
امریکہ میں شہری ووٹ کے ذریعے اپنی حکومت کا انتخاب کرتے ہیں۔  بطور ووٹرز لوگوں کی طاقت کے باوجود، ٹیکساس کے پچاس فیصد سے بھی 

کم باشندے اس طاقت کا استعامل کرتے ہیں جو ان کی روزمرہ کی زندگیوں کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔  لیکن ایسا نہیں ہونا چاہئے۔  آپ بھی 

اپنے ووٹ کا حق استعامل کر سکتے ہیں، اپنی کمیونٹی کی مدد کر سکتے ہیں، اور ایسی حکومت بنا سکتے ہیں جو آپ کے لیے کام کرے!

کیا آپ جانتے ہیں                       ووٹرز کے:

صحت مند زندگی گزارنے کا زیادہ امکان ہے۔  .1

معارشے میں اپنا حصہ ڈالنے کا زیادہ امکان ہے۔  .2

بے روزگار ہونے کا امکان کم ہے۔  .3

دوبارہ جرائم کا ارتکاب کرنے کا امکان کم ہے۔  .4

رجسٹر کریں  .1

درست تصویری ID یا درست استثنٰی حاصل کریں  .2

امیدواروں کے بارے میں جانیں  .3

ووٹ ڈالیں!  .4

ووٹ دینے کا طریقہ:

کیا آپ رجسٹرڈ ہیں؟  یہاں چیک کریں!: )QR کوڈ(

امریکہ میں ووٹ دیں: Court the Vote continues the Texas Young Lawyers Association )کورٹ دی ووٹ ٹیکساس ینگ الئرز ایسوسی ایشن( کے ٹیکساس اور اس سے 

آگے کے شہریوں کے لیے معیاری، قانون پر مبنی تعلیمی پروگرامنگ تیار کرنے کے دیرینہ عزم کو جاری رکھے ہوئے ہے۔

 Austin, ,502 Colorado Street, Suite 1414 سے TYLA مالحظہ کریں یا www.tyla.org/VoteAmerica اس پروجیکٹ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، براہ کرم

Texas 78701-2487، یا )800( 204-2222 پر جس کا ایکسٹینشن منرب 1529 ہے، رابطہ کریں۔

دستربداری: یہاں درج شدہ معلومات ایک ذریعہ ہے نہ کہ قانونی مشورہ۔ یہ رصف معلوماتی مقاصد کے لیے فراہم کیا جارہا ہے نہ کہ کسی فرد کے مخصوص خدشات کو 

دور کرنے کے لیے رضوری قانونی مشورہ کے متبادل یا ضمیمہ کے طور پر۔ اس کے شائع ہونے کے بعد ٹیکساس اپنے قوانین پر نظر ثانی کر سکتا ہے۔ یہ تعین کرنا آپ کی 

ذمہ داری ہے کہ ٹیکساس میں ووٹر کے اندراج، ووٹنگ، اور ووٹنگ کے حقوق کی بحالی سے متعلق متام قابل اطالق قوانین آپ کو کس طرح متاثر کرتے ہیں۔
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عام طور پر پوچھے گئے سواالت:

سوال: کیا مجھے اپنے ووٹ کے بارے میں کسی کو بتانا ہوگا؟

جواب: نہیں!  ٹیکساس بیلٹ کی رازداری کو برقرار رکھتا ہے۔  پول کارکنان رصف اس    

بات کی فہرست رکھتے ہیں کہ کس نے ووٹ دیا، یہ نہیں کہ انہوں نے کیسے ووٹ    

دیا۔ آپ یا کسی دورسے ووٹر نے اپنا بیلٹ کیسے بھرا اس کا کوئی ریکارڈ آپ کے    

گمنام بیلٹ کے عالوہ نہیں بنایا گیا ہے۔ آپ کے انتخابات آپ کے نام کے ساتھ مامثل    

نہیں ہو سکتے ہیں۔ مزید برآں، ووٹنگ بوتھ پر آپ کو اپنا بیلٹ بھرنے کے لیے ایک    

نجی جگہ فراہم کی جاتی ہے۔  
 

ٹیکساس اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ خوف و ہراس سے آزاد ہو کر ووٹ ڈال    

سکتے ہیں۔ ہر پولنگ کی جگہ پر بہت سے قوانین نافذ کیے جاتے ہیں تاکہ اس بات کو    

یقینی بنایا جا سکے کہ ووٹرز جس کو چاہیں ووٹ ڈالنے میں آسانی محسوس کریں۔    

مثال کے طور پر، پولنگ کارکنان کو یہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ نے کس کو    

ووٹ دیا ہے، اور پولنگ کی جگہوں کے اندر یا اس کے قریب مہم چالنا ممنوع ہے۔  

سوال: کیا مجھے ووٹ دینے کے لیے تصویری ID کی رضورت ہے؟

جواب: عام طور پر، لیکن ہمیشہ نہیں!  اگر آپ قسم کھاتے ہیں یا تصدیق کرتے ہیں    

کہ آپ کو ID حاصل کرنے میں معقول رکاوٹ ہے )جیسے نقل و حمل یا دفرتی/   

خاندانی ذمہ داریوں کی کمی(، اور آپ ID کا متبادل ثبوت فراہم کرتے ہیں )جیسے    

تنخواہ چیک یا یوٹیلیٹی بل( تو، آپ تصویری ID کے بغیر ووٹ دے سکتے ہیں۔  

سوال: کیا میں ووٹ دے سکتا ہوں اگر…

a.   مجھ پر بدمتیزی کا الزام عائد کیا؟ ہاں!

b.   بدمتیزی کے لیے موخر فیصلے پر؟ ہاں!

c.   مجھے بدمتیزی کا مرتکب پایا گیا؟ ہاں!

d.   مجھ پر جرم کا الزام عائد کیا گیا؟ ہاں!

e.   جرم کے لیے موخر فیصلے پر؟ ہاں!

f.   مجھ پر جرم کا الزام عائد کیا گیا؟ نہیں لیکن …

1.  کیا آپ نے اپنے جرم کی سزا مکمل کر لی ہے، بشمول قید کی مدت، پیرول، نگرانی،   

پروبیشن کی مدت، یا آپ کو معاف کر دیا گیا ہے؟

اگر ایسا ہے تو، ہاں، آپ ووٹ دے سکتے ہیں!  .i   

اگر ایسا نہیں ہے تو، نہیں، آپ ووٹ نہیں دے سکتے۔  .ii   

اگر آپ کے جرم کی سزا پر اپیل کی جا رہی ہے تو، ہاں، آپ ووٹ دے سکتے ہیں!  .2  

اب بھی سواالت ہیں؟ 

الیکشن پروٹیکشن ہاٹ الئن کو درج ذیل منربات پر کال کریں

انگریزی - )866( OUR-VOTE یا )866( 8638-687  .a

ہسپانوی/انگریزی: )888( VE-Y-VOTA یا )888( 8682-839  .b

عربی/انگریزی: )844( YALLA-US یا )844( 5287-925  .c

ایشیائی زبانیں/انگریزی: )888( API-VOTE یا )888( 8683-274  .d
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