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تاریخ پیدائش  )سال ماہ دن(
        

اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے، تو برائے مہربانی ٹک کا نشان لگائیں کہ آپ ہیں:

 18 سال سے کم       18-70       70 سال سے زیادہ

آپ کا نام اور پتہ
پہال )پہلے( نام     

  

خاندانی نام 
 

آپ کا پتہ 

پوسٹ کوڈ
       

کیا آپ کسی اور پتے پر رہتے ہیں؟ 
 نہیں     ہاں

اگر ہم نے کوئی ایسی معلومات شائع کردی ہے 
جو غلط ہے تو برائے مہربانی ِاسے کاٹ دیں اور 

درست معلومات لکھیں۔ 

  اگر آپ کسی اور رہائشی پتے پر بھی رہتے ہیں 
تو ہمیں ِاس پتے کے بارے میں نہ بتائیں، لیکن 

ہم بعد میں مزید معلومات کے لئے آپ سے پوچھ 
سکتے ہیں۔

پچھلے 12 ماہ کے دوران ِاس گھر میں آئے ہیں؟ 
 نہیں     ہاں

 اگر ہاں تو برائے مہربانی وہ پچھال پتہ بتائیں جہاں پر آپ 
پچھلے سال رہے تھے۔

پوسٹ کوڈ9       

اگر یہ پتہ بیروِن ملک کا ہے تو کیا آپ کا اندراج بطور سمندر پار رائے دہندہ کے ہوا تھا؟ 
 نہیں      ہاں

کیا پچھلے 12 ماہ میں آپ نے اپنا نام تبدیل کیا ہے؟ 
 نہیں     ہاں

اگر ہاں، تو برائے مہربانی ہمیں اپنا پچھال نام بتائیے۔  

برائے مہربانی ہمیں وہ تاریخ بتائیں جب آپ نے اپنا نام تبدیل کیا تھا )سال مہینہ دن( ۔ 

        

 مثالً، ہوسکتا ہے کہ آپ نے شادی کی ہو۔ 

آن الئن جائیں
 آپ یہ فارم  

www.gov.uk/register-to-vote
پر جا کر ُپر کرسکتے ہیں

 انفرادی اندراج فارم 
 

رائے دہی کے لئے اندراج کروائیں
ِاس فارم کو استعمال کرتے ہوئے صرف ایک فرد رائے دہی کے لئے اندراج کروا 

 سکتا ہے. سیاہ روشنائی استعمال کریں اور بڑے حروف میں لکھیں یا  
www.gov.uk/register-to-voteپر آن الئن جائیں۔ 

 آپ اپنی درست تاریخ پیدائش نہیں جانتے؟ 
برائے مہربانی وہ تاریخ لکھیں جو آپ نے دوسری 
سرکاری دستاویزات میں لکھی تھی )مثال کے طور 

پر، آپ کا پاسپورٹ یا ڈرائیونگ الئسنس( یا کسی 
ایک باکس پر ٹک کا نشان لگائیں۔  
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رابطہ تفصیالت 
ٹیلی فون نمر )ز(

ای میل ایڈریس )اگر کوئی ہے تو( بڑے حروف میں 

آپ کو ہمیں اپنی رابطہ تفصیالت دینے کی 
ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ ہمیں یہ دیتے ہیں 
تو ہمیں آپ کے اندارج کے دوران ضرورت پڑنے 

پر آپ سے رابطہ کرنے میں مدد ملے گی۔ 

آپ کی شہریت

       

بیاِن حلفی
میرے علم کے مطابق ِاس فارم میں دی جانے والی معلومات درست ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ 

معلومات جو میں نے ِاس فارم میں مہیا کی ہے وہ رائے دہندگان کے رجسٹر کے لئے استعمال کی 
جائے گی۔ 

مجھے معلوم ہے کہ اگر میں حسب ضرورت اندراج کے لئے درخواست نہیں دوں گا/گی تو مجھے 
80£ جرمانہ ہوسکتا ہے۔ 

مجھے معلوم ہے کہ ِاس فارم میں جان بوجھ کر غلط معلومات فراہم کرنا ایک ُجرم ہے اور یہ کہ 
مجھے ِاس کے لئے 5,000£ تک کا جرمانہ اور/یا چھ ماہ تک کی سزائے قید ہوسکتی ہے۔ 

تاریخ )سال ماہ دن(  دستخط  
 

اب فارم پر دستخط کریں اور واپس 
بھیج دیں 

فارم پہلے سے ادائیگی شدہ لفافے میں واپس بھیج 
 دیں – یا ِاس فارم کے صفحہ 1 پر دیئے ہوئے 

پتے پر بھیج دیں۔    

اوپن رجسٹر 
  میں نہیں چاہتا/چاہتی کہ میرا نام اور پتہ اوپن رجسٹر میں دیا جائے۔

فارم کے صفحہ 4 پر اوپن رجسٹر کے بارے میں 
مزید معلومات موجود ہے۔ 

ذاتی طور پر ووٹ نہیں ڈال سکتے؟ 
اگر پولنگ کے دن آپ ذاتی طور پر پولنگ اسٹیشن نہیں جاسکتے، تو 

برائے مہربانی ووٹ ڈالنے کا طریقہ منتخب کریں اور ہم آپ کو فارم بھیج دیں گے۔ 

 بذریعہ ڈاک 
 بذریعہ پراکسی )کوئی دوسرا فرد آپ کی جگہ ووٹ ڈالے( 

آپ یہاں سے درخواستی فارم بھی ڈاؤن لوڈ 
.www.aboutmyvote.co.uk کرسکتے ہیں

آپ کا نیشنل انشورنس نمبر
 یہ آپ کو اپنی پے سلپ، یا ٹیکس، 

پنشن یا بینفٹ کے بارے میں سرکاری خطوط میں مل سکتا ہے۔  

 کیا آپ کو اپنی تاریِخ پیدائش، شہریت یا 
 نیشنل انشورنس نمبر معلوم نہیں ہے؟ 

برائے مہربانی مہیں بتائیں کہ کیوں۔ 

       

  

اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ ملکوں کی شہریت 
ہے، تو برائے مہربانی سب کو شامل کریں۔  آپ 

برطانیہ میں ووٹ دینے کے لئے صرف اُس 
صورت میں اندراج کروا سکتے ہیں اگر آپ کے 

پاس لیو ٹو ریمین ہو۔  آپ کا نام رائے دہندگان 
کے رجسٹر میں ڈالنے سے پہلے ہم ہوم آفس سے 
آپ کی امیگریشن حیثیت کے بارے میں پتہ کروا 

سکتے ہیں۔

اگر آپ ہمیں اپنا نیشنل انشورنس نمبر نہیں بتا 
سکتے,  تو ممکن ہے ہمیں آپ کی شناخت کے 

 ثبوت کے بارے میں پوچھنا پڑے۔ 
ہم ِاس سلسلے میں آپ سے رابطہ کریں گے اور 

آپ کی درخواست نمٹانے میں ہمیں دیر لگ سکتی 
ہے۔ 
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