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Redistribution of the  
Australian Capital Territory into electorates pursuant 

to the Electoral Act 1992

Electorates for the  
ACT Legislative Assembly of 

Brindabella, Ginninderra, Kurrajong, 
Murrumbidgee and Yerrabi

This map shows the boundaries of the ACT 
Legislative Assembly electorates of Brindabella, 
Ginninderra, Kurrajong, Murrumbidgee and Yerrabi 
and the number of members to be elected from each 
electorate as determined by the Augmented ACT 
Electoral Commission pursuant to section 35 of the  
Electoral ACT 1992.

Dawn Casey    Damian Cantwell AM    Philip Moss 
Ben Ponton     Jeffrey Brown                Beidar Cho 

Augmented ACT Electoral Commission 
July 2019

Boundaries of electorates
Division boundaries
District boundaries



هل االقتراع في انتخابات المجلس التشريعي 

في إقليم العاصمة األسترالية )ACT( إلزامي؟

يجب عليك تسجيل اسمك عىل سجل الناخبين واالقتراع 

إذا كنت: 

مواطناً أسترالياً؛	 

تبلغ من العمر 18 عاماً أو أكثر؛ و	 

 	.ACT تعيش في

االقتراع إلزامي. وقد يتّم تغريمك في حال لم تقم 

باإلدالء بصوتك.

لماذا يتوجب علّي االقتراع؟

االنتخابات عبارة عن اختيارك الشخص الذي سيقوم 

 .ACT بتمثيلك في المجلس التشريعي في

.ACT المجلس التشريعي هو الجهة التي تسّن القوانين في

يمنحك االقتراع فرصة إبداء آرائك. 

االقتراع سري. 

كيف أقوم بتسجيل اسمي عىل سجل 

الناخبين؟

قم بالتسجيل عبر اإلنترنت عىل الرابط 

www.aec.gov.au/enrol/

يجب عليك المحافظة عىل بيانات تسجيلك محدثة. 

متى أقوم باالقتراع ؟

اقترع محافًظا عىل سالمتك. اقترع مبكًرا. 

نحث الجميع في انتخابات هذا العام عىل االقتراع قبل اليوم 

المحدد لالنتخابات. االقتراع متاح لمدة ثالثة أسابيع، يومياً ما 

بين 28 أيلول/سبتمبر و 17 تشرين األول/أكتوبر. 

ستساعد فترة االقتراع الممتدة هذه عىل ضمان سالمة 

.COVID المواطنين وموظفي االنتخابات من اإلصابة بمرض

سيتم تطبيق تدابير التباعد االجتماعي والنظافة الصارمة في 

 .COVID جميع مراكز التصويت لزيادة تعزيز السالمة من

 وسيتّم االستمرار باالسترشاد بأحدث النصائح الصحية استجابًة 

لـ COVID-19 فيما يتعلّق بمجريات االنتخابات.

سيتّم نشر معلومات توضح األوقات واألماكن حيث يقترع 

 الناس يومياً عىل موقع Elections ACT اإللكتروني،

 ww.elections.act.gov.au طوال فترة االقتراع. 
ستساعدك هذه المعلومات عىل تحديد أنسب األوقات لك 

لإلدالء بصوتك. 

أين أقوم باالقتراع ؟

القائمة بمراكز االقتراع وأوقات العمل متاحة:

 	 www.elections.act.gov.au عبر الرابط

عبر االتصال بهيئة Elections ACT عىل 	 

الرقم 0033 6205 )02(. 

 في الكتّيب الذي تّم إرساله بالبريد لجميع 	 

 .ACT األسر في

كيف أقوم باالقتراع ؟

توجه إىل أحد مراكز االقتراع ما بين 28 أيلول/سبتمبر و17 

تشرين األول/أكتوبر 2020. 

اطلب منهم وضع عالمة عىل اسمك في سجل الناخبين.

سيتّم إعطاؤك ورقة اقتراع أو يمكنك التصويت عىل جهاز 

كمبيوتر في مركز االقتراع. يتضّمن االقتراع من خالل الكمبيوتر 

تعليمات بإثني عشر لغة مختلفة، بما في ذلك اللغة العربية.

توجه إىل شاشة اقتراع وادلي بصوتك سراً.

صّوت مبكًرا وصّوت بشكل آمن ابتداء 

من يوم اإلثنين 28 أيلول/سبتمبر

التصويت قبل اليوم المحدد لالقتراع 

ACT متاح لجميع ناخبي

تدابير التباعد االجتماعي والنظافة الصحية 
الصارمة في جميع مراكز التصويت 

www.elections.act.gov.au
02 6205 0033

elections@act.gov.au
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كيف أقوم بتعبئة ورقة االقتراع؟

اكتب الرقم 1 في المربع الموجود بالقرب من اسم المرشح 

الذي يمّثل خيارك األول.

اكتب الرقم 2 في المربع الموجود بالقرب من اسم المرشح 

الذي يمّثل خيارك الثاني.

حدد خيارك الثالث والرابع والخامس بالطريقة نفسها.

يمكنك، إذا شئت، ملء جميع المربعات باستخدام األرقام 

6 و 7 و 8 و 9 و 10 وهكذا.

ال تستخدم العالمات أو إشارات الشطب. 

اطلب المساعدة، في حال كنت بحاجة إليها، من صديق 

أو قريب أو من أحد موظفي مركز االقتراع.

هل يمكنني االقتراع إلكترونياً؟

نعم، في كافة مراكز االقتراع المتاحة قبل 

يوم االنتخابات. 

التعليمات الخاصة بعملية االقتراع متاحة بلغات مختلفة 

عىل شاشة الكمبيوتر.

من أعطيه صوتي؟

انتخب المرشحين الذين تظن أنهم سيمثلون مصالحك عىل 

أفضل وجه.

أين يمكنني العثور عىل معلومات عن 

المرشحين؟

تابع المعلومات المتاحة حول المرشحين واألحزاب عىل 

المواقع اإللكترونية وفي الصحف والتلفاز والراديو وصندوق 

بريدك في األسابيع التي تسبق االنتخابات.

ال يمكنك االتصال بالمرشحين واألحزاب السياسية بشكل 
مباشر للحصول عىل معلومات حول سياساتهم.

يحظر القيام بالدعاية السياسية، بما في ذلك توزيع البطاقات 

حول كيفية االقتراع، ضمن إطار 100 متر من مركز االقتراع. 

خطط مسبقاً كيف ترغب باالقتراع.

سيتّم نشر قائمة بأسماء المرشحين للعام 2020 عىل موقع

Elections ACT اإللكتروني بعد الساعة 12 ظهًرا يوم 
24 أيلول/سبتمبر 2020. 

Ballot Paper   Election of 5 Members   2016 Legislative Assembly for the Australian Capital Territory

A B C D E F

Candidate
FIVE

Candidate
FIVE

Candidate
FIVE

Candidate
ONE

Candidate
TWO

Candidate
THREE

Candidate
FOUR

PARTY 6 UNGROUPED

Electorate of Yerrabi
Number five boxes from 1 to 5 in the order of your choice

You may then show as many further preferences as you wish by writing numbers from 6 onwards in other boxes

PARTY 1 PARTY 2 PARTY 3 PARTY 4 PARTY 5

Candidate
ONE

Candidate
TWO

Candidate
THREE

Candidate
FOUR

Candidate
ONE
INDEPENDENT

Candidate
TWO

Candidate
ONE

Candidate
TWO

Candidate
THREE

Candidate
FOUR

Candidate
THREE
INDEPENDENT

Candidate
FOUR
PARTY 7

Candidate
FOUR

Candidate
ONE

Candidate
TWO

Candidate
THREE

Candidate
FOUR

Candidate
ONE

Candidate
TWO

Candidate
THREE

Candidate
ONE

Candidate
TWO

Candidate
THREE

 Remember, number at least five boxes from 1 to 5 in the order of your choice

عّينة



وسيتّم عرض البيانات المقدمة من المرشحين من خالل 

صفحات موقع Elections ACT اإللكتروني بعد ذلك 

بفترة وجيزة. 

كيف أدلي بصوتي إذا لم يكن بمقدوري 

الذهاب إىل أحد مراكز االقتراع في يوم 

االنتخابات؟

يمكنك اإلدالء بصوتك في أحد مراكز االقتراع المبكر خالل فترة 

التصويت التي ستستمر لثالثة أسابيع. للتعّرف عىل المواقع 

 وساعات العمل، اطلع عىل الموقع اإللكتروني 

 www.elections.act.gov.au

إذا لم يكن بمقدورك الذهاب إىل مركز اقتراع، يمكنك تقديم 

طلب لالقتراع عبر البريد:

عبر اإلنترنت من خالل موقع Elections ACT اإللكتروني 	 

www.elections.act.gov.au ؛ أو

عبر االتصال بهيئة Elections ACT عىل الرقم 0033 6205	 

مراكز االقتراع في الواليات األخرى

سيكون التصويت متاحاً في بعض الهيئات االنتخابية في 

الواليات واألقاليم ابتداء من 28 أيلول/سبتمبر إىل الجمعة 

 Elections ACT 16 تشرين األول/أكتوبر. يرجى االتصال بهيئة
عىل الرقم 0033 6205 لمعرفة المواقع وساعات العمل. 

ما الدعم المقّدم من هيئة
Elections ACT لتيسير وصول 

الناخبين من ذوي االحتياجات 

الخاصة؟

يتّم إرسال كتّيبات المعلومات عن االنتخابات لجميع األسر 

وهي متوفرة عىل شكل ملفات صوتية باللغة اإلنجليزية 

عىل موقع هيئةElections ACT اإللكتروني وفي المكتبات 

 .ACT العامة في

تّم تصنيف مراكز االقتراع من حيث إمكانية وصول ذوي 

االحتياجات الخاصة إليها. هذه التصنيفات متاحة عىل 

موقع هيئة Elections ACT اإللكتروني.

يوجد في جميع مراكز االقتراع شاشات اقتراع مناسبة للناخبين 

الذين يستخدمون الكراسي المتحركة.

كما يمكن للناخبين الذين يعانون من ضعف البصر التصويت 

بشكل مستقل في مراكز االقتراع المتاحة ما قبل يوم 

االنتخابات باستخدام االقتراع اإللكتروني. 

تتوّفر كذلك ألواح ُمكّبرة في جميع مراكز االقتراع.

بإمكان الناخبين ذوي الحركة المحدودة تسجيل أسمائهم 

كناخبين عامين عبر البريد )General Postal Voter(. سيتّم 

عندها إرسال ورقة اقتراع بريدية للمقترع تلقائياً في كل فترة 

انتخابية.

كيف يمكنني أن أصبح مرشحاً؟

اتصل بهيئة Elections ACT للحصول عىل كتّيب معلومات 

أو قم بتحميله من موقع هيئةElections ACT اإللكتروني.

هل تحتاج لمزيد من المعلومات؟ 

اتصل بنا

تحرص هيئة Elections ACT عىل إتاحة 

معلوماتها وخدماتها ومواقعها ألكبر عدد ممكن 

من الناس. 

www.elections.act.gov.au – الموقع اإللكتروني

elections@act.gov.au – البريد اإللكتروني

هاتف – 0033 6205 )02(

131 450 – )TIS( خدمة الترجمة الكتابية والشفهية

 – )NRS( خدمة الُمرحّل الهاتفي الوطنية 

اتصل عىل الرقم 77 36 13. 

واطلب أن يتّم وصلك بالرقم 0033 6205 )02(.
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