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ਿੋਟ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ 
ਮੈਂ ਿੋਟ ਲਈ ਵਕਿੇਂ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਾਂ? 

 

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਿੀ, ਵਨਊਯਾਰਕ ਵਿਿੱਚ ਿੋਟ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਢੰਗ ਹਨ: 
 

1. Nycvotes.turbovote.org ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰ ਿਾਹਨ ਵਿਭਾਗ (Department of Motor Vehicles, "DMV") ਿਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 
ਕੀਤੀ ਸਟੇਟ ID ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ DMV ID ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ 
ਭਰੇ ਹੋਏ ਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਡਾਕ-ਭੁਗਤਾਨ, ਪਤੇ ਿਾਲੇ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਨ ੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫ਼ਾਰਮ ਨ ੰ  
ਵਪਰੰ ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨ ੰ  ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਪੰਜੀਕਰਨ ਪ ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨ ੰ  
ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਅਿੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 
 

2. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਵਕਸੇ ਿੀ DMV ਦਫ਼ਤਰ, ਜਾਂ  ਵਨਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂਵਿਿੇ ਿੁਦ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜੀਕਰਨ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

 

ਕੀ ਮੈਂ ਿੋਟ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿਾਂ?  

 
ਿੋਟ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ: 
 

● ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਨਾਗਵਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; 

● ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਤੁਸੀਂ 16 ਜਾਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਿੱ ਚ ਪ ਰਿ-ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਿੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ); 

● ਤੁਹਾਨ ੰ  ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ 30 ਵਦਨ ਲਈ ਇਸ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ, ਸ਼ਵਹਰ ਜਾਂ ਵਪੰਡ ਦਾ ਵਨਿਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; 

● ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕੈਦ ਵਿਿੱਚ ਨਾ ਹੋਿੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਨਾ ਹੋਿੋ (ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵਮਲ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ); 

● ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਿਿੱਲੋਂ ਮਾਨਵਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰਿੱਥ ਨਹੀਂ ਸਮਵਿਆ ਵਗਆ ਹੋਿੇ; ਅਤੇ 

● ਤੁਸੀਂ ਵਕਤੇ ਹੋਰ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਿੇ। 
 

ਮੈਨੰੂ ਲਿੱ ਗਦਾ ਮੈਂ ਿੋਟ ਲਈ ਪਵਿਲਾਂ ਿੀ ਪੰਜੀਵਕਰਤ ਿਾਂ। ਮੈਂ ਵਕਿੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ? 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿੋਟਰ ਪੰਜੀਕਰਨ ਸਵਥਤੀ ਨ ੰ  ਔਨਲਾਈਨ ਿੀ ਜਾਂਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਚੌਣ ਬੋਰਡ ਨ ੰ  866-868-3692 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਿੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਨਿੰਬਰ 2020 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਕਦੋਂ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ? 

  
ਵਨਊਯਾਰਕ ਵਿਿੇ ਿੋਟ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਅੰਵਤਮ ਵਮਤੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਹੈ। 
 

ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ (NYC Votes TurboVote platform ਰਾਹੀਂ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਸਮੇਤ) 9 ਅਕਤ ਬਰ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਪੋਸਟਮਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਚੌਣ ਬੋਰਡ ਨ ੰ  14 ਅਕਤ ਬਰ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਮਲ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, 

https://nycvotes.turbovote.org/
https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
https://www.elections.ny.gov/NVRA.html
https://www.elections.ny.gov/NVRA.html
https://www.nycvotersearch.com/
https://nycvotes.turbovote.org/
https://nycvotes.turbovote.org/
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myDMVonline ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 9 ਅਕਤ ਬਰ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਜਮਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਨਊਯਾਰਕ ਵਿਿੱਚ, ਿੋਟਰਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਿੱਚ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਚੋਣ ਤੋਂ 25 ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਿੋਟ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿੋ ਵਕਉਂਵਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਕ ਸੇਿਾ 
ਵਿਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਕੀ ਿੋਿੇਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਵਪਛਲੀ ਿਾਰ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਬਦਲ ਵਗਆ ਿੋਿੇ? 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਿੋਟਰ ਪੰਜੀਕਰਨ ਨ ੰ  ਨਿੇਂ ਪਤੇ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨਾਲ 14 ਅਕਤ ਬਰ ਤਿੱ ਕ ਅਿੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਸੌਿੇ ਹਨ। 
 

● ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ DMV ID ਹੈ, ਤਾਂ  DMV ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੱਪਡੇਟ ਕਰੋ। 
 

● ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ DMV ID ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ nycvotes.turbovote.org ‘ਤੇ ਜਾਓ ਵਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪਵਹਲਾਂ 
ਤੋਂ ਭਵਰਆ ਫ਼ਾਰਮ ਵਪਰੰ ਟ ਅਤੇ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
 

● ਜਾਂ, ਚੌਣ ਬੋਰਡ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮ ਨ ੰ  ਵਪਰੰ ਟ ਕਰੋ, ਉਸਨ ੰ  ਭਰੋ ਅਤੇ ਮੇਲ ਕਰੋ।  
 

● ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ ਵਿਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲ ਸਾਈਟ ਿਿੱਲੋਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
 

ਜੇ ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਰਵਕਵਰਆ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਜਾਂ ਕਦੇ ਿੀ ਜਮਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ), ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਨਊਯਾਰਕ ਵਿਿੱਚ ਹੀ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਚਲੇ 
ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਿੀ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੇਂ ਪਤੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਨਰਧਾਰਤ ਪੋਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਿਾਲੀ 
ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਿੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਿੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਵਜਹੜੇ ਉਸੇ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਿੱਚ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ (ਵਜਿੇਂ, ਇਿੱਕ ਬਰੁਕਵਲਨ 
(ਵਕੰਗਜ਼ ਕਾਉਂਟੀ) ਦੇ ਪਤੇ ਤੋਂ ਦ ਜੇ ਬਰੁਕਵਲਨ ਪਤੇ ‘ਤੇ) ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਕਾਉਂਟੀ ਤੋਂ ਦ ਜੀ ਕਾਉਂਟੀ (ਵਜਿੇਂ, ਕੁਈਨਜ਼ ਤੋਂ ਬਰੋਂਕਸ) ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਬਦਲਣ 
ਕਰਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਿਾਲੀ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿਿੱਿ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿੋਟਰ ਪੰਜੀਕਰਨ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਿਾਲੀ 
ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 

2020 ਵਿਿੱ ਚ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 
ਮੈਂ ਿੋਟ ਵਕਿੇਂ ਪਾਿਾਂ?  

 

ਸਾਰੇ ਵਨਊਯਾਰਕ ਿਾਸੀਆਂ ਕੋਲ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਿੱਚ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਤੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਿੋਟ ਦੀ ਸਹੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।  
 

● ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਿੋਟ ਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ 24 ਅਕਤ ਬਰ ਤੋਂ 1 ਨਿੰਬਰ ਤਿੱ ਕ ਿੁਦ ਜਾਕੇ ਿੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀ ਜਗਹਾ, ਚੋਣ ਵਦਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ Voting.NYC 

‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਣੀ ਬਣਾਓ। 
 

● ਮੇਲ ਰਾਿੀਂ ਿੋਟ ਪਾਉਣਾ: ਪੰਜੀਵਕਰਤ ਿੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਿੀ ਹੈ। 
ਅੰਵਤਮ ਵਮਤੀ 27 ਅਕਤ ਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਵਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ 
ਕਾਰਨ ਨ ੰ  “ਅਸਥਾਈ ਵਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ” ਿਜੋਂ ਵਨਸਾਨਬਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਕੋਰੋਨਿਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਿਮ 
ਸਾਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਵਹਿੱ ਸੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਵਮਤੀ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁਿੱ ਲੋ। ਿੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ 3 ਨਿੰਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਡਾਕ ਮੋਹਰ ਲਿੱ ਗੀ ਹੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ 
ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਥੇ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

● ਚੋਣ ਿਾਲਾ ਵਦਨ: ਹਮੇਸਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜੀਵਕਰਤ ਿੋਟਰ 3 ਨਿੰਬਰ ਨ ੰ  ਿੁਦ ਜਾਕੇ ਿੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਇਸ 
ਸਾਲ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਿੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਿ ਚੋਣ ਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੀੜ ਤੋਂ ਵਚੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਜਲਦੀ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਦੀ ਚੋਣ ਜਗਹਾ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਥੇ ਦੇਿੋ। 
 

ਿੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਕੀ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ? 

ਇਸ ਿਾਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ‘ਤੇ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਿਾਰ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿਿੱਚ ਹਨ: 

https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application
https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application
https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application
https://nycvotes.turbovote.org/
https://nyccfb.info/nyc-votes/registering/
https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://nycabsentee.com/
https://nycabsentee.com/tracking
https://nycabsentee.com/tracking
https://nyc.pollsitelocator.com/search
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● ਰਾਸਟਰਪਤੀ 
● ਕਾਂਗਰਸ 

● ਕੁਈਨਜ਼ ਬੋਰੋ ਦਾ ਪਰਧਾਨ 

● ਰਾਜ ਸੈਨੇਟ 

● ਰਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀ 
● ਵਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਵਹਰ (New York City, NYC) ਕੌਂਸਲ ਵਜ਼ਲਹਾ 37 

● ਵਨਊ ਯਾਰਕ ਰਾਜ (New York, NYS) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 

● NYC ਵਸਿਲ ਕੋਰਟਸ 

 

ਮੈਂ ਸ ਵਣਆ ਿੈ ਵਕ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕ ਆਇਰ ਗਾਰਡਨ ਅਤੇ ਬਾਰਕਲੇਜ ਸੈਂਟਰ ਚੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਿਨ। ਕੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਿੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ? 

ਕੇਿਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਚੋਣ ਥਾਿਾਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਥਾਿਾਂ ਜਾਂਚ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। 
 
ਕੀ ਖ ਦ ਜਾਕੇ ਿੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸ ਰਿੱ ਵਖਅਤ ਿੈ? 

 

ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਿੁਦ ਜਾਕੇ ਿੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁਸੀਂ Core 4 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 
ਿੋਵਟੰਗ ਕੇਂਦਰ ਘਿੱਟ ਵਿਅਸਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਤੋਂ 12 ਿਜੇ ਵਿਚਕਾਰ)। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਵਹਲਾਂ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ 
ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰੋਂ ਹੀ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਵਦੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ NYS ਨੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਾਉਣ 
ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਠੀਕ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਉਿੇਂ ਕਰੋ - ਮਹਿੱ ਤਿਪ ਰਣ ਗਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਿੋਟ ਪਾਓ! 
 

ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਿੇਲੇ ਮੈਂ ਸ ਰਿੱ ਵਖਅਤ ਰਵਿਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ? 

ਵਚਹਰਾ ਕਿਰ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਚਹਰੇ ਨ ੰ  ਕਿਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਚਹਰੇ ਨ ੰ  ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਢਿੱਕੋ (ਆਪਣੇ ਨਿੱ ਕ ਅਤੇ ਮ ੰ ਹ ਨ ੰ  ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਢਿੱਕੋ)।  
 

ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਏ ਰਿੱਿਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਕਰੋ ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਦੇ ਵਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਥਾਿਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਥਾਂ ਵਿਿੇ ਦ ਵਜਆਂ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ 6 ਫੁਿੱ ਟ ਦ ਰ ਰਹੋ। 
 

ਹਿੱਥਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਫ਼ ਰਿੱਿਣ ਦਾਨਾ ਭੁਿੱ ਲੋ ਚੋਣ ਥਾਿਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਿਾਉਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਿੀ ਵਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਅਕਸਰ ਛ ਹਣ ਿਾਲੀ ਸਤਹਿਾਂ ਨ ੰ  ਛ ਹਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਿੱਚ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘਰ ਪਹੰੁਚਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ 
ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਿੋ। ਵਬਨਹ ਾਂ ਹਿੱਥ ਧੋਤੇ ਆਪਣੇ ਵਚਹਰੇ ਨ ੰ  ਨਾ ਛ ਹੋ। 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਰਹੋ ਿੋਟ ਪਾਉਣਾ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਿੀ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਸਹਤਮੰਦ 
ਹੋਿੋ ਅਤੇ ਦ ਵਜਆਂ ਨ ੰ  ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਿ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕੋ। 

    
 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਚੌਣ 
ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 

ਮੇਰੀ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਵਿਿੱ ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦਰ ਵਿਆਦਾ ਿੈ। ਕੀ ਮੇਰੇ ਗ ਆਂਢ ਵਿਿੱ ਚ ਖ ਦ ਜਾਕੇ ਿੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸ ਰਿੱ ਵਖਅਤ ਿੈ? 

 

● ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ 
ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਵਿਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦਰ ਵਕੰਨੀ ਹੈ। 

●  

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਗੰਭੀਰ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਰਮਣ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ (ਬਜ਼ੁਰਗ, ਘਿੱਟ ਇਵਮਉਣਸ਼ਕਤੀ, ਜਾਂ ਗਰਭਿਤੀ ਹੋ), ਤਾਂ ਚੋਣ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ 
ਲਈ ਜਲਦੀ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ। 

●  

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਬਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ (27 ਅਕਤ ਬਰ ਤਿੱਕ) ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ 
ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਿੇ (2 ਨਿੰਬਰ ਤਿੱਕ) ਿੁਦ ਜਾਓ। 

https://findmypollsite.vote.ny/
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet.pdf
https://nycdohmh-my.sharepoint.com/personal/hbyrnesenoch_health_nyc_gov/Documents/Special%20Operations/Voting%20Safely%20During%20COVID_20200923%20Special%20Ops.docx%23AbsenteeBallot
https://nycdohmh-my.sharepoint.com/personal/hbyrnesenoch_health_nyc_gov/Documents/Special%20Operations/Voting%20Safely%20During%20COVID_20200923%20Special%20Ops.docx%23AbsenteeBallot
https://vote.nyc/page/contact-us
https://vote.nyc/page/contact-us
https://vote.nyc/page/contact-us
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ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਿੋਟ ਪਾਉਣਾ 

ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਿੋਟ ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਿੈ? 

 

ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਿੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਚੌਣਾਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਿੁਦ ਜਾਕੇ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਵਜਹਾ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਿਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਜਹੀ 
ਸਹ ਲਤ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਥਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ Voting.NYC ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1-866-Vote-NYC 

ਨ ੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ। 
 

ਹੇਠਾਂ 3 ਨਿੰਬਰ ਦੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਨਉਯਾਰਕ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਿੱਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਥਾਿਾਂ ਿੁਿੱ ਲਹਣ ਦੀਆਂ 
ਵਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ: 
 

ਸ਼ਨੀਿਾਰ 24 ਅਕਤ ਬਰ 2020 ਸਿੇਰੇ 10:00 - ਸ਼ਾਮ 4:00 

ਐਤਿਾਰ 25 ਅਕਤ ਬਰ 2020 ਸਿੇਰੇ 10:00 - ਸ਼ਾਮ 4:00 

ਸੋਮਿਾਰ 26 ਅਕਤ ਬਰ 2020 ਸਿੇਰੇ 7:00 - ਸ਼ਾਮ 3:00 

ਮੰਗਲਿਾਰ 27 ਅਕਤ ਬਰ 2020 ਦੁਪਵਹਰ 12:00 - ਰਾਤ 8:00 

ਬੁਧਿਾਰ 28 ਅਕਤ ਬਰ 2020 ਦੁਪਵਹਰ 12:00 - ਰਾਤ 8:00 

ਿੀਰਿਾਰ 29 ਅਕਤ ਬਰ 2020 ਸਿੇਰੇ 10:00 - ਸ਼ਾਮ 6:00 

ਸ਼ੁਕਰਿਾਰ 30 ਅਕਤ ਬਰ 2020 ਸਿੇਰੇ 7:00 - ਦੁਪਵਹਰ 3:00 

ਸ਼ਨੀਿਾਰ 31 ਅਕਤ ਬਰ 2020 ਸਿੇਰੇ 10:00 - ਸ਼ਾਮ 4:00 

ਐਤਿਾਰ 1 ਨਿੰਬਰ 2020 ਸਿੇਰੇ 10:00 - ਸ਼ਾਮ 4:00 

 
 

ਮੇਲ ਰਾਿੀਂ ਿੋਟ ਪਾਉਣਾ 
ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਖ ਦ ਜਾਕੇ ਿੋਟ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਿੈ? 

  
ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੁਦ ਜਾਕੇ ਿੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਨਊਯਾਰਕ ਿਾਸੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 
ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਜੇ ਉਹ ਚੋਣ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਇਸ 
ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਨਊਯਾਰਕ ਿਾਸੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 
ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਫੈਲਣ ਬਾਰੇ ਵਚੰਤਾਂ ਹੈ। 
  
 ਮੈਂ ਗੈਰ-ਿਾਿਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਲਈ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਵਕਿੇਂ ਅਰਿੀ ਦੇ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ? 

ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ nycabsentee.com ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਵਤਮ ਵਮਤੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿਿੱਚ 
ਵਸਰਫ਼ ਦੋ ਵਮੰਟ ਹੀ ਲਿੱ ਗਦੇ ਹਨ! 

ਅਰਜ਼ੀ ਵਦੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਿਜੋਂ "ਅਸਥਾਈ ਵਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ" ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ 
ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਿਮ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹੈ। 

ਬੇਨਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਇਿੱਕ PDF ਦੇ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਵਪਰੰ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਚੌਣ ਬੋਰਡ ਨ ੰ  ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਰਮ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ, ਸਪੇਨੀ, ਚੀਨੀ, ਕੋਰੀਆਈ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 

ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਿੀਰ ਵਿਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀਆਂ ਨ ੰ  ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸੁਰ  ਕਰ ਦੇਿੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ 
nycabsentee.com/tracking ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਨ ੰ  ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ 2 ਨਿੰਬਰ ਤਿੱਕ ਆਪਣੇ ਬੋਰੋ ਦੇ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ 
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ਹਨ। 
 

ਮੇਰੀ ਗੈਰ-ਿਾਿਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਦੇ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਪਰੰ ਟ ਿੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? 

 

ਆਪਣੀ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਿਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਰੁਕ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇਿ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਿਾਲੇ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ੇ (ਇਹ ਇਿੱਕ 
ਛੋਟਾ ਵਜਹਾ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਉੱਪਰ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ) ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਵਪਰੰ ਟ ਹੈ। ਜੇ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਿਾਲੇ 
ਵਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਅਵਜਹੀ ਵਪਰੰ ਵਟੰਗ ਗੜਬੜੀ ਨਾਲ ਪਰਭਾਿਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਿੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਹੀ 
ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਿਾਲਾ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ਾ ਭੇਜੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ 1-866-VOTE-NYC ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ Apply4Absentee@boe.nyc ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਬੋਰਡ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

 
 

 

ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੜਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨ ੰ  ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਿੱ ਿੋ, ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਭਰਕੇ, 
ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਜਾਂ ਿੁਦ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 3 ਨਿੰਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। 
 

ਮੇਰੀ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ‘ਤੇ ਵਲਵਖਆ ਿੈ “ਅਵਧਕਾਰਤ ਗੈਰ-ਿਾਿਰ ਫ਼ੌਜ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ”, ਪਰ ਮੈਂ ਫ਼ੌਜ ਵਿਿੱ ਚ ਨਿੀਂ ਿਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਰਤਣ ਲਈ ਸਹੀ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, “ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ / ਫ਼ੌਜ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਿੱ ਕ ਟੇਢੀ 
ਰੇਿਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇਸ ਜ ਨ ਤੋਂ ਪਰਾਇਮਰੀ ਿੋਟ-ਪਰਚੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਿਾਰ ਟੇਢੀ ਰੇਿਾ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ ਉਲਿਾਉਣ 
ਿਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਹੈ। 
 
 

ਮੈਂ ਪਿ ੰ ਚਯੋਗ ਗੈਰ-ਿਾਿਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਲਈ ਵਕਿੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ? 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਣ ਵਿਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਵਜਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਦੇ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 
ਵਜਸ ਨ ੰ  ਸਕਰੀਨ ਰੀਡਰ ਦੁਆਰਾ ਪਵੜਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ nycabsentee.com ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। “ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਅਰਜ਼ੀ” ਬਟਨ ਉੱਤੇ 
ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ। 
 

ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨ ੰ  ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਿੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
● ਈਮੇਲ: AccessibleBallot@boe.nyc 

● ਕਾਲ ਕਰੋ: 1-866-868-3692 

● ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਚੌਣ ਬੋਰਡ ਨ ੰ  ਮੇਲ ਕਰੋ 

● ਫੈਕਸ: 212-487-5349 

● ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ: ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਵਨਊਯਾਰਕ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਚੌਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ। 

ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਚੌਣ ਬੋਰਡ ਨ ੰ  27 ਅਕਤ ਬਰ 2020 ਤਿੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਕ, ਈ-ਮੇਲ, ਔਨਲਾਈਨ ਜਮਹਾਂ 
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ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫੈਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ 2 ਨਿੰਬਰ 2020 ਤਿੱਕ ਿੁਦ ਜਾਕੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਿੀਰ ਵਿਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਵਚਆਂ ਨ ੰ  ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸੁਰ  ਕਰ ਦੇਿੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ 
nycabsentee.com/tracking ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਨ ੰ  ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਮੈਂ ਜੂਨ ਪਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਲ ਰਾਿੀਂ ਿੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਨਿੰਬਰ ਲਈ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ? 

ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਥਾਈ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਿੋਟਰ ਸ ਚੀ ਵਿਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਨਿੰਬਰ ਲਈ ਵਫਰ ਤੋਂ ਿੋਟ-
ਪਰਚੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 

ਗੈਰ-ਿਾਿਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਨੰੂ ਕਦੋਂ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ? 

ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਉਨਹ ਾਂ ਿੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਭੇਜੇਗਾ ਜੋ 18 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸੁਰ  ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਰੋਵਲੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ 
nycabsentee.com/tracking ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਨ ੰ  ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਿਾਿਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਨੰੂ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੰੂ ਕੀਤੇ ਿੋਰ ਥਾਂ ਿੀ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ? 

  
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਨ ੰ  ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 
ਵਤੰਨ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਬਸ “ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ” ਡਰੌਪ ਬੌਕਸ ਲਿੱ ਭੋ: 
 

● ਸ਼ਨੀਿਾਰ 24 ਅਕਤ ਬਰ ਤੋਂ ਐਤਿਾਰ 1 ਨਿੰਬਰ ਤਿੱਕ, ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀ ਚੋਣ ਜਗਹਾ ‘ਤੇ। 
 

● ਮੰਗਲਿਾਰ, 3 ਨਿੰਬਰ ਨ ੰ  ਸਿੇਰੇ 6 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤਿੱਕ, ਵਕਸੇ ਿੀ ਚੌਣ ਵਦਿਸ ਚੋਣ ਜਗਹਾ ‘ਤੇ। 
 

● ਚੌਣ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਵਕਸੇ ਿੀ NYC ਚੌਣ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਿੇ। 
 

ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਿਾਿਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਨੰੂ ਕਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ? 

  
ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਨ ੰ  3 ਨਿੰਬਰ ਚੋਣ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਨ ੰ  ਪੋਸਟਮਾਰਕ 
ਨਾ ਵਮਲਣ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਗਣੇ ਜਾਣ ਵਜਹੀਆਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਨ ੰ  ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ 
ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੋਣ ਵਦਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਦਨ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨ ੰ  ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਭਾਿੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ‘ਤੇ 
ਪੋਸਟਮਾਰਕ ਨਾ ਹੋਿੇ। 
 

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਗੈਰ-ਿਾਿਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਕਿੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ? 

 

ਤੁਸੀਂ nycabsentee.com/tracking ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਨ ੰ  ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ 
ਿਾਰ ਗਰੈ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ 
ਇਹ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪਹੰੁਚ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ: 
 

1) ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਬੇਨਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, 
2) ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਭੇਜ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 

3) ਤੁਹਾਡੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਨ ੰ  ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ 

 
 

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਿਾਿਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਿਾਲੇ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਮੋਿਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ? 

 

ਹਾਂ, ਜ ਨ ਪਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਿਾਲੇ ਿਾਪਸੀ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਡਾਕਡਾਕ-ਵਟਕਟ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ! 
 

ਿਾਪਸੀ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ਾ, ਦੋ ਵਲਫ਼ਾਵਫ਼ਆਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਿਿੱ ਡਾ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਂਟੀ 
ਚੌਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਿਾਪਸੀ ਪਤਾ ਿੀ ਵਪਰੰ ਟ ਕੀਤਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਵਚੰਨਹ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਉੱਪਰ “ਸਰਕਾਰੀ ਚੌਣ ਮੇਲ” ਵਲਵਿਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
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Punjabi 

 

ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਿੋਵਟੰਗ ਸਾਈਟ, ਚੋਣ ਵਦਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਜਗਹਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਿੇ ਜਾਕੇ ਿੀ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਜਸ ਲਈ ਪੋਸਟੇਜ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। 
 
 

ਮੈਂ ਗੈਰ-ਿਾਿਰ ਕਾਗਿੀ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਵਕਿੇਂ ਪਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ? 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ, ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ ਵਜਹਾ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਿਾਲਾ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ਾ, ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਿਿੱਡਾ ਿਾਪਸੀ ਿਾਲਾ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ਾ ਵਮਲੇਗਾ। 

■ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਦਆਂ ਹਰੇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਵਨਸ਼ਾਨਬਿੱਧ ਕਰੋ। 
■ ਆਪਣੀ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਨ ੰ  ਵਨਸ਼ਾਨਬਿੱਧ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਤਵਹ ਲਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਿਾਲੇ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਿੱ ਚ ਪਾ ਵਦਓ। (ਇਹ 

ਛੋਟਾ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ਾ ਹੈ ਵਜਸ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਈ ਜਗਹਾ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।) 
■ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਿਾਲੇ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਕੇ ਵਮਤੀ ਪਾਓ। 
■ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਿਾਲੇ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਨ ੰ  ਸੀਲਬੰਦ ਕਰੋ। 
■ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਿਾਲੇ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਨ ੰ  ਿਾਪਸੀ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ੇ (ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਟੀ ਚੌਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਿਾਪਸ ਪਤੇ ਅਤੇ “ਅਵਧਕਾਰਕ ਚੋਣ ਮੇਲ” ਵਚੰਨਹ  ਿਾਲਾ ਿਿੱ ਡਾ 

ਵਲਫ਼ਾਫ਼ਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ) ਵਿਿੱਚ ਪਾਓ। 
■ ਿਾਪਸੀ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ਾ ਸੀਲਬੰਦ ਕਰੋ। 
■ ਿਾਪਸੀ ਿਾਲੇ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਡਾਕ-ਵਟਕਟਾਂ ਲਗਾਓ। 

ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਪਿ ੰ ਚਯੋਗ ਗੈਰ-ਿਾਿਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਵਕਿੇਂ ਪਾਿਾਂ? 

■ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਈਮੇਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। 
■ ਹਰੇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਨ ੰ  ਵਨਸ਼ਾਨਬਿੱ ਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 
■ ਆਪਣੀ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਨ ੰ  ਵਨਸ਼ਾਨਬਿੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨ ੰ  ਵਪਰੰ ਟ ਕਰੋ। 
■ ਆਪਣੀ ਵਪਰੰ ਟ ਕੀਤੀ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਦੀ ਤਵਹ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨ ੰ  ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਿਾਲੇ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਿੱਚ ਪਾਓ। (ਇਸ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ 

ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗਹਾ ਵਦਿੱ ਤੀ ਹੋਿਗੀ।) 
■ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਿਾਲੇ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਵਮਤੀ ਵਲਿੋ। ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਿੋਟ-ਪਰਚੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਕਤੇ ਿੀ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਿੀਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। 
■ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਿਾਲੇ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਨ ੰ  ਸੀਲਬੰਦ ਕਰੋ। 
■ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਿਾਲੇ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਨ ੰ  ਿਾਪਸੀ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਿੱਚ ਪਾਓ। (ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਟੀ ਚੌਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਿਾਪਸੀ ਪਤੇ ਅਤੇ “ਅਵਧਕਾਰਕ ਚੋਣ ਮੇਲ” ਵਚੰਨਹ  

ਿਾਲਾ ਿਿੱਡਾ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ)। 
■ ਿਾਪਸੀ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ਾ ਸੀਲਬੰਦ ਕਰੋ। ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਿੋਟ-ਪਰਚੀਆਂ ਲਈ, ਿਾਪਸੀ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਿੱਚ ਪਰੀਪੇਡ ਪੋਸਟੇਜ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਮੈਂ ਚੋਣ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਿੀ ਿੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਿ ੰ ਦਾ/ਚਾਿ ੰ ਦੀ ਿਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਕਿੇਂ ਿੋਟ ਪਾਿਾਂ? 

  
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜੀਵਕਰਤ ਿੋਟਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿੇਰੇ 6 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਿਾਲੀ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿੋਟ 
ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਿਾਲੀ ਜਗਹਾ ਦੇ  ਵਟਕਾਣੇ ਨ ੰ  ਦੇਿਣਾ ਨਾ ਭੁਿੱ ਲੋ! 

  
 ਚੌਣ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਮੈਂ ਵਕਿੱ ਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਿੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ? 

 

ਤੁਸੀਂ ਚੌਣ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਿਲੈ ਜਗਹਾ ਇਿੱ ਥੇ ਲਿੱ ਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਨਰਧਾਰਤ ਜਗਹਾ ਸਿੇਰੇ 6 ਿਜੇ ਿੁਿੱ ਲਹਦੀ ਅਤੇ ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਬੰਦ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਨਊਯਾਰਕ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਿੇਿਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ findmypollsite.vote.nyc ‘ਤੇ ਜਾਓ।  
 

ਜੇ ਮੈਂ ਗੈਰ-ਿਾਿਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿੈ ਤਾਂ ਿੀ ਕੀ ਮੈਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ? 

  
ਹਾਂ। ਵਨਊਯਾਰਕ ਦਾ ਕਨ ੰ ਨ ਇਿੱ ਕ ਿੋਟਰ ਨ ੰ  ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੰਦਾ ਹੈ (ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਨਰਧਾਰਤ ਚੋਣ ਜਗਹਾ 'ਤੇ) ਭਾਿੇਂ ਿੋਟਰ ਨੇ 

https://voterlookup.elections.ny.gov/
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https://findmypollsite.vote.nyc/
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ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਹੋਿੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਵਕਸੇ ਿੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਨ ੰ  ਵਗਣਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, 
ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਵਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰੈਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਵਦਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱ ਕ ਪਾਰਦਰਸੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਰਾਹੀਂ CBOE ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਦੋ-ਪਿੱਿੀ 
ਟੀਮ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ NYS ਚੋਣ ਕਨ ੰ ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਉਹ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ 
ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਿੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਵਜਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਪਾਸੇ ਰਿੱ ਿ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਗਵਣਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

  
 ਕੀ ਮੈਨੰੂ ID ਨਾਲ ਵਲਆਉਣੀ ਪਿੇਗੀ? 

 

ਵਨਊਯਾਰਕ ਵਿਿੱਚ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਿੇਲੇ ਿੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਖ਼ਾਸ ਿਾਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਪਛਾਣ ਪਿੱਤਰ ਵਦਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਿੋਟ ਪਾ 
ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿੁਦ ਜਾਕੇ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਮਤਲਬ, ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ), ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  
ਵਸਰਫ਼ ਪਵਿਲੀ ਿਾਰ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਿੇਲੇ ਹੀ ID ਵਦਿਾਉਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਨ ੰ  ID ਿਜੋਂ ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ 
ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਪਿੱਤਰ, ਮੌਜ ਦਾ ਸਹ ਲਤ ਵਬਿੱਲ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਤਨਿਾਹ ਿਾਲਾ ਚੈੈੱਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਚੈੈੱਕ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ 
ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
 

ਜੇ ਮੈਂ ਖ ਦ ਜਾਕੇ ਿੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦਾ/ਚਾਿ ੰ ਦੀ ਿਾਂ, ਪਰ ਕਾਗਿੀ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ, ਕੀ 
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿੋਰ ਵਿਕਲਪ ਿਨ? 

 

ਹਾਂ, ਚੋਣ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਾਲ ਵਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਵਨਸ਼ਾਨਬਿੱ ਧ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਵਡਿਾਇਸ ("BMD") ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਜੋ ਕੋਈ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯ ਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਿੇ। 
 

ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਵਨਸ਼ਾਨਬਿੱ ਧ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਵਡਿਾਇਸ ਕੀ ਿੈ? 

 

ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਵਨਸ਼ਾਨਬਿੱ ਧ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਵਡਿਾਇਸ, ਵਜਸ ਨ ੰ  BMD ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਅਵਜਹਾ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਜੋ ਪੇਪਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਨ ੰ  ਵਨਸਾਨਬਿੱ ਧ 
ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਗਹਾ ‘ਤੇ ਿੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਣਾਏ ਰਿੱ ਿਣ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ 
ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 
  
ਕੀ ਮੈਂ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਵਨਸ਼ਾਨਬਿੱ ਧ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਵਡਿਾਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ? 

 

ਹਾਂ। ਅਪਾਹਜਤਾ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਿੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਵਨਸ਼ਾਨਬਿੱ ਧ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਵਡਿਾਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ। BMD ਨ ੰ  ਵਸਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਨ ੰ  ਵਨਸ਼ਾਨਬਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਆਪਣੀ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕਾਉਂਵਟੰਗ ਵਡਿਾਇਸ 
ਵਿਿੱਚ ਵਨਸ਼ਾਨਬਿੱਧ ਕੀਤੀ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਨ ੰ  ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਗਹਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੋਟਰਾਂ ਿਿੱਲੋਂ BMD ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 

ਿਧੀਕ ਸਰੋਤ 

ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਿੱ ਚ ਿੋਰ ਸਿਾਲ ਿੋਣ ਤਾਂ? 

 

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿੋਟ ਨ ੰ  ਵਗਵਣਆ ਜਾਿੇ। ਜੇ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਜਾਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਥੇ ਜਿਾਬ ਨਹੀਂ 
ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
  
ਵਨਉਯਾਰਕ ਸ਼ਵਹਰ ਚੋਣ ਬੋਰਡ 

https://www.vote.nyc/ 

866-VOTE-NYC 

ਵਨਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਚੌਣ ਬੋਰਡ: https://www.elections.ny.gov/ 

https://www.youtube.com/watch?v=eVZqG29dVBw&t=47s
https://www.vote.nyc/
https://www.elections.ny.gov/


Punjabi 

ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਮਵਹਲਾਿਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹ: 411 https://www.vote411.org/ 

NYC ਿੋਟਾਂ: www.voting.nyc 

ਅਪਾਹਜਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਵਧਕਾਰ, ਵਨਊਯਾਰਕ: https://www.drny.org 

 

  
 

https://www.vote411.org/
http://www.voting.nyc/

