How to vote at a State general election

MACEDONIAN - Македонски
Како да гласате на општите државни избори во Западна Австралија
Ве молиме обратете се до службеник за гласање
 Ако ви треба помош
 Ако направите грешка
 Ако не можете да ги разберете овие упатства и ви треба услуга од
преведувач по телефон (ако има телефон)
Гласање во вашиот изборен округ
Пред да ги добиете вашите гласачки ливчиња, службеникот за гласање што седи на
масата ќе ви постави три прашања:
1. Дали сте гласале предвремено на овие избори, или пак денес веќе имате
гласано?
2. Кое е вашето полно име и презиме?
3. Каде живеете?
На службеникот за гласање може да му ја дадете вашата картичка за лесно гласање
EasyVote на која се испечатени вашето име и адреса и што ви беше испратена по пошта.
Ако не ја носите со вас вашата картичка EasyVote, може да ги напишете вашето име и
адреса на парче хартија и да му го дадете на службеникот за гласање.

Ако вашето име го нема во гласачките списоци
Во некои случаи можеби сепак ќе можете да гласате, ама ќе треба да пополните изјава.
Службеникот за гласање ќе ви помогне околу тоа.

Гласање надвор од вашиот изборен округ
Ако гласате на гласачко место што не е во вашиот изборен округ, може да гласате во
отсуство.
Службеникот за гласање ќе ве упати на друга маса, а таму од вас ќе побараат да
пополните изјава пред да ви ги дадат гласачките ливчиња. Откако ќе ги пополните
гласачките ливчиња како што е наведено во упатствата, вратете му ги гласачките
ливчиња на службеникот за гласање.

Ако направите грешка
Ако направите грешка, не грижете се – само вратете му го вашето гласачко ливче на
службеникот за гласање и побарајте друго – потоа почнете одново. Ако ви треба помош
при гласањето, само обратете му се на службеникот за гласање.

Кај нас гласањето е тајно – Никој друг нема да знае за кого сте гласале
освен ако вие кажете на некого.
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Како да гласате за Законодавното
собрание
Бело гласачко ливче – ставете број во
секој четириаголник.
По редослед според ваш избор, ставете
број во секој четириаголник.
Почнете со бројот 1 за оној кандидат
што најмногу го претпочитате, потоа
ставете го бројот 2 за вашиот следен
избор, и така натаму.
Продолжете така се додека да ги
пополните со бројки сите
четириаголници.

Како да гласате за Законодавниот
совет
Розово гласачко ливче – два начина
за гласање.
За розовото гласачко ливче имате
избор – означете го гласачкото ливче
или од левата или од десната страна –
ама не од обете.
Лева страна – ставете го бројот 1 во
четириаголникот од левата страна за
партијата, групата или кандидатот што
го избирате.
ИЛИ
Десна страна – ставете бројки во сите
четириаголници по редослед според
ваш избор, почнувајќи од 1 па натаму,
ставајќи бројки во секој четириаголник
од десната страна.
Немојте да повторите ниту еден број.

Немојте да штиклирате, да ставате крвчиња или да ги оставате четириаголниците
празни, затоа што вашиот глас нема да се брои. Ако ви треба помош за да ги пополните
гласачките ливчиња, само обратете му се на службеникот за гласање.
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