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Hướng dẫn chính thức 
cho cuộc bầu cử bổ sung vùng Aston 
THỨ BẢY NGÀY 1 THÁNG 4 NĂM 2023

VIỆC ĐI BẦU  VIỆC ĐI BẦU  
LÀ BẮT BUỘCLÀ BẮT BUỘC
ĐỐI VỚI CÔNG DÂN ÚC  
TỪ 18 TUỔI TRỞ LÊN  
VÀ CÓ ĐĂNG KÝ CỬ TRI  
Ở ASTON
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Hướng dẫn này chỉ 
thích hợp đối với 
những người đã 
đăng ký cử tri tại 
vùng cử tri liên bang 
Aston ở Victoria.

Vietnamese / Tiếng Việt

www.aec.gov.au


Vì sao?
Quý vị sẽ bầu ra một vị dân biểu đại 
diện cho vùng cử tri liên bang Aston 
tại Hạ viện. Cuộc bầu cử bổ sung này 
được tổ chức vì dân biểu đại diện cho 
vùng Aston đã từ chức. 

Ai phải đi bầu?
Nếu quý vị có đăng ký cử tri ở vùng 
cử tri liên bang Aston thì quý vị bắt 
buộc phải đi bầu trong cuộc bầu cử 
bổ sung này. Nếu quý vị không chắc 
là mình có đăng ký cử tri ở vùng 
Aston hay không, thì quý vị nên kiểm 
tra thông tin đăng ký cử tri của mình 
tại aec.gov.au/check hoặc gọi số 
13 23 26 nếu quý vị cần được giúp. 

Nếu tôi không đi 
bầu được thì sao?
Vào ngày bầu cử, nếu quý vị không 
thể tới phòng phiếu được thì có thể 
quý vị hội đủ điều kiện được đi bầu 
trước. Để kiểm tra xem liệu quý vị có 
hội đủ điều kiện để được bỏ phiếu 
trước tại một trung tâm bỏ phiếu trước 
hoặc qua đường bưu điện không, 
vào aec.gov.au/aston

Bỏ phiếu trước qua 
đường bưu điện
Nếu quý vị được bỏ phiếu trước thì 
quý vị có thể đăng ký qua mạng để 
xin được bầu qua đường bưu điện tại 
aec.gov.au/aston/pva.htm  
hoặc bằng cách quét mã QR. 

Vui lòng gọi số 
13 23 26 nếu quý 
vị không vào 
mạng được và 
muốn đăng ký xin 
được bầu qua 
đường bưu điện. 

AEC phải nhận được đăng ký 
của quý vị càng sớm càng tốt và 
không được trễ quá 6 giờ chiều 
theo giờ địa phương thứ tư 
ngày 29 tháng 3 năm 2023.

Trực tiếp đi bầu trước
Nếu quý vị được đi bầu trước thì quý 
vị có thể bỏ phiếu tại trung tâm bỏ 
phiếu trước (dưới đây) từ ngày thứ 
hai 20 tháng 3 năm 2023 tới thứ sáu 
31 tháng 3 năm 2023.
Có thể đã có thay đổi đối với 
các thông tin dưới đây. Hãy vào 
aec.gov.au/aston để xem danh 
mục cuối cùng các trung tâm bỏ phiếu 
trước và kiểm tra ngày giờ mở cửa.
ROWVILLE
1350 Ferntree Gully Road

SCORESBY
St Jude’s Parish Centre,  
51 George Street

BORONIA
Boronia Community Church of 
Christ, 59 Boronia Road
Để có thêm thông tin về các phương án 
bỏ phiếu trước và về việc hội đủ điều 
kiện, hãy vào aec.gov.au/aston hoặc 
gọi số 13 23 26.

Lên kế hoạch 
trước khi đi bầu 
Hãy nghiên cứu về các ứng viên và 
các lựa chọn ưu tiên trước khi quý vị 
đi bầu. Danh mục các ứng viên có tại 
aec.gov.au/aston
Quý vị có thể thực hiện các biện 
pháp để giữ cho mình và cho người 
khác được an toàn khi đi bầu. 
Vào aec.gov.au/aston để có các cập 
nhật và chỉ dẫn mới nhất.

Thủ tục tại phòng 
phiếu như thế nào?
Sẽ có dung dịch rửa tay và khuyến 
khích quý vị hãy mang theo và đeo 
khẩu trang và duy trì giãn cách. Quý 
vị có thể sử dụng bút chì sạch của 
AEC, hoặc quý vị có thể mang theo 
bút chì hoặc bút mực của mình.

Khi quý vị tới điểm phát tờ phiếu, 
nhân viên bầu cử sẽ hỏi quý vị để 
lấy họ tên và địa chỉ, họ sẽ hỏi là 
quý vị đã bỏ phiếu cho lần bầu cử 
bổ sung 2023 cho vùng Aston hay 
chưa. Sau đó họ sẽ gạch tên quý vị 
trong danh sách cử tri.

 ■ Quý vị sẽ nhận được tờ phiếu 
màu xanh để bầu Hạ viện.

 ■ Cần phải đọc thật kỹ phần 
hướng dẫn trên tờ phiếu.

 ■ Điền tờ phiếu. Quý vị phải điền 
số vào từng ô để cho lá phiếu 
được hợp lệ.

 ■ Khi đã điền xong tờ phiếu, gấp 
lại và bỏ vào thùng phiếu ở đó.

 ■ Bỏ bút chì AEC vào thùng trên 
đường ra. Sẽ có dung dịch rửa 
tay để ở gần lối ra. 

Hãy nhớ là nếu quý vị cần 
được giúp, quý vị có thể hỏi 
nhân viên bầu cử.

Cuộc bầu cử bổ sung ở Aston sẽ diễn ra vào thứ Bảy 
ngày 1 tháng 4 năm 2023. Các phòng phiếu sẽ mở 
cửa đúng 8 giờ sáng và đóng cửa đúng 6 giờ chiều.

AEC hết sức chú trọng vấn đề an 
toàn cho cử tri và cho nhân viên 
bầu cử với việc thực hiện các 
biện pháp COVID-19 phù hợp. 
AEC tiếp tục theo dõi môi trường 
COVID-19 và thực hiện chỉ dẫn 
của cơ quan y tế thẩm quyền. 
Thông tin trong bản hướng dẫn 
này thể hiện tình hình tại thời 
điểm in tài liệu. Có thể có những 
thay đổi về biện pháp an toàn 
được thực hiện.

http://www.aec.gov.au/check
http://www.aec.gov.au/aston/voting.htm
http://www.aec.gov.au/aston/pva.htm
http://www.aec.gov.au/aston
http://www.aec.gov.au/aston
http://www.aec.gov.au/aston
http://www.aec.gov.au/aston


KIỂM
TRA 

NGUỒN

Quý vị có thể kiểm tra những nơi nào có lối cho xe lăn và các 
chi tiết về phòng phiếu tại aec.gov.au/aston. Muốn biết 
những cách bỏ phiếu dành riêng cho người mù hoặc người 
khiếm thị xin gọi số 13 23 26.

Ở đâu? 
Vào ngày bầu cử, quý vị có thể đi bầu 
tại bất cứ phòng phiếu nào trong vùng 
cử tri liên bang Aston.
Vui lòng lưu ý là địa điểm các phòng 
phiếu có thể đã thay đổi kể từ khi quý 
vị đi bầu lần trước. Vào thời điểm in tài 
liệu này, địa điểm của một số phòng 
phiếu vẫn chưa được xác định. Chi 
tiết cuối cùng các địa điểm có tại 
aec.gov.au/aston
Danh mục cuối cùng địa điểm các 
phòng phiếu cùng với danh sách các 
ứng viên, sẽ được công bố trên báo 
Ferntree Gully Belgrave Star Mail ra 
ngày thứ ba 28 tháng 3, The Herald 
Sun ra ngày thứ sáu 31 tháng 3, và 
The Age ra ngày thứ sáu 31 tháng 3.
Để nắm được các phương án 
bầu cử được và để biết thông tin, 
hãy vào aec.gov.au/aston hoặc 
gọi số 13 23 26.

BAYSWATER
Bayswater Primary School
Bayswater South Primary School
Bayswater West Primary School

BORONIA
Boronia Heights Primary School 
Boronia K–12 College
Boronia West Primary School
Knox Central Primary School

FERNTREE GULLY
Fairhills Primary School
Ferntree Gully North Primary School
Kent Park Primary School
Mountain Gate Primary School
St John the Baptist Primary School
Wattleview Primary School

KNOXFIELD
Carrington Primary School
Knox Park Primary School

LYSTERFIELD
Lysterfield Primary School

ROWVILLE
Heany Park Primary School
Karoo Primary School
Park Ridge Primary School
Rowville Community Centre
Rowville Primary School
St. Simon The Apostle Primary School

SCORESBY
1350 Ferntree Gully Road
St Jude’s Parish Centre

THE BASIN
St Bernadette’s Primary School

UPPER FERNTREE GULLY
Upper Ferntree Gully Primary School

WANTIRNA
Templeton Primary School
Wantirna College
Wantirna Primary School

WANTIRNA SOUTH
Knox Gardens Primary School
The Knox School
Wantirna South Primary School

Trong thời kỳ diễn ra sự kiện bầu cử, một khối lượng lớn thông tin 
được phân phát nhằm gây ảnh hưởng đối với lá phiếu của quý vị.
Quan trọng là quý vị cân nhắc điều gì quý vị nhìn thấy, nghe thấy hoặc đọc. 
Hãy dành thời gian để cân nhắc về thông tin đó xem là có phải từ nguồn 
đáng tin cậy hoặc nhận ra được hay không, có phải là thông tin hiện hành và 
an toàn hay không (không phải là sự lừa đảo). Nếu quý vị nghi ngờ thông tin, 
thì có thể đặt câu hỏi để giúp quý vị có chính kiến của mình và quyết định. 
Muốn tìm hiểu thêm, hãy vào aec.gov.au/stopandconsider

Hãy dừng lại và cân nhắc  
Kiểm tra nguồn kỳ bầu cử bổ sung này

http://www.aec.gov.au/aston
https://www.aec.gov.au/aston
http://www.aec.gov.au/aston
http://www.aec.gov.au/stopandconsider
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Được chấp thuận bởi Giám đốc Bầu cử Úc phụ trách tiểu bang Victoria 
Level 8, Casselden, 2 Lonsdale Street, Melbourne, Victoria

aec.gov.au 13 23 26  

Làm thế nào để lá 
phiếu được hợp lệ
Trong cuộc bầu cử bổ sung vùng Aston, quý vị sẽ được 
cấp một tờ phiếu màu xanh.

Quý vị sẽ bầu ra vị dân biểu đại diện cho vùng cử tri liên 
bang Aston tại Hạ viện.

Hãy điền số vào từng ô theo thứ tự quý vị chọn.

Nếu lỡ ghi sai, xin đừng lo ngại. Quý vị hỏi nhân 
viên lấy tờ phiếu khác rồi làm lại từ đầu.

Quý vị có thể tập bỏ phiếu tại aec.gov.au/practise

Remember... number every box to make your vote count

Number the boxes from 1 to 8 in 
the order of your choice

House of Representatives
Ballot Paper 
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 State
Electoral Division of Division Name

SURNAME, Given Names
INDEPENDENT

SURNAME, Given Names
PARTY

SURNAME, Given Names
PARTY

SURNAME, Given Names
PARTY

SURNAME, Given Names
PARTY

SURNAME, Given Names
PARTY

SURNAME, Given Names
PARTY

SURNAME, Given Names
PARTY
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1
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Tờ phiếu mẫu

Những dạng thức khác của 
bản hướng dẫn này
Thông tin bằng các dạng thức tiếp cận được
Quý vị có thể tải về bản hướng dẫn này ở các dạng 
thức khác như là bản ghi âm hoặc bản in chữ khổ lớn tại 
aec.gov.au/aston. Có bản hướng dẫn bằng chữ nổi 
Braille nếu quý vị yêu cầu bằng cách gọi số 13 23 26.
Những người bị điếc hoặc bị lãng tai hoặc không nói 
được hãy liên lạc với chúng tôi thông qua Dịch vụ Tiếp 
âm Quốc gia (NRS):

 ■ Những người dùng máy TTY hãy gọi số 13 36 77 rồi 
đánh mã số 13 23 26. 

 ■ Những người dùng máy Nói và Nghe hãy gọi số 
1300 555 727 rồi xin số 13 23 26.

 ■ Những người dùng phương tiện tiếp âm qua Internet, 
hãy nối với NRS rồi xin số 13 23 26.

Dịch vụ thông dịch qua điện thoại
Cũng có dịch vụ thông dịch qua điện thoại. Muốn có 
thông tin bằng tiếng Việt về việc bỏ phiếu và bầu cử hãy 
gọi số 1300 720 152.

Việc đi bầu là bắt buộc đối với công dân Úc từ 
18 tuổi trở lên. Nếu quý vị không đi bầu, quý vị 
có thể bị truy tố. Nếu quý vị bỏ phiếu hơn một 
lần là phạm tội hình sự.

Authorised by the Australian Electoral Officer for Victoria 
Level 8, Casselden, 2 Lonsdale Street, Melbourne, Victoria

www.aec.gov.au
http://www.aec.gov.au/practise
http://www.aec.gov.au/aston



