के तपाईं मतदान ददन तयार हुनुहुन्छ?
अद्यावदिक गररयो मं गलबार,अक्टु बर १३,२०२०
चुनाव ददन मं गलबार, नोभे म्बर ३,२०२० हो
मतदान गदाा ,तपाईंको अदिकार छ:

 तपाईंलाई अंग्रेजीमा केहि कहिनाई छ भने मतदान केन्द्रमा मतदान गनन मद्दतको लाहग तपाईंको मनपने कसैलाई ल्याउनुिोस्।
 सरकारबाट हनहित स्थानिरूमा भाषा सियोग प्राप्त गनुनिोस् ।
 अरु द्वारा नडरराई वा भेदभाव नभहि मतदान गनुनिोस्।
 चु नावमा डराउने वा भेदभाव हुने जस्तो लाग्न सक्छ तपाइँ को उच्चारणको कारण वा तपाइँ लाई मतदान हदने अहिकारलाई
अस्वीकार गने वा गलत स्टे ररयोटाइप अन्तगन त तपाइँ को मतदान हदने अहिकारलाई चु नौती हदँ दै तपाइँ लाई सताउने वा
तपाइँ लाई मतदान हदने अहिकार अस्वीकार गदै हक तपाइँ आफ्नो जातीको कारण एक नागररक हुनुहुन्न।

ओहायो मा कसले मतदान गना सक्दछ



संयुक्त राज्य अमेररका का नागररक;



तपाई चु नाबको लाहग कम्तिमा पहन ३० हदनको लाहग ओहिओ हनवासी हुनुहुनेछ िीक पहिले चुनाब हुनु अहग जु न तपाई
मतदान गनन चािनुहुन्छ



तपाईंलाई जे लमा राम्तिएको छै न (जे ल वा जेलमा)यस राज्य, अको राज्य, वा संयुक्त राज्य अमेररका को कानून अन्तगन त एक
गं भीर अपराि को लागी;





तपाईं एक प्रोबेट अदालत द्वारा मतदान उद्दे श्यको लाहग असक्षम िोहषत गररएको छै न; र

तपाई कम्तिमा १८ बषन उमेरको हुनुपछन अको आम चु नावको हदन भन्दा अहि। (यहद तपाई १८ बषनको हुनुहुन्छ वा आम
चु नाव भन्दा पहिले ,तपाईं उम्मेद्वार मनोनीत गननको लाहग प्राथहमक चु नावमा मतदान गनन सक्नुहुन्छ,तर तपाईं मुद्दािरू वा
पाटी केन्द्रीय सहमहतिरूमा मतदान गनन सक्नु हुन्न जबसम्म तपाईं १८ वषनको हुनुहुन्न);

चु नाव कानूनको उल्लंिनको लागी तपाईं स्थायी रूपमा अस्वीकृत हुनुहुन्न।
तपाईं आफ्नो राज्यको मतदानको लाहग ३० हदन पहछ मतदानको लाहग मतदान गनन योग्य हुनुहुन्छ जब तपाईं यस राज्यमा
मतदान गननका लाहग हवहिवत दतान हुनुहुन्छ।तपाइँ ले त्यो ३० हदन अवहिमा अनुपम्तस्थत मतपत्र अनुरोि गनन सक्नु हुन्छ।

मतपत्र ददनका लादग तपाईलाई मतदान गना दताा गररएको हुनुपदा छ।

प्रमुख दमदतहरू




सोमबार, अक्टु बर ५ - मतदान दतान गनन अम्तन्तम म्याद।
मंगलबार, अक्टु बर ६ - प्रारम्तिक मतदान सुरु हुन्छ।

शुक्रवार, अक्टु बर २३ –सुहनहित गनन हसफाररस गररयो हक मतदातािरूले यस हदन अहि अनुपम्तस्थत मतपत्रका लाहग
आवेदन हदन हतनीिरूको मतपत्र प्राप्त र हफतान गनन पयानप्त समयमा सुहनहित गनन।



मंगलबार, नोभेम्बर ३ – चु नाव हदन! तपाईंको मतदान स्थानमा व्यम्तक्तगत रुपमा भोट हदनुिोस् वा हनहित गनुनिोस् हक
तपाईंको अनुपम्तस्थत मतपत्र यस हदन सम्ममा हुलाक छाप गररएको छ।

मतदाता दताा : तपाईं दताा हुनुहुन्छ?


के तपाईले पहिले मतदान गनन दतान गनुनभयो?
o छ
o पुहि गनुनिोस् हक तपाईं अझै पनी दतान हुनुहुन्छ जिाँ तपाई अहिले बस्नुहुन्छ:
https://voterlookup.ohiosos.gov/voterlookup.aspx
o यहद तपाईं अब दतान हुनुहुन्न भने,आज पुन: दतान गनुनिोस्
https://olvr.ohiosos.gov/NCOA/NCOA
o यहद तपाईंको सहि िे गानामा दतान गररएको छै न भने, दतान अद्यावहिक गनुनिोस्:
https://olvr.ohiosos.gov/NCOA/NCOA
o

छै न
 आजै दतान गनुनिोस्!
 Online: https://olvr.ohiosos.gov/NCOA/NCOA
o तपाईलाई आवश्यक पने

ओिायो डराइभरको इजाजत पत्र वा ओहियो पहिचान काडन नम्बर

नाम

जन्म हमहत

िे गाना

तपाईंको सोसोल सेच्कुरे टीको अम्तन्तम चार अंकिरू
 हचिी:
 यहद तपाईंसँग आवश्यक जानकारीको कुनै भाग छै न भने,
िाम्रो कागज फाराम (पीडीएफ) प्रयोग गरे र तपाईंको मतदान िे गाना अद्यावहिक गनन यो हलं क
अनुसरण गनुनिोस्. एकचोहट तपाईंले यो फारम पूणन गनुनभए पहछ,तपाईंले िस्ताक्षर गनुन पछन र
यसलाई तपाईंको चु नाव काउन्टी बोडन मा पिाउनुिोस् ।
 राहिरय मेल मतदाता दतान फारम प्रयोग गरी:
https://www.eac.gov/voters/national-mail-voter-registration-form
o नाम पररवतन नको कारण दतान जानकारी अद्यावहिक गनन, िे गाना पररवतन न गनन वा एक
राजनीहतक पाटीसँग दतान गनन।
o तपाईले राज्य-हवशे ष हनदे शनिरू सूचीबद्ध पालना गनै पदन छ तपाईको राज्यको लाहग।
हतनीिरू फारमको पृष्ठ ३ मा सुरू हुन्छन् र राज्य द्वारा वणान नुक्रम अनुसार क्रमबद्ध
गररएका छन्। यो फारम भरे पहछ तपाईले आफ्नो नाममा िस्ताक्षर गनुन पछन जिाँ यो
संकेत गररएको छ र तपाईको राज्य वा स्थानीय चु नाव कायानलयमा प्रहक्रयाको लाहग
पिाउनु पछन । हनहित गनुनिोस् हक उहचत हुलाक डाकको साथ तपाईले यसलाई एउटा
िाममा मा मेल गनुनभयो।
o १५ भाषािरूमा फारम डाउनलोड गनुनिोस्:
 National Mail Voter Registration Form – English
  – طلب تسجيل الناخبArabic
 জাতীয় ডাক ভ াটার নিবন্ধি ফরম – Bengali





国家邮件选民登记表 – Chinese
Inscription sur les listes électorales – French
Aplikasyon Enskripsyon Elektè – Haitian Creole
रािरीय डाक मतदाता पंजीकरण फॉमन – Hindi




国立メール有権者登録フォーム – Japanese
ទម្រង់បែែែទនៃការចុះឈ្មុះអ្ន កឈ ុះឈននតថ្ននក់ជាតិ –
Khmer







전국 우편 유권자 등록 양식 – Korean
Solicitação para cadastro de eleitor – Portuguese
Заявка на регистрацию избирателя – Russian
Formulario nacional de inscripción de votantes – Spanish
National Mail Form ng Pagpaparehistro ng Botante –
Tagalog



Mẫu đăng ký quốc gia Thư cử tri – Vietnamese

अनुपस्थित मतपत्र पत्र द्वारा मतदान गनुाहोस्


के तपाईले मतपत्रबाट मेल अनुरोि गनुनभयो?
o

छ


o

यसलाई टर ् याक गनुनिोस्: https://www.ohiosos.gov/elections/voters/toolkit/ballot-tracking/

छै न
 यहद तपाई मतपत्र मेलमा अनुरोि गनन चािानुहुन्छ भने अझै त्यस्तो समय हुन सक्छ।
 अम्तन्तम हमहत: शहनबार, अक्टोबर ३१
 सुझाव!शुक्रवार,अक्टु बर २ सम्ममा तपाईंको VBM/अनुपम्तस्थत मतपत्र अनुरोि गनुनिोस् ताहक
तपाईंसँग यो प्राप्त गने र यसलाई फेरर मेल रगे र पिाउने समय छ।
 ओिायोमा तपाई मतदाता दतान हुनुपदन छ।
 कसरी आवे दन गने:
 यिाँ पुरा फारम भर्न को लाहग डाउनलोड,हप्रन्ट गनुनिोस्:
https://www.ohiosos.gov/elections/voters/how-to-request-your-absentee-ballot/
 तपाईंले अनुरोि गनुन भएको फारमलाई चु नावको लाहग आफ्नै कोउन्ती बोडन मा मेल गनुनिोस्। बोडन
मेल गने िे गानािरू यिाँ उपलब्ध छन् https://www.ohiosos.gov/boards.
 मेलमा तपाईंको मतपत्र प्राप्त गनन प्रतीक्षा गनुनिोस् तपाईंको काउन्टी चु नावको बोडन बाट। यहद
तपाईंसँग आफ्नो अनुपम्तस्थत मतपत्र अनुरोिको बारे मा प्रश्न भये आफ्नो काउन्टी चु नाव बोडन
सम्पकन गनुनपछन ।







मलाई मेरो VBM/अनुपम्तस्थत मतपत्र पूरा गनन के चाहिन्छ?
ओहियो डराइभरको इजाजतपत्र
सोसोल सेच्कुरे टी इजाजतपत्र

म कसरी आफ्नो मतपत्र मेल गरे र हफतान गनन सक्दछु ?
 हनदे शनिरू VBM/अनुपाम्तस्थत मतपत्र सहित समावे श छन्। हतनीिरूलाई पूणन र साविानीपूवनक अनुसर गनुनिोस्।
 यहद तपाईंको मतपत्र मेलमा छोड् न चािनुहुन्छ भने, यस्लाई आफ्नो county board of electionsव्यम्तक्तगत रूपमा
बु झाउनुिोस् चु नावको हदन(मंगलबार, नोभेम्बरर ३) बे लुका ७:३० बजे पहिले।





यहद तपाईले आफ्नो मतपत्र हफतान पिाउन यु .एस. पोस्टल सेवा (USPS) प्रयोग गने योजना बनाउनु भएको छ भने,
o यहद तपाईं मेल माफनत आफ्नो अनुपम्तस्थत हफतान गनुनभयो भने, यो चु नाव हुनुभन्दा अहिल्लो हदन पोिमाकन हुनुपनेछ र
तपाईको काउन्टी चु नाव बोडन ले चु नावको १० हदन पहछ सम्मा प्राप्त हुनुपनेछ। ।राज्य कानून द्वारा, पोिमाकनले हुलाक
हमटरको रूपमा हुलाक प्रमाण प्रणालीद्वारा हचहित हमहत समावेश गदै न। युएसपीएसले अनुमान गरे को छ हक तपाईको
मतदान गरीएको अनुपम्तस्थत मतपत्रलाई मेल माफनत तपाईको चु नाव बोडन मा पिाउन दु ई दे िी पाँ च हदन लाग्न सक्छ।
o यहद तपाईं चु नावको १ िप्ता अहग बित मेलमा तपाईंको मतदान गररएको मतपत्र हफतान गदै हुनुहुन्छ भने,तपाइँ ले
यसलाई USPS मा लानु पदन छ चु नाव अहिल्लो हदन भन्दा अहि र हनहित गनुनिोस् हक यसले हनम्नको रूपमा पोिमाकन
प्राप्त गदन छ:
 यहद तपाईं USPS ग्रािक सेवा झयलमा वा व्यापाररक मेहशनमा िररद गररएको पोस्टल प्रयोग गनुनहुन्छ भने,
ले बलमा हमहत गररएको पोिमाकन िो। तपाईको मतपत्रलाई पोिमाकन गने यो USPS हसफाररश तरीका िो।
 यहद तपाईं हुलाक हटकटिरू प्रयोग गनुनहुन्छ भने, यो पोस्टमाकन हुन भनेर सोध्नुिोस्।

सुझाव:चाँडो गनुनिोस्! चुनाव हदन भन्दा कम्तिमा एक िप्ता अहि हफतान पिाउनुिोस्।
यहद तपाईले मतपत्र प्राप्त गनुनभएन भने वा मेल माफनत मतदान गनन समय प्राप्त गनुनभएन भने कायनको योजना बनाउनुिोस्।
यहद तपाईं आफ्नो VBM/अनुपम्तस्थत मतपत्र मेलमा हफतान गनुनभएन भने र यसको सट्टा चु नावको हदनमा तपाईंको मतदान
स्थानमा जाने हनणनय गनुनभयो भने तपाईंले एक अस्थायी मतपत्रमा मतदान गनुनपनेछ।

व्यस्िगत रूपमा मतदान



यहद तपाईं चाँडै मतदान गनन चािानुहुन्छ भने:
 मंगलबार,अक्टु बर ६, बाट सुरू गदै ,दतान मतदातािरूले ओहियोमा चाँ डै मतदान गनन सक्दछन्। प्रारम्तिक मतदान
सोमबार, नोभेम्बर २ मा हदउँ सो २ बजे समाप्त हुन्छ।
 स्थानिरू: https://www.ohiosos.gov/elections/voters/toolkit/early-voting



यहद तपाइँ चु नावको हदन मतदान गने योजनामा हुनुहुन्छ भने:
 तपाईंको मतदान स्थान िोज्नु िोस्: https://www.ohiosos.gov/elections/voters/toolkit/polling-location/
 समय: हबिान ६:३० दे म्ति ७:३० सम्म।
 लाइन मा रिनुिोस्!यहद तपाईं बे लुका ७:३० सम्म मतदानमा पुग्नुभयो भने,तपाईंलाई मतदान गनन अनुमहत हदइनेछ।



मतदाता आईडी: ओिायोमा मतदान गनन आईडी आवाश्यक हुन्छ। आईडीको मान्य प्रकारिरू:
एक अप्रचहलत ओहियो डराइभरको इजाजतपत्र वा राज्य पररचय पत्र वा वतन मान वा पूवन िे गाना सहित यती लामो समय सम्म
मतदाताको उपम्तस्थत आवासीय िे गाना त्यस हनहितताको लाहग दतान मतदातािरूको आहिकाररक सूचीमा छाहपएको छ;
 एक सैन्य पहिचान;
 फोटो पररचय जु न संयुक्त राज्य सरकार वा ओिायो राज्य द्वारा जारी गररएको छ,त्यो मतदाता नाम र वतन मान िे गाना
समावे श गररएको र यसको म्याद समाप्त हुने हमहत छ त्यो हबतेको छै न;
 एक मौहलक वा मतदाताको नाममा भएको उपम्तस्थत िे गाना सहित िालको उपयोहगता हबलको प्रहतहलहप;
 एक मौहलक व मतदाता नाम र उपम्तस्थत िे गानाको साथ िालको बैं क हववरणको प्रहतहलहप;
 एक मौहलक वा मतदाताको नाममा भएको उपम्तस्थत िे गाना सहित िालको सरकाररी चेकको प्रहतहलहप
 एक मौहलक वा मतदाताको नाममा रिे को उपम्तस्थत िे गानाको साथ िालको पेचेकको प्रहतहलहप; वा
 एक मौहलक वा िालको सरकारी कागजातको प्रहतहलहप (हनवान चन बोडन ले पिाएको मतदाता दतान सूचना बािे क)मतदाताको
नाम र उपम्तस्थत िे गाना भएको।


िालको आईडी माहथको गत १२ महिनाको कुनै पहन रूप िो।
यहद तपाईं आफ्नो मतदान स्थानमा आईडीको स्वीकृत फारम हबना जानुभयो भने, तपाईंले या त आफ्नो ओिायो डराइभर
इजाजतपत्र वा राज्य पहिचान नम्बर प्रदान गनन सक्नुहुन्छ (जु न दु ई अक्षर िरुको सुरु पहछ ६ अंकिरू हुन्छ )वा तपाईंको
सोसल हसक्युररटी नम्बरको अम्तन्तम चार अंक र एक अस्थायी मतपत्र हदनुिोस् एक। एक पटक जानकारी समीक्षा र चु नाव बोडन
द्वारा प्रमाहणत पहछ,तपाईको मतपत्र गणना हुनेछ।
यहद तपाईं माहथ सूचीबद्ध कागजात वा जानकारी प्रदान गनुनहुन्न भने,तपाईं अझै पहन एक अस्थायी मतपत्र मतदान गनन
सक्नु हुन्छ। जिाँ सम्म, त्यो मतपत्र गणना गनन को लागी,तपाईले चु नाव को हदन को सात हदन भन्दा अहग नै चु नाव बोडन मा
पहिचानको एक योग्यता फारम प्रदान गनन पछन ।



तपाईंको अहिकारिरू जान्नु िोस्: अस्थायी मतपत्रिरू
 चु नाव हदन अहि:यहद तपाईं एक ओिायो सीमाबाट अकोमा सनुनभएको छ र आफ्नो िे गाना पररवतन न गननका लाहग अम्तन्तम
हमहत भन्दा अहि आफ्नो मतदाता दतन अद्यावहिक िनुन पछन (चुनाव भन्दा ३० हदन अहि),त्यसो भए पछी तपाईले एक
अस्थायी मतपत्र व्यम्तक्तगत रुपमा चु नाव बोडन को कायानलयमा िाल्न सक्नुहुन्छ,वा त्यो उद्दे श्यका लाहग चु नाव बोडन द्वारा
तोहकएको स्थान, चु नाव भन्दा २८ औं हदन अहग शु रु गनुनिोस्।
 चु नाव हदनमा: तपाईंको िालको आवासीय िे गानामा आिाररत तोहकएको मतदान स्थानमा,वा, यहद तपाईं एक ओिायो
सीमानाबाट अकोमा सनुनभएको छ र आफ्नो िे गाना पररवतन न गननका लाहग अम्तन्तम हमहत भन्दा अहि आफ्नो मतदाता दतन
अद्यावहिक गनुनभएन (चु नाव भन्दा ३० हदन अगाहड) त्यसो भए आफ्नो अस्थायी मतपत्र व्यम्तक्तगत रुपमा चु नाव बोडन को
कायान लयमा िाल्न सक्नु हुन्छ।

भाषा सहायता
तपाईंसँग मतदानको क्रममा भाषा सिायता को अहिकार छ।
 मतदान अहिकार ऐनको सेक्शन २०८ अन्तगनत तपाईं चुनावमा आफ्नो दोभाषे / वा अनुवादक ल्याउन सक्नुहुनेछ, जबसम्म
हतनीिरू तपाईंको रोजगारदाता वा तपाईंको संिका एजेन्ट िोइन।




सुझाव: यदद तपाईंलाई भाषाको लादग सहायता चादहएमा, सहयोगको लादग सोध्नुहोस् र सहयोग गना इच्छु क व्यस्ि
फेला पानुाहोस्!

कुनै पहन अहतररक्त भाषा सिायता आवश्यकतािरूको लाहग तपाईंको राज्य र कानूनिरू जाँ च गनुनिोस्।

िप जानकारीको लादग, भ्रमण गनुाहोस्:
https://www.ohiosos.gov/elections/voters/
www.advancingjustice-aajc.org/election2020
यदद तपाईंसँग मतदानको बारे मा कुनै प्रश्नहरू छन्, चाहे ठूलो होस् वा सानो,
िामीलाई कल गनुनिोस् 1-888-API-VOTE (1-888-274-8683) मद्दत को लागी
अंग्रेजी, मन्डाररन (普通話), क्यान्टोहनज (廣東話), कोररयान (한국어), हभयतनामी (tiếng Việt), तागालोग, उदू न ()اردو, हिन्दी
(हिं दी), र बं गाली/बंगला (বাাংলা). िामी चु नाव हदन अहि, र पहछको लाहग सियोग प्रदान गनन उपलब्ध छौं।

