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Dinka/Thuɔŋjäŋ

Ee nyuuth 
de agӕt ku löc
Ke yïn ye raan de Australia nɔŋ run ke 18 ka lɔtuenŋ, 
yïn anɔt yic ku kënë yenhdu ba rɔt gätpiny ku lӕc ë në alööc 
ke akuma mat baai nhom. Gӕt ë röt ku löc aaye löŋ ke kɔɔr 
bï ke ya dhiil ë luɔi. Na cie yïn löc, yïn alëu bï yïn kuum.

Ye ɣok kony kadï?
Australian Electoral Commission 
(AEC) (Akutnhom Alöc de kɔc ë 
Australia) ee mȣkthuul në athör de 
kɔc ye lɔc ku yen alööc ke akuma 
mat baai nhom looi, alööc teem röt 
thïn ku referendums.
Akumnhom Alöc ke kɔc Australia 
acie alööc ke akuma de state, 
territory ka akuma mac bȣȣi thii kor 
ye looi. Käk aye ke looi në akutnhïïm 
kӕk ye alöc looi.

Agӕt ë röt
Ke yïn kën lɔc, yïn akɔɔr ba kaŋ ya 
nyic lɔn tӕ rin-ku në athör alöc yic: 
kän awȣreŋ yen tӕ kɔc ë baai abȣn 
kek cï röt gӕ t bïk ya lɔ në alööc ke 
Australia ku referendums yiic.

Lëu bï ɣɛn rɔt gӕt ba lɔc?
Yïn aye kɔɔr në löŋ ba rɔt ya gӕt na 
ye yïn: 
 � run 18 ka dït 
 � raan de Australia, 
 � raan cï rëër në adërȣth kuk cieŋ 
ëmɛn në kë cït pɛɛi. 

Na nɔŋ yïn run ke 16 ka 17, yïn alëu 
ba rɔt gӕ t ëmɛn na lɔ run ya 18 yïn 
abï rëër ke yïn löc.

Bï ɣɛn rɔt gӕt kadï ba lɔc?
Yïn alëu ba rɔt gӕt në  
www.aec.gov.au/enrol.
Yïn alëu ba lɔ në mȣktȣm de alööc 
yic aya, Australia Post (Adukȣn de 
Tooc ë kȣŋ Australia) thiӕk ke yïn.

ɣɛn adak puӕӕu lɔn cï ɣɛn rɔt gӕt
Yïn alëu ba tïŋ në  
www.aec.gov.au/check. 

Na cï ɣɛn adërȣth/rin ciȣ geer 
yeŋu lëu bï ɣɛn looi? 
Kuat ë thää abȣn ye yïn ke jɔt, ka ger 
rin-ku, yïn akɔɔr ba agӕt dun ë rin ya 
cӕ kpiny në ka kuk ë yam yenë ke yïn 
yök. Yïn alëu ka kuuk yenë ke yïn yök 
geeric në laanyic www.aec.gov.au. 
Yïn alëu ba lɔ në mȣktȣm de alööc 
yic aya, Australia Post (Adukȣn de 
Tooc ë kȣŋ Australia) thiӕk ke yïn.

Na ye të le ɣɛn pandӕ yeŋu lëu bï 
ɣɛn looi?
Na ye të le yïn pandӕ ba lɔ luui ka 
lɔ rëër ke yïn akɔɔr ba AEC luӕӕp. 
Na ye të cie looi yïn yen, ke rin-ku 
alëu bï kek nyaai në awȣreŋ nɔŋic rin 
ë kɔc ye lɔc yic.

Na ye të cie looi yïn yen, rin–ku alëu 
bï kek nyaai në awȣreŋ nɔŋic kɔc 
ë lɔc yic ku yïn alëu ba döŋ roor ke 
yïn cie löc në alööc bӕ yiic.
Lëk juȣc atӕ në  
www.aec.gov.au/overseas.

Löc 
Alöc de akuma ë Federal aye looi yic 
ë tök në kuat ë run ka diäk yiic ku köl 
alöc ee ya köl Dhȣtem në nyindhiɛ. 
Köl ku të bï yïn lɔc thïn ee tӕ ke tëdun 
bï yïn tӕ thïn në köl löc.

Në köl alöc 
Yïn alëu ba lɔc në kuat de amääda 
yenë cuɛt thïn në state ka territory 
ë panduӕ n yic. Amäädaa yenë ke 
lɔc thïn aye liep në thaa 8 nhiäkdur 
ku thöök kë në thää 6 thëëi cok.
Na tӕ yïn në state ka territory dӕ yic 
në köl alöc, ku yïn akën dac lɔc tueŋ, 
yïn akɔɔr ba lɔc në amääda mat 
state nhïïm.
Rin ke amäädaa/ɣän ke alööc ku 
amääda mat state nhïïm abï tӕ në 
www.aec.gov.au ke läät cï thiӕk ke 
köl alöc. Na cie yïn lëu ba lɔc në 
amääda de alöc yic në köl alöc, 
yïn alëu ba cuɛt tueŋ. 
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Awȣreek ë löc de nyooth

Kuɛr kӕk
Yïn lëu ba lɔc tueŋ në tӕ yïn nyin thïn 
ka në tööc na bï yïn në köl alöc:
 � tӕ në bak de baai duӕn ë cuɛt cïn 
rɔt gӕt thïn ba cuɛt

 � në akem juȣc wȣr 8 tënë amääda 
de cuɛt 

 � cath
 � yïn acie lëu ba jääl tënë dun ë luɔi 
ba cuɛt

 � yïn atuaany arët, arӕb ka kɔɔr 
ba dhiëth ëmɛn (ka muk raan dӕ 
niɔp yen) 

 � atuaany panakïïm ku acie lëu ba 
cuɛt panakïïm 

 � nɔŋ gȣm ë nhialic ye yïn cɔk acie 
lɔ amääda de alöc yic 

 � tӕ ɣön ë mȣc luui kuum nhom 
lik në run kädiäk ka yïn dɔm ɣön 
ë mȣc

 � raan ë lɔc ke bit
 � nɔŋ riӕӕcdït yïn diɛɛr ë rɔt. 

Amäädaa yenë ke dac lɔc thïn 
tueŋ aye ke liep thook ke läät cï 
thiӕk ke köl alöc ku ɣän yenë ke löc 
thïn ku thää ye kek liep abï tӕ në 
www.aec.gov.au.

Të bïn lɔc në tooc ke yïn adhil ba kaŋ 
cuɛt ɔnlaany ka löm pom ye cuat në 
kuat de Australia Post tӕ ka mȣktȣm 
de AEC. AEC abï awȣreŋ dun yenë 
dac cuɛt tueŋ tuӕc të cïnë kɔc kek 
kääc thöl ë cökpiny.

Loi löc du bï cɔk akuen
Në alöc de Federal yic, yïn alöc ba 
kɔc bï lɔc kӕӕc ë nyin du yic në ɣööt 
ke Parliament Australia (Bärleman 
de Australia) ka rou yiic. House de 
Representatives (Ɣön de Kɔc cï 
kuany ë nyïn ke kɔc yiic ku Senate 
(Ɣön de kɔc cï kuany ë nyin de State 
ka territory yiic). 
Yïn abï yiȣk awȣreek ë löc karou:
 � töŋ maŋök bïn lɔc në raan kuany 
ë nyin de kɔc yic në baai lɔŋ dun 
cieŋ (ka baai lɔŋ yen löc yïn) në 
ɣön de Kɔc cï kuany ë nyïn ke kɔc 
yiic, ku

 � töŋ mabör bïn lɔc në raan kuany 
në nyin de state ka territory dun 
cieŋ ë Senate yic.

Kuɛr ë luup në të yenë cuɛt thïn acï 
kek gӕ t në awȣreŋ de cuɛt kӕu. 
Na ye të cï yïn wuȣc looi ka cï yïn 
nhom rɛɛr në kë ba looi keyï thiëc 
kuɔɔny tënë raan lui në amääda 
ë cuɛt yic.

Kɔɔr ba kajuȣc nyic?
Yïn alëu ba kajuȣc kueen në biäk de 
lon alöö ku bïak de gӕt ë röt ku cuɛt 
në www.aec.gov.au.
Kony kony ke telepun de gȣr ë thok 
atӕ. Në lëk juȣc në biäk, cuɛt ku 
alööc në Thuɔŋjäŋ cɔl 1300 720 153. 
Na cï yïn miŋ ka cï yïn ye piŋ ka jam 
apuɔth jam kek ɣook në National 
Relay Service (Kuɔɔny de kɔc cie jam 
Baai abȣn):
 � Pun de kɔc ye TTY luӕӕi 
13 36 77 ku thiëc 13 23 26

 � Pun de kɔc ye Jam ku pïŋ 
1300 555 727 ku thiëc 13 23 26

 � Kɔc ye ïntȣrnet luӕӕi bï dӕӕr kekë 
NRS ku thiëc 13 23 26.
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