
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CEC   انگریزی پر محدود مہارت رکھنے والے افراد کی معاونت کرنے والے مترجمین کے معیاری اور تربیتی
تقاضوں کے بارے میں پول سائٹ پر کمیشن کے لسانی معاونتی پروگرام کے لیے اصولوں کی تجویز دے رہا  

 ہے۔ 
 

 
 ضابطے کے معیارات

یہ الزم ہے کہ مترجمین کو انگریزی سمیت اس زبان کی  کم از کم شرائِط قابلیت:
 تحریر اور بول چال پر عبور حاصل ہو جس میں وه خدمات پیش کر رہے ہیں

BOE :مترجمین پر یہ الزم ہے کہ نیویارک شہر کے  کے اصولوں کی پابندی کریں
بورڈ برائے انتخابات کی جانب سے جاری کیے جانے والے تمام قانونی احکامات پر 

 عمل کریں
مترجمین کو یہ حق حاصل نہیں کہ پولنگ کے  انتخابی مہم میں شمولیت سے اجتناب:

ہوتے ہوئے،  فٹ کے فاصلے کے اندر 100مقام پر، پولیس کی زیر نگرانی جگہ میں 
یا بذریعہ فون ووڻرز کی مدد کرتے ہوئے کسی ووڻر کے اس کے انفرادی بیلٹ پر 

 کیے جانے والے فیصلوں پر اثرانداز ہونے کی کوشش کریں۔
مترجمین کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس  بیلٹ پر نشان لگانے سے اجتناب برتیں:

ح کا تعامل کریں جس ووڻر کے بیلٹ کو چھوئیں، نشان زد کریں، یا کسی بھی طر
 کی وه معاونت کر رہے ہوں

مترجمین پر الزم ہے کہ اس بات کا انکشاف نہ  ووڻر کی رازداری کو یقینی بنائیں:
 کریں کہ ووڻر نے اپنے بیلٹ پر کس طرح سے ووٹ دیا ہے

 مترجمین پر الزم ہے کہ تمام قابل اطالق قوانین کی پابندی کریں قانون کی پابندی کریں:

مترجمیِن نگہداشت (پیشہ ورانہ مترجمین کے لیے اخالقی معیارات کو یقینی بنائیں 
رازداری، غیرجانبداری، درستگی،  :ر عوامی کونسل سے مطابقت یافتہ)صحت پ

 اور پیشہ ورانہ مہارت
 

 تربیتی تقاضے           
 
• CEC  کو تمام انتخابات سے قبل تمام 

 مترجمین کے لیے ایک تربیتی نشست درکار
 ہو گی  
مترجم کے معیارات، اس سروس کا ہر تربیت  •

استعمال کرنے والے ووڻرز کی تعداد کی نگرانی 
کرنے، اور شکایات کی نگرانی کرنے اور اطالع 

دینے کے حوالے سے معلومات اور رہنمائی پر 
 مشتمل ہو گی۔

 عوامی سماعت پر معلومات 
 

 جوالئی،  2بروز جمعرات، --سماعت کی تاریخ
 بجے 4، شام  2020

لسانی رسائی یا معذوری کی صورت میں سہولت کے 
ویڈیو  پر رابطہ کریں۔ 2189-763(646)لیے 

کانفرنس اور فون تک رسائی نیچے دیے گئے لنک پر 
 دستیاب ہے

مزید معلومات کے لیے براه کرم درج ذیل 
 2XlLPdB/ys://bit.lphttمالحظہ کریں 

Urdu 

https://bit.ly/2XlLPdB

	ضابطے کے معیارات
	تربیتی تقاضے
	عوامی سماعت پر معلومات
	عوامی سماعت پر معلومات
	عوامی سماعت پر معلومات

