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كیفیة التسجیل للتصویت 
دلیل سھل القراءة



2الصفحة 

كیف تستخدم ھذا الدلیل

تم إعداد ھذا الدلیل من قبل 

). عندما تشاھد كلمة AECھیئة االنتخابات األسترالیة (

"نحن"، 
).  AECفالمقصود بھا ھو ھیئة االنتخابات األسترالیة (

لقد كتبنا ھذا الدلیل بطريقة 

سھلة القراءة. 

نستخدم الصور لشرح بعض األفكار. 

. نشرح ما بالخط العريضلقد كتبنا بعض الكلمات 

تعنیه تلك الكلمات. ھنالك الئحة بتلك الكلمات في 
. 16الصفحة 

يمكنك طلب المساعدة لقراءة ھذا الدلیل. 
قد يتمكن صديق أو فرد من العائلة أو أحد أفراد الدعم 

من مساعدتك. 
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ماذا یوجد في ھذا الدلیل؟

4التصويت في االنتخابات

6التسجیل للتصويت

12عد ذلك؟بيحدثما الذي 

13ماذا لو غیرت عنوان سكنك؟

14ھل أنت بالفعل مسجل في السجل االنتخابي؟

15كیف يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات؟

16قائمة الكلمات

17اتصل بنا
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التصویت في االنتخابات

سنوات 3كل انتخابات فیدرالیةلدينا في أسترالیا 
. تقريباً

االنتخابات الفیدرالیة ھي للبلد بأسره. 

إنھا الطريقة التي نختار بھا حكومة أسترالیا. 

يختار الحاكم العام موعد 
االنتخابات. 

يوم االنتخابات سیكون يوم سبت.

الشعب األسترالي.يصوتفي ذلك الیوم، سوف 

عندما تصوت، فإنك تساعد في اختیار من سیشكل 
جزءاً

مة أسترالیا.من حكو
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يجب أن تصوت إذا كنت: 

أسترالیاًمواطناً·

و
سنة أو أكبر. 18عمرك ·

المواطن ھو الشخص الذي ُيمنح حقوق وحريات البلد 
الذي يعیش فیه.

التصويت يتیح لك التعبیر عن رأيك في من يدير 

بلدنا.

ال تقلق إذا لم يسبق لك التصويت من قبل. 

نشرح ما ينبغي علیك القیام به.
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التسجیل للتصویت

.التسجیلقبل أن تتمكن من التصويت، ينبغي علیك 

عند التسجیل، نضع اسمك 

وھم األشخاص الذين يمكنھم -الناخبینعلى قائمة 
التصويت. 

.القائمة االنتخابیةتلك القائمة تدعى 

إلدراجك ضمن القائمة االنتخابیة، ينبغي علیك ملء 

نموذج التسجیل. 

تقريباً، يمكنك 18إذا كنت تبلغ من العمر  عاماً
التسجیل اآلن.

للتصويت.18عندما تبلغ  عاماً، ستكون مستعداً
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يمكنك ملء نموذج التسجیل: 

عبر االنترنت ·

ورقیاً. ·

يمكنك التسجیل للتصويت في أي وقت.

ولكن ينبغي علیك التسجیل قبل إغالق السجل 

االنتخابي للتصويت في االنتخابات. 

يتم إغالق السجل االنتخابي بعد أسبوع واحد من 

تحديد الحاكم العام لتاريخ 
االنتخابات.

إذا قمت بالتسجیل قبل إغالق السجل االنتخابي، 
فلن يفوتك التصويت.
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التسجیل عبر اإلنترنت

يمكنك زيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت للتسجیل 
للتصويت عبر اإلنترنت.

www.aec.gov.au/enrol

Enrol online. :ھناك زر بعنوان

علیك اإلجابة على بعض األسئلة.ينبغي

مثل:سُیطلب منك إثبات ھويتك ، 

رخصة القیادة·

جواز سفر.·

االنتخابي أن يثبت أنه يمكن لشخص آخر في السجل 
يعرفك.

إذا أردت، يمكنك أن تطلب المساعدة من شخص ما. 

.Submitعند االنتھاء، تحتاج إلى نقر الزر بعنوان: 
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التسجیل الورقي

للتسجیل الورقي، ينبغي علیك ملء 

نموذج التسجیل.

يمكنك الحصول على نموذج التسجیل في أي مكتب 
.AECھیئة االنتخابات األسترالیة من مكاتب

إذا اتصلت بنا، يمكننا أن نرسل لك نموذج التسجیل 
عبر البريد.

.26 23 13رقم ھاتفنا 

علیك اإلجابة على بعض األسئلة.ينبغي



10الصفحة 
Arabic | العربیة

سُیطلب منك إثبات ھويتك ، 
مثل:

رخصة القیادة ·

جواز سفر.·

يمكن لشخص آخر في الدائرة االنتخابیة أن يثبت أنه 

يعرفك.

إذا أردت، يمكنك أن تطلب من شخص ما 
مساعدتك. 

عند االنتھاء، ينبغي علیك إرسال 

النموذج إلینا. 



11الصفحة 
Arabic | العربیة

بإمكانك:

إرساله بالبريد إلینا على العنوان:·

AEC

Reply Paid 9867

في عاصمة الوالية التي تسكن فیھا

لن تحتاج إلى وضع طابع.

تسلیمه إلى مكتب ھیئة االنتخابات األسترالیة·

AEC إذا اتصلت بنا، يمكننا مساعدتك في

األسترالیة العثور على مكتب ھیئة االنتخابات 
AEC.القريب منك
262313.

وتحمیله على موقعنا على · مسحه ضوئیاً

االنترنت.

www.aec.gov.au/return
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بعد ذلك؟یحدثما الذي 

بعد أسابیع قلیلة من التسجیل، سوف نرسل 
لك رسالة.

الرسالة ستنص على أن اسمك قد تمت إضافته إلى 

السجل االنتخابي.

ذلك يعني أنه يمكنك التصويت في االنتخابات الفیدرالیة.
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ماذا لو غیرت عنوان سكنك؟

يجب أن تخبرنا في كل مرة تغیر عنوان سكنك فیھا. 

ذلك يساعدنا على تحديث السجل االنتخابي. 

إذا انتقلت إلى منزل جديد، فیرجى ملء نموذج تسجیل 
جديد.
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ھل أنت بالفعل مسجل في السجل االنتخابي؟

ضمن  من السھل التحقق مما إذا كنت بالفعل مدرجاً

االنتخابي.السجل 

بإمكانك:

زيارة موقعنا على اإلنترنت·

www.aec.gov.au/check

وسوف نتحقق من ذلك االتصال· بنا ھاتفیاً
262313

أحد مكاتب ھیئة االنتخابات األسترالیة زيارة·

AEC لكوسوف نتحقق.
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كیف یمكنك الحصول على مزید من المعلومات؟

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن التصويت، 

فلدينا دلیالن آخران يمكنك قراءتھما:

كیفیة التصويت في مكان االقتراع ·

كیفیة التصويت عن طريق البريد.·

العثور على ھذين الدلیلین على موقعنا على يمكنك 

االنترنت.

www.aec.gov.au/assistance

معلومات على موقعنا على اإلنترنت  لدينا أيضاً
لألشخاص الذين يتحدثون لغات 

غیر اإلنجلیزية. 
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قائمة الكلمات

المواطن

المواطن ھو الشخص الذي ُيمنح حقوق وحريات البلد 

الذي يعیش فیه.

السجل االنتخابي

قائمة الناخبین.

التسجیل

عندما تسجل، نضع اسمك ضمن 

قائمة الناخبین. 

االنتخابات الفیدرالیة 

االنتخابات الفیدرالیة ھي للبلد بأسره. 
ا.إنھا الطريقة التي نختار بھا حكومة أسترالی

التصويت

عندما تصوت، فإنك تساعد في اختیار من سیشكل 
من حكومة أسترالیا. جزءاً

الناخبین

األشخاص الذين بإمكانھم التصويت.
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اتصل بنا

خدمة تحويل االتصال الوطنیة 

:TTYمستخدمو 

773613اتصل ھاتفیا بالرقم ·
262313بالرقماطلب االتصال ·

مستخدمو تكلم واستمع:

بالرقم · 7275551300اتصل ھاتفیاً
262313اطلب االتصال بالرقم·

مستخدمو تحويل االتصال عبر االنترنت:

NRSالربط بخدمة تحويل االتصال الوطنیة ·
262313اطلب االتصال بالرقم·

اللغات األخرى:

بالرقم· 1537201300اتصل ھاتفیاً

www.aec.gov.au

/AusElectoralCom/

@AusElectoralCom

@auselectoralcom

قامت مجموعة الوصول إلى المعلومات بإنشاء ھذا الدلیل السھل القراءة باستخدام خزين 
الصور الفوتوغرافیة والصور المصممة خصیصاً.

الصور، يرجى زيارة ال يجوز إعادة استخدام الصور بدون إذن. ألية استفسارات بشأن 
www.informationaccessgroup.com 3035مع اإلشارة إلى الطلب رقم-A.

مرخص من نائب مفوض االنتخابات، كانبرا.


