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 2020جون،  15

 عزیزی اہِل خانہ،
 

مجھے امید ہے کہ آپ نے ایک محفوظ اور آرام دہ  ہفتہ / اتوار کے دن گزارے ہوں گے۔ میں آپ کو ہمارے شہر کے مالزمین کی جانب 

مستقبل کے بارے سے فراہم کردہ دو اہم اقدامات کے بارے میں معلومات دینا چاہتا ہوں جو آپ فوراً کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے شہر کے 

جون کو  پرائمری انتخاب میں ووٹ  23ریاستہائے متحدہ مردم شماری مکمل کریں اور منگل   2020میں آپ کی آواز سنی جا سکے: 

  آپ کو ذیل جاننے کی ضرورت ہے:  ڈالیں۔

  

  جون کو پرائمری انتخاب میں ووٹ کیسے ڈاال جائے 23

نتخابات منعقد ہوں گے۔ آپ کے ضلع میں کون حصہ لے رہے ہیں اس کے بارے میں جاننے اس مہینے، نیویارک شہر بھر میں پرائمری ا

 nyc.pollsitelocator.comکے لیے ذیل پر جائیں 

   

  آپ اس طرح ووٹ ڈال سکتے ہیں:

  

   ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالیں

 COVID-19  کے پھیالؤ کو روکنے کے لیے، نیویارک کے تمام افراد پرائمری انتخابات میں ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے

1-، یا nycabsentee.comتک ذیل پر آن الئن کر دینی چاہیے  جون، 16منگل، آپ کو اپنے ای میل بیلٹ کی درخواست  قابل ہیں 

866-NYC-VOTE1 کال کر کے، یا ڈاک کے ذریعے.پر  

 

  وہ لوگ جو گھر سے دور ہیں، آپ اپنے موجودہ پتے پر اپنا بیلٹ منگوانے کی درخواست دے سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب آپ کو

کی تاریخ تک پوسٹ مارک کر دینا چاہیے. مزید  جون 23منگل، اپنا بیلٹ مل جائے آپ کو اسے مکمل کرنا چاہیے اور اسے 

 vote.nycمعلومات کے لیے ذیل پر جائیں 

   

   بذات خود ووٹ دینا

   بذات خود ووٹ دینے بشمول  قبل از وقت ووٹ ڈالنا ابھی دستیاب ہے۔ آپ اب بھی قبل از وقت ووٹنگ کے دورانیے کے دوران

    سکتے ہیں. ووٹ ڈال تک جون انتخاب کے دن 23تک، یا  جون  21اتوار، 

 

  اگر ممکن ہو سکے، ہم قبل از وقت ووٹ ڈالنے کی حوصلہ افزائی کریں گے، جب کم بھیڑ کی توقع ہوتی ہے اور قطار قدرے

مختصر ہوتی ہیں۔ اپنی قبل از وقت ووٹ ڈالنے کے مقام، انتخاب کے دن کے مقام اور پول سائٹ کے اوقات کار کی معلومات کے 

 nyc.pollsitelocator.com لیے، ذیل پر جائیں

 

  مستقبل کے انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے اندراج کروانے، اپنے موجودہ اندراج کی تجدید کرنے،  اپنی تقررکردہ  پول سائٹ

  پر کال کریں. 311یا  voting.nycذیل پر جائیں معلوم کرنے یا مزید معلومات کے لیے 

  

  ریاسِت ہائے متحدہ امریکہ مردم شماری کو کیسے مکمل کیا جائے

کے لوگوں کی گنتی ہے جو دس سال میں ایک بار منعقد ہوتی ہے۔ اسے مکمل کرنا انتہائی اہم ہے کیونکہ اس سے  U.Sمردم شماری 

  تعلیمی ذرائع، اور ساتھ ہی دیگر اہم سرکاری فوائد اور انتخابی نمائندگی کا تعین ہوتا ہے۔ نیویارک شہر کے لیے دستیاب اہم

  

زبانوں میں پانچ منٹ میں اسے مکمل کر سکتے ہیں  15آپ آن الئن  اس سال، مردم شماری کو مکمل کرنا پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔

my2020census.gov   پر کال کر کے۔ 844-330-2020فون پر یا.    

  

ہے۔ اگرچہ آپ بغیر دستاویزات کے ہیں، مردم شماری کو مکمل کرنے سے آپ  نہیںمردم شماری میں شہریت کے بارے میں سوال شامل 

دہ رہتے ہیں اور وفاقی قانون کے تحت انہیں تحفظ حاصل ہے یمردم شماری کے جوابات پوش ہوگا۔ نہیںکو یا آپ کے خاندان کو کوئی خطرہ 

یا آپ کے مالک مکان کے ساتھ اس کا  -، محکمئہ تعمیرات یا دیگر سرکاری ایجینسیوں NYCHA ،ICE ،HRAاور اسے کبھی بھی 

   اشتراک کبھی نہیں کیا جائے گا۔ 
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وری ہے کیونکہ مردم شماری کے نتائج سے انتہائی اہم تعلیمی سرمایہ، بشمول خاص تعلیمی آپ اور آپ کے اہل خانہ کی گنتی ضر

گرانٹس، اضافی سامان، بہت ضروری ٹیکنالوجی کی دستیابی، اور ہمارے کالس رومز کے لیے مزید اساتذہ کا تعین ہوتا ہے۔ اس سے 

پروگرامز، بچوں کی نگہداشت کے پروگرامز اور بہت کچھ کے  کے وںنوجوان سکول کے اندر اور اسکول کے باہرابتدائی طفلی مراکز، ا

   لیے سرمایہ میں مدد ملتی ہے۔

  

( فوائد، ہسپتال میں نگہداشت، SNAPمردم شماری کے اور بھی انتہائی اہم غیر تعلیمی مقاصد ہیں۔ ان میں اضافی غذائیت معاونتی پروگرام )

انتخابی کالج کے ووٹوں میں  وہ، اس مردم شماری کا اثر ہر ریاست کی کانگریس میں اورسستی رہائش اور بہت کچھ شامل ہے۔ اس کے عال

 ۔ہے پڑتا پر کرنے مختص کوندگی نمائ

  

اس وقت پہلے سے کہیں زیادہ، ہمیں قدم بڑھانے کی ضرورت ہے اور نیو یارک کے تمام باشندوں کی گنتی کرنے میں مدد کرنے کی 

ہمیں اس عالمی وبا سے نکلنے اور معاشی اثرات سے نکلنے کے لیے ہمارے شہر کے لیے درکار ضرورت ہے! ایک مکمل گنتی سے 

 ۔وسائل  مہیا ہوں گے

  

ایک صحت مند جمہوریت میں شہری شراکت انتہائی اہم ہے۔  میں امید کرتا ہوں کہ یہ ذرائع آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کے استعمال کے 

  ہونگے۔
 

 

  بخلوص،

       
Richard A. Carranza       

        چانسلر

    نیویارک شہر محکٔمہ تعلیم


