ਪੰ ਜਾਬੀ ਵ ਿੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਂ ਲੈਂ ਡ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ ਸੀ ਮਕਊ) (The Electoral Commission of Queensland ECQ) ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂ ਡ ਮ ਿੱਚ ਸੂਬੇ
ਕੁਈਜ਼
ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਸਥਾਮਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਮਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚੋਣ 28 ਿਾਰਚ 2020 ਨੂੂੰ ਹੋਣੀ ਮਨਸ਼ਮਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚੋਣ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੂੰ ਹੋਣੀ ਮਨਸ਼ਮਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੰ ੋਟਰ ਸਚੀ ਵ ਿੱ ਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰ ਾਉਣਾ ਪ ੇਗਾ?
ਸਥਾਮਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਾਸਤੇ ੋਟਰ ਸੂਚੀ ਮ ਿੱਚ ਨਾਿ ਦਰਜ ਕਰ ਾਉਣਾ ਅਤੇ ੋਟ ਪਾਉਣਾ
ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ:
•

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਮਰਕ ਜਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਿੂਲ ਤੋਂ ਯੋਗ ਹੋ

•

18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਿਰ ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ

•

ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਉਪਰ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 1 ਿਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਮਹ ਰਹੇ ਹੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, 16 ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਿ ਦਰਜ ਕਰ ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ 18 ੇਂ
ਜਨਿ ਮਦਨ ਤੇ ੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਮਧਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾ ੇਗਾ।

ਨਾਮ ਵਕ ੇਂ ਦਰਜ ਕਰ ਾਉਣਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਨਾਿ ਦਰਜ ਕਰ ਾਉਣ ਾਲਾ ਫਾਰਿ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਮ ਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ
ਔਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਿ ਦਰਜ ਕਰ ਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ੋਟ ਵਕ ੇਂ ਪਾ ਾਂ?
ਤੁਹਾਡੀ ੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਭਾਂ ੇਂ ਮਕ ਚੋਣ ਾਲੇ ਮਦਨ ਤੁਸੀਂ ਮ ਦੇਸ਼ ਮ ਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ।ੋ ਇਸ ਮ ਿੱਚ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ
ੋਟ ਪਾਉਣਾ (ਅਗਾਊਂ- ੋਟ), ਚੋਣ ਾਲੇ ਮਦਨ ਚੋਣ ਾਲੀ ਮਿਥੀ ਜਗਹਾ ਉਪਰ ੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ੋਟ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਯੋਗ ੋਟਰਾਂ
ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ।
ਂ ਲੈਂ ਡ ਮ ਿੱਚ ੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈ ਸੀ ਮਕਊ ਦੀ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ੋਟ ਗਾਈਡ ਮ ਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਕੁਈਜ਼

ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਈ ਸੀ ਮਕਊ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 07 3082 1423 ਉਪਰ ਸੂੰ ਪਰਕ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਨੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
ਈ ਸੀ ਮਕਊ Level 20, 1 Eagle Street, Brisbane QLD 4000 ਉਪਰ ਸਮਥਿੱਤ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਈ ਸੀ ਮਕਊ ਨੂੂੰ 1300 881 665 ਉਪਰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ecq@ecq.qld.gov.au ਨੂੂੰ ਈਿੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੂੰ
(07) 3036 5776 ਉਪਰ ਫੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮ ਦੇਸ਼ ਮ ਿੱਚ ਹੋ, ਸਾਨੂੂੰ +617 3035 8103 ਉਪਰ ਫੋਨ ਕਰੋ।

