
 

 

 خوش آمدید -T« کمیسیون انتخابات - »T« اداره انتخابات»به 

وظایف این نهاد مستقل قانونی به شرح زیر . است T« کمیسیون انتخابات  »T« اداره انتخابات»
 :است
 گذاری  پرسی برای مجمع قانون برگزار کردن انتخابات و همه »T؛ 
 های انتخابات  تعیین محدوده حوزه »T؛ و 
 ای از مشتریان ره و خدمات انتخاباتی به طیف گستردهارائه مشاو. 

 T« گذاری انتخابات مجمع قانون

عضو دارد که وظیفه  52این مجمع .شود نامیده می »T« گذاری مجمع قانون»، مجلس ما T« در 
دهندگان برخوردار شود و  حزبی که از بیشترین حمایت رای .را بر عهده دارند T« تصویب قانون برای 

رهبر مجمع که به وسیله اعضای . دهد کند، دولت را تشکیل می« مجمع»رین عضو را راهی بیشت
   .شود نامیده می« نخست وزیر»شود،  مجمع انتخاب می

 »T  رای دهندگان هر  .گینیندرا، بریندابال، کوراگونگ، مارمبیجی و یرابی -پنج حوزه انتخاباتی دارد
  .کنند تخاب میگذاری را ان حوزه پنج عضو مجمع قانون

 . شود هر چهار سال یک بار در سومین شنبه ماه اکتبر برگزار می T« گذاری  انتخابات مجمع قانون
ساله و شهروند استرالیا  81که حداقل  T« شرکت در این انتخابات برای همه مردان و زنان ساکن 

ای برای شما در  ه شایستهبا رای دادن به انتخاب افرادی که بتوانند نمایند .باشند، اجباری است
رای شما مخفی است و هیچ کس نخواهد دانست که . کنید باشند، کمک می T« گذاری  مجمع قانون

 .اید به چه کسی رای داده

 .شود برگزار می 5252اکتبر  81در روز  T« گذاری  انتخابات بعدی مجمع قانون

 ثبت نام برای رای دادن

برای ثبت نام در . دهندگان ثبت شود ام شما باید در فهرست رایبرای این که بتوانید رای بدهید، ن
سالگی امکان رای دادن را  81سالگی اقدام کنید ولی تا  81توانید از  دهندگان، می فهرست رای

 .نخواهید داشت

سایت کمیسیون انتخابات  توانید در وب اید، می اگر واجد شرایط رای دادن هستید و هنوز ثبت نام نکرده
   .ثبت نام کنید www.aec.gov.auالیا به نشانی استر

یا  »T« اداره انتخابات »نامه ثبت نام را از کمیسیون انتخابات استرالیا،  توانید درخواست همچنین، می
خابات نامه را پر کنید و برای کمیسیون انت درخواست.دریافت کنید T« هر یک از دفترهای پست 

 .استرالیا بفرستید

توانید با همان  این کار را می. تغییر نام یا نشانی را نیز باید به کمیسیون انتخابات اعالم کنید
 دانجام دهی www.cea.vog.caنامه یا به صورت آنالین در  درخواست

 T« گذاری  رای دادن در انتخابات مجمع قانون

این مرکز معموالً یک مدرسه محلی .گیری است ترین مرکز رای ترین راه رای دادن مراجعه به نزدیک آسان
انتخابات در . شود تا بتوانید رای بدهید دهندگان حذف می در اینجا نام شما از فهرست رای .است

http://www.aec.gov.au/


برای رای دادن . انه رای بدهیدتوانید در پشت پرده مخفی شود و می استرالیا به صورت مخفی برگزار می
صندوق رای تا پیش از پایان یافتن مهلت .باید برگه رای را درون صندوق مهر و موم شده بیندازید

 .شود ظ باز نمی.ب 1گیری، یعنی  رای

سه هفته پیش از روز انتخابات  »T« اداره انتخابات »گیری در کانبرا نباشند،  برای افرادی که در روز رای
گیری  رای- در مرکز پیش .کند گیری را در نزدیکی مراکز خرید بزرگ کانبرا دایر می رای-مراکز پیش

 .ماند انه میرای شما همچنان محرم .توانید به صورت الکترونیکی یا کاغذی رای بدهید می

ای پیش از روز انتخابات در کانبرا باشند،  هفته 3توانند در روز انتخابات یا در بازه  دهندگانی که نمی رای
توانند از خانه  برای افرادی که به دلیل بیماری یا ضعف نمی. توانند به صورت پستی رای بدهند می

 .پذیر است خارج شوند، رای دادن پستی نیز امکان

 T« گذاری  ی برای مجمع قانونپرس همه

گذاری تصویب شود و ضرورت داشته باشد  شود که قانونی در مجمع قانون پرسی زمانی برگزار می همه
  .های خود را درباره پرسش یا پیشنهاد خاصی اعالم کنند که مردم دیدگاه

در اختیار عموم  های موافق و مخالف پرسی، توضیحات مربوط به پیشنهاد و بحث پیش از برگزاری همه
پرسی  ممکن است همه.توانند به همان روش انتخابات رای بدهند دهندگان می رای. گیرد مردم قرار می

 .گذاری یا به طور مستقل برگزار شود همراه با انتخابات مجمع قانون

 های انتخابات توزیع دوباره محدوده حوزه

های انتخاباتی را تعیین  محدوده حوزه »T«  اداره انتخابات»گذاری،  پیش از انتخابات مجمع قانون
تا حد ممکن به نسبت جمعیت  T« تا مطمئن شود که هر حوزه انتخابات ( توزیع دوباره)کند  می
 .گذاری داشته باشد دهندگان خود نماینده در مجمع قانون رای

ت ابراز نظر یا دهندگان بارها از فرص رایزنی عمومی بخش مهمی از فرآیند توزیع دوباره است و رای
 . شوند پیشنهاد برخوردار می

 ارائه مشاوره و خدمات انتخاباتی

ای از مشتریان از جمله مجمع  درباره امور انتخاباتی به طیف گسترده »T« اداره انتخابات »
ها و عموم مردم مشاوره  ، دیگر سازمانT« گذاری، احزاب سیاسی، نامزدها، خدمات عمومی  قانون
  .دهد می

ها و دیگر  با دریافت کارمزد و به شرط برآورده شدن شرایط خاص، با باشگاه »T« ره انتخابات ادا»
 »T« اداره انتخابات »هر چند، . کند ها در زمینه برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه همکاری می سازمان

 :کند در موارد زیر در انتخابات دخالت نمی
 رای دادن با وکالت مجاز باشد؛ 
 دن با بلند کردن دست صورت بگیرد؛ یارای دا 
 اصل مخفی بودن رای نقض شود. 

، معروف به T« گذاری  دهی در انتخابات مجمع قانون برای تشریح سیستم رای »T« اداره انتخابات »
های اجتماعی  جلسات آموزشی برای مدارس و گروه( ecae-»rcaC)کالرک -دهی هر سیستم رای

 .کند برگزار می

 :تماس با ما

 raoaf  nrooa ,goadl uarr rfv ,812 tof of »ad ,»cf eaac  »T: نشانی
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