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پہالں ذاتی طور تے ووٹ پون بارے جانن لئی  5چوٹی دے نکتے
ایتھے ہین پنج عام پچھے گئے ذاتی طور تے جنرل الیکشن لئی پہالں ووٹ پون بارے سواالں دے جواب:

 .1ذاتی طور تے پہالں ووٹ پوناں کی اے؟

ایہہ اختیار سارے رجسٹر ہوئے ووٹراں نوں آپنے ووٹ دین دا حق دیندا اے کیہ اوہ آپنے ووٹ پا سکدے نیں ذاتی طور تے مشین
استعمال کر کے الیکشن دے دن توں نو دن پہالں دے عرصے وچ  .تسی آپنے وقت دی ترتیب دی ودھیا سہولت دے
مطابق ذاتی طور تے ووٹ پوناں چُن سکدے او۔

 .2میں پہالں ووٹ پون دی سہولت کتھے حاصل کر سدا واں؟

•ایہدے نال کوئی فرق نہیں پیندا کیہ تسی کاؤنٹی وچ کتھے ریہندے او ،تسی آپنے خاص بیلٹ دا ووٹ آپنی کاؤنٹی دی کسے
وی نامزد کیتی گئی ووٹنگ آلی تھاں تے پا سکدے او۔
• تسی آپنی کاؤنٹی دے مقام ایتھے ویکھ سکدے او .VOTE.NJ.GOV

 .3میں ذاتی طور تے پہالں ووٹنگ کدوں کر سکدا واں؟

• ذاتی طور تے ووٹ پون آلے مقام کھلے ریہن گے ہفتہ  29اکتوبر توں لے کے اتوار 6 ،نومبر تیکر.

•ووٹ پون دا وقت پیر توں ہفتہ  10وجے سویر توں لے کے  8وجے شام تیکر ،اتے اتوار نوں  10وجے سویر توں لے کے
پیر  6وجے شام تیکر .ہووے گا۔ وقت متھن دی کوئی لوڑ نئیں۔
معذوری آلے ووٹراں نوں سہولتاں دتیاں جان گیاں۔

 .4کی ہووے گا جے کر میں ہمیشہ ڈاک دے ذریعے ووٹ پوندا ریہاں ،پر ہن میں ذاتی طور تے پہالں ووٹ پوناں چوہندا واں؟
•جے کر  2022دے جنرل الیکشن وچ تسی ڈاک دے ذریعے ووٹ پون لئی رجسٹر ہو چکے او ،تے فیر تسی آپنا بیلٹ پا سکدے او
ذاتی طور تے پہالں آلی ووٹنگ دے ذریعے یا الیکشن آلے دن عارضی بیلٹ دے ذریعے جیہڑا تساں نوں پہالں ووٹنگ آلے مقام
یا پولنگ آلے مقام تے دے دتا جاوے گا۔ عارضی بیلٹ لئی جانکاری ایتھوں لوو .VOTE.NJ.GOV

 .5کی میں ہن وی ووٹنگ دے ہور اختیاراں وچوں چُن سکدا ہاں؟
ہاں جی۔ تسی ایہدی تھاں تے چُن سکدے او:

•عرضی پاؤ ڈاک بیلٹ دے ذریعے ووٹ پون دی تے ایہنوں تھلے دتے گئے طریقیاں وچوں کسے دے ذریعے واپس کرن لئی۔۔۔۔
...1ڈاک :تہاڈا ووٹ ڈاک دے بیلٹ دے ذریعے الزما ً ڈاک دی مہر لگا ہونا چاہیدا اے 8 ،نومبر نوں  8وجے شام ویلے یا ایس
توں پہالں دی.،اتے ایس نوں  14نومبر یا ایس توں پہالں کاؤنٹی بورڈ آف الیکشنز نوں مل جانا چاہیدا اے۔

...2سیکیور بیلٹ ڈراپ باکس :آپنا ووٹ میل-بیلٹ-دے ذریعے آپنی کاؤنٹی دے کسے محفوظ بیلٹ ڈراپ باکس وچ  8نومبر
نوں  8وجے تیکر پا دیو۔ ڈراپ باکساں دے مقام ایتھے مل سکدے نیں .VOTE.NJ.GOV
...3بورڈ آف الیکشنز آفس :ذاتی طور تے کاؤنٹی دے بورڈ آف الیکشنز دے آفس وچ  8نومبر نوں  8وجے شام تیکر پہنچا دیو۔
کاؤنٹی الیکشن دے اہل کاراں دی رابطہ جانکاری ایتھے مل سکدی اے .VOTE.NJ.GOV

•یاں خود آ کے تسی اپنی پولنگ والی تھاں تے ،نومبر دی  8تاریخ نوںسویرے  6وجے توں لے کے شام  8وجے تک الیکشن آلے
دہاڑےآکے ووٹ پاؤ۔معذور ووٹراں لئی رہن دا بندوبست ہوؤئے گا۔اپنی ووٹنگ والی تھاں تے آ کے  VOTE.NJ.GOVپولنگ دی
لوکیشن آلے صفحے تے درج دے مطابق آکے ووٹ پاؤ۔

نوٹ؛ ڈاک بیلٹ آال ووٹ پہالں ووٹ پون آلے مقام یا پولنگ آلی تھاں تے واٌس نئیں کیتا جا سکدا۔
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