
 یمعلومات به در

 ی، انتخابات حکومت محلیالتی( انتخابات اElectoral Commission of Queensland, ECQنزلند )یون انتخابات کوئیسیکم

 کند. ینزلند برگزار میرا در کوئ یصنف یه هایها( و انتخابات اتحاد ی)شهردار

 ر شود.برگزا 2020مارچ  28خ یقرار است به تار یحکومت محل یانتخابات بعد

 برگزار شود. 2020اکتوبر  31خ یقرار است به تار یالتیحکومت ا یانتخابات بعد

 د ثبت نام کنم؟یا من بایآ

 است، اگر شما: یو فدرال اجبار یالتی، ایدادن در انتخابات حکومت محل یثبت نام و رأ

 دیهست ییایتانیط بریک فرد واجد شرایا ی ییایک شهروند استرالی •

 د، ویر عمر دارشتیا بیسال  18 •

 د.یکرده ا یک ماه در آدرس خود زندگیحداقل  •

 یافت میکامل در یده ین سالگرد تولد حق رأیساله ممکن است به طور موقت ثبت نام کنند و در هژده هم 17و  16ن، افراد یعالوه بر ا

 کنند.

 ثبت نام یچگونگ

 د.یدادن ثبت نام کن یرأ یا، برأیون انتخابات استرالیسیکم تیوبسان در یا آنالی یسیفورم ثبت نام به زبان انگلد با پر کردن یتوان یشما م

 بدهم؟ یتوانم در انتخابات رأ یچگونه م

دادن قبل از موعد  ین ها شامل رأید. ایاگر در روز انتخابات در خارج از کشور باش یدادن وجود دارد، حت یرأ یبرا یاریبس یاه هار

انتخاب کنندگان واجد  یبرأ یتلفون یده یا رأی یپست یده یدر روز انتخابات، رأ یده یدادن در غرفه رأ ی( ، رأیده یش از روز رأی)پ

 ط است.یشرأ

 موجود است. ECQ چند زبانه یده یرأ یراهنمانزلند در یدر کوئ یده یشتر درباره رأیمات بمعلو 

 د؟یبه ترجمان ضرورت دار

 ECQ( با 07) 3082 1414 تلفون ۀق ترجمان، به شمارید از طریتوان ید، میه دست آورب یبه زبان در یشترید معلومات بیخواه یاگر م

 د.یریتماس بگ

 ECQ( با 07) 3082 1430 تلفون ۀق ترجمان، به شمارید از طریتوان ید، میداشته باش یبه هزاره گ یشترید معلومات بیخواه یاگر م

 د.یریتماس بگ

 دیریبا ما تماس بگ

 . واقع است.Level 20, 1 Eagle Street, Brisbane QLD 4000( در  ECQنزلند )یئون انتخابات کویسیکم

 3036 5776 ۀا به شمارید یل بفرستیمیا ecq@ecq.qld.gov.auد، به یتلفون کن 1300 881 665 ۀبه شمار ECQد به یتوان یشما م

 د.ی( فکس کن07)

 د.ی+ به ما تلفون کن 617 3035 8103 ۀد به شماریا هستیز استرالاگر در خارج ا

  

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

