به «اداره انتخابات «- »Tکمیسیون انتخابات  - »Tخوش آمدید
«اداره انتخابات « »Tکمیسیون انتخابات  »Tاست .وظایف این نهاد مستقل قانونی به شرح زیر
است:
 برگزار کردن انتخابات و همهپرسی برای مجمع قانونگذاری  »T؛
 تعیین محدوده حوزههای انتخابات  »T؛ و
 ارائه مشاوره و خدمات انتخاباتی به طیف گستردهای از مشتریان.
انتخابات مجمع قانونگذاری»T
در  ، »Tمجلس ما «مجمع قانونگذاری « »Tنامیده میشود.این مجمع  52عضو دارد که وظیفه
تصویب قانون برای  »Tرا بر عهده دارند .حزبی که از بیشترین حمایت رایدهندگان برخوردار شود و
بیشترین عضو را راهی «مجمع» کند ،دولت را تشکیل میدهد .رهبر مجمع که به وسیله اعضای
مجمع انتخاب میشود« ،نخست وزیر» نامیده میشود.
 »Tپنج حوزه انتخاباتی دارد  -گینیندرا ،بریندابال ،کوراگونگ ،مارمبیجی و یرابی .رای دهندگان هر
حوزه پنج عضو مجمع قانونگذاری را انتخاب میکنند.
انتخابات مجمع قانونگذاری  »Tهر چهار سال یک بار در سومین شنبه ماه اکتبر برگزار میشود.
شرکت در این انتخابات برای همه مردان و زنان ساکن  »Tکه حداقل  81ساله و شهروند استرالیا
باشند ،اجباری است .با رای دادن به انتخاب افرادی که بتوانند نماینده شایستهای برای شما در
مجمع قانونگذاری  »Tباشند ،کمک میکنید .رای شما مخفی است و هیچ کس نخواهد دانست که
به چه کسی رای دادهاید.
انتخابات بعدی مجمع قانونگذاری  »Tدر روز  81اکتبر  5252برگزار میشود.
ثبت نام برای رای دادن
برای این که بتوانید رای بدهید ،نام شما باید در فهرست رایدهندگان ثبت شود .برای ثبت نام در
فهرست رایدهندگان ،میتوانید از  81سالگی اقدام کنید ولی تا  81سالگی امکان رای دادن را
نخواهید داشت.
اگر واجد شرایط رای دادن هستید و هنوز ثبت نام نکردهاید ،میتوانید در وبسایت کمیسیون انتخابات
استرالیا به نشانی  www.aec.gov.auثبت نام کنید.
همچنین ،میتوانید درخواستنامه ثبت نام را از کمیسیون انتخابات استرالیا« ،اداره انتخابات « »Tیا
هر یک از دفترهای پست  »Tدریافت کنید.درخواستنامه را پر کنید و برای کمیسیون انتخابات
استرالیا بفرستید.
تغییر نام یا نشانی را نیز باید به کمیسیون انتخابات اعالم کنید .این کار را میتوانید با همان
درخواستنامه یا به صورت آنالین در  ca.vog.cea.wwwانجام دهید
رای دادن در انتخابات مجمع قانونگذاری »T
آسانترین راه رای دادن مراجعه به نزدیکترین مرکز رایگیری است.این مرکز معموال ً یک مدرسه محلی
است .در اینجا نام شما از فهرست رایدهندگان حذف میشود تا بتوانید رای بدهید .انتخابات در

استرالیا به صورت مخفی برگزار میشود و میتوانید در پشت پرده مخفیانه رای بدهید .برای رای دادن
باید برگه رای را درون صندوق مهر و موم شده بیندازید.صندوق رای تا پیش از پایان یافتن مهلت
رایگیری ،یعنی  1ب.ظ باز نمیشود.
برای افرادی که در روز رایگیری در کانبرا نباشند« ،اداره انتخابات « »Tسه هفته پیش از روز انتخابات
مراکز پیش-رایگیری را در نزدیکی مراکز خرید بزرگ کانبرا دایر میکند .در مرکز پیش-رایگیری
میتوانید به صورت الکترونیکی یا کاغذی رای بدهید .رای شما همچنان محرمانه میماند.
رایدهندگانی که نمیتوانند در روز انتخابات یا در بازه  3هفتهای پیش از روز انتخابات در کانبرا باشند،
میتوانند به صورت پستی رای بدهند .برای افرادی که به دلیل بیماری یا ضعف نمیتوانند از خانه
خارج شوند ،رای دادن پستی نیز امکانپذیر است.
همهپرسی برای مجمع قانونگذاری »T
همهپرسی زمانی برگزار میشود که قانونی در مجمع قانونگذاری تصویب شود و ضرورت داشته باشد
که مردم دیدگاههای خود را درباره پرسش یا پیشنهاد خاصی اعالم کنند.
پیش از برگزاری همهپرسی ،توضیحات مربوط به پیشنهاد و بحثهای موافق و مخالف در اختیار عموم
مردم قرار میگیرد .رایدهندگان میتوانند به همان روش انتخابات رای بدهند.ممکن است همهپرسی
همراه با انتخابات مجمع قانونگذاری یا به طور مستقل برگزار شود.
توزیع دوباره محدوده حوزههای انتخابات
پیش از انتخابات مجمع قانونگذاری« ،اداره انتخابات « »Tمحدوده حوزههای انتخاباتی را تعیین
میکند (توزیع دوباره) تا مطمئن شود که هر حوزه انتخابات  »Tتا حد ممکن به نسبت جمعیت
رایدهندگان خود نماینده در مجمع قانونگذاری داشته باشد.
رایزنی عمومی بخش مهمی از فرآیند توزیع دوباره است و رایدهندگان بارها از فرصت ابراز نظر یا
پیشنهاد برخوردار میشوند.
ارائه مشاوره و خدمات انتخاباتی
«اداره انتخابات « »Tدرباره امور انتخاباتی به طیف گستردهای از مشتریان از جمله مجمع
قانونگذاری ،احزاب سیاسی ،نامزدها ،خدمات عمومی  ، »Tدیگر سازمانها و عموم مردم مشاوره
میدهد.
«اداره انتخابات « »Tبا دریافت کارمزد و به شرط برآورده شدن شرایط خاص ،با باشگاهها و دیگر
سازمانها در زمینه برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه همکاری میکند .هر چند« ،اداره انتخابات «»T
در موارد زیر در انتخابات دخالت نمیکند:
 رای دادن با وکالت مجاز باشد؛
 رای دادن با بلند کردن دست صورت بگیرد؛ یا
 اصل مخفی بودن رای نقض شود.
«اداره انتخابات « »Tبرای تشریح سیستم رایدهی در انتخابات مجمع قانونگذاری  ، »Tمعروف به
سیستم رایدهی هر-کالرک ( )»rcaC-ecaeجلسات آموزشی برای مدارس و گروههای اجتماعی
برگزار میکند.
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