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ਜੇ ਮੇਰੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਲਕਵੇਂ ਪਤਾ ਿਗੇਗਾ?
ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਕਿਰਕ ਤੋਂ ਪੜਤਾਿ ਕਰੋ ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਕਿਰਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। Vote.NJ.Gov 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਕਿਰਕ ਦੇ 
ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਲਕ ਹਰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਲਵੱਚ ਚੋਣਾ ਂਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ

ਕੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ
ਤੁਸੀਂ ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ  ਚੋਣਾ ਂਦੇ ਲਦਨ 20 ਅਪ੍ਰੈਿ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਿੀ ਥਾ ਂਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਪਾਹਜ ਿੋਕਾ ਂਿਈ ਆਵਾਸ 
ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੋਲਿੰਗ ਿੋਕੇਸ਼ਨ ਪੇਜ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ,ਆਪਣੇ ਮਤਦਾਨ ਸਥਾਨ ਿਈ Vote.NJ.Gov ‘ਤੇ ਜਾਓ।  ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਸਮਾ ਂਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰੈ, ਇਸ ਿਈ ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਕਿਰਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜਤਾਿ ਕਰੋ। 

ਮੈਂ ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਿ ਬੈਿਟ ਿਈ ਲਕਵੇਂ ਆਵੇਦਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ
ਰਲਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹੇਠ ਲਿਲਖਆ ਂਤਰੀਲਕਆ ਂਲਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਿਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

1...  Vote.NJ.Gov ਤੇ ਵੋਟ ਬਾਏ ਮੇਿ ਪੇਜ' ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਮੇਿ ਬਰੈਿਟ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਿਈ ਇੱਕ ਐਪਿੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਉਨਿੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਪ੍ੰਟ 
ਕਰੋ। ਲਿਰ, ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਕਿਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਪਿੀਕੇਸ਼ਨ ਮੇਿ ਕਰੋ ਜਾ ਂਭੇਜੋ। ਮੇਿ ਲਵੱਚ ਆਪਣੀ ਬਰੈਿਟ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰਨ ਿਈ, ਇਹ 13 ਅਪ੍ਰੈਿ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਟੀ ਕਿਰਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹਰੈ।

2...  19 ਅਪ੍ਰੈਿ ਸ਼ਾਮ 3:00 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਕਿਰਕ ਨਾਿ ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਵੇਦਨ ਲਦਓ। Vote.NJ.Gov ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ 
ਕਿਰਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਲਵਆ ਂਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਤਕੋ।

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ-ਬਾਏ ਮੇਿ-ਬੈਿਟ ਲਕਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ
ਇਹ ਅਸਾਨ ਹਰੈ ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਸੀਿ ਿਗਾਉਣਾ, ਵਾਲਪਸ ਕਰਨਾ। ਹਾਿਾਲਂਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਿਰੈਸਿਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, 
ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਲਕ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ  ਸਮਾ ਂਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਈ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਕਿਰਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜਤਾਿ ਕਰੋ। 

1...  ਮੇਿ: ਇਸ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਿ ਨੂੰ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾ ਂਪੋਸਟਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ। 
2...  ਬੈਿਟ ਡਰਾੱਪ ਬਾੱਕਸ ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਕਰੋ: ਇਸ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਿ ਦੀਆ ਂਚੋਣਾ ਂਿਈ ਵਰਤੋਂ ਲਵਚ ਲਿਆਦਂੇ ਗਏ ਇਕ ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਬਰੈਿਟ ਡਰਾੱਪ 

ਬਾੱਕਸ ਲਵਚ ਰੱਖੋ। ਡਰਾੱਪ ਬਾੱਕਸ ਦੀਆ ਂਿੋਕੇਸ਼ਨਾ ਂVote.NJ.Gov ਤੇ ਪਾਈਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।
3...   ਚੋਣਾ ਂਦੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ: ਇਸ ਨੂੰ  20 ਅਪ੍ਰੈਿ ਨੂੰ ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾ ਂਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਿਤਰ ਲਵੱਚ 

ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ। ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਲਧਕਾਰੀਆ ਂਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ Vote.NJ.Gov 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਰੈ।
ਨੋਟ: ਇਸ ਚੋਣ ਿਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ-ਬਾਏ- ਮੇਿ- ਬਰੈਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਿਈ ਲਕਵੇਂ ਰਲਜਸਟਰ ਕਰਾ?ਂ
20 ਅਪ੍ੈਿ, 2021 ਦੀਆ ਂਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾ ਂਲਵਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਿਈ ਤੁਹਾਡਾ 30 ਮਾਰਚ ਤਕ ਰਲਜਸਟਰ ਹੋਣਾ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  
ਆੱਨਿਾਇਨ ਵੋਟਰ ਰਲਜਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਿਈ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਰਲਜਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਸਲਥਤੀ ਚਰੈਕ ਕਰਨ ਿਈ Vote.NJ.Gov ‘ਤੇ ਜਾਓ ।

ਮੈਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾ ਂਸਹਾਇਤਾ ਲਕੱਥੇ ਲਮਿ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪੂਰੇ ਵੇਰਲਵਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰਾ ਂਿਈ, Vote.NJ.Gov ਤੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਅਲਧਕਾਰੀਆ ਂਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਜਾ ਂਵੋਟਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਈਨ ਨੂੰ 1-877-NJ-VOTER (1-877-658-6837) 'ਤੇ ਕਾਿ ਕਰੋ। 

@NJVotes @NJ_Votes NJ Department of State @NJ_Votes

20 ਅਪ੍ੈਿ, 2021 ਦੀਆ ਂਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾ ਂਲਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਿਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ...
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ਗਵਰਨਰ Phil Murphy 
ਰਾਜ Tahesha Way ਦੇ ਸਕੱਤਰ

Vote.NJ.Gov
1-877-NJ-VOTER  (1-877-658-6837)


