
 ہے ایک پر لٹیجون کو انتخابات اور ب 23

 جون کو ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ نیو یارک کا ابتدائی انتخاب منسوخ ہو گیا تھا۔ 23کیا انتخابات 

جون کو ہو رہے ہیں! کانگریس، ریاستی اسمبلی اور ریاستی سینیٹ کے لیے ازیں قبل منصوبہ بند  23ہاں، انتخابات 

بورو صدر۔ نیو  Queensابتدائی انتخابات ہوں گے۔ اس کے عالوہ، سٹی کے ایک دفتر کے لیے ابتدائی انتخاب ہوگا: 

 ۔ہوگاکو کم از کم ایک ابتدائی انتخاب  جون 23یارک سٹی کے مضافات کی ایک بڑی اکثریت کے لیے 

 جون کو ہوگا۔ 23نیو یارک کا ڈیموکریٹک پریسیڈنشیل پرائمری 

 میں کیسے پتہ کروں کہ آیا میرے عالقے میں ایک انتخاب ہو رہا ہے؟

پر اپنا پتہ درج کرکے  nyc.pollsitelocator.comاپنے مضافات میں ہونے والے انتخابات کے بارے میں پتہ کریں اور 

ابلہ درج ہے دیکھیں کہ بیلٹ پر کون موجود ہے، جو جلد ہی دستیاب ہوگا۔ اگر آپ کی جماعت اور ضلع کے لیے کوئی مق

 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک ابتدائی انتخاب میں ووٹ ڈالنا ہے!

 بذریعہ ڈاک ووٹ ڈالنے کا طریقہ

 کیا میں بذریعہ ڈاک ووٹ ڈال سکتا ہوں؟

نے ایک ایگزیکیٹو آرڈر جاری کرکے کسی اہل ووٹر کو غائبانہ  Cuomoہاں، جون میں ابتدائی انتخابات کے لیے گورنر 

میں مرسلہ بیلٹ پر ووٹ ڈالنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن آپ کو غائبانہ بیلٹ کی درخواست مکمل کرکے، ایک  یا ڈاک

جون تک مکمل کرکے جمع کروا دینا ضروری ہے۔ مکمل کردہ بیلٹ  16ضروری ہے! یہ فارم درخواست کرنا بیلٹ کی 

 جون کی ڈاک کی مہر ہونا ضروری ہے۔ 23پر 

 ڈالنے کے لیے کیا کارروائی ہے؟بذریعہ ڈاک ووٹ 

 جون کے انتخاب میں بذریعہ ڈاک ووٹ ڈالنے کے لیے آپ کو چند اقدامات اختیار کرنے ہیں:

  درخواست کریں۔ ایک غائبانہ بیلٹ کی درخواست جمع کروا کر، ڈاک میں اپنے بیلٹ کی جون تک 16 .1

ڈاک سے بیلٹ بھجوانے کے لیے مطلوب ( سے آپ کو Board of Electionsپہال مرحلہ بورڈ آف الیکشنز ))

 ؛(ہے۔ یہیں مت رکیں!

 ؛موصول کریںدرخواست فارم میں آپ نے جو پتہ شامل کیا تھا اس پر اپنا غائبانہ بیلٹ  .2

 ؛ اورپُر کریںنیلی یا کالی روشنائی کا استعمال کرکے، گھر پر اپنا غائبانہ بیلٹ  .3

، جس کے لیے سپرد ڈاک کر دیںکو  Board of Electionsاپنی کاؤنٹی کے  جون تک 23اپنا مکمل کردہ بیلٹ  .4

لفافے کی ڈاک محصول ادا شدہ وہ لفافہ استعمال کریں جو آپ کو بیلٹ کےساتھ موصول ہوگا اور حسب ہدایت 

 ۔ پشت پر دستخط کریں

میں بھی آ سکتے ہیں،  آفس Board of Electionsاپنے بورو کے جون تک بذات خود  23آپ اپنا غائبانہ بیلٹ لے کر 

 لیکن ہم ڈاک کا استعمال کرنے کی تجویز کرتے ہیں تاکہ آپ گھر پر رہ کر بذات خود رابطے کو کم رکھ سکیں۔

 میں غائبانہ )یا ڈاک میں( بیلٹ کی درخواست کیسے کروں؟

ہر رجسٹرڈ ووٹر کو ایک غائبانہ بیلٹ کی  Board of Electionsان ہے۔ اس سال، یہ عمل پہلے سے کہیں زیادہ آس

https://nyc.pollsitelocator.com/search
https://vote.nyc/page/contact-us


درخواست ڈاک سے بھیج رہا ہے، جو آپ اپنے غائبانہ بیلٹ کی درخواست کرنے کے لیے مکمل کرکے واپس بھیجیں 

 گے۔ )آپ کو ڈاک سے مرسلہ درخواست میں ڈاک محصول ادا شدہ ایک واپسی لفافہ شامل ہوگا۔( 

است آپ کے ووٹر رجسٹریشن پر درج پتے پر ڈاک سے بھیجی جائے گی۔ اگر آپ گھر سے دور ہوں تو آپ یہ درخو

 درخواست کر سکتے ہیں کہ ایک غائبانہ بیلٹ آپ کے موجودہ مقام پر بھیجا جائے۔

 غائبانہ بیلٹ کی درخواست کرنے کے دیگر آسان طریقے موجود ہیں:

 پر nycabsentee.com آن الئن ●

 پر  AbsenteeJune2020@boe.nyc درخواستایک مکمل کردہ  ای میل کریں ●

 پر اور ایک غائبانہ بیلٹ کی درخواست کریں  VOTE-NYC (1-866-868-3692)-866-1 کال کریں ●

 کو آفس BOEاپنے بورو کے  درخواستایک مکمل کردہ  ڈاک سے بھیجیں ●

 پر 212-487-5349 درخواستایک مکمل کردہ فیکس کریں  ●

 آپ کو ان میں سے ایک طریقہ استعمال کرکے، صرف ایک بار بیلٹ کی درخواست کرنی ہوتی ہے۔ 

 میں غائبانہ بیلٹ کی درخواست )یا درخواست( فارم کیسے مکمل کروں؟

استعمال کرکے درخواست مکمل کریں۔ اگر آپ کورونا وائرس کی عالمگیر وبا کے سبب غائبانہ نیلی یا کالی روشنائی کا 

ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے کہ اس کی وجہ "عارضی بیماری" ہے )جس کی تعریف میں توسیع کرکے 

 کورونا وائرس کی زد میں آنے کے خطرے کو شامل کر دیا گیا ہے(۔

 بیلٹ اپنے گھر کے پتے کے عالوہ کسی مقام پر بھجوانے کی درخواست کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا غائبانہ

 جون ہے۔ 16غائبانہ بیلٹ کی درخواست کرنے کی آخری تاریخ 

 ہوگا؟ کرنا شامل محصول ڈاک وقت جتےیبھ سے ڈاک لٹیب غائبانہ ای درخواست یاپن مجھے ایک

جون پرائمری کے لیے ووٹرز کو ڈاک سے بھیجے گئے  23کے ایگزیکیٹو آرڈر کے مطابق،  Cuomoجی نہیں۔ گورنر 

 تمام غائبانہ بیلٹ میں پیش ادا شدہ واپسی ڈاک محصول شامل ہوگا۔

 ڈالوں؟ سےیک لٹیب غائبانہ ںیم

دھیان سے عمل کریں۔ آپ کو نیلی یا کالی روشنائی استعمال کرکے بیلٹ مکمل کریں اور تمام تحریری ہدایات پر  یا پنسل

 بیلٹ کے ساتھ فراہم کردہ واپسی لفافہ استعمال کرنا اور حسب ہدایت لفافہ کی پشت پر دستخط کرنا ضروری ہے۔

 مجھے اپنا بیلٹ کب بھیجنا ہے؟

سے آپ کو سپرد ڈاک کردہ بیلٹ میں  Board of Electionsہے۔  یمہر ہونا ضرور یڈاک ک یجون ک 23بیلٹس پر 

 پیشگی ادا شدہ واپسی ڈاک محصول شامل ہوگا۔

 

https://nycabsentee.com/
https://www.vote.nyc.ny.us/downloads/pdf/forms/boe/absenteevoting/absenglish.pdf
https://www.vote.nyc.ny.us/downloads/pdf/forms/boe/absenteevoting/absenglish.pdf
https://vote.nyc/page/contact-us
https://www.vote.nyc.ny.us/downloads/pdf/forms/boe/absenteevoting/absenglish.pdf


 ہے؟ معتبر ووٹنگ عےیذر کے ڈاک ایک

 اجازت یک ڈالنے ووٹ ڈاک عہیبذر کو ووٹرز ںیاستیر تمام۔ ہے مامون اور محفوظ( ووٹنگ ڈاک عہیبذر) ووٹنگ غائبانہ

 غائبانہ سے وںیدہائ باشندے کے ارکی وین اور ہوں قاصر سے ڈالنے ووٹ خود بذات کو انتخاب ومی وہ اگر ںیہ یتید

 ۔ںیہ رہے ڈالتے ووٹ

۔ ںیہ سکتے ڈال ووٹ خود بذات کو انتخاب ومی ای دوران کے مدت یک ووٹنگ وقت از قبل تو ای ،یبھ اب آپ شبہ، بال

 قہیطر نیبہتر کا کرنے شرکت ںیم انتخاب ریبغ ڈالے ںیم خطرے کو خود ووٹنگ ڈاک عہیبذر دوران، کے وبا ریعالمگ 

 ۔ہے

 کیا میں نومبر میں بذریعہ ڈاک ووٹ ڈال سکوں گا؟

اس وقت، صرف اہل وجہ )یا "عذر"( والے ووٹرز بذریعہ ڈاک ووٹ ڈال سکیں گے۔ اہل وجوہات درخواست فارم پر درج 

رہائش، اور شہر سے باہر کا سفر شامل ہیں اور ان میں بیماری، معذوری، طویل مدتی نگہداشت صحت کی فسیلیٹی میں 

کو گورنر کی جانب سے ایک عذر تصور کیا گیا ہے۔ یہی معاملہ نومبر میں ہو سکتا  COVID-19ہے۔ جون کے لیے، 

 ہے؛ اگر یہ تبدیل ہوتا ہے تو ہم اس صفحہ کو اپ ڈیٹ کر دیں گے۔ 

 بذات خود ووٹنگ

 ہوں؟ سکتا ڈال ووٹ خود بذات یبھ اب ںیم ایک

جون(  23جون( کے دوران اور یوم انتخاب ) 21 - 13ہاں۔ بذات خود ووٹنگ اب بھی، شروعاتی ووٹنگ کی مدت )جی 

 کو بھی دستیاب ہے۔ آپ اپنی پول سائٹ کو )جو ابتدائی بمقابلہ یوم انتخاب کو ووٹنگ کے لیے مختلف ہو سکتی ہے( 

کا استعمال کرکے پتہ کر سکتے ہیں۔ بیلٹ پر نشان زد کرنے کی ڈیوائسز  (Poll Site Locator) ٹریپول سائٹ لوک

 کے دفاتر میں دستیاب ہوں گی۔  Board of Elections)نیچے دیکھیں( تمام پول سائٹس پر اور 

اگر آپ بذات خود ووٹ ڈالنا چاہتے ہوں تو ممکن ہونے پر، ہم اول وقت میں ووٹ ڈالنے کی تجویز کرتے ہیں، کیونکہ 

 وقت انتظار کمتر ہونے اور بھیڑ تھوڑی کم ہونے کی توقع ہوتی ہے۔ 

 تعاون ےیمعذور افراد کے ل

 ہوگا؟  ایکر سکتا تو ک ںیاس پر دستخط نہ ایکو پڑھ  لٹیکے سبب غائبانہ ب یمعذور ںیاگر م

 یرسائ  قابل۔ ںیہ سکتے کر درخواست یک لٹیب غائبانہ یرسائ قابل ووٹرز معذور ے،یل کے انتخابات یابتدائ کے جون 23

 کے لیےکو بھیجا جا سکتا ہے۔ ووٹرز  NYC Board of Elections لیم یا عہیبذر فارم درخواست ےی ل کے لٹی ب غائبانہ

 ووٹرز۔ ہے یضرور ناید جیبھ تک جون 16 درخواست یاپن ےیل کے لٹیب غائبانہ یرسائ قابلیہ فارم استعمال کرنا اور

 ۔ںیہ سکتے کر دستخط پر فارم درخواست سے مدد یک دستخط یا ای پٹ ان یمتن

Board of Elections عہیبذر لٹیبووٹرز کو ایک قابل رسائی غائبانہ  ہو ممکن یجلد یجتن بعد کے ہونے موصول فارم 

 ۔گا جےیبھ یبھ لفافہ واال ےنام حلف کیا اور لفافہ یواپس شدہ ادا خرچ ڈاک کیا کو ووٹر ہذا بورڈ۔ گا جےیبھ لیم یا

۔ ہے سکتا لے آؤٹ پرنٹ کا لٹیب کردہ مکمل کےبعد اس اور ہے سکتا کر زد نشان کو انتخابات اپنے پر وٹریکمپ ووٹر

 ووٹر۔ ہے یضرور رکھنا ںیم لفافے والے ےنام حلف کو لٹیب کردہ مکمل اور کرنا دستخط پر فارم نامہ حلف کو ووٹر

 ۔دے کر لیم تک جون 23 اسے اور رکھے ںیم لفافے والے سائز بڑے کو لفافے والے ےنام حلف کہ ہے الزم پر

https://nyc.pollsitelocator.com/search
https://nyc.pollsitelocator.com/search
https://www.elections.ny.gov/NYSBOE/download/Voting/NYAccessibleElectronicAbsBallotApp.pdf
https://www.elections.ny.gov/NYSBOE/download/Voting/NYAccessibleElectronicAbsBallotApp.pdf


میں موجود بیلٹ  آفس BOE شروعاتی ووٹنگ پول سائٹ پر، یااپنی مقامی پول سائٹ، اپنی تفویض کردہ ووٹرز  معذور

 پر نشان زد کرنے کی ڈیوائس استعمال کر سکتے ہیں۔ 

 کیا میں ووٹ ڈال سکتا ہوں؟

 میں کس طرح پتہ کر سکتا ہو ں کہ آیا میرا رجسٹریشن اپ ٹو ڈیٹ ہے؟ 

کے پاس آپ کے ووٹر رجسٹریشن کی حالت چیک کرنے کے لیے ایک  Board of Electionsنیو یارک اسٹیٹ کے 

یہ ٹول آپ کا موجودہ رجسٹرڈ پتہ، جماعت سے الحاق اور آپ  ۔voterlookup.elections.ny.gov مفید ویب ٹول ہے:

 کے انتخابی اضالع فراہم کرے گا۔ 

 جون کو ووٹ ڈالنے کے لیے رجسٹر کر سکتا ہوں؟ 23میں اب بھی کیا 

مئی ہے۔ جون میں جماعت  29کی آخری تاریخ  ووٹ ڈالنے کے لیے رجسٹر کرنےجون کے ابتدائی انتخابات میں  23

کے ابتدائی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا اہل ہونے کے لیے، نئے ووٹرز کو رجسٹریشن کرواتے وقت اس سیاسی جماعت 

 میں اندراج کروانا ضروری ہے۔ 

 جون کو ووٹ ڈالنے کے لیے اہل ہوں؟ 23میں کیسے پتہ کروں کہ آیا میں 

سیاسی جماعت کے ذریعہ جس میں آپ رجسٹرڈ ہے کوئی انتخاب کیا جاتا ہے تو آپ ابتدائی  اگر آپ کے ضلع میں اس

کی مدد سے  ٹول ےکووٹر تالش کرنے  کی جانب سے NYS Board of Electionsانتخاب میں ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ 

استعمال کرکے  پول سائٹ لوکیٹراپنے ووٹر رجسٹریشن کی حالت اور جماعت سے الحاق چیک کریں۔ اس کے بعد، 

ہی اس  تصدیق کریں کہ آپ کی کمیونٹی میں کون سے مقابلے ہو رہے ہیں۔ صرف کسی جماعت کے ساتھ رجسٹرڈ ووٹر

 جماعت کے ابتدائی انتخابات میں ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ 

https://voterlookup.elections.ny.gov/
http://nyccfb.info/nyc-votes/registering/
https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://nyc.pollsitelocator.com/search

