ثبت نام برای انتخابات

 ایالتی و محلی ویکتوریا،برای انتخابات فدرال

n the electoral roll

معلومات مهم

m

Office use only



Date rece

If completing by hand use: 

1 Your current name

mation ایالتی و حکومت،این یک فورم خود به خود ایجادمی شود و ترجمانی شده تا کمکی برای شما در خانه پری کردن فورم ثبت نام برای انتخابات فدرال

mmission exchange
، این فورم معلومات شما را در خود ذخیره ندارد. شما باید در محلی که تعیین شده است معلومات شخصی خود را به انگلیسی نوشته کنید.محلی باشد
oral rolls. Access to
 بعد فورم تکمیل. امضاء کنید – و امضای شما شهادت داده شود، الزم است آن را طبع کرده،بنا بر این وقتی که در پایان به دکمه طبع می رسید
ommonwealthوand
2 Your current residen
:شده خود را به آدرس زیر ارسال دارید
امضاء
Clearly identify your re
address.
Victorian Electoral Commission
A locality name or ma
mission office or the
number
is not enough
Reply Paid
66506
esses are provided,

Melbourne
Vic 8001
3 Postal
address
).(اگر در استرالیا پُست شود تمبر نمی خواهد
.( فاکس نمائید03) 9277 7126  می توانید آن را به نمبر،یا
4 Contact details

blicly available roll.

as listed in the
s may include –
.دهد
d candidates for House

 مکتوبی دریافت می کنید تا به شما موفقیت در ثبت نام را معلومات،آنکه ما فورم طبع شده شما را دریافت و به آن رسیدگی نمودیم
پس از- You may be
Optional

l arrangement(قانون
with theVictorian Electoral Act 2002

ms.
and Referendum
ncies and particular
legislation relating
اینtoاگر

ion, see the legislation,

regarding your enrolme

) و1918  (قانون اتخابات مصوبCommonwealth Electoral Act 1918 جواز گردآوری معلومات در این فورم در
5 Date of birth
انتخابات
.) مندرج است2002 ویکتوریا مصوبWrite
dates as dd/mm
6 Are you enrolling to

the first
نام و رأی دادن اجباری است
ثبتtime in Aust

 ایالتی و محلی ثبت نام کرده و رأی بدهید و، از شما خواسته می شود تا برای انتخابات دولتی فدرال،در صورتی که استحقاق داشته باشید
.کار را انجام ندهید ممکن است جریمه شوید

:در شرایط زیر شما دارای استحقاق برای ثبت نام و رأی دادن هستید
• در محلی که محل اصلی سکونت شما است دست کم به مدت یک ماه بود و باش داشته باشید؛ و
able to –
 تبعه بریتانیائی بوده باشید (و تنها برای انتخابات ویکتوریا – اگر شما تبعه انگلیس بوده اید و1984  ژانویه25  بوده یا در روز،• یک تبعه استرالیا
n candidates. This
.) و از جمله در یکی از این دو روز ثبت نام شده باشید1984  ژانویه25  و1983  اکتبر26 بین
vernments under the
.) ساله نشده اید حق رأی ندارید18  ساله هستید ثبت نام کنید ولی تا17  سال یا بیشتر باشد (شما می توانید هنگامی که18 • سن شما

e releasing enrolment
.نمائید
blic interest arguments
issioner. A full list of
w.vec.vic.gov.au and

ctoral enrolment

tails at Question 8 on

n authorised person
nts listed on PAGE B.
AGE B

n’t have any of the
are enrolled and have
ntity (see PAGE C).
AGE C
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7 Are you an Australia
by birth?

خانه خود را عوض کردید یا نام خود را تغییر دادید باید مشخصات ثبت نام خود را با پر کردن یک فورم ثبت نام دیگر تصحیحYou
وقت
هر
must be an Austra

or a British subject wh
Australian electoral ro
25 January 1984 to b
enrol.
If you are an Australia
birth who was NOT bor
please provide inform
back of this form.

8 Do you have an Aust

driver’s licence as p
identity for Common
electoral enrolment?

9 YOUR DECLARATION
•
•
•
•

I have read the se
I am eligible to en
federal, state and
All the informatio
Question 10, is tr
I understand that

Your Signature
or Mark



Witness declaration m
and in all cases wher

A
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A صفحه معلومات

ثبت نام برای انتخابات

Date rece

برای انتخابات فدرال ،ایالتی و محلی ویکتوریا

Office use only

n the electoral roll

از این فورم برای موارد زیر استفاده کنید • ثبت نام برای رأی دادن یا • تغییر آدرس خانه یا پُستی خودتان • تغییر نامتان در فهرست رأی دهندگان

 If completing by hand use:

1 Your current name

نکته مهم – لطفا معلومات مندرج در این صفحه را پیش از آغاز پر کردن فورم بخوانید.

ثبت نام و رأی دادن اجباری است

صورتی که2استحقاق داشته باشید قانوناً مکلف هستید که در فهرست
 residenدر
Your current
رأی دهندگان ثبت نام و در انتخابات فدرال ،ایالتی و حکومت محلی رأی
Clearly identify your re
چنانچه این کار را نکنید جریمه خواهید شد .در شرایط زیر شما
بدهید و
address.
شایسته ثبت نام و رأی دادن هستید:
A locality name or ma
 isتبعه
• not enough
numberاسترالیا باشید ،یا در تاریخ  25جنوری  1984به عنوان تبعه
انگلستان ثبت نام شده باشید (و -فقط برای انتخابات ویکتوریا –
شما 3
Postal
تبعه انگلستان بوده و بین  26اکتوبر  1983و  25جنوری
 addressاگر
 1984و از جمله در این دو روز ثبت نام کرده باشید)؛ و
• سن شما  18ساله یا بیشتر* شده باشد؛ و
• در یک آدرس به عنوان محل اصلی بود و باش برای مدت دست کم
ماه 4
Contact
بوده باشید.
 detailsیک
Optional - You may be
regardingتوانید هنگامی که  17ساله هستید ثبت نام کنید ،ولی تا زمانی که
*your enrolmeشما می
 18ساله نشده باشید رأی داده نمی توانید.
اگرDate of
birth
استحقاق5داشته باشید باید هم اکنون ثبت نام کنید
Write
dates
as dd/mm
شما تا  21روز پس از اینکه استحقاق پیدا کردید ،قانوناً مکلف هستید که
6
Are
you
enrolling
to
ثبت نام کرده یا مشخصات خود را تصحیح کنید (به باال مراجعه شود).
first
theسابق خود را ترک کرده اید نام شما از فهرست رأی دهندگان
آدرس
time in Austاگر
حذف می شود مگر اینکه یک فورم دیگر تقاضای ثبت نام در فهرست رأی
دهندگان را خانه پری کنید .اگر ثبت نام یا مشخصات خود را تصحیح نکنید
این خطر هست که جریمه شده و یا رأی داده نتوانید.

ثبت نام مخصوص

در شرایط زیر با ( Victorian Electoral Commissionکمیسیون انتخابات
ویکتوریا) برای آگاهی بیشتر یا ثبت نام مخصوص تماس بگیرید اگر:
• آدرس ثابتی ندارید
• به طور موقت در آنسوی بحرها (خارج از استرالیا) هستید
• در بندی خانه هستید
نام خود از لحاظ جسمانی معیوب هستید
 •an Australiaدر
امضای 7
Are you
 byجنوب کار می کنید
قطب
• در
?birth
Youانتخابات قادر به مراجعه به مراکز اخذ رأی نیستید
mustروز
 •be an Austraدر
دارید که اگر نام شما در فهرست رأی دهندگان و در معرض
اعتقاد
• subject wh
or a British
 Australianعمومی باشد امنیت شما و فامیلتان در معرض خطر
 electoral roدستیبابی
 25گیرد
 Januaryمی
 1984 to bقرار
enrol.پیش از این به شما امکان ثبت نام سری داده اند و حال آدرس
توجه :اگر
عوض شده است ،باید از یک special silent elector enrolment form
an Australiaشما
If you are
مخصوص ثبت نام سری رأی دهنده) استفاده و در آدرس جدید
(فورم birth
who was NOT bor
دوباره تقاضای ثبت نام سری بنمائید.
خودتان
please
provide inform
of this form.
backشما از  70سال بیشتر است و می خواهید نام شما برای رأی
• اگر سن
دادن با پست در انتخابات ایالت ویکتوریا و حکومت محلی منظور شود.
8 Do you have an Aust
driver’s licence as p
identity for Common
?electoral enrolment

اگر به معلومات بیشتری نیازدارید

9 YOUR DECLARATION

I have read the se
I am eligible to en
federal, state and
All the informatio
Question 10, is tru
I understand that



•
•

www.vec.vic.gov.au
یا نمبر 478 805 1300

•
•

Victorian Electoral Commission

Witness declaration m
and in all cases wher

دستیابی به معلومات شما

as listed in the
طبق مقررات ویکتوریا و کامنولث نام و آدرس همه انتخاب کنندگان (به جز انتخاب کنندگان
– s may include
سری) باید در دسترس عموم باشد .فهرست رأی دهندگان را می توان در دفتر Victorian Electoral
(کمیسیونd candidates for
( Commissionکمیسیون انتخابات ویکتوریا) و دفتر )House Australian Electoral Commission (AEC
انتخابات استرالیا) مشاهده کرد.
l arrangement with
the
طبق مقررات ویکتوریا و کامنولث معلومات انتخاباتی در اختیار سایر افراد ،مؤسسات و گروپ
ها قرار می گیرد از جمله احزاب سیاسی و مؤسساتی که طبق قانون معلومات انتخاباتی را برای
ms.
صحت عمومی و تحقیقات می گیرند.
اجرای قانون و پیشگیری امراض یا کمک به معاینات ّ
یک کاپی از ( VEC’s Privacy Policyسیاست حفظ حریم خصوصی کمیسیون انتخابات ویکتوریا) و and Referendum
ncies and particular
فهرست مؤسسلتی که معلومات انتخاباتی را طبق ( Electoral Act 2002قانون انتخابات مصوب )2002
legislation relating to
دریافت می کنند در ویبسایت  www.vec.vic.gov.auموجود است.
فهرستی از مؤسساتی که شایستگی دریافت معلومات انتخاباتی را طبق مفاد Commonwealth Electoral
ion, see the legislation,
( Act 1918قانون انتخابات کامنولث مصوب  )1918دارند در  www.aec.gov.auو ( AECکمیسیون
انتخابات استرالیا) موجود است.
دفاتر ( AECکمیسیون انتخابات استرالیا) و ( VECکمیسیون انتخابات ویکتوریا) طبق ترتیب دوجانبه
ای که برای تصحیح کردن فهرست رأی دهندگان مشترک خود دارند با هم مبادله معلومات می
– able to
نمایند .به عنوان بخشی از فعالیت های تصحیح کردن فهرست رأی دهندگان ( VECکمیسیون انتخابات
n candidates. This
ویکتوریا) ممکن است نام شما را برای سایر کسانی فاش نماید که در آدرس شما بود و باش دارند.

vernments under the

e releasing enrolment
blic interest arguments
issioner. A full list of
w.vec.vic.gov.au and

اثبات هویت

برای ثبت نام در انتخابات کامنولت به اثبات هویت نیاز خواهید داشت.
چطور هویت خود را ثابت می کنید؟

A
B

Melbourne VIC 8001

A
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صفحه معلومات B

ctoral enrolment

اگر شهادت خط موتروانی استرالیا دارید در سؤال نمبر  8در صفحه  Aمشخصات آن
tails at Question 8 on
را بدهید.
شما تنها نیاز دارید صفحه  Aرا پر کرده و بازگردانید

اگر شما شهادت خط موتروانی استرالیا ندارید بایستی یک شخص مسئول (به صفحه B
n authorised person
مراجعه کنید) یکی از اسناد فهرست شده در صفحه  Bرا مالحظه نماید.

nts listed on PAGE B.
شما بایستی صفحه  Aو صفحه  Bرا پر کرده و بازگردانید
AGE B
اگر نه شهادت خط موتروانی استرالیا و نه اسناد فهرست شده در صفحه  Bهیچکدام را

Reply paid 66506

(اگر در استرالیا پُست شود تمبر نمی خواهد)

mation

mmission exchange
وقتی فورم خود را پس می فرستید چه می شود؟
oral rolls. Access to
ommonwealth
andرأی
به تقاضای شما رسیدگی می شود و در صورتی که شایسته باشید ،نام و آدرس شما در فهرست
دهندگان فدرال ،ایالتی و حکومت محلی قرار می گیرد.
اگر در مدت سه هفته از تاریخ تقاضا تأییدیه نوشتاری در مورد ثبت نام خود دریافت نکردید،
لطفا با ( Victorian Electoral Commissionکمیسیون انتخابات ویکتوریا) ،شماره  26 23 13تماس بگیرید.
mission office or the
مجوز قانونی برای گردآوری معلومات این فورم طبق مفاد esses are provided,Commonwealth Electoral Act 1918
(قانون انتخابات کامنولث مصوب  )1918و ( Victorian Electoral Act 2002قانون انتخابات ویکتوریا
blicly available roll.
مصوب  )2002می باشد.

بازگشت فورمتان

فورم تکمیل شده خود را به آدرس زیر پُست کنید:

Your Signature
or Mark

CHECKLIS

Victorian Electoral Commission

m

C

ندارید ،شما ضرورت دارید که دو نفر که ثبت نام شده اند و شما را دست کم برای مدت
n’t have any of the
یک ماه می شناسند ،هویت شما را تأیید نمایند (به صقحه  Cمراجعه کنید).
are enrolled and have
شما ضرورت دارید که صفحه  Aو صفحه  Cرا پر کرده و بازگردانید
ntity (see PAGE C).
AGE C

nwealth of Australia 2009

ثبت نام در انتخابات

Date rece

برای انتخابات فدرال ،ایالتی و دولت محلی در ویکتوریا

Office use only



		
RVI
		
ACK
		
Notations
		
CATS
		
Date received
		
Office use only

I2

NIN

n the electoral roll
صفحه A

If completingفورم را با دست نوشته می کنید :برای مربع ها بسته به مورد از  7و قلم رنگ سیاه یا آبی و حروف بزرگ استفاده کنید
اگر
 by hand use:

 Yourشما1
current
name
نام کنونی
1

محترم

خانم (وضعیت تأهل
نا معلوم – مترجم)

محترمه (زن شوهر
دار -مترجم)

دوشیزه

الدكتور

m

غیره

mation

نام فامیلی

mmission exchange
oral rolls. Access to
ommonwealth and

نام (ها)

خانه 2
Your
current
residen
شما
آدرس
2
خانه خود را به وضوح نوشته کنید.
 identify your reآدرس
Clearly
address.و یا نمبر خدمات پستی به تنهائی کافی نیست.
	نام محل

A locality name or ma
number is not enough

ایالت

Postcode

مانند فوق

تماس
4
مشخصات 4
Contact details
 – OptionalOptionalممکن است راجع به مشخصات
	اختیاری
- You may be
 regardingشما تماس گرفته شود.
 your enrolmeثبت نام با

نمبر تلفن روزانه

(

)

arrangement with the
الجنس

مانند25/03/1975 :

بله

first time in Aust
theثبت نام می کنید؟
استرالیا

State

as listed in the
– s may include
d candidates for House

ایمیل Email

5
تولد
تاریخ
Date
of birth
	تاریخ را
Writeبه این روال نوشته کنیدdd/mm/yyyy :
dates as

6 Are you enrolling to
	6آیا برای اولین بار است که در انتخابات

ایالت

کد پستی
Postcode

تلفن همراه

5

dd/mm

VIC

State

پستی 3
Postal
3
 addressآدرس

کد پستی

mission office or the
esses are provided,
blicly available roll.

نه

ms.
and Referendum
ncies and particular
egislation relating to

به سؤال نمبر  7مراجعه کنید
آیا راجع به تغییر آدرس خودتان معلومات می دهید؟
آدرس سابق یا آدرس ثبت نام پیشین شما چه بود؟

بله

ion, see the legislation,

ایالت

کد پستی

State

Postcode

آیا تغییر نام خود را معلومات می دهید؟

– able to
candidates. This

نام فامیلی قبلی

بله

نام قبلی شما

 Areتولد7تبعه استرالیا بوده اید؟
youاز بدو
 anآیا
7 Australia
?by birth
اینکه بتوانید رأی بدهید باید تبعه استرالیا
	برای
در تاریخ  25جنوری  1984تبعه بریتانیا
بوده یاYou
must be an Austra
بوده و در انتخابات استرالیا ثبت نام شده باشید.
or a British subject who
	اگر شما از بدو تولد تبعه استرالیا بوده اید
Australian electoral ro
در حالی که پیدایش شما در استرالیا نبوده،
January 1984 to b
25الزم را به صورت ضمیمه این
معلومات
enrol.
ارائه نمائید.
فورم

بله

والیت محل تولد

نه

کشور محل تولد

e releasing enrolment
blic interest arguments
issioner. A full list of
w.vec.vic.gov.au and

آیا تابعیت استرالیا به شما اعطاء شده است؟
بله

نمبر شهادت خط تابعیت
Citizenship certificate number

If you are an Australia
birth who was NOT bor
please provide inform
back of this form.

نه

	8آیا شما یک شهادت خط موتروانی استرالیا دارید
 Doشما8را برای ثبت نام در انتخابات
youهویت
 have an Austکه
driver’sاثبات نماید؟
 licence as pکامنولت

نمبر شهادت خط
موتروانی

identity for Common
?electoral enrolment

به سؤال نمبر  8مراجعه کنید

آیا به حیث یک تبعه انگلیس بوده اید که در تاریخ  25جنوری  1984در فهرست رأی دهندگان ثبت نام شده باشید؟
شما ممکن است شرایط رأی دادن را نداشته باشید.
نه
بله
به کمیسیون انتخابات ویکتوریا نمبر  131 832زنگ بزنید.
ایالت یا ناحیه محل
صدور آن
به سؤال نمبر  10در صفحه  Bمراجعه کنید

من شهادت خط موتروانی استرالیائی ندارم

شهادت خط شاهد
نام من در فهرست رأی دهندگان ویکتوریا ثبت است ،و
•
•	من شاهد بودم که تقاضا کننده این فورم را امضا نموده یا انگشت زد و قانع شدم که بیانیه
enrolment
مندرج در این فورم درست است.



نام شاهد
امضای شاهد

•

تاریخ

امضاء یا اثر انگشت
SignatureشماYour

/

آدرس شاهد

/

or Mark

در شهادت خط شاهد باید برای ثبت نام در انتخابات ایالتی و دولت محلی و در همه مواردی که رأی دهنده نتواند امضا نماید
 Witnessثبت نام برای انتخابات را اثر انگشت زده باشد
 declaration mباید فورم

and in all cases wher

A
CHECKLIS

فهرست بررسی

CHECKLIST
A

من جزئیات شهادت
خط موتروانی خود
را در سؤال نمبر 8
ارائه کرده ام

به سؤال نمبر  9مراجعه کنید

(یادتان باشد :پیش از بازگشت دادن این فورم باید آن را امضا کرده باشید و سؤال شماره  9را
شاهدی شهادت داده باشد)

 9اظهارنامه رسمی شما
YOUR• DECLARATION
	من9بخش مربوط به ثبت نام و رأی دادن در صفحه معلومات رسانی  information pageرا خواندم
	من استحقاق ثبت نام را در آدرس خانه فوق دارم و ادعای ثبت نام در انتخابات فدرال ،ایالتی و دولت
• I•have read the se
محلی را در ویکتوریا دارم.
• I•am eligible to en
	همه معلوماتی که در این فورم ارائه کرده ام ،از جمله هر نوع معلوماتی که در سؤال شماره  10داده
federal, state and
شده ،و /یا به صورت ضمیمه داده ام صحیح وکامل می باشد ،و
 • Allمن درک می کنم که ارائه معلومات غلط یا گمراه کننده یک جرم جدی است.
• the information

Question 10, is tru
I understand that

vernments under the

فورم خود را طبع کنید
بعد امضا کرده و یک شاهد هم سؤال شماره 9

را شهادت دهد
تنها صفحه  Aرا به آدرس زیر ارسال نمائید:

ctoral

ails at Question 8 on

n authorised person
nts listed on PAGE B.
AGE B

n’t have any of the
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AGE C
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صفحه A

Click here to clear form

Print

صفحه B

اثبات هویت
10

برای ثبت نام در فهرست رأی دهندگان انتخابات کامنولت هویت خود را چگونه اثبات می کنید؟

یا

A

من یک شهادت خط موتروانی استرالیائی دارم و جزئیات آن را در سؤال
نمبر  8ارائه داده ام

B

من یک شهادت خط موتروانی استرالیائی ندارم.
بله

دیگری ضرورتی به ارائه مدرکی برای اثبات هویت ندارید.
تنها صفحه  Aرا طبع کرده ،امضا کنید و به کمیسیون انتخابات ویکتوریا ارسال نمائید.

فقط یکی از این مدارک را عالمت بزنید

تذکره ،یا خالصه آن (باید استرالیائی بوده و دست کم  5سال پیش از این صادر
شده باشد)

جواز اسلحه
(باید اعتبار آن سپری نشده ،داری عکس و امضا باشد)

شهادت خط تابعیت استرالیا

مدرک تعیین وقت مالقات با قاضی صلح ( Justice of the Peaceباید استرالیائی باشد)

کارت تخفیف  Concession cardسنترلینک ( Centrelinkباید اعتبار آن سپری نشده باشد)

نکاح نامه (بایستی در استرالیا ثبت شده باشد)

کارت تخفیف وزارت امور متقاعدین اردو ( Department of Veterans’ Affairsباید اعتبار
آن سپری نشده باشد)

کارت مدیکر

کارت اعتباری یا کارت حساب بانکی (باید اعتبار آن سپری نشده باشد)

پاسپورت (بایستی استرالیائی و تصحیح باشد)

کارت پایان خدمت نیروهای دفاعی استرالیا

کارت اثبات سن که توسط نهاد دولت ایالتی یا ناحیه ای یا با اجازه آنان صادر شده باشد

شهادت خط طالق از دادگاه فامیل استرالیا

شهادت خط کنترول جمعیت یا کارت هویت گارد امنیتی ( Security guardباید اعتبار آن سپری
نشده باشد)

کارت هویت منصوبین (باید اعتبار آن سپری نشده ،داری عکس و امضا باشد)

کارت هویت متعلمین /محصلین (باید اعتبار آن سپری نشده ،داری عکس)
به صفحه  Cمراجعه کنید

نه

مدرک خود را به یکی از این افراد نشان دهید که قانوناً اجازه داشته باشند شاهد مدرک هویت باشند.
نمبر جواز

نمبر جواز

	1عضو کمیته یا رئیس یک مؤسسه ثبت شده بومیان یا جزیره نشینان ترعه تورز

 21ناخدای یک کشتی تجاری
 22داکترهای عمومی
	23عضو انجمن حسابداران مالیاتی و مدیریتی Association of Taxation and Management Accountants
	24اعضای انجمن منشیان شرکت های استرالیا Institute of Company Secretaries of Australia
	25رهبر دینی ( Minister of Religionبنا به تعریف  Marriage Act 1961قانون نکاح مصوب )1961
 26نرس ها چه نرس رسمی (مسلکی) باشد و چه راجستر شده
	27کسی که به حیث بازرس مرکز کمک در مناطق دور افتاده  remote resource centreکار می کند
 28داروسازان
 29فیزیوتراپیست ها
 30خلبان ها (باید شهادت خط خلبانی وی تصحیح باشد)
 31مأمور پلیس یا معاونین آنان
 32رئیس اداره پست یا سایر مأموران اداره پست استرالیا
 33مأمور زندان
 34نماینده معامالت ملکی (باید دارای جواز و رسمی باشد)
 35مأموران رسمی نهاد های قانونی  Statutoryکه حقوق سالیانه دارند
 36نقشه برداران یا بازرسان رسمی (باید رسمیت بوده یا دارای جواز باشند)
	37معلمین (ابتدائی ،متوسطه و استادان) (باید تمام وقت یا پاره وقت رسمی و هم اکنون در حال
کار باشند)
 38جراح دامپزشک Veterinary Surgeon
	39کسی که نام او در باال ذکر نشده ولی طبق قوانین کامنولت ،ایالتی یا ناحیه ای مجاز به امضای
اظهارنامه های رسمی به حیث شاهد باشد

Torres Strait Islander

 2محاسب (باید نماینده رسمی مالیات  registered tax agentباشد)
 3مأمور دفتری یک شرکت طیاره مسافربری
	4مأمور ( Australian Electoral Commissionکمیسیون انتخابات استرالیا) یا سایر ادارات انتخابات ایالت
ها و نواحی استرالیا
	5مأمور بانک ،تعاونی های اعتبار و یا انجمن های ساختمانی (به استثنای مدیر مرکز
مسافرت بانک)
 6منشی  ،Clerkضابط  sheriffیا مأمور کفالت  bailiffیک دادگاه
	7رئیس کیسیون برای اجرای سوگند  ،Oathsاظهار نامه  Declarationsو اقرار نامه ها Affidavits
	8مأموران رسمی دولت کامنولت ،ایالتی یا ناحیه ای تمام وقت و یا پاره وقت (شامل ادارت تابعه
هم می شود)
	9نمایندگان پارلمان کامنولت ،ایالت ها و نواحی استرالیا و اعضای شورای شاروالی یا مأموران
دفتر آنان
 10مأموران نیروی دفاعی
 11دکتر دندان
 12مأموران دیپلمات یا کنسولی (به استثنای مأموران کنسولی افتخاری)
	13انجینیرها ،کارشناسان رسمی  ،chartered professionalیا اعضای انجمن انجینیرهای مشاور
 14مأمور شرکت های مالی
 15قاضی صلح Justice of the Peace
 16دارندگان جواز مشروب فروشی
 17مدیر یک مرکز کمک محلی ،قومی یا محل دورفتاده
 18مدیر یک پناهگاه یا مرکز خدمات بحرانی یا مشاوره زنان
	19ناکح ( Marriage celebrantبنا به تعریف قانون  Marriage Act 1961نکاح مصوب )1961
 20مشاور فامیلی (بنا به تعریف  Family Law Act 1975قانون فامیل مصوب )1975
شخص مجاز باید اظهار نامه زیر را پر کرده و امضا نماید.

اظهار نامه رسمی — توسط شخص مجاز
من در فهرست رأی دهندگان انتخابات کامنولت ثبت نام شده ام
•
من کسی هستم که مجاز هستم در مورد اسناد هویت شهادت بدهم
•
من یک سند ابراز هویت زیر را دیده ام:
•

نام شخص مجاز
(به حیث شاهد -مترجم)
امضای شخص مجاز
(به حیث شاهد  -مترجم)

نام (های) تقاضا کننده
نمبر مربوط به فهرست فوق که باید در مورد شما صادق باشد

نام فامیلی تقاضا کننده

B

فهرست بررسی

نمبر

آدرس شخص مجاز
(به حیث شاهد)

– من شهادت خط موتروانی استرالیائی ندارم ،ولی من یک مدرک هویت دارم

•

من فورم را در صفحه  Aامضا کرده ام

اگر پاسخ هرسه ”بله“ است ،لطفا تنها صفحه  Aو صفحه  Bرا به آدرس زیر روان کنید:

•

در صفحه  Aیک شاهد فورم را امضا کرده است

•

یک شخص مجاز مدرک اصلی ابراز هویت مرا دیده و امضا کرده است و در صفحه ( Bفوق)
مشخصات خود را ارائه کرده است

(اگر در استرالیا پست شود به تمبر ضرورت نخواهد بود).

صفحه B

Click here to clear form
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صفحه C

مدرک اثبات هویت

توجه	:اگر مشخصات شهادت خط موتروانی خود را در سؤال نمبر  8ارائه کرده اید ،یا از صفحه  Bبرای ابراز هویت خود استفاده می کنید این بخش
از فورم را تکمیل نکنید

C

من شهادت خط موتروانی استرالیائی ندارم و مدرکی هم که در صفحه  Bفهرست شده باشد ندارم.
دو نفر که مرا برای دست کم دو ماه می شناسند هویت مرا به شرح زیر تأیید می نمایند.
(توجه :این افراد نمی توانند شخص مجاز باشند)
اظهار نامه رسمی —
			

شخص نمبر

1

شخص نمبر

2

توسط دو نفر که بتوانند هویت شما را تأیید نمایند.
این افراد ممکن است از افراد فامیل یا از همسایگان باشند.

•
•

من در فهرست رأی دهندگان انتخابات کامنولت ثبت نام شده ام
من هویت تقاضا کننده را می توانم تأیید نمایم

نام (های) تقاضا کننده
نام فامیلی تقاضا کننده
•

من دست کم یک ماه است که تقاضا کننده را می شناسم
نام شخص نمبر

1

امضای شخص نمبر

آدرس شخص نمبر

•
•

1

1

من در فهرست رأی دهندگان انتخابات کامنولت ثبت نام شده ام
من هویت تقاضا کننده را می توانم تأیید نمایم

نام (های) تقاضا کننده
نام فامیلی تقاضا کننده
•

من دست کم یک ماه است که تقاضا کننده را می شناسم
نام شخص نمبر

2

امضای شخص نمبر

آدرس شخص نمبر

C

2

2

فهرست بررسی – من شهادت خط موتروانی استرالیائی ندارم و مدرکی هم برای اثبات هویت خود ندارم.
•

من فورم را در صفحه  Aامضا کرده ام

•

در صفحه  Aیک شاهد فورم را امضا کرده است

	دو نفر هویت مرا تأیید کرده و در صفحه  Cمشخصات خود را ارائه و آن را
•
امضا کرده است (باال)

اگر پاسخ هرسه ”بله“ است ،لطفا تنها صفحه  Aو صفحه  Cرا به آدرس زیر روان کنید:
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(اگر در استرالیا پست شود به تمبر ضرورت نخواهد داشت).

صفحه C

Click here to clear form

