Thông tin bằng tiếng Việt
Ủy ban Bầu cử Queensland (ECQ) tiến hành các cuộc bầu cử Tiểu bang, chính quyền địa phương và các
ngành công nghiệp tại Queensland.
Cuộc bầu cử chính quyền địa phương lần tới sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 3 năm 2020.
Cuộc bầu cử tiểu bang lần tới sẽ được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 năm 2020.

Tôi có phải ghi danh không?
Quý vị bắt buộc phải ghi danh đi bỏ phiếu tại các cuộc bầu cử chính quyền địa phương, tiểu bang và liên
bang nếu quý vị:
•
•
•

là một công dân Úc hoặc một thần dân Anh (British subject) đủ điều kiện
từ 18 tuổi trở lên, và
đang sống tại địa chỉ của quý vị trong ít nhất một tháng.

Ngoài ra, những người 16 và 17 tuổi có thể tạm thời đăng ký và sẽ nhận được các quyền bầu cử đầy đủ vào
ngày sinh nhật lần thứ 18 của mình.

Ghi danh như thế nào
Quý vị có thể ghi danh đi bỏ phiếu bằng cách điền vào một mẫu ghi danh bằng tiếng Anh hoặc làm trực
tuyến trên trang mạng của Ủy ban Bầu cử Úc.

Làm thế nào để tôi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử?
Có nhiều cách để quý vị bỏ phiếu, ngay cả khi quý vị đang ở nước ngoài vào ngày bầu cử. Trong đó bao
gồm bỏ phiếu sớm (bỏ phiếu trước đợt bầu cử), bỏ phiếu tại phòng bỏ phiếu vào ngày bầu cử, bỏ phiếu qua
đường bưu điện, hoặc bỏ phiếu qua điện thoại cho những cử tri đủ điều kiện.
Thông tin thêm về bỏ phiếu tại Queensland có sẵn trong Hướng dẫn Bỏ phiếu Đa ngôn ngữ của ECQ.

Cần một thông dịch viên?
Nếu muốn biết thêm thông tin, quý vị có thể liên lạc với ECQ thông qua một thông dịch viên, theo số
0730821429.

Liên lạc với chúng tôi
ECQ đặt tại Level 20, 1 Eagle Street, Brisbane QLD 4000.
Quý vị có thể gọi điện cho ECQ theo số 1300 881 665, hoặc gửi email đến ecq@ecq.qld.gov.au hoặc gửi
fax cho chúng tôi theo số (07) 3036 5776.
Nếu quý vị ở nước ngoài, hãy gọi cho chúng tôi theo số +617 3035 8103.

