
સા�તા   કલારા   કાઉ�ટીમા�   તમારા   મતદાન   અિધકારો   �ણો  
�િલફો�નયાની   ૨૦૨૦   ની   સામા�ય   ��ટણી  
 
 

મતપ�કો   બધા   ન�ધા�લા   મતદારો�   �ઇલ:    ૫   ઓ�ટોબર,   ૨૦૨૦   થી   શ�આત  
મતપ�ક   ડ્રોપ   બો�ીસ   ��ા:    સોમવાર,   ૫   ઓ�ટોબર,   ૨૦૨૦  
ન�ધણીની   અ�િતમ   તારીખ:   સોમવાર,   ૧૯   ઓ�ટોબર,   ૨૦૨૦  
�યિ�ગત   ��   મત   ���ો:    શિનવાર,   ઓ�ટોબર   ૩૧,   ૨૦૨૦    -   મ�ગળવાર,   ન��બર   ૩,   ૨૦૨૦  
સા�ટા   કલારા   કાઉ�ટી   ��ટણી   ક�રી:   ૮૬૬-૪૩૦-વીઓટીઇ   ૮૬૮૩)  

 

મત   આપવા   ત�યાર   થ��  
 
��ટણીમા�   મત   આપવા   મા�,   તમા�   પ�લા   મત   આપવા   મા�  
ન�ધણી   કરાવવી   આવ�યક   �!   ત�   ન�ધણી   કરાવી   શકો   છો   �  
ત�   હો:  

●   �.એસ.   નાગિરક;  
● �િલફો�નયાના   ર�વાસી;  
● ��ટણીના   િદવ�   ૧૮   વષ�   �   �થી   વ�   �મરના   હશો;  
● અપરાધની   સ�   મા�   હાલમા�   �લમા�   �   �રોલ   પર  

નથી;   અ�  
● કોટ�   �ારા   "માનિસક   રી�   અસમથ�"   હોવા��   �ણવા  

મ���   નથી.  

પ��થી   ન�ધણી   કરા���   �?  

તમારી   મતદાર   ન�ધણીની   માિહતી   તપાસો   અ�   અ�તન   કરો.   આ  
મા�    voterstatus.sos.ca.gov    નો   ઉપયોગ   કરો:  

✓ તમારા   �ઇ�લગ   સરનામા�ની   �િ�   કરવા   મા�  

✓ તમારી   કાઉ�ટી   ��ટણી   ક�રીથી   સમયસર   માિહતી  
�ળવવા   મા�   એક   ઇ�ઇલ   સરના��   ઉ�રવા   અથવા  
અ�તન   કરવા   મા�  

✓ અ�વાિદત   સામ�ી   �ળવવા   મા�   તમારી   પસ�દીદા  
ભાષા   �ચવો   �   �   તમારા   િવ�તારમા�   ઉપલ�ધ   હોય.   

ત�   કાઉ�ટી   ��ટણી   ક�રી   �બસાઇટ   પર   ઉપલ�ધ,   સા�તા  
કલારા   ના   વોટર   એકશન   ���એ�ટ   ફોમ�નો   ઉપયોગ   કરી�   પણ  
તમારી   માિહતી�   અ�તન   કરી   શકો   છો.  
 

ન�ધણી   કરવા   મા�ગો   છો?   

૧૯   ઓ�ટોબર   સોમવારથી    ત�   ન�ધણી   કરાવી   શકો   છો:  
● ઓનલાઇન    registertovote.ca.gov    પર;  
●   ડીએમવી,   ડાકઘર,,   લાઇ��રી   અથવા   તમારી   કાઉ�ટી  

��ટણી   ક�રી   પર;   અથવા  
● મતદાર   ન�ધણી   ફોમ�ની   િવન�તી   કરવા   ૧-૮૬૬-૪૩૦-  

વીઓટીઇ   (૮૬૮૩)   પર   કાઉ�ટી   ��ટણી   ક�રી   �   ફોન  
કરી�,   �   ૧૯મી   ઓ�ટોબર   �ધી   �લમા�   હોવો   �ઈએ.  
કોઈ   ���પની   જ�ર   નથી!  

�   હ��   મતદાર   ન�ધણીની   અ�િતમ   તારીખ   �કી   ગયો   તો   શ��?   

કોઇ   વા�ધો   નહી!   ત�   હ�   પણ   ન�ધણી   કરી   શકો   છો   અ�  
��ટણીના   િદવસ   સિહત   કોઈપણ   િદવ�   મત   આપી   શકો   છો.  

િવક�પ   ૧:    ત�   કાઉ�ટી   ��ટણી   ક�રી   અથવા   તમારી   કાઉ�ટીમા�  
કોઈપણ   મત   ���   પર   જઈ�   ન�ધણી   અ�   મતદાન   કરવા   મા�  
“�   જ   િદવસની   મતદાર   ન�ધણી”   નો   ઉપયોગ   કરી   શકો   છો.  
તમ�   �થળ   પર   �ણ�   કરવા   મા�   મતદાર   ન�ધણી   ફોમ�   અ�  
મતપ�ક   �ા�   થ�.   
 
િવક�પ   ૨:    �   ત�   મત   આપવા   મા�   ન�ધા�લા   નથી   અ�   ��ટણી  
ક�રી   અથવા   મત   ���મા�   જઈ   શકતા   નથી,   તો   "િરમોટ  
અક��િસબલ   વોટ-બાય-�ઇલ"   નો   ઉપયોગ   કરી�   ત�   �વી  
રી�   ન�ધણી   કરાવી   શકો   છો   અ�   દ�રથી   �વી   રી�   મતદાન   કરી  
શકો   છો   �   �છવા   મા�   કાઉ�ટી   ��ટણી   ક�રીનો   સ�પક�   કરો  
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�વી   રી�   મત   આપવો?   તમારી   પા�   િવક�પો   �!  

 
 

ઘ�થી   મત   આપો  

�   ત�   ૧૯મી   ઓ�ટોબર   �ધીમા�   ન�ધણી   કરો   છો,   તો   ત�  
�ઇલમા�    આપ��   એક   મતપ�ક   �ળવશો   ��   �વી   રી�   ભર��  
�ની   �ચનાઓ   સા�   અ�   ��   પરત   કરશો.   ત�:   

૧.   તમારો   મતપ�ક   �ઇલ   �ારા   મોકલી   શકો   છો   –   કોઈ  
���પની   જ�ર   નથી!  

○ તમારા   મતપ�ક   પરબડીયા   પર   હ�તા�ર   અ�  
તારીખ   કરવા��   યાદ   રાખો.  

○ ખાતરી   કરો   �   તમારો   મતપ�ક   ��ટણીના  
િદવ�   અથવા   �   પ�લા�   ટપાલ-   િચિ�નત  
થ�લ   હોઈ.  

૨.   સમ�   કાઉ�ટીમા�   અથવા   મત   ���   પર   િ�થત   ઘણા�  
સ�ાવાર   મતપ�ક   “ડ્રોપ   બો�”   મા�થી   એક   પર   છોડી   દો   -  
ફરીથી,   ���પની   જ�ર   નથી!    �યા�   ૨૪-કલાક   �રિ�ત  
મતપ�ક   ડ્રોપ   બો�   �   �   ઓ�ટોબર   ૫   થી   શ�   થતા�  
૩�   ન��બર   સા�જ   ૮   વા�યા   �ધી   ��ા   ર��.   તમારા  
�થાનની   ન�ક   મત   ���ો   અ�   ડ્રોપ   બો�   શોધવા   મા�  
eservices.sccgov.org/rov/    પર   �ઓ.  

 
�યિ�ગત   રી�   મત   આપો  

�   ત�   �બ�મા�   મત   આપવા��   પસ�દ   કરો   છો,   તો   ત�   કરી   શકો  
છો!   વ�લી   મતદાન   અ�   એક   જ   િદવસની   ન�ધણી   તમારી  
કાઉ�ટી   ��ટણી   ક�રી   અ�   મત   ���ો   પર   ઉપલ�ધ   �.  

સા�ટા   કલારા   કાઉ�ટીની   ��ટણી   ક�રી   ૧૫૫૫   બજ�ર   ડ્રાઇવ  
િબ��ડગ   ૨,   �ન   �સ,   સીએ   ૯૫૧૧૨   પર   �.   �   મતદાન   મા�  
��ી   �:  
સોમવાર-શ��વાર   ઓ�ટોબર   ૫   -   ન�.   ૨:   ૮:૦૦   સવા�   -   ૫:૦૦  
સા��  
શિનવાર-રિવવાર   ઓ�ટો.   ૨૪   -   ૨૫   અ�   ઓ�ટો.   ૩૧   -   ન�.   ૧:  
૮:૦૦   સવા�   -   ૫:૦૦   કલા�   સા��  
ન�.   ૩:   ૭:૦૦   સવા�   -   ૮:૦૦   સા��  
અથવા   ત�   કાઉ�ટીમા�   કોઈપણ   મત   ���   પર   મત   આપી   શકો  
છો.   મત   ���ો    શિનવાર,   ૩૧   ઓ�ટોબર,   ૨૦૨૦   થી   મ�ગળવાર,  
૩   ન��બર,   ૨૦૨૦    �ધી   ��ા   ર��.   

તમ�   મત   ���ના   �થાનો   અ�   કલાકોની   માિહતી   �લ   �ારા   �ા�  
થ�,   અથવા   ત�   તમારા   �થાન   ન�ક   મત   ���ો   શોધવા   મા�  
eservices.sccgov.org/rov/    પર   જઈ   શકો   છો.  

��ટણીના   િદવ�   મત   ���ો    સવા�     ૭     થી   સા�જના   ૮      વા�યા  
�ધી   ��ા   ર��.    �ા�   �ધી   ત�   રા�   ૮   વા�યા   �ધીમા�   કતારમા�  
હો   તો   ત�   તમારો   મત   આપી   શકશો.  

કોઈપણ   મત   ���મા�   �વ   અ�   �મ�   મતપ�ક   �ળવવા   મા�  
તમા��   નામ   અ�   સરના��   આપો.   �   ત�   અ����   િસવાયની  
ભાષામા�   મત   આપવા��   પસ�દ   કરો   છો,   તો   �છો   �   �મની   પા�   �  
ભાષામા�   કોઈ   સામ�ી   �   અ�   �   મત   ���ના   કોઈ   કાય�કર   �  
ભાષા   બો�   �.  

શ��   �યા�   ��ર   આરો�ય   �ર�ા   હ�?  

હા.   મત   ���ના   કમ�ચારીઓ   મહો��   પ�ર�   અ�   ��ર   આરો�ય  
માગ�દ�શકાઓ��   પાલન   કર�   અ�   શારીિરક   અ�તર�   મ�જ�રી  
આપવા   મા�   મત   ���ો   �થાિપત   કર�.   મતદારોએ   ચ�રો  
આવરણ   પ�ર��   અ�   શારીિરક   અ�તર   �ળવવા   સિહત   રા�  
અ�   �થાિનક   ��ર   આરો�ય   આવ�યકતાઓ��   પાલન   કર��  
આવ�યક   �.  

મત   આપતી   વખ�   મા�   મારો   આઈડી   બતાવવાની   જ�ર   �?  

લગભગ   તમામ   િક�સાઓમા�,   ના.   તમા�   ફ�   દ�તા��  
બતાવવાની   જ�ર   �   �   ત�   પ�લી   વાર   મત   આપતા   હો   અ�  
�ા�   ત�   મત   આપવા   મા�   ન�ધણી   કરી   �યા�   ત�   તમારા  
ડ્રાઇ�વગ   લાઇસ�સ   ન�બર,   રા�   આઈડી   ન�બર   અથવા  
સામાિજક   �ર�ા   ન�બર   શા�લ   નોતા   કય�.   �   આ   બાબત   �,   તો  
ઘણા   દ�તા��   કામ   કર�.   �   તમ�   �ચતા   હોય   તો   તમારી  
��ટણી   ક�રી�   અગાઉથી   કોલ   કરો.  

શ��   હ��   મ�   મત   આપવા   મદદ   મા�   કોઈ�   લાવી   શક��?  

હા.   �િલફો�નયા   કાયદો   તમ�   �યિ�ગત   ��   મત   આપવા   મદદ  
મા�   �   લોકો�   લાવવાની   પરવાનગી   આ�    � ,    �ા�   �ધી   �ઓ  
તમારા   નોકરીદાતા   અથવા   તમારા   સ�ઘ��   �િતિનિધ�વ   ન   કરતા�  
હોય.   પિરવારના   કોઈ   સ�ય   અથવા   િમ��   લા  
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મતદાન   કરતી   વખ�   �   મ�   સમ�યાઓ   હોય   તો   શ��?  

 
છોડો   નહી!   ફરીથી   ન�ધણી   અ�   મત   આપવા   મા�    �  
જ-િદવસના   મતદાર   ન�ધણીનો    ઉપયોગ   કરવા   મા�   કહો.   �  
ત�   કોઈ   કારણોસર   આ��   કરવામા�   અસમથ�   છો,    તો   કામચલાઉ  
મતપ�ક   મા�   �છો ,   �   મતપ�કની   ગણતરી   ��ટણીના   િદવસ  
પછી   કરવામા�   આવ�   �   �   ��ટણી   અિધકારીઓ   તમારી  
યો�યતાની   �િ�   ક�   તો.  

  અથવા,   ��ટણી   િદવસના   મતદાર   �ર�ા   હોટલાઇન   પર   કોલ  
કરો:  

  અ����મા�   સહાયતા   મા�   ૮૬૬-     ઓ�આર   -     વીઓટીઇ  
(૮૬૬-૬૮૭-૮૬૮૩).  

૮૮૮-એપીઆઈ-   વીઓટીઇ   (૮૮૮-૨૭૪-૮૬૮૩)   અ����,  
��ડિરન,   ક�ટોનીઝ,   િવ�તનામીસ,   કોિરયન,   બ�ગાળી,   ઉ��,  
િહ�દી   અ�   ટાગાલોગમા�   સહાય   મા�  

૮૮૮-વી-વાય-વોટા   (૮૮૮-૮૩૯-૮૬૮૨)   ના�ઓ   શ��િણક  
ભ�ડોળ   ટોલ   �ી   િ�ભાષી   અ����-િ��નશ   હોટલાઇન  

 

 

 

 

શ��   હ��   અ����   િસવાયની   ભાષાઓમા�   મતદાન   કરી   શકીશ ?  

હા!   �   ત�   ��ર,   ચાઇનીઝ,   ટાગાલોગ,   િહ�દી,   �પાનીઝ,  
કોિરયન,   િ��નશ   અથવા   િવએટનામીઝમા�   મત   આપવા��   પસ�દ  
કરો   છો,   તો   ત�   �ના   પર   મત   આપી   શકો   છો   �   અ�વાિદત  
મતપ�કો   ઉપલ�ધ   �.   �   ત�   �પાળી,   ગ�જરાતી,   પ��બી,  
તિમલ   અ�   ��ગ�   બોલતા   હો,   તો   અ�વાિદત   “�િત�િત”  
મતપ�કો   ઉપલ�ધ   હોય   શ�   �.  

 

�   ત�   ઘ�થી   મતદાન   કરી   ર�ા   છો   અ�   અ�વાદ   ક�લા  
મતપ�કો   અથવા   અ�ય   સ�સાધનો   ઇ�છતા   હો,   તો   ��ટણી  
ક�રી�   ૮૬૬-૪૩૦-   વીઓટીઇ   (૮૬૮૩)   પર   કોલ   કરો   અ�   તમ�  
એક   ભાષા�તર   મતપ�ક   મોકલવા   મા�   કહો.  

�   ત�   �બ�   મત   આપી   ર�ા   છો,   તો   મતદાન   ���ના   કાય�કરો�  
અ�વાદ   ક�લ   મતપ�કો   મા�   �છો.    તમારી   સહાય   કરવા   મા�  
િ�ભાષી   મતદાન   કાય�કત�ઓ   પણ   ઉપલ�ધ   હોઈ   શ�   �.  

  તમ�   મતદાનમા�   ભાષાની   ઍ��સ   િવ�નો   ��ડઆઉટ   મળી  
શ�   �   �   આના   પર   વ�   સમ��   �:  

advancingjustice-alc.org/know-your-voting-rights/ .  
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