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ਚਣੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਨੈਬਰਾ ਦਆੁਰਾ ਅਮਿਕਾਰਤ
Authorised by the Electoral Commissioner, Canberra

PUNJABI

ਰਕੁ ੋਅਤ ੇਸੋਚੋ
ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਚਣੋਾਂ ਦਰੌਾਨ ਸਰਤੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਕੇਂਦਰੀ ਚਣੋਾ ਂਦ ੇਦਰੌਾਨ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਡੰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਜ ੋਤੁਹਾਡੀ ਵਟੋ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸੋ਼ਿ਼ਿ 
ਕਰਗੇੀ। ਇਹ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ ੈਸਕ ਤੁਸੀਂ ਜ ੋਵਖੇਦ,ੇ ਸਣੁਦ ੇਜਾ ਂਪੜ੍ਹਦ ੇਹ ੋਉਸ ਬਾਰ ੇਸਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਬਾਰ ੇਕਈੋ ਼ਿ਼ੱਕ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇ਼ੱਥ ੇਸਵਾਲ ਹਨ ਜ ੋਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਵ਼ੱਚ ਆਪਣੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁ਼ੱਛ ਸਕਦ ੇਹੋ।

ਵਟੋਰ ਵਜੋਂ ਤਹੁਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਓ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹ:ੈ

ਭਰੋਸੇਯੋਗ 
ਕੀ ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਸਰਤੋ ਤੋਂ ਹੈ? 
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਸਰਤੋ ਨੰੂ ਜਾਣਦ ੇਹੋ? ਕੀ ਇਹ ਵਕਸੇ ਮਾਨਤਾ 
ਪ੍ਾਪਤ ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪ੍ਮਾਵਣਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਟਂ 
ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਚਣੋ ਕਾਨੰੂਨ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੰੂ ਵਨਯਮਤ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ।

ਿੌਜਦੂਾ/ਚਲੰਤ 
ਇਹ ਕਦੋਂ ਪ੍ਕਾਸ਼ਤ ਹਇੋਆ ਸੀ?
ਵਕਓ ਂਵਕ ਇਕੱ ਪੋਸਟ/ਲੇਖ ਅੱਜ ਸਾਝਂਾ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ ਇਸਦਾ 
ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹ ੈਵਕ ਇਹ ਚਲੰਤ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਲੂ ਸਰਤੋ ਅਤ ੇ
ਪ੍ਕਾਸ਼ਤ ਹਣੋ ਦੀ ਵਮਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਸਰੁਮੱਿਅਤ 
ਕੀ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹਰੋ ਵਡਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉਤੱ ੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਸਰਤੋ ਜਾਂ ਸਮੱਿਰੀ ਬਾਰ ੇਸੰਦਹੇ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਵਹਸੱਾ ਲੈਣ  
ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਮਹਤੱਿਪਰੂਨ ਹੈ।

ਵਜੱਥੇ ਸੰਭਿ ਹਿੋ,ੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਸਰਤੋ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਿਰੇਵਿਆ ਂ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਏ ਈ ਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਆਸਟ੍ੇਲੀਆਈ ਚਣੋ ਕਵਮਸ਼ਨ (ਏ ਈ ਸੀ) ਇਕੱ ਸਤੁਤੰਰ ਏਜੰਸੀ ਹ ੈ
ਵਜਸਨੰੂ ਕੇਂਦਰੀ ਚਣੋਾਂ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਕਮੰ ਸੌਂਵਪਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਏ ਈ 
ਸੀ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਇਹ ਹ:ੈ

ਚਣੋ ਪ੍ਕਕਕਰਆ ਬਾਰ ੇਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੇ
ਏ ਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰਬਾਜੀ ਮਵੁਹਮੰ, ਿਬੈਸਾਈਟ, ਸੰਪਰਕ 
ਕੇਂਦਰ ਅਤ ੇਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਵਤਆ ਂਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ,  
ਿਟੋ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਉਮੀਦਿਾਰ ਿਜੋਂ ਖੜ੍ ੇਹਣੋ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕੱ 
ਅਸਾਨ ਪਹੁਚੰ ਦਆੁਿਿੇੀ।

ਜੇ ਇਨ੍ਾਂ ਚਣੋ ਪ੍ਵਕਵਰਆਿਾਂ ਬਾਰ ੇਕੋਈ ਿਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ,ੈ  
ਤਾਂ ਏ ਈ ਸੀ ਵਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਦਰਸੁਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਿੇੀ। 
ਇਨ੍ਾਂ ਚਣੋ ਪ੍ਵਕਵਰਆਿਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ – ਏ ਈ ਸੀ ਦੀ ਚਣੋ ਸੰਚਾਰ ਦੀ 
ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿਚੱ ਕੋਈ ਭੂਵਮਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚਣੋ ਸੰਚਾਰ ਦ ੇਅਕਿਕਾਰਤ ਹਣੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਸਰਤੋ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਵਿਚੱ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕੁਝ ਚਣੋ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਅਵਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹੈ। 
ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਵਮਲਣ ਤ,ੇ ਏ ਈ ਸੀ ਉਨ੍ਾਂ ਚਣੋ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਕਰਿੇੀ ਜੋ ਸਹੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਅਵਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
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