
Paano ang pagboto sa telepono
   

 Magparehistro

• Maghanda ng ebidensya na nag-positibo ka sa 
COVID-19. Ang mga ito ay dapat:

 ○ kung pagsusuri na PCR – ang lugar ng pinagsurian, 
petsa at oras nang nag-positibo ka sa pagsusuri 
at ang reference na numero mula sa awtoridad ng 
kalusugan (kung mayroon)

 ○ kung pagsusuri na RAT (Rapid Antigen Test) – ang 
klase ng RAT at serial na numero (kung mayroon), 
ang petsa at oras nang masuri kang positibo at 
ang reference na numero mula sa awtoridad ng 
kalusugan na inirehistro mo ang iyong positibong 
pagkasuri (kung mayroon).

• Tawagan ang 1800 413 960 at piliin ang opsyon 
numero 1 para magparehistro. Makakahiling ka ng 
isang interpreter sa wikang Tagalog. Ihanda ang 
iyong ebidensya, habang nasa telepono, sasabihin sa 
iyong i-deklara na hindi ka makakapunta sa lugar ng 
botohan dahil nakabukod ka, na may COVID-19.

• Padadalhan ka ng walong-numero na gagamitin 
sa pagparehistro para sa pagboto sa telepono at 
nang iyong anim-numero (six-digit) na secure PIN sa 
pamamagitan ng SMS o email. Gagamitin mo ang 
mga ito para sa iyong pagboto.

   
Pagboto

Posibleng magkakaroon ng mahabang paghihintay 
sa telepono habang tumatawag.

• Puntahan ang link na dumating sa iyong SMS o email 
para makita ang larawan ng mga papel ng balota 
tungkol sa iyong lugar na pinagbobotohan.

• Ihanda para sa paggamit ang iyong mga eight-digit 
registration number, PIN, at pagpipilian sa pagboto.

• Tawagan ang 1800 413 960 at piliin ang opsyon 
numero 2 para bumoto. Makakahiling ka ng isang 
interpreter sa wikang Tagalog. Sasabihin sa iyo ng 
opereytor na:

 ○ gumawa ng isa pang deklarasyon tungkol sa iyong 
pagka-marapat sa pagboto sa telepono

 ○ sabihin ang iyong walong-numero na registration 
number at anim na numerong secure PIN (huwag 
sasabihin ang iyong pangalan o tirahan – ito ay para 
matiyak na manatiling sekreto ang iyong pagboto)

 ○ i-kumpirma ang larawan ng balotang papel na nasa 
harapan mo

 ○ ipaliwanag sa opereytor kung paano mo ipapatala 
ang iyong pagboto

 ○ I-kumpirma na iyan ang iyong ginugusto sa 
pagboto, bago tapusin ang tawag sa telepono.

Kung ikaw ay nasuri na positibo sa COVID-19 at magiging nakabukod sa 
araw ng halalan, ikaw ay hindi makakaboto sa lugar ng botohan para sa 
2022 pederal na halalan sa Sabado, ika-21 ng Mayo. 

Makakaboto sa telepono mula Huwebes, Ika-19 hanggang Sabado, ika-21 
ng Mayo para sa mga taong nasuri na positibo sa COVID-19 paglampas ng 
alas 6:00 ng hapon lokal na oras sa Biyernes ika-13 ng Mayo.

Kung ikaw ay malapit na kontak ng taong may COVID-19 na walang 
mga sintomas at hindi kailangan na bumukod, makakaboto ka pa rin 
sa lugar ng botohan. 

Ang pagboto kung ikaw 
ay may COVID-19
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Mga oras ng paggana

Online na pagparehistro  

Magbubukas  Miyerkules ika-18 ng Mayo Alas 6.01ng hapon AEST

Magsasara Sabado ika-21 ng Mayo Alas 4.00 ng hapon AEST

Pagparehistro sa telepono Huwebes ika-19 ng Mayo  Alas 8.30 ng umaga hanggang alas 
5.30 ng hapon  

Biyernes ika-20 ng Mayo Alas 8.30 ng umaga hanggang alas 
5.30 ng hapon 

Sabado ika-21ng Mayo Alas 8.00 ng umaga hanggang alas 
4.00 ng hapon 

Pagboto sa telepono Huwebes ika-19 ng Mayo Alas 8.30 ng umaga hanggang alas 
5.30 ng hapon 

Biyernes ika-20 ng Mayo Alas 8.30 ng umaga hanggang alas 
6.00 ng hapon 

Sabado ika-21ng Mayo Alas 8.00 ng umaga hanggang alas 
6.00 ng hapon

Makakaboto ka pa rin kung ikaw ay nakapagparehistro at naghihintay sa linya para bumoto kung magsasara na ang 
oras ng botohan alas 6.00 ng hapon sa Sabado ika-21ng Mayo.

Ang iyong boto ay ligtas
Ang mga patakaran para matiyak ang integridad ng pagboto sa telepono ay katulad din ng mga patakaran na 
inilalapat ng Australian Electoral Commission sa mga lugar ng botohan, na sumusunod sa Batas ng Halalan 
(Electoral Act).

aec.gov.au

Komisyonado ng Halalan, Canberra. Electoral Commissioner, Canberra.
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