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KNOW YOUR RIGHTS: VOTING 
Vote early or on November 6, 2018 

Registering 

● Almost all states require you to register by the deadline to participate in voting.  
● In most states you must be a U.S. Citizen, resident of the state, and at least 18 years old by 

election day to register to vote. Visit www.usvotefoundation.org/vote/sviddomestic.htm to 
learn your state’s rules. 

● In order to be eligible to vote, your voting registration information must match your state 
ID. Your legal name or permanent address must be updated by the voter registration 
deadline.  

● You are not required to join a political party or reveal your party preference when you register 
to vote. Your party affiliation is generally only important in primary elections. Many states 
have “closed” primary elections. This means that you can only choose to vote from among 
your party’s candidates during the primary election. 
 

Voting Identification Requirements 

● Most states don't require you to show ID unless it is your first time voting and you registered 
by mail. Even if your state does not require a state ID it is best to take your photo ID with you 
when voting. 

● If you forgot your ID and the state requires it, you can still vote by requesting a provisional 
ballot. 

● You do not need your physical voter registration card to vote, but you may need other forms 
of identification. 

● It is illegal for poll workers to verify your citizenship status.  
● Learn more about your state’s voter ID requirements here:  

www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/voter-id.aspx#Laws%20in%20Effect  
 
Voting Assistance 

● You can vote even if you are not fluent in reading, writing or speaking English. In most polling 
locations, obtaining a Punjabi ballot is not an option – but your polling location may differ.  

● If you need assistance with a machine or understanding the ballot, you can ask for assistance 
from a poll worker or bring a person of your choice (except your employer or union 
representative) into the booth to help you. 

● If you have specific questions about the accessibility of your polling place or voting 
requirement, contact your state or local election office: 
www.usvotefoundation.org/vote/eoddomestic.htm  
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Taking the time to vote 

● Most states have laws that require employers to give you time off to vote. Check your 
state’s laws to learn if your time is paid or unpaid and how many hours off you can get at 
www.nolo.com/legal-encyclopedia/taking-time-off-voting-jury-29708.html 

● You cannot be turned away if you showed up to vote on time. Everyone in line when the 
poll closes has the right to vote. 

 
Problems with voting 

● If you are told that you are not registered to vote at the polling location, verify that your 
registration card matches the polling location. Most states assign you a specific polling place 
or voting location. 

● If you are at the correct location and are told that you are not registered, ask for a 
“provisional ballot” to allow you to cast your vote. Your provisional ballot will only be 
counted once your voter eligibility has been verified. 

 
Casting your vote 

● You are not required to vote for any candidate based on the party affiliation you select. 
● You have the right to vote for the candidate of your choice and do so in secrecy. 
● If anyone is threatening you, report it immediately to the Department of Justice (1-800-

253-3931). 
 
Reporting problems 

● If you think that you have been treated unfairly on election day, you should write down all 
information you can about the incident, the time, date, polling location, name(s) and contact 
information of eyewitnesses, and a summary of what took place. 

● Report the details to Department of Justice (1-800-253-3931).  
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ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ: ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ	
ਨਵੰਬਰ 6, 2018 ਨੂ ੰਜਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਵੋਟ ਪਾਓ	

	
ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨਾ	

• ਲਗਭਗ ਸਾਰ ੇਸਿੂਬਆ ਂਲਈ ਵਟੋ ਪਾਉਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤW ਪਿਹਲਾ ਂਤੁਹਾਨੂ ੰਪਿਹਲਾ ਂਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। 
• ਚੋਣ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਵੋਟ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਸੂਿਬਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਸF ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਸੂਬ ੇਦੇ 

ਿਨਵਾਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 

www.usvotefoundation.org/vote/sviddomestic.htm ਖੋਲgੋ । 

• ਵਟੋ ਪਾਉਣ ਦ ੇਪਾਤਰ ਹਣੋ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਟੋ ਰਿਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡ ੇਸਬੂ ੇਦ ੇਪਛਾਣ ਪਤੱਰ ਨਾਲ ਿਮਲਦੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰਰੂੀ 
ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੂੰਨੀ ਨਾਂ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਿਸਰਨਾਵਾਂ ਵਟੋਰ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਿਮਤੀ ਤW ਪਿਹਲਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  

• ਜਦW ਤੁਸF ਵੋਟ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਸ ੇਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਸੰਦ 

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹF ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਵਲ ਪkਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹੀ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਿਬਆਂ “ਸੀਿਮਤ (closed)” ਪkਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸF 

ਪkਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਸਰਫ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਿਵੱਚW ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
	
ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ	

• ਜਦW ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਸF ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵ ੇਅਤੇ ਤੁਸF ਡਾਕ ਰਾਹF ਰਿਜਸਟਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵ ੇਤਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਸੂਿਬਆਂ 

ਨੂ ੰਤੁਹਾਨੂ ੰਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹF ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ1 ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਲW  ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ 

ਲੋੜ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂ ੰਆਪਣਾ ਫੋਟ ੋਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕ ੇਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਜੇ ਤੁਸF ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਭੱੁਲ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਸਬੂੇ ਵਲW ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਤੁਸF ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕ ੇ

ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂ ੰਆਪਣੇ ਅਸਲ ਵੋਟ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹF ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ 

ਹੈ। 

• ਵਟੋ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਲੁਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲW  ਤੁਹਾਡ ੇਿਸਟੀਜ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨਾ ਗ਼ਰੈ-ਕਨੂਨੰੀ ਹ।ੈ 

• ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਟੋ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ncsl.org/research/elections-and-campaigns/voter-id.aspx#Laws%20in%20Effect ‘ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰ।ੋ  
	
ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ	

• ਜ ੇਤੁਸF ਅਗੰਰਜ਼ੇੀ ਪੜgਨ, ਿਲਖਣ ਜਾ ਂਬਲੋਣ ਿਵਚੱ ਰਵਾਂ ਨਹF ਹੋ ਤਾ ਂਵੀ ਤੁਸF ਵਟੋ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੋਿਲੰਗ ਥਾਵਾਂ ਉmਤੇ 

ਤੁਹਾਨੂ ੰਪੰਜਾਬੀ ਬੈਲਟ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹF ਿਮਲਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਿਲੰਗ ਥਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੂ ੰਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਬੈਲਟ ਨੂ ੰਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸF ਬੂਥ ਿਵੱਚ ਪੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤW ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪkਤੀਿਨਧੀ ਨਾ ਹੋਵ)ੇ। 
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• ਜੇ ਤੁਹਾਨੂ ੰਆਪਣੀ ਪੋਿਲੰਗ ਦੀ ਅਸੈਸਿਬਲਟੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਵਟੋ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਲੋਕਲ 

ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ www.usvotefoundation.org/vote/eoddomestic.htm ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ  
	
ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ	

• ਬਹਤੁ ੇਸਿੂਬਆ ਂਿਵਚੱ ਕਨੂਨੰ ਹਨ, ਿਜਸ ਦ ੇਤਿਹਤ ਕਪੰਨੀ ਨੂ ੰਮਲੁਾਜ਼ਮ ਵਟੋ ਪਾਉਣ ਲਈ ਛੁਟੱੀ ਦਣੇੀ ਪGਦੀ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ 

ਮਿਹਤਾਨੇ-ਸਿਹਤ (ਪੇਡ) ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮਿਹਤਾਨੇ-ਰਿਹਤ (ਅਨ-ਪੇਡ) ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂ ੰਿਕੰਨੇ ਘਟੰ ੇਿਮਲਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਨੂੰਨਾਂ 

ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸF  

www.nolo.com/legal-encyclopedia/taking-time-off-voting-jury-29708.html ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।	
• ਜ ੇਤੁਸF ਵਟੋ ਪਾਉਣ ਪਹੁਚੰਦ ੇਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂ ੰਮਿੋੜਆ ਨਹF ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਟੋਾ ਂਪਣੈਾ ਬਦੰ ਹੋਣ ਸਮ1 ਜ ੋਕਈੋ ਵੀ ਕਤਾਰ ਿਵਚੱ ਹੈ, 

ਉਸ ਕਲੋ ਵਟੋ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹ।ੈ 
	

ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ	
• ਜੇ ਤੁਹਾਨੂ ੰਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਤੁਸF ਪੋਿਲੰਟ ਥਾਂ ਉmਤੇ ਵਟੋ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਨਹF ਹੋ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ੋਿਕ ਤੁਹਾਡਾ 

ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੋਿਲੰਗ ਥਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਪੋਿਲੰਗ ਥਾਂ ਜਾਂ ਵੋਿਟੰਗ ਥਾਂ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। 

• ਜੇ ਤੁਸF ਠੀਕ ਿਟਕਾਣੇ ਉmਤੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂ ੰਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸF ਰਿਜਸਟਰ ਨਹF ਹੋ ਤਾਂ, ਤੁਸF ਆਪਣੀ ਵਟੋ ਭੁਗਤਾਉਣ 
ਲਈ “ਆਰਜ਼ੀ ਬਲੈਟ (provisional ballot)” ਦੀ ਮਗੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦW ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟਰ ਵਜW ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 
	
ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ	

• ਤੁਹਾਨੂ ੰਤੁਹਾਡ ੇਵਲW  ਚਣੁੀ ਪਾਰਟੀ ਉmਤ ੇਅਧਾਿਰਤ ਿਕਸ ੇਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂ ੰਵਟੋ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਨਹF ਹ।ੈ  

• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂ ੰਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂ ੰਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ। 

• ਜ ੇਕਈੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕਾMਦਾ ਹ ੈਤਾ ਂਤੁਸF ਇਸ ਬਾਰ ੇਤੁਰਤੰ ਿਨਆਂ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਿਰਪਰੋਟ ਕਰ ੋ(1-800-253-3931)। 
	
ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿਰਪਰੋਟ ਕਰਨੀ	

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੂ ੰਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਚੋਣ ਦੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂ ੰਹਾਦਸ,ੇ ਸਮਾਂ, ਿਮਤੀ, ਪੋਿਲੰਗ ਥਾਂ, 

ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਵਰੇਿਵਆ ਂਬਾਰ ੇਿਨਆ ਂਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਿਰਪਰੋਟ ਕਰ ੋ(1-800-253-3931)। 
 

 

 

 


