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 اپ�ن حقوق کو جان�ی 

 
 آپ کو عام انتخابات �ا خصو� انتخابات منی ووٹ ڈال�ن کا حق �� ا�ر: 

۔ •  آپ ا�ک اندراج شدە ووڻر ہنی
 ہوں، �ا آپ قبل از وقت ووٹ ڈال دیں   9:00ب�ب � شام    6:00آپ انتخابات � دن صبح   •

گ
ب�ب � درم�ان اپ�ن پولنگ � مقام پر موجود ہوں �ا قطار منی ل�

 مالحظہ ک��ں)۔   voting.nyc(دنوں اور اوقات کار � ل�ی  
 

 آپ کو بن�ادی انتخابات منی ووٹ ڈال�ن کا حق �� ا�ر: 
ر�اسیت    مگر یہ کہ،  ر� ہو آپ ا�ک اندراج شدە ووڻر ہنی اور آپ ک� ا�� س�ا� جماعت منی اندراج شدە ہوں جو کہ ابتدائئ انتخاب � عمل کا انعقاد کر   •

ن ک� اور امر � اجازت دیں۔   پارئٹ � قواننی
 ہوں، �ا آپ قبل از وقت ووٹ ڈال دیں   9:00ب�ب � شام    6:00آپ انتخابات � دن صبح   •

گ
ب�ب � درم�ان اپ�ن پولنگ � مقام پر موجود ہوں �ا قطار منی ل�

 مالحظہ ک��ں)۔   voting.nyc(دنوں اور اوقات کار � ل�ی  
 

 قبل از وقت ووڻنگ 
۔ قبل از و  ، جس کا آغاز انتخاب � دن � آپ کو قبل از وقت ووٹ ڈال�ن کا حق حاصل ��

گ
قت ووڻنگ ہر انتخابات � دن � قبل لگاتار نو دنوں تک جاری ر�� �

۔ یہ جان�ن � ل�ی کہ قبل از وقت �ا انتخابات � دن ووٹ کہاں ڈاال جا�ئ    9  مالحظہ ک��ں۔  ting.nycvoدن قبل ہوگا۔ آپ انتخابات � دن ب� ووٹ ڈال سک�ت ہنی
 

، آپ کو یہ حق حاصل �� کہ:   ک� ب� انتخابات منی
، پول پر موجود ا�ک ت���ت �افتہ کارکن سم�ت، آپ � جانب � منتخب کردە کوئئ ب� شخ • ص (آپ �  ووٹ ڈال�ن منی آپ کو مدد درکار ہو�ن � صورت منی

 س�۔ آجر �ا تنظ�� نمائندے � عالوە) آپ � معاونت کر  
۔ 

گ
ن ب� موجود ہوں � جمنی ، تو منتخب کردە مقامات پر ووڻرز � معاونت � ل�ی م�ت ورت �� جم � �ن  ا�ر آپ کو ا�ک م�ت

o   ) شمول پولنگ � کن مقامات پر ہسپانوی، چیین� ، ن و کینڻم��د معلومات � ل�ی )، کور�ن، بنگا�، پنجایب اور ہندی منی  �نمینڈار اور    ن�ی
ن دست�اب ہنی � جمنی  پر کال ک��ں۔  VOTE-NYC-866متعلق جان�ن � ل�ی    م�ت

o  ن کہاں دست�اب ہنی جمنی  مالحظہ ک��ں۔   nyc.gov/ImmigrantsVote  یہ د�کھ�ن � ل�ی کہ د�گر ز�انوں منی م�ت
۔ • جم کو � کر آئ�ی  ووڻنگ بوتھ منی ا�ک م�ت
۔انتخائب   •  کارکنان � پوچھ�ی کہ اپ�ن ب�لٹ کو کس ط�ح � �شان زد کرنا اور ڈالنا ��
،    مواد ام�دواران � حوا� �   • اپ�ن   مواد کا ووڻر کا ہدا�ت نامہ۔ (براە کرم ووڻنگ � اختتام � بعد یہ    CFBکہ    جی� اور ب�لٹ � سواالت اپ�ن ساتھ � کر آئ�ی

۔) ووٹ ڈال�ی چا�� وو  ن  ساتھ � کر جائ�ی  � کیوں نہ ہو۔   شکستہڻنگ مشنی
 ا�ر آپ � پولنگ � مقام پر ووڻرز � فہرست منی آپ کا نام موجود نہنی �� تو "حلف نا� � ب�لٹ" � ذر�� ووٹ دیں۔  •
: نی��ارک کا ر�اسیت قانون اپ�ن کام � شفٹ � آغاز �ا اختتام پر  • ن گھنڻوں    ووٹ ڈال�ن � ل�ی اپ�ن کام � کچھ دیر � ل�ی وقت نکالنی ووٹ ڈال�ن � ل�ی آپ کو تنی

  ، ط�کہتک � بامعاوضہ چھیٹ لی�ن � اجازت دیتا ��  آپ انتخابات � دن � کم از کم دو دن قبل اپ�ن آجر کو مطلع کر دیں۔  ��ش
ال�ن منی مدد � حوا� � معاونت کا حق ب�لٹ ڈ  ا اپنوفا�ت اور ر�اسیت قانون � تحت، معذور افراد کو ووڻر � اندراج، پولنگ � قابل رسائئ مقامات، اور   •

۔ راہم نہنی  ا�ر آپ ک� معذوری کا شکار ہنی اور آپ کا ماننا �� کہ ووٹ ڈال�ن �ا ووٹ ڈال�ن � ل�ی اندراج کروا�ن � دوران آپ کو معاونت کا حق ف  حاصل ��
 پر کال ک��ں۔   311ک�ا گ�ا، تو براە کرم  

، تو   ۔ ا�ر آپ پہ� بار ووٹ دے ر�� ہنی
گ

 آپ کو ان انتخابات منی ووٹ ڈال�ن � ل�ی شناخت ظاہر کرین ہو�
�ا موجودە یوڻ�لییٹ بل، بینک اسٹیڻمنٹ، �کاری چ�ک �ا تنخواە کا چ�ک، �ا ا�ک ا�� �کاری    IDشناخت � قابل قبول صورتوں منی درست تص��ری   •

 دستاو�ز شامل �� جو نام اور پتہ ظاہر کرئت ہو۔ 
۔ا�ر آپ شناخت ظاہر ن • ، تو آپ کو حلف نا� � ب�لٹ � ذر�� ووٹ ڈال�ن کا حق حاصل ��  ہنی کر سک�ت �ا ظاہر نہ کر�ن کا انتخاب کر�ت ہنی
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 اپنا ب�لٹ ڈال�ی 
ن آسان مراحل۔ ا�ر آپ کو اپ�ن انتخابات پر کر�ن منی مدد � ورت ہو تو ب�لٹ �شان زد کر�ن    انتخابات � دن �ا قبل از وقت ووڻنگ � دوران اپنا ب�لٹ ڈال�ن � ل�ی تنی �ن

 ک��ں۔   ا تقاضوا� ڈیوا�س � استعمال کر�ن کا  
 | اپنا ب�لٹ حاصل ک��ں   1

ائنی اور اپین اسمب� � ضل�/انتخائب ضل� � ل�ی درست جدول تالش ک��ں (یہ اعداد اس نو�س پر چھ�� ہو�ئ ہنی جو کہ  اپ�ن نامزد شدە پولنگ � مقام پر ج •
) �ا   � ذر�عہ موصول ہو�ئ ) اور اپ�ن ووڻر گائ�ڈ � م�لنگ لیبل  Board of Electionsآپ کو انتخائب بورڈ ( ہنی

https://nyc.pollsitelocator.com/search   مالحظہ ک��ں۔ 
ی��� سلیو  سائن ان ک��ں اور پول � کارکن � اپنا کاغذی ب�لٹ حاصل ک��ں۔ آپ � �شان زد کر لی�ن � بعد آپ � ب�لٹ کو چھپا�ن � ل�ی ا�ک پرائ •

)privacy sleeve ۔
گ

 ) فراہم � جا�ئ �
 ٹ کو �شان زد کر�ن وا� ڈیوا�س � استعمال � درخواست ک��ں۔ رازداری وا� بوتھ پر جائنی �ا ب�ل •

 | اپنا ب�لٹ �شان زد ک��ں  2
 ک��ں۔ فراہم کردە قلم کا استعمال کر�ت ہو�ئ اپ�ن انتخاب � سام�ن د�ی گ�ئ دائر� کو مکمل طور پر س�ا� � پر کر � اپ�ن ب�لٹ کو �شان زد     •

 
۔✓" �ا ا�ک "xا�ک " • ، ب�لٹ پر داغ دھ�ب نہ لگائنی  " کا استعمال نہ ک��ں، دائر� � گرد دائر� کا �شان نہ لگائنی
۔ ا�ک اضا�ن   • ، موزوں دائر� کو پر ک��ں اور ام�دوار کا نام ل�ھنی  ام�دوار ہو�ن � صورت منی
۔  •  یہ د�کھ�ن � ل�ی اپنا ب�لٹ پلڻنی کہ آ�ا پچھ� جانب کوئئ اضا�ن اخت�ارات موجود ہنی
۔  تہاپ�ن ب�لٹ کو   • ۔ اپ�ن ب�لٹ پر دستخط نہ ک�ج�ی �ا اپنا نام نہ ل�ھ�ی  نہ ک�ج�ی

ن   3    ک�ج�ی   | اپ�ن ب�لٹ کو اسکنی
۔  •  اپ�ن �شان زدە ب�لٹ کو پرائی��� سلیو منی ڈال کر اسکی�ن � مقام تک � کر جائنی
ن کو چھو کر اپین    متعلقہاسک��ن پر موجود   •  ز�ان کا انتخاب ک��ں۔   ترج��بنٹ
۔ آپ کا  اپنا ووٹ ڈال�ن � ل�ی اپنا �شان زدە ب�لٹ اسکی�ن منی داخل ک��ں۔ اسکی�ن ب�لٹس کو ک� ب� سمت �   • قبول کر لیتا �� اور دونوں اطراف کو پڑھتا ��

 ووٹ ڈل جا�ن � بعد اسکی�ن آپ کو مطلع کر دے گا۔ 
 

 اضا�ن ام�دوار � ووڻنگ
 :
�
، تو آپ کو الزما  ا�ر آپ ک� ا�� ام�دوار کو ووٹ دینا چاہ�ت ہنی جو ب�لٹ منی فہرست شدە نہنی ��

 منی موجود دائر� کو مکمل طور پر پر کرنا ہوگا، اوراضا�ن ام�دواران � ل�ی فراہم کردە جگہ   •
۔   با�سا�   •

گ
 منی ام�دوار کا نام ل�ھنا �ا اس � نام � مہر ثبت کرئن ہو�

 
ب�لٹ کو �شان زد کر�ن وا� ڈیوا�س کس ط�ح � استعمال � جا�ئ 

: ب�لٹ کو    �شان زد کر�ن وا� ڈیوا�س ب�لٹ تک رسائئ حاصل کر�ن � ل�ی ووڻرز کو دو ط���ت مہ�ا کرئت ��
 ڈسپ� اسک��ن پر موجود ب�لٹ کو د�کھنی  •
 سن�ی بذر�عہ صوئت ہ�ڈفونز ب�لٹ کو   •

 :  ب�لٹ کو �شان زد کر�ن وا� ڈیوا�س ب�لٹ کو �شان زد کر�ن � ل�ی ووڻرز کو چار ط���ت مہ�ا کرئت ��
 اسک��نڻچ   •
 پ�ڈ (ب��ل)   � •
 ) ڈیوا�س Sip & Puff(  پف اینڈ سپ •
 )Rocker Paddleرا�ر پ�ڈل ( •

 ب�لٹ کو �شان زد کر�ن وا� ڈیوا�س کا استعمال کر�ت ہو�ئ اپ�ن ب�لٹ کو �شان زد کر�ن � ل�ی ان اقدامات پر عمل ک��ں: 
•   

گ
۔یہ ف�صلہ ک��ں کہ آپ کس ط�ح � اپ�ن ب�لٹ تک رسائئ حاصل ک��ں �

گ
 اور ا� �شان زد ک��ں �

 ف�ڈ ڻر� منی اپنا ب�لٹ داخل ک��ں۔  •
 ز�ان کا انتخاب ک��ں۔   ترج��اپین   •
۔  •

گ
 ب�لٹ کو �شان زد کر�ن وا� ڈیوا�س اپ�ن چناؤ کر�ن اور اپ�ن انتخابات کا جائزە لی�ن � عمل � دوران آپ � ر�نمائئ کر� �
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، اس مقابل �ا   • مسئ� کو منتخب ک��ں ج� آپ تبد�ل کرنا چاہ�ت ہنی اور دو�ارە مناسب اخت�ار کا انتخاب ک��ں۔ خال� �  ک� انتخاب کو تبد�ل کر�ن � ل�ی
 اسک��ن پر وا�س آ�ن � ل�ی "ا�ال" منتخب ک��ں۔ 

 اپ�ن �شان زدە ب�لٹ کو پرنٹ کر�ن � ل�ی "ب�لٹ �شان زد ک��ں" کا انتخاب ک��ں۔  •
۔  اپنا پرنٹ شدە ب�لٹ اور ووڻر کارڈ اسکی�ن  •  � مقام پر � کر جائنی
، تو پول پر موجود ا�ک کارکن آپ � معاونت کر� گا۔  •  ا�ر آپ اپنا ب�لٹ اسکی�ن منی داخل کر�ت ہو�ئ مدد چاہ�ت ہنی

 
۔۔۔  �اد رکھنی

 !  وجود ہوں۔ممکن �� کہ پچھ� جانب ووٹ ڈال�ن � حوا� � ہدا�ات اور/�ا ب�لٹ � تجاو�ز م  اپ�ن ب�لٹ کو پلڻنی
 

۔ ✓�ا ا�ک ""،  xا�ک "  دائر� کو مکمل طور پر پر ک��ں۔  " کا استعمال نہ ک��ں، �ا دائر� � گرد دائر� کا �شان نہ لگائنی
 

۔ ، ب�لٹ منی ب�ان ک�ا گ�ا ہوگا کہ آپ � پاس    اس وقت تک �ف ا�ک � فرد � ل�ی ووٹ ڈالنی جب تک کہ کویئ اور ہدا�ت نہ دی جا�ئ ہر سطر � پہ� کالم منی
، اس منی "ا�ک � ل�ی ووٹ دیں" ل�ھا ہوگا، ل�کن کچھ صورتوں منی اس منی "ک� ب� دو افراد کو ووٹ دی  اخت�اراتکت�ن   ۔ ز�ادە تر صورتوں منی ں،" "ک�  موجود ہنی

ە ل�ھا ہو س ن افراد کو ووٹ دیں،" وغ�ی ۔ براە کرم ب�لٹ کو  ب� تنی ۔ اس کا مطلب �� کہ آپ ب�ان � گیئ تعداد � مطابق ات�ن � ام�دواروں کو ووٹ دے سک�ت ہنی کتا ��
 ووٹ نہ دے دیں۔  ل�ی غور � پڑھنی تا�ہ آپ حد � ز�ادە �ا کم اخت�ارات �  

 
۔ ر � اور فراہم کردە جگہ منی ان کا نام ل�ھ کر ا�ک ا�� ام�دوار � حق منی آپ ا�ک اضا�ن دائر� کو پر ک  آپ ا�ک اضا�ن ام�دوار � حق منی ووٹ ڈال سک�ت ہنی
 ووٹ ڈال سک�ت ہنی جو کہ ب�لٹ منی فہرست شدە نہ ہو۔ 

 
۔ ۔ اس امر کو �قیین ب  اس امر کو �قیین بنائنی کہ آپ ہر آفس اور ب�لٹ � ہر سوال پر ووٹ ڈالنی ن کر�ن � قبل اپ�ن ب�لٹ کا بغور جائزە لنی نائنی کہ آپ �ن ہر  اسکنی

ب�لٹ � سواالت � ل�ی دائر�  مقاب� اور ب�لٹ � ہر پ�شکش � ل�ی ووٹ ڈاال ہو۔ اس صورت منی اسکی�ن آپ کو متنبہ کر دے گا ا�ر آپ ا�ک �ا ا�ک � زائد مقابلوں �ا  
۔ ا�ر آپ    کر اپنا ب�لٹ وا�س لی�ن کا اخت�ار دے گا تا�ہ آپ ا� درست    کو �شان زد کر�ن منی نا�ام ر�� �ا ا�ر آپ �ن کیئ دائروں کو �شان زد کر د�ا ہو، اور آپ کو  سکنی

، تو آپ کو ووٹ ڈال�ن کا دو�ا موقع نہنی د�ا جا�ئ گا۔   بہرحال اپنا ووٹ ڈال�ن کا انتخاب کر�ت ہنی
 

 مسائل اور حل 
۔   اپ�ن ب�لٹ کو �شان زد کر�ت ہو�ئ مجھ � ا�ک غل� ہو گیئ

۔  3اپ�ن ب�لٹ کو مڻا�ن �ا تبد�ل کر�ن � کوشش نہ ک��ں۔ پول � ا�ک کارکن � ا�ک ن�ئ ب�لٹ � درخواست ک��ں۔ ہر ووڻر کل مال کر    ب�لٹس تک � درخواست کر سکتا ��
 

؛ منی اپنا کاغذی ب�لٹ پڑھ�ن � قا� ہوں۔ ن نہا�ت چھوڻا ��  منت
۔ آپ ب�لٹ کو �شان زد  

گ
۔ ا�ک بڑی ش�ٹ دست�اب ہو�  کر�ن وا� ا�ک ڈیوا�س � استعمال � درخواست ب� کر سک�ت ہنی


