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مجھے ایک بیلیٹ کے لیے درخواست دینے کی رضورت ہے۔

میں یوم انتخاب کو ایک کارکن بننا چاہوں گا۔ 

  
درمیانی مخففات

     
الحقہ 

شہر/قصبہ/گاؤں                     

زپ کوڈ  

زپ کوڈ  

حلف نامہ: میں حلفیہ بیان دیتا یا یہ تصدیق کرتا ہوں کہ
میں متحدہ کا ایک شہری ہوں۔  •

میں انتخاب سے قبل کم از کم 30 دنوں تک کاؤنٹی، شہر یا گاؤں میں رہا کروں گا۔  •
میں نیو یارک اسٹیٹ میں ووٹ ڈالنے کے لیے رجسٹریشن   •

کروانے کے سبھی تقاضے پورا کرتا ہوں۔ 
نیچے باکس میں یہ میرا دستخط یا نشان ہے۔   •

مذکورہ باال معلومات درست ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ درست نہ ہوئی تو مجھے مجرم   •
قرار دیا جا سکتا ہے اور 5,000$  تک جرمانہ اور/یا چار سال تک کی جیل ہو سکتی ہے۔

–xxx–xx         

ڈیموکریٹک پارٹی
ریپبلکن پارٹی

کنزرویٹو پارٹی
گرین پارٹی 

ورکنگ فیملزی پارٹی
انڈیپنڈنس پارٹی

ویمنز ایکولیٹی پارٹی
ریفارم پارٹی

دیگر

پتہ ( .P.O  باکس نہیں)                    

آپ کا پتہ تھا                     

آپ کی پچھلی ریاست یا نیو یارک اسٹیٹ کاؤنٹی تھی            

آپ کا نام تھا                      

نیو یارک اسٹیٹ کاؤنٹی                    

3

کیا آپ نے اس سے پہلے ووٹ ڈاال ہے؟   ہاں  نہیں 

8

14

15

آپ کا نام

 مزید معلومات
آئٹمز 6 اور 7 اختیاری ہیں

 پتہ 
جہاں آپ رہتے ہیں

پتہ جہاں آپ کو ڈاک ملتی ہے
اگر مذکورہ باال جیسا ہی ہو تو چھوڑ دیں

ووٹنگ کی رسگزشت

ووٹنگ کی معلومات جو تبدیل ہو 
گئی ہے

 اگر یہ تبدیل نہیں ہوئی ہے یا 
اس سے پہلے آپ نے ووٹ نہیں ڈاال ہے تو چھوڑ 

دیں

شناخت
آپ کو 1 انتخاب کرنا رضوری ہے

 سواالت کے لیے، براہ کرم اوپر 
آپ کی شناخت کی توثیق کرنا سے رجوع کریں۔

سیاسی پارٹی
آپ کو 1 انتخاب کرنا رضوری ہے

سیاسی پارٹی کا انتخاب اختیاری ہے لیکن ایک سیاسی 
پارٹی کے بنیادی انتخاب میں ووٹ ڈالنے کے واسطے، 

ووٹر کو اس سیاسی پارٹی میں اندارج کروانا رضوری 
ہے، اّال یہ کہ ریاستی پارٹی کے اصول بصورت دیگر 

اجازت دیتے ہوں۔

اختیاری سواالت

        لیاقتیں

کس سال؟  10 11

12

پتہ یا  .P.O  باکس                     

 .P.O  باکس        

شہر/قصبہ/گاؤں                     

9

13
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––فون          6

خاتون  مرد جنس  5

دستخط

تاریخ

کیا آپ ایک امریکی شہری ہیں؟    ہاں  نہیں 
اگر آپ نے نہیں میں جواب دیا تو، آپ ووٹ کے لیے رجسٹر نہیں ہو سکتے ہیں۔

1

اگر آپ نے نہیں میں جواب دیا تو آپ ووٹ ڈالنے کے لیے رجسٹریشن نہیں کروا سکتے اّال یہ کہ آپ سال کے آخر تک 18 سال کے ہو جائیں گے۔

 آپ یوم انتخاب کو یا اس سے پہلے 
18 سال کی عمر کے ہو جائیں گے؟   ہاں  نہیں  2

        DMV نیو یارک اسٹیٹ کا

ای میل              7

   میں ایک سیاسی پارٹی میں اندراج کروانا چاہتا ہوں

   میں ایک سیاسی پارٹی میں اندراج کروانا نہیں چاہتا ہوں

کوئی پارٹی نہیں

نیو یارک اسٹیٹ ووٹر رجسٹریشن فارم کے لیے
ووٹ رجسٹریشن کروانے کے لیے آپ کو ایک شہری ہونا۔

آپ کا نام آپ کی ID پر درج نام سے  ہونا چاہیے۔
اپنا فون  اور/یا ای میل لکھنے سے آپ کے رجسٹریشن فارم میں 
کوئی مسئلہ ہونے پر BOE کو آپ سے رابطہ کرنے میں سہولت 

ملتی ہے۔ یہ رضوری نہیں ہے۔

اگر آپ اپنا ووٹر رجسٹریشن اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو اس معلومات 
سے BOE کو آپ کے ووٹنگ ریکارڈ کی نشاندہی کرنے میں مدد 

ملے گی۔ یہ رضوری نہیں ہے۔

یا تو نیو یارک اسٹیٹ ID کا  یا اپنے سوشل سیکیورٹی  کے 
آخری 4 ہندسے فراہم کریں۔

اگر آپ کے پاس دونوں میں سے کوئی نہیں ہے تو تیرسا باکس نشان 
زد کریں۔ پہلی بار آپ کے ووٹ وقت، آپ کو پول سائٹ پر دو قسم 
کی شناخت پیش کرنے کی رضورت ہوگی: (1) ایک باتصویر ID اور 
(2) ایک پتے کا ثبوت، جیسے بجلی یا گیس کا بل جس پر آپ کا نام 

اور پتہ ہو۔

براہ کرم اپنے حلف نامہ کے لیے اس پر دستخط مع تاریخ درج 
کرنے سے پہلے حلف نامہ کی رشائط کو بغور پڑھ لیں۔

فارم کا باقی حصہ پُر کرنے میں کوئی آپ کی اعانت کر سکتا ہے، 
لیکن آپ کو اس پر دستخط خود سے کرنا۔
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اگر آپ اپنا ووٹر رجسٹریشن اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو اپنا پچھال 
نام، پتہ یا ملک/ریاست پُر کریں تاکہ BOE کو آپ کا موجودہ 

رجسٹریشن تالش کرنے میں مدد ملے۔

آپ کو مذکور پارٹیوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا، ایک پارٹی کا نام 
لکھنا یا کسی بھی پارٹی کا اندراج نہیں کروانے انتخاب کرنا ہوگا آپ کو 
اس پارٹی کے بنیادی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے مذکور پارٹیوں 

ّالا یہ کہ ریاستی اصول بصورت  میں سے ایک میں اندراج کروانا چاہیے، 
دیگر اجازت دیتے ہوں۔  

آپ سال میں ایک مرتبہ نیا رجسٹریشن فارم عام انتخاب سے کم سے 
کم 25 دن پہلے اسے جمع کروا کر اپنی پارٹی تبدیل کر سکتے ہیں۔ 

یہ انتخاب کے 7 دنوں کے بعد گا۔

آپ ووٹ ڈالنے کے رجسٹریشن 17 سال کی عمر میں کروا سکتے ہیں 
تاوقتیکہ آپ سال کے آخر تک 18 سال کے ہو جائیں گے۔

آپ جہاں رہتے ہیں اس جگہ کا پتہ باکس 8 میں لکھیں۔
ڈاک مختلف پتے پر وصول کرنے کے لیے، اسے

باکس 9 میں لکھیں۔
اگر آپ بے گھر ہیں:

باکس 8 میں وہ مقام لکھیں جہاں آپ پائے جا سکتے ہیں، جیسے   •
 ”Bench in Central Park on 86th Street“ ۔

باکس میں ایک ایسا پتہ لکھیں جہاں آپ کو ڈاک مل سکتی ہے،   •
جیسے پناہ گاہ یا  .P.O  باکس 9۔

اگر آپ یوم انتخاب کو اپنی پول سائٹ پر ووٹ ڈالنے سے قارص ہیں تو 
ایک بیلیٹ کی درخواست حاصل کرنے کے لیے باکس کو نشان زدہ کر 
دیں۔ چاہے آپ اس باکس کو نشان زد کریں یا نہ کریں آپ ووٹ ڈالنے 

کے لیے رجسٹریشن کروانے کے بعد BOE سے ایک غائبانہ بیلیٹ 
کی درخواست کر سکتے ہیں۔

لکھیں! صاف صاف سے  روشنائی کالی  یا نیلی
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