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توقف کنید و در نظر بگیرید
منبع این انتخابات فدرال را بررسی کنید 

در طول انتخابات فدرال حجم زیادی از اطالعات در حال توزیع می باشد که به دنبال تآثیر گذاری بر 
رای شموست. مهم می باشد که آنچه را می بینید، می شنوید یا می خوانید در نظر بگیرید. اگر در مورد 

اطالعات شک دارید، سواالتی وجود دارد که می توانید از نظر خود کمک کنید و تصمیم بگیرید.

نقش شمو به عنوان رای دهنده 
وقت بگذارید و در نظر بگیرید که آیا اطالعات عبارتند از: 

قابل اعتماد 
آیا از یک منبع قابل اعتماد ویا قابل تشخیص است؟  

آیا منبع اطالعات را می دانید؟ آیا از یک رسانه معتبر 
یا حساب رسانه اجتماعی تایید شده آمده است؟ 

قوانین انتخاباتی حقیقت ارتباطات را تنظیم نمی کند.

فعلی 
چه زمانی منتشر شد؟

إفقط به این دلیل که یک پست/مقاله امروز به اشتراک 
گذاشته شده است به این معنی نیست که آن فعلی می باشد. 

همیشه منبع اصلی و تاریخ انتشار را بررسی کنید. 

امن 
ممکن کالهبرداری باشد؟

إاگر به منبع یا محتوای اطالعاتی که در رسانه های اجتماعی 
یا دیگر پلتفرم های دیجتال مخابره می شود مشکوک 

هستید، مهم است که قبل ازتعامل با دقت فکر کنید.

در صورت امکان، باید اطالعات تماس منبع اطالعات را 
بررسی کنید.

 

 AEC نقش
آژانس مستقلی است که )AEC( کمیسیون انتخابات استرالیا 

وظیفه برگزاری انتخابات فدرال را بر عهده دارد. این می باشد: 
AEC نقش. 

آرائه اطالعات موثق در مورد روند انتخابات
مرکز تماس و AEC از طریق کمپاین تبلیغاتی، وب سایت 
حساب های رسانه های اجتماعی مو، دسترسی آسان به 

اطالعات مربوط به نحوه ثبت نام، رای دادن یا نامزدی را 
فراهم می کند.

اگر اطالعات نادرستی در مورد این فرایندهای انتخاباتی 
بلدی تصحیح سوابق اقدام خواهد AEC وجود داشته باشد، 

هیچ نقشی در AEC کرد. خارج از فرایندهای انتخاباتی بررسی 
صحت ارتباطات انتخاباتی ندارد.

بررسی مجوز ارتباطات انتخاباتی
بعضی از ارتباطات انتخاباتی بلدی کمک به شمو در دانستن 

منبع آن اطالعات مجاز می باشد. ارتباطات انتخاباتی را که به 
AEC پس از دریافت شکایت، درستی مجاز نیستند، بررسی 

خواهد کرد.

HAZARAGI


