لإلنتخابات
التسجيل
Electoral
enrolment

فكتوريا
المحلية في
والحكومة
الوالية
وانتخابات حكومة
الفدرالية
النتخابات الحكومة
for federal,
state
and local
government
elections
in Victoria
معلومات
IMPORTANTمهمة
INFORMATION
والحكومة
الواليةform
حكومة
الفدرالية
النتخابات
التسجيل
تعبئة استمارةform
 علىfor
لمساعدتك
مترج َمة
اإللكترونية
هذه اإلستمارة
َ Stateأداة
This
automated
is aوانتخابات
translated
aid toالحكومة
help you
complete
an enrolment
Federal,
andهيlocal
government
، لذا،اإلستمارة
في هذه
اإلحتفاظ بمعلوماتك
لن يتمwhere
.اإلنجليزية
وباللغة
المكان المُحدّد
الشخصية
تفاصيلك
 يتعيّن.فكتوريا
المحلية في
elections.
You need
to complete
your details
shown
in English.
Thisفيform
will note
storeتدوين
yourعليك
information,
so upon
ّ
.عها
ق
وتو
اإلستمارة
تطبع
أن
عليك
ّن
ي
يتع
،النهاية
في
الطباعة
إلى
وصولك
عند
ّزر
reaching the print button at the end, you will need to print it out and sign it.
:بعد ذلك ارسِ ل االستمارة المعبّأة والموقـّعة بواسطة البريد إلى العنوان التالي
Then mail the completed and signed form to:
Victorian Electoral Commission
Victorian Electoral Commission
66506 Reply paid
Reply paid 66506
8001
Melbourne Vic
Melbourne Vic 8001
ُ
).(ال تحتاج إلى طابع بريدي إذا أرسِ َلت االستمارة داخل أستراليا
(No stamp is needed if posted in Australia.)
 أو بالبريد اإللكتروني إلى،(03) 9277 7126  يمكنك إرسالها بالفاكس على الرقم،أو
Or, you can fax it to (03) 9277 7126, or email it to elector@vec.vic.gov.au

.بشأنها
وإجراء معاملتنا
المطبوعة
استالمنا
بتسجيلك بنجاح
إلفادتك
سوف تتلقى رسالة
You will receive a letter to advise you of your
successful
enrolment
afterاإلستمارة
we receive
andبعدprocess
the printed
form.

فكتوريا
القانون والية
 وفي1918 لالنتخابات
الكومنولث
عليه في
هذه اإلستمارةElectoral
الواردة فيAct
المعلومات
لجمعthe
إن التفويض
Authorisation
to collect
the information
within this
form is قانون
contained
in منصوص
the Commonwealth
1918 and
.2002 لالنتخابات
Victorian Electoral Act 2002.

Enrolment and voting are compulsory

التسجيل والتصويت إلزاميان

ض عليكyou
فر
 وقد،المحلية
وانتخابات
الوالية
وانتخاباتState
الفدرالية
والتصويت في
التسجيلand
عليك
يجب
،ًالbe
مؤهfined
 كنتifإذا
َ  ُتare
If youغرامة
are eligible,
requiredالحكومة
to enrol
and vote
in Federal,
andاالنتخابات
local government
elections
you
may
.ذلك
تفعل
إذالم
you do not.
:يحق لك التسجيل والتصويت إذا كنت
You are eligible to enrol and vote if you:
الرئيسي لمدة
• have lived at an address which is your principal place of residence forوatاألقل؛
leastعلى
oneشهر
month;
and • قد سكنت في عنوان سكنك
ً
من المواطنينcitizen,
–إذا كنتorفقط
 فكتورياsubject
النتخابات والية
– (وenrolled
1984 كانون الثاني/ يناير25  أو بريطانيا ً مسجّ ال في،ً • كنت مواطنا ً أستراليا
• are an Australian
a British
who was
on 25 January 1984 (and – for Victorian elections only –
 كليهما مشمولين)؛ و1984 كانون الثاني/ يناير25  و1983 تشرين األول/ أكتوبر26 البريطانيين المسجلين بين
if you were British subject enrolled between
26 october 1983 and 25 January 1984 inclusive); and
. سنة من العمر18  ولكن ال يحق لك التصويت ّإل عندما تبلغ،17  سنة أو أكبر (تستطيع التسجيل عندما تبلغ سن18 • وعمرك
• are 18 years or older (you can enrol when you are 17 years of age, but cannot vote until you are 18).
.يجب تجديد تسجيلك كلما انتقلت إلى عنوان جديد أو إذا غيّرت إسمك – عن طريق تعبئة استمارة تسجيل أخرى
You must update your enrolment every time you move home or if you change your name – by completing another enrolment
form.

Victorian Electoral Commission q

لإلنتخاب
التسجيل
Electoral
enrolment

فكتوريا
المحلية في
والحكومة
الوالية
وانتخابات حكومة
الفدرالية
النتخابات الحكومة
for federal,
state
and local
government
elections
in Victoria
Use this form
الناخبين
to •ّ سجل
enrol
 فيto
إسمك
vote
تغيير
or •   أو
• change
البريدي
your
 أوresidential
عنوانك السكنيorتغيير
postal
•   أو
address
للتصويت
or التسجيل
• change
• أجل
your
 منname
اإلستمارة
onهذه
theاستعمل
electoral roll

IMPORTANT
— Please
theقبل
information
page
beforeقراءة
you رجى
startمهمة— ُي
to fill inملحوظة
the form
اإلستمارة
 تعبئةread
البدء في
هذه الصفحةon
فيthis
الواردة
المعلومات

• • state and territory electoral authorities
من يحق له التسجيل والتصويت؟
 • للمجالس التي تمثل الشعبMembers of Parliament, Senators, registered political
 سنة18 إن التسجيل للتصويت إلزامي بالنسبة لجميع المواطنين األستراليين المؤهلين والبالغين
It is compulsory for all eligible Australian citizens 18 years and over to enrol to
 • األبحاث الطبية الموا َفق عليها وبرامج المسح الصحي العامparties, and candidates for the House of
Representatives
:كنت
من العمر أو أكبر يحق لك التسجيل والتصويت إذا
vote. You are eligible to enrol and vote if you:
.1940  • • أي وكاالت أو أفراد أو منظمات معتمدة في أنظمة اإلنتخابات واإلستفتاءات لعامapproved medical research ً and public health
/ يناير25  أو مواطنا ً من التابعية البريطانية وكنت مسجّ ال في تاريخ،ً• مواطنا ً أستراليا
• are an Australian citizen, or a British subject who
www.privacy.gov.au
 قم بزيارة، للمزيد من المعلومات حول الخصوصيةscreening programs
*1984 كانون الثاني
was enrolled on 25 January
1984*
• any agencies, persons or organisations prescribed
 و، سنة من العمر أو أكبر18 • قد بلغت
• are 18 years or older, and
 والية فكتورياin the Electoral and Referendum Regulations 1940.
• قد سكنت في عنوان سكنك الرئيسي لمدة شهر على األقل؛ و
• have lived at your address which is your principal place of residence for at
 (فكتوريا) لتقوم2002  مخوَّ لة بموجب قانون اإلنتخابات لعامVictorian Electoral Commission (VEC)For
 إنmore information on privacy, visit www.privacy.gov.au
least one month.
ً  يحق لك التسجيل والتصويت إذا كنت مواطنا ً بريطانيا،*بالنسبة إلنتخابات والية فكتوريا فقط
VEC  سوف تساعد المعلومات المقدَّمة.بجمع المعلومات المطلوبة منك لتعبئة هذه اإلستمارة والتحقق منها
.ً ضمنا1984 كانون الثاني/ يناير25  و1983 تشرين األول/ أكتوبر26 مسجّ الً بين
*For Victorian
only,حكومة
you are
eligible
to enrolالسجالت
and vote
if you
were ّلaعلى اإلحتفاظ بسج
The State of Victoria
وانتخاباتelections
والية فكتوريا
النتخابات
اإلنتخابية
وإعداد
الناخبين
British subject enrolled between 26 October 1983 and
.الحكومة المحلية في فكتوريا
The Victorian17Electoral
(VEC)العمر
is authorised
underعند
theللتصويت
Electoralتسجيل
Act 2002
 وفي عمرCommission
لالنتخابات الفدرالية
 سنة من16 بلوغك
تستطيع أن
25 January 1984 inclusive.
(Vic) to collect and verify
you have
been asked
complete
this سنة
ِّ
.العمرthe
منinformation
 سنة18 عندما تبلغ
التصويت إال
ال يمكنكtoولكن
،الواليةon
النتخابات
االطالع
ُرجى
ي
.
VEC
بـ
اإلتصال
خالل
من
عنك
VEC
بها
تحتفظ
التي
المعلومات
على
الع
اإلط
يمكنك
You can enrol at 16 years of age for federal purposes and at
form. The information provided will assist the VEC to maintain the Register of Electors
علىState
اإلطِ الع
 يمكنvec.vic.gov.au/PrivacyAtTheVEC.html
على معلومات الخصوصية في الموقع
17سجالت
years for
purposes,
but cannot vote until you are 18.
ًمسجال
and to prepare
electoral
Stateأنand
government
 هويتكrolls
 يثبتfor
الذيVictorian
يكون الشخص
يجبlocal
،للناخبين
الكومنولثelections.
^ للتسجيل في سج ّل
 لن ُتن َشر تفاصيل عناوين.) خالل ساعات العملVEC( الناخبين في مكتب المفوضية االنتخابات بفكتوريا
.للناخبين
أيضا ً في سجل الكومنولث
^ To enrol
on
the
Commonwealth
electoral
roll,
the
person
. عن معلومات إنتخابية إلى اآلخرين بموجب قانون فكتورياVEC  يمكن أن تفصح.الناخبين السرّ يين
You can apply for access to the information that the VEC holds about you by contacting
confirming your identity must be on the Commonwealth
: يشمل هذاthe
 وقدVEC. Please view the privacy information at vec.vic.gov.au/PrivacyAtTheVEC.html
 بتأكيد بإن استمارة تسجيلكقد ت ّم استالمها والنظر فيها في غضون ثالثةAEC سوف تزوّ دك
electoral roll.
Electoral
rolls may be inspected
the office
the VEC
business
hours.
،) الهيئات الحكومية األخرى في الوالية (بما في ذلك الهيئات المختصة بتنفيذ القانون،AEC •
.إضافيةatمعلومات
إلىofبحاجة
إذا كناduring
نتصل بك
ويمكن أن
 تلقيهاAddress
أسابيع من
The AEC will provide confirmation that your enrolment form has والمجالس البلديات المحليةdetails for silent electors will be withheld from publication. The VEC may disclose
been processed
within
threeالنتخابات
weeks of
receivingلةyour
information to others in accordance with Victorian law. This may include:
والية فكتوريا
حكومة
والمرشحين
•
َّ واألحزاب السياسية المسج، أعضاء البرلمانelectoral
التسجيل الخاص
form and may contact you if we need additional information.
 • والحكومة المحليةthe AEC, other state government bodies (including law enforcement), and local
:تتوفر لك استمارات تسجيل في الفئة الخاصة إذا كنت
 وذلك لغرض، • األفراد أو المنظمات التي تقدِّم طلبا ً موافق عليها لإلطِ الع على معلومات التسجيلcouncils
• خارج أستراليا بشكل مؤقت
Office of the Victorian Information Commissioner  في التشاور معVEC  • مسموح به حسبما تحدّدهMembers of Parliament, registered political parties and candidates for Victorian State
Special
enrolment
اإلنتخابات
يوم
في
إقتراع
مركز
• ال تستطيع الحضور إلى
 علىvec.vic.gov.au  يحتوي الموقع اإللكتروني.كغرض يبرّ ر اإلفصاح عن هذه المعلومات
and local government elections
Special category enrolment forms are available if you:
 سالمة عائلتكthat
سالمتك أو
ض
قد
عام
ناخبين
سجل
في
عنوانك
• تعتقد بإن نشر
ّيعر
. • الالئحة الحالية لألفراد أو المنظمات المدرجة في هذه الفئةpersons or organisations
apply, and are approved, to access
enrolment
• are temporarily overseas
للخطر
information for a permitted purpose, which is determined by the VEC in consultation
 إثبات الهويةwith the Office of the Victorian Information Commissioner as a ثابت
• cannot attend a polling place on election day
عنوانthat
لديكjustifies
• ليس
purpose
اإلنتخابي
 يجب عليك إثبات هويتك للتسجيل فيthe disclosure. The current list of persons or organisations in this category ً اis• مسجون
ّa سج
• believe that having your
addressالكومنولث
shown on ل
publicly
published at vec.vic.gov.au
available roll may endanger your safety or that of your family
• عاجزاً جسديا ً عن توقيع إسمك
كيف تثبت هويتك؟
• have no fixed address
.• تعمل في أنتارتيكـا
6 إذا كان بحوزتك رخصة سواقة أسترالية أو جواز سفر أسترالي قدِّم التفاصيل في السؤال
Proof of Identity
• are in prison
A
. من هذه اإلستمارة3 صفحة
You must prove your identity for Commonwealth electoral enrolment
• are physically incapable of signing your name
للمزيد من المعلومات
•
are
working
in
Antarctica.
Australian Electoral Commission
إذا لم تكن لديك رخصة قيادة أسترالية أو جواز سفر أسترالي فإنك بحاجة إلى شخص مسجّ ل
How do you prove your identity?
13 23 26  أوaec.gov.au
.في سجل الكومنولث اإلنتخابي أو سجل ّ والية فكتوريا للناخبين^ ليقوم بتأكيد هويتك
B
ِّ
ِّ
ع
ق
يو
وأن
ميالده
وتاريخ
وعنوانه
إسمه
يعطي
أن
هويتك
د
ك
يؤ
الذي
الشخص
على
يجب
VictorianPassport
Electoral Commission
For more information
If you have an Australian driver license or an Australian
provide
 من هذه3  في الصفحة6 ويؤرّ خ اإلفادة الواردة في السؤال
A
the details at Question 6 on page 3 of this form. 1300 805 478  أوvec.vic.gov.au
Australian Electoral.اإلستمارة
Commission
والمرشحين
َّالسياسية المسج
Who can
enrol،لةand
vote? واألحزاب،أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ

aec.gov.au or 13 23 26

Victorian Electoral Commission

vec.vic.gov.au or 1300 805 478

If you are deaf, or have a hearing or speech impairment
Contact the AEC through the National Relay Service (NRS):
•
•
•

TTY – 133 677 then ask for 13 23 26
Speak and Listen – 1300 555 727 then ask for 13 23 26
Internet relay – connect to the NRS then ask for 13 23 26

Who has access to your enrolment information?
The Commonwealth of Australia
The Australian Electoral Commission (AEC) is authorised under the
Commonwealth Electoral Act 1918 (CEA) to collect and verify the information
you have been asked to complete on this form. The information provided will
assist the AEC to maintain electoral rolls.
The AEC may disclose electoral information to persons
or organisations in accordance with the CEA. This may include:
•

access to the publicly available electoral roll (containing names and
addresses) which may be inspected at
electoral offices

B

 أو تعاني من ضعف في السمع أو النطق،ًإذا كنت أصما

ّ you
If you don’t have an Australian driver license or an Austalian passport
:
)NRS(
National
Relay
Service
طريق
عن
AEC اتصل بـ
need a person who is on the Commonwealth electoral roll or Victorian
Register of Electors^ to confirm
your
identity.
The
person
confirming
13 23 26  ثم اطلب اإلتصال بالرقم133 677 – TTYyour•
details should provide
nmae,
address,
dateثمof1300
birth555
and
sign
and date
the
13 23 26 أطلب اإلتصال بالرقم
727
– Speak
and Listen
•
declaration in Question 6 on page 3 of this form.
13 23 26  ثم اطلب اإلتصال بالرقمNRS  – أتصل بـInternet relay •

ِّ من يحق له
اإلطالع على معلومات تسجيلك؟
كومنولث أستراليا
1918  مخوَّ لة بموجب قانون الكومنولث لالنتخاباتAustralian Electoral Commission (AEC) إن
 سوف.) لكي تقوم بجمع المعلومات المطلوبة منك لتعبئة هذه اإلستمارة والتتحقق منهاCEA(
. على اإلحتفاظ بالسجالت اإلنتخابيةAEC تساعد المعلومات المقدَّمة

) اإلفصاح عن معلومات إنتخابية إلى أشخاص أوAEC( بإمكان المفوضية األسترالية لالنتخابات
: وهذا قد يشمل.CEA منظمات وفقا ً لقانون
ِّ
)اإلطالع على السجل اإلنتخابي المتاح للعموم (والذي يحتوي على األسماء والعناوين
•
.والذي يمكن فحصه في المكاتب اإلنتخابية
• سلطات اإلنتخابات في الواليات واألقاليم

Enrol to voteتفاصيلك
or update
yourأوdetails
لتحديث
سجل للتصويت
ِّ

VEC تاريخ اإلستالم في

Date received at VEC

for federal,
and local
government
elections
in Victoria
فكتورياstate
المحلية في
والحكومة
حكومة الوالية
وانتخابات
في انتخابات الحكومة الفدرالية
T
You can complete this form online today at vec.vic.gov.au/enrolment

T

vec.vic.gov.au/enrolment بإمكانك تعبئة هذه اإلستمارة عبر اإلنترنت اليوم عبر
Office use only –

Office use only –
NIN Date received CATS

Notation

Ms

Other
ذلك
غير

CATS Date received NIN

Notation

Ms Miss

 آنسةMrs

 سيدةMr

 إسمك الحالي1
Your current name
ً مالئما
Use a .8
where
يكونappropriate.
 حيث8 استعمل

سيد
العائلة
Familyاسم
name

ً استعمل قلما
Use black
or blue أوpen
أزرق اللون
أسودand
BLOCK LETTERSواكتب بأحرف كبيرة

)األولى
االسم األول(األسماء
Given name(s)
Previous
العائلة السابقfamily
 سمname
Previous
given name(s)
اإلسم األول السابق

)السنة/الشهر/(اليوم
 تاريخ الميالد2
Date
of birth (dd/mm/yyyy)

الجنس
Gender

البريدي
الرمز
Postcode

البريدي
الرمز
Postcode

البريدي
الرمز
Postcode

V I C

تريد إخبارنا
If notifying
a إذا كنت
بتغيير إسمك
change of name

السكن الحالي
 عنوان3
Current residential
address
سكنكresidential
اكتب عنوان
Clearly .بوضوح
identify your
البريدAخدمة
 رقمname
المنطقة أو
إسم
address.
locality
or mail
ال يكفيان
service number is not enough

الوالية
State

الحاليaddress
العنوان البريدي
Current postal
كانsame
فارغا ً إذا
Leave blankنفس
if the
as دعه
عنوان سكنك
your residential address

الوالية
State

بتغييرa إخبارنا
Ifعنوانك
notifying
changeتريد
of إذا كنت
address العنوان السكني السابق
Previous residential address

الوالية
State

(       )
)
(

خالل
Daytime
النهار

 الجوالPhone numbers
Mobile

 أرقام الهاتف4

Email address البريد اإللكتروني
الوالية أو
State
or
المقاطعة
territory

مكان
Town
الوالدة
of
birth

Citizenship status وضع الجنسية5
ً مواطنا
To enrol
youتكون
mustأنbeيجب
an للتسجيل
التابعيةcitizen,
مواطنا ً من
،ًأستراليا
Australian
or aأوBritish
في سج ّل
وكنت
ّ مسجon
subject
whoًالwas
theالبريطانية
/ يناير25 للناخبين في
الكومنولث
Commonwealth
electoral
roll
1984 كانون الثاني
on 25 January 1984
والية فكتوريا
إلنتخابات
بالنسبة
For Victorian
elections
only,
التسجيل
يحق لك
youوالتصويت
are eligible
to enrol
and،فقط
بريطانيa ً اBritish
إذا كنت مواطن
voteًالifّمسج
you ً اwere
1983 األول
تشرين/أكتوبر
subject
enrolled
between 26 بين
،1984 الثاني
25و
26 October
1983كانون/يناير
and
25 January 1984 مشمولين
inclusiveكليهما

بالميالد
أسترالي
مواطن
Australian
citizen
by birth
أو
OR

األسترالية
المواطنة
اكتسبت
الجنسية
رقم شهادة
Australian
citizen
Citizenship
certificate
numberI have become an
بلد الميالدof birth
Country
الجنسيةon
شهادة
االسم كما في
Name
citizenship
certificate

OR
أو
ًمسجّ ال
ً ا ً بريطانيا1984
1984 الثاني
25 فيon
مواطن
British subject
whoكانون/يناير
was enrolled
25 January
1984
كانون/يناير
االسم كما في
Nameالثاني
on 25
January25
1984

الميالد
 بلدof birth
Country
أسترالية
قيادةlicence
رخصة
Australian
driver
الرقم
Number or learner
القيادةpermit
أو رخصة تعلـّم

المقاطعة
الوالية
State or أو
territory

Number
الرقم

هويتك
 وثيقة إثبات6
Evidence of your
identity
فقط
واحد
خيار
Complete ONE option onlyقم بتعبئة

 أستراليpassport
جواز سفر
Australian

أو
OR

.هويتكroll
بتأكيد
^فكتوريا للناخبين
سج ّل
الكومنولث للناخبين
سجلmy
 فيidentity
سوف يقوم شخص مسجّ ل
A person who is on the Commonwealth electoral
or Victorian
Register
of أو
Electors^
will confirm

أو
OR

الشخص وعنوانه
إسم
Person’s
name and
)كبيرة
address
		 (بأحرف
(BLOCK LETTERS)
Date of الميالد
birth تاريخ
)السنة/الشهر/(اليوم
(dd/mm/yyyy)
)السنة/الشهر/(اليوم
(dd/mm/yyyy)

)السنة/الشهر/(اليوم
(dd/mm/yyyy)
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-

-

Signature
التوقيع

Your
توقيعك أو
signature
تأشيرك
or mark

هويتك
 يؤ ِّكدconfirming
 الشخص الذيyour
إقرار من
Declaration by
person
identity
في سجلelectoral
•	إسمي موجود
• I am on the الكومنولث
Commonwealth
roll or
 و،للناخبينofفكتوريا
سج ّل
للناخبين أو
Victorian Register
Electors,
and
• أؤ ِّكد هوية مقدِّم
• I confirm the identity .الطلب
of the applicant.
 إقرارك7
Your declaration
الذي يستطيع
الشخص
بشأنwho
الخلفية
المعلومات في
• لقد قرأت
• والتصويت
I have readالتسجيل
the information
overleaf
about
canالصفحة
enrol and
vote
3 السؤال
فيcurrent
هو مدرجresidential
الحالي كماaddress
عنوان سكني
علىatالتسجيل
•	يحق لي
وأطالب
• بالتسجيل
I am eligible
to enrol
at my
as listed
Question
3 and
فكتوريا
والحكومة المحلية
الوالية
وانتخابات
،الفدراليةelections
اإلنتخاباتin في
للتصويت
claim في
enrolment
for federal,
stateحكومة
and local
government
Victoria
اإلستمارة هي
 هذهcomplete
• إن المعلومات التي قدّمتها في
• The information I haveوكاملة
givenصحيحة
on this form
is true and
.• إنني أعلم بإن تقديم معلومات خاطئة أو مضلِّلة هو مخالفة قانونية خطيرة
• I understand that giving false or misleading information is a serious offence.
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