
 

ہیں؟  تیار لیے کے ڈالنے ووٹ آپ کیا  
2022 نومبر، 8 منگل، :دن کا انتخابات  

 

ووٹ ڈالنے کے لیے، آپ کو الزمی  
 طور پر: 

  امریکی شہری ہونا چاہیے 
    سال سے زائد عمر ہونا چاہیے   18انتخابات کے دن 
   ووٹ ڈالنے کے لیے رجسڻر شده ہونا چاہیے 

 :پہلے سے دن  کے انتخابات 
 تصدیق کریں کہ آپ رجسڻر شده ہیں ♦
ووٹ ڈالنے کا اراده رکھتے ہیں، تو قبل از وقت اپنی پولنگ کی جگہ کا مقام  اگر آپ انتخابات کے دن ذاتی طور پر   ♦

 کر لیں چیکاور اس کے عمل کاری کے اوقات 
اگر آپ وقت سے پہلے ووٹ ڈالنے (اگر دستیاب ہو) کا انتخاب کریں، تو وقت سے پہلے ووٹ ڈالنے کے لیے ووڻنگ   ♦

 کریں کو چیککے مقامات، اس کے عمل کاری کے اوقات اور اس کے لیے دستیاب دنوں 
 کا انتخاب کریں تو: اگر آپ بذریعہ میل ووٹ ڈالنے   ♦

o ٹ کی درخواست دیںمناسب ڈیڈالئن سے پہلے بذریعہ میل بیل 
o  (اگر آپ کی ریاست یہ سہولت فراہم کرتی ہے) اپنے بیلٹ کو ڻریک کریں 
o  اگر آپ کو اپنا بیلٹ وقت پر موصول نہ ہو تو بیک اپ منصوبہ تیار رکھیں 

  

 :یہاں اس بارے میں مزید معلومات حاصل کریں کہ آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے کن چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیئے 
https://www.advancingjustice-aajc.org/election2022 

 :ہے  حاصل  حق کا  چیزوں ذیل مندرجہ کو آپ وقت، ڈالتے ووٹ
کرنے کے لیے اپنی مرضی اگر آپ کو انگریزی میں کوئی مشکل الحق ہے تو ووڻنگ بوتھ میں ووٹ ڈالنے میں اپنی مدد  ♦

 کے کسی شخص کو لے کر آئیں
 مخصوص جگہوں پر حکومت کی جانب سے زبان کی معاونت وصول کریں ♦
 دوسروں کی جانب سے خوفزده کیے جانے یا امتیازی سلوک کے بغیر ووٹ ڈالیں ♦

o  کوئی آپ کے  انتخابات میں خوفزده کیے جانے یا امتیازی سلوک برتے جانے کا عمل ایسا ہو سکتا ہے کہ
لہجے کی وجہ سے آپ کو ہراساں کر رہا ہو یا آپ کے ووٹ ڈالنے کے حق سے انکار کر رہا ہو یا آپ کی  

نسل یا لسانیت کی وجہ سے اس غلط نظریے کی بناء پر آپ کے ووٹ ڈالنے کے حق کو چیلنج کر رہا ہو  
 کہ آپ یہاں کے شہری نہیں ہیں

 یں مزید معلومات یہاں مالحظہ کریں:ووڻنگ میں اپنے زبان کے حقوق کے بارے م
www.advancingjustice-aajc.org/language-rights 

 اگر آپ کے ووڻنگ کے بارے میں کوئی سواالت ہیں، چاہے بڑے ہوں یا چھوڻے، 
 پر کال کریں  VOTE (1-API-888-1-888-274-(8683تو ان زبانوں میں مدد کے لیے ہمیں  

اور   ،)िहंदी(، ہندی (اردو)، تگالوگ، اردو )ệng Viếti(t، ویتنامی )한국어(، کورین )廣東話(، کینڻنی)普通話(انگریزی، مندارین  
 ۔ ہم انتخابات کے دن تک، انتخابات کے دن اور انتخابات کے دن کے بعد تک کی معلومات )বাংলা(بنگالی/بنگال 

 فراہم کرنے کے لیے دستیاب ہیں۔  
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