودالخطفوقالمربعاتفياألرقامضع·

للمجموعاتوصوّت

أو

األسودالخطتحتالمربعاتفياألرقامضع·

.للمرشحینوصّوت



24الصفحة 

األسودالخطفوقالتصویت

لھابالتصويتترغبالتياألفضلالمجموعةاختر
.غیرھامنأكثر

.اسمھمبجوارالفارغالمربعفي1اكتب

بعدفيلھاالتصويتتريدالتيالتالیةالمجموعةاختر
.ذلك

.اسمھمبجوارالفارغالمربعفي2اكتب

يتمحتىاألرقاموكتابةالمجموعاتاختیارفياستمر

.مربعات6ملء

.االستمرارأو6عندالتوقفيمكنك

فيرقماًضعفارغة،مربعات6منأقلھناككانإذا

.مربعكل

صورأوكلماتعلىالمجموعاتبعضتحتويقد

.أسمائھابجانب



25الصفحة 

األسودالخطتحتالتصویت

لصالحهالتصويتتريدالذيفضلاألالمرشحاختر

.غیرهمنأكثر

.اسمھمبجوارالفارغالمربعفي1اكتب

لصالحهالتصويتتريدالذيالتاليالمرشحاختر
.ذلكبعد

.اسمھمبجوارالفارغالمربعفي2اكتب

يتمحتىاألرقاموكتابةالمرشحیناختیارفياستمر

.مربعا12ًملء

.االستمرارأو12دعنالتوقفيمكنك

فضعفارغاً،مربعا12ًمنأقلھناككانإذا
.مربعكلفيرقماً



26الصفحة 

بك؟الخاصةاالقتراعأوراقتضعأین

ينبغيبك،الخاصةاالقتراعأوراقبملءتقومأنبعد

. وإغالقهالبريديالتصويتمظروففيوضعھاعلیك

فيوضعهالبريديالتصويتمظروفخذ

.البريدندوقص

.طابعوضعإلىتحتاجلن

. بسرعةيصلناحتىمباشرةبذلكقم

قدتكونالبريد،صندوقفيالمغلفتضععندما
.التصويتمنانتھیت



27الصفحة 

انتخابات؟كلفيالبریديللتصویتطلبتقدیمإلىتحتاجھل

قبلالبريديللتصويتطلبتقديمعلیكينبغي

.انتخاباتكل

بريدياًناخباًلتصبحطلبتقديمبإمكانكلكنو
.عامبشكل

أوراقلهترسلعامبشكلالبريديالناخب
انتخاباتلكلالبريدفيبهالخاصةاالقتراع

.فیدرالیة

التقديمإلىبحاجةتكونلنأنكيعنيوذلك
.األخرىالفیدرالیةلالنتخاباتثانیةمرة



28الصفحة 

حلتصبمؤھالًتكونأنيجب
.عامبشكلبريدياًناخباً

.بمتطلباتناتفيفأنكمؤھالً،كنتإذا

لكلالبريديالتصويتإرسالسیتمأنهيعنيذلك

.انتخابات

والتقديمالمعلوماتمنالمزيدعلىالعثوريمكنك

.اإلنترنتعلىموقعناعلى

www.aec.gov.au/gpv



29الصفحة 

االنتخابات؟قبلالتصویتعلىالتدربیمكنكھل

يمكنكالتصويت،علىالتدربفيترغبكنتإذا
.اإلنترنتشبكةعلىموقعنازيارة

www.aec.gov.au/practice

.باالعتباريؤخذلنالتصويتعلىتدريبك

:لتصويتلبحاجةزلتما

االقتراعمكانفي·

أو

.البريدعبر·



30الصفحة 

المعلومات؟منمزیدعلىالحصولیمكنككیف

التصويت،عنالمزيدمعرفةفيترغبكنتإذا
:قراءتھمايمكنكآخراندلیالنفلدينا

للتصويتالتسجیلكیفیة·

.االقتراعمكانفيالتصويتكیفیة·

علىموقعنالىعالدلیلینھذينعلىالعثوريمكنك

.االنترنت

www.aec.gov.au/assistance

اإلنترنتعلىموقعناعلىمعلوماتأيضاًلدينا
. اإلنجلیزيةغیرلغاتيتحدثونالذينلألشخاص



31الصفحة 

الكلماتقائمة

اإلقتراعأوراق

تريدمنلتحديدتمألھانماذجھياالقتراعأوراق
.لصالحهالتصويت

المواطن

البلدوحرياتحقوقُيمنحالذيالشخصھوالمواطن

.فیهيعیشالذي

االنتخابیینالمسؤولین

االقتراعمراكزفييعملونالذيناألشخاص
.االنتخاباتيوم

.مساعدتكھيوظیفتھمإن

االنتخابیةالسجالت

.الناخبینقائمة

مؤھل

.بمتطلباتناتفيفأنكمؤھالً،كنتذاإ



32الصفحة 

التسجیل

قائمةفياسمكنضعالتسجیل،عند

. الناخبین

الفیدرالیةاالنتخابات

. بأسرهللبلدھيالفیدرالیةاالنتخابات

.أسترالیاحكومةبھانختارالتيالطريقةإنھا

العامالبريديالناخب

عامبريديناخب

البريدعبربهالخاصةقتراعاالأوراقإرساليتم·

االنتخاباتتاريختحديدعند
فیدرالیةالنتخاباتثانیةمرةللتقديمتحتاجلن·

.أخرى

السیاسيالحزب

:الذينالمرشحینمنمجموعةھوالسیاسيالحزب

األفكاربنفسيتشاركون·

الحكومةعلىينبغيالتيالطريقةعلىيتفقون·

.بلدنابھاتديرأن

االقتراعانمك

مركزأومدرسةمثلمبنى،ھواالقتراعمكان

أثناءللتصويتالناسيذھبحیثاجتماعي،
.االنتخابات
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البريديالتصويت

.البريدعبرتصويتكلناترسل

التصويت

سیشكلمناختیارفيتساعدفإنكتصوت،عندما
.أسترالیاحكومةمنجزءاً

الناخبین

.التصويتمكانھمبإالذيناألشخاص

الشاھد

يعرفك،شخصھوالشاھد
:مثل

العائلةأفرادأحد·

صديق·

.جار·

.االنتخابيالسجلفيمدرجاًشاھدكيكونأنينبغي
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بنااتصل

الوطنیةاالتصالتحويلخدمة

:TTYمستخدمو

773613بالرقمھاتفیااتصل·
262313بالرقماالتصالاطلب·

:واستمعتكلممستخدمو

7275551300بالرقمھاتفیاًاتصل·
262313بالرقماالتصالاطلب·

:االنترنتعبراالتصالتحويلمستخدمو

NRSالوطنیةاالتصالتحويلبخدمةالربط·
262313بالرقماالتصالاطلب·

:األخرىاللغات

1537201300بالرقمھاتفیاًاتصل·

www.aec.gov.au

/AusElectoralCom/

@AusElectoralCom

 @auselectoralcom

باستخدامالقراءةالسھلالدلیلھذابإنشاءقامتالمعلوماتإلىالوصولمجموعة
.خصیصاًالمصممةوالصورالفوتوغرافیةالصورخزين

زيارةيرجىالصور،بشأناستفساراتألية. إذنبدونالصوراستخدامإعادةيجوزال
www.informationaccessgroup.com3035رقمالطلبإلىةاإلشارمع-C.

.كانبرااالنتخابات،مفوضنائبمنمرخص


