Khmer / ខ្មែរ

មគ្គុទេសក៍

ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះ និងបោះឆ្នោត

ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអូស្រ្តាលីមានអាយុ១៨ឆ្នាំ ឬល�ើសពីនេះ លោកអ្នកមានសិទ្ធិ
និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការចុះឈ្មោះ និងបោះឆ្នោត នៅក្នុងការបោះឆ្នោត
សហព័ន្ធ។ ការចុះឈ្មោះ និងការបោះឆ្នោត គឺជាកាតព្វកិច្ច។
ប្រសិនប�ើលោកអ្នកមិនបោះឆ្នោតទេ លោកអ្នកអាចត្រូវពិន័យ។
ត�ើយ�ើងអាចជួយយ៉ាង
ដូចម្តេច?

គណៈកម្មការរ�ៀបចំការបោះឆ្នោតអូស្ត្រា លី
(AEC) ទទួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាកាន់កាប់
បញ្ជីបោះឆ្នោតខុម៉្មុនវែល និងរ�ៀបចំការបោះ
ឆ្នោតសហព័ន្ធ ការបោះឆ្នោតបំពេញកន្លែង
នៅទំនេរ និងការធ្វើប្រជាមតិ។

AEC មិនធ្វើការបោះឆ្នោតរដ្ឋ ដែនដី ឬសាលា

សង្កាត់ឡ�ើយ។ ការបោះឆ្នោតទាំងនេះត្រូវបាន
ចាត់ចែងដោយអាជ្ញាធររ�ៀបចំការបោះឆ្នោត
ផ្សេងទ�ៀត។

ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

មុនពេលដែលលោកអ្នកអាចបោះឆ្នោត លោក
អ្នកត្រូវតែមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត។
បញ្ជីបោះឆ្នោត គឺជាបញ្ជីប្រជាពលរដ្ឋដែល
មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទាំងអស់ ដែលបានចុះឈ្មោះ
បោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធ
និងការធ្វើប្រជាមតិ។

ត�ើខ្ញុំអាចចុះឈ្មោះបានឬទេ?

លោកអ្នកត្រូវបានតម្រូវដោយច្បាប់ដ�ើម្បីចុះ
ឈ្មោះ ប្រសិនប�ើលោកអ្នក៖

� មានអាយុ១៨ឆ្នាំ ឬល�ើសពីនេះ
� ជាពលរដ្ឋអស្ូ រ្តាលី
� បានរស់នៅតាមអាសយដ្ឋា នបច្ចុប្បន្នរបស់
លោកអ្នកយ៉ាងហោចណាស់មួយខែ។
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ប្រសិនប�ើលោកអ្នកមានអាយុ១៦ឆ្នាំ ឬ១៧ឆ្នាំ
លោកអ្នកអាចចុះឈ្មោះឥឡូវនេះបាន ដូច្នេះ
នៅពេលលោកអ្នកចូលអាយុ១៨ឆ្នាំ លោកអ្នក
នឹងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដ�ើម្បីបោះឆ្នោត។

ត�ើខ្ញុំចុះឈ្មោះយ៉ាងដូចម្តេច?

លោកអ្នកអាចចុះឈ្មោះនៅតាមវ៉ិបសៃថ៍
www.aec.gov.au/enrol។

លោកអ្នកក៏អាចអញ្ជើញទៅការិយាល័យ AEC
ឬការិយាល័យប្រៃសណីយអ
៍ ូស្ត្រា លីណាមួយ
បានដែរដ�ើម្បីទទួលទម្រង់បែបបទចុះឈ្មោះ។

ខ្ញុំមិនប្រាកដថា

ខ្ញុំបានចុះឈ្មោះហ�ើយឬនៅ?

លោកអ្នកអាចពិនិត្យម�ើលការចុះឈ្មោះរបស់
លោកអ្នក នៅតាមវ៉ិបសៃថ៍
www.aec.gov.au/check។

ប្រសិនប�ើខ្ញុំផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ធាន/
ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំ ត�ើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ?

រាល់ពេលដែលលោកអ្នកផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ធា ន
ឬឈ្មោះរបស់លោកអ្នក លោកអ្នកត្រូវធ្វើ
បច្ចុប្បន្នភាពការចុះឈ្មោះរបស់លោកអ្នក
ជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតថ្មីរបស់លោកអ្នក។
លោកអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានលម្អិតរបស់
លោកអ្នកតាមអនឡាញ នៅត្រង់វ៉ិបសៃថ៍
www.aec.gov.au។ លោកអ្នកក៏អាច
អញ្ជើញទៅការិយាល័យ AEC ឬការិយាល័យ

ប្រៃសណីយអ
៍ ូស្ត្រា លីណាមួយបានដែរ ដ�ើម្បី
ទទួលទម្រង់បែបបទចុះឈ្មោះ។

ប្រសិនប�ើខ្ញុំទៅបរទេស ត�ើខ្ញុំគួរធ្វើ
អ្វីខ្លះ?

ប្រសិនប�ើលោកអ្នកទៅបរទេសដ�ើម្បីធ្វើការ
ឬរស់នៅ លោកអ្នកគួរតែអនុញ្ញាតឱ្យ AEC
បានដឹង។ ប្រសិនប�ើលោកអ្នកនៅបរទេស
នៅពេលការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធ ឬការធ្វើប្រជា
មតិត្រូវបានប្រកាស លោកអ្នកក៏គួរតែអនុញ្ញាត
ឱ្យ AEC បានដឹងផងដែរ។
ប្រសិនប�ើលោកអ្នកមិនធ្វើដូច្នោះទេ ឈ្មោះ
របស់លោកអ្នកអាចត្រូវគេដកចេញពីបញ្ជី
បោះឆ្នោត ហ�ើយលោកអ្នកអាចខកខានការ
បោះឆ្នោតរបស់លោកអ្នក នៅក្នុងការបោះ
ឆ្នោតនាពេលខាងមុខ។
ព័ត៌មានបន្ថែមអាចរកបាននៅតាមវ៉ិបសៃថ៍
www.aec.gov.au/overseas។

ការបោះឆ្នោត

ការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធ ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងយ៉ាង
ហោចណាស់រ�ៀងរាល់បីឆ្នាំ ម្ដង ហ�ើយថ្ងៃបោះ
ឆ្នោតតែងធ្វើឡ�ើងនៅថ្ងៃសៅរ៍។ ពេលវេលា
និងទីកន្លែងដែលលោកអ្នកបោះឆ្នោត
អាស្រ័យទៅល�ើកន្លែងដែលលោកអ្នកនឹងមាន
វត្តមាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោត។

សន្លឹកឆ្នោតគំរូ

នៅថ្ងៃបោះឆ្នោត

លោកអ្នកអាចបោះឆ្នោត នៅកន្លែងបោះឆ្នោត
ណាមួយនៅក្នុងរដ្ឋ ឬដែនដីរបស់លោកអ្នក។
កន្លែងបោះឆ្នោតចាប់ផ្តើមប�ើកនៅម៉ោ ង៨ព្រឹក
និងបិទនៅម៉ោ ង៦យប់។
ប្រសិនប�ើលោកអ្នកស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ ឬដែនដី
ផ្សេងទ�ៀត ហ�ើយលោកអ្នកមិនទាន់បានបោះ
ឆ្នោតនៅឡ�ើយ លោកអ្នកនឹងត្រូវចាំបាច់ត្រូវ
បោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតអន្តររដ្ឋណា
មួយ។

បញ្ជីកន្លែងបោះឆ្នោត និងមណ្ឌលបោះឆ្នោត
អន្តររដ្ឋ នឹងអាចរកបាននៅតាមវ៉ិបសៃថ៍
www.aec.gov.au ពីរបីសប្តាហ៍មុនថ្ងៃបោះ
ឆ្នោត។ ប្រសិនប�ើលោកអ្នកមិនអាចអញ្ជើញ
ទៅកន្លែងបោះឆ្នោត នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតបានទេ
លោកអ្នកអាចបោះឆ្នោតបានមុនពេល។

ជម្រើសផ្សេងទ�ៀត

លោកអ្នកអាចបោះឆ្នោតបានមុនពេលដោយ
ផ្ទាល់ ឬតាមប្រៃសណីយ ៍ ប្រសិនប�ើនៅថ្ងៃបោះ
ឆ្នោតលោកអ្នក៖

� នៅក្រៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតដែលលោកអ្នក
បានចុះឈ្មោះដ�ើម្បីបោះឆ្នោត

� ស្ថិតនៅឆ្ងា យជាង៨គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងបោះ
ឆ្នោត

� កំពុងធ្វើដំណ�ើរទៅកាន់ទីឆ្ងា យ
� មិនអាចចាកចេញពីកន្លែងធ្វើការរបស់
លោកអ្នកដ�ើម្បីទៅបោះឆ្នោត

� មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ចាស់ជរា ឬជិតដល់ពេល
សម្រាលកូន (ឬកំពុងថែរក្សានរណាម្នា ក់
ដែលមានសភាពការណ៍បែបដូចនេះ)

� ជាអ្នកជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យ ហ�ើយមិនអាចបោះ
ឆ្នោតនៅមន្ទីរពេទ្យ

� មានជំន�ឿសាសនាដែលរារាំងលោកអ្នកមិន
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ឱ្យអញ្ជើញទៅកន្លែងបោះឆ្នោត

� កំពុងជាប់ពន្ធនាគារតិចជាងបីឆ្នាំ
ឬត្រូវបានជាប់ឃឃា
ុំ ំ ង

� ជាអ្នកបោះឆ្នា តដោយស្ងៀមស្ងា ត់
� មានការភ័យខ្លា ចសមហេតុផលចំពោះ
សុវត្ថិភាពរបស់លោកអ្នក។

មណ្ឌលបោះឆ្នោតមុនពេល នឹងប�ើកនៅប៉ុន្មា ន
សប្តាហ៍មុនថ្ងៃបោះឆ្នោត ហ�ើយទីតាំង និង
ម៉ោ ងប�ើក នឹងមានបោះពុម្ពផ្សាយនៅតាមវ៉ិប
សៃថ៍ www.aec.gov.au។

ដ�ើម្បីបោះឆ្នោតតាមប្រសណីយ ៍ លោកអ្នកអាច
ដាក់ពាក្យសុតា
ំ មអនឡាញ ឬទទួលទម្រង់បែប
បទបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យ AEC ណាមួយ។
AEC នឹងផ្ញើចេញនូវកញ្ចប់បោះឆ្នោតតាមប្រៃ
សណីយរ៍ បស់លោកអ្នក បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់
ការជ្រើសរ�ើសបេក្ខជនបោះឆ្នោតហ�ើយ។

ធ្វើឱ្យសន្លឹកឆ្នោតរបស់
លោកអ្នកមានតម្លៃ

នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធ លោកអ្នកកំពុង
បោះឆ្នោតដ�ើម្បីជ្រើសរ�ើសមនុស្សដ�ើម្បីជាតំ
ណាងលោកអ្នកនៅក្នុងរដ្ឋសភាពីរនៃសភា
អូស្ត្រា លី៖ គឺសភាតំណាងរាស្រ្ត និងព្រឹទ្ធសភា។
លោកអ្នកនឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតពីរ៖

� ពណ៌បៃតង ដ�ើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរ�ើស

អ្នកតំណាងនៃតំបន់មូលដ្ឋា នរបស់លោក
អ្នក (ឬមណ្ឌលបោះឆ្នោត) នៅក្នុងសភា
តំណាងរាស្រ្ត និង

� ពណ៌ស ដ�ើម្បីបោះឆ្នោតឱ្យអ្នកតំណាងរដ្ឋ

ឬដែនដីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភា។

សេចក្ដីណែនាំអំពីរប�ៀបបោះឆ្នោតត្រូវបានបោះ
ពុម្ពល�ើសន្លឹកឆ្នោត។ ប្រសិនប�ើលោកអ្នកធ្វើ
ខុស ឬលោកអ្នកមិនប្រាកដថាត្រូវធ្វើអ្វី សូម
គ្រាន់តែសួរមន្រ្តីបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះដ�ើម្បីទទួល
បានជំនួយ។
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ត�ើចង់ដឹងបន្ថែមទ�ៀតឬ?

លោកអ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីប្រព័ន្ធបោះ
ឆ្នោត និងអំពីការចុះឈ្មោះ និងការបោះឆ្នោត
នៅតាមវ៉ិបសៃថ៍ www.aec.gov.au។

សេវាកម្មអ្នកបកប្រែភាសាតាមទូរស័ព្ទអាចមាន
ផ្តល់ជូន។ សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីការចុះឈ្មោះ
និងការបោះឆ្នោតជាភាសាខ្មែរ សូមទូរស័ព្ទ
លេខ 1300 720 134។

ប្រសិនប�ើលោកអ្នកជាមនុស្សថ្លង់ ឬមានពិការ
ភាពក្នុងការស្តាប់ ឬនិយាយ សូមទាក់ទងមក
យ�ើងតាមរយៈសេវាកម្មជាតិបញ្ជូនបន្ត (NRS)៖

� អ្នកប្រើប្រាស់ TTY សូមទូរស័ព្ទលេខ
13 36 77 ហ�ើយស្នើសុលេ
ំ ខ 13 23 26។
� អ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មនិយាយ និងស្តាប់
(Speak and Listen) សូមទូរស័ព្ទលេខ
1300 555 727 ហ�ើយសម្រង់លេខ
13 23 26។
� អ្នកប្រើប្រាស់បណ្
តា ញអ៊ីនធ�ើណិតបញ្ជូនបន្ត
សូមតភ្ជាប់ទៅ NRS បន្ទាប់មកស្នើសុលេ
ំ ខ
13 23 26។

