b. Bằng Lái Xe (Driver Licence) hay Proof of Age Card: xác nhận hình,
tên tuổi và địa chỉ của cử tri hiện diện
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➢ Những cử tri không có Bằng Lái Xe: phải mang theo những giấy
chứng minh khác để đối chiếu tên tuổi và địa chỉ cho hợp lệ như:
a. Sổ Thông Hành (Passport): đối chiếu hình và tên tuổi cùng với
b. Thẻ Pension hay hoá đơn có địa chỉ (như Gas/Điện/Điện thoại,
Giấy Council, Bank Statement... ): để xác định địa chỉ tại Nam Úc
4. Những Quy Định Trong Việc Bầu Cử:

Uỷ Ban Tổ Chức Bầu Cử (UBTCBC) trân trọng thông báo cùng Quý Đồng Hương
Nam Úc về quyền và thể thức bầu cử như sau:
1. Đại Hội Bầu Cử Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) nhiệm kỳ 25 sẽ được tổ chức:
Thời gian:
Thứ Bảy 13/11/2021, từ 9g sáng đến 6g chiều (*)
Địa điểm:
Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng
62 Athol street, Athol Park SA 5012

(*) Nếu có lệnh phong toả hay cách ly từ chính phủ Nam Úc do đại dịch Covid, Đại
Hội Bầu Cử có thể phải dời đến một thời điểm khác. Khi đó UBTCBC sẽ thông báo
đến Quý Đồng Hương qua những phương tiện liên lạc và truyền thông khác nhau.
2. Quyền và Thể Thức Bầu Cử:
Điều 39 - Quyền và thể thức bầu cử
a. Tất cả các Thành Viên Chính Thức (#) từ 18 tuổi trở lên đều có quyền
đi bầu trong ngày Đại Hội Bầu Cử.
b. HĐQT được bầu theo thể thức trực tiếp, liên danh, và bằng phiếu kín.
(#) Điều 8 - Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức của Cộng Đồng phải hội đủ tất cả các điều kiện như sau:
1. Là người Úc gốc Việt hoặc thường trú nhân người Việt tại Úc.
2. Đang cư ngụ tại Tiểu Bang Nam Úc.
3. Đồng ý chấp hành tất cả các điều khoản trong bản Nội Quy hiện hành.
3. Các Giấy Tờ Cử Tri Cần Mang Theo Khi Đi Bầu:
Để có thể xác nhận tính hợp lệ của cử tri theo Điều 8 và Điều 39a của bản Nội
Quy Cộng Đồng hiện hành, khi đi bầu xin Quý Đồng Hương mang theo:
a. Thẻ Medicare (Medicare Card): để chứng minh người Úc gốc Việt
➢ Xin Đồng Hương lưu ý Thẻ Medicare là điều kiện bắt buộc

Xin Quý Đồng Hương lưu ý:
a. Mỗi cử tri chỉ được bỏ phiếu một lần
b. Mỗi cử trị tự bỏ phiếu trực tiếp. Không được bầu thay thế cho người
khác, dù là cha mẹ, vợ chồng hay anh em trong gia đình
c. Khi xuất trình các giấy tờ chứng minh cần thiết, cử tri cho phép
UBTCBC sử dụng những chi tiết cá nhân cho việc bầu cử
d. Một số kỹ thuật IT sẽ được sử dụng để nhập thông tin cử tri vào vi tính
và để kiểm soát sự hợp lệ của cử tri trong ngày bầu cử
e. UBTCBC sẽ xóa hết các chi tiết cá nhân cùng với số medicare của cử tri
ngay sau khi kết quả bầu cử được chính thức công nhận
5. Những Quy Định Về An Toàn Sức Khoẻ Mùa Covid:
- Tất cả chúng ta phải tuân thủ những quy định hiện hành: ký tên khi đến địa
điểm, mang khẩu trang, giãn cách xã hội v.v…
- Xin Quý Đồng Hương chấp hành và hợp tác với những hướng dẫn của
UBTCBC
- Luật giãn cách xã hội sẽ có thể thay đổi từ đây đến ngày bầu cử, chúng tôi
sẽ cập nhật những chi tiết cần thiết đến Quý Đồng Hương trước hoặc trong
ngày Đại Hội Bầu Cử
6. Thể Thức Nộp Đơn Ứng Cử HĐQT:
a. UBTCBC sẽ nhận đơn ứng cử
• bắt đầu từ 9:00am, Thứ Hai 27/09/2021
• và chấm dứt lúc 5:00pm, Thứ Sáu, 15/10/2021
b. Mẫu đơn và địa điểm nộp đơn ứng cử tại Văn Phòng Cộng Đồng,
62 Athol Street, Athol Park SA 5012
Adelaide, 27/09/2021
Thay mặt UBTCBC,
Huỳnh Hoài Bảo Châu
Mọi chi tiết xin liên lạc: ubtcbc2021@gmail.com hay (08) 8447 8821

