ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਭਾਸਾ ਸਹਾਇਤਾ
ਨਵੰ ਬਰ 2018 ਵਵਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰ ਦ ਦੀ ਭਾਸਾ ਵਵਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਯੋਗ ਜ਼ਰਰੀ ਗੱ ਲਾਂ
ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮਤਦਾਤਾ ਜੋ ਅੰ ਗ੍ਰੇਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸਾ ਕਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੰ ਤਰਜੀਹ ਕਦੰ ਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਪਕਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ! ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸਮਾਜਾਂ ਕੋਲ ਸਾਲਾਂਬਿੱ ਧੀ ਦੁਭਾਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਰਹੀ ਹੈ !
ਹੇਠ ਵਦੱ ਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵੇਖੋ - ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰ ਦੀਦਾ ਭਾਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱ ਭ ਤੋਂ ਸਿੱ ਜੇ ਕਾਲਮ ਕਵਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਕਟੰ ਗ੍ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰ ਗ੍ਰੇਜੀ
ਕਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹਰ ਚੀਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰ ਦੀਦਾ ਭਾਸਾ ਕਵਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ! ਅਨੁਵਾਕਦਤ ਸਮਿੱ ਗ੍ਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰ ਕਾਲ ਕਰੋ !
2018 ਕਵਿੱ ਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ, ਪਰ ਕਫਰ ਵੀ ਵਿੱ ਡੇ ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ ਘਿੱ ਟ ਕਗ੍ਣਤੀ ਭਾਸਾਈ ਲੋ ਕਾਂ ਕੋਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਨਮਨੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਪਿੱ ਤਰ,
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰ ਧੀ ਕਬਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗ੍ੀ ! ਹੇਠ ਵਦੱ ਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵੇਖੋ - ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰ ਦੀਦਾ ਭਾਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਊਂਟੀ
ਲਈ ਮਿੱ ਧ-ਕਾਲਮ ਕਵਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਕਲੰਗ੍ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸਾ ਕਵਿੱ ਚ ਨਮਨੇ ਦੇ ਮਤਪਿੱ ਤਰ (ਕਜਸਨੰ "ਅਨੁਵਾਦਤ ਫੈਕਸ ਮਤਪਿੱ ਤਰ" ਵੀ
ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗ੍ੇ ! ਮਹਤੱ ਵਪਰਨ: ਇਹ ਮਤਪਿੱ ਤਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੰ ਵੋਕਟੰ ਗ੍ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ
ਅੰ ਗ੍ਰੇਜੀ ਮਤਪਿੱ ਤਰ ਨੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗ੍ਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਕਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ !

ਪੋਵਲੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਹਮੇਸਾਂ ਆਪਣੇ ਵੋਵਟੰ ਗ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸਟਾਫ਼ ਨੰ ਪੁੱ ਛੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰ ਦ ਦੀ ਭਾਸਾ ਵਵਚ ਵਕਹੜੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ
ਪੁੱ ਛੋ ਵਕ ਕੀ ਪੋਵਲੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ?

ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਵਦੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱ ਛੋ ਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰ ਵਕਹੜੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਸਮੱ ਗਰੀ
ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ! ਹਰ ਚੀਜ ਮੁਫਤ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ !

ਚੋਣ ਵਦਵਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ
ਪਵਹਲਾਂ ਪਵਹਲਾਂ ਪਵਹਲਾਂ

ਚੋਣ ਕਦਵਸ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਕਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੋਕਲੰਗ੍ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸਚੀ
ਹੋਵੇਗ੍ੀ ਕਜਹਨਾਂ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦਤ ਮਤਪਿੱ ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਮਨਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ! ਮੇਲ ਕਵਿੱ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਗ੍ਾਈਡ ਕਵਿੱ ਚ ਉਹ ਸਮਿੱ ਗ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲੇ ਕਕ ਕਕਵੇਂ ਇਸ ਸਚੀ ਨੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਕਵੇਂ
ਵਰਤਣਾ ਹੈ !

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਕ ਤੁਹਾਨੰ ਨਮਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ
ਅਨੁਵਾਦਤ ਮਤਪਿੱ ਤਰ ਭੇਕਜਆ ਜਾਵੇ ! ਇਹ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਂਢ-ਗ੍ੁਆਂਢ ਕਵਿੱ ਚ ਉਪਲਿੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ -- ਆਪਣੇ
ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁਿੱ ਛੋ ਕਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਕਵਿੱ ਚ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦਤ ਮਤਪਿੱ ਤਰ ਨਮਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਉਪਲਿੱਬਧ ਹੋਣਗ੍ੇ? ਜੇ ਅਕਜਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੇਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਪੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ! ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਚੋਣ ਕਦਨ ਦੇ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 7 ਕਦਨ ਪਕਹਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗ੍ੀ !
ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਾਈਡ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਵਿੱ ਚ ਇਹ ਅਨੁਵਾਕਦਤ ਸਮਗ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਕਜਸ ਕਵਿੱ ਚ ਕਵਆਕਖਆ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਹੋਵੇ ਕਕ ਇਿੱ ਕ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਮਤਦਾਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਯਨੀਅਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗ੍ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ! ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਕਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕਮਿੱ ਤਰ ਨੰ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ !

ਚੋਣ ਵਦਵਸ ਤੇ
ਪੋਕਲੰਗ੍ ਸਥਾਨ ਕਵਿੱ ਚ ਕਕਤੇ ਨਾ ਕਕਤੇ ਤੁਹਾਨੰ ਇਿੱ ਕ ਅਨੁਵਾਦਤ ਸੰ ਕੇਤ ਲਿੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਕਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨੰ ਭਾਸਾਵਾਂ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਗ੍ਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਜਥੇ ਅਨੁਵਾਦਤ ਮਤਪਿੱ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਮਨੇ ਉਪਲਿੱਬਧ ਹਨ ! ਓਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵਚ ਇਸ
ਗ੍ਿੱ ਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਪੋਕਲੰਗ੍ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਾਹ ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਕਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾ ਬੋਲੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ !
ਜੇ ਪੋਕਲੰਗ੍ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸਾ ਕਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਨਮਨਾ ਮਤਪਿੱ ਤਰ ਉਪਲਿੱਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ
ਪਰਮਖਤਾ
ੁੱ
ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰ ਗ੍ਕਲਸ ਮਤਪਿੱ ਤਰ ਤੇ ਵੋਕਟੰ ਗ੍ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਵਟੰ ਗ ਬਥ
ਵਵੱ ਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਸ ਨੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰ ਗ੍ ਕਰੋ !
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਕਲੰਗ੍ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਜ, ਇੱਕ ਵਰਬਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਵਟੱ ਕਰ
ਪਵਹਨਣਗੇ ਕਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗ੍ੇਗ੍ਾ ਕਕ ਉਹ ਕਕਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ !
ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਵਲੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦਤ ਨਮਨਾ ਮਤਪੱ ਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ
ਪੋਵਲੰਗ ਵਰਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਵਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ! ਜਰਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਭਣ ਲਈ, ਕਦਿੱ ਤੇ ਕਲੰਕ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ: www.sos.ca.gov/county-elections-offices
ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਕਾਉਂਟੀਜ਼: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਇਹੋ ਕਜਹੀ ਕਾਊਂਟੀ1 ਕਵਚ ਰਕਹੰ ਦੇ ਹੋ ਕਜਥੇ ਵੋਟਰ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ
ਕਗ੍ਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ! ਕਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਕਵਚ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਪੁਿੱ ਛੋ ਕਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸਾ
ਕਵਚ ਸਮਿੱ ਗ੍ਰੀ ਹੈ ?
1

ਪੰ ਜ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਾਉਂਟੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਮਾਡਲ ਨੰ 2018 ਕਵਿੱ ਚ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਮੈਡਰ, ਨੈਪਾ, ਨੇਵਾਡਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਅਤੇ ਸੈਨ ਮਾਟੇਓ

ਕਾਉਂਟੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਸਾ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ
ਹੇਠਾਂ ਕਵਚਕਾਰਲਾ ਕਾਲਮ ਦੇਖੋ ! ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸਾ ਇਿੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਊਂਟੀ ਲਈ ਸਚੀਬਿੱ ਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਨਮਨੇ ਦੇ ਮਤਪਿੱ ਤਰ
(ਕਜਹਨਾਂ ਨੰ "ਫੈਕਸਮਾਈਲ ਬੈਲੈਟ" ਵੀ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ! ਪੁਿੱ ਛਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਊਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨੰ ਕਾਲ
ਕਰੋ !
ਹੇਠਾਂ ਸਿੱ ਜੇ-ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਦੇਖੋ ! ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸਾ ਇਿੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਊਂਟੀ ਲਈ ਦਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰ ਗ੍ਰੇਜੀ ਕਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਜਸ
ਕਵਿੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਯੋਗ੍ ਮਤਪਿੱ ਤਰ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸਾ ਕਵਿੱ ਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ !
ਕਾਉਂਟੀ

ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਮਨੇ

ਉਪਲੱਬਧ ਵੋਵਟੰ ਗ ਸਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਤ

ਮਤਪੱ ਤਰ

ਸੰ ਸਕਰਣ

ਅਲਾਮੀਡਾ (510) 272-6933

ਖਮੇਰ, ਕੋਰੀਆਈ, ਪੰ ਜਾਬੀ

ਚੀਨੀ, ਸਪੈਕਨਸ, ਟਾਗ੍ਾਲੋ ਗ੍, ਵੀਅਤਨਾਮੀ

ਐਲਪਾਈਨ (530) 694-2281

--

--

ਅਮਾਡੋਰ (209) 223-6465

ਸਪੈਕਨਸ

--

ਬੁਿੱ ਟੇ (530) 538-7761

ਹਮੋਂਗ੍, ਸਪੈਕਨਸ

--

ਕੈਲਵੇਰਾਸ (209) 754-6376

ਸਪੈਕਨਸ

--

ਕਾਲੁਸਾ (530) 458-0500

--

ਸਪੈਕਨਸ

ਕੌਂ ਟਰਾ ਕੋਸਟਾ (925) 335-7800

ਕੋਰੀਆਈ, ਟਾਗ੍ਾਲੋ ਗ੍, ਵੀਅਤਨਾਮੀ

ਚੀਨੀ, ਸਪੈਕਨਸ

ਡੇਲ ਨੋਰਤੇ (707) 464-7216 or

ਸਪੈਕਨਸ

ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਰਤੀ (ਕਾਉਂਟੀ ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ
ਕਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਗ੍ਆ)

(707) 465-0383
ਐਲ ਡੋਰਾਡੋ (530) 621-7480

ਚੀਨੀ, ਸਪੈਕਨਸ

--

ਫਰੈਸਨੋ (559) 600-8683

ਚੀਨੀ, ਹਮੋਂਗ੍, ਕੋਰੀਆਈ, ਖਮੇਰ,

ਸਪੈਕਨਸ

ਪੰ ਜਾਬੀ, ਟਾਗ੍ਾਲੋ ਗ੍, ਵੀਅਤਨਾਮੀ
ਗ੍ਲੇ ਨ (530) 934-6414

--

ਸਪੈਕਨਸ

ਹੁਮਬੋਲਟ (707) 445-7481

ਸਪੈਕਨਸ

--

ਇੰ ਪੀਰੀਅਲ (442) 265-1060

--

ਸਪੈਕਨਸ

ਇਨਯੋ (760) 878-0224

ਸਪੈਕਨਸ

--

ਕਰਨ (661) 868-3590 or

ਟਾਗ੍ਾਲੋ ਗ੍, ਪੰ ਜਾਬੀ

ਸਪੈਕਨਸ

ਕਕੰ ਗ੍ਜ (559) 852-4401

ਟਾਗ੍ਾਲੋ ਗ੍

ਸਪੈਕਨਸ

ਲੇ ਕ (707) 263-2372

ਸਪੈਕਨਸ

--

ਲਾਸੇਨ (530) 251-8217

ਸਪੈਕਨਸ

--

ਲਾਸ ਏੰਜੇਲੇਸ (800) 815-2666

ਅਰਮੀਨੀਅਨ, ਬੰ ਗ੍ਾਲੀ, ਫਾਰਸੀ

ਖਮੇਰ, ਚੀਨੀ, ਕੋਰੀਆਈ, ਸਪੈਕਨਸ,

(800) 452-8683

ਟਾਗ੍ਾਲੋ ਗ੍, ਵੀਅਤਨਾਮੀ
ਮਾਡੇਰਾ* (559) 675-7720

ਪੰ ਜਾਬੀ

ਸਪੈਕਨਸ

ਮਾਕਰਨ (415) 473-6456

ਸਪੈਕਨਸ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ

--

ਮਾਕਰਪੋਸਾ (209) 966-2007

ਸਪੈਕਨਸ, ਟਾਗ੍ਾਲੋ ਗ੍

--

ਮੇੇੰਡੋਕਸਨਾ (707) 234-6819

ਸਪੈਕਨਸ

--

ਮਰਸਡ (209) 385-7541

ਚੀਨੀ, ਹਮੋਂਗ੍, ਪੰ ਜਾਬੀ

ਸਪੈਕਨਸ

ਮੋਡੋਕ (530) 233-6205

ਸਪੈਕਨਸ

--

ਮੋਨੋ (760) 932-5537

ਸਪੈਕਨਸ

--

ਮੋਂਟੇਰੀ (831) 796-1499

ਕੋਰੀਆਈ, ਟਾਗ੍ਾਲੋ ਗ੍, ਵੀਅਤਨਾਮੀ

ਸਪੈਕਨਸ

ਨਾਪਾ* (707) 253-4321

ਸਪੈਕਨਸ, ਟਾਗ੍ਾਲੋ ਗ੍

--

ਨੇਵਾਦਾ* (530) 265-1298

ਸਪੈਕਨਸ

--

ਔਰੇਂਜ (714) 567-7600

ਟਾਗ੍ਾਲੋ ਗ੍, ਫਾਰਸੀ

ਚੀਨੀ, ਕੋਰੀਆਈ, ਸਪੈਕਨਸ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ

ਪਲੈ ਸਰ (530) 886-5650

ਕੋਰੀਆਈ, ਸਪੈਕਨਸ, ਟਾਗ੍ਾਲੋ ਗ੍

--

ਪਲਮਾਸ (530) 283-6256

ਸਪੈਕਨਸ

--

ਕਰਵਰਸਾਈਡ (951) 486-7200

ਚੀਨੀ, ਕੋਰੀਆਈ, ਟਾਗ੍ਾਲੋ ਗ੍,

ਸਪੈਕਨਸ

ਵੀਅਤਨਾਮੀ
ਸੇਕਰੋਮੈਂਟੋ* (916) 875-6451

ਹਮੋਂਗ੍, ਕੋਰੀਆਈ, ਪੰ ਜਾਬੀ, ਟਾਗ੍ਾਲੋ ਗ੍,

ਚੀਨੀ, ਸਪੈਕਨਸ

ਵੀਅਤਨਾਮੀ
ਸਾਨ ਬੇਕਨਟੋ (831) 636-4016

--

ਸਪੈਕਨਸ

ਸਾਨ ਬੇਰਨਾਰਡੀਨੋ (909) 387-8300

ਚੀਨੀ, ਕੋਰੀਆਈ, ਟਾਗ੍ਾਲੋ ਗ੍,

ਸਪੈਕਨਸ

ਵੀਅਤਨਾਮੀ

ਸਾਨ ਕਡਏਗ੍ੋ (858) 565-5800 or

ਅਰਬੀ, ਕੋਰੀਆਈ

ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਰਤੀ (ਕਾਉਂਟੀ ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ
ਕਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਗ੍ਆ), ਚੀਨੀ, ਸਪੈਕਨਸ,

(800) 696-0136

ਟਾਗ੍ਾਲੋ ਗ੍, ਵੀਅਤਨਾਮੀ
ਸਾਨ ਫਰਾਂਕਸਸਕੋ (415) 554-4375

ਕੋਰੀਆਈ, ਟਾਗ੍ਾਲੋ ਗ੍, ਵੀਅਤਨਾਮੀ

ਚੀਨੀ, ਸਪੈਕਨਸ

ਸਾਨ ਜੋਏਕੁਇਨ (209) 468-2885

ਚੀਨੀ, ਖਮੇਰ, ਪੰ ਜਾਬੀ, ਟਾਗ੍ਾਲੋ ਗ੍,

ਸਪੈਕਨਸ

ਵੀਅਤਨਾਮੀ
ਸਾਨ ਲੁਈ ਓਕਬਸਪੋ (805) 781-5228 ਸਪੈਕਨਸ, ਟਾਗ੍ਾਲੋ ਗ੍

--

ਸਾਨ ਮੈਕਟਓ* (650) 312-5222

ਚੀਨੀ, ਸਪੈਕਨਸ

ਕੋਰੀਆਈ, ਟਾਗ੍ਾਲੋ ਗ੍

ਸੈੇੰਟਾ ਬਾਰਬਾਰਾ (805) 568-2200 ਚੀਨੀ, ਕੋਰੀਆਈ, ਟਾਗ੍ਾਲੋ ਗ੍

ਸਪੈਕਨਸ

or (800) 722-8683
ਸੈੇੰਟਾ ਕਲਾਰਾ (408) 299-8683

ਕੋਰੀਆਈ, ਖਮੇਰ

ਚੀਨੀ, ਸਪੈਕਨਸ, ਟਾਗ੍ਾਲੋ ਗ੍, ਵੀਅਤਨਾਮੀ

ਸੈੇੰਟਾ ਕਰਜ (831) 454-2060

ਸਪੈਕਨਸ

--

ਸ਼ਾਸਤਾ (530) 225-5730

ਸਪੈਕਨਸ

--

ਸੀਏਰਾ (530) 289-3295

ਸਪੈਕਨਸ

--

or (866) 430-8683

ਕਸਸਕਕਉ (530) 842-8084

ਸਪੈਕਨਸ

--

ਸੋਲਾਨੋ (707) 784-6675

ਸਪੈਕਨਸ, ਟਾਗ੍ਾਲੋ ਗ੍

--

ਸੋਨੋਮਾ (707) 565-6800

ਸਪੈਕਨਸ, ਖਮੇਰ, ਟਾਗ੍ਾਲੋ ਗ੍,

--

ਵੀਅਤਨਾਮੀ
ਸਟਾਕਨਸਲਾਉਸ (209) 525-5200

ਖਮੇਰ, ਪੰ ਜਾਬੀ, ਸੀਰੀਅਕ

ਸਪੈਕਨਸ

ਸੁਿੱ ਟੇਰ (530) 822-7122

ਸਪੈਕਨਸ, ਪੰ ਜਾਬੀ, ਟਾਗ੍ਾਲੋ ਗ੍

--

ਟੇਹਾਮਾ (530) 527-8190

ਸਪੈਕਨਸ

--

ਕਟਰਕਨਟੀ (530) 623-1220

--

--

ਟੁਲਾਰੇ (559) 624-7300

ਟਾਗ੍ਾਲੋ ਗ੍

ਸਪੈਕਨਸ

ਟੋਲੁਮਨੇ (209) 533-5570

ਸਪੈਕਨਸ

--

ਵੈਂਚੁਰਾ (805) 654-2664

ਚੀਨੀ, ਟਾਗ੍ਾਲੋ ਗ੍, ਵੀਅਤਨਾਮੀ

ਸਪੈਕਨਸ

ਯੋਲੋ (530) 666-8133

ਸਪੈਕਨਸ, ਚੀਨੀ, ਕੋਰੀਆਈ

--

ਯਬਾ (530) 749-7855

ਹਮੋਂਗ੍, ਸਪੈਕਨਸ

--

*ਇਹ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਇਿੱ ਕ ਨਵਾਂ ਵੋਕਟੰ ਗ੍ ਕਸਸਟਮ ਲਾਗ੍ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ! ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ voterschoice.org ਤੇ ਜਾਓ !

