
   یاطالعات به زبان فارس

و انتخابات  ی، انتخابات دولت محلیالتی( ، انتخابات اElectoral Commission of Queensland (ECQ)نزلند)یکوئ یون انتخاباتیسیکم

   کند. ینزلند را برگزار میدر کوئ یصنف

 است. 2020مارس  28خ یدر تار یبعد یانتخابات دولت محل یموعد برگزار

 است. 2020اکتبر  31خ یدر تار یبعد یالتیانتخابات ا یرموعد برگزا

 د ثبت نام کنم؟  یا بایآ

 است:  یو فدرال اجبار یالتی، ایدادن در انتخابات دولت محل یر، ثبت نام و رأیدر موارد ز

 دیط هستیواجد شرا یسیا تبعه انگلی ییایاسترال یشما شهروند •

 د، ویشتر هستیا بیساله  18 •

 د.یکرده ا یخود زندگ یآدرس کنونک ماه در یحداقل  •

کامل  یده یخود از حقوق رأ یسالگ  18ند و در تولد یتوانند به صورت موقت ثبت نام نما یساله م 17و  16ن، افراد یعالوه بر ا

 برخوردار خواهند بود.

 نحوه ثبت نام  

دادن ثبت نام  یرأ یا برایاسترال یون انتخاباتیسیکم تیوب سان در یا آنالی یسیفرم ثبت نام به زبان انگلق پر کردن ید از طریتوان یشما م

  د.یکن

 دهم؟   یتوانم در انتخابات رأ یچگونه م

ش یدادن زودهنگام )پ ین شامل رأید. ایاگر در روز انتخابات در خارج از کشور باش یدادن وجود دارد، حت یرأ یبرا یددمتع یروش ها

دهندگان واجد   یرأ یبرا یدادن تلفن یا رأیق پست یدادن از طر یدر روز انتخابات، رأ یریگ یدادن در باجه رأ یاز انتخابات(، رأ

  شود. یط میشرا

 باشد. یموجود م ECQ دادن چندزبانه یرأ یراهنمانزلند در یدادن در کوئ یر مورد رأشتر دیاطالعات ب

 د؟ یدار یاز به مترجم شفاهین

 د.یریتماس بگ  0730821422به شماره  ECQ، با یق مترجم شفاهید از طریانتو ید، میدار یشتریاز به اطالعات بیچنانچه ن

 د  یر یبا ما تماس بگ

ECQ  واقع درLevel 20, 1 Eagle Street, Brisbane QLD 4000 .است 

به شماره  یا فکسید یارسال کن q@ecq.qld.gov.auecبه  یلیمید، ایریتماس بگ  665 881 1300به شماره  ECQد با یتوان یشما م

 د.یبه ما بفرست 5776 3036 (07)

 د.یریبا ما تماس بگ  8103 3035 617+د، با شماره یچنانچه در خارج از کشور هست

  

https://www.ecq.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0016/1285/Enrolment-Form-Sept16.pdf
https://www.aec.gov.au/enrol/
https://www.ecq.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0016/2158/Multilingual-Guide-to-Voting.pdf
mailto:ecq@ecq.qld.gov.au

