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الصفحة B

إثبات الهوية
ما هو إثبات هويتك الذي تقدمه للتسجيل في انتخابات الكمنويلث؟

10

أو

لدي رخصة قيادة أسترالية وأعطيت بياناتها في السؤال 8
َّ

A

أنت لست بحاجة لتقديم إثبات هوية آخر .إطبع الصفحة  Aووقع عليها وأرجعها إلى مفوضية
االنتخابات بفكتوريا.

لدي رخصة قيادة أسترالية.
ب .ليس َّ
المدونة أدناه يمكنني استخدامها إلثبات هويتي.
لدي نسخة أصلية من واحدة من المستندات
ّ
َّ

B

نعم

ضع عالمة على واحدة فقط من المستندات
شهادة ميالد ،أو مستخرج عنها (يجب أن تكون أسترالية وصادرة
قبل  5سنوات على األقل)

رخصة سالح ناري (يجب أن تكون سارية ومتضمنة صورة فوتوغرافية
وتوقيع)

شهادة الجنسية األسترالية

مستند موعد مع قاضي الصلح (يجب أن يكون أسترالي)

بطاقة تخفيض  Concessionمن سنترلينك (يجب أن تكون سارية)

عقد زواج (يجب أن يكون مسجل في أستراليا)

بطاقة تخفيض  Concessionمن وزارة شؤون المحاربين القدامى
(يجب أن تكون سارية)

بطاقة ميديكير

جواز سفر (يجب أن يكون أسترالي وساري)

بطاقة إئتمانية أو بطاقة حساب مصرفي (يجب أن تكون سارية)

بطاقة إثبات عمر صادرة عن ،أو بتفويض من ،حكومة والية أو مقاطعة

شهادة خدمة في قوات الدفاع (الجيش) ،أو شهادة مخالصة أسترالية

رخصة حارس أمن/رخصة تنظيم حشود (يجب أن تكون سارية)

مستندات طالق صادرة عن محكمة األسرة األسترالية

بطاقة هوية طالب (يجب أن تكون سارية ومتضمنة صورة فوتوغرافية)

بطاقة هوية موظف (يجب أن تكون سارية ومتضمنة صورة
فوتوغرافية وتوقيع)

ال

إنتقل إلى الصفحة
أبرز مستندك ألحد األشخاص المفوضين باالطالع على مستندات الهوية.
ِ
رقم التفويض

رقم التفويض

	1عضو أو رئيس لجنة منظمة سكان أصليين/أو سكان جزر مضيق توريس مسجلة
 2محاسب (يجب أن يكون وكيل ضرائب مسجل)
 3موظف خدمات أرضية بخطوط طيران
	4موظف بمفوضية االنتخابات األسترالية أو أية سلطة انتخابية بوالية أو مقاطعة
أخرى
	5موظف بنك ،إتحاد إئتماني أو جمعية بناء (باستثناء مدير مركز سفريات مصرفي)
 6كاتب أو مأمور تنفيذ أو محضر بالمحكمة
 7مفوض اإلفادات المشفوعة باليمين ،أو اإلقرارات أو أداء القسم
	8موظف دائم بدوام كامل أو جزئي في أية حكومة كمنويلث أو حكومة والية أو
مقاطعة (بما في ذلك السلطات)
أي
	9عضو برلمان في الكمنويلث أو والية أو مقاطعة أو عضو حكومة محلية أو ٍ
من موظفيه
 10موظف بالجيش
 11طبيب أسنان
 12موظف دبلوماسي أو قنصلي (باستثناء الموظف القنصلي الفخري)
	13مهندس ،مرخص أو عضو اتحاد المهندسين االستشاريين
 14موظف بشركة خدمات تمويل
 15قاضي صلح (مختار)
 16حامل رخصة كحول (يجب أن تكون سارية)
 17مدير مكرز جالية/مجتمعي ،أو مركز عرقي أو مركز موارد منطقة نائية
 18مدير مركز ملجأ نسائي أو مركز دعم ومشورة في األزمات
 19موظف عقد مراسم زواج (في نطاق تعريف قانون الزواج لعام )1961

 20مستشار زواج (في نطاق تعريف قانون األسرة لعام )1975
 21قبطان سفينة تجارية
 22ممارس طبي
	23عضو إتحاد محاسبي الضرائب والمحاسبين اإلداريين
 24عضو معهد سكرتيري الشركات بأستراليا
 25قسيس (في نطاق تعريف قانون الزواج لعام )1961
 26ممرضة/ممرض ،معتمد أو مسجل
 27أي شخص موظف يعمل كزائر بمركز موارد منطقة نائية
 28صيدالني
 29طبيب عالج طبيعي
 30طيار (يجب أن تكون لديه رخصة سارية)
 31موظف أو معاون شرطة
 32مدير مكتب بريد أو موظف دائم ببريد أستراليا
 33موظف بالسجون
 34وكيل عقاري (يجب أن يكون مرخص أو مسجل)
 35موظف قانوني بأجر سنوي
 36مسـّاح (يجب أن يكون مسجل أو مرخص)
	37مدرس (إبتدائي ،ثانوي أو تعليم عالي) (يجب أن يكون دائم بدوام كامل أو جزئي
ويعمل حالياً)
 38جراح بيطري
	39أي شخص غير مدرج في هذه القائمة ويمكن أن تـُ َّ
ؤدى أمامه إقرارات قانونية
بموجب قانون الكمنويلث أو قانون والية أو مقاطعة.

يجب أن يكمل الشخص المفوض اإلقرار أدناه ويوقع عليه.
إقرار – من قِبل شخص مفوض
• أنا مسجل في الئحة الكمنويلث االنتخابية
شخص مفوض لإلطالع على مستندات الهوية
• أنا
ٌ
• لقد إطـّلعت على نسخة أصلية من مستند هوية:

اإلسم األول (األسماء األولى) لمقدم الطلب
إسم العائلة لمقدم الطلب

B

إسم الشخص المفوض
توقيع الشخص المفوض
رقم التفويض من القائمة أعاله الذي ينطبق عليك
عنوان الشخص المفوض

الرقم

عنوان الشخص المفوض

لدي إثبات هوية
لدي رخصة قيادة أسترالية ،ولكن َّ
قائمة التحقق – ليس َّ
•

وقـَّعت على االستمارة في الصفحة A

•

وقـَّع شاهد على االستمارة في الصفحة A

شخص مفوض باالطالع على نسخة أصلية من مستند إثبات الهوية ووقع
•	قام
ٌ
عليه وكتب بياناته في الصفحة ( Bأعاله)
الصفحة B
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الصفحة C

إثبات الهوية
ملحوظة	:ال تقم بتعبئة هذه الصفحة إذا كنت ق ّدمت بيانات رخصة قيادتك في السؤال  8أو تستخدم الصفحة  Bإلثبات هويتك.

C

لدي مستند من القائمة في الصفحة  .Bسوف يقوم شخصان يعرفانني لمدة ال تقل عن شهر بتأكيد هويتي أدناه.
لدي رخصة قيادة أسترالية وليس َّ
ليس َّ
(ملحوظة :ليس بالضرورة أن يكون هذان الشخصان من ضمن قائمة األشخاص المفوضين)
إقرار – من قِبل شخصين يؤكدان هويتك.
يمكن أن يكونا من أفراد األسرة أو جيران.
الشخص 1

• أنا مسجل في الئحة انتخابات الكمنويلث
• بإمكاني أن أؤكد هوية مقدم الطلب

اإلسم األول (األسماء األولى) لمقدم الطلب
إسم العائلة لمقدم الطلب
لقد عرفت مقدم الطلب لمدة ال تقل عن شهر واحد
•

إسم الشخص 1

الشخص

2

توقيع الشخص

1

عنوان الشخص

1

• أنا مسجل في الئحة انتخابات الكمنويلث
• بإمكاني أن أؤكد هوية مقدم الطلب

اإلسم األول (األسماء األولى) لمقدم الطلب
إسم العائلة لمقدم الطلب
•

لقد عرفت مقدم الطلب لمدة ال تقل عن شهر واحد
إسم الشخص 2

C

توقيع الشخص

2

عنوان الشخص

2

لدي إثبات هوية
لدي رخصة قيادة أسترالية ،وليس َّ
قائمة التحقق – ليس َّ
•

وقـَّعت على االستمارة في الصفحة A

•

وقـَّع شاهد على االستمارة في الصفحة A

• قام شخصان بتأكيد هويتي و وقعا وكتبا بياناتهما في
الصفحة ( Cأعاله)
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