اع�مادت

کے سا�ھت

ی
ووٹ ڈال�ں

ووٹ

.1
.2

ا پ��نی �پس�ند کے ام�یدواروں کو ووٹ
د ی��ان آپ اک ج�مہوری حق ےہ

�ی
	اگر آپ سے �بذر�یعہ ا م�یل� ،ٹ�یکسٹ،
ت
ش
سو�ل م�یڈ�یا �یا ذا�ی طور �پر وو�ٹ�نگ PIN
اک ا ش��تراک کرےن کو کہا �جاےئ �تو �فوراً
ف
ل
ا�پ �ے ن ا �یک�شن آ�س سے را�بطہ کر�یں

ئ
	اگر آپ کو کو�ی م ش��ت�بہ چ�� یز � ن ظ�ر آےئ

�تو اس کے �بارے م�یں اطالع د�یں،
ہم �یہاں مدد کے ل�یے ج
مو�ود ہ�یں

.3

.4

اگر آپ اک  PINکھو �جاےئ �تو � ن ی�ا وو�ٹ�نگ
 PINحاصل کرےن کے ل�یے ا�پ �ے ن
ف
ل
پ
ا �یک�شن آ�س سے �فوراً را�بطہ کر�یں (�را�نا
� PINغ� یر �فعال کرد�یا �جاےئ اگ)

PIN
رازدارا� نہ

.1
.2
.3
.4
.5

ا�پ �ے ن وو�ٹ�نگ  PINاک ہرگز ا ش��تراک ن � نہ کر�یں -
�یہ آپ کے ل�یے م�ن�فرد ےہ (م�یو�س�پل عملہ،
ام�یدوار اور �قا�نون �ن فا�ذ کرےن والے اہلاکروں کو
ن
ہرگز اس کے �بارے م�یں �ہ�یں �پو چ�ھ�ان �چاہ�یے)

ووٹ ڈال�ے ن کے ل�یے کسی اور اک وو�ٹ�نگ PIN
ن
اس�تعمال کر�نا �غ� یر �قا�نو�ی ےہ
�نس
کسی م�یو �پل�ٹی م�یں آپ ا�یک سے ز�یادہ �بار ووٹ
ق
ن
�ہ�یں ڈال سک�تے ،اس سے �طع � ن ظ�ر کہ وو�ٹ�نگ
ت
کے ل�یے ک�ت�ے ن دن ہ�یں �یا آپ ک��نی �جا�ئ ی�دادوں
کے مالک/کرا�یہ دار ہ�یں
ئ
س
ا�پ �ے ن ب��یلٹ کے سا�تھ کو�ی �تصو�یر �یا �یل�فی
ش
سو�ل م�یڈ�یا �پر �یا کہ�یں اور ہرگز �پوسٹ � نہ
غ قن ن
کر�یں – �یہ �� یر �ا�و�ی ےہ

کسی �بھی ام�یدوار کے مو�با�ئل ڈ�یوا� ئ ٹ
س �/ی��بل ی�ٹ
اک اس�تعمال ووٹ ڈال�ے ن �یا کسی کے سا�تھ اس
�بات کے �ث�بوت کے ا ش��تراک کے ل�یے ہرگز � نہ
کر�یں کہ آپ ےن ووٹ کس کو د�یا ےہ

ہماری �قا�بل اع�تماد آن ال�ئن وو�ٹ�نگ
ق
ت
�ٹ�یک�نالو�جی �ی� ی��نی ب��نا�ی ےہ:
•	آپ �یہ �تصد�یق کر سک�ے ت ہ ی�ں
کہ آپ اک ب��یل ی�ٹ اکم ی�ا�بی
کے سا�تھ ج�مع ہوگ ی�ا ےہ

•	آپ کو ز�یادہ سے ز�یادہ رازداری،
ئ
رسا�ی اور سہولت حاصل ہو
•	ماحول دوست ب��ن�ے ن م�یں آپ ا�پ �ے ن
حصے اک اکم سرا�ن ج�ام د�ی �ے ت ہ�یں
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