How to vote at a State general election

 - ARABICع ربي
كيفية التصويت في االنتخابات العامة بوالية غرب أستراليا
يرجى االستفسار من موظف االقتراع
 إذا احتجت للمساعدة
 إذا ارتكبت خطأ
 إذا لم تستطع فھم ھذه التعليمات وكنت بحاجة إلى خدمة الترجمة الشفھية عبر الھاتف )إذا توفر ھاتف(
التصويت داخل دائرتك االنتخابية
قبل أن تستلم أوراق االقتراع ،سيسألك موظف االقتراع الذي يجلس على الطاولة ثالثة أسئلة:
 .1ھل أدليت قمت بالتصويت مبكراً في ھذه االنتخابات أو قمت بالتصويت مسبقا ً اليوم ؟
 .2ما ھو اسمك بالكامل؟
 .3أين تعيش؟
يمكنك أن تعطي إلى موظف االقتراع بطاقتك االنتخابية  EasyVoteالتي تحمل اسمك وعنوانك والتي أرسلت إليك عبر البريد .إذا لم
ُتحضر معك بطاقة  EasyVoteاالنتخابية ،يمكنك كتابة اسمك وعنوانك على ورقة وإعطائھا لموظف االقتراع.

إذا لم يظھر اسمك في سجل الناخبين
في بعض الحاالت ،ال يزال يمكنك اإلدالء بصوتك ،إال أنه سيتعين عليك إكمال نموذج إقرار .سيقدم لك موظف االقتراع المساعدة.

التصويت خارج دائرتك االنتخابية
إذا كنت تدلي بصوتك في مركز اقتراع ال يقع داخل دائرتك االنتخابية ،يمكنك التصويت غيابيا ً.
سيتم توجيھك من جانب موظف االقتراع للذھاب إلى طاولة أخرى حيث سيطلب منك إكمال نموذج إقرار قبل إعطائك أوراق االقتراع.
قبل إكمال أوراق االقتراع كما ھو مبين في التعليمات ،أعد أوراق االقتراع إلى موظف اإلقرارات.

إذا ارتكبت خطأ.
إذا ارتكبت خطأ فال تقلق – أعد ورقة االقتراع إلى موظف االقتراع واطلب ورقة أخرى  -ثم بعد ذلك ابدأ عملية التصويت مرة أخرى.
إذا احتجت للمساعدة في عملية التصويت يرجي االستفسار من موظف االقتراع.

َّ
صوت لصالحه إال إذا أردت إخباره.
نظام التصويت الخاص بنا سري – لن يعرف أحد الشخص الذي
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كيفية التصويت للمجلس التشريعي

كيفية التصويت للجمعية التشريعية

ورقة االقتراع القرنفلية – ھناك طريقتان للتصويت.
بالنسبة لورقة االقتراع القرنفلية ،يتاح لك االختيار – إما
وضع عالمة على يسار ورقة االقتراع أو على يمينھا –
لكن ال يمكنك وضع عالمة على كال الجانبين.
الجانب األيسر – يرجي وضع رقم ) (1في المربع الموجود
على الجانب األيسر للحزب أو الجماعة أو المرشح الذي
تختاره.
أو
الجانب األيمن – يرجي وضع رقم على جميع المربعات
وفقا لترتيب اختيارك من ) (1إلى أعلى إلى أن يتم ترقيم
جميع المربعات في الجانب األيمن.
ال تكرر أي رقم من ھذه األرقام.

ورقة االقتراع البيضاء – يرجي ترقيم كل مربع
وفقا ً للترتيب الذي تختاره ،يرجى ترقيم كل مربع.
يرجى البدء برقم ) (1لمرشحك المفضل ،يليه رقم 2
الختيارك التالي وھكذا.
استمر إلى أن يتم ترقيم كافة المربعات.

ال تستخدم العالمات أو عالمات ) (Xوإال لن يحتسب صوتك.
إذا احتجت للمساعدة عند إكمالك ألوراق االقتراع ،يرجي االستفسار من موظف االقتراع.
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