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Во Западна Австралија има два дома на Парламентот.

Во Западна Австралија има два дома на Парламентот.

Долниот дом се вика Законодавно собрание. Во него има 59 пратеници.

Долниот дом се вика Законодавно собрание. Во него има 59 пратеници.
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Тоj има 36 пратеници, по шест пратеници избрани од секој од шесте изборни
Тоj има 36 пратеници, по шест пратеници избрани од секој од шесте
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време на општи избори, од вас се бара да гласате за оној кој сакате да ве
претставува во:

За време на општи избори, од вас се бара да гласате за оној кој сакате да ве
 вашата изборна единица од Законодавното собрание
претставува
во:
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Помалото, бело гласачко ливче е за Законодавното собрание (вашата изборна
единица).

За да гласате, ќе ви бидат дадени две гласачки ливчиња.
Прочитајте ги упатствата внимателно.

Помалото, бело гласачко ливче е за Законодавното собрание (вашата изборна
Користете само броеви.
единица).
Почнувајќи со бројот ‘1’ нумерирајте ги сите квадратчиња по ваш избор.

Прочитајте ги упатствата внимателно.

Поголемото, обоено гласачко ливче е за Законодавниот совет (вашиот регион).

Користете само броеви.

Прочитајте ги упатствата внимателно.

‘1’ нумерирајте ги сите квадратчиња по ваш избо
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Можете да го напишете бројот ‘1’ во квадратчето до партијата или
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Имате на раполагање два начини за пополнување на гласачкото ливче.

Можете да ги нумерирате сите квадратчиња под линијата по ваш избор.
Можете да замолите овластено лице на избирачкото место да ви помогне во
секое време.
Како да станете кандидат
За да станете кандидат, мора да сте регистриран гласач.
Погледајте ја брошурата „За регистрирањето” за повеќе информации во врска со
регистрирањето.
За да се номинирате, вие ќе треба:




да пополните формулар за номинација
да ги дадете сите потребни информации
да платите депозит.

Висината на депозитот е различна зависно од тоа дали се номинирате за
државни, федерални или општински избори.
Можете да се номинирате како поединец или како член на политичка партија
или група.
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За повеќе информации, одете на www.elections.wa.gov.au или јавете се на
13 63 06 или (08) 9214 0400 за меѓудржавни повици.

