
 
 

 اپ�ن حقوق جاننی 
 

 آپ � پاس عام انتخاب منی ووٹ کر�ن کا حق �� ا�ر: 

۔ •  ا�ر آپ رجس�ٹ شدە ووٹ دہندە ہنی
(دنوں اور اوقات کے  اس سے قبل ووٹ کرتے ہیںبجے کے درمیان پولنگ والی جگہ کے اندر ہیں، یا  9:00بجے اور شام  6:00آپ انتخاب کے دن صبح  •

 چیک کریں)۔ voting.nyc لیے
 

۔ قبل از وقت ووڻنگ  ۔ �ا آپ  3ا�ت��ر �  26اس سال، پہ� بار، آپ � پاس قبل از وقت ووٹ کر�ن کا حق حاصل ��
گ

نوم�ب کو یوم  5نوم�ب تک انجام پا�ئ �
۔ یہ تالش کر�ن � ل�ی کہ یوم انتخاب پر قبل از وقت ووٹ کہاں ڈالنی انتخاب منی   مالحظہ ک��ں۔ voting.nyc ووٹ ڈال سک�ت ہنی

 
 : ، آپ � پاس درج ذ�ل کا حق ��  ک� ب� انتخاب منی

، تو اپین �سند � ک�  • ورت �� ن � نمائندە کو چھوڑ کر)، جس منی ا�ر آپ کو ووٹ دی�ن منی مدد � �ن  ب� شخص � مدد حاصل ک��ں (آپ � آجر �ا یوننی
۔  ت���ت �افتہ پول ورکر شامل ہنی

۔  ، تو چنندە سائڻوں پر ووٹ دہندگان � مدد � ل�ی ترجمان موجود ہنی ورت �� جم � �ن  ا�ر آپ کو م�ت
o  ،بنگلہ، پنجائب اور ہندی � ترجمان م��د معلومات � ل�ی ، �شمول کن پولنگ سائڻوں پر ہسپانوی ، ن اور منڈار�ن)، کور�ائئ چیئن (کنڻون�ی

 کو کال ک��ں۔  VOTE-NYC-866موجود ہنی یہ جان�ن � ل�ی 
o  دیگر زبانوں میں کہاں پر ترجمان موجود ہیں اس بارے جاننے کے لیےnyc.gov/ImmigrantsVote مالحظہ کریں۔ 

 ترجمان کو ووڻنگ بوتھ پر الئیں۔ •
۔انتخایب کارکنان � ووٹ کر •  �ن کا ط��قہ پوچھنی
ووڻر گائیڈ۔ (براه کرم ووڻنگ مکمل کرلینے کے بعد ان مواد  CFBاپنے ساتھ امیدواروں اور بیلٹ کے سواالت کے بارے میں مواد لے کر آئیں، جیسے کہ  •

 کو اپنے ساتھ لے جائیں۔) ووڻنگ مشین کے ڻوٹ جانے پر بھی ووڻنگ کریں۔
 � فہرست � آپ کا نام غائب �� تو "حلف نامہ ب�لٹ" � ذر�� ووٹ دیں۔  ا�ر آپ � پولنگ سائٹ پر ووٹ دہندگان •
عانت کا ا وفاقی اور ریاستی قانون کے تحت، معذور افراد کے پاس ووڻر رجسڻریشن، قابل رسائی پولنگ سائڻس، اور اپنے بیلٹ کا استعمال کرنے کے لیے •

کو ووٹ دینے یا ووٹ کے لیے رجسڻر کرنے کے وقت اعانت کے آپ کے حق سے انکار اگر آپ معذور ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ  حق حاصل ہے۔
 پر کال کریں۔ 311کیا گیا ہے، تو براه کرم 

۔ ، تو آپ کو اس انتخاب منی ووٹ کر�ن � شناخت دکھائن پڑ سکئت ��  ا�ر آپ پہ� بار ووٹ کرر�� ہنی

موجودە افادە جات � بلز، بینک اسٹیڻمنٹ، �کاری چ�ک �ا تنخواە � چ�ک، �ا �کاری دستاو�ز شناخت � قابل قبول شکل منی درست تص��ری آیئ ڈی �ا  •
 شامل ہنی جس پر نام اور پتہ ظاہر ہو۔

۔ • ، تو آپ � پاس حلف نامہ وا� ب�لٹ � ذر�عہ ووٹ کر�ن کا حق حاصل ��  ا�ر آپ شناخت نہنی دکھا سک�ت �ا نہ دکھا�ن کا انتخاب کر�ت ہنی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 اپنا ب�لٹ استعمال ک��ں

http://www.voting.nyc/
http://www.voting.nyc/
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ن آسان مراحل۔ ا�ر آپ کو اپین �سند کو بھر�ن منی مدد  ورت �� تو ب�لٹ پر �شان  �  یوم انتخاب پر �ا قبل از وقت ووڻنگ � دوران اپنا ب�لٹ استعمال کر�ن � ل�ی تنی �ن
۔  لگا�ن وا� ڈیوا�س کو استعمال کر�ن � ل�ی پوچھنی

 ک��ں| اپنا ب�لٹ حاصل   1

ات انتخایب بورڈ � جانب � موصول ہو�ئ پرنٹ شدە نو� • پر اور آپ �  ساپ�ن تف��ض کردە پول سائٹ پر جائنی اور اپ�ن اسمب� ضلع/ انتخایب ضلع (یہ نم�ب
) پر �ا  ۔ https://nyc.pollsitelocator.com/searchووڻر گائ�ڈ م�لنگ لیبل پر موجود ہنی  پر جائنی

 � کارکن � اپنا پی�پ ب�لٹ حاصل ک��ں۔ اس پر �شان لگا�ن � بعد آپ � ب�لٹ � حفاظت � ل�ی خفیہ غالف � ڈھک د�ا جا�ئ گا۔ سائن ان ک��ں اور پول •
 رازداری � متعلق بوتھ پر جائنی �ا ب�لٹ پر �شان لگا�ن وا� ڈیوا�س � درخواست ک��ں۔ •

 | اپ�ن ب�لٹ پر �شان لگائنی  2

۔فراہم کردە قلم کا استعما •  ب�ضوی دائرە منی مکمل طور پر گہر� رنگ � �شان لگائنی
گ

 ل کر�ت ہو�ئ اپین �سند � آ�
 

 
• "x" کریں، بیضوی دائره میں دائره، یا بیلٹ پر ادھر ادھر کوئی نشان نہ لگائیں۔ نہ" کا استعمال ✓" یا 
، مناسب ب�ضوی دائرە کو بھ��ں اور -ا�ک رائٹ • ۔ان ام�دوار � ل�ی  ام�دوار کا نام ل�ھنی
۔ •  �شت پر اضا�ن �سند د�کھ�ن � ل�ی اپ�ن ب�لٹ کو پلڻنی
۔   نہموڑ�ں۔ اپ�ن ب�لٹ پر دستخط  نہاپ�ن ب�لٹ کو  •  ک��ں �ا اپنا نام نہ ل�ھنی

ن ک��ں 3  | اپ�ن ب�لٹ کو اسکنی

۔ •  اپ�ن �شان زد ب�لٹ کو خفیہ غالف منی اسکی�ن � عالقہ تک � جائنی
ن کو چھو کر اپین �سند � ز�ان منتخب ک��ں۔اسک��ن پر متعلقہ  •  بنٹ
۔ اسکی�ن ک� ب� سمت � ب�لٹس کو قبول کرتا �� اور  • ونوں طرف کو پڑھ داپنا ووٹ استعمال کر�ن � ل�ی اپ�ن �شان زد ک�ی ہو�ئ ب�لٹ کو اسکی�ن منی ڈالنی

۔ آپ � ووٹ � استعمال ہوجا�ن � بعد اسکی�ن آپ کو مطلع کر� گا۔  سکتا ��
 

 ان (پر�پ پر ک� ام�دوار � نام کا اضافہ کرنا) ووڻنگ-رائٹ
، تو آپ کو الز� طور پر:   ا�ر آپ ا�� ام�دوار کو ووٹ دینا چاہ�ت ہنی جن کا نام ب�لٹ منی نہنی ��

 ان ام�دواروں � ل�ی فراہم کردە جگہ پر موجود ب�ضوی دائرە کو مکمل طور پر بھرنا چاہ�ی اور-رائٹ •
۔ا� با�س منی  •  ام�دوار کا نام ل�ھنا �ا مہر لگانا چاہ�ی

 
ب�لٹ پر �شان لگا�ن وا� ڈیوا�س کا استعمال کی� ک��ں

 :  ب�لٹ پر �شان لگا�ن واال ڈیوا�س ووٹ دہندگان � ل�ی ب�لٹ تک رسایئ � دو ط���ت فراہم کرتا ��

 اسک��ن پر ب�لٹ کو د�کھنی ڈسپ�  •
 آڈیو ہ�ڈفون � ذر�عہ ب�لٹ کو سننی  •

 :  ب�لٹ پر �شان لگا�ن واال ڈیوا�س ووٹ دہندگان � ل�ی ب�لٹ پر �شان لگا�ن � چار ط���ت فراہم کرتا ��

 ڻچ اسک��ن •
 � پ�ڈ (ب��ل) •
 سپ اور پف ڈیوا�س •
 روکر پ�ڈل •

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

۔ •
گ

 اور اس پر �شان لگائنی �
گ

 ف�صلہ ک��ں کہ آپ ب�لٹ تک کی� رسایئ ک��ں �
 ب�لٹ کو ف�ڈ ڻر� منی داخل ک��ں۔ •
 اپین ترج�� ز�ان منتخب ک��ں۔ •
 آپ � انتخابات کا جائزە � کر آپ � ر�نمایئ کر� گا۔ب�لٹ پر �شان لگا�ن واال ڈیوا�س آپ � �سند � ط��ق کار � ذر�عہ اور  •
، اس مقابلہ �ا مسئلہ کو منتخب ک��ں ج� آپ بدلنا چاہ�ت ہنی اور مناسب �سند کو دو�ارە منتخب ک��ں۔ خ • صہ وا� ال انتخاب منی تبد�� کر�ن � ل�ی

 اسک��ن پر وا�س آ�ن � ل�ی "ا�ال" منتخب ک��ں۔

 غلط درست
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" کو منتخب ک��ں۔اپ�ن �شان زدە ب�لٹ کو پر  •  نٹ کر�ن � ل�ی "ب�لٹ پر �شان لگائنی
۔ •  اپنا پرنٹ شدە ب�لٹ اور ووڻر کارڈ � کر اسکی�ن وا� جگہ پر جائنی
۔ •

گ
، تو پول � کارکن آپ � مدد ک��ں �  ا�ر آپ اپ�ن ب�لٹ کو اسکی�ن منی ڈال�ن منی مدد چاہ�ت ہنی

 
 …�اد رکھنی 

! اپ�ن ب�لٹ کو  ۔ پلڻنی  �شت پر ہدا�ات اور/ �ا ووٹ کر�ن � ل�ی ب�لٹ � تجاو�ز ہوسکیت ہنی
 

 " یا دائره نہ لگائیں۔✓"، "xبیضوی دائره پر " بیضوی دائره کو مکمل طور پر بھریں۔
 

، ب�لٹ ب �ف ا�ک فرد � ل�ی ووٹ ک��ں جب تک کہ بصورت د�گر ہدا�ت نہ دی گئئ ہو۔ ۔   تا�ئ گا کہ آپ � پاسہر ا�ک الئن � پہ� کالم منی کت�ن اخت�ارات ہنی
، یہ بتا�ئ گا کہ "ا�ک فرد � ل�ی ووٹ ک��ں"، ل�کن کچھ معامالت منی یہ "ک� ب� دو فرد � ل�ی ووٹ ک��ں"، "ک� ن فرد � ل�ی ووٹ   ز�ادە تر معامالت منی ب� تنی

۔ اس کا مطلب �� کہ آپ متعدد ام�دواروں � ل ە بتا سکتا �� ۔ براە کرم ب�لٹ کو بغور پڑھنی تا�ہ آپ بہت ز�ادە �ا بہت کم اختک��ں"، وغ�ی �ارات �  �ی ووٹ کرسک�ت ہنی
 ل�ی ووٹ نہ ک��ں۔

 
۔ �   ان ام�دوار � سام�ن ب�ضوی دائر� کو بھر کر اور فراہم کردە جگہ پر ان کا نام ل�ھ کر ا�� ام�دوار -آپ رائٹ آپ نوشت م��د وا� ام�دوار � ل�ی ووٹ کرسک�ت ہنی

۔  ل�ی ووٹ کرسک�ت ہنی جو ب�لٹ منی مندرج نہنی ہنی
 

۔  ۔ اس بات کو �قیین بنائنی ہر ا�ک آفس اور ب�لٹ � ہر سواال پر ووٹ کر�ن کو �قیئن بنائنی ن کر�ن � پہ� اپ�ن ب�لٹ پر دھ�ان � نظر ڈالنی کہ آپ �ن ہر   ا� اسکنی
۔ ا�ر آپ ہت ز�ادە �ن ا�ک �ا ز�ادە مقاب� �ا ب�لٹ � سواالت � ل�ی ب�ضوی دائرە پر غلط �شان لگا�ا �� �ا ا�ر آپ �ن ب مقابلہ اور ب�لٹ � ہر تج��ز � ل�ی ووٹ ک�ا ��

۔ ا�ر آپ بہرصورت اپنا بکب�ضوی دائر� پر �شان لگا�ا �� تو اسکی�ن آپ کو متنبہ کر� گا، اور آپ کو اپنا ب�لٹ وا�س لی�ن کا اخت�ار دے گا تا�ہ آپ ا� درست کرس �لٹ نی
، تو آپ کو ووٹ کر�ن کا دو�ا موقع نہنی م� گا۔  استعمال کرنا منتخب کر�ت ہنی

 
 مسائل اور حل

۔  اپ�ن ب�لٹ پر �شان لگا�ن منی مجھ � غل� ہوگئئ
۔ب�لٹس � درخواست   3ا� مڻا�ن �ا اپنا ب�لٹ تبد�ل کر�ن � کوشش نہ ک��ں۔ پول ورکر � ن�ا ب�لٹ طلب ک��ں۔ ہر ووٹ دہندە کل   کر سکتا ��

 
۔ ؛ منی اپنا کاغذی ب�لٹ نہنی پڑھ سکتا/ سکئت ن بہت ز�ادە چھوڻا ��  منت

۔ ۔ آپ ب�لٹ پر �شان لگا�ن وا� ڈیوا�س کا استعمال کر�ن � ل�ی ب� کہہ سک�ت ہنی
گ

 و�اں پر محدب ش�ٹ دست�اب ہو�


