મેઇલ દ્વારા બેલેટ
થી મતદાન
સલામત. સરળ. સુરક્ષિત.

11/02/21
સુરક્ષિત અને ખાનગી

મત આપવો સરળ

અરજી કરવી સરળ

દરેક માન્ય બેલેટ ગણત્રીમાં લેવાય
છે અને અનામી છે .

જો તમે નોંધાયેલા મતદાતા છો,
તો મેઇલ દ્વારા બેલેટ્સ મત તમને
તમારા પોતાના ઘરેથી આરામ અને
સલામતીથી મત આપવા દે છે .

તમે તમારી કાઉન્ટી ચૂંટણી ઓફિસમાં
કાગળ પર અરજીનો ઉપયોગ કરીને
અથવા વ્યક્તિગત રૂપે મેઇલ દ્વારા બેલેટ
મત માટે અરજી કરી શકો છો.

મતદાતા, તમામ કાઉન્ટી ક્લાર્ક ની ઓફિસમાં લેખિતમાં વિનંતી ન કરે ત્યાં સુધી,
અથવા કોઈ એક વિશિષ્ટ ચૂટં ણી માટે અરજી કરી શકે ત્યાં સુધી, તમામ ભવિષ્યની
ચૂટં ણીઓ માટે મેઇલ દ્વારા બેલટે મત મેળવવા માટે અરજી કરી શકે છે.
મેઇલ દ્વારા તમારી મતપત્રક પ્રાપ્ત કરવા માટે, ચૂંટણીના 7 દિવસ પહેલાં, અરજી
કાઉન્ટી ક્લાર્ક દ્વારા પ્રાપ્ત થવી આવશ્યક છે .
મતદાતા, કાઉન્ટી ક્લાર્ક પર વ્યક્તિગત રૂપે અરજી કરી શકે છે ચૂંટણી પહેલાના
દિવસે 3 વાગ્યા સુધી.
અસલ સહીની આવશ્યકતા હોવાથી કાઉન્ટી ક્લાર્ક મેઇલ દ્વારા બેલેટ મત માટેની
અરજીની ફેક્સ અથવા ઇમેઇલ કરેલી નકલો સ્વીકારી શકશે નહીં, સિવાય કે તમે
સૈન્ય અથવા વિદેશી મતદાતા હોવ.
તમે તમારા મેઇલ દ્વારા બેલેટ મતની સ્થિતિ ઓનલાઇન:
https://trackmyballot.nj.gov, પર ચકાસી શકો છો,અથવા તમારા
કાઉન્ટી ક્લાર્ક નો સંપર્ક કરીને. તમે તમારી કાઉન્ટી ક્લાર્ક ની સંપર્ક માહિતી:
https://nj.gov/state/elections/county-eo.shtml આના પર
જઈને મેળવી શકો છો.
જો તમે ભૂલ કરો છો અથવા તમારા મેઇલ દ્વારા બેલેટ મત નુકસાન પહોંચાડશો
અને તમે પહેલેથી જ તમારો બેલેટ પાછો આપ્યો નથી, અથવા તમે તમારો મેઇલ
દ્વારા બેલેટ મત ગુમાવી દીધો છે , તો તમે તમારા કાઉન્ટી ક્લાર્ક પાસેથી મેઇલ
દ્વારા બેલેટ મતની વિનંતી કરી શકો છો.

મતદારો NJ મતદાર માહિતી સિસ્ટમ ખાતા દ્વારા તેમના કામચલાઉ
અને મેલ-દ્વારા- મતદાન કરો બેલેટ શોધી શકે છે . કૃ પા કરીને
https://TrackMyBallot.nj.gov ની મુલાકાત લો. પ્રથમ વખત
વપરાશકર્તાઓએ એક એકાઉન્ટ બનાવવું પડશે અને મતદાર નોંધણીની સ્થિતિને
માન્ય કરવા માટે તે ક્યાં તો ડ્રાઇવરનો લાઇસન્સ નંબર, SSN(એસ.એસ.એન.)
ના છે લ્લા 4 અંકો, અથવા મતદાર ID નંબરની જરૂર પડશે. (જો તમે તમારો
મતદાર ID નંબર જાણતા નથી, તો અહીં “મતદાર શોધ” ટૂ લનો તમારો “મતદાર
ID” મેળવવા માટે: https://voter.svrs.nj.gov/registration-check
ઉપયોગ કરો.)
તમારા મેઇલ દ્વારા બેલેટ મતની ગણતરી કરવામાં આવે છે તેની ખાતરી કરવા
માટે, તમારી દરેક પસંદગીની બાજુ માં અંડાકાર સંપૂર્ણપણે વાદળી અથવા કાળી
શાહીથી ભરો. પ્રમાણપત્રને પૂર્ણ કરો અને સહી કરી તેને આંતરીક પરબિડીયા
સાથે જોડો. બેલેટને પ્રમાણપત્રના પરબિડીયામાં મૂકો અને તેને સીલ કરો. પછી
પ્રમાણપત્ર પરબિડીયું પ્રિપેઇડ મેઇલિંગ પરબિડીયામાં મૂકો.
તમે કાં તો મેલ દ્વારા તમારુ બેલેટ પરત કરી શકો છો, તમારી કાઉન્ટી બોર્ડ ઓફ
ઇલેકશન ઓફિસને પહોંચાડી શકો છો, તેને તમારા કાઉન્ટીમાં સ્થિત સલામત
બેલેટ ડ્રોપ બોક્સમાં મૂકી શકો છો.
તમે કેવી રીતે તમારુ મતપત્રક પાછુ આપશો તે મહત્વનું નથી,ખાતરી કરો કે તે 2
મી નવેમ્બર 8:00 વાગ્યે અથવા તે પહેલાં પાછુ મોકલાવો છો.
મતલબ કે 2 મી નવેમ્બર 8:00 વાગ્યે પહેલાં મત, સહી, સીલ અનેપરત કરો.
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