गैर-ड्र ाइभर आईड्ीको लागग आवेदन
मोटर सवारी ववभाग
यातायात एजेन्सी
म यसका लागग
आवेदन गदै छु

dmv.vermont.gov

पृष्ठको दु बै पवि पूर्ण रुपमा भर्ुणहोस् र्त्र फारम वफताण हुर्ेछ।
(प्रत्येक बक्सबाट एउटामा
विन्ह लगाउर्ुहोस्)

 असली आईड्ी
अनुपालन (Compliant)



गैर-ड्र ाइभर आईड्ी

गवशेषागिकार काड्ड (गैर-वास्तगवक आईड्ी)

 वगिडर् वा गवस्ताररर् / Enhanced (EDL)

 मूल जारी(Original Issue)

 ठे गाना वा नाम पररवर्डन

 नवीकरण(Renewal)

 प्रगर्स्थापन (हराएको वा चोरी
भएको बदल्ने )

भमडन्ट पगहचान जानकारी - र्पाईसँग आगहले छ, वा र्पाईसँग कगहलै एउटा भमडन्टको गनम्न कुराहरु गथयो:
ड्र ाइभर लाइसेन्स ?  छ  छै र्
लर्णर परवमट?  छ  छै र्
गैर-ड्र ाइभर आईड्ी काड्ण ?  छ  छै र्

यगद "छ" वा "गथयो" भने, पगहचान नम्बर
दजड गनुडहोस् , जुन त्यो लाइसेन्स, लनडर
परगमट, वा गैर-ड्र ाइभर आईड्ी काड्ड मा दे खा
परे अनुसार।

थर

भमडन्ट लाइसेन्स, परगमट, वा गैर-ड्र ाइभर आईड्ी काड्ड नम्बर

के तपाईसँग िालक लाइसेन्स छ जुर् वैध छ वा गत बर्ण वभत्र म्याद सवकएको छ, जुर्
िै अको अमेररकी राज्य, कोलम्बियाको वजल्ला वा क्यार्ाड्ाली प्रान्तद्वारा जारी
गररएको हो? छ छै र्

नाम

यवद "छ " भर्े, त्यो कहाँ ववतरर् गररएको वियो?_________________________

बीचको नाम

अववध समाम्बि वमवत:

लाइसेन्सको प्रकार :

लाइसेन्स संख्या:

ठे गाना जहाँ र्पाई आफ्नो गचट्टी पाउनुहुन्छ (मेगलिंग ठे गाना)- सड्क नम्बर र नाम समावेश गनुडहोस् (यगद PO वा गनजी बाकस भए, र्ल “र्पाईिं बस्ने ठे गाना” मा त्यो पगन भनुडहोस्)
शहर वा र्गर

राज्य

वजप कोड्

शहर वा र्गर

राज्य

वजप कोड्

गनवासको ठे गाना (भौगर्क ठे गाना) - यो ठे गाना र्पाईको इजाजर् पत्रमा मुगिर् हुनेछ वा छागपनेछ।

सामागजक सुरक्षा नम्बर *:

जन्म गमगर् (मगहना / गदन / साल ):

जन्म स्थान (शहर, राज्य र दे श):

* तपाईको सामावजक सुरक्षा वा संघीय पवहिार् र्िर को खुलासा गर्ण अवर्वायण छ, ४२ यूएसएससी, §§४०५(सी)(२)(सी) र / वा ६६६ (ए) (१३) द्वारा प्रदार् गररएको अवधकार द्वारा माग गररएको छ
र मोटर वाहर् प्रशासर्मा रहेको मोटर वाहर् ववभाग, कर र बाल समिणर् कार्ूर्हरु द्वारा प्रयोग गररर्ेछ र यस्ता कार्ूर्हरुवाट प्रभाववत भएका व्यम्बिहरुको पवहिार् गर्ण ।
यवद तपाई (१) एक ववशेर् सुववधा काड्ण को लावग आवेदर् गदै हुर्ुहुन्छ; (२) मतदार् गर्ण दताण र्गर्े हो भर्े; र (३) एक सामावजक सुरक्षा र्िरको लागी अयोग्यताको पत्र प्रस्तुत गदाण , तपाईले यस
क्षेत्रलाई खाली छोड्् र् सक्नुहुन्छ।

गलिंग:

आँ खाको रिं ग:

उचाई:

र्ौल:

 पुरुर्  मवहला  अन्य

अको पृष्ठ पूरा गनुडहोस्
DMV USE ONLY
PID:
 Name CHG (231)
 DOB CHG (231)
 MISC CHG (231)
POB SEX EYE HT WGT
 Mail Address (232)
 SS# CHG (232)
 Physical ADD (233)
ADD CHG DEL
VL-017NEP WEB 10/2020 JMV
Non-Driver ID - Nepali

 220 Create
 222
 228
 DOC LOC
 NNL Photo
 Temp Issued
 SSI/SSD
 VISA
USCIS Doc______
Voter Registration
 Yes  No

Issue Date (VT):

City & State (OOS)

Renewal (27)
Original (27)

Expire Date (VT):

Rater #

Duplicate (29)
Corrected (29)
EDL (33)
TOTAL FEES:
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प्रश्नहरु / प्रमाणपत्रहरु
1) के तपाई यु.एस. सेर्ाका एक भूतपुवण सैवर्क हुर्ुहुन्छ र तपाईको लाइसेन्समा "VETERAN" वप्रन्ट गर्ण िाहार्ुहुन्छ? यवद त्यस्तो हो
भर्े, तपाईले भूतपुवण सैवर्क म्बथिवतको भमणन्ट प्रमार्पत्र (ड्ीएमभी फारम VG-१६८) भर्ुण पदण छ, यदी तपाईले यो पवहलार्ै
बुझाएको छै र् भर्े।

 हो  होइर्

2) के तपाई एक अंग र वटशू ड्ोर्रको रूपमा दताण गर्ण िाहर्ुहुन्छ?

 हो  होइर्

3) के तपाई प्रमावर्त गर्ुणहुन्छ वक तपाई एक भमण न्टको वर्वासी हुर्ुहुन्छ भर्ेर ?

 हो  होइर्

ररयल आईड्ी, ईड्ीएल र मर्दार्ा दर्ाड
के तपाई संयुि राज्य
अमेररकाको र्ागररक हो ?



हो



होइर्

यवद तपाई ड्र ाइभर ववशेर्ावधकार काड्ण को लावग आवेदर् वदर्ुहुदै छ र मतदार् गर्ण दताण गरररहर्ु भएको होइर् भर्े तपाईले
यो प्रश्न छोड्् र् सक्नुहुन्छ।.
यवद तपाई संयुि राज्य अमेररकाको एक र्ागररक होईर् भर्े, तपाईसँग कार्ूर्ी
उपम्बथिवतको प्रमार् छ?

छै र्

यवद मतदाता दताणका लावग ठे गार्ा पररवतणर् आवश्यक छ भर्े, तल मतदाता दताण खण्ड पूरा गर्ुणहोस्।

नाम, ठे गाना वा अन्य पररवर्डनहरू
के तपाईको र्ाम पररवतणर् भएको छ?

के तपाईको विट्ठी आउर्े ठे गार्ा पररवतणर्



भएको छ?

छ  छै र्

छ 

 लागु हुन्दै र्



छ



के भौवतक ठे गार्ा पररवतणर् भएको छ?

छै र्

छ





छै र्

अन्य पररवतणर् (हरू):



Yes



छै र्

यवद लागू भएमा, सबै पुरार्ा र्ामहरू जस्ताको त्यस्तै सूिीबद्ध गर्ुणहोस् जुर् तपाईको अवघल्लो लाइसेन्समा दे खा पदण छर््।

मर्दार्ा दर्ाड तपाई भोट गर्णको लावग दताण हुर्ुहुर्ेछ जबसम्म तपाई तल दताण गर्ण अस्वीकार गर्ुणहुन्न। यो आवेदर्मा हस्ताक्षर र पेश गरे र, तपाईले मोटार वाहर् ववभागलाई यो आवेदर् मतदाता
दताणका लावग राज्य सविवलाई पठाउर् अवधकृत गदै हुर्ुहुन्छ। तपाईले दताण गर्ण अस्वीकार गर्ण सक्नुहुन्छ। दु बै कायाणलयहरु, जुर् कायाणलय माफणत तपाई यो आवेदर् बुझाउर्ुहुन्छ र दताण गर्े वक
र्गर्े भन्ने तपाईको वर्र्णय गर्े कायाणलयवाट सबै कुरा गोप्य रहर्ेछ र मतदाता दताण गर्े उद्दे श्यका लावग मात्र प्रयोग हुर्ेछ। मतदार् गर्ण दताण गर्णको लावग, तपाईले अवर्वायण रुपमा यसो गर्ुणपदण छ:
1)

संयुि राज्य अमेररकाको र्ागररक हुर्ुपदण छ;

2)
3)

भमणन्टको वर्वासी हुर्ुपदण छ ;
मतदाताको शपि वलएको हुर्ुपदण छ ; र

4)

१८ बर्ण वा मावि उमेरको हुर्ुपदण छ ।

१ -३ का आवश्यकताहरू पूरा गर्े कुर्ै पवर् व्यम्बि जो आम वर्वाणिर्को वमवतमा वा त्यो भन्दा अवघ र्ै १८ बर्णको उमेरको हुर्ेछ र आम िुर्ावको तत्काल पवहला आउर्े प्रािवमक वर्वाणिर्मा दताण
गर्ण र भोट वदर् सक्नेछ। दताण गर्ण अस्वीकार गर्ण असफल भए, यसलाई एक प्रमार्ीकरर् मावर्र्ेछ वकर् वक येसो गदाण तपाईले मतदार् गर्णको लावग आवश्यकताहरू पूरा गर्ुण भएकोछ भर्े बुवझन्छ।
यवद तपाई भमणन्टमा पवहलो पटक मतदार् गदै हुर्ुहुन्छ भर्े तपाईले मर्दार्ाको शपथ वलर्ु पदण छ:

तपाई सत्यवर्ष्ठापूवणक शपि वलर्ुहुन्छ (वा पुवि गर्ुणहुन्छ) वक जब तपाई आफ्र्ो मत वा मतावधकार वदर्ुहुन्छ, भमणन्ट राज्यलाई विन्ता लाग्ने कुर्ै पवर् मावमलामा छु र्े गरर, तपाई यसो गदाण आफ्र्ो वववेक
प्रयोग गरे र सबै भन्दा राम्रो भलाइ गर्णको लागी अर्ुकूल हुर्ेछ, कुर्ै व्यम्बिको ड्रमा वा पक्षमा र्भई संववधार्ले थिापर्ा गरे अर्ुसार गरे को हो ।
तल हस्ताक्षर गरे र तपाई आफैंले प्रमावर्त गर्ण सक्नुहुन्छ वक तपाईले शपि वलर्ुभयो भर्ेर। १८ बर्ण भन्दा बवि उमेर भएको अरु कसैले पवर् तपाईले शपि खार्ु भएको हो प्रमावर्त गर्ण सक्दछ।
यवद तपाईको ठे गार्ा पररवतणर् भएको छ भर्े, ठे गार्ा सूिीबद्ध गर्ुणहोस् जहाँ तपाई मत वदर् अम्बन्तम पटक दताण हुर्ुभएको वियो। (पगछल्लो ठे गानामा मर्दान गनड हाल दर्ाड भएको भए पूणड
नगनुडहोस्):
. सड्क ठे गार्ा

शहर वा र्गर

काउन्टी (प्रान्त)

राज्य

 मलाई मत वदर् वा मेरो मतदाता दताण अपड्े ट गर्ण दताण र्गर्ुणहोस्। म मतदार् गर्ण दताण गर्ण अस्वीकार गदण छु, वा म सबै योग्यता आवश्यकताहरू पूरा गदै र्।
म यहाँ झूट दण्ड अन्तगणत, पुवि गदण छु वक, यस फाराममा भएको जार्कारी मेरो
सवोत्तम ज्ञार् अर्ुसार सत्य छ। यो घोर्र्ा २३ VSA § २०२ र § ४११० को जररवार्ाहरु
अन्तगणत गररएको हो। गलत मतदाता दताण आवेदर् पेश गर्ुण भर्ेको १७ VSA § २०११
र ४२ U.S.C. § १९७३ gg - १० मा प्रदार् गररए अर्ुसार गल्तीहरुको दण्डको
अवधर्मा पदण छ।

आवेदकको हस्ताक्षर

माता- वपता वा अवभभावकको हस्ताक्षर (यवद आवेदक १८वर्ण भन्दा मुवर्को छ भर्े)।

अगभभावकको हस्ताक्षर

म यसै गरी इजाजत पत्र / अर्ुमवत पत्र जारी गर्ण सहमत गदण छु।

 अगभभावक  कानूनी अगभभावक
फोर् र्िर

ईमेल ठे गार्ा :

हस्ताक्षर गरे को गमगर्

X
हस्ताक्षर गरे को गमगर्

उपलब्ध आईड्ी प्रकारहरू:
वास्तगवक आईड्ी : एक वास्तववक आईड्ी काड्ण जारीको लावग संघीय मापदण्डहरू पूरा गदण छ। वास्तववक आईड्ी वावर्म्बज्यक उड्ार्मा उड्ार्को लावग र केवह संघीय
वर्यंवत्रत सुववधाहरू (संघीय अदालतहरू, संघीय भवर्हरू, सैन्य आधारहरू) पहुँि गर्ण आवश्यक छ।
•
गवशेषागिकार काड्ड (DPC): एक DPC "संघीय पवहिार्को लावग होईर्" भर्ेर विवित गरीन्छ र वास्तववक ID अर्ुरूप छै र्। DPC जारी गर्ण कार्ूर्ी उपम्बथिवत वा अमेररकी
र्ागररकताको प्रमार् आवश्यक पदै र्।
•
वगिडर् वा गवस्ताररर् / Enhanced (EDL): एक EDL एक वास्तववक आईड्ी कम्बिवलयन्ट ( अर्ुपालर् ) काड्ण हो जसको िप फाइदा संयुि राज्य अमेररकाका
र्ागररकहरूका लावग क्यार्ाड्ा, मेम्बक्सको, क्याररवबयर् वा बमुणड्ा, भूवम वा समुद्रबाट फकणर्े सुववधाजर्क सीमा पार गर्े कागजात भएको छ। भमणन्ट वर्वासी र अमेररकी
र्ागररक हुर्ुपदण छ।
नोट: सबै मूल रुपमा जारी (पवहलो पटक) आईड्ी काड्ण एक DMV कायाणलयमा उपम्बथित व्यम्बिको लावग लागू गर्ुण पदण छ। आवेदर्ले आवेदकको व्यम्बिगत हस्ताक्षर वहर् गर्ुण
•

पदण छ, र हस्ताक्षर मसीले गरे को हुर्ु पदण छ। यवद आवेदक १८ बर्ण भन्दा कम उमेरको छ भर्े, आवेदकको अवभभावक, कार्ूर्ी अवभभावक, वा लोको प्यारे म्बन्टसमा उवभएका
अन्य व्यम्बिको वलम्बखत सहमवत आवश्यक पदण छ।

आवश्यक कागजार्हरू
र्याँ आवेदकहरू र ग्राहकहरुले आफ्र्ो र्ाम,जन्म वमवत, जन्म थिार् वा सामावजक सुरक्षा संख्या मा पररवतणर् गर्ण यी िार कोटीहरूको प्रत्येक आवश्यक कागजात प्रस्तुत गर्ुण
पदण छ। र्ाम, जन्म वमवत, जन्म थिार् वा सामावजक सुरक्षा संख्या कुर्ै पररवतणर् वबर्ा र्वीकरर् गर्णको लावग आवश्यक पदै र्।
१. पगहचान र जन्म गमगर् - वर्म्न मध्ये एक प्रदार् गर्ुणपदण छ:
•
मान्य अिाणत् बैद्य, वमवत र्सवकएको पासपोटण ,
•
मान्य अिाणत् बैद्य, थिायी वर्वासी काड्ण (फामण I-५५१)
•
आवेदकको जन्म, वववाह, गोद , वा सिन्ध ववच्छे दको प्रमावर्त रे कड्ण ,
•
DHS द्वारा जारी गरे को प्राकृवतकरर्को प्रमार्पत्र (फारम N-५५० वा
अर्ुवाद सवहत आवश्यक छ भर्े
फारम N-५७०)
•
अमेररकी ववदे श ववभाग द्वारा जारी गरे को ववदे शको जन्मको कन्सुलर
•
DHS द्वारा जारी गरे को र्ागररकता प्रमार्पत्र (फारम N-५६० वा फारम
ररपोटण (फारम FS-२४०, DS-१३५० वा FS-५४५)
N-५६१ )
•
मेम्बक्सको, ग्वाटे माला (वा आयुिले वर्धाणरर् गरे अर्ुरुप सुरक्षा
•
ड्र ाइभरको इजाजतपत्र / पवहिार् काड्ण (एक बर्ण भन्दा बवि समयको
मापदण्ड र प्रोटोकल सवहतको कुर्ै पवर् अन्य सरकार) द्वारा जारी
लावग वमवत सवकर्ु हुदै र् )।
गररएको वैध कन्सुलर पररिय कागजात
२. सामागजक सुरक्षा जानकारी - तपाईले आफ्र्ो सामावजक सुरक्षा काड्ण वा सामावजक सुरक्षा प्रशासर्बाट एउटा विठी प्रस्तुत गर्ुणपर्ेछ जसले एक सामावजक सुरक्षा र्िर
(एसएसएर्) प्राि गर्ण अयोग्यता दशाणउँछ।
यवद तपाईको सामावजक सुरक्षा काड्ण उपलब्ध छै र् भर्े, वर्म्न मध्ये एक फारम यसको ठाउँ मा प्रयोग गर्ण सवकन्छ: W-२ फारम, SSA-१०९९ फारम, भुिार्ीको टु क्रा र्ाम
र SSN (अम्बन्तम last अंक को न्यूर्तम) दे खाउर्े गरर (तपाईको र्ाम सामावजक सुरक्षा प्रशासर् संग प्रमावर्त हुर्ुपदण छ )। यवद तपाईको र्ाममा बहु पररवतणर्हरू छर्् भर्े,
तपाईले र्ामहरूको वर्रन्तरता प्रमावर्त गर्ण कागजातहरू प्रदार् गर्ुणपर्ेछ। उदाहरर् को लावग: वववाह वा र्ागररक संघ प्रमार्पत्र (शहर / र्गर द्वारा जारी प्रमावर्त
प्रवतवलवप), वववाह वा र्ागररक संघ ववघटर् वा प्रोबेट अदालत र्ाम पररवतणर् कागजात)
३, भमडन्ट गनवासस्थान र हालको आवासीय ठे गाना - तपाईले दु ई कागजातहरू प्रस्तुत गर्ुणपर्ेछ जसले तपाईको र्ाम र हालको भमणन्ट आवासीय ठे गार्ा समावेश गदण छ जुर्
भमणन्ट राज्यमा वर्वास प्रदशणर् गदण छ।
उदाहरर्मा समावेश::
•
हालको र्ाम र भमणन्ट सड्क ठे गार्ा र शहर / र्गर सवहत भएको एउटा
•
हस्ताक्षर गरे को पिा वा वलज़
विट्ठीको टु क्रा ; (कुर्ै PO बक्सहरू लेख्न वमल्दै र्):
•
घरमावलक / भाड्ामा बस्नेहरुको बीमा (र्ीवत / दावीको प्रमार्)
•
उपयोवगता वबल (सेवा ठे गार्ा सूिीबद्ध गर्ुणपदण छ)
•
भमणन्ट EBT वा भमणन्ट AIM पवहिार् पत्र/ काड्ण
•
आवासीय सिवत्त कर वबल (भौवतक थिार् सवहत)
•
भमणन्ट रे वसड्े न्सी वा वर्वाथिार्को प्रमार्पत्र।
४. सिंयुक्त राज्यमा कानूनी स्स्थगर् (केवल वास्तगवक आईड्ी र ईगड्एल(EDL) को लागी आवश्यक) - प्रायः जसो पवहिार् र जन्म वमवत प्रमार्को लावग आवश्यक
कागजातहरूले संयुि राज्यमा वैध म्बथिवत थिापर्ा गदण छ। ववदे शी र्ागररकहरूले राहदार्ी र वभसा, ववदे शी रे वजिरेसर् रवसद काड्ण (ग्रीर् काड्ण ), वा वर्रीक्षर् र प्रवतवलवप गर्णका
लावग कार्ूर्ी उपम्बथिवतको अन्य प्रमार् प्रदार् गर्ुणपदण छ।
वगिडर् वा गवस्ताररर् चालक लाइसेन्स (EDL)
माविका कागजातहरूका अवतररि एक EDL प्राि गर्णलाई अमेररकी र्ागररकताको प्रमार् िावहन्छ।.
•
संयुि राज्य अमेररका वा यूएस क्षेत्रको एक सरकारी एकाई द्वारा जारी
•
प्राकृवतकरर्को प्रमार्पत्र (फारम N-५५० वा फारम N-५७०)
मूल प्रमावर्त जन्म प्रमार्पत्र।
र र्ागररकता प्रमार्पत्र (फारम N-५६० वा फारम N-५६१ )
•
बैद्य, वमवत र्सवकएको पासपोटण वा पासपोटण काड्ण
•
अमेररकी ववदे श ववभाग द्वारा जारी गरे को ववदे शको जन्मको कन्सुलर
ररपोटण (फारम FS-२४०, DS-१३५० वा FS-५४५)

शुल्कहरु
•
गैर-ड्र ाइभर आईड्ी, र्या / र्वीकरर् - $२४.००
•
गैर-ड्र ाइभर आईड्ी, ड्ु म्बिकेट - $२० ००
•
गैर-ड्र ाइभर आईड्ी, एसएसआई घटाइएको
शुल्क - $ १०.००

एसएसआई / एसएसड्ी घटे को शुल्क (गैर-ड्र ाइभर आईड्ी मात्र): वतणमार्मा पूरक सुरक्षा आय (एसएसआई) वा सामावजक सुरक्षा अक्षमता
(एसएसड्ी) मा रहे को एक व्यम्बि गैर-ड्र ाइभर आईड्ीको लावग कम शुल्कको लावग योग्य छ। सेवाको समयमा एसएसआई वा एसएसड्ीको
प्रमार् आवश्यक छ। यो ववभागमा एक सुववधा प्रमार्ीकरर् पत्र पेश गरे र यसो गर्ण सवकन्छ। सुववधा प्रमार्ीकरर् पत्रको एक प्रवतवलवप फोर्,
मेल वा व्यम्बि द्वारा सामावजक सुरक्षा कायाण लयमा सिकण गरी प्राि गर्ण सवकन्छ।

मर्दान गनडको लागग दर्ाड गनड:
यवद तपाई योग्य हुर्ुहुन्छ भर्े, आज तपाई मतदार् गर्णको लावग दताण गर्ण सक्नु हुर्ेछ जबसम्म तपाई आफै अस्वीकार गर्ुणहुन्न भर्े। तपाई र्गर वा शहरमा भोट वदर् योग्य हुर्ुहुन्छ जहाँ तपाई शारीररक
रूपमा बस्नुहुन्छ िुर्ावको वदर् सम्म जस्तै, तपाई:
•
संयुि राज्यको एक र्ागररक हो
•
१८ वर्णको उमेर भएको
•
भमणन्टको एक वर्वासी हो
•
मतदाताको शपि वलर्ुपछण ।
यवद तपाई एक शहरमा मूल वर्वास थिार् अवर्वित कालको लावग कायम गर्ण र अथिायी रूपमा अर्ुपम्बथित भएमा त्यहाँ फकणर्े, कुर्ै कायणको साि वमलेर वा त्यो अवभप्राय अर्ुरूप कायण गदण छ भर्े
प्रमावर्त गररएको छ भर्े तपाई भमणन्ट कार्ूर् अन्तगणत एक "वर्वासी" हुर्ुहुन्छ।
तपाईले एक पटक मात्र मतदाताको शपि वलर्ु पदण छ। यवद तपाई भमणन्टमा मतदार् गर्ण पवहले र्ै दताण हुर्ुभएको वियो भर्े तपाईले मतदाताको शपि वलइसक्नुभएको छ। तपाई प्रमावर्त गर्ण सक्नुहुर्ेछ
वक तपाईले आफ्र्ो लावग मतदाताको शपि वलर्ुभएको छ वा एक ड्ीएमभी कमणिारीले तपाईसँग मतदाता शपि वदलाउर् सक्दछ ।
तपाई आवधकाररक रूपमा मतदार् गर्ण दताण हुर्ुभएको हुन्न जबसम्म तपाईको र्गर वा शहर क्लकणले तपाईको आवेदर्को समीक्षा गरे र तपाई सबै पात्रता आवश्यकताहरू पूरा गर्ुणहुन्छ वक हुन्दै र् भर्ेर
वर्विन्त गदै र् । क्लकणले तपाईलाई वलम्बखत रूपमा सूवित गदण छ यवद तपाईको आवेदर् स्वीकृत भयो र तपाईलाई मतदार्को थिार्को बारे मा सूवित गर्ुणहोस्। यवद तपाईको आवेदर् अस्वीकार गररयो
भर्े, क्लकणले तपाईलाई आफू योग्य र्भएको कारर् बुझाउँ दै सूवित गर्ेछ र कसरी तपाई आफ्र्ो र्गर वा शहरमा र्ागररक प्रावधकरर् बोड्ण मा अपील फाइल गर्ण सक्नुहुन्छ भर्ेर वर्णर् गदण छ। यवद
तपाईसँग प्रश्नहरू छर्् भर्े तपाईले राज्य सविवको अवफसमा कल गर्ण सक्नुहुन्छ वा https://sos.vermont.gov/elections/voters/ मा गएर हेर्ण सक्नुहुन्छ।

