ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਏ
ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਉ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ, ਤਾਂ voterstatus.sos.ca.gov ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਹੀ ਹੈ:
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦੇਖੋ
ਡਾਕ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ registertovote.ca.gov 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ DMV, ਡਾਕਘਰ,
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਿਕਲਪ 1- ਘਰ ਤੋਂ ਵੋਟ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 23 ਮਈ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ
ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਬੈਲਟ ਭਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ
ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ, ਤਾਰੀਖ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕਰੋ।
ਤੁਸੀਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਬੈਲਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ, ਬੈਲਟ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਪੋਸਟਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਛੱਡ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਰਾਪ ਬਾਕਸ ਵੀ ਹਨ ਜੋ
ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਕਲਪ 2 - ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਕਰੋ
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ, 7 ਜੂਨ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ
sos.ca.gov/elections/polling-place 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਥਾਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਈ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਮਈ 28 ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ, 7 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ
ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਬਾਕਸ CAearlyvoting.sos.ca.gov ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਥਾਨ ਤੇ
ਲਿਆਓ।
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