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نقش شما به عنوان یک رأی 
دهنده 

به خود وقت بدهید و فکر کنید که آیا معلومات:

قابل اعتماد است؟ 
آیا منبع قابل اعتماد یا قابل شناخت است؟ 
آیا منبع معلومات را می شناسید؟ آیا آن از منبع یک 
رسانه معتبر و یا حساب رسانه های اجتماعی تأیید 

گردیده است؟

قوانین انتخاباتی حقیقت و درستی تبلیغات را 
تنظیم نمی کنند.

جدید 
چه وقت منتشر شده است؟

فقط به این دلیل که معلومات / مقاله امروز به 
اشتراک گذاشته شده است، بدین معنی نیست 
که معلومات جدید است. همیشه منبع اصلی 

و تاریخ انتشار را بررسی کنید. 

بی خطری 
امکان دارد فریب کاری باشد؟

اگر از محتوای یا منبع معلوماتی که در رسانه های 
اجتماعی یا سایر سیستم های دیجیتال گزارش 
شده است، مشکوک باشید، قبل از مشارکت، 

مهم است که به دقت فکر کنید.

در صورت امکان، باید معلومات تماس منبع 
معلومات را بررسی کنید.

AEC نقش 
AEC سازمان مستقل است که مؤظف است 

انتخابات فدرال 2019 راانجام دهد 

نقش AEC به شرح زیر است:

معلومات قابل اطمینان را در مورد 
پروسه انتخابات ارائه می کند

AEC دسترسی آسان به معلومات در مورد 

نحوه ثبت نام، رأی دادن و یا نامزد شدن در 
انتخابات را از طریق کمپین تبلیغاتی، ویبسایت، 

مرکز تماس و حساب های رسانه های اجتماعی 
ما ارائه می دهد.

اگر معلومات نادرست در مورد این پروسه انتخابات 
وجود داشته باشد، AEC اقدام به اصالح ثبت آن 

AEC – خواهد کرد. خارج از این روند انتخابات
هیچ نقشی در کنترول درستی و حقیقت تبلیغات 

انتخاباتی ندارد.

تحقیق در مورد مجوز تبلیغات انتخاباتی
برخی از تبلیغات انتخاباتی الزم است مجوز داشته 

باشند تا شما را به دانستن منبع این معلومات 
راهنمایی کنند. در صورت دریافت شکایات، 

AEC تبلیغات انتخاباتی را که به درستی مجوز 

ندارند تحقیق می کند.

 توقف و تعمق نمائید
منبع را در این انتخابات فدرال بررسی کنید 

در خالل انتخابات فدرال، یک مقدار زیادی از معلومات توزیع 
می گردد که میخواهد رأی شما را مورد تآثیر قرار دهد.

مهم این است که شما در مورد آنچه که می بینید، می شنوید یا 
می خوانید تعمق نمائید. اگر تریدی در مورد معلومات دارید، 

سؤاالتی وجود دارد که می توانید از آن برای کمک در ایجاد نظر 
و تصمیم گیری خود استفاده کنید.

 AEC از ویبسایت
برای نقش تبلیغات 

گران، سازمانهای  
حکومتی و رسانه 
ها بازدید نمائید

Dari/دری

منبع 
را برریس 

کنید
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