
بیلٹ کا پیمانہ ایک قانون، مسئلہ، یا سوال ہے جو عمل داری عالقہ 	 
کے ووٹروں کے لیے فیصلہ کرنے کے واسطے ریاستی سطح پر 
یا مقامی بیلٹ پر ظاہر ہوتا ہے۔ بیلٹ سے متعلق زیادہ تر سواالت 

اور اقدامات قوانین کو منظوری دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ 

اس سال کے عام انتخابات میں نیو یارک کے باشندے بیلٹ کے 	 
پچھلے حصے میں ریاست گیر بیلٹ کے پانچ اقدامات کے لیے 
ووٹ ڈالیں گے۔ یہ پانچ اقدامات نیو یارک کے لوگوں سے حلقہ 

بندی، انتخابات، ماحولیاتی اور عدلیہ کے معامالت پر فیصلہ کرنے 
کا کہتے ہیں۔ 

آپ ہاں یا نہیں میں ووٹ دیں گے۔	 

بیلٹ کا پیمانہ کیا ہے؟

مطالبہ کریں کہ قیدی افراد کو ان کی آخری رہائش گاہ کی جگہ پر 	 
دوبارہ شمار کیا جائے --- جہاں وہ قید سے پہلے رہتے تھے۔ 

ریاست سے مطالبہ کریں کہ تمام رہائشیوں کو شمار کریں، بشمول 	 
وہ لوگ جو رہائشی ہیں لیکن شہری نہیں ہیں، اگر وفاقی مردم 

شماری ایسا کرنے میں ناکام رہے۔

ریاستی سینیٹرز کی تعداد 63 رکھیں۔ 	 

دوبارہ حلقہ بندی کے لیے ٹائم الئن کو آگے بڑھائیں۔ 	 

جب ایک سیاسی جماعت دونوں قانون ساز ایوانوں کو کنٹرول کرتی 	 
ہو تو ووٹ کی حدود کو تبدیل کریں۔

بیلٹ کا پیمانہ 1: ترمیم کی 
تبدیلیوں کی حلقہ بندی

نہ بھولیں! اپنے بیلٹ کو پلٹانا 

نومبر کے انتخابات میں 
بیلٹ پر کیا ہے؟

2 نومبر کو، نیو یارک کے باشندے پورے 
شہر میں ہونے والے اہم عام انتخابات میں 

ووٹ ڈالیں گے۔ انتخابات کے نتائج سے درج 
ذیل کا فیصلہ ہوگا: 

میئر	 

عوامی وکیل	 

کمپٹرولر	 

بورو کے صدر	 

سٹی کونسل	 

ڈسٹرکٹ اٹارنی )Manhattan اور 	 
 )Brooklyn

NYS سپریم کورٹ	 

سول کورٹ	 

 	 )Brooklyn( سروگیٹ کورٹ

بیلٹ کی تجاویز	 

یہ اہم حکومتی عہدے ہماری روز مرہ کی 
زندگیوں کو متاثر کریں گے اور اس بات کا 

تعین کریں گے کہ کس طرح ہم نیو یارک کے 
باشندوں کے لیے اہمیت کے حامل مسائل، 

بشمول رہائش، تعلیم، مالزمتیں، سٹی اپنے 
 پیسے کیسے خرچ کرتا ہے، اور عوامی 

تحفظ کے مسائل حل کرتے ہیں۔

انتخابات کا دن: 2 نومبر

جلدی ووٹ کریں: اکتوبر 23 تا 31

18 اکتوبر تک غیر حاضر کے بیلٹ 
کی درخواست کریں



اگر ووٹروں کی اکثریت "ہاں" میں ووٹ ڈالتی ہے، تو یہ نیو یارک کے آئین کے حقوق کے بل میں صاف پانی، صاف ہوا 	 
اور صحت بخش ماحول کے حق کا اضافہ کرے گا۔ 

اگر حکومت پالیسی بنانے میں اس پر غور کرنے میں ناکام رہی تو یہ نیو یارک کو صاف ماحول کے لیے قانونی کارروائی 	 
کرنے کے قابل بنائے گا۔

بیلٹ کا پیمانہ 2: ماحولیاتی حقوق میں ترمیم

نیو یارک اسٹیٹ کا قانون فی الحال یہ تقاضا کرتا ہے کہ کسی شخص کو انتخابات سے کم از کم 25 دن پہلے ووٹ ڈالنے 	 
کے لیے اندراج کرانا چاہیے، اور آئین کے مطابق انتخابات سے 10 دن پہلے رجسٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بیلٹ 

کا یہ پیمانہ اپنایا جاتا ہے تو اس سے ریاستی مقننہ اسی دن ووٹر رجسٹریشن کی اجازت دے سکے گی۔ 

ابھی تک، 20 دیگر ریاستیں اور  .D.C اسی دن ووٹر رجسٹریشن کی اجازت دیتے ہیں۔	 

بیلٹ کا پیمانہ 3: اسی دن ووٹر 
رجسٹریشن کی اجازت دیں

فی الحال نیو یارک کے آئین کا تقاضا ہے کہ رائے دہندگان کو ان کی آبائی کاؤنٹی سے غیر حاضر، بیمار یا 	 
جسمانی طور پر معذور غیر حاضر کے بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنا چاہیے۔ 

یہ اقدام اس ضرورت کو ختم کر دے گا اور ریاست کو بغیر عذر والے غیر حاضری کی ووٹنگ نافذ کرنے 	 
کا باعث بن سکتا ہے، جو کسی بھی رجسٹرڈ ووٹر کو غیر حاضر کے بیلٹ سے درخواست کرنے اور ووٹ 

دینے کی اجازت دے گا۔ 

نیو یارک ان 16 ریاستوں میں سے ایک ہے جو اب بھی ووٹرز کو غیر حاضر کے بیلٹ کے ذریعے ووٹ 	 
ڈالنے سے معذرت طلب کرتی ہے۔ 

بیلٹ کا پیمانہ 4: بغیر عذر والے غیر حاضری 
کی ووٹنگ میں ترمیم کی اجازت دیں

اگر ووٹرز کی اکثریت نے "ہاں" میں ووٹ دیا تو نیو یارک سٹی سول کورٹ کے دائرہ اختیار میں 25,000$ 	 
یا اس سے کم $50,000 تک کے نقصانات کے دعووں سے متعلق مقدمات میں اضافہ کرنے کے لیے اس 

اقدام سے نیو یارک کے آئین میں ترمیم کی جائے گی۔ 

ابھی تک، NYC سول کورٹ مکان مالک کرایہ دار تنازعات، $25,000 تک نقصانات کے دعووں، اور 	 
$10,000 تک چھوٹے دعووں سے متعلق مقدمات کی سماعت کر سکتی ہے۔

بیلٹ کا پیمانہ NYC :5 سول کورٹ کا دائرہ اختیار

بیلٹ کی تجاویز اہم ہیں کیونکہ عوام کو قانون سازی کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو ان کی 
برادری کو براہ راست متاثر کرتے ہیں۔ 
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بیلٹ باکس پر آپ کی آواز سننے کو یقینی بنانے کے تین طریقے ہیں: وہ آپشن منتخب کریں جو آپ کے 
لیے بہترین ہو!

انتخابات کے دن ووٹ ڈالیں:
2 نومبر

آپ انتخابات کے دن ذاتی طور پر 
بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ رائے 

دہندگی صبح 6 بجے سے رات 9 
بجے تک جاری ہیں۔

جلدی ووٹ کریں: 
اکتوبر 23 تا 31 

ہر انتخابات میں اب مسلسل 9 دن کی 
ابتدائی ووٹنگ ہوگی، جو انتخابات کے 
دن سے 10 دن پہلے شروع ہوگی! اس 
میں دو ویک اینڈز، صبح سویرے اور 

دیر رات کے اوقات شامل ہیں۔

ووٹ ڈالنے کے لیے اپنا منصوبہ بنائیں

بذریعہ ڈاک:
18 اکتوبر تک غیر حاضر کے 

بیلٹ کی درخواست کریں

اگر آپ بذریعہ ڈاک ووٹ دینا چاہتے 
ہیں تو آپ آن الئن غیر حاضر کے 
بیلٹ کی درخواست کر سکتے ہیں:

 nycabsentee.com پر یا
3692-868-866- 1 پر فون 

کریں۔

 nycabsentee.com/accessibility قابل رسائی غیر حاضر کے بیلٹ کی درخواست کرنے کے لیے
مالحظہ کریں۔ ووٹر کی رسائی اور بیلٹ مارکنگ ڈیوائس کے استعمال کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، 

براہ کرم on.nyc.gov/VoteAccess پر جائیں۔

NY میں ووٹ دینے کیلئے شناختی کارڈ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر 
آپ پہلی بار ووٹ ڈال رہے ہیں یا اگر آپ نے اپنے ووٹر رجسٹریشن 

فارم پر اپنے سوشل سیکورٹی نمبر یا ریاستی DMV نمبر کے آخری 4 
ہندسے درج نہیں کیے ہیں تو، ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ 

ایک سرکاری فوٹو آئی ڈی لے کر آئیں۔

رائے دہندگی تک رسائی

کیا ووٹ دینے کیلئے میرے پاس شناختی 
کارڈ کا ہونا ضروری ہے؟



Board of Elections )بورڈ آف الیکشنز( بنگالی، چینی 
)کینٹونیز اور مینڈارن(، ہندی، کوریائی، پنجابی اور ہسپانوی 

زبانوں کے انتخابی مقامات پر زبان کی مدد فراہم کرتا 
 NYC Civic Engagement Commission ہے۔

)سوک انگیجمنٹ کمیشن( عربی، بنگالی، چینی )کینٹونیز اور 
مینڈارین(، فرانسیسی، ہیتی کریول، اطالوی، کوریائی، پولش، 

روسی، اردو اور ییدش میں رائے دہندگی کے کچھ مقامات 
پر زبان کی مدد فراہم کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے 
on.nyc.gov/PollLangAssis t  مالحظہ کریں۔

اگر آپ کو اپنا بیلٹ پڑھنے میں مدد کی ضرورت ہے تو جب 
آپ ووٹ ڈالنے جائیں تو آپ اپنی پسند کے شخص )آپ کے 

آجر یا یونین کے نمائندے کے عالوہ( کی مدد لے سکتے ہیں۔

زبان کی مدد

ہم ایک غیر جانبدار شہری اقدام ہیں جو ووٹروں کی 
شرکت اور شہری مصروفیت کو بڑھانے پر مرکوز ہے۔ 

DemocracyNYC عوامی تعلیم، آگے بڑھنے، اور پالیسی 
اصالحات کی کوششوں کے ذریعے ووٹنگ کی تاریخی 

رکاوٹوں کو دور کرنے اور ان کو ختم کرنے کے لیے بھی کام 
کرتی ہے۔ nyc.gov/democracynyc پر مزید جانیں۔

 DemocracyNYC کے بارے میں


