پرسکون رہیں
آپ شخصی طور پر قبل از وقت ووٹ ڈال سکتے ہیں
 2020میں ،قبل از وقت رائے دہندگی سے آپ کی صحت اور آپ کے
ووٹ کی حفاظت ہوسکتی ہے۔

تاریخیں :جمعرات  15اکتوبر ،سے پیر  31اکتوبر
دوپہر  3بجے تک
اکتوبر میں ووٹ ڈالیں۔
ون اسٹاپ قبل از وقت ووٹنگ وسط اکتوبر ( 15اکتوبر) میں شروع ہورہا
ہے اور یہ ہالوین ڈے (  31اکتوبر ،صبح  8بجے سے شام  3بجے تک) تک
ہے۔ سائٹوں پر ماسکس ،سینیٹائزیشن ،واحد استعمال والے قلم ،اور مزید
ncvoter.org پر اپنے نمونہ والے بیلٹ اور
کی پیشکش کی جائے گی۔
غیرجانبدار رائے دہندگی سے متعلق رہنما پر نظرثانی کرکے اپنی پسند
منتخب کرنے کے لیے تیار ہوجائيں۔
ایک ہی وقت میں رجسٹر ہوکر ووٹ ڈالیں۔
آپ کے کاؤنٹی میں قبل از وقت ووٹنگ کی سائٹ وہ جگہ ہے جہاں پر
آپ رجسٹریشن کی معمول کی آخری تاریخ ( 9اکتوبر) کے بعد ایک ہی
وقت میں رجسٹر ہوکر ووٹ ڈال سکتے /سکتی ہیں۔ بس ایک فارم بھریں،
اور نام اور پتہ والے دستاویز دکھائيں جیسے کہ تنخواہ کی رسید ،افادہ
جات کے بل ،بینک اسٹیٹمنٹ ،یا سکولی دستاویز کے ساتھ طالب علم
کی آئی ڈی جس میں آپ کا پتہ درج ہو۔
 2020میں مزید سائٹیں ،اوقات ،اور اواخر ہفتہ ہیں۔
COVID-19 کی حقیقت سے نمٹنے اور کسی بھی ایک وقت میں

پولنگ کے مرکز پر کم لوگوں کے ہونے کو یقینی بنانے کے لیے ،کاؤنٹیز
کے پاس اس سال قبل از وقت ووٹنگ کی پہلے سے کہیں زیادہ سائٹیں
ہیں اور یہ  17دن کے قبل از وقت ووٹنگ کے وقفہ کے دوران کئی اواخر
demnc.co/voteearly پر اپنے اختیارات
ہفتہ کی پیشکش کرتے ہیں۔
تالش کریں۔
خراب موسم اور مسائل سے بچیں۔
ہریکینز سے ووٹر رجسٹریشن کے مسائل تک ،شمالی کیرولینا کے باشندوں
کو انتخاب کے دن ( 3نومبر) کو ووٹ ڈالنے کے وقت چیلینجز کا سامنا
کرنا پڑسکتا ہے۔ اپنے قبل از وقت ووٹنگ کے اختیارات کا فائدہ اٹھاتے
ہوئے غیرمتوقع صورتحال سے بچیں۔
پیشہ وارانہ مشورہ :قبل از وقت ووٹنگ کے پہلے ہفتہ کے دوران
چند لوگ ہی ووٹ ڈالتے ہیں۔ اس کا فائدہ اٹھائیں۔

ہیں؟
http://ncaat.vote

قبل از وقت ووٹنگ سے متعلق سواالت
888-OUR-VOTE پر کال کریں۔
)(888-687-8683
مالحظہ کریں یا

پرسکون رہیں

آپ ڈاک کے ذریعہ قبل از وقت ووٹ ڈال سکتے ہیں
آخری تاریخ 27 :اکتوبر کو شام  5بجے (ڈاک میں بیلٹ کی درخواست) اور 3
نومبر کو شام  5بجے تک (ڈاک کی مہر لگی ہوئی یا دستی ڈیلیوری)* 
ستمبر کی شروعات میں ووٹ ڈالیں۔
فاصالتی بیلٹس کو ستمبر  2020کی شروعات میں بذریعہ ڈاک بھیج دی
جائے گی۔ اپنا حاصل کرنے کے لیے ،درخواست فارم مکمل کریں اور اسے
اپنے کاؤنٹی کے بورڈ آف الیکشن کو دستی طور پر ،ڈاک ،ای میل ،فیکس،
یا محفوظ آن الئن پورٹل کے ذریعہ واپس کردیں — فارمز اور پورٹل کے
http://ncaat.vote/bymail پر دستیاب ہے۔
لنک
آپ فاصالتی بیلٹ کی درخواست سے متعلق مدد حاصل کرسکتے ہیں۔
سرپرست اور قریبی رشتہ دار (جس سے مراد شریک حیات ،بھائی ،بہن،
والدین ،دادا/دادی ،نانا/نانی ،بچہ ،پوتا/پوتی ،ساس ،سسر ،سالی ،ساال،
سوتیلے والدین ،یا سوتیلے بچے ہیں) آپ کے بیلٹ کی درخواست فارم کو
مکمل کرکے دستخط کرنے میں مدد کرسکتے ہیں۔ اگر آپ کو معذوری ،یا
پڑھنے یا لکھنے کی عدم اہلیت کی وجہ سے مدد درکار ہے ،تو دوسرے
لوگ مدد کرسکتے ہیں ،اگر وہ فارم پر اپنا نام اور پتہ درج کرتے ہیں۔
 2020میں صرف ایک گواہ کی ضرورت ہے۔
 2020میں ،اپنے فاصالتی بیلٹ پر نشان لگانے اور واپسی کے لفافے کو
مکمل کرکے دستخط کرنے کا مشاہدہ کرنے کے لیے صرف
ایک گواہ کی ضرورت ہے۔ عمومی گواہ آپ کے /کی شریک حیات یا
پڑوسی ہوسکتے ہیں۔ گواہ کے بطور اہل ہونے کے لیے کس چیز کی
ضرورت ہے اس بارے میں جاننے کے لیے،
demnc.co/absentee
مالحظہ کریں۔
آپ اپنے فاصالتی بیلٹ کو بذریعہ ڈاک بھیج سکتے ہیں یا دستی طور
پر دے سکتے ہیں۔
لفافے میں مہربند کردینے کے بعد ،آپ اپنے بیلٹ کو اپنے کاؤنٹی کے
بورڈ آف الیکشنز کے آفس میں یا کھلے ہوئے قبل از وقت ووٹنگ کی
سائٹ پر دستی طور پر دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بیلٹ کو بذریعہ
ڈاک بھیج رہے ہیں ،تو معقول ڈاک خرچ شامل کرنے کو یقینی بنائيں
(ایک فار ایور یا  55سینٹ کے فرسٹ-کالس اسٹامپ)۔ آپ کے نزدیکی
رشتہ دار یا سرپرست بھی میل کرنے یا بیلٹ واپس بھیجنے میں مدد
کرسکتے ہیں۔ مزید مدد درکار ہے؟ اپنے کاؤنٹی کے ملٹی پارٹیشن
http://ncaat.vote/boe پر رابطہ کریں۔
اسسٹنس ٹیم سے
پیشہ وارانہ مشورہ :آخری تاریخ کا انتظار نہ کریں۔ ابھی اپنے میل-ان
بیلٹ (ڈاک کے ذریعہ بیلٹ) کی درخواست کریں اور اسے جتنی جلد
ممکن ہو واپس کریں۔ اگر آپ کا ارادہ تبدیل ہوجاتا ہے اور اپنے
میل-ان بیلٹ کو واپس نہیں کرتے ہیں ،تب بھی آپ  15اکتوبر سے
شروع ہونے والے میں شخصی طور پر ووٹ ڈال سکتے ہیں۔
*COVID-19 کی وجہ سے ،الیکشن کی آخری تاریخ میں تبدیلی ہوسکتی ہے۔ تازہ ترین

ncvoter.org مالحظہ کریں۔
معلومات کے لیے براہ کرم

