اطالعیه  :3درخصوص رای دهی(انتخابات ایالتی)
در استرالیای غربی ،دو نوع پارلمان وجود دارد.
مجلس عوام ،مجلس قانون گذاری نامیده می شود و از  94عضو تشکیل شده است.
هر عضو ،نماینده یکی از  94ناحیه انتخابی می باشد.
مجلس خواص ،شورای قانون گذاری نامیده می شود.
این شورا  60عضو دارد و هر شش عضو ،نماینده یکی از شش ناحیه انتخاباتی می باشد.
شما به کاندیدایی رای می دهید که می خواهد نماینده ناحیه یا منطقه ای باشد که شما در آن زندگی می کنید .کاندیدای برنده ،نماینده
منتخب شما خواهد بود.
در انتخابات عمومی ،شما به کاندیدایی رای می دهید که می خواهید نماینده شما در موارد زیر باشد:



منطقه مجلس قانون گذاری شما
ناحیه شورای قانون گذاری شما

برای رای دادن ،شما دو برگه رای گیری دریافت خواهید کرد.
برگه رای سفید و کوچکتر ،مربوط به شورای قانون گذاری می باشد(ناحیه شما)
دستورالعمل ها را با دقت مطالعه کنید.
فقط از شماره ها استفاده کنید.
از شماره  3شروع کنید و کادرها را بترتیب اولویت شماره گذاری کنید.
برگه انتخاباتی رنگی و بزرگتر مربوط به شورای قانون گذاری می باشد(منطقه شما)
دستورالعمل ها را با دقت مطالعه کنید.
فقط از شماره ها استفاده کنید.
شما برای پر کردن برگه انتخابی ،می توانید به دو گونه عمل کنید.
در کادر مربوط به حزب یا گروه انتخابی خود ،شماره  3را بنویسید
یا
همه کادرهای پایین خط را بترتیب اولویت انتخابی خود ،شماره گذاری کنید.
شما در هر زمان می توانید از مسئولین انتخابات بخواهید تا به شما کمک کنند.
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کاندید شدن
شما برای کاندید شدن ،باید قبال برای رای دادن ثبت نام کرده باشید.
"در خصوص ثبت نام" را برای کسب اطالعات بیشتر در ارتباط با چگونگی ثبت نام مالحظه کنید.
شما برای کاندید شدن باید:



فرم کاندید شدن را پر کنید
اطالعات درخواستی را ارائه کنید
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فرم کاندید شدن را پر کنید
اطالعات درخواستی را ارائه کنید
بیعانه بپردازید

مقدار پیش پرداخت متفاوت بوده و بستگی به این دارد که شما برای انتخابات ایالتی ،فدرال ،یا محلی کاندید شوید.
شما می توانید خودتان مستقالً کاندید شوید یا اینکار را بعنوان یک عضو حزب یا گروه سیاسی انجام دهید.
برای کسب اطالعات بیشتر ،به تارنمای  www.elections.wa.gov.auمراجعه کنید یا با شماره تلفن  36 06 60و یا ،در
صورتیکه در ایالت دیگری ساکن هستید ،با شماره تلفن )60( 4130 6066تماس بگیرید.
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