तपाईको
ं आवाज सिु नयोस!् मतदान गनर्ुहोस!्
मतदानबारे तपाईलें के क तो कुरा जा न आव यक छ
मतदानका िदन मतपत्र पाउनः
तपाईलाई
ं ति बरसिहतको पिरचय-पत्र देखाउनहु ोस् वा सामा य शपथनामा (affidavit) मा ह ताक्षर गनर्हु ोस् भिननेछ ।

वीकायर् फोटोसिहतका पिरचय-पत्रः तपाईलाई
ं तल भिनएकाम ये एउटा मात्र चािह छ ।
संघीय वा रा य तिरय ति बरसिहतका पिरचय-पत्र (Federal and state photo IDs):
पिरचय-पत्र चालु िमितको वा पाँच वषर्िभत्र याद सिकएको हुनपु छर् ।
६५ वषर्भ दा बढी उमेरका मतदाताह लाई याद सिकने प्रावधानको ब देज लागु हुदँ नै ।
• कुनै रा यबाट जारी सवारी-चालक अनम
ु ित-पत्र (driver's license)
• कुनै रा यबाट जारी सवारी नचलाउने फोटोसिहतको पिरचय-पत्र (non-driver's photo ID)
• सय
ु रा य अमेिरकाको सै यसेवाको फोटोसिहतको पिरचय-पत्र (United States armed services photo ID)
ं क्त
• सय
ु रा य अमेिरकाको राहदानी वा राहदानीसरहको काडर् (United States passport or passcard)
ं क्त
• मतदान गनेर् उ े यका लािग मात्र िडिभजन अफ मोटर भेक स (DMV) द्वारा जारी यु ा सरको फोटोसिहतको पिरचय-पत्र ।
ति बरसिहतका िवद्याथीर् पिरचय-पत्र (Student photo IDs):
िवद्याथीर्को पिरचय-पत्रह मा िमित आव यक हु न ।
• सावर्जिनक र नीिज कलेज तथा िव िवद्यालय, सामदु ाियक कलेज वा अनम
ु ित-प्रा यावसाियक कूलसिहत यु ा सरका
कूलह
•
यु ा सरको िशक्षा िवभाग (N.H. Department of Education) बाट वीकृ ित-प्रा सावर्जिनक हाइ कूल तथा नीिज
हाइ कूलह

अ य वीकायर् पिरचय (Other acceptable identification):
•
•
•

जाँचसचू ीका सपु िरवेक्षक (Supervisor of the Checklist), म य थकतार् (Moderator) वा नगर वा गाउँका लेखापाल
(Town or City Clerk) द्वारा मा यता िदएको वीकायर् फोटोसिहतको पिरचय-पत्र
जाँचसचू ीका सपु िरवेक्षक, म य थकतार् वा नगर वा गाउँका लेखापालद्वारा यिक्तको पिरचय प्रमािणकरण
मतदाताले भरे र ह ताक्षर गरे पिछ आिधकािरक मतदान अिधकृ तले ह ताक्षर गरे को शपथनामा

िडएमभीको मतदाता पिरचय-पत्र (Voter ID from the DMV)
•

यिद तपाईसँं ग यु ा सरको िडिभजन अफ मोटर भेक सबाट जारी सवारी-चालक अनमु ित-पत्र वा सवारी नचलाउने
फोटोसिहतको पिरचय-पत्र छै न भने मतदान गनेर् उ े यका लािग मात्र िडिभजन अफ मोटर भेक सबाट जारी गिरने मतदाता
पिरचय-पत्र िनःशु क पाउन नगर वा गाउँ कायार्लयको लेखापालबाट रिसद / भौचर पाउन सक्नहु ु छ ।
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