ਇਹ ਤੱ ਥ ਪੱ ਤਰ ਮਾਡੇਰਾ, ਨਾਪਾ, ਨੇਵਾਡਾ, ਸੈਨ ਮੈਟਿਓ ਅਤੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਿੋ ਕਾਊਂਿੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

.

ਿਾਣੋ ਆਪਣੇ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 2018
ਆਮ ਚੋਣਾਂ

ਵੋਟਿਿੰ ਗ ਅਟਿਕਾਰ

ਮਿੰ ਗਲਵਾਰ, 6 ਨਵਿੰ ਬਰ, 2018
ਵੋਿਰ ਰਟਿਸਿਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ
ਸੋਮਵਾਰ, 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2018

ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਟਵੱ ਚ ਵੋਿ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਟਕੱ ਥੋਂ ਕਰਾਂ?

ਿੇ ਵੋਿਰ ਰਟਿਸਿਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਲਿੰਘ ਿਾਵੇ ?

ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਕਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕਹਲਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਰਕਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 22 ਅਿਤਬਰ 2018

"ਰਕਿਸਟਰ" ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ[

ਿ, ਰ
ਆਟਿਰੀ
ਤਾਰੀਖ)"
ਲੂੰਘਾ ਕਦੂੰ ਦੇਵੋਹੋ
ਤੁਸਰਟਿਸਿਰੇ
ੀਂ "ਿੂੰ ਡੀਸ਼ਨਲ ਸ਼
ਵੋਟਨਰ ਦੀ
ਰਕਿਸਟਰੇ
ਸ਼ਨ (ਸੀਵੀਆਰ

ਤੁਸੀਂ ਰਕਿਸਟਰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਿੇ ਤੁਸੀਂ:

ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਕਿਸਟਰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਿੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ

• ਇਿੱ ਿ ਅਮਰੀਿੀ ਨਾਗਕਰਿ ਹੋ;

ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਿੱ ਿੋ ਸਮੇਂ ਰਕਿਸਟਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਿਾ਼ਿਤ

• ਿੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਨਵਾਸੀ ਹੋ;

ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਿਾਊਂਟੀ ਕਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਿੇਂਦਰ ਕਵਿੱ ਚ ਿਾਉ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ

• ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕਦਨ 18 ਸਾਲ ਿਾਂ ਕ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਿਾਉਗੇ;

ਲਈ ਰਕਿਸਟਰ ਹੋਵ,ੋ ਅਤੇ ਕਫਰ ਵੋਟ ਪਾਉ । ਸੀਵੀਆਰ ਕਸਰਫ ਤੁਹਾਡੀ

• ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਿੈਦ ਿਾਂ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਿਾਂ ਕਿਸੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ

ਿਾਊਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਸਮੇਤ ਸੀਮਤ ਿਾਉਂਟੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ।

ਸ਼ਿਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ; ਅਤੇ

ਆਪਣੇ ਿਾਊਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫਤਰ (www.sos.ca.gov/county-elections-

• ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਕਸਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹੋ

offices) ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰਿੇ ਪਤਾ ਿਰੋ ਕਿ ਸੀਵੀਆਰ ਦੀ ਸੁਕਵਧਾ ਉਪਲਬਧ

ਮੈਂ ਵੋਿ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟਕਵੇਂ ਰਟਿਸਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ।

ਸੋ ਮ ਵਾ ਰ , 2 2
ਅ ਕ ਤੂ ਬ ਰ , 2 0 1 8

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਕਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 15 ਕਦਨ ਪਕਹਲਾਂ
ਦੀ ਹੈ: ਅਿਤਬਰ 22, 2018

ਕੀ ਮੈਨਿੰ ੂ ਟਸਆਸੀ ਪਾਰਿੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ?

ਤੁਸੀਂ ਰਕਿਸਟਰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ:

ਨਹੀਂ, ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਿ ਆ਼ਿਾਦ ਵੋਟਰ ਵਿੋਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ "ਿੋਈ ਪਾਰਟੀ

• ਔਨਲਾਈਨ www.registertovote.ca.gov ਤੇ;

ਪਸੂੰ ਦ ਨਹੀਂ" ਨਾਲ ਰਕਿਸਟਰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਉਸ ਕਹਿੱ ਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛਿੱ ਡ

• ਡੀਐਮਵੀ, ਪੋਸਟ ਆਕਫਸ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਉਂਟੀ ਦੇ ਚੋਣ

ਸਿਦੇ ਹੋ । ਕਧਆਨ ਰਿੱ ਖੋ: ਅਮਰੀਿੀ ਇੂੰ ਕਡਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਕਿਸਟਰ

ਦਫਤਰ ਕਵਖੇ; ਿਾਂ

ਿਰਨਾ ਇਿੱ ਿ ਆ਼ਿਾਦ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਕਿਸਟਰ ਿਰਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ

• ਵੋਟਰ ਰਕਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਲਈ 800-345-VOTE (8683) ‘ਤੇ ਿਾਲ

ਹੈ ।

ਿਰਿੇ
ਮੈਂ ਚੋਣ ਟਦਵਸ 'ਤੇ ਵੋਿ ਟਕਵੇਂ ਕਰਾਂ ?
ਿੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ਟਕ ਮੈਂ ਵੋਿ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਟਹਲਾਂ ਰਟਿਸਿਰਡ ਹਾਂ ਟਕ

ਚੋਣ ਕਦਵਸ ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ 6 ਨਵੂੰ ਬਰ, 2018 ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ 8 ਵਿੇ

ਨਹੀਂ ?

ਖੁਿੱ ਲਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਿੇਂਦਰ ਕਵਿੱ ਚ ਿਾਉ, ਮੇਨ ਟੇਬਲ ਲਿੱਭੋ, ਅਤੇ

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਰਕਿਸਟਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ

ਸਟਾਫ (ਕਿਸ ਨੂੰ "ਪੋਲ ਵਰਿਰ" ਿਕਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) ਅਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦਿੱ ਸੋ ।

https://voterstatus.sos.ca.gov 'ਤੇ ਚੈੈੱਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ । ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਪੋਲ ਵਰਿਰ ਨੂੰ ਪੁਿੱ ਛੋ ਕਿ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੂੰ ਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵਿੱ ਚ ਬੈਲਟ ਉਪਲਬਧ

ਯਿੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਕਿਸਟਰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ । ਿੇਿਰ

ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ।

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਿਾਂ ਪਤਾ ਬਦਲ ਕਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ
ਰਕਿਸਟਰ ਿਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ।

ਮੈਂ ਵੋਿ ਟਕੱ ਥੇ ਪਾਵਾਂ ?
ਿਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਗਾਈਡ (ਕਿਸ ਨੂੰ "ਨਮਨਾ ਬੈਲਟ" ਵਿੋਂ ਵੀ ਿਾਕਣਆ

ASIAN AMERICANS

ADVANCING
JUSTICE
CALIFORNIA

ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਾਊਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਤੋਂ
ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਰਧਾਰਤ ਚੋਣ ਿੇਂਦਰ (ਵੋਟ ਸੈਂਟਰ ) ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ
ਿਾਣਿਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਿੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੂੰ ਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ
www.sos.ca.gov/elections/polling-place 'ਤੇ ਵੀ ਲਿੱਭ ਸਿਦੇ ਹੋ ।

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂਿੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੰਬਰ: 800-345-VOTE (8683).
ਕਾਲ ਕਰਨ CCAਲਈ: 800-345-VOTE (8683)

ਇਹ ਤੱ ਥ ਪੱ ਤਰ ਮਾਡੇਰਾ, ਨਾਪਾ, ਨੇਵਾਡਾ, ਸੈਨ ਮੈਟਿਓ ਅਤੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਿੋ ਕਾਊਂਿੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਕੀ ਵੋਟਿਿੰ ਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੈਨਿੰ ੂ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਪੱ ਤਰ ਟਦਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

.

ਕੀ ਮੈਂ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਟਵੱ ਚ ਵੀ ਵੋਿ ਪਾ ਸਕਾਂਗਾ?

ਹੈ ?

ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਹਰ ਿਾਉਂਟੀ ਲਈ ਵਿੱ ਖਰੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਕਦਨ ਵੋਕਟੂੰ ਗ ਸਥਾਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਰਫ ਿੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਵਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਪਛਾਣ ਪਿੱ ਤਰ

'ਤੇ ਪੁਿੱ ਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੂੰ ਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸਮਿੱ ਗਰੀ

ਕਦਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਪਿੱ ਤਰ ਰਕਿਸਟਰੇਸ਼ਨ

ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਿੇਿਰ ਸਟਾਫ ਮੌਿਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੂੰ ਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ

ਿਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤੇ । ਰਕਿਸਟਰ ਿਰਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇ਼ਿ

ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ । ਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਨਹਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਊਂਟੀ ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਪਛਾਣ ਲਈ ਿਾਫੀ ਹੋਣਗੇ । ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕਹਲੇ ਹੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ:

ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਿਾਲ ਿਰੋ ।

ਅਰਬੀ , ਅਰਮੀਨੀਅਨ, ਅਸਸੀਰੀਅਨ (ਸੀਰੀਅਿ), ਿੂੰ ਬੋਡੀਅਨ / ਖਾਮੇਰ,
ਚੀਨੀ, ਫਾਰਸੀ , ਕਫਲੀਪੀਨੋ / ਤਾਗਾਲੋ ਗ, ਹਮੋਂਗ, ਇਲੋ ਿਾਨੋ, ਿੋਰੀਅਨ,

ਕੀ ਮੈਂ ਵੋਿ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟਕਸੇ ਨੂਿੰ ਨਾਲ ਟਲਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ?

ਂ ਲਸ ਇਲਾਿੇ
ਪੂੰ ਿਾਬੀ, ਸਪੈਕਨਸ਼, ਵੀਅਤਨਾਮੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸਰਫ ਲੋ ਸ ਐਿ

ਹਾਂ, ਿੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਿਾਨੂੰ ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇ਼ਿਾ਼ਿਤ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ

ਕਵਚ ਿਾਪਾਨੀ, ਕਹੂੰ ਦੀ ਅਤੇ ਥਾਈ ਕਵਿੱ ਚ ਵੀ ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਮਦਦ ਕਮਲ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦੋ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ
ਕਲਆ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਕਿੂੰ ਨਾ ਕਚਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿੂੰ ਮ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਕਧਤ ਨਾ ਹੋਣ ਿਾਂ

ਟਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਉਂਿੀਿ

ਤੁਹਾਡੀ ਯਨੀਅਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦਗੀ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ ਹੋਣ । ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰੋ ਕਿ ਮਦਦ

ਮਡੇਰਾ, ਨਾਪਾ, ਨੇਵਾਡਾ, ਸੈਿਰਾਮੈਂਟੋ ਅਤੇ ਸਾਨ ਮੈਕਟਓ ਿਾਉਂਟੀ਼ਿ ਵੋਟਰ਼ਿ

ਲਈ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਿਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਲਆਉ ।

ਚੋਇਸ ਐਿਟ ਦੇ ਤਕਹਤ ਇਿ ਨਵਾਂ ਵੋਕਟੂੰ ਗ ਪਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ !
ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਕਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰਿੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵੋਕਟੂੰ ਗ

ਿੇ ਮੈਨਿੰ ੂ ਵੋਿ ਸੈਂਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱ ਟਸਆ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਪਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲੈ ਸਿਦੇ ਹੋ !

ਿਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਛਿੱ ਡੋ ! ਿੇ ਚੋਣ ਿਰਮਚਾਰੀ ਿੋਈ ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਦਿੱ ਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ
ਆਰ਼ਿੀ ਬੈਲਟ ਮੂੰ ਗੋ ਿੋ ਕਿ ਸਥਾਈ ਵੋਟ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ
ਅਕਧਿਾਰੀ ਵਿੱ ਲੋਂ ਯੋਗਤਾ ਿਾਂਚਣ ਬਾਦ ਕਗਣੀ ਿਾਵੇਗੀ ਿਾਂ, ਚੋਣ ਕਦਵਸ 'ਤੇ
ਵੋਟਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਿਾਲ ਿਰੋ
• 866-OUR-VOTE (866-687-8683) ਅੂੰ ਗਰੇ਼ਿੀ ਕਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ
• 888-API-VOTE (888-274-8683) ਅੂੰ ਗਰੇ਼ਿੀ ਅਤੇ ਏਕਸ਼ਆਈ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
• 888-Ve-Y-Vota (888-839-8682) NALEO ਐਿਿੇਸ਼ਨਲ ਫੂੰ ਡ

ASIAN AMERICANS

ਟੋਲ-ਫਰੀ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਅੂੰ ਗਰੇ਼ਿੀ-ਸਪੈਕਨਸ਼ ਹੌਟਲਾਈਨ.

ADVANCING
JUSTICE

ਮੈਂ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਵੋਿ ਟਕਵੇਂ ਕਰਾਂ?
ਅਪਣਾ ਵੋਟ ਰਕਿਸਟਰ ਿਰਦੇ ਵਕ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਡਾਿ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ (ਵੋਟ-ਬਾਈ ਮੇਲ) ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰj ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ । ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ
ਰਕਿਸਟਰ ਿੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ-ਬਾਈ -ਮੇਲ ਐਪਲੀਿੇਸ਼ਨ (ਅਰ਼ਿੀ)
www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/vote-mail ਤੋਂ
ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ । ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਿ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮ
ਦਰਿ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਾਊਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਕਦਵਸ ਤੋਂ ਇਿੱ ਿ
ਮਹੀਨੇ ਪਕਹਲਾਂ ਇਿੱ ਿ ਬੈਲਟ ਡਾਿ ਦੁਆਰਾ ਭੇਿੇਗਾ ।

ਮੇਰੀ ਵੋਿ- ਬਾਈ--ਮੇਲ ਬੈਲਿ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਹੈ?
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਡਾਿ ਰਾਹੀਂ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਦੇ ਕਦਨ ਤਿੱ ਿ
ਪੋਸਟਮਾਰਿ ਹੋ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਕਦਨ ਵੀ 8 ਵਿੇ ਤੋਂ
ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਿਾਊਂਟੀ ਕਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਿੇਂਦਰ ਿਾਂ ਡਰੌਪ ਬਾਿਸ ਕਵਿੱ ਚ
ਆਪਣਾ ਬੈਲਟ ਪਾ ਸਿਦੇ ਹੋ । ਅਪਣੇ ਵੋਟ-ਬਾਈ -ਮੇਲ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ
ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਕਲਖਣਾ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਗਣਤੀ ਕਵਚ ਸ਼ਾਕਮਲ
ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿੇ ।

CALIFORNIA

ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਵਾਂਟਸਿੰ ਗ ਿਸਟਿਸ - ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ: ਏਸ਼ੀਅਨ
ਅਮਰੀਿਨ, ਲੈ ਕਟਨੋ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਦੇ ਵੋਕਟੂੰ ਗ ਅਕਧਿਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿੱ ਕਖਆ ਿਰਦਾ
ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਵਾਂਟਸਿੰ ਗ ਿਸਟਿਸ - ਏਸ਼ੀਅਨ ਲਾਅ ਕਾੱਕਸ: 55
ਿੋਲੂੰਬਸ ਐਵਕਨਊ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਕਸਸਿੋ, ਿੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 94111;
www.advancingjustice-alc.org (415) 896-1701; ਿੋਨਾਥਨ ਸਕਟਨ,
ਸਟਾਫ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਿਰ, ਵੋਕਟੂੰ ਗਰਾਈਟਸ
ਪਰੋਗਰਾਮ:jonathans@advancingjustice-alc.org

ਂ ਲਸ: 1145
ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਵਾਂਟਸਿੰ ਗ ਿਸਟਿਸ - ਲੌ ਸ ਐਿ
ਂ ਲਸ, ਿੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 90017
ਕਵਲਸ਼ਰ ਬਲਵੀਡ, ਲੌ ਸ ਐਿ

www.advancingjustice-la.org (213) 977-7500;
ਡੈਨਾ ਕਿਟਾਮੁਰਾ, ਪ੍ਰਾਜੈਿਟ ਡਾਇਰੈਿਟਰ, ਵੋਕਟਿੰ ਗ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰਾਜੈਿਟ:

dkitamura@advancingjustice-alc.org

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂਿੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੰਬਰ: 800-345-VOTE (8683).

