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ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦੇਖੋ ਜੀ
ਡਾਕ ਜਾ ਂਈਮੇਲ ਰਾਹ� ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ ਜੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਿਹਲਾ ਂਤ� ਹੀ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋ, ਤਾ ਂvoterstatus.sos.ca.gov ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਹੀ ਹੈ: 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਵੋਟਰ ਵਜ� ਰਿਜਸਟਰਡ ਨਹ� ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸ� registertovote.ca.gov 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਾਂ
ਡੀ.ਐਮ.ਵੀ., ਡਾਕਘਰ, ਲਾਇਬ�ੇਰੀ, ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਤ� ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ� ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਵੀ
ਰਿਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾ� ਡਾਕ ਰਾਹ�
ਆਪਣਾ ਬੈਲੱਟ ਪੇਪਰ ਿਮਲੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਬੈਲੱਟ ਪੇਪਰ ਭਰੋ, ਉਸ � ਬੈਲੱਟ
ਪੇਪਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਲਫਾਫੇ ਿਵੱਚ ਪਾਉ ਜੀ, ਿਲਫਾਫੇ �ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ,
ਤਾਰੀਖ ਪਾਉ ਅਤੇ ਿਲਫਾਫੇ � ਸੀਲ ਕਰੋ ਜੀ। 

ਤੁਸ� ਡਾਕ ਰਾਹ� ਬੈਲੱਟ ਪੇਪਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਕਸੇ ਡਾਕ ਿਟਕਟ ਦੀ
ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਿਕ ਬੈਲੱਟ ਪੇਪਰ 8 ਨਵੰਬਰ � ਚੋਣਾਂ
ਬੰਦ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਡਾਕ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੀ। 

ਤੁਸ� ਬੈਲੱਟ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਕਾ�ਟੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕ�ਦਰ, ਭਾਵ
ਵੋਿਟੰਗ ਸ�ਟਰ ਿਵਖੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਾ�ਟੀਆ ਂਿਵੱਚ
ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤ� ਹੀ ਬੈਲੱਟ ਪੇਪਰ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਡਰੌਪ ਬੌਕਸ
ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਨਵੰਬਰ 2022
ਦੀਆ ਂਆਮ ਚੋਣਾ ਂਿਵੱਚ ਵੋਟ ਿਕਵ�
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ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰੋ ਜੀ 

ਤਰੀਕਾ 1- ਘਰ ਤ� ਵੋਟ ਕਰੋ

ਇਸ ਸਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾ ਂਦਾ ਿਦਨ ਮੰਗਲਵਾਰ, 8 ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਚੋਣ ਕ�ਦਰ, ਭਾਵ ਵੋਿਟੰਗ ਸ�ਟਰ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ
ਰਿਹਣਗੇ। ਇਟੰਰਨੈੱਟ ਰਾਹ� sos.ca.gov/elections/polling-place �ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਿਟੰਗ ਸ�ਟਰ ਵਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹਾਿਸਲ ਕਰੋ ਜੀ। 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆ ਂਕਈ ਕਾ�ਟੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 8 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖੁਦ ਚੋਣ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਜਾ
ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਤ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ
ਵੋਿਟੰਗ ਸ�ਟਰ ਅਤੇ ਬੈਲੱਟ ਡਰੌਪ ਬੌਕਸ ਵਾਰੇ ਹੋਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਟੰਰਨੈੱਟ ਰਾਹ� CAearlyvoting.sos.ca.gov �ਤੇ ਜਾਉ ਜੀ। 

ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ � ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਤੁਹਾ� ਿਮਲੇ ਬੈਲੱਟ ਪੇਪਰ � ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੋਿਟੰਗ ਸ�ਟਰ
ਜਾਉ ਜੀ।

ਤਰੀਕਾ 2: ਖੁਦ ਵੋਟ ਸ�ਟਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ 

http://www.sos.ca.gov/elections/polling-place/
https://caearlyvoting.sos.ca.gov/

