2020 ਵ ਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਵ ਿੱ ਚ ੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ!

ਮੇਰੇ ੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਕ ੇਂ ਬਦਲ ਵਰਹਾ ਹੈ?
2016 ਵ ਿੱ ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵਿਆ
ਵ ਿੱ ਚ

ੋਟਰ ਚੋਇਸ ਐਕਟ, ਵਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੁਨ ੀਆਂ ਕਾਉਂਟੀਜ਼

ੋਵਟਿੰ ਿ ਵਕ ੇਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਵ ਿੱ ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ। 2020 ਵ ਿੱ ਚ, 15 ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਇਨਹਾਂ

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂਿੰ ਲਾਿੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਹਨ: ਐਮਾਡੋਰ, ਬਯੂਟ, ਕੈਲ ੇਰਾਸ, ਐਲ ਡੋਰਾਡੋ, ਫਰੈਸਨੋ,
ਂ ਲਸ,1 ਮਡੇਰਾ, ਮੈਰੀਪੋਸਾ, ਨਾਪਾ, ਨੇ ਾਡਾ, ਓਰੇਂਿ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਸੈਨ ਮੈਵਟਓ, ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ, ਅਤੇ ਤੁਓਲੂਮਨੇ।
ਲੌ ਸ ਏਿ
ਧੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ voterschoice.org ਤੇ ੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵਕ ੇਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?


ਸਾਰੇ ਰਵਿਸਟਰਡ ੋਟਰਾਂ ਨੂਿੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਡਾਕ ੋਟ-ਪਰਚੀ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ੋਟ
ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਤਿੰ ਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:
1.

ਆਪਣੀ ੋਟ-ਪਰਚੀ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਾਪਸ ਕਰੋ (ਡਾਕ ਵਟਕਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ)।

2.

ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਡਰੌਪ ਬਾਕਸ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਾਕ-ਪਰਚੀ ਪਾਓ (ਕੋਈ
ਡਾਕ ਵਟਕਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ)।

3.

ਵ ਅਕਤੀਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ੋਟ ਪਾਓ ਿਾਂ ਵਕਸੇ ੋਟ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ੋਟ-ਪਰਚੀ ਪਾਉ।

ੋਟ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਲਾਭ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ੋਟ ਕੇਂਦਰ ਪੋਵਲਿੰਿ ਥਾ ਾਂ ਦੀ ਿਿਹਾ ਲੈ ਣਿੇ। ੋਟ ਕੇਂਦਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਸੁਵ ਧਾ ਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ:


ਜਲਦੀ ੋਵਟੰ ਗ - ਕੁਝ ੋਟ ਕੇਂਦਰ ਚੋਣ ਵਦਨ ਤੋਂ 10 ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਖੁਲਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ੋਟ ਕੇਂਦਰ
ਚੋਣ ਵਦਨ ਤੋਂ 3 ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਖੁਿੱ ਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।



ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ - ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਕਸੇ ੀ ੋਟ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਵਕ ਵਸਰਫ
ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵ ਿੱ ਚ।


1

ਉਸੇ-ਵਦਨ ੋਟਰ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ – ੋਟਰ ਰਵਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਲਿੰਘ ਿਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ੀ,

ਂ ਲਸ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ੋਟਰ ਵਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ (VMB) ੋਟ-ਪਰਚੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੇ ਉਹ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਿੱ ਕ VMB ੋਟਰ
ਲੌ ਸ ਏਿ

ਹਨ ਿਾਂ VBM ੋਟ-ਪਰਚੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਕਸੇ ੀ ੋਟ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਉਸੇ ਵਦਨ ਰਵਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਸਹਾਇਤਾ - ੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਨੁ ਾਵਦਤ ਭਾਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਪਹੁਿੰ ਚ ਯੋਿ ੋਵਟਿੰ ਿ ਮਸੀਨਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਉਲਝਣਾਂ ਨੂਿੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿੱ ਲੋਂ ਆਪਣੀ ੋਟ ਪਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਵਦਿੱ ਤੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:


ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਵਕਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।



ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹੰ ਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (LAAC) ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੋ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂਿੰ
ਸੀਮਤ-ਅਿੰ ਿਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਾਲੇ

ਟ
ੋ ਰਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁਿੰ ਚਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ੋ।

 ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ੋਟਰ ਪਹੰ ਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (VAAC) ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੋ, ਅਤੇ ਚੋਣ
ਦਫ਼ਤਰ ਨੂਿੰ ਅਪਿੰ ਿਤਾ ਾਲੇ

ੋਟਰਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁਿੰ ਚਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ੋ।

ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕ ੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ?
ਏਸੀਅਨ ਅਮੇਵਰਕਿੰ ਜ਼ ਐਡ ਾਂਵਸਿੰ ਿ ਿਸਵਟਸ – ਏਸ਼ੀਅਨ ਲਾਅ ਕੌ ਕਸ ਵ ਖੇ ੋਵਟਿੰ ਿ ਅਵਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਂਸਜ਼ ਕਵਮਊਨਟੀ
ਦੇ ਐਡ ੋਕੇਟ ਵਨਕੋਲ ੋਂਿ ਨਾਲ nicolew@advancingjustice-alc.org ਿਾਂ 415-848-7715 ਤੇ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

