
ہ)رے بارے میں

ایشین امریکن فیڈریشن، جسکا قیام 1989 میں ہوا، اُن 1.5 ملین 
نیویارکر ز، جو کہ نیویارک کی ایشیائی کمیونڻی کا

حصہ ہیں، کے لئے عظیم تر انصاف اور مواقع کی وکالت ک رنے 
والی نیویارک سڻی کی سب سے طاقتور لیڈرشپ کی

آواز ہے۔

 AAPIکومتی اتحاد بنیادی گروه ہے جو کہ ایشیائی، امریکی، 

اورجزائربحرالکاہل کی برادریوں کے ووڻرز کوتعلیم 
اور رسائی کے ذریعے با اختیار بنا تا ہے۔ ہbرے اتحاد میں 10 

تنظیمیں شامل ہیں جو کہ نیویارک سڻی کی مختلف
برادریوں کے لئے خدمات h انجام دیتی ہیں۔

ہم سے رابطہ کریں

اہم انتخابی تواریخ

ابتدائی ووڻنگ کا مرحلہ

18 26

پراLری انتخاب کا د ن

جون

سوموار سوموار

جون

28

 غیر حاP بیلٹ واپس کرنے کا

آخری د ن

اوقات مختلف ہیں

28

 غیر حاP بیلٹ کی درخواست

کا آخری د ن

بذریعہ ڈا ک

جون

جون جون

13

بذات خود

بذات خود

جون

27

 ووڻر رجسڻریشن کی آخری

تاریخ

بذاِت خود اور بذریعہ ڈا ک

بذاِت خود اور بذریعہ ڈا ک

-

جمعہ

منگل منگل

جون

3

صبح 6 بجے - رات 9 بجے

120 Wall Street, 9th Fl, 

New York, NY 10005

(212) 344-5878

vote@aafederation.org



میں کسے ووٹ دے سکتا ہوں؟

 اس سال، آپ کانگرس کے دونوں چیمب رز کے pائندگان کو ووٹ
دے سکتے ہیں: یو ایس سینٹ اورایواِن pائندگان۔ انہیں

 نئے وفاقی قوانین بنانے اور منظور کرنے کے لئے اکڻھے ہو کر او ر
صدر کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگ ا۔

وفاقی دفاتر

یو ایس کانگرس کا با~ئی چیم{ ۔ سینٹ کے 100 اراکین ہوتے 
ہیں، ہر ریاست سے دو۔ یہ 6 سال کی مدت کے لئے

منتخب ہوتے ہیں۔

یو ایس کانگرس کا زیریں چیم{۔ اس میں 435 اراکین ہیں۔ 
2023 میں نیو یارک کے p 26ائندگان ہو نگے۔ یہ 2 سال

کی مدت کے لئے منتخب ہوتے ہیں۔

یہ انتخاب ملتوی ہو گیا ہے اور 23اگست کو ہوگا

یو ایس سینٹ

یو ایس ایواِن cائندگا ن



یہاں اسکین کریں!

ریاستی قانون سا ز

ریاستی قانون ساز کا با~ئی چیمب ر۔ اس میں ریاست کے 
مختلف حصوں کی pائندگی کرنے والے 63 اراکین ہوتے ہیں۔

یہ 2 سال کی مدت کے لئے منتخب ہو تے ہیں۔

ریاستی قانون ساز کا زیریں چیمب ر۔ اس میں ریاست کے 
مختلف حصوں کی pائندگی کرنے والے 150 اراکین ہوتے

ہیں۔ یہ 2 سال کی مدت کے لئے منتخب ہوتے ہیں۔

ریاستی سینٹ

ریاستی اسمبلی

معلوم کریں کہ کونسے امید 
وار اپٓکے بیلٹ پر ہیں:

نیویارک کا چیف ایگزیگڻو۔ بلز کو قانون کے طور پر 
منظور کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ یہ 4 سال کی مدت 

کے لئےمنتخب ہوتا ہے ۔

نیو یارک کا قانون کا چیف اف� ۔ نیو یارک کے 
شہریوں کے قانونی حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ 

4 سال کی مدت کےلئے منتخب ہو تا ہے۔

نیویارک کا چیف اف� مالیات ۔ ریاستی بجٹ کا ذمہ دار 
ہوتا ہے۔ یہ 4 سال کی مدت کے لئے منتخب ہو تا ہے ۔

گورنر

اڻارنی جhل

کنڻرولر

نیو یارک کی ریاستی حکومت اس طرح وفاقی حکومت کے مشابہ 
ہے کہ اس کی تین شاخیں ہیں: مجلس عاملہ، قانون

ساز اور عدالتی (ریاست کا عدالتی نظام)۔ اس سال، آپ ان کے لئے 
ووٹ دے سکتے ہیں:

ریاستی دفات ر

مجلس عاملہ کے دفاتر

یہ انتخاب ملتوی ہو گیا ہے اور 23اگست کو ہوگا



یہاں اسکین کریں!

ووٹ کے لئے رجسڻریشن

آن ~ئن رجسڻر کریں یا ایک کاغذی فارم پُر کرکے۔ مکمل شده 
کاغذی فارم انتخابی بورڈ کو ڈاک کئے جا سکتے ہیں ی ا

ویسے پہنچائے جا سکتے ہیں۔

اگر آپ کورجسڻریشن کے لئے مدد کی 
�ورت ہے تو، ہbے کسی رضا کار سے 

پوچھیں یا ہمیں اس پتہ پر ای میل
vote@aafederation.org کریں

جون کے انتخاب کے لئے رجسڻریشن 
کی آخری تاریخ 3 جون ہے۔ لہذاء 

انتظار نہ کریں!

  ایک اردورجسڻریشن فارم
:ڈانلوڈ اور پرنٹ کریں

:

:

فارم انگریزی میں پُر کیا جانا چایئ ے

 آن ~ئن ووٹ دینے کے لئے
رجسڻر کریں

(�ف انگلش)

پراLری انتخاب

پرا�ری انتخاب میں آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نوم{ میں ہونے 
والے عام انتخابات کے لئے کونسے امید وا ر اپٓکی

پارڻی سے نامزد کئے جائیں گے۔

نیویارک کے پرا�ری انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لئے اپٓکو 
کسی ایک سیاسی جbعت میں رجسڻر ہونا پڑے گا ۔ جب

آپ ووٹ کے لئے رجسڻر ہوتے ہیں تب ہی آپ ایسا کر سکتے 
ہیں یا پھر اپنی رجسڻریشن کو اپ ڈیٹ ک ر کے ایسا کر

سکتے ہیں۔

 آپ اپنی پارڻی رکنیت کو یہاں چیک
کر سکتے ہیں

یہاں اسکین کریں!

یہاں اسکین کریں!



یہاں اسکین کریں!

mغیر حاض ر ووٹ ڈالنے وا

اپنا ووٹ ڈالنے کے لئے بذریعہ ڈاک ووٹ ڈالنا ایک محفوظ ،آسان 
اور مستحکم طریقہ ہے۔

ایک واپسی کا لفافہ اور ہدایات بھی شامل ہونگی۔ تاہم، اپٓکو اپنے 
بیلٹ میں ڈاک پر ڻکٹ لگانی ہوگی ۔ ہم 2 ڻکڻیں تجویز

کرتے ہی ۔ ں

غیر حاض ری کا بیلٹ اپنے اپٓکو ڈاک کرنے 
کے لئے درخواست دیں:

*غیر حا� بیلٹ اپٓکی کاؤنڻی کے 

انتخابی بورڈ تک بھی پہنچایا جا 
سکتا ہے یا اپٓکی پولنگ کی جگہ 

پر انتخاب کے دن

میں کیسے ووٹ دے سکتا ہوں؟

پہلے بذات خود ووٹ دیں

آپ 18 جون - 26 جون سے پہلے ووٹ ڈال سکتے ہیں، اگرچہ ہر 
دن اوقات مختلف ہونگے ۔

نیو یارک سڻی کا ہر ووڻر انتخاب کے دن سے پہلے بذات خو 
د ووٹ دے سکتا ہے۔ پہلے سے ووٹ دے دینا آسان، جلد

اور آرام ده ہے۔

انتخاب کے دن ووٹ دیں

پرا�ری انتخاب کےدن ، 28 جون کو ووٹ کے ذریعہ اپنی 
آواز باور کرائیں۔

پولنگ صبح 6 بجے سے رات 9 بجے تک جاری رہے گی۔

پہلے ووٹ دینے اور الیکشن کے دن ووٹ 
دینے کے لئے اپنی پولنگ کی جگہ جاننے 

کے لئے نیو یارک سڻی کے
انتخابی بورڈ کی ویب سائٹ پر جائیں۔:

یہاں اسکین کریں!



مدد برائے معذو ر

بیلٹ پر نشان لگانے والے آ~ت پولنگ کے مقامات پر می� ہونگے 
جو کہ ایسے ووڻرز کے لئے مددگا ر ثابت ہوسکتے

ہیں جو نابینا، کمزو ر بینائی یا کسی ایسی معذوری یا حالت کا شکا 
ر ہیں جن کے لئے قلم کے ذریعے بیلٹ پر نشان لگانا

مشکل یا ناممکن ہے ۔

بیلٹ پر نشان لگانے والے آ~ت کے 
بارے میں مزید جانیے:

ووڻروں کی رسائی

زبا ن کے بارے میں مد د

بعض پولنگ کے مقامات پر اردو ترجbن موجود ہیں۔

یہ جانئیے کہ کونسے پولنگ کے مقامات ترجbنی 
کی خدمات پیش کریں گے۔:

اگر اپٓکو پولنگ کے مقام پر زبان کے بارے میں 
مدد کی �ورت ہے، تو اپٓکو اپنا ترجbن اپنے ساتھ 

~نے کا حق بھیحاصل ہے ۔

یہاں اسکین کریں! یہاں اسکین کریں!



اگر میری پولنگ کی جگہ پر کوئی مسئلہ ہو تو میں 
کسے کال کروں؟ (sف انگریزی میں)

 اگر میرے یا کسی اور کے حقوق پامال ہو رہے ہوں تو
(میں کس سے رابطہ کر سکتا ہوں؟ (sف انگریزی میں

 آپ الیکشن پروٹیکشن ہاٹ ~ئن پر رابطہ کرکے ایک ماہر الیکشن 
 پروٹیکشن رضاکار سے بات کر سکتے ہیں اور مفت قانونی مدد حاصل

کر سکتے ہیں۔ پر کال کریں۔

ز یاده تر پوچھے جانے والے سواmت

کیا مجھے شناختی کارڈ mنے کی Pورت ہے؟

اگر میں کہیں اور منتقل ہوچکا ہوا ہوں تو پھر ؟

کون ووٹ دینے کا اہل ہے؟

یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ پہلی بار ووٹ دینے والے اپنے ہمراه 
شناختی کارڈ ~ئیں ۔

جب آپ کہیں اور منتقل ہوجائیں، تو ایک نیا ووڻر رجسڻریشن 
فارم جمع کروا کر آپ کو انتخابی ووٹ میں اپنا پتہ تبدیل

کروا لینا چاہیے ۔

آپ اپنی پولنگ کی جگہ پر کسی بھی مسئلے کی صورت میں این-وائے-
سی انتخابی بورڈ کو کال کر سکتے ہیں۔ پر کال کریں۔

آپ ووٹ کےلئے رجسڻر ہونے کےاہل ہیں اگر آپ :

ایک امریکی شہری ہی ں
کم از کم تیس دن سے نیویارک سڻی کے رہائشی ہیں

اور کم ازکم 16 سال کے ہیں

.1

.2

.3

آپ 16 یا 17 سال کی عمر میں ووٹ کے لئے رجسڻر کروا سکتے 
ہیں، لیکن ووٹ ڈالنے کے لئے آپ کا 18 سال کا ہونا �وری ہے

انتخابی ووٹ کے مقاما ت

 (1-866-868-3692) 1-866-Vote-NYC

(1-866-687-8683) 1-866-OUR-VOTE

Bronx

Brooklyn

Queens

1780 Grand Concourse, 5 Fl, 

Bronx, NY 10457

345 Adams Street, 4 Fl, 

Brooklyn, NY 11201

118-35 Queens Boulevard, 

Forest Hills, NY 11375

Manhattan

Staten Island

200 Varick Street, 10 Fl, 

New York, NY 10014

1 Edgewater Plaza, 4 Fl, 

Staten Island, NY 10305



کوئی سوا~ت ؟

2022 میں انتخاب کا دن

منگل 6/28 ہے

پولنگ صبح
صبح 6 سے 9 بجے تک

aafederation.org/2022-primary-voter-guide پر جائیں ی ا نیچے دیا گیا 

QR کوڈ سکین کریں تاکہ آپ ووڻر رجسڻریشن، ووڻنگ کے طریقوں، سیاسی 

جbعتوں اور انکے بارے میں مزید معلومات، یا اپنے مقامی کاؤنڻی کے انتخابی 
بورڈ کےدف  کے پتہ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکیں۔

یا ہم سے vote@aafederation.org پر رابطہ کریں

میں کہاں ووٹ دے رہاں ہوں ؟

میں کس وقت ووٹ دے رہا ہوں؟

یہاں اسکین کریں!


