
ਪੰਜਾਬੀ ਵ ਿੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਕੁਈਜ਼ਂਲੈਂਡ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ ਸੀ ਮਕਊ) (The Electoral Commission of Queensland ECQ) ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਮ ਿੱਚ ਸੂਬ ੇ
ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਸਥਾਮਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤ ੇਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਥਾਮਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚੋਣ 28 ਿਾਰਚ 2020 ਨੂੂੰ  ਹੋਣੀ ਮਨਸ਼ਮਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਸੂਬ ੇਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚੋਣ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੂੰ  ਹੋਣੀ ਮਨਸ਼ਮਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਕੀ ਮੈਨ ੰ   ੋਟਰ ਸ ਚੀ ਵ ਿੱ ਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰ ਾਉਣਾ ਪ ੇਗਾ?  

ਸਥਾਮਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬ ੇਅਤ ੇਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਣੋਾਂ  ਾਸਤ ੇ ੋਟਰ ਸੂਚੀ ਮ ਿੱਚ ਨਾਿ ਦਰਜ ਕਰ ਾਉਣਾ ਅਤ ੇ ੋਟ ਪਾਉਣਾ 
ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ, ਜਕੇਰ ਤੁਸੀਂ: 

• ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਮਰਕ ਜਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਿੂਲ ਤੋਂ ਯਗੋ ਹੋ 
• 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਉਿਰ ਦੇ ਹ,ੋ ਅਤ ੇ

• ਆਪਣੇ ਪਤ ੇਉਪਰ ਘਿੱਟ ੋਘਿੱਟ 1 ਿਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਮਹ ਰਹ ੇਹੋ। 

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

ਨਾਮ ਵਕ ੇਂ ਦਰਜ ਕਰ ਾਉਣਾ ਹ ੈ

ਤੁਸੀਂ ਨਾਿ ਦਰਜ ਕਰ ਾਉਣ  ਾਲਾ ਫਾਰਿ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮ ਿੱਚ ਭਰ ਕ ੇਜਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ  ੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ 
ਔਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ  ੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਿ ਦਰਜ ਕਰ ਾ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਵ ਿੱ ਚ  ੋਟ ਵਕ ੇਂ ਪਾ ਾਂ? 

ਤੁਹਾਡੀ  ੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰ ੇਤਰੀਕ ੇਹਨ, ਭਾਂ ੇਂ ਮਕ ਚਣੋ  ਾ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। 

ਕੁਈਜ਼ਂਲੈਂਡ ਮ ਿੱਚ  ੋਟਾਂ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈ ਸੀ ਮਕਊ ਦੀ ਬਹ-ੁਭਾਸ਼ੀ  ੋਟ ਗਾਈਡ ਮ ਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

  

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


ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ 

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

ਸਾਨ ੰ  ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋ

ਈ ਸੀ ਮਕਊ Level 20, 1 Eagle Street, Brisbane QLD 4000 ਉਪਰ ਸਮਥਿੱਤ ਹ।ੈ 

ਤੁਸੀਂ ਈ ਸੀ ਮਕਊ ਨੂੂੰ  1300 881 665 ਉਪਰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ecq@ecq.qld.gov.au ਨੂੂੰ  ਈਿਲੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੂੰ  
(07) 3036 5776 ਉਪਰ ਫੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮ ਦੇਸ਼ ਮ ਿੱਚ ਹ,ੋ ਸਾਨੂੂੰ  +617 3035 8103 ਉਪਰ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

  

mailto:ecq@ecq.qld.gov.au

