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 ڈاک کے ذریعہ ووٹ ڈالنا شمالی کیروالئنا میں قبل از وقت دینے کا محفوظ اور مامون طریقہ ہے۔
اب اس سال کے اصول کے بارے میں جاننے کا وقت آگیا ہے۔

چیزیں اہم  لیے  کے  کرنے  اشتراک  اور  جاننے 

میل کے ذریعہ ووٹ ڈالنے کے لیے کسی بھی عذر کی ضرورت نہیں ہے۔
             کا کوئی بھی رجسٹر شدہ رائے دہندہ ڈاک کے ذریعہ ووٹ ڈال سکتا/سکتی ہے۔ اس بات  

 کو یقینی بنائیں کہ آپ رجسٹر شدہ ہوں یا                                                           پر آن الئن رجسٹر ہونے یا ووٹر
رجسٹریشن فارم بھرنے کے طریقہ کے بارے میں جانیں۔

 پیشہ وارانہ مشورہ:پیشہ وارانہ مشورہ: رائے دہندگان اپنے فاصالتی بیلٹ کی درخواست کے ساتھ ووٹر رجسٹریشن
 فارم صرف تبھی جمع کرسکتے ہیں جب یہ رجسٹریشن کی معمولی کی آخری تاریخ )9 اکتوبر( سے

پہلے حاصل ہوسکے۔

ڈاک کے ذریعہ ووٹ ڈالنا سہولت بخش، محفوظ ہے، اور اس میں تین بنیادی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے:

 اپنے فاصالتی بیلٹ کی درخواست واپس
 کریں۔ اسے بروز منگل، 27 اکتوبر سے قبل
شام 5 بجے تک حاصل ہوجانا چاہئے۔* ۔

 ایک گواہ کی موجودگی میں فاصالتی
 بیلٹ پر ووٹ ڈالیں جسے آپ کو بذریعہ

ڈاک بھیجا گيا تھا۔

 اپنے فاصالتی بیلٹ کو بروز منگل، 3 نومبر
2020 کو شام 5 بجے تک واپس کردیں۔* ۔

ڈاک کے ذریعہ درخواست دینے اور ووٹ ڈالنے سے متعلق مرحلہ وار ہدایات                                     پر تالش کیے جاسکتے ہیں۔

 پیشہ وارانہ مشورہ: محفوظ طریقہ اپنائيں: اپنے بیلٹ کی درخواست کرنے یا واپس کرنے کے لیے آخری تاریخ تک انتظار نہ کریں۔ اپنے بیلٹ کی
 ابھی درخواست کریں، اور اس کے ملتے ہی ووٹ ڈالیں اور اسے واپس کردیں۔

آپ اپنے فاصالتی بیلٹ کی درخواست کے فارم کو کئی طریقے سے جمع کرسکتے ہیں — اس میں آن الئن بھی شامل ہے۔
                                      پر درخواست فارم کر پرنٹ اور مکمل کریں اور اسے اپنے کاؤنٹی کے بورڈ آف الیکشنز کو بذریعہ ڈاک، ای میل، فیکس،  

 یا شخصی طور پر واپس کردیں۔ آپ                                         پر آن الئن پورٹل کے ذریعہ بھی درخواست کرسکتے ہیں۔ اگر آپ فاصالتی بیلٹ کی
 درخواست کے فارم کو ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ نہیں کرپاتے ہیں، تو آپ اپنے کاؤنٹی بورڈ سے بذریعہ ڈاک ایک سادہ فارم بھیجنے کی درخواست کرسکتے ہیں۔

 اپنے کاؤنٹی سے                                     پر رابطہ کریں۔

 پیشہ وارانہ مشورہ: اگر آپ نے کچھ ایسا لکھا ہے جسے پڑھنا مشکل ہے تو اپنی درخواست فارم پر فون نمبر شامل کریں۔

 آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے آئی ڈی کی ضرورت نہیں ہے۔
 آپ کو اپنے فاصالتی بیلٹ کی درخواست کے فارم کو جمع کرتے وقت تصویری آئی ڈی کی

             کاپی شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن، درخواست فارم میں آپ سے آپ کے
 ڈرائیور الئسنس، یا             شناختی کارڈ کا آئی ڈی نمبر یا، متبادل طور پر، آپ کے سوشل

 سیکیورٹی نمبر کے آخری چار اعداد شامل کرنے کے لیے کہا جائے گا۔

 آپ فاصالتی بیلٹ کی درخواست سے متعلق مدد حاصل کرسکتے ہیں۔
 قانونی سرپرست یا قریبی رشتہ دار فاصالتی بیلٹ کی درخواست فارم کو مکمل کرکے دستخط
 کرنے میں آپ کی مدد کرسکتے ہیں۔ اگر قریبی رشتہ دار یا قانونی سرپرست موجود نہیں ہے

 اور آپ کو اندھے پن، معذوری، یا پڑھنے یا لکھنے کی عدم اہلیت کی وجہ سے مدد درکار
 ہے، تو دوسرے لوگ مدد کرسکتے ہیں، لیکن ان کے لیے فارم پر اپنا نام/پتہ درج کرنا

 ضروری ہے۔

 پیشہ وارانہ مشورہ: “قریبی رشتہ دار” سے مراد آپ کی شریک حیات، بھائی، بہن، والدین،
 دادا/دادی، نانا/نانی، بچہ، پوتا/پوتی، ساس، سسر، سالی، ساال، سوتیلے والدین، یا

سوتیلے بچے ہیں۔
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 کوئی بھی رائے دہندہ – بشمول ہسپتال، نرسنگ
 ہومز، اور امدادی رہائش گاہ میں رہنے والے افراد

 – درخواست فارم کو مکمل کرنے کے لیے کاؤنٹی
 کی ملٹی پارٹیشین اسسٹنس ٹیم            سے مدد

 کی درخواست کرسکتے ہیں۔        مدد کی درخواست
 کے لیے اپنے کاؤنٹی کے بورڈ آف الیکشنز سے                

                                   پر رابطہ کریں۔ اگر ٹیلیفون
 کے ذریعہ مدد کی درخواست کیے جانے کے سات

 دنوں کے اندر کوئی قریبی رشتہ دار، قانونی سرپرست
 یا                  دستیاب نہیں ہوتے ہیں، تو آپ کسی سے

 بھی مدد کی درخواست کرسکتے ہیں۔ مدد کرسکنے
                                 والے سے متعلق استثنآت کے لیے،      
                                              مالحظہ کریں۔

 *اصول اور آخری تاریخوں میں تبدیلی ہوسکتی ہے۔ تازہ معلومات کے لیے                                    پر جائيں۔
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 آپ کو بذریعہ ڈاک ووٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے )خواہ آپ نے فاصالتی بیلٹ کی درخواست کی ہو(۔
 اگر آپ نے اپنا فاصالتی بیلٹ واپس نہیں کیا ہے، تو آپ قبل از وقت ووٹنگ )15 -31  اکتوبر( کو یا انتخاب کے دن )3 نومبر( کو شخصی طور پر ووٹ ڈال

 سکتے ہیں۔ بس اپنے فاصالتی بیلٹ کو گھر پر پھاڑ دیں اور شخصی طور پر ووٹ ڈالیں۔ قبل از وقت ووٹنگ کے اختیارات کے لیے،                                        
 مالحظہ کریں۔ انتخاب کے دن اپنے عالقہ کے لیے،                                                             پر جائيں۔

 آپ اپنے فاصالتی بیلٹ کے ستمبر کی شروعات میں بذریعہ ڈاک آنے کی توقع کرسکتے ہیں۔
   2020 کے عام انتخاب کے لیے فاصالتی بیلٹ رائے دہندگان کو 4 ستمبر، 2020 کی شروعات میں بذریعہ ڈاک بھیج دیے جائیں گے۔

 پیشہ وارانہ مشورہ: اپنے کاؤنٹی بورڈ سے                                                                   پر رابطہ کرکے اپنے فاصالتی بیلٹ کی درخواست کی صورتحال چیک کریں۔

 بذریعہ ڈاک اپنے بیلٹ سے ووٹ ڈالنے کے لیے آپ کو بس چند چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔
 اپنے بیلٹ کو مکمل کرنے کے لیے ہدایات کو بغور پڑھیں۔ اپنے مکمل شدہ فاصالتی بیلٹ کو واپس کرنے سے پہلے درج ذیل کو یقینی بنائيں:    

 واپسی والے لفافے میں موجود
 ہدایت کے مطابق بیلٹ کو مہربند

 کریں۔

 فاصالتی درخواست اور بیلٹ رکھنے والے
 واپسی لفافے میں موجود سرٹیفیکٹ کو

مکمل کرکے دستخط کریں۔

 گواہ سے لفافے میں گواہ کی تصدیق کے بطور
 تفویض کردہ جگہ کو مکمل کرکے دستخط

کرنے کے لیے کہیں۔

   2020 میں، اپنے فاصالتی بیلٹ پر نشان لگانے اور لفافے کو مکمل کرکے دستخط کرنے کا مشاہدہ کرنے کے لیے صرف ایک گواہ کی ضرورت ہے۔ گواہ
 کے بطور اہل ہونے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے اس بارے میں جاننے کے لیے،                                                                   مالحظہ کریں۔
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 اپنے فاصالتی بیلٹ کو آخری تاریخ تک واپس کردیں۔
 لفافے میں محفوط کرلینے کے بعد، آپ کے بیلٹ کو آپ کے کاؤنٹی بورڈ

 آف الیکشنز کے آفس یا قبل از وقت ووٹنگ کے وقفہ )31-15 اکتوبر( کے
 دوران کھلے ہوئی قبل از وقت ووٹنگ کی سائٹ کو بذریعہ ڈاک بھیجا یا

 شخصی طور پر فراہم کیا جاسکتا ہے۔ اگر اپنے بیلٹ کو بذریعہ ڈاک بھیج
 رہے ہیں، تو معقول ڈاک خرچ شامل کرنے کو یقینی بنائيں )ایک 55

 سینٹ فرسٹ-کالس اسٹامپ یا فورایور اسٹامپ(۔ آپ کے بیلٹ کو واپس
 بھیجنے میں صرف رائے دہندہ یا رائے دہندہ کے قریبی رشتہ دار یا قانونی

  سرپرست ہی مدد کرسکتے ہیں۔

 پیشہ وارانہ مشورہ: ووٹنگ ممکل کرنے کے فورا بعد ہی اپنے بیلٹ
 کو واپس کردیں — لیکن اسے 3 نومبر 2020 کو شامل 5 بجےتک

 بھیج دیں۔ اگر آپ اپنے بیلٹ کو بھیجنے کے لیے 3 نومبر تک انتظار
 کرتے ہیں، تو آپ کو اسے ڈاک بھیجنے والے کے پاس سے شام 5 بجے

 تک بھیجنے کی مہر لگوانی چاہئے یا، مسئلہ سے بچنے کے لیے،
 اپنے مہر بند بیلٹ کو 5 بجے سے پہلے کاؤنٹی کے                   آفس کے

 عملہ کے حوالے کردیں۔

  2020 میں قبل از وقت ووٹ کیسے کریں اس بارے
 میں مزید معلومات کے لیے،                       مالحظہ
 کریں یا جمہوریہ               کے غیرجانبدار ووٹر ہاٹ الئن

                                                                                            پر کال کریں۔

(آخری بار 8 ستمبر کو اپ ڈیٹ کیا گیا — معلومات میں تبدیلی ہوسکتی ہے۔(

 فاصالتی بیلٹ کی درخواست کرنے میں کسی کی
 مدد کرنا

   2020 میں، رائے دہندہ کو کوئی بھی فرد فاصالتی بیلٹ کی
 درخواست کرنے کا طریقہ بتا سکتا ہے۔ لیکن کچھ اہم اصول

موجود ہیں جو اس اعانت کو محدود کرتا ہے، جیسے کہ :  

 جب تک کہ رائے دہندہ کی مدد کے اہل نہ ہوں )تفصیالت
 کے لیے دوسری طرف دیکھیں(، مددگار کو فاصالتی بیلٹ

 کی درخواست فارم کو نہیں بھرنا چاہئے یا آن الئن یا ای میل
 کی درخواست پر “بھیجیں” کو نہیں دبانا چاہئے۔

 مددگار مکمل شدہ فاصالتی بیلٹ کی درخواست فارم کی
 تصویر لے سکتے ہیں، تصویر کو ای میل پر اپ لوڈ کرکے،

 الیکشن بورڈ کا ای میل پتہ ٹائپ کرکے، جمع کرنے کی
 درخواست ترتیب دے سکتے ہیں، یا درخواست دینے کے
 لیے ریاستی بورڈ کے پورٹل کو کھولنے میں مدد کرسکتے

 ہیں، لیکن رائے دہندہ کو الزمی طور پر “بھیجیں” کو دبانا
 چاہئے یا بصورت دیگر آن الئن درخواست جمع کرنی

 چاہئے۔ اگر درخواست ایسے ای میل کے ذریعہ جمع کی
 گئی ہے جو واضح طور پر رائے دہندہ سے وابستہ نہیں

 ہے، جس میں ای میل کی عبارت میں یہ پیغام شامل ہو
 کہ، “میں تصدیق کرتا/ کرتی ہوں کہ یہ درخواست میرے
 لیے ہے اور میں اسے ذاتی طور پر ای میل کے ذریعہ جمع

کررہا/ رہی ہوں، مخلص، ]رائے رہندہ کا نام[۔“ 

 کوئی بھی فرد اسنیل میلنگز، ای میلز وغیرہ کے ذریعہ
 درخواست کے فارم کے لنکس ساتھ یا منسلکہ کے ساتھ

 درخواست کے سادہ فارم کی تقسیم کرسکتے ہیں، لیکن
 بہت زیادہ تقسیم شدہ فارموں کو جزوی طور پر نہیں بھرا
 جاسکتا ہے، مثال کے طور پر، رائے دہندہ کے نام اور پتہ

کے ساتھ۔
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