
ਕੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ
ਤੁਸੀਂ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾ ਂਦੇ ਦਦਨ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 8:00 ਵਜੇ ਤਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਵੋਟਰਾ ਂਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਆਵਾਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੋਦਲੰਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੇਜ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ,ਆਪਣੇ ਮਤਦਾਨ ਸਥਾਨ ਲਈVote.NJ.Gov 
‘ਤੇ ਜਾਓ। 

ਮੈਂ ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਲਈ ਵਕਵੇਂ ਆਵੇਦਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ
ਰਦਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹੇਠ ਦਦੱਤੇ ਤਰੀਦਕਆ ਂਦਵੱਚੋਂ ਦਕਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ:
1...  Vote.NJ.Gov ਤੇ ਵੋਟ ਬਾਏ ਮੇਲ ਪੇਜ' ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਪਰੰਟ 

ਕਰੋ। ਦਿਰ, ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾ ਂਭੇਜੋ।  
ਮੇਲ ਦਵੱਚ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਟੀ ਕਲਰਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।

2...  7 ਜੂਨ ਸ਼ਾਮ 3:00 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਕਲਰਕ ਨਾਲ ਦਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਵੇਦਨ ਦਦਓ। Vote.NJ.Gov ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ 
ਕਲਰਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਦਵਆ ਂਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਤਕੋ।

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ-ਬਾਏ ਮੇਲ-ਬੈਲਟ ਵਕਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ
ਇਹ ਅਸਾਨ ਹੈ ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਸੀਲ ਲਗਾਉਣਾ, ਵਾਵਪਸ ਕਰਨਾ। ਵਾਦਪਸ ਦਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਦਨਰਭਰ ਹੈ। 

1...  ਮੇਲ: 8 ਜੂਨ ਸ਼ਾਮ 8:00 ਨੂੰ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾ ਂਇਸ ‘ਤੇ ਡਾਕ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ 
ਪਦਹਲਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾ ਂਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

2...  ਬੈਲਟ ਡਰਾੱਪ ਬਾੱਕਸ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕਰੋ: 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 8:00 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬੈਲਟ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸੁਰੱਦਿਅਤ ਬੈਲਟ ਡਰਾੱਪ ਬਾੱਕਸਾ ਂ
ਦਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਵੱਚ ਪਾਓ। ਡਰਾੱਪ ਬਾੱਕਸ ਦੀਆ ਂਲੋਕੇਸ਼ਨਾ ਂVote.NJ.Gov ਤੇ ਪਾਈਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।

3...   ਚੋਣਾ ਂਦੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ: 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 8:00 ਤੱਕ ਿੁਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾ ਂਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਕਾਉਂਟੀ 
ਚੋਣ ਅਦਧਕਾਰੀਆ ਂਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ Vote.NJ.Gov 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ-ਬਾਏ- ਮੇਲ- ਬੈਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਦਲੰਗ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਕਵੇਂ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਾ?ਂ
8 ਜੂਨ, 2021 ਦੀਆ ਂਪ੍ਾਈਮਰੀ ਚੋਣਾ ਂਵਵਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ 18 ਮਈ ਤਕ ਰਵਜਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  
ਆੱਨਲਾਇਨ ਵੋਟਰ ਰਦਜਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਰਦਜਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਸਦਥਤੀ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ Vote.NJ.Gov ‘ਤੇ ਜਾਓ ।

ਮੈਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾ ਂਸਹਾਇਤਾ ਵਕੱਥੇ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪੂਰੇ ਵੇਰਦਵਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰਾ ਂਲਈ, Vote.NJ.Gov ਤੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਅਦਧਕਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਜਾ ਂਵੋਟਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1-877-NJ-VOTER (1-877-658-6837) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

SAFE .  S IMPLE .  SECURE.
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8 ਜੂਨ, 2021 ਦੀਆ ਂਆਮ ਚੋਣਾ ਂਵਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ..
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ਗਵਰਨਰ Phil Murphy 
ਰਾਜ Tahesha Way ਦੇ ਸਕੱਤਰ
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1-877-NJ-VOTER (1-877-658-6837)


