How to vote at a State general election

SWAHILI - Kiswahili
Jinsi ya Kupiga Kura katika Uchaguzi Mkuu wa Jimbo la Australia Magharibi
Tafadhali uliza Afisa wa Kupiga Kura
 Ikiwa unahitaji msaada
 Ikiwa umefanya makosa
 Ikiwa huelewi maagizo haya na unahitaji huduma ya mkalimani wa simu
(kama simu ikipatikana)
Kupiga kura katika wilaya yako ya kupiga kura
Kabla ya kupokea makaratasi yako ya kura, Afisa wa Kupiga Kura anayekaa mezani atakuuliza
maswali matatu:
1. Je umepiga kura ya mapema ya uchaguzi au tayari umepiga kura leo?
2. Je jina lako kamili ni lipi?
3. Unaishi wapi?
Unaweza kumpa Afisa wa Kupiga Kura kadi yako ya EasyVote, ambayo imechapishwa jina na
anwani yako na ambayo ulitumiwa katika barua. Ikiwa huna kadi yako ya EasyVote nawe,
unaweza kuandika jina lako na anwani kwenye kipande cha karatasi na uimpe Afisa wa Kupiga
Kura.

Ikiwa jina lako halipo kwenye Orodha ya Kupiga kura
Katika baadhi ya matukio, unaweza bado kupiga kura, lakini utalazimika kukamilisha fomu ya
azimio. Afisa wa Kupiga Kura atakusaidia.

Kupiga kura nje ya wilaya yako ya kupiga kura
Ikiwa unapiga kura katika mahali pa kupiga kura ambapo sio wilaya yako ya kupiga kura,
unaweza kupiga kura ya kutokuwepo.
Utaelekezwa kwenye meza nyingine na Afisa wa Kupiga Kura, ambapo utaulizwa kujaza fomu
ya azimio kabla ya kupewa makaratasi ya kura. Baada ya kukamilisha makaratasi ya kura,
kulingana na maagizo, rudisha makaratasi ya kura kwa Afisa wa Azimio.

Ikiwa utakosea
Ikiwa utakosea, usifadhaike – rudisha karatasi ya kupiga kura kwa Afisa wa Kupiga Kura na
uitishe nyingine – kisha uanze tena. Ikiwa unahitaji msaada kupiga kura, uliza tu Afisa wa
Kupiga Kura.

Mfumo Wetu wa Kupiga kura ni wa Siri – Hakuna yeyote atakayejua
unayempigia kura ila ukichagua kuwaambia.
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Jinsi ya kupigia Bunge la Kutunga Sheria
Kura

Jinsi ya kupigia Baraza la Kutunga
Sheria Kura

Karatasi nyeupe ya kura – weka namba
kwa kila sanduku.
Katika mpangilio wa chaguo lako, weka
namba kwa kila sanduku.

Karatasi ya waridi ya kura – njia mbili za
kupiga kura.
Kwa karatasi ya waridi ya kupiga kura,
una chaguo – tia alama karatasi yako
kwenye upande wa kushoto au wa kulia
– lakini sio upande wote.
Upande wa Kushoto – weka namba 1
katika sanduku kwenye upande wa
kushoto wa chama, kundi au mgombea
wa chaguo lako.
AU
Upande wa Kulia – Weka namba kwa
masanduku yote katika mpangilio wa
chaguo lako kutoka 1 kuendelea hadi kila
sanduku kwenye upande wa kulia iwe na
namba.

Anza na namba 1 kwa mgombea
unayempendelea, ikifuatiliwa na namba 2
kwa chaguo lako linalofuata na kuendelea.
Endelea hadi masanduku yote yawe na
namba.

Usitumie tiki, mistari, au kuwacha sanduku wazi, au kura yako haitahesabiwa.
Ikiwa unahitaji msaada kujaza makaratasi yako ya kura, uliza Afisa wa Kupiga Kura.
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