How to vote at a State general election

POLISH - Polski
Jak głosować w zachodnioaustralijskich ogólnych wyborach stanowych
Prosimy zwrócić się do Urzędnika Wyborczego
 jeżeli potrzebujesz pomocy
 jeśli popełniłeś błąd
 jeżeli nie możesz zrozumieć tych instrukcji i potrzebujesz skorzystać z
telefonicznej służby tłumaczy (jeżeli dostępny jest aparat telefoniczny)
Głosowanie w twoim okręgu wyborczym
Zanim otrzymasz swoje karty do głosowania, siedzący przy stole Urzędnik Wyborczy, zada ci
trzy pytania:
1. Czy oddałeś wcześniejszy głos, lub czy już dzisiaj głosowałeś?
2. Jak brzmi twoje imię i nazwisko?
3. Pod jakim adresem mieszkasz?
Możesz podać Urzędnikowi Wyborczemu swoją kartę EasyVote, na której wydrukowane jest
twoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a która została wysłana do ciebie pocztą.
Jeżeli nie masz ze sobą karty EasyVote, możesz napisać swoje imię i nazwisko oraz adres na
kartce papieru i dać ją Urzędnikowi Wyborczemu.

Jeśli twoje imię i nazwisko nie widnieje na liście wyborczej
W pewnych wypadkach wolno ci będzie mimo to zagłosować, ale będziesz musiał wypełnić
formularz deklaracji. Urzędnik Wyborczy ci w tym pomoże.

Głosowanie poza swoim okręgiem wyborczym
Jeżeli głosujesz w punkcie wyborczym, który nie znajduje się na terenie twojego okręgu
wyborczego, możesz złożyć tzw. głos pod nieobecność.
Możesz zostać skierowany przez Urzędnika Wyborczego do innego stołu, gdzie zostaniesz
poproszony o wypełnienie formularza deklaracji, zanim otrzymasz karty wyborcze. Po
wypełnieniu kart wyborczych zgodnie z instrukcjami, zwróć karty wyborcze Urzędnikowi
Deklaracyjnemu.

Jeśli się pomylisz
Jeżeli się pomylisz, nie przejmuj się. Po prostu zwróć swoją kartę wyborczą Urzędnikowi
Wyborczemu i poproś o nową, a następnie zacznij od nowa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy
głosowaniu, poproś Urzędnika Wyborczego.

Nasz system głosowania jest tajny –Nikt inny nie będzie wiedział, na kogo
głosowałeś, chyba że sam powiesz.
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Jak głosować do Zgromadzenia
Ustawodawczego

Jak głosować do Rady Ustawodawczej

Na białej karcie do głosowania –
ponumeruj każdy kwadrat.
W kolejności według swojego wyboru,
ponumeruj każdy kwadrat.
Zacznij od numeru 1 dla swojego
wybranego kandydata, po czym wpisz
numer 2 w kwadracie osoby, na którą
zagłosowałbyś w drugiej kolejności, itd.
Kontynuuj tak, aż ponumerujesz wszystkie
kwadraty.

Na różowej karcie – dwa sposoby
głosowania.
Na różowej karcie masz wybór:
zaznaczyć kartę do głosowania po lewej
lub po prawej stronie, ale nie po obu.
Po lewej stronie – wpisz numer 1 w
kwadracie po lewej stronie dla partii,
grupy lub kandydata według swojego
wyboru.
LUB
Po prawej stronie – ponumeruj
wszystkie kwadraty w kolejności swojej
preferencji od 1 do końca, aż zostaną
ponumerowane wszystkie kwadraty po
prawej stronie. Uważaj, żeby nie
powtórzyć tych samych numerów.

Nie używaj ptaszków, krzyżyków, ani nie zostawiaj kwadratów pustych, gdyż w takich
wypadkach, twój głos nie będzie się liczył. Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu
swoich kart do głosowania, poproś Urzędnika Wyborczego.
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