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Tamil/தமிழ்

வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பபயரரப் 
பதிவு பெய்வதற்கும் வாக்களிப்பதற்குமான 
ஓரு வழிகாட்டி 
நீங்கள் ஒரு ஆஸ்திரரலியப் பிரரையாகவும் 18 அல்லது அதற்கு ரமற்பட்ட 
வயதுரடயவராகவும் இருப்பதனால் வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கரள பதிவு பெய்யவும் 
ஃபபடரல் ரதர்தல்களில் வாக்களிக்கின்ற உரிரமயும் கடரமயும் உங்களுக்கு உள்ளது. 
வாக்காளர் பட்டியலில் பதிவு பெய்வதும் வாக்களிப்பதும் கட்டாயமாகும். நீங்கள் 
வாக்களிக்கவில்ரலயாயின் உங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.

நாங்கள் எவ்வாறு 
உதவுகிரறாம்?
காமன்பவல்த் வாக்காளர் பட்டியரலப் 
பராமரிப்பதும், ஃபபடரல் ரதர்தல்கள், 
இரடத் ரதர்தல்கள் மற்றும் 
கருத்துக்கணிப்படீுகள் என்பவற்ரற 
நடத்துவதும் ஆஸ்திரரலிய ரதர்தல் 
ஆரணயத்தின் (AEC) பபாறுப்பாகும்.

மாநில, எல்ரலப் பிராந்திய மற்றும் 
உள்ளூராட்ெித் ரதர்தல்கரள AEC 
நடத்துவதில்ரல. இரவ ரவறு ரதர்தல் 
அதிகாரங்களால் நடத்தப்படும். 

பபயரரப் பதிவு 
பெய்தல்
நீங்கள் வாக்களிக்க முடியுமாவதற்கு முன், 
உங்கள் பபயர் வாக்காளர் பட்டியலில் 
இருத்தல் அவெியம். வாக்காளர் பட்டியல் 
என்பது ஃபபடரல் ரதர்தல்களிலும், 
கருத்துக்கணிப்படீுகளிலும் வாக்களிக்கப் 
பதிவுபெய்துள்ள தகுதிபபற்ற 
பிரரைகளின் பபயர்ப் பட்டியலாகும்.

என் பெயரைெ் ெதிவு பெய்ய 
இயலுமா?
பின்வருவன உங்களுக்குப் 
பபாருந்துமாயின் ெட்டத்தின்படி நீங்கள் 
பதிவு பெய்ய ரவண்டப்படுகிறர்ீகள்:

� 18 அல்லது அதற்கு ரமற்பட்ட 
வயதுரடயவர்

� ஒரு ஆஸ்திரரலியப் பிரரை

� உங்கள் தற்ரபாரதய முகவரியில் 
குரறந்தது ஒரு மாதம் வெித்திருத்தல்  

நீங்கள் 16 அல்லது 17 
வயதுரடயவராயின் தற்ரபாது பதிவு 
பெய்யலாம், பின்பு 18 வயதாகும் ரபாது 
வாக்களிக்கத் தயாராயிருப்பர்ீகள்.

நான் எவ்வாறு ெதிவு பெய்வது?
www.aec.gov.au/enrol என்ற 
வரலத்தளத்தில் நீங்கள் பதிவு பெய்யலாம்.

ஒரு AEC காரியாலயத்திற்கு அல்லது 
ஆஸ்திரரலியத் தபால் கிரளக்குெ் 
பென்றும் பதிவு பெய்வதற்கான 
விண்ணப்பப் படிவத்ரதப் பபற்றுக் 
பகாள்ளலாம்.

நான் ெதிவு பெய்துள்ளளனா என்று 
ெைியாகத் பதைியாது
www.aec.gov.au/check என்ற 
வரலத்தளத்தில் உங்கள் பதிரவ நீங்கள் 
ெரிபார்க்கலாம்.

எனது முகவைிரய / பெயரை நான் 
மாற்றியிருந்தால் என்ன பெய்ய 
ளவண்டும்?
உங்களது வதிவிடத்திரன அல்லது 
பபயரர மாற்றுகின்ற ஒவ்பவாரு 
தடரவயும் உங்களது பதிவிலுள்ள 
உங்கள் விபரங்கரள புதுப்பித்தல் 
ரவண்டும். www.aec.gov.au எனும் 
வரலத்தளத்திற்குெ் பென்றும் உங்களது 
விபரங்கரள மாற்றலாம். ஒரு AEC 
காரியாலயத்திற்கு அல்லது ஆஸ்திரரலியத் 

தபால் கிரளக்குெ் பென்றும் பதிவு 
பெய்வதற்கான விண்ணப்பப் படிவத்ரதப் 
பபற்றுக் பகாள்ளலாம்.

நான் பவளிநாடு பெல்வதாயின் 
என்ன பெய்ய ளவண்டும்?  
நீங்கள் பதாழில் நிமித்தம் அல்லது 
வெிப்பதற்காக பவளிநாடு பெல்வதாயின், 
அதரன AEC -இற்குத் பதரிவிக்க 
ரவண்டும். நீங்கள் பவளிநாபடான்றில் 
இருக்கும்ரபாது ஒரு ரதர்தல் அல்லது 
கருத்துக்கணிப்பு வாக்பகடுப்பு 
அறிவிக்கப்பட்டாலும் உங்கள் நிரல பற்றி 
நீங்கள் AEC-இற்கு அறிவிக்க ரவண்டும்.

அவ்வாறு பதரிவிக்காவிடின், வாக்காளர் 
பட்டியலிலிருந்து உங்கள் பபயர் 
அகற்றப்படக்கூடும் அத்துடன் எதிர்வரும் 
ரதர்தல்களின்ரபாது வாக்களிக்கும் 
ெந்தர்ப்பத்ரத நீங்கள் இழக்கவும் கூடும்.

ரமலதிக விபரங்களுக்குெ் பெல்க :  
www.aec.gov.au/overseas.

வாக்களிப்பு
ஒரு ஃபபடரல் ரதர்தலானது குரறந்தது 
ஒவ்பவாரு மூன்று வருடங்களுக்கு 
ஒரு முரற இடம்பபறுவரதாடு, அது 
எப்ரபாதும் ஒரு ெனிக்கிழரமயிரலரய 
இடம்பபறும். இதில் நீங்கள் எங்ரக 
எப்ரபாது வாக்களிப்பது என்பது 
பற்றிய விபரம் அத்ரதர்தல் தினத்தன்று 
நீங்கள் எங்குள்ளர்ீகள் என்பரதப் 
பபாறுத்ததாகும்.

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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மாதிரி வாக்குெ் ெீட்டுகள்

ளதை்தல் தினத்தன்று
நீங்கள் உங்களது பொந்த மாநிலத்திலுள்ள 
அல்லது பிராந்தியத்திலுள்ள எந்தபவாரு 
வாக்களிப்பு நிரலயத்திலும் வாக்களிக்க 
முடியும். வாக்களிப்பு நிரலயங்கள் 
மு.ப. 8 மணிக்குத் திறக்கப்பட்டு ெரியாக 
பி.ப. 6 மணிக்கு மூடப்படும்.

நீங்கள் ரதர்தல் தினத்தன்று பிறிபதாரு 
மாநிலத்தில் அல்லது பிராந்தியத்தில் 
இருந்து, நீங்கள் முன்னதாகரவ 
வாக்களிக்கவில்ரலயாயின், நீங்கள் 
இருக்கும் மற்ற மாநிலத்தில் உள்ள 
வாக்களிப்பு நிரலயம் ஒன்றிற்குெ் பொன்று 
வாக்களிக்க ரவண்டும்.

வாக்களிப்பு நிரலயங்கள் மற்றும் 
இதர மாநிலங்களிலுள்ள வாக்களிப்பு 
நிரலயங்கள் பற்றிய விபரப் பட்டியரல 
ரதர்தலுக்கு ஒரு ெில வாரங்களுக்கு 
முன்பிலிருந்து www.aec.gov.au என்ற 
வரளத்ததளத்தில் பபறலாம்.

ஏரனய பதைிவுகள்
ரதர்தல் தினத்தன்று நீங்கள் பின்வரும் 
நிரலயில் இருப்பர்ீகளாயின் 
ரநரடியாகரவா அல்லது தபால் மூலரமா 
நீங்கள் முன்கூட்டிரய வாக்களிக்கலாம்:

� நீங்கள் வாக்களிக்கப் பதிவு பெய்துள்ள 
ரதர்தல் பதாகுதிக்கு பவளிரய இருத்தல்

� வாக்களிப்பு நிரலயபமான்றிலிருந்து 8 
கிரலா மட்ீடருக்கும் அதிக பதாரலவில் 
இருத்தல்

� பிரயாணத்தில் இருத்தல்
� ரவரலத்தளத்திலிருந்து வாக்களிக்கெ் 

பெல்ல முடியாதிருத்தல்
� கடும் சுகயனீம், வயது முதிர்ெ்ெி அல்லது 

விரரவில் பிரெவம் ஏற்படும் நிரலயில் 
(அல்லது அத்தரகய ஒருவரரப் 
பராமரிக்கும் நிரலயில் இருத்தல்)

� ரவத்தியொரல ஒன்றில் 
ரநாயாளியாக இருந்து அங்கு 
வாக்களிக்க இயலாத நிரலயில் 
இருத்தல்

� வாக்களிப்பு நிரலயபமான்றிற்குெ் 
பெல்வரதத் தடுக்கக் கூடிய மத 
நம்பிக்ரககரளக் பகாண்டிருத்தல்

� மூன்று வருடங்களுக்குக் குரறவான 
ெிரறத் தண்டரனரய அனுபவித்துக் 
பகாண்டிருத்தல் அல்லது தடுப்புக் 
காவலிலிருத்தல்

� அனாமரதய வாக்காளராக இருத்தல்
� உங்கள் பாதுகாப்பு பற்றி காரணத்ரதாடு 

கூடிய அெ்ெம் இருத்தல்

வரவிருக்கின்ற ரதர்தல் தினத்ரதயண்டிய 
வாரங்களில், முன்கூட்டிரய வாக்களிக்கும் 
நிரலயங்கள் திறந்திருக்கும். அரவ 
அரமந்துள்ள இடங்கள் மற்றும் இயங்கும் 
ரநரங்கள் ரபான்ற விபரங்கரள  
www.aec.gov.au -இல் பபறமுடியும்.

தபால் மூலம் வாக்களிக்க நீங்கள் 
இரணய வழியில் விண்ணப்பிக்கலாம் 
அல்லது தபால் மூலமான வாக்களிப்பு 
விண்ணப்பப் படிவபமான்ரற AEC 
காரியாலயபமான்றிலிருந்து பபற்றுக் 
பகாள்ளலாம். ரதர்தல் ரவட்பாளர்கள் 
முடிவுபெய்யப்பட்டதன் பின் உங்கள் தபால் 
மூலமான வாக்களிப்புப் பபாதிரய AEC 
தபாலில் உங்களுக்கு அனுப்பி ரவக்கும்.

உங்களது வாக்கிரனக் 
கணக்கிடல்
ஃபபடரல் ரதர்தல் ஒன்றில், 
அவுஸ்திரரலியப் பாராளுமன்றத்தின் 
இரண்டு ெரபகளில் உங்களது 
பிரதிநிதிகரளத் பதரிவுபெய்வதற்காக 
நீங்கள் வாக்களிக்கின்றர்ீகள். 
‘பிரதிநிதிகள் ெரப’ மற்றும் ‘பெனட் ெரப’ 
என்பனரவ அவ்விரண்டு ெரபகளுமாகும். 

உங்களுக்கு இரண்டு வாக்குெ்ெீட்டுகள் 
பகாடுக்கப்படும்:

� இதில் பெ்ரெ நிற வாக்குெ் ெீட்டானது 
‘பிரதிநிதிகள் ெரப’க்கு உங்களது 
உள்ளூர்ப் பிரரதெத்திற்கான (அல்லது 
ரதர்தல் பதாகுதிக்கான) பிரதிநிதி 
ஒருவரரத் பதரிவுபெய்வதற்கும், மற்றும்

� பவள்ரள நிற வாக்குெ்ெீட்டானது 
‘பெனட் ெரப’க்கான உங்களது 
மாநில அல்லது பிராந்தியப் பிரதிநிதி 
ஒருவரரத் பதரிவுபெய்வதற்குமாகும்.

எவ்வாறு வாக்களிப்பது என்பது பற்றிய 
அறிவுறுத்தல்கள் வாக்குெ்ெீட்டுக்களில் 
அெ்ெிடப்பட்டிருக்கும். வாக்குெ் ெீட்டில் 
நீங்கள் ஏரதனும் தவறு பெய்துவிட்டால் 
அல்லது அதில் என்ன பெய்வபதன்று 
உங்களுக்குத் பதரியவில்ரலபயன்றால் 
உதவிக்கு வாக்களிப்பு நிரலய அதிகாரி 
ஒருவரர நாடவும்.

ரமலதிக தகவல்கள் 
ரவண்டுமா?
ரதர்தல் முரறரம, வாக்களிக்கப் பதிவு 
பெய்தல் மற்றும் எவ்வாறு வாக்களிப்பது 
என்பன பற்றிய தகவல்கரள  
www.aec.gov.au இல் அறிந்து 
பகாள்ளலாம். 

பதாரலரபெி மூலமான உரரபபயர்ப்பு 
ரெரவகள் கிரடக்கும். வாக்களிக்கப் பதிவு 
பெய்தல், வாக்களித்தல் மற்றும் ரதர்தல்கள் 
பற்றிய தகவல்கரள தமிழ் பமாழியில் 
பபற நீங்கள் அரழக்க ரவண்டிய இலக்கம் 
1300 720 153.

நீங்கள் ஒரு பெவித்திறன் அற்றவராக 
அல்லது பெவிப்புலக் குரறபாடுரடயவராக 
அல்லது ரபெ்சுெ் ெிரமம் உரடயவராக 
இருந்தால், ‘ரதெிய பதாடர்பாடல் ரெரவ’ 
(National Relay Service -NRS) மூலம் 
எங்களுடன் பதாடர்பு பகாள்ளவும்.

� TTY பாவரனயாளர்கள் 13 36 77 
-ஐ அரழத்து 13 23 26 -இற்குத் 
பதாடர்பிரன ரவண்டவும்.

� ரபெ்சு மற்றும் பெவிப்புலன் மூலமான  
பாவரனயாளர்கள் (Speak and 
Listen) 1300 555 727 -ஐ அரழத்து 
13 23 26-இற்குத் பதாடர்பிரன 
ரவண்டவும்.

� இரணய பதாடர்பாடல் 
பாவரனயாளர்கள் NRS ரெரவயுடன் 
பதாடர்புபகாண்டு 13 23 26 -இற்குத் 
பதாடர்பிரன ரவண்டவும்.

http://www.aec.gov.au
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