NEW JERSEY

SAFE. SIMPLE. SECURE.
GENERAL ELECTION 2021

ਇਹਨਾਂ 3 ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ...
1. ਡਾਕ-ਦੁਆਰਾ-ਵੋਟ ਬੈਲੇਟ
ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਡਾਕ-ਦੁਆਰਾ-ਵੋਟ ਬੈਲੇਟ ਲਈ VOTE.NJ.GOV ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਕਲਰਕ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ, ਵੋਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੈਲੇਟ ਵਾਪਿਸ ਕਰੋ...
•ਡ
 ਾਕ: ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕ-ਦੁਆਰਾ-ਵੋਟ ਬੈਲੇਟ ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
•ਸ
 ੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਲੇਟ ਡ੍ ਰਾਪ ਬਕਸਾ: ਆਪਣੀ ਡਾਕ-ਦੁਆਰਾ-ਵੋਟ ਬੈਲੇਟ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਲੇਟ ਡ੍ ਰਾਪ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਵਿੱਚ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਓ। ਡ੍ ਰਾਪ ਬਕਸਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ VOTE.NJ.GOV ਉੱਤੇ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•ਚ
 ੋਣਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਫਤਰ: ਆਪਣੀ ਡਾਕ-ਦੁਆਰਾ-ਵੋਟ ਬੈਲੇਟ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ
ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੇਜੋ। ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਸੂਚਨਾ VOTE.NJ.GOV ‘ਤੇ ਲੱਭੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

2. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਿੰਗ
ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਲੇਟ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ,
ਚੋਣ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਨੌਂ -ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ,
ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਬੈਲੇਟ ਦੀ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨ VOTE.NJ.GOV ਉੱਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਸਥਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਔਤਵਾਰ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਸਵੇਰ 10:00 ਵਜੇ - ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ , ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ-ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

3. ਚੋਣ ਦਿਵਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੋਟ ਪਾਓ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਦਿਵਸ, 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ।
ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਥਾਨ ਲਈ VOTE.NJ.GOV ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਪੋਲਿੰਗ ਸਥਾਨ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।
ਨੋ ਟ: ਡਾਕ-ਦੁਆਰਾ-ਵੋਟ ਬੈਲੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
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