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Di Australia
dua
majelis
Parlemen.
Majelis
rendah Barat,
disebut ada
Dewan
Legislatif.
Terdiri
atas 59 anggota.
Setiap
anggota
dipilih
untuk mewakili
satu dari
59 wilayah
Majelis
rendah
disebut
Dewan salah
Legislatif.
Terdiri
ataspemilihan.
59 anggota.
Majelis tinggi disebut Majelis Legislatif.

Setiap anggota dipilih untuk mewakili salah satu dari 59 wilayah pemilihan.
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Selama pemilihan umum, Anda akan diminta untuk memilih siapa yang Anda
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di: memilih calon legislatif yang mewakili
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daerah Dewan Legislatif Anda
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Selama pemilihan umum, Anda akan diminta untuk memilih siapa yang Anda
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Kertas yang kecil, surat suara putih untuk memilih Dewan Legislatif (daerah Anda).
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Untuk memilih, Anda akan diberikan dua surat suara.
Mulai dengan nomor '1', beri angka semua kotak sesuai dengan urutan pilihan
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'1', beri angka semua kotak sesuai dengan urutan pilih

Ada dua cara untuk memberi tanda pada suara Anda.
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Anda dapat menuliskan angka '1' di dalam kotak di samping nama partai ata
kelompok pilihan Anda di atas garis

Menjadi calon legislatif
Untuk menjadi calon legislatif, Anda harus terdaftar untuk memilih.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan baca tentang 'Cara mendaftarkan diri sebagai
calon legislatif'.
Untuk mencalonkan diri, Anda harus:




melengkapi formulir pencalonan
memberikan semua informasi yang diminta
membayar deposit.

Jumlah deposit tergantung pada apakah Anda mencalonkan diri untuk pemilihan
umum Negara Bagian, Federal atau pemerintah lokal.
Anda dapat maju mencalonkan diri secara independen atau sebagai anggota dari
partai atau sekelompok partai politik.
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Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat situs www.elections.wa.gov.au atau
hubungi 13 63 06 atau (08) 9214 0400 bila Anda berada di luar wilayah Australia
Barat.

