
22 جون کو نیو یارک کے باشندگان سٹی کے سطح 
کے ایک اہم پرامئری انتخاب میں ووٹ کریں گے۔ جون 

پرامئری میرئ، پبلک ایڈووکیٹ، کمپٹرولر، برو پریزیڈنٹس 
کے لیے متعدد اہم مسابقتوں اور 51 سٹی کونسل کی 
بیشرت نشستوں کے نتاجئ کو متاثر کرے گا۔ یہ کلیدی 
حکومتی مناصب ہامری روزمرہ زندگی کو متاثر کریں 
گے اور یہ طے کریں گے کہ کس طرح ہم ان مسائل کو 

حل کرتے ہیں جو کہ نیو یارک کے باشندگان کے لیے سب 
سے زیادہ اہم ہیں، جن میں ہاؤسنگ، تعلیم، مالزمتیں، 

سٹی کس طرح اپنی رمق خرچ کرتا ہے، اور عوامی 
حتفظ شامل ہیں۔

کون سی چزي داؤ پر لگی ہے؟

نیو یارک کے باشندگان مقامی انتخابات میں ووٹ کر 
کے ڈیموکریسی کو برقرار رکھ سکتے ہیں، یقینی بنا 

سکتے ہیں کہ ہامری آوازیں سنی جاتی ہیں، اور ہامری 
کمیونٹیوں کے خدو خال کی تشکیل میں معاون ہو سکتے 
ہیں۔ اپنے حقوق کو جان کر، ووٹروں کو رجسٹر کرکے، 

ووٹنگ کے منصوبے تیار کرکے، اور ووٹنگ کے نئے نظام 
سے متعلق اپنی کمیونٹیوں کو بیدار کر کے، ہم لوگ اپنی 
ڈیموکریسی کی حفاظت کر سکتے ہیں اور مجلہ پانچوں 

بروز میں نسبتًا زیادہ شہری مشولیت کی جانب پیش 
قدمی کر سکتے ہیں۔

ترتیب وار اختیارات کے 
 Ranked( ساتھ ووٹنگ

 )Choice Voting, RCV
یہاں موجود ہے!

2021 سے، NYC پرامئری اور اسپیشل 
انتخابات میں ترتیب وار اختیارات کے 

ساتھ ووٹنگ کا استعامل کر رہی ہے۔

1     2     3     4     5
A امیدوار
B امیدوار
C امیدوار
D امیدوار
E امیدوار
F امیدوار

 ترتیب وار اختیارات کے ساتھ ووٹنگ ایک
 نیا ووٹنگ کا نظام ہے جس میں آپ پسند
 کی ترتیب میں پانچ امیدواروں کی درجہ

بندی کر سکتے ہیں۔

 ترتیب وار اختیارات کے ساتھ ووٹنگ کا
 استعامل کرتے ہوئے ووٹ کرنے کے لیے،
 اپنے بیلٹ میں موجود بیضوی دائروں

 کو دائیں سے بائیں طرف پسند کی ترتیب
میں مکمل بھریں۔

NYC کے انتخابات، ترتیب وار اختیارات 
کے ساتھ ووٹنگ، بیلٹ میں کون امیدوار 

ہیں اور ووٹ کرنے کے اپنے حقوق کے 
بارے میں مزید معلومات voting.nyc پر 

حاصل کریں۔

متعدد زبانوں میں پیش کیے جانے والے ترتیب وار 
اختیارات کے ساتھ ووٹنگ کے تعلیمی ورکشاپ 

میں رشکت کے لیے
 on.nyc.gov/VoterWorkshops. پر 

سائن اپ کریں۔

کثیر لسانی انٹر ایکٹو بیلٹ تک رسائی 
اور ترتیب وار اختیارات کے ساتھ ووٹنگ 
کے بارے میں مزید جاننے کے لیے مالحظہ 

nyc.gov/democracynyc :کریں



پرامئری اور عام انتخابات 
میں کیا فرق ہے؟ 

پرامئری انتخاب یہ طے کرتا ہے کہ 
ہر ایک پارٹی سے کون سے امیدوار 

عام انتخاب کے بیلٹ پر ہوں گے۔ کسی 
پرامئری انتخاب میں ووٹ کرنے کے 
لیے آپ کا کسی سیاسی پارٹی کے 

یہاں رجسٹرڈ ہونا الزمی ہے۔

پرامئری انتخابات:

 RCV ڈسٹرکٹ اٹارنی کے لیے )کوئی Manhattanمیرئ؛ پبلک ایڈووکیٹ؛ کمپٹرولر؛ سٹی کونسل؛ برو پریزیڈنٹس؛ اور NYC
انتخاب نہیں(۔

مئی 28 - خشصی طور پر ووٹ کرنے کے لیے رجسٹر کرانے یا کوئی ووٹر رجسٹریشن فارم پوسٹ مارک کرنے کے لیے آخری  	
تاریخ

جون 15 - پرامئری انتخاب کے لیے غائبانہ بیلٹ کی درخواست کی آخری تاریخ 	

جون 12-20 - پرامئری انتخاب کے لیے قبل از وقت ووٹنگ  	

جون 22 - پرامئری انتخاب کا دن 	

عام انتخاب یہ طے کرتا ہے کہ کن 
امیدواروں کو آفس کے لیے منتخب کیا 
جائے گا۔ کسی عام انتخاب میں ووٹ 

کرنے کے لیے آپ کا کسی سیاسی 
پارٹی کے یہاں رجسٹرڈ ہونا الزمی 

نہیں ہے۔

آنے والی اہم تاریخیں

عام انتخاب انتخابات برائے:

NYC میرئ؛ پبلک ایڈووکیٹ؛ کمپٹرولر؛ سٹی کونسل؛ برو پریزیڈنٹس؛ اورManhattan ڈسٹرکٹ اٹارنی۔

اکتوبر 8 - عام انتخابات کے لیے ووٹ کرنے کا رجسٹریشن کرانے کی آخری تاریخ  	

نومرب 2 - عام انتخابات کا دن 	



بیلٹ باکس میں آپ کی آواز سنی جاتی ہے اس کو یقینی بنانے کے تین طریقے ہیں: اس اختیار کو منتخب کریں جو آپ کے لیے 
بہرتین کام کرتاہو!

انتخاب کے دن ووٹ 
کریں:  

آپ انتخاب کے دن خشصی طور 
پر بھی ووٹ کر سکتے ہیں۔ 

صبح 6 جبے سے شام 9 جبے 
تک انتخابات جاری رہیں گے۔

ووٹر رجسٹریشن

ووٹ کرنے کے لیے رجسٹریشن کرائيں:

on.nyc.gov/DMVVoterReg پر آن الئن ووٹ کرنے کے لیے رجسٹریشن کرانے کے لیے ڈیپارٹمنٹ آف موٹر 	 
وہیکل )Department of Motor Vehicle, DMV( مالحظہ کریں)اگر آپ کے پاس NY کی کوئی شناختی 

دستاویز ہو(۔

democracynyc.turbovote.org پر جائیں اور خود کو راست طور پر پیشگی بھرا ہوا رجسٹریشن فارم میل 	 
کرائيں۔

VOTE-NYC-866-1 پر بورڈ آف الیکشزن )Board of Elections( کو کال کریں اور ایک ووٹر رجسٹریشن فارم 	 
کی درخواست کریں؛ بورڈ آف الیکشزن آپ کو پہلے سے اسٹامپ لگے ہوئے لفافہ کے ساتھ ایک فارم ارسال کرے گا۔

کیا آپ پہلے ہی سے رجسٹرڈ ہیں؟

 یقینی بنائیں کہ nycvotersearch.com پر آپ کا رجسٹریشن تازہ ترین ہو۔	 

findmypollsite.vote.nyc پر اپنی قبل از وقت ووٹنگ کی جگہیں اور انتخابات کے دن انتخابی مراکز 	 
کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور منونے کا اپنا بیلٹ مالحظہ کریں۔

ووٹ کرنے کے لیے اپنا منصوبہ بنائیں

بذریعہ ڈاک ووٹ کریں! 

اگر آپ بذریعہ ڈاک ووٹ 
کرنا چاہتے ہوں تو آپ 

nycabsentee.com پر 
غائبانہ بیلٹ کی درخواست کر 

سکتے ہیں یا 868-866-1-
3692 پر کال کر سکتے ہیں۔

قبل از وقت ووٹ کریں: 

ہر ایک انتخاب میں اب مسلسل 9 
دن قبل از وقت ووٹنگ کے ہوں گے 
جو کہ انتخاب کے دن سے 10 دن 
پہلے رشوع ہوں گے! یہ ہفتے کے 
دو آخری ایام، علی الصباح، اور 

دیر رات پر مشمتل ہوگا۔



کسی قابل رسائی غائبانہ بیلٹ کی درخواست کرنے کے لیے مالحظہ کریں nycabsentee.com/accessibility۔

ووٹر کی رسائی کی قابلیت اور بیلٹ مارکنگ ڈیوائس کے استعامل سے متعلق مزید معلومات کے لیے،برائے مہربانی 
on.nyc.gov/VoteAccess پر جائیں۔ 

ہم لوگ ووٹر کی رشکت اور شہری مشولیت کو 
بڑھانے پر مرکوز سٹی کی ایک غیر جانبدار 
پہل ہیں۔ DemocracyNYC عوامی بیداری، 

مواصلت، اور پالیسی سے متعلق اصالحی 
کوششوں کے ذریعہ ووٹنگ کے تئیں قدیم 

رکاوٹوں کے منٹارے اور ازالے کے لیے بھی 
کام کرتا ہے۔ nyc.gov/democracynyc پر 

مزید جانکاری حاصل کریں۔ 

بورڈ آف الیکشزن خمصوص انتخابی مراکز پر زبان سے متعلق 
مدد بنگالی، چینی )کینٹونیز اور مندرین(، ہندی، کوریائی، 

پنجابی، اور ہسپانوی میں فراہم کرتا ہے۔ NYC شہری مشولیت 
کمیشن )NYC Civic Engagement Commission( کچھ 
انتخابی مراکز پر زبان سے متعلق مدد عربی، بنگالی، چینی 

)کینٹونیز اور مندرین(، فرانسیسی، ہیتی کریول، اطالوی، 
کوریائی، پولینڈی، روسی، اردو، اور یدش میں فراہم کرتا 

on.nyc.gov/ ہے۔ مزید معلومات کے لیے مالحظہ کریں
PollLangAssist۔

اگر آپ کو اپنا بیلٹ پڑھنے میں مدد درکار ہو تو جب آپ ووٹ 
دینے جائیں گے اس وقت آپ کو اپنی پسند کا کوئی خشص مدد 
کر سکتا ہے )جو کہ آپ کا آجر یا یونین کا منائندہ نہیں ہوگا(۔ 

NY ووٹ کرنے کے لیے کسی شناختی دستاویز کو الزم قرار نہیں دیتا ہے۔ اگر آپ پہلی بار ووٹ کر رہے ہیں یا اگر آپ 
نے اپنے سوشل سیکورٹی منرب کے آخری 4 عدد نہیں بھرے ہیں یا اپنے ووٹر رجسٹریشن فارم پر DMV منرب ذکر نہیں 
کیے ہیں تو ہم آپ سے ووٹ ڈالنے کے لیے ایک رمسی با تصویر شناختی دستاویز ساتھ لے کر آنے کی سفارش کرتے 

ہیں۔

انتخابات تک رسائی

کیا ووٹ کرنے کے لیے جمھے کسی شناختی دستاویز کی 
رضورت ہوگی؟ 

زبان تک رسائی

DemocracyNYC کے 
بارے میں


