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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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آیا من باید در انتخابات مجلس قانونگذاری 
ACT رای بدهم؟

شما باید ثبت نام کرده و رای بدهید، اگر: 

شهروند استرالیا هستید،	 

18 سال یا بیش تر دارید، و	 

در ACT زندگی می کنید.	 

رای دادن اجباری است. اگر رای ندهید، ممکن است مجبور 

به پرداخت جریمه شوید. 

چرا من باید رای بدهم؟

انتخابات زمانی است که شما درباره فردی که 

نماینده شما در مجلس قانونگذاری ACT خواهد 

بود، تصمیم گیری می کنید. 

مجلس قانونگذاری، قوانین ACT را تصویب می کند.

وقتی رای می دهید، فرصتی دارید که صدای شما را بشنوند. 

رای گیری مخفیانه است. 

چطور ثبت نام کنم؟

www.aec.gov.au/enrol/ بصورت آنالین در

شما باید جزئیات ثبت نام خود را به روز نگه دارید. 

چه زمانی رای بدهم؟

ایمن رای بدهید. زود رای بدهید. 

در انتخابات امسال، ما همه را به رای گیری زودهنگام تشویق 
می کنیم. رای گیری به مدت سه هفته، هر روز بین 28 سپتامبر 

و 17 اکتبر باز است. 

این مدت رای گیری طوالنی به شما کمک می کند نسبت به 

ایمنی جامعه و کارکنان انتخابات درباره COVID اطمینان 

حاصل کنید.

فاصله اجتماعی و تدابیر بهداشتی شدیدی در همه مراکز 

 COVID رای گیری رعایت خواهد شد تا امنیت نسبت به

تقویت شود. انتخابات بر طبق جدیدترین توصیه های 

بهداشتی در واکنش به COVID-19 ادامه خواهد یافت.

 اطالعاتی که زمان و مکان رای گیری افراد در روز را نشان 

 Elections ACT می دهد، در کل مدت رای گیری در تارنمای

www.elections.act.gov.au قرار خواهد گرفت. 
این اطالعات به شما در تصمیم گیری درباره بهترین زمان 

برای شرکت در رای گیری کمک خواهد کرد. 

کجا رای بدهم؟

فهرست مراکز رای گیری و زمان شروع در 

دسترس است:

 	 www.elections.act.gov.au در آدرس

 از طریق تماس با Elections ACT با 	 
شماره 0033 6205 )02( 

 	 ACT در بروشوری که به همه خانوارهای 
پست شده است. 

چطور رای بدهم؟

بین 28 سپتامبر و 17 اکتبر به یک مرکز رای گیری بروید. 

بگذارید نام خود را در لیست انتخابات عالمت بزنند.

یک برگه رای به شما داده خواهد شد یا می توانید در محل رای 

گیری بصورت کامپیوتری رای بدهید. دستورالعمل رای گیری 

کامپیوتری به 12 زبان مختلف از جمله فارسی در دسترس 

است.

به صفحه رای گیری بروید و بصورت مخفی رای بدهید.

 از دوشنبه 28 سپتامبر، زودهنگام 

و امن رای بدهید

 رای گیری زودهنگام در دسترس 

همه رای دهندگان ACT است

رعایت فاصله اجتماعی و تدابیر بهداشت 

شدید در همه مقرهای رای گیری

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

elections@act.gov.au

FARSI
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برگه رای را چطور پر کنم؟

در کادر جلوی اسم کاندیدی که اولین انتخاب شما است، 
بنویسید 1.

در کادر جلوی اسم کاندیدی که دومین انتخاب شما است، 
بنویسید 2.

به همین صورت، نفرات 3، 4 و 5 را مشخص کنید.

اگر بخواهید می توانید تمام کادرها را با شماره های 6، 7، 8، 9، 

10 و غیره پر کنید.

تیک یا ضربدر نزنید. 

 اگر نیاز به کمک دارید، از یک دوست، فامیل یا یک کادر 

رای گیری درخواست کمک کنید.

آیا من می توانم بصورت 
الکترونیکی رای بدهم؟

بله، در همه مراکز رای گیری زودهنگام. 

دستورالعمل های رای گیری به زبان های مختلف در صفحه 

کامپیوتری موجود است.

به چه کسی رای بدهم؟

به کاندیدی رای بدهید که فکر می کنید نماینده بهتری برای 

منافع شما است.

کجا می توانم درباره کاندیدها اطالعات 

پیدا کنم؟

در تارنماها، روزنامه ها، تلویزیون و رادیو و صندوق پستی 
خود در هفته های قبل از انتخابات، اطالعات مربوط به 

کاندیداها و احزاب را ببیند.

 شما می توانید مستقیم برای دریافت اطالعات درباره 

خط  مشی کاندیداها و احزاب سیاسی با آنها تماس بگیرید.

تبلیغات سیاسی از جمله کارت های روش رای گیری تا 

شعاع 100 متری محل رای گیری ممنوع است. از قبل 

درباره روش رای گیری خود برنامه ریزی کنید.

فهرست کاندیداهای سال 2020 بعد از 12 ظهر 24 سپتامبر 

2020 در تارنمای Elections ACT منتشر خواهد شد. 

یک تارنما نیز که حاوی بیانیه های ارایه شده توسط کاندیداها 

است نیز به زودی در تارنمای Elections ACT منتشر 

خواهد شد. 

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

نمونه



 اگر در روز انتخابات نتوانم به یک مقر 

رای گیری بروم، چطور رای بدهم؟

شما می توانید در مدت سه هفته رای گیری در یکی از مراکز 

رای گیری زودهنگام رای بدهید. برای دریافت اطالعات درباره 

 www.elections.act.gov.au مکان و ساعات شروع کار به

اگر نمی توانید به هیچ یک از مراکز رای گیری بروید، باید 

درخواست رای گیری پستی بدهید:

بصورت آنالین در تارنمای Elections ACT به آدرس 	 

www.elections.act.gov.au یا
از طریق تماس با Elections ACT با شماره 0033 6205 	 

مراکز رای گیری میان ایالتی

رای گیری در بعضی مراکز انتخاباتی استانی و قلمرویی از 

28 سپتامبر تا جمعه 16 اکتبر انجام می شود. لطفا برای 
 Elections ACT دریافت اطالعات مکان و ساعت کار با

به شماره 0033 6205 تماس بگیرید. 

Elections ACT چه نوع حمایت 
هایی برای دسترسی افراد 

معلول فراهم می کند؟

بروشورهای اطالعات انتخابات به همه خانوارها ارسال 

می شود و در قالب فایل صوتی به زبان انگلیسی در 

 ACT و کتابخانه های عمومی Elections ACT تارنمای

در دسترس است. 

 مکان های رای گیری از نظر دسترسی معلولین رتبه بندی 

شده اند. رتبه بندی ها در تارنمای Elections ACT در 

دسترس است.

همه مکان های رای گیری یک صفحه رای گیری مناسب 

برای رای دهندگان روی صندلی چرخدار دارند.

رای دهندگانی که معلولیت بینایی دارند می توانند، مستقالً 

با استفاده از رای گیری الکترونیک در مراکز رای گیری 
زودهنگام رای بدهند. 

برگه های بزرگنمایی در همه مراکز رای گیری در دسترس هستند.

رای دهندگان دارای تحرک محدود می توانند برای رای گیری 

پستی عمومی )General Postal Voter( ثبت نام کنند. 

سپس در هر انتخابات، یک رای پستی برای رای دهنده 

ارسال خواهد شد.

چطور می توانم کاندید شوم؟

برای دریافت کتابچه اطالعات با Elections ACT تماس 

بگیرید یا از تارنمای Elections ACT دانلود کنید.

به اطالعات بیش تر نیاز دارید؟ با 

ما تماس بگیرید
Elections ACT متعهد به ایجاد دسترسی به 
اطالعات، خدمات و مکان های خود به حداکثر 

تعداد افراد ممکن است. 

www.elections.act.gov.au – تارنما

elections@act.gov.au – ایمیل

تلفن – 0033 6205 )02( 

131 450 – )TIS( سرویس ترجمه کتبی و شفاهی

سرویس رله ملی )NRS( – تماس با 77 36 13. 

درخواست ارتباط با 0033 6205 )02(.
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