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 ضلع کونسل انتخابات پر مختصر معلومات 2015

 اور گھنٹے يختار یک پولنگ

  22 (اتوار) 2015نومبر 

 7:30 a.m. - 10:30 p.m. 

 مدت یك  نامزدگی

  2 2015،اكتوبر 15 سے 

 اہليت يےکے ل نامزدگی

 　 ہو چکا پہنچ تک عمر کی سال 21 ووٹرجو ايک 

 ہے مقيم ميں کانگ ہانگ سے سال پرتين طور عام پہلے سے نامزدگی پر طور فوری 

  يپپر پورا اترتا ہو(ک يارمع يگرگئے د يےک يانب يںم 20 يکشنکے س يننسکونسل آرڈ یضلع .

547( 

 كار يقہكا طر نامزدگی

 10کے فارم  ینامزدگ/F, Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wan Chai. يںم 

 سائٹ يبو یك REO يہ ۔يںہ بياپر دست (REO) دفتر یدفاتر اور اندراج اور انتخاب یضلع

     (www.reo.gov.hk) ۔يںہ ےجا سکت ےيسے ڈاؤن لوڈ ک 
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 ہونا  شده يتطرف سے حما یرجسٹرڈ ووٹروں ک 10فارم متعلقہ حلقہ کے  ینامزدگ يکا

 .کر سکتا ہے يتحما یک ینامزدگ يکوٹر صرف اچاہئے. ہر و

 ووٹنگ

 يںاپنے ووٹ ڈال سکتے ہ يںرجسٹرڈ ووٹر انتخابات م. 

 جائے گا ياد يشنمخصوص  پولنگ اسٹ يکووٹر کو ا ہر. 

 جائے گا جس  ياک یپول کارڈ جار يکدن پہلے متعلقہ ووٹروں کو ا 10 يباووٹنگ کے تقر

 لكھا ہو گا۔ يشنپرمختص اسٹ

  يےمشکل والے افراد کے ل يںچلنے پھرنے م يشن،ے مختص پولنگ اسٹيوٹر کے لو يکاتاہم 

كہ مختص  يںجان يہ۔ معذور ووٹر يںنہ ياہے  یپول كارڈ سے منسلك نقشہ وقوع تك  قابل رسائ

 یاور انتخاب يشنرجسٹر يےل کے ڈالنے ووٹ تو وه .ہے يںنہ یتك قابل رسائ يشنپولنگ اسٹ

 يعےکے ذر يکسف يےل یك يشنمختص خاص پولنگ اسٹ يںمكے پہنچ  يئرچ يلدفتر کوو

سے پہلے  2015نومبر  17 (1001 2891) يعےفون کے ذر يلیٹ يا (1180 2891)

 ۔يںدرخواست دے سكتے ہ

 يتوںاقل یضرورت ہے تو، وه نسل یمدد ک يںمعلومات كے ترجمہ م یاگر ووٹر کوووٹ ڈالنے ك 

 2015نومبر  9جو  يںھاٹ الئن پر کال کر سکتے ہ يلپر مندرجہ ذ (CHEER) كے  مرکز

 ۔یسے الگو ہو نگ
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 زبان
 

 ہاٹ الئن نمبر

 بھاسا انڈونيشيا

3755 6811 
 تگا لوگ  

 تھائی

 ہندی

3755 6822 
 نيپالی

 اردو

3755 6833 
 پنجابی

 

 ؟ يںڈال يسےك ووٹ

 اپنا  HKID يںاور پولنگ عملے كو دكھائ يںكارڈ پولنگ مركز الئ 

 مہر ، جس پر  يكا يپر،پ يلٹكو ب آپ"" (ٹك) جائے  ياگتے كے بورڈ كے ساتھ د يكلگا ہو گا ا

 ۔ يںنشان لگائ الزًماپر  يپرپ يلٹمہر سے ب یگئ یگا۔ آپ د

 يئےكے نام كے سامنے د يدوارپسند كے ام یپر اپن يپرپ يلٹكے كمرے كے اندر ،ب ووٹنگ 

 ی۔ اگر آپ سے كوئ يںووٹ كر يےكے ل دواريام يكا ۔ صرفيںمہر لگائ يںدائرے م گئے

واپس كر كے دوسرا  يپرپ يلٹكو ب يسرآف يزائيڈنگپر یہے تو، برائے مہربان یہو گئ یغلط

 ۔ يںكو كہ ينےد
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 ڈالنے سے پہلے يںباكس م يلٹكو ب يپپر بيلٹ""۔يںبار تہہ كر ل يكا يے(ٹك) كو چھپانے كے ل  

 شفاف انتخابات

جانے والے انتخابات(بدعنوان  ےيطرف سے الگو ک یک (ICAC) يشنتار کمکے خالف خود مخ بدعنوانی

 :کرنا چاہئے يںنہ يہووٹر کو  يک) کے مطابق، ا554(كيپ  يننسنظام) آرڈ یقانون يراور غ

 يےووٹ ڈالنے کے ل يےکے ل يدوارمخصوص ام يکا يا يےووٹ نہ ڈالنے کے ل يںم انتخابات 

)،  يرهتحفہ، وغ يسہ،فائده (بشمول پ یکوئشخص سے  يکا یکس يےنہ ڈالنے کے ل يا

  قبول کرنا؛ يحتفر يا ينےکھانے،پ

 يادباؤ کا استعمال کرنا  ياطاقت  يےكو متاثر کرنے کے ل يصلہکے ووٹ ڈالنے كے ف یکس  

 ينا؛د یدھمک

 ياکر  بوجھجان  يا؛   يںہ يںووٹ ڈالنے كے حقدار نہ يںجانتے ہوئے كہ وه  انتخابات م يہ   

گمراه کن معلومات (مثال کے طور پر جھوٹے  ياافسر کو غلط  یانتخاب يکسے ا یالپرواہ

  ۔يناپتے) د یرہائش


