
ASIAN PACIFIC AMERICANS VOTING & ORGANIZING TO INCREASE CIVIC ENGAGEMENT
পাওয়া যাে� বাংলা नेपाली भाषामा उपल�

िनवा�चन २०२०

२०२० को

आम िनवा�चनमा यहाँलाई �वागत छ। आउँदो

नोभे�बरमा हामीले रा�पित लगायत �थािनय, रा�य

र संिधय तहमा �विभ�न नेत�ृवह�को लािग मतदान

गन�छ�। APA Voice को गठब�धनले यो देशको

सं�थाप�कय िस�ा�तह� (हरेक �किसमको समानता,

लोकत��, र �याय) को मलु म��लाई अगंीकार गन�

रा�मा �व�ास गछ�। हा�ो मतदान न ैहा�ो श��को

�वकास र �यसको �दश�न पिन हो।मतदानको

आधारमा न ैहामीले प�रवत�नका मागह� रा� स�छ�,

हा�ो सरकारलाई आकार �दन स�छ�, र हा�ो

जन�ितिनिधह�लाई उ�रदायी बनाउन स�छ�। हामीले

आ�नो लािग मा� मतदान गद�न� – हा�ो मतदानले

हा�ो प�रवार, साथीभाई, िछमेक�ह�, र अ�य जो

मतािधकार बाट ब��चत छन,् सबकैो �ितिनिध�व

गछ�। हा�ो गठब�धनले हा�ो साम�ुहक भ�व�यको

लािग हा�ो श�� र अ��त�वको �वकास गद� गदा�,

हामी आशा गद�छ� को हामी तपा�लाई मतदान

के��मा दे� पाउनेछ�। भव�दय, APA VOICE (ए�पए
भोईस)

यो मतदाता िनद�िशका APA VOICE को “नाग�रक सहभािगता बढाउनको लािग मतदान

र सं�थापन” अिभयानको एउटा �ह�सा हो। हा�ो ल�य एिशयाली र पािस�फक अमे�रकन

समदुायमा जन चेतना जगाउने र नाग�रक सहभािगताको �ो�साहन गन� हो। हामी

िनद�लीय समहु ह�, र हामी कुन ैपिन राजनिैतक पाट� या उ�मे�ारको समथ�न गद�न�।

तपा�को नाम “अिधकार” को सचुीमा भएकोले यो िनद�िशका पाउन ुभएको हो। यसको

अ�ेँजीबाट नेपालीमा अनवुाद पिन अिधकार�ारा ग�रएको हो।

िनितका म�ुाह�लाई

“ए�से�ट� �यालट” (अनपु��थत मतप�) को लािग दता� गन� यो िलंकमा

जानहुोस:् www.nycabsentee.com कारण देखाउँदा, “Temporary illness
or disability” (�बरामी या असाम�य�ता) उ�लेख गनु�होस।् हुलाक� मतप�को

लािग अनरुोध गन� अ��तम िमित अ�टुबर २७ हो।तपा�को “ए�स�ट� �यालट”
को खामको पछाड� स�ह गरेर िमित रा� नभ�ुन ुहोला। तपा�ले परुा गनु�

भएको “ए�से�ट� �यालट” हुलाकमा खसा�न स�नहुु�छ (नोभे�बर ३ ता�रख

िभ�को डाकको �टे�प लागेको हुनपुछ�), या �यसलाई कुन ैपिन NYC मतदान
के�� या चनुाव आयोगको काया�लयमा छो�न स�नहुु�छ।

कोरोना भाईरसले हरेक िनितका म�ुाह�लाई असर पारेको

छ, र नयाँ चनुौतीह� खडा गरेको छ। यो महामार�ले हा�ो

�वा�थ सेवा, आवास, र आिथ�क संरचनामा रहेको भेद र

असमानताह�लाई छल��ग पारेको छ। आ�वासीह�ले

सं�मणकालमा अ�पं��मा रहेर अित आव�यक

कामदारह�को भिूमका िनभाएका िथए, तर �वभेदपणू�

कोरोना भाईरसका िनितह�ले उनीह�लाई पछाड� पाय�।

�थािनय, रा�य र संिघय �तरमा हा�ो समदुायको लािग

िन�न कुराह�ले �ाथिमकता पाउन ुपन� र िनित

िनमा�ताह�को �यान जान ुपन� हा�ो माग छ।
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के तपा�को मतदान गन� योजना छ?

“ए�से�ट�” (अनपु��थत मतदान)/ हुलाक माफ� त मतदान 

- अ�टोबर २, २०२० स�म

अ��म मतदान (“अल� भो�टङ्”) – अ�टुबर २४ दे�ख नोभे�बर १, २०२० स�म
तो�कएको मतदान के��मा तपा�ले अि�म मतदान गन� स�नहुु�छ।

अि�म मतदानको के�� र चनुावको �दनको मतदान के��ह� फरक

हुन स�छन, �यसलेै जान ुअिघ प�का गनु�होला।

www.findmypollsite.vote.nyc.

चनुावको �दन: नोभे�बर ३, २०२०

मतदान गन� अ��तम �दन चनुावको �दन हो (नोभे�बर ३, २०२०)

तपा�को मतदान के�� प�ा लगाउन यहाँ जानहुोस:्

www.findmypollsite.vote.nyc

साना �यवसाय र आिथ�क पनु: लाभ

सलुभ आवास

सव��यापी �वा��य सेवा

जाितय �याय

बहृत आ�वासन सधुार

तपा�को नमुना मतप� यहाँ हेनु�होस:्

findmypollsite.vote.nyc

आम िनवा�चन

चनुावको �दन

सिंघय रा�य �थािनय

नोभे�बर ३, २०२०

कुन कुन

पदह�

मतप�मा

छन ्

अमे�रक� रा�पित रा�यको सेनेट (मािथ�लो

सदन)

�वी�स बोरो �ेिसडे�ट

अमे�रक� कँ�ेस –

“हाउस अफ

रे�ेजे�टे�टभ”
रा�य असे��ली (त�लो सदन)

�य ूयोक�  रा�यको सव��च

अदालत

�य ूयोक�  िस�टको

िसिभल अदालत



मतदाता िनद�िशका

सरु��त �पमा मतदान गन� सझुावह�

य�द मतदान के��ह� तपा�को काम श�ु हुन ुअिघ र

काम सके पिछ ४ घ�टा भ�दा कम समयस�म ख�ुला

रहने ��थित छ भने तपा�ले २ घ�टा स�म तलब

नछुटाई कामबाट �बदा िलन स�न ुहु�छ। �यसको

मतलब, य�द तपा�ले िनवा�चनको �दनमा �बहानको १०

बजे भ�दा अिघ न ैकाम श�ु गनु� हु�छ, या बेलकु�को

५ बजे पिछ स�म ैकाम छ भने तपा�ले तलब

नछुटाई �बदा मा�न स�न ुहु�छ। तपा�को मतदान

गन� योजनको �दन भ�दा क��तमा २ �दन अिघ

तपा�ले आ�नो रोजगारदाता लाई खबर �दन ुपछ�।

तपा�को रोजगारदाताले हरेक िनवा�चनको क��तमा १०

�दन अिघ न ैयसबारे �प� सचुना काम गन� ठाउँमा

रा� ुपछ�। यो सचुना िनवा�चनको �दनमा मत के��ह�

ब�द नहु�जेल यथावत र�ह रहन पछ�।

तपा�को अिधकारह� जानी रा�हुोस ्

य�द तपा�ले िन�न कुराह� परुा गनु�

भएको छ भने तपा�को आम िनवा�चनमा

मतदान गन� अिधकार छ:

तपा� र�ज�टर भएको मतदाता हुनहुु�छ

तपा�को उमेर घ�टमा १८ वष� पगेुको र तपा�

अमे�रक� नाग�रक हुनहुु�छ

तपा� हाल कुन ै“फेलोनी” (उ�च �तरको

अपराध) मा अिभय�ु या परोलमा हुनहुु�न

मतदान के�� ब�द हुने समय भ�दा अगाड�

तपा� लाईनमा बिस स�न ुभएको छ

कुन ैपिन िनवा�चनमा तपा�को िन�न

अिधकारह� हु�छन:्

मतदान के��का कम�चार�ह�, या तपा�ले रोजेको कुनै

पिन �य�� (तपा�को रोजगार दाता या यिूनयनको

�ितिनिध बाहेक) संग म�त मा�न स�न ुहु�छ

भा�षक सहयोग चा�हएमा दोभाषेको सेवा अनरुोध गन�

स�नहुु�छ। तो�कएको मतदान के��ह�मा दोभाषेह�

उपल�ध हुने छन,् या थप जानकार�को लािग ८६६-

VOTE-NYC मा फोन गन� स�न ुहु�छ

मतदान गन� िमिशन �ब�ेको ख�डमा पिन मतदान गन�

स�नहुु�छ

य�द तपा�को नाम मतदान के��मा रहेको मतदाता

सचुीमा छैन भने पिन “ए�फडािभट �यालट”
(शपथ मतप�) �योग गरेर मतदान गन� स�न ुहु�छ

य�द तपा�ले प�हलो चोट� मतदान गन�

ला�न ुभएको हैन भने तपा�ले प�रचय प�

(आई ड�) देखाउन पद�न।

मा�य हुने प�रचय प�ह�मा िय पछ�न:् फोटो भएको

प�रचय प�, �बजलुी/पानीको रिसद, ब�कको �टेटमे�ट,

सरकार� चेक या तलबको रिसद, या कुन ैसरकार� कागजात

जसमा तपा�को नाम र ठेगाना उ�लेख भएको छ।

य�द तपा� संग प�रचय प� छैन या देखाउन चाहनु

हु�न भने, तपा�को “ए�फडािभट �यालट” (शपथ मत
प�) �ारा मतदान गन� अिधकार हु�छ।

मतदान गन�को लािग तपा�को काम बाट

तलब नछुटाई �बदा िलन पाउने अिधकार छ!

य�द तपा� घरबार �व�हन हुनहुु�छ भने

पिन तपा�ले मतदान गन� स�न ुहु�छ।

�य ूयोक�  शहरमा घरबार �व�हनह�ले पिन मतदान गन�

नाम दता� गन� पाउँछन।् तर चनुाव आयोग (Board
of Election) ले तपा�लाई सचुनाह� पठाउनको लािग

कुन ैठेगाना भने चा�ह�छ।

घरेल ु�हंसाको �प�डतह�ले �यू

योक�  शहरमा मतदान गन� बारे

घरेल ु�हंसाको �प�डतह�ले अदालती

�य��थाको सरु�ामा कसर� मतदान

गन� भ�ने बारे जानकार� पाउन यो

िलंकमा जानहुोला:

सामा�जक दरु� कायम गनु�

होला

मतदान के��मा हँुदा अ�य

मतदाताह� र मतदान के��का

कम�चार�ह�बाट ६ �फटको दरु�

रा� �यास गनु� होला।

�प �प ई लगाएर आ�नो सरु�ा गनु� होला

रोग िनय��ण के�� (CDC) को हालको िनद�शन

अनसुार, हरेक �य��ले मा�क या अ�य मखु छो�ने

कुरा लगाउन, र आ�नो मखु या मा�क हातले नछुन

सझुाव �द�छ। हे�ड सेिनटाईजर र प�जा लागाउन

पिन थप सझुाव �दईएको छ।

सबलेै �योग गन� सामानह� छुन कम गनु�

होला

सबलेै �योग गन� सतहह� र सामानह� सके

स�म नछुनहुोला उदाहरणको लािग, तपा�को

मतप�मा िच�ह लगाउन आ�न ैकालो या

िनलो मसीको कलम िलएर आउन ुहोला।

य�द तपा�लाई मतदान गन�

बारे कुन ै��ह� भएमा, या

सम�या परेमा यहाँ फोन गन�

स�न ुहु�छ:

अ�ेँजी:

को�रयन:

चाईिनज:

नेपाली:

बगँाली:
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