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Lao/ລາວ

ຄ�າແນະນ�າ ໃນການຈດົຊື່ລງົທະບຽນ 
ແລະ ການ ປ່ອນບດັເລອືກຕັງ້
ໃນຖານະເປັນຄົນອອັສເຕຣລຽນທີ່ມອີາຍ1ຸ8 ປ ີຫຼ ືຫຼາຍກວ່າ ທ່ານມສີດິແລະຄວາມ 
ຮັບຜດິຊອບໃນ ການຈົດຊື່ລົງທະບຽນ ແລະ ການປ່ອນບັດເລອືກຕັງ້ໃນການເລອືກ 
ຕັງ້ຂອງຣັຖບານກາງ. ການຈົດຊື່ ລົງທະບຽນ ແລະ ການປ່ອນບັດເລອືກຕັງ້ແມ່ນເປັນ 
ການບັງຄັບ.  ຖ້າທ່ານບໍ່ປ່ອນບັດເລອືກຕັງ້, ທ່ານ ອາດຈະຖກືປັບໄໝ.

ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍ 
ທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ?
ຄະນະກາໍມາທກິານກາໍກັບການເລອືກຕັງ້ 
ແຫ່ງອອັສເຕຣເລັຍ (AEC) ມໜີ້າທີ່ຮັບ 
ຜດິຊອບໃນການເກັບຮັກສາບັນຊລີາຍ 
ຊື່ຜູ້ປ່ອນບັດ ແລະຈັດການເລອືກຕັງ້ຂອງ 
ຣັຖບານກາງ, ທັງການເລອືກຕັງ້ກ່ອນ 
ສະໄໝ ແລະ ແບບປະຊາມະຕ.ິ

AEC ບໍ່ຈັດການເລອືກຕັງ້ຂອງຣັຖບານ 
ຂັນ້ຣັດ, ອານາເຂດ ຫຼ ືຣັຖບານທ້ອງຖິ່ນ. 
ການເລອືກຕັງ້ເຫຼົາ່ນີ້ແມ່ນຫ້ອງ ການກາໍ 
ການເລອືກຕັງ້ອື່ນໆເປັນຜູ້ຈັດ.

ການຈົດຊື່
ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະສາມາດປ່ອນບັດເລອືກ 
ຕັງ້ໄດ້, ຊື່ຂອງ ທ່ານຕ້ອງຢູ່ໃນບັນຊລີາຍຊື່ຜູ້ 
ປ່ອນບັດ. ບັນຊລີາຍຊື່ຜູ້ປ່ອນບັດແມ່ນ  
ບັນຊຂີອງພົລເມອືງທີ່ມສີດິທຸກໆຄົນທີ່ໄດ້ 
ຈົດຊື່ລົງທະບຽນ ເພື່ອປ່ອນບັດເລອືກຕັງ້ 
ໃນການເລອືກຕັງ້ຂອງຣັຖບານກາງແລະ 
ການລົງປະຊາມະຕ.ິ

ຂ້ອຍສາມາດຈົດຊື່ໄດ້ບ�?
ຕາມທາງກດົໝາຍທ່ານຕ້ອງຈດົຊື່ຖ້າທ່ານ:

 � ມອີາຍຸ 18 ປ ີຫຼຫືຼາຍກວ່າ
 � ເປັນຄົນສັນຊາດອອສເຕຣລຽນ

 � ໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນບ່ອນຢູ່ປັດຈຸບັນຂອງທ່ານ
ຢ່າງຕໍ່ານຶ່ງເດອືນ.

ຖ້າທ່ານອາຍ ຸ16 ຫຼ ື17ປ,ີ ທ່ານສາມາດຈົດ 
ຊື່ໄດ້ຕັງ້ ແຕ່ດຽວນີ້ເພື່ອວ່າເມື່ອທ່ານມອີາຍຸ 
18ປ ີທ່ານກຈໍະພ້ອມທີ່ ຈະປ່ອນບັດ 
ເລອືກຕັງ້.

ຂ້ອຍຈະຈົດຊື່ໄດ້ແບບໃດ?
ທ່ານສາມາດຈົດຊື່ໄດ້ທີ່    
www.aec.gov.au/enrol.

ທ່ານຍັງສາມາດເຂົາ້ຢ້ຽມເບິ່ງຕາມຫ້ອງ 
ການຂອງ AEC ຫຼຫື້ອງການໄປສະນ ີ
ບ່ອນໃດກໄໍດ້ເພື່ອຂເໍອົາໃບສມັກຈົດຊື່.

ຂ້ອຍບ�່ແນ່ໃຈວ່າຂ້ອຍໄດ້ຈົດຊື່ແລ້ວ
ຫຼືຍັງ
ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງການຈົດຊື່ຂອງທ່ານ
ໄດ້ທີ່ www.aec.gov.au/check.

ຖ້າຂ້ອຍປ່ຽນທີ່ຢູ່/ຊື່ 
ຂ້ອຍຈະເຮັດຢ່າງໃດ?
ທຸກໆຄັງ້ທີ່ທ່ານຍ້າຍເຮອືນຫຼປື່ຽນຊື່, ທ່ານ 
ຕ້ອງອັບເດດ ການຈົດຊື່ດ້ວຍ ລາຍລະອຽດ 
ໃໝ່ຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດ ປ່ຽນລາຍ 
ລະອຽດ ຂອງທ່ານ ທາງອອນໄລນ໌ໄດ້ທີ່ 
www.aec.gov.au. ນອກນີ້ທ່ານຍັງສາ 
ມາດເຂົາ້ຢ້ຽມ ເບິ່ງຕາມຫ້ອງການຂອງ 
AEC ຫຼຫື້ອງການ ໄປສະນບີ່ອນໃດກໄໍດ້ 
ເພື່ອເອົາໃບສມັກຈົດຊື່. 

ຖ້າຂ້ອຍໄປຕ່າງປະເທດເດ 
ຂ້ອຍຄວນເຮັດຢ່າງໃດ?
ຖ້າທ່ານໄປຕ່າງປະເທດເພື່ອເຮັດວຽກ 
ຫຼໄືປຢູ່ ທ່ານຄວນແຈ້ງໃຫ້ທາງ AEC ຊາບ.  
ຖ້າວ່າທ່ານຢູ່ຕ່າງປະເທດໃນເວລາທີ່ການ 
ເລອືກຕັງ້ຂອງຣັຖບານກາງ ຫຼກືານລົງປະ 
ຊາມະຕໄິດ້ຖກືປະກາດອອກມາ ທ່ານກ ໍ
ຄວນແຈ້ງໃຫ້ທາງ AEC ຊາບເຊັນ່ກັນ.

ຖ້າທ່ານບໍ່ແຈ້ງ, ຊື່ຂອງທ່ານອາດຈະຖກື 
ເອົາອອກຈາກ ບັນຊລີາຍຊື່ຜູ້ປ່ອນບັດ
ແລະພາດຈາກການປ່ອນບັດໃນການ 
ເລອືກຕັັງ້ທີ່ຈະມມີາເຖງິ.

ຂໍ້ມູນເພີ້ມຕື່ມມໄີວ້ໃຫ້ທີ່     
www.aec.gov.au/overseas.

ການປ່ອນບັດເລອືກຕັງ້
ການເລອືກຕັງ້ຣັຖບານກາງມຂີຶ້ນຢ່າງຕໍ່າ 
ຄັງ້ນຶ່ງໃນທຸກໆ ສາມປ ີແລະ ວັນເລອືກຕັງ້ 
ຈະແມ່ນວັນເສົາສເມ.ີ ທ່ານ ຈະປ່ອນບັດ 
ເວລາໃດ ແລະຢູ່ໃສນັນ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າທ່ານຈະ
ຢູ່ໃສໃນວັນເລອືກຕັງ້.

ໃນວັນເລືອກຕັ້ງ
ທ່ານສາມາດປ່ອນບັດເລອືກຕັງ້ໄດ້ຢ່ ູ
ທຸກໆສະຖານທີ່ປ່ອນບັດເລອືກຕັງ້ຢູ່ໃນ 
ຣັດ ຫຼ ືອານາເຂດຂອງທ່ານ. ສະຖານ 
ທີ່ປ່ອນບັດຕ່າງໆເປດີເວລາ 8 ໂມງເຊົາ້ 
ແລະ ປດິເວລາ 6 ໂມງແລງຕົງ. 

http://www.aec.gov.au/enrol
http://www.aec.gov.au/check
http://www.aec.gov.au
http://www.aec.gov.au/overseas
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ຕົວຢ່າງເຈັຍ້ລົງຄະແນນ

ຖ້າທ່ານຢູ່ຕ່າງຣັດຫຼອືານາເຂດ ແລະ 
ທ່ານບໍ່ໄດ້ປ່ອນບັດກ່ອນ, ທ່ານຈະຕ້ອງ 
ປ່ອນບັດຢູ່ສູນປ່ອນບັດໃນຕ່າງຣັດ.

ບັນຊສີະຖານທີ່ ປ່ອນບັດແລະສູນ 
ປ່ອນບັດຢູ່ໃນຕ່າງຣັດ ຈະມໄີວ້ໃຫ້ທີ່  
www.aec.gov.au ສອງສາມອາທດິ  
ກ່ອນວັນເລອືກຕັງ້. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາ 
ດໄປບ່ອນປ່ອນບັດໄດ້ ໃນວັນເລອືກຕັງ້, 
ທ່ານສາມາດປ່ອນບັດກ່ອນໄດ້.

ທາງເລືອກອື່ນໆ
ທ່ານສາມາດປ່ອນບັດກ່ອນບໍ່ວ່າຈະເປັນ 
ດ້ວຍໂຕເອງ ຫຼ ືໂດຍທາງໄປສະນຖີ້າວ່າໃນ 
ເລອືກຕັງ້ນັນ້ທ່ານ:

� ຢູ່ນອກເຂດເລອືກຕັງ້ທີ່ທ່ານໄດ້ຈົດຊື່ 
ປ່ອນບັດ

� ຢູ່ໄກຈາກບ່ອນປ່ອນບັດຫຼາຍກວ່າ 
8ກໂິລແມັດ

� ພວມເດນີທາງຢູ່
� ບໍ່ສາມາດອອກຈາກບ່ອນເຮັດວຽກເພື່ອ

ໄປປ່ອນ ບັດໄດ້
� ເຈັບປ່ວຍໜັກ, ບໍ່ແຂງແຮງ ຫຼ ື

ພວມຈະຄອດ ລູກໃນເວລາອັນໃກ້ໆ  
(ຫຼພືວມດູແລໃຜຜູ້ນຶ່ງທີ່ພວມຢູ່ໃນສະ 
ພາບດັງ່ກ່າວ)

� ເປັນຄົນປ່ວຍຢູ່ໂຮງໝແໍລະບໍ່ສາມາດ 
ປ່ອນບັດ ຢູ່ໂຮງໝໄໍດ້

� ມຄີວາມເຊື່ອທາງສາສນາທີ່ຫ້າມທ່ານ 
ຈາກການໄປບ່ອນປ່ອນບັດ

� ຢູ່ໃນຄຸກເພື່ອຊົດໃຊ້ເວລາຕາມ
ຄາໍພພິາກສາຕໍ່າກວ່າສາມ ປ ີຫຼ ື
ຖກືຈາໍຈອງໄວ້ແບບອື່ນ

� ເປັນຜູ້ເລອືກງຽບແບບບໍ່ແຈ້ງຊື່
� ມຄີວາມຢ້ານກົວຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງ

ທ່ານແບບ ສົມເຫດຜົນ

ສູນປ່ອນບັດກ່ອນເປດີໃນອາທດິທີ່ຈະ 
ເຖງິວັນເລອືກຕັງ້ແລະ ສະຖານທີ່ແລະ 
ເວລາຂອງສູນເຫຼົາ່ນີ້ຈະປະກາດຢູ່ທີ່ 
www.aec.gov.au.

ເພື່ອຈະປ່ອນບັດໂດຍທາງໄປສະນ ີ
ທ່ານສາມາດຂ ໍຟອມທາງອອນໄລນ໌ ຫຼ ື
ໄປເອົາຟອມທີ່ຫ້ອງການ AEC ໄດ້ທຸກແຫ່ງ. 
AEC ຈະສົງ່ຟອມການປ່ອນບັດ ທາງໄປ 
ສະນຂີອງທ່ານໄປໃຫ້ຫຼງັຈາກທີ່ຊື່ຂອງບນັດາ 
ຜູ້ສມັກລົງເລອືກຕັງ້ ໄດ້ຖກືຄັດໄວ້ແລ້ວ.

ເຮັດໃຫ້ຄະແນນສຽງ 
ຂອງທ່ານຖກືນັບ
ໃນການເລອືກຕັງ້ຣັຖບານກາງ, ທ່ານຈະ 
ປ່ອນບັດ ເພື່ອເລອືກເອົາຄົນເພື່ອເປັນໂຕແທນ
ທ່ານຢູ່ໃນສອງ ສະພາຂອງຣັຖບານອອສ 
ເຕຣເລັຍ: ສະພາຕໍ່າ ແລະ ສະພາສູງ.

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເຈັຍ້ລົງຄະແນນສອງໃບ:

� ເຈັຍ້ລົງຄະແນນສຂີຽວສາໍລັບລົງ 
ຄະແນນເລອືກເອົາຜູ້ຕ່າງໜໜ້າເຂດ 
ທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ (ຫຼ ືເຂດເລອືກຕັງ້) 
ເຂົາ້ໄປເປັນຜູ້ແທນຢູ ສະພາຕໍ່າ, ແລະ

� ເຈັຍ້ລົງແນນສຂີາວສາໍລັບລົງຄະແນນ 
ເລອືກເອົາຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກຣັດ ຫຼ ື 
ອານາເຂດຂອງທ່ານເຂົາ້ໄປເປັນຜູ້ແທນ
ຢູ່ສະພາສູງ. 

ຄາໍແນະນາໍຕ່າງໆກ່ຽວກັບການປ່ອນບັດ 
ເລອືກຕັງ້ໄດ້ ຖກືພມິໄວ້ຢູ່ເທງິເຈັຍ້ລົງຄະ 
ແນນ. ຖ້າທ່ານເຮັດຜດິ ຫຼ ືທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ 
ຈະເຮັດຢ່າງໃດ ຈົງ່ຂຄໍວາມຊ່ວຍ ເຫຼອືຈາກ
ເຈົາ້ໜ້າທີ່ກໍາກັບການເລອືກຕັງ້.

ທ່ານຕ້ອງການຮູ້ຕື່ມບໍ?
ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ຕື່ມກ່ຽວກັບລະບົບ 
ການເລອືກຕັງ້ ແລະ ກ່ຽວກັບກັບການຈົດຊື່ 
ແລະ ການປ່ອນບັດ ເລອືກຕັງ້ໄດ້ທີ່  
www.aec.gov.au.

ບຣໍກິານນາຍພາສາທາງໂທຣະສັບມີ
ໄວ້ບຣໍກິານ. ເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ
ການຈົດຊື່, ການປ່ອນບັດ ເລອືກຕັງ້ 
ແລະ ການເລອືກຕັງ້ເປັນ ພາສາລາວ 
ຈົງ່ໂທຫາໝາຍເລກ 1300 720 153.

ຖ້າທ່ານຫູໜວກ ຫຼ ືມຄີວາມພກິານທາງຫູ 
ຫຼ ືການເວົາ້ ຈົງ່ຕດິຕໍ່ຫາພວກເຮົາຜ່ານ 
National Relay Service ກ່ (ບຣໍກິານ 
ຖ່າຍທອດແຫ່ງຊາດ) (NRS) 

� ຜູ້ໃຊ້ TTY ຈົງ່ໂທຫາໝາຍເລກ 
13 36 77 ແລ້ວ ຂເໍອົາໝາຍເລກ  
13 23 26.

� ຜູ້ໃຊ້ລະບົບເວົາ້ແລະຟັງ ໃຫ້ໂທໝາຍ 
ເລກ 1300 555 727 ແລ້ວບອກຂ ໍ
ໝາຍເລກ 13 23 26.

� ຜູ້ທີ່ໃຊ້ອນິເຕເີນັດແບບຖ່າຍທອດ 
ໃຫ້ຕໍ່ເຂົາ້ຫາ NRS ແລ້ວຂເໍອົາໝາຍເລກ 
13 23 26.
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