
ਣਾਂ



AAPI ਪਾਵਰ ਗੱਠਜੋੜ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ �ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਰ 

ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਆਉਟਰੀਚ ਰਾਹੀਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕਨ ਅਤੇ ਪੈਿਸਿਫਕ ਆਈਲਂੈਡਰ 
ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ  ਨੰੂ ਸ਼ਕਤੀ-ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੱਠਜੋੜ ਿਵੱਚ  
10 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਿਨਉ ਯਾਰਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ 

ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਿਜਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1989 ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, 

ਿਨਉ ਯਾਰਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸਭ ਤਂੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਿਨਉ ਯਾਰਕ 
ਦੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 1.5 ਿਮਲੀਅਨ ਿਨਉ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ 

ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

120 Wall Street, 9th Fl, 
New York, NY 10005

ਸਾਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

(212) 344-5878

vote@aafederation.org

ਚੋਣਾਂ ਦ਼ੀਆਂ ਮੱੁਖ ਮਮਤ਼ੀਆਂ

ਸੁ਼ਰੂਆਤ਼ੀ ਮਤਦਾਨ ਮਮਆਦ

ਅਕਤੂਬਰ

29
ਨਿੰਬਰ

6

ਸੋਿਿਾਰ ਸੋਿਿਾਰ

ਸਿਂੇ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਿੋਣਗੇ

ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ-ਮਤਦਾਨ ਪਰਚ਼ੀ ਦ਼ੀ ਬ ੇਨਤ਼ੀ 
ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰ਼ੀ ਮਦਨ

ਡਾਕ ਰਾਹ਼ੀਂ

ਅਕਤੂਬਰ

24
ਮਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਰੂਪ ਮਵੱਚ

ਮੱਧਕਾਲ਼ੀ ਚ ੋਣ ਿਦਵਸ

ਨਿੰਬਰ
ਿੰਗਲਿਾਰ

8
ਸਿੇਰੇ 6 ਿਿੇ ਤਂੋ ਰਾਤ 9 ਿਿੇ ਤੱਕ

ਮਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਰੂਪ ਮਵੱਚ

ਨਿੰਬਰ

7

ਵੋਟਰ ਪੰਜ਼ੀਕਰਨ ਅੰਮਤਮ ਮਮਤ਼ੀ

ਮਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਰੂਪ ਮਵੱਚ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹ਼ੀਂ

ਨਿੰਬਰ

8

ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ-ਮਤਦਾਨ ਪਰਚ਼ੀ ਵਾਮਪਸ 
ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰ਼ੀ ਮਦਨ

ਮਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਰੂ ਪ ਮਵੱਚ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹ਼ੀਂ

ਿੰਗਲਿਾਰ

-

ਸੱੁ਼ਕਰਿਾਰ
ਅਕਤੂਬਰ

14

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ



ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ਼ੀਕਰਨ ਕਰੋ

ਔਨਲਾਈਨ ਿਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਿਾਰਿ ਭਰਕੇ ਪੰਿੀਕਰਨ ਕਰੋ। ਭਰੇ ਿੋਏ ਕਾਗਜ਼ੀ 
ਿਾਰਿਾਂ ਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਭੇਜਿਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਿਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਜਦੱਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਿੈ

8 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ 
ਆਖਰੀ ਿਮਤੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ। ਰਿਜਸਟਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰੂ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਸਾਡੇ ਵਲੰ ਟੀਅਰਾਂ  ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਪੁ ੱਛੋ ਜਾਂ ਿਫਰ ਸਾਨੰੂ  
vote@aafederation.org 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

ਪੰਿੀਕਰਨ ਿਾਰਿ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਪਰਿੰ ਟ ਕਰੋ:

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੈ

ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪੰਿੀਕਰਨ ਕਰੋ:
(ਕੇਿਲ ਅੰਗਰੇਿ਼ੀ ਿਵੱਚ)

ਇੱਥੇ ਸਕੈਨ ਕਰੋ!

ਇੱਥੇ ਸਕੈਨ ਕਰੋ!

ਿਵੱਚਂੋ



ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਿਕ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਮਤਦਾਨ-ਪਰਚੀ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ:

*ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਮਤਦਾਨ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਊਟਂੀ
ਬੋਰਡ ਆਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਜਿਿੇ ਿਾਂ ਤੁਿਾਡੇ 
ਪੋਜਲੰਗ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਿਾਲੇ ਜਦਨ ਿਾਂ 
ਜਕਸੇ ਿਲਦੀ ਿੋਜਟੰਗ ਿਾਲੇ ਜਦਨ ਿੀ 
ਛੱਜਡਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਮਂੈ ਵੋਟ ਿਕਵਂੇ ਪਾਵਾਂ 

ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜਲਦੀ ਵੋਟ ਕਰੋ

ਹਰੇਕ NYC ਵੋਟਰ, ਚੋ ਣ ਵਾਲੇ ਿਦ ਨ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਖੁ ਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਕੇ ਜਲਦੀ 
ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸੁ ਿਵਧਾਜਨਕ, ਤੇ ਜ਼, ਅਤੇ ਲਚੀਲਾ 
ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਅਕਤੂ ਬਰ 29-ਨਵੰਬਰ 6 ਤੱ ਕ ਜਲਦੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਿਕ 
ਸਮਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

ਚੋ ਣਾਂ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਵੋਟ ਪਾਓ

8 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਚੋ ਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁ ਣਾਓ।

ਚੋ ਣਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤਂੋ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱ ਕ  ਰਿਹਣਗੀਆਂ

ਜਲਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਿਲੰ ਗ ਸਥਾਨ 
ਨੰੂ ਲੱ ਭਣ ਲਈ NYC ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਲੈ ਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਵੈ ੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਖੋ:

ਇੱਥੇ ਸਕੈਨ ਕਰੋ! ਇੱਥੇ ਸਕੈਨ ਕਰੋ!

ਵਾਪਸੀ

ਗ਼ੈ ਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮਤਦਾਨ ਿਦਓ

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਹਫੂ ਜ਼, ਆਸਾਨ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 
ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਇੱ ਕ  ਿਲਫਾਫਾ ਅਤੇ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ, ਤਹਾਨੰੂ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਡਾਕ ਭੇ ਜਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕ-        ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੋ 
ਿਟਕਟਾਂ  ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਾਂ।

ਿਟਕਟਖੱੁਲੀਆਂ



ਅਪਗੰਤਾ ਸਹਾਇਤਾ

ਬੈਲਟ ਮਾਰਿਕੰਗ ਯੰਤਰ ਪੋਿਲੰਗ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ 
ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹਨ, ਜਾਂ ਿਫਰ ਿਜੰਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ 
ਅਪਾਹਜਤਾਂ ਜਾਂ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੈਨੱ ਨਾਲ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ 
ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।

ਬੈਲਟ ਿਾਰਜਕੰਗ ਡੀਿਾਇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਿਾਣੋ:

ਮਤਦਾਤਾ ਪਹੰੁਚ

ਭਾਸ਼ਾ ਮਦਦ

ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਕੱੁਝ ਪੋਜਲੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿਨ।

ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਕ ਜਕਿੜੇ ਪੋਜਲੰਗ ਸਥਾਨ, 
ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨਗੇ:

ਿੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਜਕਸੇ ਪੋਲ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਿੁਦ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੰੂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਲਆਉਣ ਦਾ 
ਅਜਧਕਾਰ ਿੀ ਿੈ

ਇੱਥੇ ਸਕੈਨ ਕਰੋ! ਇੱਥੇ ਸਕੈਨ ਕਰੋ!



ਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਕ਼ੀ ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਾਰਡ ਮਲਆਉਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕੌਣ ਹੈ?

ਇਿ ਸਲਾਿ ਜਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ ਜਕ ਪਜਿਲੀ ਿਾਰ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰ ਸ਼ਨਾਿਤ 
ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।

ਜੇਕਰ ਮਂੈ ਆਪਣ਼ੀ ਜਗ੍ਹ ਾ ਬਦਲ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਿਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਗ੍ਹ ਾ ਬਦਲਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਇੱਕ ਨਿਾਂ ਿੋਟਰ ਪੰਿੀਕਰਨ ਿਾਰਿ 
ਿਿ੍ਹ ਾਂ ਕਰਕੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਤੁਸੀਂ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਿੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋ ਿੇ ਤੁਸੀਂ:

1. ਇੱਕ ਯੂ.ਐਸੱ. ਨਾਗਜਰਕ ਿੋ
2.     ਘੱ�ਟੋ-ਘੱਟ 30 ਿਦਨਾਂ ਤਂੋ ਿਨਉ ਯਾਰਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ
3. ਅਤੇ ਘੱਟਟੋ-ਘੱਟ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਿਰ ਦੇ ਿੋ

ਤੁਸੀਂ 16 ਿਾਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਜਿੱਚ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿ ੀ-ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਿੋ, ਪਰ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਿਾਡੀ ਉਿਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਿੋਣੀ ਿਰੂਰੀ ਿੈ

ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੋਲ ਸਥਾਨ �ਤੇ ਕੋਈ ਿਦੱਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਿਕਸਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ� (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ)

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲ ਸਥਾਨ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਦੱਕਤ ਬਾਰੇ NYC ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼
ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1-866-Vote-NYC (1-866-868-3692) �ਤੇ ਕਾੱਲ 
ਕਰੋ

ਜੇ ਮੇਰੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਂੈ ਿਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? (ਕੇਵਲ 
ਅੰਗਰੇਜ਼਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ) 

ਤੁਸੀਂ ਟ੍੍ਰਰੇਨਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍੍ਰਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ 
ਕਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ� ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍੍ਰਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੌਟਲਾਈਨ �ਤੇ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 866-OUR-VOTE (866-687-8683) �ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਚੋਣਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਿਟਕਾਣੇੇ
Bronx

Brooklyn

Queens

Manhattan

Staten Island

1780 Grand Concourse, 5 Fl, 
Bronx, NY 10457

345 Adams Street, 4 Fl, Brooklyn, 
NY 11201

118-35 Queens Boulevard, Forest 
Hills, NY 11375

200 Varick Street, 10 Fl, 
New York, NY 10014

1 Edgewater Plaza, 4 Fl, 
Staten Island, NY 10305

ਕਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ� ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕ



2022 ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਿਦਨ 
ਮੰਗਲਵਾਰ 11/8 ਹੈ

ਚੋਣਾਂ ਸਿੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਿਿੇ 
ਤੱਕ ਖੱੁਲੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਿਨ

ਕੀ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਿਨ?

ਿੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪੰਿੀਕਰਨ, ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ, ਰਾਿਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਚੀਿ਼ਾਂ 
ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ, ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਊਂਟੀ ਬੋਰਡ ਆਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਿ਼ 
ਆਿਫ਼ਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ, aafederation.org/voter-guide ‘ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ ਿੇਠਾਂ 
ਿਦੱ�ਤੇੇ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ।

ਿਾਂ vote@aafederation.org ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਮਂੈ ਿਕੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ�

ਮੈਂ ਿਕਸ ਸਮੇਂ ਵੋਟ ਪਾ ਿਰਹਾ/ਰਹ਼਼ੀ ਹਾਂ?

ਇੱਥੇ ਸਕੈਨ ਕਰੋ!




