
 
 

 کے بعد کیا کرنا ہے!  ڈالنے  ووٹآپ نے گیا تھا؟  گناکیا میرا ووٹ 

کیا کے کافی دنوں بعد  انتخابات یوم  کا آغاز گیا ہو۔ بیلٹ کی گنتی گنانہ بیلٹ  ابعض اوقات ممکن ہے کہ آپ ک
ہے جن کی وجہ سے آپ  سکتاکا وقت مل کرنے  حلمسائل کو اس سلسلے میں بعض ہے، لٰہذا آپ کو  جاتا

جن سے آپ اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ آپ کے  کچھ ایسی چیزیں پیش ہیںگیا ہو۔   گناکے بیلٹ کو نہ 
 ! ہوگیا  گناووٹ کو 

 ۔ ہے 2020نومبر،  3انتخابات کا دن منگل، 

 غیر حاضری والے بیلٹس/ڈاک
پ کو ٹریک کریں۔ آ اسگیا ہے  گناکو  غیر حاضری والے بیلٹ /ڈاک۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کے 1

www.ballotready.orgی ٹریکنگ معلومات تالش کر سکتے ہیں۔ ر ریاست کر ہ پ 
a)  888-1اگر آپ کو مدد درکار ہے تو-API-VOTE (1-888-274-8683)  معاونت  ہاٹ الئن پر کال کریں۔

 اور اردو میں فراہم کی جاتی ہے۔  ،گ، ویتنامیو، تگالمینڈارن، ہندی، کورین، کینٹنیانگریزی، بنگالی، 
b)  مسائل کو حل کرنے کے لیے محدود  قسم کے اکثر اوقات کسی بھی –  کریںجلد ٹریکنگ کا آغاز

 ہوتا ہے! میسر وقت 
  

 : نہ گنا گیا ہوغیر حاضری والے بیلٹ کو /ڈاکاگر آپ کے ۔ 2
a)  نہ گنا گیا ہوغیر حاضری والے بیلٹ کو /ڈاکات جن کی بنا پر ہعمومی وجو : 

i.  غیر حاضری والے بیلٹ پر موجود دستخط آپ کے اس / ڈاکآپ کے  – ہونادستخط میچ
 آپ کے ریکارڈ میں موجود ہیں۔ سے میچ نہیں کرتے جو حکومت کے پاس موجود دستخط 

ii. ہدایات پر مکمل طور پر یا ٹھیک طریقے سے عمل پیرا ہونے میں ناکامی۔ 
iii. نی شناخت کی کاپی شامل کرنے میں ناکامی۔اپ 

b) 888-1 یہ دیکھنے کے لیے-API-VOTE (1-888-274-8683) اپنے کہ آیا آپ  ہاٹ الئن پر کال کریں
،  کینٹنیانگریزی، بنگالی، معاونت  ۔ڈاک/غیر حاضری والے بیلٹ کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں 

 اور اردو میں فراہم کی جاتی ہے۔  ،گ، ویتنامیو، تگالنڈارنی مہندی، کورین، 
 عارضی بیلٹس

حکومت نے آپ کو اس    تھا، تو آپ کی مقامی یا ریاستی بیلٹ کے ساتھ ووٹ ڈاالاگر آپ نے عارضی  .1
معلومات فراہم کی ہوں گی کہ آپ یہ کس طرح سے جان سکتے ہیں کہ جب آپ نے ووٹ ڈاال  بارے میں

 ۔ تو کیا آپ کے عارضی بیلٹ کو گنا گیا تھا

اسے گنتی بعض صورتوں میں آپ تو ، نہیں گنا گیااگر آپ نے عارضی بیلٹ کے ساتھ ووٹ ڈاال اور اسے  .2
 سکتے ہیں: کراقدامات   میں شمار کرنے کے لیے

a)  :عمومی وجوہات جن کی بنا پر عارضی بیلٹ کو نہ گنا گیا ہو 
i. اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ آپ نے ووٹ ڈالنے کے لیے رجسٹریشن   – ووٹر رجسٹریشن

کروائی تھی لیکن اپنے پولنگ کے درست مقام پر ووٹر رولز پر ظاہر نہیں ہوئے، تو ممکن ہے  
آپ کی ووٹر رجسٹریشن میں کوئی مسئلہ ہو جسے آپ اپنے مقامی انتخابات کے حکام کے 

 ساتھ مل کر حل کر سکتے ہیں۔ 
ii. میں شناخت کا مناسب فارم لے کر جانا بھول گئے ہوں، تو بعض   پولزآپ اگر  – شناخت

 صورتوں میں آپ اسے اپنے مقامی انتخابات کے حکام کے پاس لے کر جا سکتے ہیں۔ 
iii. اگر آپ کے دستخط اس دستخط سے میچ نہیں کرتے جو انتخابات  – دستخط کی میچنگ

کے ریکارڈز کی فائل میں موجود ہیں، تو آپ انتخابات کے بعد اس مسئلے کو انتخابات کے 
 حکام کے ساتھ حل کرنے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں۔ 

b) ہ یہ کیسے ہو گا  ہو سکتا ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے محدود وقت ہو۔ یہ جاننے کے لیے ک
1-888-API-VOTE (1-888-274-8683)  کینٹنیانگریزی، بنگالی، معاونت ہاٹ الئن پر کال کریں۔  ،

 اور اردو میں فراہم کی جاتی ہے۔   ،گ، ویتنامیو، تگالنڈارنی مہندی، کورین، 
 

 دیکھیں۔ ذرائعپر ہمارے انتخابات کے  aajc.org/election2020-www.advancingjusticeمزید جاننا چاہتے ہیں؟ 
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