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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
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Tôi có phải bỏ phiếu trong các cuộc bầu 
cử Nghị Viện ACT hay không?
Quý vị phải ghi danh và bỏ phiếu nếu quý vị:
• Là công dân Úc;
• Từ 18 tuổi trở lên; và
• Đang sống ở ACT.

Quý vị bắt buộc phải bỏ phiếu. Nếu không bỏ phiếu, 
quý vị có thể bị phạt.

Tại sao tôi nên bỏ phiếu?
Bầu cử là lúc quý vị chọn lựa người sẽ đại diện 
cho mình ở Nghị Viện ACT. 

Nghị Viện là nơi đặt ra luật pháp cho ACT.

Bỏ phiếu là cơ hội để ý kiến của quý vị được nghe thấy. 

Việc bỏ phiếu được giữ bí mật. 

Tôi ghi danh như thế nào ?
Vào www.aec.gov.au/enrol/

Quý vị phải giữ cho thông tin ghi danh của mình được 
cập nhật.

Bao giờ thì tôi bỏ phiếu?
Bỏ phiếu an toàn. Bỏ phiếu sớm. 

Trong kỳ bầu cử năm nay chúng tôi khuyên tất cả mọi 
người bỏ phiếu sớm. Phòng phiếu mở cửa trong ba 
tuần, tất cả các ngày từ ngày 28 tháng Chín đến ngày 
17 tháng Mười. 

Thời gian bỏ phiếu kéo dài như vậy là để bảo đảm an 
toàn với COVID cho cộng đồng và viên chức bầu cử.

Giãn cách xã hội và những biện pháp nghiêm ngặt về 
vệ sinh sẽ được áp dụng ở tất cả các phòng phiếu để 
gia tăng hơn nữa sự an toàn với COVID. Cuộc bầu cử 
sẽ tiếp tục được hướng dẫn theo khuyến cáo y tế mới 
nhất ứng phó với COVID-19.

Thông tin cho biết mỗi ngày người dân bỏ phiếu ở 
đâu và vào lúc nào sẽ được công bố trên trang mạng 
Elections ACT, www.elections.act.gov.au suốt thời 
gian bầu cử. Thông tin này sẽ giúp quý vị quyết định 
thời gian thích hợp nhất để bỏ phiếu. 

Tôi bỏ phiếu ở đâu?
Tìm danh sách các phòng phiếu và giờ 
mở cửa:

• Tại www.elections.act.gov.au 
• Bằng cách gọi cho Elections ACT qua số (02) 6205 0033. 
• Trong tập sách bầu cử được gửi đến tất cả mọi gia 

đình ở ACT. 

Tôi bỏ phiếu như thế nào?
Đến một phòng phiếu trong thời gian từ ngày 28 tháng 
Chín đến 17 tháng Mười năm 2020. 

Để tên của quý vị được đánh dấu trong danh sách cử tri.

Quý vị sẽ nhận được một lá phiếu hoặc quý vị có thể 
bỏ phiếu bằng máy điện toán ở trong phòng phiếu. 
Máy điện toán có phần hướng dẫn bỏ phiếu bằng 
12 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt.

Vào một màn hình bỏ phiếu và bỏ phiếu kín.

Được Damian Cantwell AM  thay mặt ACT Electoral Commission ủy quyền.

Bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu an toàn 
từ thứ Hai ngày 28 tháng Chín

Tất cả cử tri ACT đều có thể đi 
bỏ phiếu sớm

Giãn cách xã hội và những biện pháp 
nghiêm ngặt về vệ sinh sẽ được áp 
dụng ở tất cả các điểm bỏ phiếu

www.elections.act.gov.au
02 6205 0033
elections@act.gov.au
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Tôi điền lá phiếu như thế nào?
Viết số 1 vào ô vuông bên cạnh tên ứng cử viên là chọn 
lựa thứ nhất của quý vị.

Viết số 2 vào ô vuông bên cạnh tên ứng cử viên là chọn 
lựa thứ hai của quý vị.

Tiếp tục chọn ứng cử viên là chọn lựa thứ 3, 4 và 5 theo 
cách tương tự.

Quý vị có thể điền vào tất cả các ô vuông nếu quý vị 
muốn bằng cách viết tiếp số 6, 7, 8, 9, 10, v.v.

Xin đừng đánh dấu tick hoặc gạch chéo. 

Nếu quý vị cần giúp đỡ, hãy hỏi một người bạn, người 
thân hay viên chức bầu cử.

Tôi có thể bỏ phiếu điện tử 
được không?
Được, ở tất cả những phòng bỏ phiếu sớm. 

Có hướng dẫn bỏ phiếu bằng nhiều thứ tiếng trên màn 
hình máy điện toán.

Tôi bỏ phiếu cho ai?
Hãy bỏ phiếu cho những ứng cử viên mà quý vị nghĩ là sẽ 
đại diện tốt nhất cho quyền lợi của quý vị.

Tôi có thể tìm thông tin về các ứng cử 
viên ở đâu?
Tìm thông tin trên các trang mạng của ứng cử viên và 
đảng chính trị, trên báo, trên TV và radio và trong hộp thư 
nhà quý vị vào những tuần trước cuộc bầu cử.

Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với các ứng cử viên và đảng 
chính trị để hỏi thông tin về những chính sách của họ.

Quảng cáo chính trị, kể cả tờ hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, 
bị cấm trong phạm vi 100 mét chung quanh phòng phiếu. 
Hãy dự định trước là quý vị sẽ bỏ phiếu như thế nào.

Danh sách ứng cử viên năm 2020 sẽ được đăng trên trang 
mạng Elections ACT sau 12 giờ trưa ngày 24 tháng Chín 
năm 2020. 

Một trang web trưng bày những bài phát biểu do ứng 
cử viên cung cấp cũng sẽ được đăng trên trang mạng 
Elections ACT ngay sau đó. 

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
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Nếu vào ngày bầu cử tôi không đến 
phòng phiếu được thì tôi bỏ phiếu 
bằng cách nào?
Quý vị có thể bỏ phiếu ở bất kỳ phòng phiếu sớm nào 
trong thời gian bỏ phiếu ba tuần. Vào trang mạng 
www.elections.act.gov.au 

Nếu không đến phòng phiếu được, quý vị có thể xin 
bỏ phiếu bằng đường bưu điện:
• qua mạng internet tại trang mạng Elections ACT 

www.elections.act.gov.au; hoặc
• gọi cho Elections ACT qua số 6205 0033

Các phòng phiếu ở tiểu bang khác

Có thể bỏ phiếu ở một số cơ quan bầu cử tiểu bang 
và vùng lãnh thổ từ ngày 28 tháng Chín đến thứ Sáu, 
ngày 16 tháng Mười. Xin gọi cho Elections ACT qua 
số 6205 0033 để biết địa điểm và giờ làm việc.

Elections ACT cung cấp những 
trợ giúp gì cho cử tri là người 
khuyết tật?

Tập sách thông tin bầu cử được gửi đến tất cả các gia 
đình và có sẵn bản ghi âm tiếng Anh trên trang mạng 
của Elections ACT và ở các thư viện công cộng của ACT. 

Các phòng phiếu được xếp hạng về sự trợ giúp cho người 
khuyết tật. Có thể xem mức xếp hạng này trên trang 
mạng của Elections ACT.

Tất cả phòng phiếu đều có màn hình bỏ phiếu phù hợp 
dành cho cử tri ngồi xe lăn.

Cử tri suy giảm thị lực có thể tự bỏ phiếu ở những phòng 
bỏ phiếu sớm bằng cách bỏ phiếu điện tử. 

Tất cả phòng phiếu đều có sẵn lá phiếu in chữ cỡ lớn.

Cử tri với khả năng đi lại hạn chế có thể đăng ký để trở 
thành Cử Tri Bầu Bằng Đường Bưu Điện (General Postal 
Voter). Khi đó lá phiếu bầu bằng đường bưu điện sẽ tự 
động được gửi đến cho cử tri vào mỗi kỳ bầu cử.

Tôi phải làm thế nào để trở thành ứng 
cử viên?
Liên lạc với Elections ACT để nhận được tập sách hướng 
dẫn hoặc tải xuống tập sách này từ trang mạng của 
Elections ACT.

Cần thêm thông tin? Hãy liên lạc 
với chúng tôi
Elections ACT cam kết làm cho thông tin, dịch 
vụ và cơ sở của mình dễ sử dụng đối với càng 
nhiều người càng tốt. 

Trang mạng – www.elections.act.gov.au

Email – elections@act.gov.au

Điện thoại – (02) 6205 0033

Dịch Vụ Thông & Phiên Dịch (TIS) – 131 450

Dịch Vụ Tiếp Âm Quốc Gia (NRS) – gọi số 13 36 77. 
Xin số (02) 6205 0033.

Được Damian Cantwell AM  thay mặt ACT Electoral Commission ủy quyền.


