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ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਕਾ�ਟੀਆ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾ� ਪੰਜਾਬੀ
ਿਵੱਚ ਚੋਣਾ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਘਰ ਤ� ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ: ਤੁਸ� ਿਕੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ "ਫੈਕਸੀਮਾਈਲ" ਬੈਲੱਟ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਕਸੀਮਾਈਲ ਬੈਲੱਟ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਉਦਾਹਰਣ ਬ�ਲਟ ਹੈ ਿਜਸ �ਤੇ
ਤੁਸ� ਵੋਟ ਨਹ� ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਸ � ਤੁਸ� ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚਲੇ ਬੈਲੱਟ ਪੇਪਰ �
ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਭਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਤੇ ਸਰੋਤ ਵਜ� ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਫੈਕਸੀਮਾਈਲ
ਬੈਲੱਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾ�ਟੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਖੁਦ ਵੋਿਟੰਗ ਸ�ਟਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ: ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ
ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਤੁਸ� ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਕੱਥੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋ। ਜੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਿਚੰਨ� ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ
ਫੈਕਸੀਮਾਈਲ ਬੈਲੱਟ ਵੋਿਟੰਗ ਸ�ਟਰ ਿਵੱਚ ਿਕੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਿਟੰਗ ਬੂਥ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੈਕਸੀਮਾਈਲ ਬੈਲੱਟ ਦੀਆ ਂਕਾਪੀਆਂ
ਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� �ਪਰ ਿਲਖੀਆ ਂਕਾ�ਟੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਨਹ� ਰਿਹੰਦੇ, ਤਾ ਂਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਬੈਲੱਟ

ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹ� ਹਨ। 
 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੋਟਰਾ ਂਲਈ ਭਾਸ਼ਾ
ਸਹਾਇਤਾ

 ਨਵੰਬਰ 2022 ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾ� ਕੀ ਕੱੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਿਲੰਗ ਸਥਾਨ ਜਾ ਂਵੋਟ ਕ�ਦਰ 'ਤੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਤਾ ਂਉਨ�ਾਂ
ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਬੈਜ, ਸਿਟੱਕਰ ਜਾ ਂਿਰਬਨ
ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਰਾਹ� ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਹੜੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਬੋਲਦੇ ਹਨ। �ਥੇ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਜਾ ਂਿਚੰਨ� ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾ�ਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਕੀ �ਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾ� ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤ�
ਵੱਧ ਦੋ ਲੋਕ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ
ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਰਹੇ ਿਕ ਇਹ ਦੋਵ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇਦੰਗੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਤੁਸ�
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਜਾ ਂਦੋਸਤ � ਿਲਆ ਸਕਦੇ
ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਚੋਣਾ ਂਸੰਬੰਿਧਤ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਿਦਤ
ਸਰੋਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ
ਤੁਹਾ� ਡਾਕ ਰਾਹ� ਮੁਫ਼ਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਟੰਰਨੈੱਟ
ਰਾਹ� voterstatus.sos.ca.gov ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਪ�ੋਫਾਈਲ ਿਵੱਚ ਦੇਖੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ
ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਨਹ� ਹੈ,
ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ � ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ
registertovote.ca.gov 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ
ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਕੇ ਇਸ� ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ!

ਤੁਸ� ਖੁਦ ਵੋਟ ਸ�ਟਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ
ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਜੀ। 


