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 اگر ووٹ نہیں،
تو رائے نہیں۔

 ساالنہ انتخابی فہرستیں )الیکٹرول کینوس(
بدل رہی ہیں!

لیمبیتھ کے انتخابی رجسٹریشن آفیسر کو 
ووٹر کی تفصیالت درست ہونے کے عمل کو 

یقینی بنانے کے لیئے ہر سال بارو کے تمام 
گھرانوں میں ووٹر کی تعداد کو جاننا ہوتا ہے۔

اس سال انتخابی فہرستیں بدل رہی ہیں۔ ہم 
جوالئی کے آخر سے لیمبیتھ میں تمام رہائشی 

گھرانوں سے رابطہ کریں گے۔

کیا مجھے کینوس نوٹیفیکیشن )سرکاری 
رابطے( کا جواب دینا چاہئے؟

کینوسنگ کے نئے قواعد کے تحت ہمیں 
ووٹروں کی تفصیالت کی پڑتال کرنے کے 

لیئے ان تفصیالت کا دوسرے ریکارڈ کے ساتھ 
موازنہ کرنے کی اجازت ہے۔ اس کا مطلب 

یہ ہے کہ کچھ گھرانوں کو نوٹیفیکیشن کا 
جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

آپ کو جواب درج ذیل کی صورت میں دینا 
ہوگا:

• اگر فارم میں کوئی معلومات غلط ہوں، 
یا آپ کے گھرانے میں ووٹ ڈالنے کے اہل 

ایسے افراد موجود ہوں جو فارم میں شامل 
نہیں ہیں

یا

• آپ کو موصول ہونے والے نوٹیفیکشن 
میں کہا گیا ہو کہ آپ کا جواب دینا الزمی ہے۔

میں کس طرح جواب دے سکتا ہوں؟
جواب دینے کا تیز اور آسان ترین طریقہ 

انٹرنیٹ پر اس پتہ پر آن الئن ہے: 
householdresponse.com/lambeth

آپ کو دو حصوں میں ایک سیکیورٹی کوڈ 
ڈالنے کی ضرورت ہوگی جو فارم پر بھی 

چھپا ہوا ہوتا ہے۔

گھرانے کا کوئی بھی فرد جواب دے سکتا ہے۔ 
اگر آپ مطلوبہ معلومات فراہم نہیں کرتے ہیں 

تو، ووٹر کی تفصیالت کی تصدیق کرنے کے 
لیئے ہمیں آپ کے گھرکا ذاتی دورہ کرنے کی 

ضرورت پڑسکتی ہے۔

برائےکم جلد سے جلد فارم کا جواب دے کر 
وقت اور کونسل کے مالی اخراجات کو بچانے 

میں ہماری مدد کریں۔

ووٹ کے لیئے رجسٹرڈ ہونا کیوں اہمیت 
کا حامل ہے؟

• اگر آپ رجسٹرڈ شدہ ہیں تو صرف تب 
آپ انتخابات میں ووٹ دے سکتے ہیں۔

• انتخابی رجسٹر دوسرے اہم کاموں کے 
لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس میں 

کریڈٹ ریفرنس ایجنسیوں کے ذریعہ آپ کے 
کریڈٹ سکور )مالی حیثیت( کا تجزیہ کرنے 

میں مدد ملتی ہے۔

• اگر آپ کا نام رجسٹر میں نہیں ہے تو 
آپ قرضہ، مورگیج یا موبائل فون کا معاہدہ 

حاصل نہیں کرسکتے ہیں

جوالئی میں اپنے کینوس نوٹیفکیشن کے 
منتظر رہیں!

 مزید معلومات کے لیئے
lambeth.gov.uk/vote مالحظہ کریں
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