2019 ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋ ਣਾਂ
ਲਈ ਨਾਮ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ

ਸਥਾਨਕ ਚੋ ਣਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁਦ
ੰ ੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ
ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਥਾਨਕ
ਚੋ ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋ ਣਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂ ਬਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ ਹਾ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ ਹਾ ਸਿਹਤ ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂ ਡ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ,
ਚੋਣਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੋਰਡਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਟ੍ਰ ਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂ ਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ
ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂ ਡ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਣ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਏਗੀ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ,
ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੈਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂਅ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਵੇਰਵੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ (ਅੱਪਡੇਟ) ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ
ਹੋਏਗਾ। vote.nz ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ 0800 36 76 56 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਚੋਣਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ
ਵੋਟਿਗ
ੰ ਪੇਪਰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕਰਵਾਰ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ
ਵੋਟਿੰਗ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਮਗਰੋਂ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਾਉ ਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣ (ਇਲੈ ਕਟੋਰਲ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟਿਗ
ੰ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ।
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