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SAFE. SIMPLE. SECURE.
GENERAL ELECTION 2022

جنرل الیکشن لئی پول ورکر کیویں بنیا جا سکدا اے؟

نیو جرسی دیاں کاؤنٹیاں ،ڈیپارٹمینٹ آف سٹیٹ دے الیکشن ڈویژن دے اشتراک نال بوہت سرگرمی نال ایداں دے رہائشی لبھ
ریہیاں نیں جیہڑے اون آلے جنرل الیکشناں دے وچ پول ورکراں دے طور تے کم کر سکن۔
ایہہ ہین تن چوٹی دے پول ورکر بنن بارے سواالں دے جواب:

 ...1میں کیوں عرضی پاواں؟

تہاڈی برادری نوں تہاڈی لوڑ اے! پولنگ سٹیشن دا کاماں بنن نال:

• پہالں ذاتی ووٹنگ آلے دناں وچ کماؤ  $21.43ہر گھنٹے لئی ،اتے جنرل الیکشن آلے دن $300۔

•سب کولوں پہالں ساڈی عظیم جمہوریت نوں کم کردیاں ویکھو ،اتے ایس احساس دا مزہ لوو جیہڑا آپنی مقامی آبادی ،آپنی
ریاست اتے آپنے ملک لئی کوئی کم کرن نال اوندا اے۔

 ...2کون عرضی پا سکدا اے؟

تسی نیو جرسی وچ پول ورکر بنن لئی عرضی پا سکدے او ،جے کر تسی:

• ریاست ہائے متحدہ دے شہری او ،اتے نیو جرسی دے رہائشی او۔
• تسی اوس کاؤنٹی دے رجسٹرڈ ووٹر او جتھے تسی ریہندے او۔

•کہٹ و کہٹ  16سال دی عمر دے او۔ کالج اتے سکول دیاں طالب علماں دے شامل ہون دی حوصلہ افزائی کیتی جاندی اے۔
نوٹ 18 :سال توں کہٹ عمر آلے کہٹ وقت لئی کم کرن گے ،اتے اوہناں دا ووٹ پون لئی رجسٹرڈ ہونا ضروری نئیں۔ ہور جانکاری
لئی کاؤنٹی بورڈ آف الیکشنز نال رابطہ کرو۔

• اک امیدوار دے طور تے الیکشن وچ حصہ نئیں لے ریہے او

 ...3مینوں ہور کی جانن دی لوڑ اے؟

کم کرن دیاں ممکناں تریخاں ہفتہ  29اکتوبر توں لے کے اتوار  6نومر تیکر ہین (جیہڑا ذاتی طور تے پہالں ووٹ پون دا عرصہ
اے) اتے منگل  8نومبر (الیکشن دا دن)۔ وقت اتے دن بدل سکدے نیں۔

ہنے ای پول ورکر لئی عرضی پاؤ  NJ.Govتے!
گورنر Phil Murphy
سیکریٹری آف سٹیٹ Tahesha Way
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