
 

 
 
 

ગ�જરાતી   –   ભાષા     મતદારો   મા�   સહાયતા      સા�ટા   ��રા   કાઉ�ટી    
 
ઘ�થી   મતદાન  
 
��ટણીના   િદવસ   પ�લા,   ત�   �ઇલ   �ારા   ભાષા�તર   સામ�ી   �ળવી   શકો   છો.     ભાષા�તર   ક�લી   સામ�ી  
�ા�   કરવા   મા�,     https://voterstatus.sos.ca.gov     પર   તમારી   ભાષાની   પસ�દગી�   અપ�ટ  
કરવાની   ખાતરી   કરો   અથવા   ��ટણી   ક�રી   (૮૬૬-૪૩૦-૮૬૮૩)   પર   કોલ   કરો.  
 
�   તમ�    ગ�જરાતીમા�    સ�સાધનો   �ઈએ   �,   તો   ત�   �લમા�   અ�વાિદત   “�િત�િત”   મતપ�ક   �ળવવા  
મા�   કહી   શકો   છો.     આ   એક   અ�વાિદત   ઉદાહરણ   મતપ�ક   �   �   તમ�   તમારી   અ����   મતપ�ક  
સમજવામા�   અ�   ભરવામા�   મદદ   કર�.   (ત�   �િત�િત   ��ટ   પર   ખ�ખર   મત   આપી   શકતા   નથી.)   �  
�   તમારા   ��   મા�   ઉપલ�ધ   �,   તો   �   તમ�   િવના��ય   મોકલ�.   
�   તમ�   તમારી   પસ�દગીની   ભાષામા�,   મતપ�ક   અથવા   સામ�ી   �ા�   ન   થાય,   તો   ��ટણી   ક�રી   �  
કોલ   કરો.  
�યિ�ગત   ��   મતદાન   કર��  
�   ત�   કોઈ   મત   ���   પર   �બ�   મત   આપો,   તો   ત�   મૌિખક   સહાયનો   ઉપયોગ   કરી   શકો   છો.    તમ�  
મત   આપવા   મા�   મદદ   કરવા   મા�   �   લોકો�   લાવવાની   મ�જ�રી   �    �ા�   �ધી   �   લોકો   તમારા  
નોકરીદાતા   અથવા   સ�ઘ��   �િતિનિધ�વ   ન   કરતા�   હોય.   ક�ટ��બના   સ�ય   અથવા   િમ��   લાવો!  
 
�   તમારા   મત   ���   પર   િ�ભાષી   મતદાન   કાય�કત�   હોય,   તો    �ઓ   િબ�ો,   િરબન   અથવા   �ટીકર  
પ�રતા   હોવા   �ઈએ   �   કહ��   હોય   �   �ઓ   કઈ   ભાષાઓ   બો�   �.  
 
�   ત�   કોઈ   મત   ���   પર   �બ�   મત   આપો,   તો   ત�   �ા�   મત   આપવા   મા�   ન�ધા�લા   છો   �  
િવ�તાર   મા�   ઉપલ�ધ   હોય,   તો   ત�   અ�વાિદત   ગ�જરાતી   “�િત�િત”   મતપ�કનો   ઉપયોગ   કરી  
શકો   છો.     ત�   �િત�િત   મતપ�ક   પર   મત   આપતા   નથી   પર��   અ����   ભાષાની   મતપ�ક   ભરવામા�  
સહાય   મા�   ત�   �નો   સ�દભ�   તરી�   ઉપયોગ   કરો   છો.     તમા�   મત   ���ો   પર   �પ�   ��   �દ�શત   ક�લ  
અ�વાિદત   �િત�િત   મતપ�ક   �ળવી   શકો   છો.     તમ�   સહાય   કરવા   મા�   મતદાન   મથક   પર   લઈ  
જવા   મા�   તમારા   મા�   નકલો   હોવી   �ઈએ.   તમારા   મા�   યો�ય   �   �   �િત�િત   મતપ�ક   શોધવામા�  
મદદ   કરવા   મા�   કમ�ચારી-વગ��   કહો.  
 
�   ત�   મતદાન   કરતી   વખ�   કોઈ   સમ�યામા�   આવતી   હોવ   તો ,    સહાય   મા�   કાઉ�ટી   ��ટણી  
ક�રીનો   ૮૬૬-૪૩૦-૮૬૮૩   પર   સ�પક�   કરો   અથવા   ૮૮૮   એપીઆઈ    - વોટ    ( ૮૮૮-૨૭૪-૮૬૮૩)   નો  
સ�પક�   કરો.  

 


