معلومات به دری
کمیسیون انتخابات کوئینزلند ( )Electoral Commission of Queensland, ECQانتخابات ایالتی ،انتخابات حکومت محلی
(شهرداری ها) و انتخابات اتحادیه های صنفی را در کوئینزلند برگزار می کند.
انتخابات بعدی حکومت محلی قرار است به تاریخ  28مارچ  2020برگزار شود.
انتخابات بعدی حکومت ایالتی قرار است به تاریخ  31اکتوبر  2020برگزار شود.

آیا من باید ثبت نام کنم؟
ثبت نام و رأی دادن در انتخابات حکومت محلی ،ایالتی و فدرال اجباری است ،اگر شما:
•
•
•

یک شهروند استرالیایی یا یک فرد واجد شرایط بریتانیایی هستید
 18سال یا بیشتر عمر دارید ،و
حداقل یک ماه در آدرس خود زندگی کرده اید.

عالوه بر این ،افراد  16و  17ساله ممکن است به طور موقت ثبت نام کنند و در هژده همین سالگرد تولد حق رأی دهی کامل دریافت می
کنند.

چگونگی ثبت نام
شما می توانید با پر کردن فورم ثبت نام به زبان انگلیسی یا آنالین در وبسایت کمیسیون انتخابات استرالیا ،برأی رأی دادن ثبت نام کنید.

چگونه می توانم در انتخابات رأی بدهم؟
راه های بسیاری برای رأی دادن وجود دارد ،حتی اگر در روز انتخابات در خارج از کشور باشید .این ها شامل رأی دادن قبل از موعد
(پیش از روز رأی دهی)  ،رأی دادن در غرفه رأی دهی در روز انتخابات ،رأی دهی پستی یا رأی دهی تلفونی برأی انتخاب کنندگان واجد
شرأیط است.
معلومات بیشتر درباره رأی دهی در کوئینزلند در راهنمای رأی دهی چند زبانه  ECQموجود است.

به ترجمان ضرورت دارید؟
اگر می خواهید معلومات بیشتری به زبان دری به دست آورید ،می توانید از طریق ترجمان ،به شمارۀ تلفون  )07( 3082 1414با ECQ
تماس بگیرید.
اگر می خواهید معلومات بیشتری به هزاره گی داشته باشید ،می توانید از طریق ترجمان ،به شمارۀ تلفون  )07( 3082 1430با ECQ
تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید
کمیسیون انتخابات کوئینزلند ( ) ECQدر  .Level 20, 1 Eagle Street, Brisbane QLD 4000واقع است.
شما می توانید به  ECQبه شمارۀ  1300 881 665تلفون کنید ،به  ecq@ecq.qld.gov.auایمیل بفرستید یا به شمارۀ 3036 5776
( )07فکس کنید.
اگر در خارج از استرالیا هستید به شمارۀ  + 617 3035 8103به ما تلفون کنید.

