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Parlament Zachodniej Australii składa się dwóch izb.

Parlament Zachodniej Australii składa się dwóch izb.
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Każdy członek reprezentuje jeden z 59 okręgów wyborczych.

Każdy członek reprezentuje jeden z 59 okręgów wyborczych.

Izba wyższa nosi nazwę Rada Ustawodawcza (Legislative Council).

Izba wyższa nosi nazwę Rada Ustawodawcza (Legislative Council).
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Większa, kolorowa karta do Rady Ustawodawczej (region zamieszkania wyborcy).

Wpisywać wyłącznie numery.

Należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami.

Rozpoczynając od numeru „1” należy ponumerować wszystkie kratki po kole
zgodnie z osobistym wyborem kandydatów.

Wpisywać wyłącznie numery.

Są dwie możliwości wypełniania karty.

Można wpisać „1” w kratce obok wybranej nazwy partii lub grupy powyżej linii
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Większa, kolorowa karta do Rady Ustawodawczej (region zamieszkania wyborcy).

Można wpisać „1” w kratce obok wybranej nazwy partii lub grupy powyżej lin
poziomej na karcie

W każdej chwili można zwrócić się o pomoc do osób zaangażowanych przy
obsłudze wyborów.
Kandydaci w wyborach
Aby zostać uprawnionym do kandydowania w wyborach, kandydaci muszą być
zarejestrowani jako wyborcy.
Należy zapoznać się z broszurą pt. „Rejestracja w wyborach” (‘About enrolling’),
która zawiera informacje na temat rejestracji jako wyborca.
Aby złożyć nominację, należy:
•
•
•

wypełnić formularz zgłoszeniowy
podać wszystkie wymagane informacje
uiścić opłatę regulaminową.

Wysokość opłaty zależy od rodzaju wyborów (np. stanowe, federalne lub
samorządowe).
Można zgłosić indywidualną kandydaturę lub jako reprezentant partii politycznej lub
grupy.
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Dalsze informacje znajdują się na www.elections.wa.gov.au lub pod numerem
telefonu 13 63 06 lub (08) 9214 0400 (rozmowy z innych stanów).

