ووٹ ڈاﻟﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ رﺟﺴﮣﺮﯾﺸﻦ ﮐﺮواﻧﺎ FAQ

ﻣﯿﮟ ووٹ ڈاﻟﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ رﺟﺴﮣﺮﯾﺸﻦ ﮐﺲ طﺮح ﮐﺮاؤں؟
اﯾﮏ ووﮢﺮ رﺟﺴﮣﺮﯾﺸﻦ ﻓﺎرم ﭘُﺮ ﮐﺮﯾﮟ اور اﺳﮯ ﺑﺬات ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﺬرﯾﻌہ ڈاک  NYCﺑﻮرڈ آف اﻟﯿﮑﺸﻨﺰ [NYC Board of
]) Elections (BOEﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﻤﻊ ﮐﺮواﺋﯿﮟ۔ آپ رﺟﺴﮣﺮﯾﺸﻦ ﻓﺎرم  BOEﮐﯽ وﯾﺐ ﺳﺎﺋﭧ )(www.vote.nyc.ny.us
ﺳﮯ ڈاؤن ﻟﻮڈ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ،اﭘﻨﮯ ﻣﻘﺎﻣﯽ  BOEآﻓﺲ ﻣﯿﮟ ، NYCاﯾﺠﻨﺴﯽ ﮐﺴﮣﻤﺮ ﺳﺮوﺳﺰ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﮯ اﯾﮏ ﻓﺎرم
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ،ﯾﺎ ڈاک ﺳﮯ اﯾﮏ ﻓﺎرم ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ) 866-VOTE-NYCﺳﻤﺎﻋﺘﯽ ﻧﻘﺺ ﮐﮯ
ﻟﯿﮯ (  212-487-5496ﭘﺮ ﮐﺎل ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔  NYﮐﮯ ﺑﺎﺷﻨﺪے آن ﻻﺋﻦ ﺑﮭﯽ رﺟﺴﮣﺮ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ )ﻧﯿﭽﮯ دﯾﮑﮭﯿﮟ(۔
ڈاک ﮐﮯ ﻧﺸﺎن ﻟﮕﮯ ﮨﻮﺋﮯ اور ﺑﺬات ﺧﻮد رﺟﺴﮣﺮﯾﺸﻦ ﮐﯽ ﻋﺮﺿﯿﻮں ﮐﮯ ﻟﯿﮯ آﺧﺮی ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮟ آپ ووٹ ڈاﻟﻨﺎ
ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺳﮯ  25دن ﭘﮩﻠﮯ ﮨﮯ۔
ﮐﯿﺎ ﻣﯿﮟ آن ﻻﺋﻦ ووٹ ڈاﻟﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ رﺟﺴﮣﺮ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮں؟
آن ﻻﺋﻦ ووﮢﺮ رﺟﺴﮣﺮﯾﺸﻦ  DMVﮐﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ دﺳﺘﯿﺎب ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﮯ ﻟﯿﮯ اﯾﮏ درﺳﺖ ﻧﯿﻮ ﯾﺎرک اﺳﮣﯿﭧ ﮐﺎ  IDﻣﻄﻠﻮب
ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﭘﺮوﻓﺎﺋﻞ ﺳﯿﭧ اپ ﮐﺮﻧﮯ اور آن ﻻﺋﻦ رﺟﺴﮣﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ  DMVﮐﯽ وﯾﺐ ﺳﺎﺋﭧ ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮﯾﮟ :
۔http://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application
ﻣﺠﮭﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﭘﺘہ ﮐہ آﯾﺎ ﻣﯿﮟ ووٹ ڈاﻟﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ رﺟﺴﮣﺮڈ ﮨﻮں — ﻣﯿﮟ ﯾہ ﮐﯿﺴﮯ ﭘﺘہ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮں؟
اﭘﻨﮯ رﺟﺴﮣﺮﯾﺸﻦ ﮐﯽ ﺻﻮرﺗﺤﺎل آن ﻻﺋﻦ ﭼﯿﮏ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ووﮢﺮ رﺟﺴﮣﺮﯾﺸﻦ ﻟﮏ اپ )(Registration Look-up
)(http://voterlookup.elections.state.ny.usﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﯾﮟ ،ﯾﺎ اﻋﺎﻧﺖ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ  866-VOTE-NYCﭘﺮ ﮐﺎل
ﮐﺮﯾﮟ۔
ﮐﯿﺎ ﻣﯿﺮی رﺟﺴﮣﺮﯾﺸﻦ ﮐﯽ ﻣﯿﻌﺎد ﺧﺘﻢ ﺷﺪه ﮨﻮ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ؟
آپ ﮐﯽ رﺟﺴﮣﺮﯾﺸﻦ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ اﺧﺘﺘﺎﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ آپ ﻧﮯ ﭘﭽﮭﻠﮯ دو وﻓﺎﻗﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯿﮟ ووٹ ﻧﮩﯿﮟ
ڈاﻟﮯ ﯾﺎ اﮔﺮ آپ ﮐﮩﯿﮟ اور ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮨﻮﮔﺌﮯ اور آپ ﻧﮯ  BOEﮐﮯ ﭘﺎس اﭘﻨﺎ ﭘﺘہ اپ ڈﯾﭧ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮواﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ اﺳﮯ ﻏﯿﺮ
ﻓﻌﺎﻟﻮں ﻣﯿﮟ ڈال دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ۔
ﭘﭽﮭﻠﯽ ﺑﺎر ووٹ ڈاﻟﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺳﮯ اﮔﺮ ﻣﯿﮟ ﻧﯿﻮ ﯾﺎرک ﺳﮣﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﯽ ﮐﮩﯿﮟ اور ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮨﻮ ﮔﯿﺎ ﮨﻮں ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﮨﻮﮔﺎ؟
آپ ﮐﮯ ﮐﮩﯿﮟ اور ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ ﻧﯿﻮ ﯾﺎرک اﺳﮣﯿﭧ ﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮﻧﮑﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ ﮐہ  25دﻧﻮں ﮐﮯ اﻧﺪر  BOEﮐﮯ ﭘﺎس آپ
اﭘﻨﺎ ﭘﺘہ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮوا ﻟﯿﮟ۔ آپ اﯾﮏ ﻧﯿﺎ ووﮢﺮ رﺟﺴﮣﺮﯾﺸﻦ ﻓﺎرم ﺟﻤﻊ ﮐﺮواﮐﺮ اور ﻓﺎرم ﭘﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘُﺮ ﮐﺮﮐﮯ ﯾہ ﮐﺎم ﮐﺮ
ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ،ﻧﯿﺰ "ووﮢﻨﮓ ﮐﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﮯ" ﮐﺎ ﻟﯿﺒﻞ ﻟﮕﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺑﺎﮐﺲ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﺎ ﻧﯿﺎ اور ﭘﺮاﻧﺎ ﭘﺘہ درج ﮐﺮﯾﮟ،
ﺟﺲ ﭘﺎرﮢﯽ ﻣﯿﮟ اﻧﺪارج ﮐﺮواﻧﮯ ﮐﮯ ﺧﻮاﮨﺎں اس ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺑﺎﮐﺲ ﮐﻮ ﻧﺸﺎن زد ﮐﺮﯾﮟ )ﯾہ ﮐﺎم ﺑﮩﺮ ﺣﺎل ﮐﺮﯾﮟ ﭼﺎﮨﮯ آپ اﭘﻨﮯ
ﭘﺮاﻧﮯ ﭘﺘﮯ ﭘﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺎرﮢﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺪرج ﮨﻮں( ،اور ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑہ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﺮﯾﮟ۔ اﮔﺮ آپ ﮐﮩﯿﮟ اور ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮨﻮﮔﺌﮯ ﻟﯿﮑﻦ آپ ﻧﮯ آﺧﺮی ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ  BOEﮐﮯ ﭘﺎس اﭘﻨﺎ ﭘﺘہ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮواﯾﺎ ﺗﻮ آپ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﻧﺌﯽ ﭘﻮﻟﻨﮓ ﮐﯽ ﺟﮕہ
ﭘﺮ ﺟﺎﻧﺎ اور ﺣﻠﻔﯿہ ﺑﯿﻠﯿﭧ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ووٹ ڈاﻟﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ۔  866-VOTE-NYCﭘﺮ ﮐﺎل ﮐﺮﮐﮯ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ آﯾﺎ آپ ﮐﮯ ﭘﺘﮯ
ﮐﯽ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﭘﺮ ﮐﺎررواﺋﯽ ﮨﻮ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ۔

1

ﮐﯿﺎ ﮐﺴﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺟﺮم ﺳﮯ ﻣﯿﺮا رﺟﺴﮣﺮﯾﺸﻦ ﮐﺮواﻧﮯ اور ووٹ ڈاﻟﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ؟
آپ رﺟﺴﮣﺮﯾﺸﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮوا ﺳﮑﺘﮯ ﯾﺎ ووٹ ﻧﮩﯿﮟ ڈال ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ،اﮔﺮ آپ ﮐﻮ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺟﺮم ﮐﺎ ﻣﺠﺮم ﻗﺮار دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ اورﻣﻨﺪرﺟہ
ذﯾﻞ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ:
•
•

آپ ﻓﯽ اﻟﺤﺎل ﻗﯿﺪ ﻣﯿﮟ ﮨﻮں؛ ﯾﺎ
آپ ﭘﯿﺮول ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﮨﻮں۔

آپ رﺟﺴﮣﺮﯾﺸﻦ ﮐﺮوا ﺳﮑﺘﮯ اور ووٹ ڈال ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ اﮔﺮ آپ ﮐﻮ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺟﺮم ﮐﺎ ﻣﺠﺮم ﻗﺮار دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ
اورﻣﻨﺪرﺟہ ذﯾﻞ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ:
آپ ﮐﻮ ﭘﺮوﺑﯿﺸﻦ ﭘﺮ ﺳﺰا ﮨﻮﺋﯽ ﺗﮭﯽ؛
•
•
•
•

آپ ﮐﻮ ﺳﺰاﺋﮯ ﻗﯿﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺋﯽ ﺗﮭﯽ ﯾﺎ آپ ﮐﯽ ﺳﺰاﺋﮯ ﻗﯿﺪ ﻣﻌﻄﻞ ﮨﻮ ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯽ؛
آپ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﺳﺰاﺋﮯ ﻗﯿﺪ ﮐﺎٹ ﻟﯽ ﮨﮯ ،وﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ آپ ووٹ ڈاﻟﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ دوﺑﺎره
رﺟﺴﮣﺮﯾﺸﻦ ﮐﺮواﻧﮯ ﮐﮯ اﮨﻞ ﮨﯿﮟ
آپ ﭘﯿﺮول ﭘﺮ ﺗﮭﮯ اور ﭘﮭﺮ آپ ﮐﻮ ڈﺳﭽﺎرج ﮐﺮ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ،وﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ آپ ووٹ ڈاﻟﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ دوﺑﺎره
رﺟﺴﮣﺮﯾﺸﻦ ﮐﺮواﻧﮯ ﮐﮯ اﮨﻞ ﮨﯿﮟ؛ ﯾﺎ
آپ ﮐﻮ ﻣﻌﺎﻓﯽ ﻣﻞ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ۔

ﮐﯿﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ روﯾﮯ ﮐﺎ ﻣﺠﺮم ﻗﺮار دﯾﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﺳﮯ رﺟﺴﮣﺮﯾﺸﻦ ﮐﺮواﻧﮯ اور ووٹ ڈاﻟﻨﮯ ﮐﺎ ﻣﯿﺮا ﺣﻖ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ؟
آپ ﺟﯿﻞ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ رﺟﺴﮣﺮﯾﺸﻦ ﮐﺮوا ﺳﮑﺘﮯ اور ووٹ ڈال ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ،اﮔﺮآپ ﮐﻮ ﺻﺮف ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ روﯾﮯ ﮐﺎ ﻣﺠﺮم ﻗﺮار دﯾﺎ
ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ۔ ﭼﺎﮨﮯ آپ ﮐﻮ ﻧﯿﻮ ﯾﺎرک ﮐﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯿﮟ ،ﮐﺴﯽ دوﺳﺮی رﯾﺎﺳﺖ ﮐﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﯾﺎ وﻓﺎﻗﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﺠﺮم ﻗﺮار دﯾﺎ
ﮔﯿﺎ ﮨﻮ ﯾﮩﯽ اﺻﻮل ﻻﮔﻮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔ آپ ﮐﻮ رﺟﺴﮣﺮﯾﺸﻦ ﮐﺮواﻧﮯ اور ووٹ ڈاﻟﻨﮯ ﮐﮯ واﺳﻄﮯ اﭘﻨﮯ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧہ رﯾﮑﺎرڈ ﮐﮯ
ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺷﮩﺎدت ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﯿﮟ ﻓﯽ اﻟﺤﺎل ﺑﮯ ﮔﮭﺮ ﮨﻮں ،ﮐﯿﺎ ﻣﯿﮟ رﺟﺴﮣﺮﯾﺸﻦ ﮐﺮوا ﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮں اور ووٹ ڈال ﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮں؟
ﮨﺎں آپ ﮐﻮ رﺟﺴﮣﺮﯾﺸﻦ ﮐﺮواﻧﮯ اور ووٹ ڈاﻟﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ۔ ووﮢﺮ رﺟﺴﮣﺮﯾﺸﻦ ﻓﺎرم ﭘُﺮ ﮐﺮﯾﮟ اور آپ ﺟﮩﺎں رﮨﺘﮯ
ﮨﯿﮟ وﮨﺎں ﮐﮯ ﭘﺘﮯ ﮐﮯ ﺑﻄﻮر وه ﻣﻘﺎم ﻟﮑﮭﯿﮟ ﺟﮩﺎں آپ ﻣﻞ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ،ﺟﯿﺴﮯ
”“Bench on Central Park on 86th Street۔ اس ﭘﺘﮯ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ آپ ﮐﻮ اﯾﮏ ﭘﻮل ﺳﺎﺋﭧ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ ﭘﻨﺎه
ﮔﺎه ﮐﺎ ﭘﺘہ ، P.O.ﺑﺎﮐﺲ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﮐﮯ ﻣﻤﺒﺮ ﮐﺎ ﭘﺘہ اس ﭘﺘﮯ ﮐﮯ ﺑﻄﻮر ﻟﮑﮭﯿﮟ ﺟﺲ ﭘﺮ آپ ﮐﻮ ڈاک ﻣﻠﺘﯽ ﮨﮯ۔ آپ ﮐﺎ ووﮢﺮ
ﮐﺎرڈ اﺳﯽ ﭘﺘﮯ ﭘﺮ ﺑﮭﯿﺠﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔
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