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20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ...
ਜੇ ਮੇਰੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ?
ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। Vote.NJ.Gov 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਕਲਰਕ ਦੇ
ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਨੋ ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਸ
ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੋਲਿੰਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੇਜ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ,ਆਪਣੇ ਮਤਦਾਨ ਸਥਾਨ ਲਈ Vote.NJ.Gov ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਸਮਾਂ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਦਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

?

ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
1... Vote.NJ.Gov ਤੇ ਵੋਟ ਬਾਏ ਮੇਲ ਪੇਜ' ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ
ਕਰੋ। ਫਿਰ, ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਭੇਜੋ। ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਟੀ ਕਲਰਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
2... 1
 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ਼ਾਮ 3:00 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਕਲਰਕ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਵੇਦਨ ਦਿਓ। Vote.NJ.Gov ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ
ਕਲਰਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਕੋ।

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ-ਬਾਏ ਮੇਲ-ਬੈਲਟ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਇਹ ਅਸਾਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਸੀਲ ਲਗਾਉਣਾ, ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋ ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ।
1... ਮ
 ੇਲ: ਇਸ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2... ਬ
 ੈਲਟ ਡਰਾੱਪ ਬਾੱਕਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ: ਇਸ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਲਟ ਡਰਾੱਪ
ਬਾੱਕਸ ਵਿਚ ਰੱਖੋ। ਡਰਾੱਪ ਬਾੱਕਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ Vote.NJ.Gov ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
3... ਚੋ
 ਣਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ: ਇਸ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ
ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ। ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ Vote.NJ.Gov 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੋ ਟ: ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ-ਬਾਏ- ਮੇਲ- ਬੈਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਂ?
20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ 30 ਮਾਰਚ ਤਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਆੱਨਲਾਇਨ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ Vote.NJ.Gov ‘ਤੇ ਜਾਓ ।

ਮੈਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

i

ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰਾਂ ਲਈ, Vote.NJ.Gov ਤੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਵੋਟਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1-877-NJ-VOTER (1-877-658-6837) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
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