Burmese / မြ�န််မာာ

2022 ခုုနှစ်
ှ ် နိုုင်
� ငံ
် တ
ံ စ််ဝန်းး� ရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲ�ဆို
ဲ ု င်
� ရာ
် ာ

သင့််အ
� တွွက်် တရား�းဝင်် လမ်းး�ညွှှန်။်
2022 ခုု နှှစ်် မေ�လ 21 ရက်် စနေေနေ့့ �

အသက်် ၁၈ နှှစ််နှှင့်�် ၎င်းး�အထက််အရွွ ယ််

ရှိိ � ကြ�သည့််� သြ�စတြေး��းလျားး��နိုု�င်ငံ
် ံသားး�များ�း�

မဲဲ မပေး�းဘဲဲ မနေေရ
ဖြ�စ််ပါါသည််။

သင့််�မဲဲသည်် သြ�စတြေး��းလျားး��နိုု�င််ငံံကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�ပေး�းရာာ၌
အထော�ာက််အကူူပြု�ုပါါလိိမ့််�မည််။

ရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲ�ဲ ကော်�်�မရှှ င်် ဥက္ကက ဋ္ဌထံံမှှ
အမှာာ�စာာ
AEC (သြ�စတြေး��းလျားး��နိုုင်
� ငံ
် တော်
ံ �်� ရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲ�ဲ ကော်�်�မရှှ င်)် သည်် ဤနိုုင်
� ငံ
် တစ်
ံ ်ဝန်းး� ရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲ�ဲ၌ သင့််�မဲဲကိုု� စီီစဉ််လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင််

အထော�ာက််အကူူပြု�ုရန်် ဤလမ်းး�ညွှှန်ချ
် ျက််ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ� ထားး�ပါါသည််။ ဤလမ်းး�ညွှှန်ချ
် ျက််တွွင်် မည််ကဲ့့�သို့့� မှှန်ကန်
် စွာာ�
် မဲဲပေး�းရမည််၊ မဲဲရုံံ� ၌ ဘာာဖြ�စ််မည််၊

သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�၏ ရင်းး�မြ�စ််များ�း�ကိုု� စစ််ဆေး�းနိုုင်
� ပုံ
် ံ�နှှင့်�် ပတ််သက််သော�ာ မေး�းလေ့�့မေး�းထရှိိ�သည့့ မေး�းခွွန်းး�များ�း�နှှင့်�် အကံံပြု�ုချျက််များ�း�ကိုု�
အသေး�းစိိတ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

ရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲ�ဲနေ့့�၌� နိုုင်
� ငံ
် တစ်
ံ ်ဝန်းး�တွွင်် မဲဲရုံံ� များ�း�ကိုု�

ထင််မြ�င််ချျက််များ�း�ကိုု� အင််တိုုက်
� ်အားး�တိုုက်
� ်

များ�း�၏ ပြော��ာဆိုု�ခွွင့်�ကို
် ု� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းမည့််� အခြား�း� မဲဲပေး�း

အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ရပ််ဖြ�စ််ပြီး�း� သင််ရရှိိ�သမျှှ သတင်းး�

ဖွွင့််�လှှစ််ပေး�းထားး�မည််ဖြ�စ််သလိုု� လူူမှုုအသိုု�က််အဝန်းး�

ပုံံ�စံံများ�း�လည်းး� ရှိိ�ပါါလိိမ့််�မည််။

အော�ာက််ပါါတို့့�အပါ်် သင်် စိိတ််ချျနေေနိုု�င််ပါါသည််။
■

ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�သည်် ရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲ�ဲ လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏

အဆင့််�တိုုင်းး
� �တွွင်် သင့််�မဲဲစာာရွွက််ကိုု� ပုံံ�နှိိ�ပ််ခြ�င်းး�မှှ
အစ ရေေတွွက််သည််အထိိအဆုံးး��၊ သင့််�မဲဲကိုု�

လုံံ� ခံံစေ�ရန်အ
် လို့့� ငှာာ� အာာမခံံချျက််ရှိိ� ၍ သမာာဓိိ
ရှိိ�မည့််� ရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲ�ဲ လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ရပ််ကိုု�

လုုပ်််�ဆော�ာင််ပေး�းမည််ဖြ�စ််ပါါသည််။
■

သင််နှှင့်�် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�၏ ရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲ�ဲ

သုံးး��သပ််ရန်၊် အထူးး�သဖြ�င့််� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�၏ ကော�ာင်းး�မွွန််

စွာာ� စီီမံံထားး�သော�ာ ရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲ�ဲ လုုပ််ငန်းး�စဉ််

အပေါ်�် သံံသယရှိိ�စေေမည့််� မည််သည့််� အကြော��ာင်းး�

မဲဲရုံံ� ။

တစ််စုံံ�တစ််ရာာကိုု�မဆိုု� အထူးး�သတိိထားး�ရန်် ကျွွန်ုု�ပ််

တိုုက်
� ်တွွန်းး�အပ််ပါါသည််။ သင််ကြား�း�သိိရသည််များ�း�
ဖြ�စ််သလားး�ဟုု သင့််�ကိုု�သင်် ပြ�န််မေး�းပါါ။
ထိုု�သို့့�မဟုုတ််က သင််သတိိထားး�ရန််

aec.gov.au တွွင််ကြ�ည့််�ပါါ။

7000 ကျော်�်��

500 ကျော်�်��

ကျွွန်ုု�ပ််အကံံပြု�ုအပ််ပါါသည််။

ကိုု�ဗစ််ရော�ာဂါါ ဘေး�းကင်းး�ဝေး�းရေး�းဆိုု�င်ရာ
် ာ

မဲဲရုံံ� ပေါ�ါင်းး�၊

ကြို�ု �တင််မဲဲ ထည့််�နိုု�င််သော�ာ
ဌာာနများ�း�၊

မှာာ� ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျရသော�ာ အရင်းး�အမြ�စ််မှှ

ဤရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲ�ဲ၌ သင််ပြော��ာဆိုု�ခွွင့်�ရှိိ�် နိုုင်
� ပုံ
် ံ�ဆိုု�င်ရာ
် ာ

အစီီအမံံမျိုး�း��စုံံ�ကိုု� ထားး�ရှိိ�ပေး�းပါါမည််။

96% ထက််ပိုု�သည််

အချျက််အလက််များ�း�အားး�လုံးး��ကိုု� ဂရုုတစိုု�က်် စဉ်းး�စား�း

ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏ ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့်�်

ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခံံ မှုု ကိုု� ဦးးစား�းပေး�းမည််ဖြ�စ််ပြီး�း�

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ� ဲ မဲဲစာာရင်းး�တွွင်၊်

ဖလှှယ််ခြ�င်းး�မှာာ� ရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲ�ဲ မဲဲဆွွယ််စည်းး�ရုံးး� �မှုု၏

နော�ာက််ထပ််အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� သိိရှိိ�ရန််

ယာာယီီရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲ� ဲ
လုုပ််သားး�များ�း�၊

Tom Rogers (တော်�်�မ်် ရော�ာဂျာာ�စ်် )။

100,000 ကျော်�်��

ရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲ�ဲ ကော်�်�မရှှ င်် ဥက္ကက ဋ္ဌ။

ရပ််တန့်ပြီး� �် �း �နော�ာက်် စဉ်းး�စား�းပါါ။
လာာမည့််� တစ််နိုင်
ု� ငံ
် လုံးး
ံ �� ရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲ�ဲဆိုု�င်ရာ
် ာ ရင်းး�မြ�စ််ကိုု� စစ််ဆေး�းပါါ။
ရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲ�ဲကာာလအတွွင်းး� သင်် မဲဲထည့််�ခြ�င်းး�အပေါ်�် ကြိုး�း��စား�းသြ�ဇာာလွှှမ်းး�မိုးး��ရန်် သတင်းး�အချျက််အလက်် အလွွန််များ�း�ပြား�း�စွာာ�ကိုု�
ဖြ�န့်�ဝေ�ကြ�ပါါသည််
်
။

၎င်းး�မှာာ� ဒီီမိုုကရေေစီ
�
ီ လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ အရေး�းကြီး�း�သော�ာ

အချျက််အလက်် များ�း�သည်် အော�ာက်် ပါါတို့့� နှှင့်�်

အားး� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ�း�၊ နိုုင်
� ငံ
် ရေး
ံ �းပါါတီီ

■

အစိိတ််ပိုု�င်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�မှာာ� မဲဲဆန္ဒဒရှှင်များ�း
် �

များ�း�နှှင့်�် အခြား�း�သူူများ�း�က မိိမိိတို့့� ၏ မူူဝါါဒများ�း�နှှင့်�်

ယုံံ�ကြ�ည််ချျက််များ�း�ကိုု� ဆက််သွွ ယ််အကြော��ာင်းး�ကြား�း�
နည်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။

သို့့� ရာာတွွင်််� အချို့့��သော�ာ သတင်းး�အချျက််အလက််မှာာ�

တမင်် သတင်းး�မှား��းပေး�းခြ�င်းး� သို့့� မဟုုတ််

အထင််မှား��းစေေခြ�င်းး� ဖြ�စ််နိုင်
ု� ပါ
် ါသည််။

သင်် မြ�င််တွေ့�့ရာာ၊ ကြား�း�သိိရာာ သို့့� မဟုုတ်် ဖတ််ရှုုရာာ

တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး�� ရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲ�ဲအကြော��ာင်းး�တို့့� ကိုု�

သေ�ချာာ�စွာာ� စဉ်းး�စား�းသုံးး��သပ််ရန်် အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။

ကိုု�က််ညီီမှုုရှိိ� ၊မရှိိ�ကိုု� အချိိ�န််ယူူ စဉ်းး�စား�းသုံးး��သပ််ပါါ။
ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျရသည့််� သို့့� မဟုုတ််

အသိိအမှှတ််ပြု�ုနိုုင်
� သော
် �ာ ရင်းး�မြ�စ််မှှ လာာသလားး�။
■
■

လက််ရှိိ�ဟုုတ််သည့််အ
� ပြ�င််၊

စိိတ််ချျရသလားး� (လိိမ််လည််လှှည့််�စား�းမှုုတစ််ရပ််

မဟုုတ််)။

၎င်းး�မှာာ� လူူမှုုကွွန်ရက်
် ်လော�ာကနှှင့်�် အွွန််လိုု�င်းး�တွွင််
တွေ့�့ရလျှှင်် အထူးး�အရေး�းကြီး�း�သည််။

နော�ာက််ထပ််အချျက််အလက််များ�း�နှှင့်�် အထော�ာက််အကူူ

ပြု�ုမည့််� အကံံပြု�ုချျက််များ�း�ပါါရှိိ�သော�ာ ဗီီဒီီယိုု�တိုုများ�း
� �ကိုု�

ကြ�ည့််ရှု� �ုရန်် aec.gov.au/stopandconsider

တွွင််ကြ�ည့််�ပါါ။

�ု
ကို
်
စ်
�
ရင်းး�မြ
ပါါ။
း
�
စစ််ဆေး

ရွေး�း �ကာာက််ပွဲဲ�နေ့့�မှာာ� 2022 ခုုနှှစ်် မေ�လ 21 ရက််၊ စနေေနေ့့�ဖြ��စ််သည််။

မဲဲရုံံ�များ�း� နံံနက်် 8 နာာရီီ တွွင်် ဖွွင့််�ပြီး�း� ညနေေ 6 နာာရီီ တိိတိိ တွွင်် ပိိတ််မည််ဖြ�စ််ပါါသည််။
နိုုင်
� ငံ
် တစ်
ံ ်ဝန်းး� ရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲ�ဲ ကျျင်းး�ပပေး�းခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� သြ�စတြေး��းလျားး��နိုုင်
� ငံ
် သားး
ံ �များ�း�သည်် အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�နှှင့်�် အထက််လွှှတ််တော်�်�တွွင််

မိိမိိတို့့� ၏ အမြ�င််များ�း�နှှင့်�် အကျိုးး ���စီးး�ပွား��းများ�း�ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုရန််အတွွက်် လွှှတ််တော်�်�အမတ််များ�း�ကိုု� ရွေး�း �ချျယ််နိုင်
ု� သ
် ည််။

မည််သူူတွေ�ေ မဲဲ ပေး�းရမလဲဲ။

မဲဲရုံံ� ၌ မဲဲပေး�းနိုုင်
� ပါ
် ါသည်် သို့့� မဟုုတ်် ကြို�ု�တင်် မဲဲထည့််�

2022 ခုုနှှစ်် မေေလ 18 ရက်် ဗုု ဒ္ဓဟူး
ဓ း�နေ့့�ညနေေ

သြ�စတြေး��းလျားး��နိုုင်
� ငံ
် သားး
ံ �များ�း�အားး�လုံးး�� နိုုင်
� ငံ
် တစ်
ံ ်ဝန်းး�

စဉ်းး�စား�းနိုုင်
� ပါ
် ါသည််။

ရော�ာက််အော�ာင််ပို့့� ပါါ။

အသက်် ၁၈ နှှစ််နှှင့်�် ၎င်းး�အထက််အရွွယ််ရှိိ�ကြ�သည့််�
ရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲ�ဲအတွွက်် အမည််စာာရင်းး�သွွင်းး�ပြီး�း�

မဲဲပေး�းရန်် လိုုအ
� ပ််ပါါသည််။

နိုုင်
� သော
် �ာ အော�ာက််ပါါနည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�

ရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲဲ�နေ့့�တွ�ွင်် ကျွွန်ုု�ပ််
မဲဲ မပေး�းနိုု�င််လျှှင််ကော�ာ။

ကျွွန်ုု�ပ်် ဘယ််နေေရာာမှာာ� မဲဲ ပေး�းရမလဲဲ။

အကယ််၍သင််သည်် ရွေး�း �ကော�ာက်် ပွဲ�ဲနေ့့�တွ�ွင််

ဒေ�သ အတွွင်းး�ရှိိ�သော�ာ မည််သည့််� မဲဲရုံံ� တွွင််မဆိုု� သင််

သော�ာ မဲဲရုံံ� တစ််ခုုခုုသို့့� မသွားး ��နိုု�င််ခဲ့့�လျှှင််၊ သင့််�၌

ရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲ�ဲနေ့့�တွ�ွင်် သင််၏ ပြ�ည််နယ်် သို့့� မဟုုတ််

မဲဲပေး�းနိုုင်
� ပါ
် ါသည််။ မဲဲရုံံ� များ�း�ကိုု� နံံနက်် 8 နာာရီီ မှှ ညနေေ
6 နာာရီီ အထိိ ဖွွင့််�ထားး�ပါါသည််။

မဲဲရုံံ� များ�း�သည်် ဒေေသခံံကျော�ာ�င်းး�များ�း�၊ ဘုုရား�းကျော�ာ�င်းး�

သင့််�ပြ�ည််နယ်် သို့့� မဟုုတ်် သင့််�နယ််မြေ�ေဒေေသတွွင််ရှိိ�
လူူကိုု�ယ််တိုု�င််ဖြ�စ််စေေ သို့့� မဟုုတ်် စာာတိုု �က််မှှတဆင့်�ဖြ် �စ််
စေ�၊ ကြို�ု�တင််မဲဲပေး�းခွွင့်�အ
် တွွက်် လိုု�အပ််ချျက်် ပြ�ည့််�မီီမှုု
ရှိိ�ကော�ာင်းး�ရှိိ�နိုု�င််ပါါမည််။

များ�း�နှှင့်�် ရပ််ရွာာ�လူထုု
ူ ခန်းး�မဆော�ာင််များ�း� သို့့� မဟုုတ််

လူူကိုု�ယ်တိုု
် �င်် ကြို�ု�တင်် မဲဲ ပေး�းနည်းး�။

သည််။ သင််နှှင့်�် အနီးး�ဆုံးး��တည််ရှိိ�ရာာ မဲဲရုံံ� ကိုု� ရှာာ�ရန််

နေ့့�မတိုုင်
� မီ
် ီ သင်် မဲဲပေး�းနိုုင်
� ပါ
် ါသည််။ ကြို�ု�တင််

သင့််�တွွင်် သွားး��လာာလှုုပ််ရှား��းရန်် အခက််အခဲဲရှိိ�လျှှင််

တနင်္လာာ�နေ့့�တွွင်် စတင််ဖွွင့်�လှ
် ှစ််မည််။ ဖွွင့််�လှှစ််

အစိုးး��ရရုံးး� �များ�း�တွွင်် အများ�း�အားး�ဖြ�င့််� တည််ရှိိ�လေ့�့ရှိိ�
aec.gov.au/where ၌ကြ�ည့််�ပါါ။

သို့့� မဟုုတ်် သန််စွွမ်းး�မှုု မရှိိ�လျှှင်် သို့့� မဟုုတ်် ထိုုကဲ့့�သို့့
�
�

သော�ာသူူများ�း�အားး� သင်် ကြ�ည့််ရှု��စော�
ု ာင့််�ရှော�ာ�က််နေေလျှှင််

မဲဲရုံံ�နေေရာာများ�း�သို့့� အလွွယ််တကူူ ဝင််ရော�ာက််နိုင်ု� မှု
် ၏
ု
အသေး�းစိိတ််ကိုု� aec.gov.au/where တွွင််
ကြ�ည့််ရှု��နို
ု င်ု� ပါ
် ါသည််။

မျျက််စိိကွွယ််နေေသူူ သို့့� မဟုုတ်် ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� မမြ�င််နိုင်ု� ်

ကြ�သူူများ�း�အနေေဖြ�င့််� မဲဲပေး�းနိုုင်� ရာ
် ာနည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုု�

သိိရန်် aec.gov.au/assistance ၌ကြ�ည့််�ပါါ
သို့့� မဟုုတ်် 13 23 26 ကိုု� ဖုုန်းး�ဆက််ပါါ။

ကျွွန်ုု�ပ်် အခြား�း�ပြ�ည််နယ်် သို့့�မဟုုတ််

နယ််မြေ�ေဒေေသတွွင်် ရှိိ�နေေလျှှင််ကော�ာ။

အကယ််၍သင််သည်် ရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲ�ဲနေ့့�တွ�ွင်် ပြ�ည််နယ််
ခြား�း�ပြီး�း� နော�ာက််တစ််နေေရာာတွွင်် ရော�ာက််ရှိိ�နေေမည််ဖြ�စ််

ပါါက၊ သင််သည်် သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ ပြ�ည််နယ််ခြား�း�

6 နာာရီီ ထက်် နော�ာက်် မကျျစေေဘဲဲ AEC သို့့�

သင်် အွွန််လိုုင်းး
� �အရ မလုုပ််နိုင်ု� သဖြ
် �င့််� စာာတိုုက်
� ်မှှတဆင့်�်

မဲဲထည့််နို
� င်ု� ရန်
် ် လျှော�ာ�က််ထားး�လိုုလျှ
� ှင်် 13 23 26 ကိုု�

ဖုုန်း�း ဆက််ပါါ။

ကျွွန်ုု�ပ််မည််သည့််� မဲဲ ဆန္ဒဒနယ်် အတွွင်းး�ကလဲဲ။
သင််နေေထိုုင်
� သော် �ာ မဲဲဆန္ဒဒနယ််ကိုု� aec.gov.au/
electorate ၌ စစ််ဆေး�းကြ�ည့််နို
� င်ု� ပါ
် ါသည််။

သင်် အနော�ာက််သြ�စတြေး��းလျားး�� သို့့� မဟုုတ်် ဗစ််တိုးး��

ရီးး�ယားး�ပြ�ည််နယ််တွွင််နေေထိုု�င်လျှ
် ှင််၊ ပြ�န််လည်် ခွဲဲ� ဝေေ

သတ််မှှတ််မှုု ရလဒ််ကြော��ာင့််� လွွန််ခဲ့့�သည့််� နိုုင်
� ငံ
် တစ်
ံ ်ဝန်းး�

သင့််�တွွင်် လိုုအ
� ပ််ချျက််ပြ�ည့််�မီီမှုုရှိိ�လျှှင်် ရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲ�ဲ

ရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲ�ဲ ကတည်းး�က သင််၏ မဲဲဆန္ဒဒနယ််၏

မဲဲထည့််နို
� င်
ု� သော
် �ာ ဌာာနများ�း� 2022 ခုုနှှစ်် မေ�လ 9 ရက််

ဖွွယ််ရှိိ� မည််။ သင််သည်် ခြား�း�နား�းသော�ာဌာာနတစ််ခုုတွွင််

မည့််� ရက််စွဲဲ�များ�း�နှှင့်�် အချိိ�န််များ�း� ကွာာ�ခြား�း�လိိမ့််�မည််

ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််� ကြို�ု�တင်် မဲဲထည့််နို
� င်
ု� သော
် �ာ ဌာာန

အမည်် သို့့� မဟုုတ်် နယ််နိိမိိတ််များ�း� ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး ��နိုုင်
� ်
မဲဲပေး�းရန်် လိုုအ
� ပ််နိုင်
ု� မ
် ည််၊ သို့့� မဟုုတ်် သင််၏ ပုံံ�မှှန်မဲဲ် ရုံံ�
သည်် ခြား�း�နား�းသော�ာ မဲဲဆန္ဒဒနယ််တွွင်် ရှိိ�နိုုင်
� မ
် ည််။

တစ််ခုုစီီ၏ အသေး�းစိိတ််အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� စစ််

သင်် မည််သူူအားး� မဲဲ ထည့််�လိုု�သည််မှာာ�

ကြို�ု�တင်် မဲဲထည့််�ခြ�င်းး�နှှင့်�် သင့််�တွွင််

မဲဲရုံံ� ပြ�င််ပ၌ ရွေး�း �ကော�ာက်် ပွဲ�ဲဝင်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််

အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� သိိရှိိ�ရန်် aec.gov.au/early

‘‘မည််ကဲ့့�သို့့� မဲဲပေး�းရမည််’’ ကတ််ပြား�း�များ�း�ကိုု� ပေး�းရန််

ကြ�ည့််�ရန်် aec.gov.au/where ၌ကြ�ည့််�ပါါ။

သင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််သာာ ဖြ�စ််ပါါသည််။

လိုုအ
� ပ််ချျက််ပြ�ည့််�မီီမှုု ရှိိ�၊မရှိိ�ဆိုု�င်ရာ
် ာ နော�ာက််ထပ််

လော�ာင်းး�၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�သည်် သင့််�အားး�

၌ကြ�ည့််�ပါါ သို့့� မဟုုတ်် 13 23 26 ကိုု� ဖုုန်းး�ဆက််ပါါ။

ကမ်းး�လှှမ်းး�နိုု�င််ဖွွ ယ််ရှိိ�ပြီး�း �၊ သီးး�သန့်�နည်းး�တစ််
်
ခုုအရ

စာာတိုု�က််မှှတဆင့််� ကြို�ု�တင်် မဲဲ ပေး�းနည်းး�။

လိုုအ
� ပ််ချျက်် ပြ�ည့််�မီီသော�ာ မဲဲဆန္ဒဒရှှင်များ�း
် � စာာတိုုက်
� ်
မှှတဆင့်�် မဲဲထည့််နို
� င်
ု� ပါ
် ါသည််။ သင့််၌
� မဲဲထည့််�ရန််

လိုုအ
� ပ််ချျက်် ပြ�ည့််�မီီမှုရှိိ�ု ၊မရှိိ� ဖော်�်�ထုုတ််ပြီး�း� အွွန််လိုုင်းး� �အရ
လျှော�ာ�က််ထားး�ရန်် aec.gov.au/pva တွွင်် ကြ�ည့််�ပါါ။
စာာတိုု �က််မှှတဆင့်�် မဲဲထည့််�နိုု�င််ရန်အ
် တွွက််

သင့််�လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုု� ပြီး�း�ပြ�ည့််�အော�ာင်် ဖြ�ည့််�စွွက််၍

မဲဲပေး�းရန်် အကံံ ပြု�ုနိုု�င််ဖွွ ယ််ရှိိ� မည််။ သင့််�အနေေနှှင့်�်

ယင်းး�ကတ််ပြား�း�များ�း�ကိုု� လက််ခံံရန်် သို့့� မဟုုတ််
၎င်းး�အတိုု �င်းး� လိုု�က််နာာရန်် မလိုု�ပါါ။

အခြား�း�မေး�းစရာာများ�း�ရှိိ � ပါါသလားး�။
aec.gov.au/faqs ၌ကြ�ည့််�ပါါ။

သင့််� မဲဲ ကိုု� ရေ�တွွက််ခံံပြီး�း � အကျိုးး���ရှိိ�နိိုု��င််စေ�ပုံံ� ။
ရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲ�ဲနေ့့�တွ�ွင်် သင့််�အားး� မဲဲစာာရွွက််နှှစ််ခုု ပေး�းပါါလိိမ့််�မည််။ အစိိမ်းး�ရော�ာင်် စာာရွွက််အသေး�းမှာာ� အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�အတွွက််ဖြ�စ််ပြီး�း�၊

အဖြူ�ူရော�ာင်် စာာရက််အကြီး�း�မှာာ� ဥပဒေေပြု�ု အထက််လွှှတ််တော်�်�အတွွက််ဖြ�စ််သည််။ သင််သည်် မဲဲ စာာရွွ က်် နှှစ််ခုုလုံး��ကိုု
း � မဖြ�စ််မနေေ ပြီး�း�ပြ�ည့််�အော�ာင််
ဖြ�ည့််�စွွက််ရပါါမည််။ မဲဲစာာရွွက်် အစိိမ်းး�ရော�ာင််၌ သင််သည်် အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�အတွွက်် သင့််�ဒေေသခံံအရပ်် သို့့� မဟုုတ်် မဲဲဆန္ဒဒနယ််မှှ

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််တစ််ဦးးအားး� မဲဲပေး�းနေေခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ မဲဲစာာရွွက်် အဖြူ�ူရော�ာင််၌ သင််သည်် ဥပဒေေပြု�ု အထက််လွှှတ််တော်�်�အတွွက်် သင့််�ပြ�ည််နယ််
သို့့� မဟုုတ်် ဒေေသမှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�အားး� မဲဲပေး�းနေေခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။
အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�

(House of Representatives)
မဲဲစာာရွွက်် အစိိမ်းး�ရော�ာင််၌ သင််

ရွေး�း �ချျယ််လိုုရာ
� ာ အစဉ််လိုုက်
� ်အတိုုင်းး� �
ကွွက််လပ််တိုုင်း
� �း တွွင်် နံံပါါတ််ကိုု�

မဲဲစာာရွွက်် အဖြူ�ူရော�ာင််၌ သင်် ရွေး�း �ချျယ်် နိုုင်
� သော
် �ာ မဲဲပေး�းနည်းး� နှှစ််မျိုး�း��နှှစ််စား�းရှိိ�ပါါသည််။
နှစ်ခုအနက် မှ တစ်ခု၊

မျျဉ်းး�ကြော��ာင်းး�၏ အထက််၊

အကယ််၍သင််သည်် မျျဉ်းး�ကြော��ာင်းး�အထက််၌ မဲဲပေး�းရန်် ရွေး�း �ချျယ််လျှှင််၊ သင််သည်် ကွွက််လပ်် အနည်းး�ဆုံးး�� 6 ခုုကိုု�

မဖြ�စ််မနေေ တပ််ရပါါမည််။

နံံပါါတ််တပ်််�ရန်် လိုုအ
� ပ််ပါါမည််။

3

SURNAME, Given Names

7

SURNAME, Given Names

8

SURNAME, Given Names

INDEPENDENT

Senate Ballot Paper
State – Election of 6 Senators

PARTY

A

PARTY

PARTY

SURNAME, Given Names

5

SURNAME, Given Names

6

SURNAME, Given Names

PARTY

PARTY

Either
By numbering at least 6
of these boxes in the order
of your choice (with number
1 as your first choice).

Or

PARTY

SURNAME, Given Names

L
P
M

A

S

နမူူနာာ မဲဲစာာရွွက််။

D

E

F

3

6

PARTY

PARTY

PARTY

5

2

1

PARTY

PARTY

PARTY

PARTY

PARTY

PARTY

PARTY

PARTY

4

UNGROUPED
နမူူနာာ မဲဲစာာရွွက််။

PARTY

Below the line
By numbering at least 12
of these boxes in the order
of your choice (with number
1 as your first choice).

သို့့မဟုတ်၊

SURNAME
Given Names

SURNAME
Given Names

SURNAME
Given Names

SURNAME
Given Names

SURNAME
Given Names

SURNAME
Given Names

PARTY

PARTY

PARTY

PARTY

PARTY

PARTY

SURNAME
Given Names

SURNAME
Given Names

SURNAME
Given Names

SURNAME
Given Names

SURNAME
Given Names

SURNAME
Given Names

PARTY

PARTY

PARTY

PARTY

PARTY

PARTY

SURNAME
Given Names

SURNAME
Given Names

SURNAME
Given Names

SURNAME
Given Names

SURNAME
Given Names

PARTY

PARTY

PARTY

PARTY

PARTY

Senate Ballot Paper
မျျဉ်းး�ကြော��ာင်းး�၏
အော�ာက််။
State – Election of 6 Senators

SURNAME
Given Names

SURNAME
Given Names
INDEPENDENT

SURNAME
Given Names

SURNAME
Given Names
INDEPENDENT

SURNAME
Given Names

SURNAME
Given Names

SURNAME
Given Names

CI

အကယ််၍သင််သည်် မျျဉ်းး�ကြော��ာင်းး�အော�ာက််၌ မဲဲပေး�းရန်် ရွေး�း �ချျယ််လျှှင််၊ သင််သည်် သင့််အ
� ကြို�ု�က်် အစဉ််လိုုက်
� ်အတိုုင်းး
� �
A

PARTY

B

C

D

E

F

အမှား��းအယွွင်းး�ပြု�ုမိိပါါက
စိိတ််မပူူပါါနှှင့််။
�

သင်် နော�ာက််ထပ်် မဲဲစာာရွွက််

တစ််ခုုကိုု� တော�ာင်းး�ပြီး�း� မဲဲကိုု�

AL USE

G

You may

ofလော�
ကိုုvote
ယ်
� စား�းလှ
် in oneှယ်
် ာင်းး� တစ််ဦးးချျင်းး�စီီအတွွက်် နံံပါါတ်် 1 မှှ 12 အထိိ၊ ကွွက််လပ်် အနည်းး�ဆုံးး�� 12 ခုုကိုု� နံံပါါတ််တပ််ရန််
two ways

Or

PARTY

PARTY

PARTY

PARTY

PARTY

L
P
S

A

By numbering at least 6
of these boxes in the order
of your choice (with number
1 as your first choice).

M

PARTY
PARTY
PARTY
PARTY
PARTY
ရွေး�း �ချျယ််လိုုရာ
� ာ အစဉ််
လိုုက်
� ်အတိုု
င်းး� � ကြို�ု�က််သလော�
ာက်် ဆက််
လက််ဖြ�ည့််
�သွွင်းး�သွားး��နိုုPARTY
င်� ပါ
် ါသည််။

E

Either
လိုုAbove
အ
� ပ််ပါthe
ါသည််
။ သင််သည်် ထိုုသို့့
� � လုုပ််ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� နံံပါါတ််များ�း�ကိုု� မျျဉ်းး�ကြော��ာင်းး�အော�ာက််ရှိိ� ကွွက််လပ််များ�း�၌ သင််
line

အကယ််၍သင်််သ
� ည််

AL USE

G

I

Remember... number every box to make your vote count

C

OFF

E

PARTY

B

You may
vote in one of
two ways
Above the line

1

CI

I

SURNAME, Given Names

အစဉ််လိုုက်
� ်အတိုုင်းး
� � ကြို�ု�က််သလော�ာက်် ဆက််လက််ဖြ�ည့််�သွွင်းး�သွားး ��နိုုင်
� ပါ
် ါသည််။

OFF

2

သင််သည်် ထိုု�ကဲ့့�သို့့�အားး�ဖြ�င့််� နံံပါါတ််များ�း�ကိုု� မျျဉ်းး�ကြော��ာင်းး�အထက််ရှိိ� ကွွက််လပ််များ�း�၌ သင်် ရွေး�း �ချျယ််လိုုရာ
� ာ

LY

Number the boxes from 1 to 8 in
the order of your choice

ဒုုတိိယ ရွေး�း �ချျယ််မှုုအတွွက်် နံံပါါတ်် 2၊ စသည််အားး�ဖြ�င့််� ကွွက််လပ်် အနည်းး�ဆုံးး�� 6 ခုုကိုု� အစဉ််လိုုက်
� ် ဖြ�ည့််�သွွင်းး�ပါါ။

ON

State
Electoral Division of Division Name

သင်် ပထမ ရွေး�း �ချျယ််လိုုသော
� �ာ အဖွဲ့့�အစည်းး� သို့့� မဟုုတ်် အစုု၏ ကွွက််လပ််၌ နံံပါါတ်် 1 ကိုု� ဖြ�ည့််�သွွင်းး�ပါါ၊ ထို့့� နော�ာက်် သင့််�

LY

AL USE

ON

ON

I

CI

LY

OFF

House of Representatives
Ballot Paper
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ဥပဒေေပြု�ု အထက််လွှှတ််တော်�်� (Senate)။

PARTY

UNGROUPED

Below the line
By numbering at least 12
of these boxes in the order
of your choice (with number
1 as your first choice).

SURNAME
Given Names
PARTY

1

SURNAME
Given Names
PARTY

8

SURNAME
Given Names

SURNAME
Given Names

PARTY

PARTY

5

SURNAME
Given Names
PARTY

SURNAME
Given Names

SURNAME
Given Names

PARTY

PARTY

SURNAME
Given Names

6

SURNAME
Given Names
PARTY

10

SURNAME
Given Names

SURNAME
Given Names

PARTY

PARTY

9

SURNAME
Given Names

3

SURNAME
Given Names

SURNAME
Given Names

PARTY

PARTY

2

SURNAME
Given Names

SURNAME
Given Names

SURNAME
Given Names

PARTY

PARTY

PARTY

12

PARTY

11

SURNAME
Given Names

4

SURNAME
Given Names

SURNAME
Given Names
INDEPENDENT

SURNAME
Given Names

PARTY

7

SURNAME
Given Names
INDEPENDENT

SURNAME
Given Names
SURNAME
Given Names

PARTY

S

A

M

P

L

E

ပြ�န််ထည့််နို
� င်
ု� ပါ
် ါသည််။

နမူူနာာ မဲဲစာာရွွက််။

သင််သည်် AEC ဝက််ဘ််ဆိုု�က််တွွင်် မဲဲပေး�းနည်းး�ကိုု� လေ့�့ကျျင့််နို
� င်
ု� ခြ�င်းး
် �ကိုု� သိိပါါသလားး�။ aec.gov.au/practise ၌ကြ�ည့််�ပါါ။

သင်် မဲဲမထည့််�မီီ

BE COVIDSAFE

သင်် ကြို�ု�တင်် စီီစဉ်် ရန်် ဘာာလုုပ််နို�င်
ု ်သနည်းး�။
မဲဲပေး�းစဉ်် သင့််�ကိုု�သင််နှှင့်�် အခြား�း�သူူများ�း�အားး� ဘေး�းကင်းး�စေေရန်် သင်် ကြို�ု�တင််စီီမံံဆော�ာင််ရွွက််နိုင်
ု� ပါ
် ါသည််။
■

ကိုု�ဗစ််ရော�ာဂါါ လက္ခခဏာာများ�း�ရှိိ � သလားး�။

■

မဲဲ ပေး�းရုံံ� သို့့� မလာာလျှှင်် ကျေး�း�ဇူးး�တင််ပါါမည််။
■

ကြို�ု�တင််လေ့�့လာာပါါ။ ။ aec.gov.au/election/

candidates.htm တွွင်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�

မဲဲပေး�းရန််အတွွက်် လျှော�ာ�က််ထားး�ရန်် သင့််�တွွင််

2022 ခုုနှှစ်် မေေလ 18 ရက်် ဗုုဒ္ဓဟူး
ဓ း�နေ့့�ညနေေ

■

မိိမိိနှှစ််ခြို�ု�က််ရာာများ�း�အကြော��ာင်းး�များ�း�ကိုု�

သင်် နေေထိုု�င်မ
် ကော�ာင်းး�လျှှင်် စာာတိုုက်
� ်မှှတဆင့်�်
လိုုအ
� ပ််ချျက််ပြ�ည့််�မီီမှုု ရှိိ�နိုုင်
� ပါ
် ါသည််။ သင််သည််

မဲဲရုံံ� သို့့� မလာာမီီ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ�း�နှှင့်�်

မဲဲရုံံ� များ�း�၌နှှင့်�် အနီးး�တဝိုု�က််တွွင်် လူူလူချ
ူ ျင်းး�
တွေ့�့ဆုံံ�ခြ�င်းး�နှှင့်�် အချိိ�န််ပိုု�ဖြု�ုန်းး�ခြ�င်းး�တို့့� ကိုု�
ရှော�ာ�င််ကြ�ဉ််ပါါ။

များ�း�၏ စာာရင်းး�များ�း�ရှိိ�ပါါသည််။
■

6 နာာရီီ အထိိ aec.gov.au/pva တွွင်် အွွန််လိုုင်းး
� �

ဖြ�စ််နိုင်ု� ပါ
် ါက အမှှန်တက
်
ယ်် မဲဲပေး�းမည့််�သူူများ�း�

သာာ မဲဲရုံံ� သို့့� တက််ရော�ာက််သင့်�သ
် ည််။

လျှော�ာ�က််ထားး�နိုုင်
� ပါ
် ါသည််။

နော�ာက််ဆုံးး��ဖြ�ည့််�စွွက်် သတင်းး�များ�း�နှှင့်�် အကံံပြု�ုချျက််

များ�း�ကိုု� aec.gov.au/covid-safety တွွင််ကြ�ည့််�ပါါ။

မဲဲ ရုံံ� ၌ ဘာာဖြ�စ််မည််လဲဲ။
မဲဲ ပေး�းပုံံ� အဆင့််�များ�း�။

1

မဲဲရုံံ� အရာာရှိိ�က သင့််အ
� မည်် အပြ�ည့််အ
� စုံံ�နှှင့်�်
နေေရပ််လိိပ််စာာကိုု�မေး�းလိိမ့်�်မည််ဖြ�စ််ပြီး�း�၊

ကိုု�ဗစ်် ရော�ာဂါါ ဘေး�းကင်းး�ရေး�း အစီီအမံံများ�း�ကိုု�
ထားး�ရှိိ�ပါါသည််။
■

ဤရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲ�ဲအတွွက်် မဲဲပေး�းပြီး�း�ပြီ�ီလားး�ဟုု

တွွင််မဆိုု� ကန့်�သတ််
်
ချျက်် ရှိိ�နိုုင်
� သ
် ည််။ သင့််�အားး� အပြ�င််မှာာ�

မေး�းပါါလိိမ့််�မည််။ ထိုု�နော�ာက်် မဲဲစာာရင်းး�ပေါ်�်ရှိိ�

သင့််အ
� မည််ကိုု� ခြ�စ််မှှတ််ပစ််ပါါလိိမ့််�မည််။

2

သင့််�အားး� မဲဲစာာရွွက််များ�း�ကိုု� ပေး�းပါါလိိမ့််�မည််။

3

မဲဲပေး�းအခန်း�း တွွင်် မဲဲစာာရွွက််များ�း�ပေါ်�်တွွင််ပါါရှိိ�

သည့််� ညွှှန်ကြား် �း�ချျက််များ�း�ကိုု� သေ�သေ�ချာာ�ချာာ�
ဖတ််ပါါ သို့့� မဟုုတ်် မဲဲရုံံ� အရာာရှိိ�တစ််ဦးးဦးးထံံ ၌
အကူူအညီီတော�ာင်းး�ပါါ။

4

သင့််�မဲဲစာာရွွက််များ�း�ကိုု� ပြီး�း�ပြ�ည့််�အော�ာင််
ဖြ�ည့််�စွွက််ပါါ။

5

မဲဲရုံံ� အတွွင်းး� မဲဲဆန္ဒဒရှှင်အ
် ရေ�အတွွက််ကိုု� မည််သည့််�တစ််ကြိ�ိမ််တည်းး�
တန်းး�စီီခိုု�င်းး�နိုုင်
� ပါ
် ါသည််။

■

သင့််�တွွင်် ကိုု�ဗစ်် ရော�ာဂါါ လက္ခခဏာာများ�း�
တစ််စုံံ� တစ််ရာာရှိိ�လျှှင်် အိိမ််မှာာ�နေေပါါ။

အပြ�င််၌ရော�ာ၊ အတွွင်းး�၌ပါါ အခြား�း�သူူများ�း�ထံံမှှ 1.5 မီီတာာ ခြား�း�လျျက််
နေေပြီး�း� မဲဲရုံံ� တွွင်် ကြ�မ်းး�ပြ�င််ပေါ်�်ရှိိ� အမှှတ််အသားး�များ�း�အတိုုင်းး
� �
လိုုက်
� ်နာာပါါ။

■

QR ကုုဒ််သင်္ကေ�ေတကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍ ရော�ာက််ရှိိ�ကြော��ာင်းး� စာာရင်းး�သွွင်းး�ပါါ
သို့့� မဟုုတ်် စာာရေး�းသားး�၍ အကြော��ာင်းး�ကြား�း�ပါါ။

■

သင့််အ
� ရပ််ဒေေသတွွင််ရှိိ�သော�ာ နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး�ဆိုု�င်ရာ
် ာ
စည်းး�ကမ်းး�များ�း�ကိုု� လိုုက်
� ်နာာပါါ။

■
■

တစ််ခုုခုု ဖြ�င့််� ဖုံးး� �အုုပ််လျျက််

ချော�ာ�င်းး�ဆိုးး��ပါါ၊ နှာာ�ချေ�ေပါါ။

ထားး�ပေး�းထားး�သော�ာ လက််သန့်စ
� ် င််ဆေး�းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပါါ။

မဲဲပေး�းအခန်းး�များ�း�နှှင့်�် ခဲဲတံံများ�း�ကိုု� ပုံံ�မှှန်် သန့်စ
� ် င််ပေး�းပါါလိိမ့််�မည််။

သင််နှှစ််သက််ပါါက သင့််�ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ကလော�ာင််တံံ သို့့� မဟုုတ်် ခဲဲတံံကိုု�
ယူူဆော�ာင််လာာပါါ၊ သို့့� သော်�်� ချျန််မထားး�ခဲ့့�ပါါနှှင့်။�်

မဲဲစာာရွွက််များ�း�ကိုု� ခေါ�ါက်် ပြီး�း � မဲဲပုံးး��များ�း�ထဲဲ
ထည့််�ပါါ။

1.5m

1.5 မီီတာာခြား�း�လျျက်် ရပ််ပါါ။

ဒေ�သခံံအရပ််တွွင််ရှိိ�သော�ာ
နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး�ဆိုု�င််ရာာ

စည်းး�ကမ်းး�များ�း�ကိုု� ဖတ််ရှုုပါါ။

ထားး�ပေး�းထားး�သော�ာ

လက််သန့် �စင််
် ဆေး�းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပါါ။

သင့််�ဒေေသခံံပြ�ည်န် ယ််နှှင့်�် နယ််မြေ�ေဒေေသ အစိုးး��ရ ကိုု�ဗစ််ရော�ာဂါါဆိုု�င်ရာာ
် ကျျန်းး�မာာရေး�း လမ်းး�ညွှှန်ချျ
် က််များ�း�ကိုု� လိုု�က််နာာရန်် အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။ ဤလမ်းး�ညွှှန်ချျ
် က််များ�း�၏

အချိိ �တ််အဆက််များ�း�မှာာ� aec.gov.au/covid-safety တွွင်ရှိ
် ိ �ပါါသည််။

ဤလမ်းး�ညွှှန်တွ
် င်
ွ ပါ
် ါရှိိ�သော�ာ အချျက််အလက််များ�း�သည်် ပုံံ�နှိိပ်
� ်စဉ််အချိိ �န််က အခြေ�ေအနေေများ�း�နှှင့်�် သက််ဆိုု�င်မှု
် ုရှိိ�ပါါသည််။ AEC သည်် နိုု�င်ငံ
် တော်
ံ �်�နှှင့်�် ပြ�ည််နယ််ဆိုု�င်ရာာ
် ကျျန်းး�မာာရေး�း
အာာဏာာပိုု�င်များ
် �း� အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ�း�ကိုု� ဆက််လက််လိုုက်
� ်နာာ၍ စီီမံံလုုပ််ဆော�ာင်ချျ
် က််များ�း� တစ််စုံံ�တစ််ရာာရှိိ �က ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�၏ ဝက််ဘ််ဆိုု�က််တွင်
ွ ် မွွမ်းး�မံံပြ�င်ဆင်
် ထားး
် �ပါါလိိမ့််�မည်။်

2022 ခုုနှှစ်် နိုုင်� ငံ် တစ်
ံ ်ဝန်းး� ရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲ�ဲဆိုု�င်ရာ
် ာ
သင့််အ
� တွွက်် တရား�းဝင်် လမ်းး�ညွှှန်။်

2022 ခုု နှှစ်် မေ�လ 21 ရက်် စနေေနေ့့ �

ဤလမ်းး�ညွှှန်ကို
် ု� ရရှိိ�နိုုင်� သော် �ာ အခြား�း�ပုံံ�စံံများ�း�။
ရရှိိ�နို�င်
ု သော�ာ
်
အခြား�း�ပုံံ�စံံများ�း�၏ သတင်းး�
အချျက််အလက််များ�း�။

အခြား�း�ဘာာသာာစကားး�များ�း�ဖြ�င့််� သိိကော�ာင်းး�စရာာ
အချျက််အလက််များ�း�။

သင််သည်် အသံံပုံံ�စံံ နှှင့်�် ပုံံ�နှိိ�ပ််စာာလုံးး��ကြီး�း�ပုံံ�စံံတို့့�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ ဤလမ်းး�ညွှှန်၏
်

ဘာာသာာပြ�န််ထားး�သော�ာ ဤလမ်းး�ညွှှန်ကို
် ု� ဘာာသာာစကားး�ပေါ�ါင်းး� 33 မျိုး� း��ဖြ�င့််�

အခြား�း�သော�ာ ပုံံ�စံံအမျိုး�း��အစား�းများ�း�ကိုု� aec.gov.au/assistance မှှ
ဒေါ�ါင်းး�လို့့� ဒ်် လုုပ််ယူူနိုု�င််ပါါသည််။

13 23 26 ကိုု� ဖုုန်း�း ဆက််၍ တော�ာင်းး�ခံံ ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� Braille (မျျက််မမြ�င််

များ�း�အတွွက်် လက််နှှင့်�် ဖတ််နိုု�င််သည့််�စာာ) ကိုု�လည်းး� ရရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။
အကယ််၍သင််သည်် နား�းလေး�းနေေလျှှင်် သို့့� မဟုုတ်် အကြား�း�အာာရုံံ�

aec.gov.au/translated ဝက််ဘ််ဆိုု�က််မှှ ဒေါ�ါင်းး�လို့့� ဒ်် လုုပ်် ယူူနိုု�င််ပါါသည််။
တယ််လီီဖုုန်းး�ဖြ�င့််� စကားး�ပြ�န်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုကိုု�လည်းး� ရရှိိ�နိုုင်
� ပါ
် ါသည််။ မဲဲထည့််�ခြ�င်းး�နှှင့်�်

ရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲ�ဲတို့့�နှှင့်�် ပတ််သက််သည့််� သိိကော�ာင်းး�စရာာ အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�

သိိရှိိ�ရန်် 1300 290 617 ကိုု� ဖုုန်းး�ဆက််ပြီး�း� သင့််ဘာ
� ာသာာစကားး�ကိုု� တော�ာင်းး�ဆိုု�ပါါ။

သို့့� မဟုုတ်် စကားး�ပြော��ာဆိုု�မှုု၌ ချို့�့�ယွွင်းး�ချျက််ရှိိ�လျှှင််၊ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� အားး�

National Relay Service (အမျိုး�း��သားး� ထပ််ဆင့်�လွှ
် ှင့်�် ဝန််ဆော�ာင််မှုု
အဖွဲ့့� အစည်းး�) မှှ တဆင့််�ဆက််သွွ ယ််ပါါ။
■

TTY ဖုုန်းး� သုံးး��သူူများ�း� 13 36 77 ကိုု�ဆက််ပြီး�း� 13 23 26 ဟုု ကိုးး��ကားး�
ပြော��ာပြ�ပါါ။

■

Speak and Listen (စကားး�ပြော��ာပြီး�း� နား�းထော�ာင််သည့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုု)
သုံးး��သူူများ�း� ဖုုန်းး� 1300 555 727 ကိုု�ဆက််ပြီး�း� 13 23 26 ဟုု
ကိုးး��ကားး�ပြော��ာပြ�ပါါ။

■

အင််တာာနက်် လက််ဆင့်�ကမ်းး
် � သုံးး��သူူများ�း� NRS ကိုု�ဆက််သွွ ယ််ပြီး�း�
13 23 26 ကိုု� တော�ာင်းး�ပါါ။

■

Auslan (လက််ဟန်ခြေ�ေဟန်
်
ပြ�
် ) စကားး�ပြ�န်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုလည်းး�

ရှိိ�နေေပါါလိိမ့််�မည််။ နော�ာက််ထပ််သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�သိိရန််

AEC ၏ ဝက််ဘ််ဆိုု�က််တွွင််ကြ�ည့််�ပါါ။

အသက်် ၁၈ နှှစ််နှှင့်�် ၎င်းး�အထက််အရွွယ််ရှိိ�ကြ�သည့််� သြ�စတြေး��းလျားး��နိုုင်
� ငံ
် သားး
ံ �များ�း�အားး�လုံးး�� မဲဲ မပေး�းဘဲဲမနေေရ ဖြ�စ််ပါါသည််။ သင်် မဲဲမပေး�းပါါက

AEC 21-1558

သင့််�အားး� တရား�းစွဲဲ� နိုင်
ု� ဖွွ
် ယ််ရှိိ� မည််။ သင်် တစ််ခါါထက််ပိုု�ပြီး�း� မဲဲပေး�းပါါက ၎င်းး�မှာာ� ရာာဇဝတ််မှုုမြော��ာက််သော�ာ ပြ�စ််မှုုတစ််ရပ််ဖြ�စ််ပါါသည််။

aec.gov.au 13 23 26
10 Mort Street, Canberra ရှိိ� ရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲ�ဲ ကော်�်�မရှှ င်် ဥက္ကက ဋ္ဌက တရား�းဝင်် ခွွင့််ပြု� �ုသည််။
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