میں نیو یارک کا ایک تارک وطن
باشندہ ہوں۔ کیا میں ووٹ ڈال سکتا ہوں؟
آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے ہیں اگر:

آپ ووٹ ڈالنے کے لیے رجسٹر کر سکتے
ہیں اگر آپ:

³

9 9وطن گیری کے ذریعہ امریکی شہری بن
جاتے ہیں

³

9 9اپنے امریکی شہری والدین کے ذریعہ
امریکی شہری بن جاتے ہیں

³

9 9ایسے امریکی شہری ہیں جس کی پیدائش
پیورٹو ریکو یا دیگر امریکی خطوں میں
ہوئی ہو

³

آپ پر الزم ہے کہ کم از کم  18سال عمر ہو
اس سال کے اختتام تک اور یوم انتخاب سے
قبل کم از کم  30دنوں تک نیو یارک کے
باشندے ہوں۔

³آپ نے وطن گیری کے لیے درخواست دی ہو
لیکن کارروائی مکمل نہیں کی ہو
³آپ کے پاس گرین کارڈ ہو
³آپ کے پاس ویزا یا دوسری قسم کی ترک
وطن کی حیثیت ہو یا ترک وطن کی کوئی
حیثیت نہ ہو
³آپ پیرول پر ہوں ّ
(ال یہ کہ گورنر نے مشروط
معافی دی ہو) ،بڑے جرم کی سزا یابی کے لیے
جیل میں ہوں ،عدالت کے ایک آرڈر کے ذریعہ
فی الحال ناقابل ہونے کا فیصلہ کیا گیا ہو یا
دوسری ریاست میں ووٹ ڈالنے کا منصوبہ بنا
رہے ہوں۔

اگر آپ نیو یارک اسٹیٹ میں ووٹ ڈالنے کے لیے رجسٹر کرنے کے تقاضے
پورے کرتے ہوں تو اس پتے پر جائیںWWW.VOTING.NYC :
ووٹ ڈالنے کے لیے رجسٹر کروانے کے لیے آپ کو انگریزی میں ماہر ہونا ضروری نہیں ہے۔
رائے دہندگان کے رجسٹریشن فارم انگریزی ،اردو ،اطالوی ،البانیائی ،بنگالی ،پولش ،ٹیگالوگ ،چینی،
روسی ،عربی ،فرانسیسی ،کوریائی ،ہسپانوی ،ہیشین کریول ،یدش یا یونانی میں دستیاب ہیں۔

اس امر سے قطع نظر کہ آپ ووٹ ڈالنے کے لیے رجسٹر کر سکتے ہیں یا نہیں ،اپنی کمیونٹی میں فیصلہ
سازی میں شرکت کے مزید طریقوں کے مدنظر اس کارڈ کی دوسری سمت دیکھیں!
اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا آپ امریکی شہری بننے کے اہل ہیں تو www.nyc.gov/citizenship
مالحظہ کریں یا  311پر کال کریں اور( “citizenship appointment”شہریت کے لیے اپائنٹمنٹ) بولیں۔

Urdu

جمہوریت میں شرکت کریں!
جمہوریت میں شرکت کرنے کا مطلب محض ووٹ ڈالنے سے کہیں زیادہ ہے۔ نیو یارک کے
تمام باشندے—شہریت یا ترک وطن کی حیثیت سے قطع نظر—کئی طریقوں سے اپنی
کمیونٹیز میں شرکت کر سکتے ہیں:

اپنے مقامی کمیونٹی بورڈ میں شامل ہوں :کمیونٹی بورڈ مقامی جمہوری گروپس
ہوتے ہیں جو مضافات کی ضروریات اور تشویشات کا ازالہ کرتے ہیں۔ اپنے
مقامی کمیونٹی بورڈ کے بارے میں معلومات  nyc.gov/cauپر تالش کریں
شراکتی بجٹ سازی میں حصہ لیں :بہت سارے مضافات میں  NYCکے باشندے
سٹی کے فنڈز خرچ کرنے کے طریقوں کا تعین کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔
شراکتی بجٹ سازی کے بارے میں  council.nyc.gov/pbپر مزید جانیں
تعلیمی کونسلز میں شامل ہوں NYC :کے تمام والدین اپنے بچوں کے اسکولی
ضلع اور چار شہر پیما تعلیمی کونسلز میں کمیونٹی کی تعلیمی کونسلز
 (community education councils, CEC)میں شرکت کرنے کے اہل
ہیں۔  nycparentleaders.orgپر مزید جانیں
سیاسی مہم میں رضاکارانہ طور پر اپنا وقت دیں :چاہے آپ ووٹ ڈالنے کے
لیے رجسٹر نہ کر سکتے ہوں ،پھر بھی آپ سیاسی مہم میں رضاکارانہ طور
پر اپنا وقت دے سکتے ہیں۔ موجودہ امیدواروں کی فہرست یہاں تالش کریں:
voting.nyc
اپنی کمیونٹی میں رضاکارانہ طور پر کام کریں :آپ سٹی کے ساتھ یا کمیونٹی
پر مبنی تنظیموں کے ساتھ رضاکارانہ طور پر کام کر سکتے ہیں۔ رضاکارانہ
طور پر کام کرنے کے مواقع معلوم کرنے کے لیےnyc.gov/service ،
مالحظہ کریں

