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  FAQ ووٹ ڈالنے کے لیے رجسڻریشن کروانا
 
 
   
 
 
 

  میں ووٹ ڈالنے کے لیے رجسڻریشن کس طرح کراؤں؟
 NYC Board of] بورڈ آف الیکشنز NYC ایک ووڻر رجسڻریشن فارم پُر کریں اور اسے بذات خود یا بذریعہ ڈاک

(BOE)] Elections  کے پاس جمع کروائیں۔ آپ رجسڻریشن فارمBOE  سائٹ کی ویب )www.vote.nyc.ny.us (
ایجنسی کسڻمر سروسز کے مقامات سے ایک فارم  NYC ،آفس میں BOE سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اپنے مقامی

سماعتی نقص کے  (VOTE-NYC-866 حاصل کرسکتے ہیں، یا ڈاک سے ایک فارم کی درخواست کرنے کے لیے
سکتے ہیں (نیچے دیکھیں)۔  ہوکے باشندے آن الئن بھی رجسڻر  NY پر کال کر سکتے ہیں۔ ) 5496-487-212 لیے

ووٹ ڈالنا آپ ڈاک کے نشان لگے ہوئے اور بذات خود رجسڻریشن کی عرضیوں کے لیے آخری تاریخ جس انتخاب میں 
 دن پہلے ہے۔ 25چاہتے ہیں سے 

  سکتا ہوں؟ ہوڻر میں آن الئن ووٹ ڈالنے کے لیے رجسکیا 
مطلوب  ID کی معرفت دستیاب ہے لیکن اس کے لیے ایک درست نیو یارک اسڻیٹ کا DMV آن الئن ووڻر رجسڻریشن

: کی ویب سائٹ مالحظہ کریں  DMVہے۔ پروفائل سیٹ اپ کرنے اور آن الئن رجسڻر کرنے کے لیے یہوت
 application-registration-voter-info/electronic-http://dmv.ny.gov/more۔

 کیسے پتہ کر سکتا ہوں؟یہ میں  —مجھے نہیں پتہ کہ آیا میں ووٹ ڈالنے کے لیے رجسڻرڈ ہوں 
 up) -(Registration Lookووڻر رجسڻریشن لک اپ اپنے رجسڻریشن کی صورتحال آن الئن چیک کرنے کے لیے

) http://voterlookup.elections.state.ny.us(کا استعمال کریں، یا اعانت کے لیے  NYC-VOTE-866 کال  پر
   کریں۔

  رجسڻریشن کی میعاد ختم شده ہو سکتی ہے؟ یمیرکیا 
ات میں ووٹ نہیں رجسڻریشن کی کوئی اختتامی تاریخ نہیں ہوتی ہے لیکن اگر آپ نے پچھلے دو وفاقی انتخاب یکآپ 

کے پاس اپنا پتہ اپ ڈیٹ نہیں کروایا تو ممکن ہے اسے غیر  BOE ڈالے یا اگر آپ کہیں اور منتقل ہوگئے اور آپ نے
   میں ڈال دیا گیا ہو۔وں فعال

  تو کیا ہوگا؟ ہوں پچھلی بار ووٹ ڈالنے کے بعد سے اگر میں نیو یارک سڻی میں ہی کہیں اور منتقل ہو گیا
 آپ کے پاس BOE دنوں کے اندر 25ہے کہ  کے قانونکی ضرورت ں اور منتقل ہونے پر نیو یارک اسڻیٹآپ کے کہی

تبدیل کروا لیں۔ آپ ایک نیا ووڻر رجسڻریشن فارم جمع کرواکر اور فارم پر مذکور معلومات پُر کرکے یہ کام کر پتہ اپنا 
تے ہیں، نیز "ووڻنگ کی معلومات جو تبدیل ہوگئی ہے" کا لیبل لگے ہوئے باکس میں اپنا نیا اور پرانا پتہ درج کریں، سک

جس پارڻی میں اندارج کروانے کے خواہاں اس کے لیے باکس کو نشان زد کریں (یہ کام بہر حال کریں چاہے آپ اپنے 
دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کہیں اور منتقل  بھی وئیپرانے پتے پر مذکور پارڻی میں مندرج ہوں)، اور ک

پولنگ کی جگہ نئی کے پاس اپنا پتہ تبدیل نہیں کروایا تو آپ کو اپنے  BOE ہوگئے لیکن آپ نے آخری تاریخ سے پہلے
آیا آپ کے پتے  کریں کہمعلوم پر کال کرکے  VOTE-NYC-866 پر جانا اور حلفیہ بیلیٹ کے ذریعہ ووٹ ڈالنا چاہیے۔

   کی تبدیلی پر کارروائی ہو گئی ہے۔

http://www.vote.nyc.ny.us/
http://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application
http://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application
http://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application
http://voterlookup.elections.state.ny.us/
http://www.nyccfb.info/public/voter-guide/primary-state-2014/voting_resources.aspx
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   رجسڻریشن کروانے اور ووٹ ڈالنے کا حق متاثر ہوتا ہے؟میرا کیا کسی سنگین جرم سے 
اورمندرجہ کروا سکتے یا ووٹ نہیں ڈال سکتے ہیں، اگر آپ کو سنگین جرم کا مجرم قرار دیا گیا ہو  نہیںآپ رجسڻریشن 

 :کے لیے ذیل

 حال قید میں ہوں؛ یاآپ فی ال •
  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

 :کے لیے اورمندرجہ ذیل

 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
 ے۔آپ کو معافی مل گئی ہ •

 
  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 
یاست کی عدالت میں یا وفاقی عدالت میں مجرم قرار دیا دوسری ر کسی گیا تھا۔ چاہے آپ کو نیو یارک کی عدالت میں،

گیا ہو یہی اصول الگو 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۔

  اور ووٹ ڈال سکتا ہوں؟ ہوں کتامیں فی الحال بے گھر ہوں، کیا میں رجسڻریشن کروا س
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
Street” “Bench on Central Park on 86th۔ پناه یگآپ کو ایک پول سائٹ تفویض کیا جائے  ۔ اس پتے کی بنیاد پر
باکس یا خاندان کے ممبر کا پتہ اس پتے کے بطور لکھیں جس پر آپ کو ڈاک ملتی ہے۔ آپ کا ووڻر  .P.O ،گاه کا پتہ

   کارڈ اسی پتے پر بھیجا جائے گا۔


