ورقه معلوماتی  :3راجع به رای دهی (انتخابات ایالتی)
در آسترالیای غربی ،دو نوع مجلس پارلمان وجود دارد.

ورقه معلوماتی  :3راجع به رای دهی (انتخابات ایالتی)
می شود و  94نفر عضو دارد.
مجلس نمایندگان که بنام ولسی جرگه نیز یاد
در آسترالیای غربی ،دو نوع مجلس پارلمان وجود دارد.
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برای مجلس سنا منطقه.

برای ولسی جرگه محلی
برای مجلس سنا منطقه.

شما دو نوع ورقه رای دهی برای رای دادن دریافت می کنید.
ورقه رای دهی کوچکتر سفید رنگ برای ولسی جرگه (محل شما) می باشد.
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از شماره " "3شروع نموده و همانطور به ترتیب انتخاب تان همه مربع ها را نمبر گذاری کنید.
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اگر به کمک ضرورت دارید ،هرزمانی که خواسته باشید می توانید از کارمندان مرکز رای دهی تقاضا کنید.
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برای نمبر گذاری روی ورقه رای دهی شما دو گزینه دارید:

احتالفی مورد نظر
 Commissionیا
 oنمبر " "3را در مقابل مربع حزب
احزاب Western
گروهAustralian
Electoral

کاندید کردن
برای کاندید کردن ،شما باید برای رای دهی ثبت نام شده باشید.
برای کسب معلومات بیشتر راجع به طرز ثبت نام ،به عنوان "راجع به ثبت نام" مراجعه کنید.
برای کاندید کردن ،شما باید:




فورمه کاندید کردن را تکمیل کنید
تمام معلومات مطالبه شده را ارائه دهید
یک پول تضیمن را پرداخت کنید.

مقدار پول تضمین نظر به نامزدی شما برای انتخابات ایالتی ،فدرال یا حکومت محلی متفاوت می باشد.
می توانید بحیث یک کاندید مستقل نامزد شوید یا منحیث یک عضو یک حزب سیاسی یا گروه.
برای کسب معلومات بیشتر ،به ویب سایت  www.elections.wa.gov.auمراجعه کنید یا به تیلفون شماره 60
 36 06یا  )60( 4130 6066برای تیلفون کنندگان ایالتی زنگ بزنید
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