
 
  

COVID-19  طریقے  اور ووڻنگ: حفاظت کے بہترین 
)CDC @ "قابل غور باتیں ووڻرز کے لیے  ور  ولنگ کے مقامات ا  کی ہدایت پر مبنی، "انتخابات میں پ

)locations.html-polling-ncov/ community/ election-https:/ / www .cdc.gov/ coronavirus/ 2019 
ا اور سوچنا چاہیئے جن سے میل جول کم سے کم ہو  آپ کو اپنے عالقے میں دستیاب ووڻنگ کے ایسے متبادل طریقوں کے بارے میں سمجھن 

  سکے، جیسے کہ بذریعہ میل ووٹ ڈالنا۔  باآلخر، آپ کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار موجود ہے کہ آپ کے لیے ووڻنگ کا کون سا طریقہ بہترین 
ذاتی طور پر ووٹ ڈالنے کا انتخاب کرتے ہیں،   طور پر کام کر سکتا ہے۔ اگر آپ وقت سے پہلے ووٹ ڈالنے کی مدت کے دوران یا انتخابات کے دن

 تو مندرجہ ذیل بہترین طریقے آپ کو ووڻنگ کے دوران محفوظ رہنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ 
 پر ہجوم جگہوں سے اجتناب کریں 

 ںی[مالحظہ کروقت سے پہلے ووٹ ڈالیں، اگر آپ کے حلقے میں دستیاب ہو۔  •
https://www.usvotefoundation.org/vote/state-elections/state-voting-laws-requirements.htm] 

 اگر ممکن ہو، تو اس وقت ووٹ ڈالیں جب زیاده رش نہ ہو، جیسے کہ وسط صبح۔ •
ار کو  اگر آپ پولنگ اسڻیشن پر گاڑی لے کر جا رہے ہوں اور آپ کا شیڈول اجازت دے، تو اپنی گاڑی سے ووڻر کی قط •

 دیکھتے رہیں اور جب وه چھوڻی ہو جائے تو اس میں شامل ہو جائیں۔
 پولنگ کی جگہ

کی وجہ سے وه تبدیل ہو گئے   COVID-19کر لیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ  کو چیکاپنی پولنگ کی جگہ اور تقاضوں  پہلے •
    ہوں۔

ووڻر رجسڻریشن معلومات درست ہیں۔ اگر آپ  اپنے پولنگ کے مقام پر جانے سے قبل تصدیق کر لیں آیا کہ آپ کی  •
ایسی ریاست میں رہتے ہیں جہاں وقت سے پہلے ووڻنگ یا انتخابات کے دن آپ کے پولنگ کے مقام پر رجسڻر کرنا  

 ممکن ہو، تو پولنگ کے مقام پر پہنچنے سے قبل کوئی بھی ووڻر رجسڻریشن فارمز مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ 
کہ آپ کے پاس ریاست کی جانب سے مطلوب تمام ضروری دستاویزات موجود ہیں، جیسے  اس بات کو یقینی بنائیں •

 ، تاکہ پولنگ کے مقام پر تاخیر سے بچا جا سکے۔ IDکہ قابل قبول تصویری 
پولنگ کے مقام پر اپنے بیلٹ ڈالنے کی کارروائی کو تیز کرنے کے لیے گھر پر بیلٹ کے نمونے کا جائزه لیں یا اسے  •

مالحظہ کریں]۔ نوٹ  https://ballotpedia.org/Sample_Ballot_Lookup[اپنے بیلٹ کے نمونے کے لیے  مکمل کریں۔
کی جانب سے احاطہ کیے جانے والے عالقوں کو الزمی طور پر احاطہ کی   203کریں۔ ووڻنگ رائڻس ایکٹ کے سیکشن 

 گئی زبان(زبانوں) میں بیلٹ کا نمونہ فراہم کرنا چاہیئے۔
 اپنا ذاتی سیاه روشنائی واال قلم لے کر آئیں۔  •
استعمال کرنے سے  ڻچ اسکرین ووڻنگ مشینوں کے ساتھ استعمال کے لیے اسڻائلس یا کوئی مماثل چیز لے کر آئیں۔  •

 قبل پول اہلکاروں سے مدد لیں۔ 
 صحت مند رویے اختیار کریں

 پولنگ کے مقام میں داخل ہونے سے قبل اور نکلنے کے بعد اپنے ہاتھ دھوئیں۔ •
 ماسک پہنیں۔ •
پولنگ کے مقام میں ہوتے وقت، بالخصوص متعدد لوگوں کی جانب سے چھوئی جانے والی سطحوں جیسے کہ    •

لز یا ووڻنگ مشینوں کو چھونے کے بعد، الکحل پر مبنی ایسے ہینڈ سینیڻائزر کو بار بار استعمال کریں دروازے کے ہینڈ 
 الکحل موجود ہو۔  60جس میں کم از کم %

بازوؤں کی لمبائی) کا فاصلہ برقرار رکھیں حتٰی کہ اس وقت بھی جب آپ نے   2فٹ (تقرییاً  6دوسروں سے کم از کم  •
 اور دوسروں نے ماسک پہنا ہوا ہو۔

ووڻنگ کے ساز و سامان کی بذات خود جراثیم کشی یا صفائی نہ کریں۔ الیکڻرانک ووڻنگ کا سازو سامان صفائی سے   •
سازو سامان کو چھونے سے قبل ہینڈ سینیڻائزر کا   یا جراثیم کش اشیاء سے خراب ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ووڻنگ کے

استعمال کرتے ہیں، تو یقینی بنائیں کہ آپ کے ہاتھ مکمل طور پر خشک ہوں تاکہ سازو سامان کو کوئی نقصان نہ  
پہنچے۔ ووڻنگ کے سازو سامان کو استعمال کرنے سے قبل اپنے ہاتھوں کو دھوئیں یا الکحل پر مبنی ہینڈ سینیڻائزر کا  

 تعمال کریں۔ اس
 :یہاں اس بارے میں مزید معلومات تالش کریں کہ آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے کن چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیئے

 
 اگر آپ کے ووڻنگ کے بارے میں کوئی سواالت ہیں، چاہے بڑے ہوں یا چھوڻے، 

 پر کال کریں 1VOTE -API-888-1)-888-274-(8683تو ان زبانوں میں مدد کے لیے ہمیں 
اور بنگالی/بنگال   ،)िहंदी(، ہندی (اردو)، تگالوگ، اردو )ệng Viếti(t، ویتنامی )한국어(، کورین )廣東話(، کینڻنی)普通話(انگریزی، مندارین 

)বাংলা(۔ ہم انتخابات کے دن تک، انتخابات کے دن اور انتخابات کے دن کے بعد تک کی معلومات 
 لیے دستیاب ہیں۔ فراہم کرنے کے 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/election-polling-locations.html
https://ballotpedia.org/Sample_Ballot_Lookup
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