


ہامرے بارے میں

ایشینئ امریکن فیڈریشن، جسکا قیام 1989میں ہوا، اُن1.5ملین 
نیویارکرز، جو کہ نیویارک کی ایشیائی کمیونڻی کاحصہہیں، کے 

لئے عظیم تر انصاف اور مواقع کی وکالت کرنےوالٓی نیویارک 
سڻی کی سب سے طاقتور لیڈرشپ کی اواز 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۔ ہامرے اتحاد میں 10 

تنظیمیں شامل ہیں جو کہ نیویارک سڻی کی مختلف

برادریوں کے لئے خدمات رس انجام دیتی ہیں۔

ہم سے رابطہ کریں

اہم انتخابی تواریخ

ابتدائی ووڻنگ کا مرحلہ

29 6

مڈ ٹرم الیکشن کا دن

نومرب

سوموار سوموار

نومرب

8

اوقات مختلف ہیں

8

غیر حارض بیلٹ کی درخواسٓت 
کا اخری دن

بذریعہ ڈا ک

اکتوبر

اکتوبر نومرب

24

بذات خود

بذات خود

جون

7

 ووڻر رجسڻریشن کی آخری
تاریخ

بذاِت خود اور بذریعہ ڈا ک

-

جمعہ

منگل

 غیر حارض بیلٹ واپس کرنے 

کآ اخری دن
بذاِت خود ارو بذیرعہ ڈا ک

منگل

اکتوبر

14

صبح 6 بجے - رات 9 بجے

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

(212) 344-5878

vote@aafederation.org



ووٹ کے لئے رجسڻریشن

آن الئن 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۔

 نومرب کے انتخابات کے لیے رجسٹریشن8

 کرانے کی آخری تاریخ  14اکتوبرہے۔ لہذا

انتظار نہ کریں

 کاغذی فارم انتخابی بورڈ کو ڈاککئے 

جا سکتے ہیں یا ویسے پہنچائےجا 

سکتے ہیں۔
vote@aafederation.org

 ایک اردورجسڻریشن فارم

:ڈانلوڈ اور پرنٹ کریں

:

فارم انگریزی میں پر کیا جانا چایئے ُ

 آن الئن ووٹ دینے کے لئے

رجسڻر کریں
(رصف انگلش)

یہاں اسکین کریں!

یہاں اسکین کریں!



یہاں اسکین کریں!

غیر حارض ووٹ ڈالنے واال

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 اپنےبیلٹ

میں ڈاک پر ڻکٹ لگانی ہوگی ۔ ہم  2ڻکڻیں تجویزکرتے ہیں

غیر حارضی کا بیلٹ اپنے اپٓکو ڈاک 

کرنےکے لئے درخواست دیں:

*غیر حارض 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

 نیو یارک سڻی کا ہر ووڻر انتخاب کے دن سے پہلے بذات

 خٓود ووٹ دے سکتا ہے۔ پہلے سے ووٹ دے دینا اسان،

جلداور آرام ده ہے۔

 آپ  29اکتوبر سے  6نومرب تک پہلے ووٹ ڈال سکتے ہیں، 

اگرچہ اوقات  کار ہر روز مختلف ہوں گے۔

انتخاب کے دن ووٹ دیں

8 نومرب کو الیکشن والے دن ووٹ دیکر اپنی

آوازبلند کیجئے اور سنوائیے۔

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 مارکنگ ڈی وائسز پولنگ کے مقامات پر دستیاب ہیں اور

 یہ ان ووٹروں کے لیے مددگار ثابت ہوسکتی ہیں جو بصارت سے

 محروم ہیں، یا جن کی کوئی معذوری ہے یا ایسی کوئی حالت

 ہے جس کیوجہ سے بیلٹ پیپر کو قلم سے نشان زد کرنا مشکل

یا ناممکن ہے۔

بیلٹ پر نشان لگانے والے اآلت کے 

بارے میں مزید جانیے:

ووڻروں کی رسائی

 زبان کے بارے میں مدد

بعض پولنگ کے مقامات پر اردو ترجامن موجود ہیں۔

یہ جانئیے کہ کونسے پولنگ کے مقامات ترجامنی 

کی خدمات پیش کریں گے۔:

اگر اپٓکو پولنگ کے مقام پر زبان کے بارے 

میںمدد کی رضورت ہے، تو اپٓکو اپنا ترجامن اپنے 

ساتھالنے کا حق بھی حاصل ہے ۔

یہاں اسکین کریں! یہاں اسکین کریں!



 آپ الیکشن پروٹیکشن ہاٹ الئن 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 سواالت

کیا مجھے شناختی کارڈ النے کی رضورت 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 الئیں ۔

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 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 رضوری ہے

انتخابی ووٹ کے مقاما ت

 اگر میرے یا کسی اور کے حقوق پامال ہو رہے ہوں 

تو(میں کس سے رابطہ کر )سکتا ہوں؟ (رصف انگریزی میں

(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

اگر میری پولنگ کی جگہ پر کوئی مسئلہ ہو تو میں 

کسے کال کروں؟ )رصف انگریزی میں(

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۔

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



کوئی سواالت ؟

2022 میں انتخاب کا دن

منگل 11/8 ہے

پولنگ صبح

صبح 6 سے 9 بجے تک

aafederation.org/voter-guideپر جائیں یا  نیچے دیا گیا  QRکین 

 کریں تاکہ آپ ووڻر رجسڻریشن، ووڻنگ کے طریقوں، سیاسی جامعتوں اور انکےبارے میں

 مزید معلومات، یا اپنے مقامی کاؤنڻی کے انتخابی بورڈ کےدفرت کےپتہ 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!




