NEW JERSEY

SAFE. SIMPLE. SECURE.
GENERAL ELECTION 2021

તમે મત આપી શકો તે માટે અહીં 3 રીતો આપવામાં આવી છે જે મુજબ તમે
આવનારી સામાન્ય ચૂંટણીમાં......
1. વોટ-બાય-મેઇલ બેલટ
નોંધણીયુક્ત મતદારો VOTE.NJ.GOV ખાતે મળતી સૂચનાઓને અનુસરીને અથવા તેમના કન્ટ્રી ક્લાર્ક નો સંપર્ક કરી નેવોટ-બાય-મેઇલ
બેલટ માટે અરજી કરી શકે છે .
ત્યારપછી, મત આપો અને નીચેમાંથી એક રીતે તમાર બેલટને પરત કરો....
• મેઇલ: તમારો વોટ-બાય-મેઇલ બેલટ નવેમ્બર 2 ના રોજ, સાંજના 8:00 વાગ્યા પર અથવા તે પહેલા પોસ્ટમાર્ક થાય તે જરૂરી છે
અને નવેમ્બર 8ના રોજ અથવા તે પહેલા તમારા કાઉન્ટીના બોર્ડ ઓફ ઈલેક્શન દ્વારા પ્રાપ્ત થાયતે જરૂરી છે
• સુરક્ષિત બેલટ ડ્રૉપ બૉક્સ: તમારા વોટ-બાય-મેઇલ બેલટને તમારા કાઉન્ટીના સુરક્ષિત બેલટ ડ્રૉપ બૉક્સિસમાં નવેમ્બર 2 ના રોજ સાંજના
8:00 વાગ્યા સુધીમાં મૂકો. ડ્રોપ બૉક્સના સ્થળો VOTE.NJ.GOV શોધી શકાય છે .
• બોર્ડ ઓફ ઈલેક્શન ઓફિસ: તમારા વોટ-બાય-મેઇલ બેલટને રૂબરૂમાં તમારા કાઉન્ટીના બોર્ડ ઓફ ઈલેક્શનની ઑફિસમાં નવેમ્બર
2 ના રોજ સાંજના 8:00 વાગ્યા સુધીમાં ડિલિવર કરો. કાઉન્ટી ઈલેક્શન અધિકારીઓની સંપર્ક માહિતી VOTE.NJ.GOV પર
શોધી શકાય છે .

2. ઇન-પર્સન વહેલાસર મતદાન
આ નવો વિકલ્પ તમામ રજિસ્ટર્ડ મતદારોને તેમના બેલટને ચૂંટણીના દિવસ પૂર્વે નવ-દિવસના સમયગાળા દરમિયાન, રૂબરૂમાં,
વોટિંગ મશીનનો ઉપયોગ કરવા માટે સક્ષમ બનાવે છે . તમે હવે, જ્યારે તે તમારા સમયપત્રકમાં સૌથી અનુકૂળ હોય ત્યારે, રૂબરૂમાં,
મત આપવાની પસંદગી કરી શકો છો.
તમે કાઉન્ટીમાં ગમે ત્યાં રહેતા હો, તમે તમારા ચોક્કસ બેલટને તમારા કાઉન્ટીના નિર્ધારિત ઇન-પર્સન અર્લી વોટિંગ સ્થળોમાંથી કોઇપણ
એક ખાતે મતદાન કરી શકો છો. VOTE.NJ.GOV ખાતે તમારા કાઉન્ટીના સ્થળને શોધો.
ઇન-પર્સન અર્લી વોટિંગ સ્થળો શનિવાર, ઓક્ટોબર 23 થી રવીવાર, ઓક્ટોબર, 31 સુધી ખુલ્લા રહેશે. કલાકો આ મુજબ રહેશે
સોમવાર-શનીવાર, સવારના 10:00 – સાંજના 8:00 વાગ્યા સુધી અને રવીવાર, સવારના 10:00 –સાંજના 6:00 વાગ્યા
સુધી કોઈ અપૉઇન્ટમેંટની આવશ્યકતા નથી. અપંગતાવાળા મતદારો માટે સગવડ કરવામાં આવશે.

3. ચૂંટણીના દિવસ પર તમારા મતદાનના સ્થળે
ચૂંટણીના દિવસે, નવેમ્બર 2 ના રોજ તમારા મતદાનના સ્થળે રૂબરૂમાં મત આપો, સવારના 6:00 વાગ્યાથી સાંજના 8:00 વાગ્યા
સુધી. અપંગતાવાળા મતદારો માટે સગવડ કરવામાં આવશે.
મતદાન સ્થળોના પાના પર સૂચિબદ્ધ, તમારા મતદાનના સ્થળ માટે, VOTE.NJ.GOV પર જાઓ.
નોંધ: વોટ-બાય-મેઇલ બેલટ્સને તમારા વહેલા મતદાનના સ્થળ પર અથવા મતદાનના સ્થળે પરત કરી શકાતા નથી.
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