NEW JERSEY

SAFE. SIMPLE. SECURE.
GENERAL ELECTION 2021

સામાન્ય ચૂંટણી માટે મતદાન કાર્યકર કે વી રીતે બનવું
New Jersey ની કાઉન્ટીઓ, Department of State, Division of Elections (ડિપાર્ટ મેન્ટ ઓફ સ્ટેટ, ડિવિઝન ઓફ ઇલેક્શન),
સાથે ભાગીદારીમાં, આગામી સામાન્ય ચૂંટણી માટે રહેવાસીઓને મતદાન કાર્યકર તરીકે કામ કરવા માટે સક્રિયપણે ભાગ લેવા માટે આમંત્રિત
કરી રહી છે . તમે રાજ્યના કોઈપણ કાઉન્ટીમાં કામ કરી શકો છો, માત્ર તે જ કાઉન્ટીમાં નહીં જેમાં તમે મત આપવા માટે નોંધાયેલા છો.
અહીં મતદાર કાર્યકર બનવા અંગેના ત્રણ મુખ્ય પ્રશ્નોના જવાબો છે :

1... મારે શા માટે અરજી કરવી જોઈએ?
તમારા સમુદાયને તમારી જરૂર છે ! મતદાન સ્થાનના સ્ટાફ થઈને, તમે:
• પ્રારં ભિક મતદાનના દિવસોમાં વ્યક્તિ દીઠ $21.44 અને ચૂંટણીના દિવસે $300 કમાઈ શકો છો.
• જ્યારે તમે તમારા કાઉન્ટીના બોર્ડ ઓફ ઇલેક્શન દ્વારા આપવામાં આવતી જરૂરી તાલીમમાં હાજરી આપશો અને મતદાન વખતે તમારી
પ્રતિબદ્ધતા પૂર્ણ કરશો ત્યારે વધારાના $30 કમાઈ શકો છો.
• પ્રથમ તો, અમારી મહાન લોકશાહીનું કાર્ય જુ ઓ, અને તમારા સ્થાનિક સમુદાય, તમારા રાજ્ય અને તમારા દેશને યોગદાન આપવાથી
આવતી લાગણીનો આનંદ માણો.

2... કોણ અરજી કરી શકે છે ?
તમે New Jersey (ન્યુ જર્સી) માં મતદાન કાર્યકર તરીકે સેવા આપવા માટે અરજી કરી શકો છો, જો તમે:
• યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના નાગરિક અને ન્યૂ જર્સીના રહેવાસી છો.
• તમારી ઉંમર ઓછામાં ઓછી 16 વર્ષની છે . કોલેજ અને હાઇ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને અરજી કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે .
નોંધ: 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના લોકો શિફ્ટ દીઠ મર્યાદિત કલાકો કામ કરશે. વધુ માહિતી માટે કાઉન્ટી બોર્ડ ઓફ ઇલેક્શનનો સંપર્ક કરો.
• આ ચૂંટણીમાં ઉમેદવાર તરીકે ઊભા રહ્યા નથી.

3... મારે બીજું શું જાણવાની જરૂર છે ?
સંભવિત કામની તારીખો શનિવાર, 23 ઓક્ટોબરથી રવિવાર, 31 ઓક્ટોબર (વ્યક્તિગત રૂપે મતદાન કરવાનો સમયગાળો) અને મંગળવાર,
2 નવેમ્બર (ચૂંટણીનો દિવસ) સુધી રહેશે. કલાકો અને દિવસોમાં ફેરફાર થઈ શકે છે .
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