
 

 

 

 

કેલિફોલનિયાના મતદારો માટે ભાષા સહાયતા  
નવેમ્બર 2020 મ ાં મત આપવ  મ ટે તમન ેજ ેજાણવ ની જરૂર છે તે 

ગજુર તીમ ાં જાણો

 
 

ખાસ સૂચના!  

તમારી પસંદીદા ભાષાને અપડેટ કરવા માટે https://voterstatus.sos.ca.gov પર ઓનિાઇન 

જાઓ અથવા તમારી ચંૂટણી ઓલફસ પર કોિ કરો. જો તમારા ક્ષેત્ર માટે ભાષાંતર સામગ્રી 

ઉપિબ્ધ હશે, તો તે તમને મફતમાં મોકિવામાં આવશે. 

 

જો તમ ેઆમાથંી કોઈ એક કાઉન્ટીમાં રહો છો: 

 

લોસ એન્જલસ  

(800) 815-2666 

સ ન્ટ  ક્લેર  (408) 299-8683  

અથવ  (866) 430-8683 

ઓરને્જ 

(714) 567-7600 

વેન્ટુર  

(805) 654-2664 

 
 

જો તમ ેઘરથેી મત આપતા હોવ તો: તમ ેક્ ાં રહો છો તેન  આધ ર,ે ગજુર તી “ફેક્સસમ ઇલ” મતપત્ર મેલ દ્વ ર  

ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે. ફેક્સસમ ઇલ મતપત્ર એ એક ઉદ હરણ મ ટે અનુવ દ કરલેુાં મતપત્ર છે (જનેી મત ગણતરી નક્હ 

થ ય) જ ેતમને તમ રી અાંગ્રજેી મતપત્ર સમજવ મ ાં અન ેભરવ મ ાં સહ ય કરશે. ફેક્સસમ ઇલ મતપત્ર ક્વશે પૂછવ  મ ટે 

તમ રી ક ઉન્ટી ચૂાંટણી ઓક્ફસનો સાંપકક  કરો, અથવ   https://voterstatus.sos.ca.gov પર તમ રી પસાંદીદ  ભ ષ ન ે

અપડેટ કરો. 

 

જો તમ ેરૂબરૂ મત આપી રહ્યા છો: ભ ષ  સહ ય તમે ક્ ાં મતદ ન નોાંધણી કર વી છે તેન  પર ક્નભકર રહેશે. જો 

ગજુર તી સહ યત  ઉપલબ્ધ હશે, તો તય ાં અનુવ દ કરલેુાં ક્ચન્હ હશે અને સ્પષ્ટ રીતે દશ કવેલ  “ફેક્સસમ ઇલ” મતપત્ર હશે. 

અાંગ્રજેી મતપત્ર પર મતદ ન કરવ મ ાં તમ રી સહ ય મ ટે તમ ર ેમતદ ન મથકની અાંદર લઇ જવ  મ ટે નકલો હશે. 

 

રૂબરૂમા ંમતદાન કરતી વખત ેતમ ેમૌલખક સહાયનો ઉપયોગ કરી શકો છો: 

જો તમ ર  મતદ ન સ્થળ અથવ  મત કેન્ર પર ગજુર તી બોલન ર મતદ ન ક યકકત ક હોય, તો તેઓ કઈ ભ ષ ઓ બોલ ેછે 

એનુાં બજે, લરબન અથવા સ્ટીકર પહેરિે ં હશે. તય ાં કોઈ ગજુર તી બોલ ેછે કે કેમ તે દશ કવતી ક્નશ ની હશ.ે 

 

તમને મત આપવામાં મદદ કરવા માટે બ ેિોકોને િાવવાની મજૂંરી છે જો એ લોકો તમ ર  ક્નયોજક અથવ  

યુક્નયનનુાં પ્રક્તક્નક્ધતવ નહીાં કરત  હોય તો. કુટુાંબન  સભ્ય અથવ  ક્મત્રને લ વો! 

 
 

જો તમ ેકોઈ કાઉન્ટીમાં રહો છો જ ેઉપર સૂલચબદ્ધ નથી, તો ગ જરાતી-ભાષાન  ંમતપત્ર અન ેસહાય ઉપિબ્ધ 

નથી. 
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