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Cara Memberikan Suara Pada Pemilihan Umum November 2022 di California
 

Bersiap/استعد/آماده شوید/تیاری کیجئے

كيفية التصويت في االنتخابات العامة بكاليفورنيا في نوفمبر 2022
نحوه ی رأی دادن در انتخابات عمومی کالیفرنیا در نوامبر 2022 

کیلیفورنیا کے نومبر 2022 کے جنرل الیکشن میں کیسے ووٹ ڈاال جائے 
 

 تحقق من عنوان منزلك وعنوان بريدك اإللكتروني
 اشترك لتتلقي المواد االنتخابية بلغتك المفضلة عن طريق البريد أو البريد اإللكتروني

إذا كنت مسجالً بالفعل للتصويت، فتفضل بزيارة votersstatus.sos.ca.gov للتأكد من صحة جميع معلوماتك:

إذا لم تكن مسجالً، يمكنك التسجيل عبر اإلنترنت عىل registertovote.ca.gov أو الحصول عىل نموذج من مركز الرُخص أو
مكتب البريد أو المكتبة أو مكتب انتخابات المقاطعة الخاص بك. يمكنك أيًضا التسجيل حتى يوم االنتخابات وفي يوم االنتخابات

ذات

آدرس منزل و آدرس ایمیل خود را بررسی کنید

برای دریافت محتوای انتخاباتی به زبان دلخواه تان از طریق پست یا ایمیل ثبت نام کنید

اگر قبالً برای رأی دادن ثبت نام کرده اید، به ویب سایت voterstatus.sos.ca.gov مراجعه کنید تا مطمئن شوید تمام اطالعات تان
صحیح هستند:

اگر ثبت نام نکرده اید، می توانید به  صورت آنالین در ویب سایت registertovote.ca.gov ثبت نام کنید یا فرم مربوطه را از اداره وسایل
نقلیه موتوری (DMV)، دفتر پستی، کتابخانه یا دفتر انتخابات کانتی خود دریافت کنید. تا روز انتخابات و در روز انتخابات هم فرصت

ثبت نام وجود دارد.

 

اپنے گھر کا پتہ اور ای میل ایڈریس چیک کریں

الیکشن کے مواد بذریع� ڈاک یا بذریع� ای میل اپنی پسندیدہ زبان میں وصول کرنے کے لئے سائن اپ کریں

اگر آپ ووٹ ڈالنے کے لئے پہلے سے اپنے آپ کو رجسٹر کر چکے ہیں، تو voterstatus.sos.ca.gov پر جا کر تصدیق کر لیں کہ آپ
کی تمام معلومات درست ہیں:

اگر آپ رجسٹر شدہ نہیں ہیں، تو آپ registertovote.ca.gov پر آن الئن رجسٹر کر سکتے ہیں یا DMV، پوسٹ آفس، الئبریری،
یا اپنی کاؤنٹی کے آفس سے ایک فارم حاصل کریں۔ آپ الیکشن کے دن تک اور الیکشن کے دن بھی رجسٹر کر سکتے ہیں۔ 

 

Periksa alamat rumah dan alamat email (surel) Anda
Daftar untuk menerima materi pemilihan umum dalam
bahasa yang Anda inginkan melalui pos atau email

Jika Anda sudah terdaftar untuk memberikan suara, silakan
kunjungi voterstatus.sos.ca.gov untuk memastikan bahwa
semua informasi Anda benar:

Jika Anda belum terdaftar untuk memberikan suara, Anda bisa
mendaftar secara daring di registertovote.ca.gov atau dapatkan
formulirnya di DMV, kantor pos, perpustakaan, atau kantor
pemilihan umum di daerah Anda. Anda bisa mendaftar hingga
dan pada Hari Pemilihan Umum. 
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الخيار 1 - التصويت من المنزل

گزینه 1 - رأی دادن از منزل
اختیار 1 - گھر سے ووٹ دیں

Pilihan 1 – Memberikan Suara dari Rumah

الخيار 2 - التصويت شخصًيا

گزینه 2 - رأی دادن به صورت حضوری
اختیار 2 - بالمشافہ ووٹ دیں

Pilihan 2 – Memberikan Suara Langsung 
إذا تم تسجيلك بحلول يوم 24 أكتوبر، فستتلقى بطاقة اقتراعك
  بالبريد. امأل بطاقة االقتراع الخاصة بك، وضعها في الظرف

المقدم وقم بالتوقيع وكتابة التاريخ وختم الظرف.

يمكنك إعادة بطاقة االقتراع بالبريد. ال حاجة إىل طابع بريد! تأكد

من ختمها قبل نهاية يوم 8 نوفمبر.

يمكنك أيًضا تسليمها في مكتب انتخابات المقاطعة أو أي

موقع اقتراع. يوجد في معظم المقاطعات أيًضا صناديق إسقاط

بريد آمنة متاحة بدًءا من أوائل أكتوبر.

اگر تا قبل از ۲۴ اکتبر ثبت نام کرده باشید، تعرفه ی انتخاباتی
خود را از طریق پست دریافت خواهید کرد. تعرفه ی انتخاباتی
خود را پر کنید، آن را درون پاکت ارائه شده قرار دهید و پاکت را

امضا کنید، تاریخ بزنید و ُمهر کنید.

می توانید تعرفه ی انتخاباتی را از طریق پست برگردانید. به

الصاق تمبر نیازی نیست! مطمئن شوید قبل از پایان روز ۸

نوامبر تمبر آن توسط پست باطل شود.

همچنین می توانید آن را به دفتر انتخابات کانتی خود یا هر

حوزه ی رأی گیری دیگر تحویل دهید. بیشتر کانتی ها
صندوق های رأی امن هم دارند که از اوایل اکتبر مه در دسترس

هستند.

اگر آپ 24 اکتوبر تک رجسٹر کروا چکے ہیں، تو آپ کو ڈاک کے
ذریعے اپنا بیلٹ مل جائے گا۔ اپنا بیلٹ پُر کریں، اسے فراہم کردہ

لفافے میں ڈالیں، اور دستخط کریں، تاریخ ڈالیں، اور لفافے کو

سیل کر دیں۔

آپ بیلٹ کو بذریعہ ڈاک واپس بھیج سکتے ہیں۔ کوئی ڈاک

ٹکٹ درکار نہیں ہے! اس بات کا یقین کر لیں کہ 8 نومبر کا دن

ختم ہونے سے پہلے اس کو پوسٹ مارک کر دیا جائے۔

آپ اپنے کاؤنٹی الیکشنز آفس میں یا ووٹنگ کے کسی مقام پر

بھی یہ دے کر آ سکتے ہیں۔ اکثر کاؤنٹیز میں محفوظ ڈراپ

باکسز بھی ہیں جو اکتوبر کے اوائل سے دستیاب ہوں گے۔

 
Jika Anda terdaftar sebelum 24 Oktober, Anda
akan menerima kertas suara Anda melalui pos. Isi
kertas suara Anda, masukkan ke dalam amplop
yang sudah disediakan, dan bubuhkan tanda
tangan, serta tutup amplop dengan rapat. 
Anda bisa mengembalikan kertas suara melalui
pos. Tidak perlu perangko! Pastikan amplop diberi
cap pos sebelum tanggal 8 November. 

Anda juga bisa mengantarkannya ke kantor
pemilihan umum atau di tempat pemungutan suara
di wilayah Anda. Sebagian besar wilayah juga
memiliki drop box (tempat penyimpanan) aman
yang tersedia mulai awal Oktober.

يوم االنتخابات هو الثالثاء الموافق 8 نوفمبر. ستفتح االقتراع
من الساعة 7 صباًحا حتى الساعة 8 مساًء.

يمكنك البحث عن مكان االقتراع الخاص بك من خالل الموقع

.sos.ca.gov/elections/polling-place اإللكتروني

ستتيح العديد من المقاطعات أيًضا التصويت الشخصي من

السبت 29 أكتوبر حتى الثالثاء 8 نوفمبر. تحقق من مكتب

االنتخابات المحلي الخاص بك. يمكنك البحث عن مواقع

التصويت وصناديق اإلسقاط من خالل الموقع اإللكتروني

.CAearlyvoting.sos.ca.gov
لتسهيل التصويت الشخصي، أحضر بطاقة االقتراع التي

تلقيتها بالبريد إىل موقع التصويت الخاص بك.

روز انتخابات سه شنبه ۸ نوامبر است. مراکز رأی گیری از
ساعت 7 ق.ظ. تا 8 ب.ظ. باز خواهند بود.

می توانید مرکز رأی گیری خود را در

sos.ca.gov/elections/polling-place مشاهده کنید.

کانتی های بسیاری از شنبه ۲۹ اکتبر تا سه شنبه ۸ نوامبر امکان

رأی دادن به صورت حضوری را ارائه می دهند. درباره ی این

موضوع از دفتر انتخابات واقع در محدوده ی سکونت خود

سؤال بپرسید. حوزه های رأی گیری و صندوق های رأی را

می توانید در CAearlyvoting.sos.ca.gov مشاهده کنید.

برای اینکه رأی دادن به صورت حضوری از این هم آسان تر

باشد، تعرفه ی انتخاباتی که از طریق پست دریافت کرده اید را

به حوزه ی رأی گیری خود بیاورید.

8 نومبر بروز منگل الیکشن کا دن ہے۔ پولز صبح 7 بجے سے
شام 8 بجے تک کھلے ہوں گے۔

آپ اپنی پولنگ کی جگہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں

sos.ca.gov/elections/polling-place۔
اکثر کاؤنٹیز ہفتہ، 29 اکتوبر سے منگل، 8 نومبر تک بالمشافہ
ووٹنگ کی سہولت بھی فراہم کریں گی۔ اپنے مقامی الیکشنز

آفس سے پتا کر لیں۔ آپ ووٹنگ کے مقامات اور ڈراپ باکسز

کے بارے میں یہاں معلوم کر سکتے ہیں

CAearlyvoting.sos.ca.gov۔
بالمشافہ ووٹنگ کو اور بھی آسان بنانے کے لئے، ڈاک کے ذریعے

موصول ہونے والے بیلٹ کو اپنے ووٹنگ کے مقام پر ہمراہ الئیں۔

 Hari Pemilihan Umum diselenggarakan pada hari
Selasa, 8 November. Pemungutan suara akan
dibuka dari pukul 7 pagi hingga pukul 8 malam. 
Anda bisa melihat tempat pemungutan suara Anda
di sos.ca.gov/elections/polling-place.
Banyak wilayah juga akan menawarkan
pemungutan suara langsung mulai hari Sabtu, 29
Oktober hingga hari Selasa, 8 November. Periksa
ke kantor pemilihan umum setempat di lokasi
Anda. Anda bisa melihat lokasi pemungutan suara
dan drop box di CAearlyvoting.sos.ca.gov.
Untuk lebih memudahkan pemungutan suara
langsung, bawa kertas suara yang Anda terima
melalui pos ke lokasi pemungutan suara Anda.
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