How to vote at a State general election

 - DARIیدر
طريقه رأی دادن در انتخابات عمومی ايالتی استراليای غربی
لطفا ً در موارد زير از مسئولين مرکز رای گيری کمک بخواھيد
 اگر به کمک ضرورت داريد
 اگر اشتباه کرديد
 اگر مفھوم اين ھدايات را درک کرده نمی توانيد و به خدمات ترجمان تليفونی ضرورت داريد
)اگر تليفون موجود باشد(
رای دان در حوزه انتخاباتی تان
پيش از اينکه اوراق رأی دھی تان را دريافت کنيد ،مسئول رأی گيری که پشت ميز نشسته ،از شما سه سوال می پرسد:
 .1آيا در اين انتخابات قبل از وقت و يا امروز قبالً رأی داده ايد؟
 .2نام مکمل شما چيست؟
 .3کجا زندگی می کنيد؟
شما می توانيد کارت رأی آسان ) (EasyVoteخود را ،که نام و آدرس تان باالی آن چاپ شده و توسط پُست به شما فرستاده بود،
به مسئول رأی گيری بدھيد .اگر کارت رأی آسان را با خود نداريد ،می توانيد نام و آدرس تان را باالی يک ورق کاغذ نوشته و آن
را به مسئول رأی گيری بدھيد.

اگر نام شما در فھرست رأی دھندگان موجود نباشد
در بعضی حاالت ،باز ھم ممکن است که رأی بدھيد ،اما شما بايد يک اظھارنامه رسمی را امضاء کنيد .مسئول رأی گيری به شما
کمک خواھد کرد.

رأی دادن در خارج از حوزه انتخاباتی تان
اگر شما در مرکز رأی دھی رأی می دھيد که حوزه انتخاباتی شما نيست ،می توانيد رأی غيابی بدھيد.
مسئول رأی گيری شما را به ميز ديگری ھدايت خواھد کرد ،که در آنجا از شما خواسته می شود که قبل از دريافت اوراق رأی دھی
تان ،فورمه اظھارنامه رسمی را تکميل کنيد .بعد از آنکه اوراق رأی دھی را مطابق ھدايات داده شده مکمل کرديد ،اوراق رأی دھی
را به مسئول اظھارنامه برگردانيد.

اگر مرتکب اشتباه شديد
اگر اشتباه کرديد ،تشويش نکيند – فقط ورق رأی تان را به مسئول رأی گيری بدھيد و ورق ديگری را تقاضا کنيد – بعد دوباره از
اول شروع کنيد .اگر برای رأی دادن به کمک ضرورت داريد ،از مسئول رإی گيری درخواست کنيد.

سيستم رأی گيری ما محرمانه است – ھيچ شخص ديگری نخواھد دانست که شما برای کی رأی می دھيد ،مگر
اينکه شما خود تان به آنھا بگوئيد.
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طريقه رأی دادن برای پارلمان قانون گذاری
) (Legislative Assemblyمجلس نمايندگان

طريقه رأی دادن برای شورای قانون گذاری
) (Legislative Councilمجلس سنا
ورق رأی گالبی – دو روش برای رأی دادن
برای ورق رأی دادن گالبی ،می توانيد ورق رأی تان را
در سمت چپ و يا راست نشانی کنيد – اما نه در ھر دو
طرف
طرف چپ – عدد " "1را در خانه سمت چپ حزب ،گروه
و يا کانديدای مورد عالقه تان بنويسيد.
يا
طرف راست – تمام خانه ھا را به ترتيب انتخاب تان از
شماره  1الی آخر ادامه دھيد ،تا اينکه تمام خانه ھای سمت
راست را شماره گذاری کنيد .ھيچ عددی را تکرار نکيد.

ورق رأی سفيد – تمام خانه ھا را شماره گذاری کنيد.
تمام خانه ھا را ،به ترتيب انتخاب تان ،شماره گذاری کنيد.
برای کانديدی که اولين انتخاب شما است ،عدد  ،1و در کنار
انتخاب دوم خود عدد  2بنويسيد و به ھمين گونه ادامه دھيد.
ادامه دھيد تا اينکه تمام خانه ھا را شماره گذاری کنيد.

از نشانی کردن ،ضربدار کردن ،يا خالی گذاشتن خانه ھا اجتناب کنيد ،چون در آن صورت رأی شما حساب نخواھد شد.
اگر در پر کردن ورق ھای رأی تان به کمک ضرورت داريد ،از مسئول رأی گيری درخواست کنيد.
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