
सा�ा   ��ारा   काउ�ीमा   तपा�को   मतदानको   अ�धकार   थाहा   पाउनुहोस्  
�ा�लफो�न�याको   2020   को   आम�नवा�चन   

 
दता�   ग�रएका   सबै   मतदाताह�लाई   मतप�   प�ाचार   ग�रने   �म�त    अ�ोबर   5,   2020   द��ख   शु�  
मतप�   खसा�े   बाकसह�   खुला   �ने   �म�तः    सोमबार,   अ�ोबर   5,   2020  

दता�   गन�   अ��म   �म�तः    सोमबार,   अ�ोबर   19,   2020  

���गत   �पमा   मतदान   गन�   के�ह�ः    सोमबार,   अ�ोबर   31,   2020   -   मंगलबार,   नोभे�र   3,   2020   
सा�ा   ��ारा   काउ�ी   �नवा�चन   काया�लयः   866-430-VOTE   (8683)   

 

मतदानका   ला�ग   तयार   रहने  

 
कुनै   प�न   �नवा�चनमा   मतदान   गन�,   तपा�ले   सबैभ�ा   प�हले  
मतदानका   ला�ग   नाम   दता�   गनु�पछ�!   तपा�ले   यी   अव�ामा   नाम   दता�  
गराउन   स�ु��ः  

●    युएस   नाग�रक   भएमा;  
● �ा�लफो�न�याको   बा�स�ा   भएमा;  
● �नवा�चनको   �दनमा   उमेर   18   वष�   वा   सोभ�ा   धेर �   भएमा;  
● कुनै   अपराधको   अ�भयोगमा   अ�हले   जेलमा   वा   �ारोलमा  

नभएमा;   र  
● अदालतले   “मान�सक   �पमा   अस�म”   �मा�णत   नगर �को  

अव�ामा   ।  

प�हले   नै   दता�   ग�रस�ुभयो?  

तपा�को   मतदाता   दता�   जानकारी   जाँच   र   अ�ाव�धक   गनु�होस्   ।  
�न�   �योजनका   ला�ग      voterstatus.sos.ca.gov    को   �योग  
गनु�होस्:  

✓ तपा�को   प�ाचारको   ठ�गाना   य�कन   गन�  
✓ तपा�को   काउ�ीको   �नवा�चन   काया�लयबाट   �नय�मत  

�पमा   सूचना   �ा�   गन�का   ला�ग   इमेल   ठ�गाना   थ�   वा  
अ�ाव�धक   गन�  

✓ तपा�को   �े�मा   उपल�   भएको   हदस�   अनुवा�दत  
साम�ी   �ा�   गन�   तपा�को   �ाथ�मकताको   भाषा   इं�गत  
गन�  

तपा�ले   तपा�को   जानकारी   काउ�ी   �नवा�चन   काया�लयको  
वेवसाइटमा   उपल�   सा�ा   ��ाराको   काय�   अनुरोध   फारम  
(भोटस�   ए�न   �र�े�   फम�)   �योग   गरी   प�न   अ�ाव�धक   गन�  
स�ु��   ।  

दता�   गन�   चाहनु��?   

सोमबार,   अ�ोबर   19   भर   तपा�ले   यसरी   दता�   गन�   स�ु��ः  
●    अनलाईनमा     registertovote.ca.gov ;  
●    डीएमभी,   �लाक   काया�लय,   पु�कालय   वा   तपा�को  

काउ�ी   �नवा�चन   काया�लयमा;   वा  
● मतदान   दता�   फारम   अनुरोध   गन�   काउ�ी   �नवा�चन  

काया�लयलाई   1-866-430-VOTE   (8683)   मा   कल  
गर �र,   जुन   अ�ोबर   19   �भ�   �लाकमा   पु�ुपछ�   ।   �टकट  
चा�हद�न!  

मैले   मतदाता   दता�को   अ��म   �म�त   छ� टाएँ   भने   के   गन�?   

केही   छ�न!   तपा�ले   �नवा�चनको   �दनस�   र   सोही   �दन   प�न   नाम   दता�  
गरी   मतदान   गन�   स�ु��   ।  

�वक�   1:   तपा�   दता�   गन�का   ला�ग   काउ�ी   �नवा�चन   काया�लय   वा  
तपा�को   काउ�ीको   कुन ै  मतदान   के�मा   गइ   “सेम   ड�   भोटर  
र�ज���सन”   �योग   गन�   र   मतदान   गन�   स�ु��   ।   तपा�ले   सोही  
ठाउँमा   पुरा   गन�का   ला�ग   मतदाता   फारम   र   मतप�   �ा�   गनु��नेछ   ।   

�वक�   2:   य�द   तपा�   मतदान   गन�का   ला�ग   दता�   �नुभएको   छ�न   र  
�नवा�चन   काया�लय   वा   मतदान   के�मा   जान   स�ु��   भने,   तपा�ले  
टाढा   नै   रह �र   प�न   “�रमोट   ए�े�सबल   भोट-बाइ-मेल”   को   �योग  
गरी   कसरी   दता�   र   मतदान   गन�   स�ु��   भनी   काउ�ी   �नवा�चन  
काया�लयमा   स�क�    गनु�होस्   ।  

 

  
 

https://voterstatus.sos.ca.gov/
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कसरी   मतदान   गन�?   तपा�सँग   �वक�ह�   छन्!  
 
 

घरबाट   मतदान   गनु�होस्  

य�द   तपा�ले   अ�ोबर   19   �भ�   दता�   गनु�भयो   भने,   तपा�ले   कसरी  
भन�   र   �फता�   पठाउने   भ�े   �नद�शनस�हतको   मतप�     �लाक माफ� त  
�तः   �ा�   गनु��नेछ   ।   तपा�ले   यसो   गन�   स�ु�नेछः   

1. तपा�को   मतप�   �लाकबाट   पठाउनुहोस्   --   �टकट  
चा�हद�न!  

○ तपा�को   मतप�को   खाममा   ह�ा�र   गन�   र  
�म�त   ले�   न�ब�स� नुहोला   ।  

○ तपा�को   मतप�मा   �नवा�चनको   �दन   वा   सोभ�ा  
अगा�डको   �लाकको   �च�   लागेको   �न��त  
गनु�होस्   ।  

2. यसलाई   काउ�ीभर   रह �को   आ�धका�रक   मतप�   “खसा�े  
बाकसह�”   म�े   कुनै   एउटा   वा   मतदान   के�मा  
खसा�ुहोस्   --   यसका   ला�ग   प�न   कुनै   �टकट   चा�हद�न!  
अ�ोबर   5   द��ख   नोभे�र   3   को   रा�त   8   बजेस�   24  
घ�ा   नै   खुला   रहने   मतप�   खसा�े   बाकसह�   छन्   ।  
तपा�को   �ान   न�जकै   रह �का   मतदान   के�ह�   वा  
खसा�े   बाकसह�   खो�का   ला�ग  
eservices.sccgov.org/rov/    मा   जानुहोस ्  ।  

 

���गत   �पमा   मतदान   गनु�होस्  

य�द   तपा�ले   ���गत   �पमा   मतदान   गन�   चाहनु��   भने,   �सो  
गन�   स�ु��!   तपा�को   काउ�ीको   �नवा�चन   काया�लय   र   मतदान  
के�ह�मा   �ार��क   मतदान   (अ�ल�    भो�टङ)   र   सोही   �दनको   दता�  
उपल�   छन्   ।  

सा�ा   ��ारा   काउ�ी   �नवा�चन   काया�लय   1555   Berger   Drive  
Building   2,   San   Jose,   CA   95112   मा   छ   ।   यो   मतदानका  
ला�ग   खुला   रह�ः  
सोमबार-शु�बार,   अ�ोबर   5-नोभे�र   2:   8:00a m   -   5:00pm  
श�नबार-आइतबार,   अ�ोबर   24   -   25   र   अ�ोबर   31   -   नोभे�र  
1:   8:00am   -   5:00pm  
नोभे�र   3:   7:00am   -   8:00pm   

वा   तपा�ले   काउ�ीको   कुनै   प�न   मतदान   के�मा   मतदान   गन�  
स�ु��   ।   मतदान   के�ह�    श�नबार,   अ�ोबर   31,   2020   द��ख  
मंगलबार,   नोभे�र   3,   2020    स�   खुला   रहनेछन्   ।   तपा�ले  

मतदान   के�   र   समयको   बार �मा   जानकारी   �लाकमाफ� त   �ा�  
गनु��नेछ,   वा   तपा�   तपा�को   �ान   न�जकको   मतदान   के�   खो�  
eservices.sccgov.org/rov/    मा   प�न   जान   स�ु��   ।  

�नवा�चनको   �दनमा,   मतदान   के�ह�    7   a.m.   द��ख   8   p.m   स�  
खुला   रहनेछन्   ।     तपा�   बेलुक�   8   बजेस�   लाईनमा   ब�ास�  
मतदान   गन�   पाउनु�नेछ   ।  

कुनै   प�न   मतदान   के�मा   जानुहोस्   र   मतप�   �ा�   गन�का   ला�ग  
तपा�को   नाम   र   ठ�गाना   �हा ँ  �दनुहोस्   ।   य�द   तपा�   गैर   अं�ेजी  
भाषामा   मतदान   गन�   चाहनु��   भने,   उनीह�सँग   �ो   भाषामा   कुनै  
साम�ीह�   छ   क�   र   मतदान   के�मा   काम   गन�   कसैले   �ो   भाषा  
बो�छन्   क�   भनेर   सो�ुहोस ्  ।   

�हाँ   कुनै   जन�ा�   संर�ण   �नेछ?  

हो   ।   मतदान   के�का   कम�चारीह�ल े  मा�   लगाउनेछन्   र  
जन�ा�   माग�दश�नह�को   पालना   गन�छन्,   र   उनीह�ल े  भौ�तक  
�ूरी   कायम   �ने   गरी   मतदान   के�ह�   �ापना   गन�छन्   ।  
मतदाताह�ले   मुख   छो� े  साम�ी   लगाउन े  र   भौ�तक   �ूरी   कायम  
गन�स�हत   रा�   र   �ानीय   जन�ा�   मापद�ह�को   पालना  
गनु�पन�छ   ।  

मतदानको   �ममा   के   मैल े  मेरो   आइडी   द�खाउनुपछ�?  

लगभग   सबैजसो   अव�ामा,   पद�न   ।   य�द   तपा�ले   प�हलो   पटक  
मतदान   गद�   �नु��   र   तपा�ले   मतदानको   ला�ग   नाम   दता�   गता�  
तपा�को   सवारी   चालक   अनुम�तप�   न�र,   �ेट   आइडी   न�र   वा  
सामा�जक   सुर�ा   न�र   समावेश   गनु�भएको   �थएन   भने   मा�  
कागजात   द�खाउनुपछ�   ।   य�द   य�ो   अव�ा   छ   भने,   धेर �  
कागजातह�ल े  काम   गन�छन्   ।   य�द   तपा�   �च��त   �नु��   भने,  
तपा�को   �नवा�चन   काया�लयलाई   अ��म   कल   गनु�होस्   ।   

के   मैले   मलाई   मतदान   गन�   सहयोग   गन�का   ला�ग   कसैलाई   �ाउन  
स�छ�?  

हो   ।   �ा�लफो�न�याको   कानूनले   तपा�लाई   ���गत   �पमा  
मतदान   गदा�   तपा�लाई   सहयोग   गन�का   ला�ग   �ुई   जनास�  
सहयोगी   �ाउन   अनुम�त   �द�   तर   �तनीह�ल े  तपा�को  
रोजगारदाता   वा   यु�नयनलाई   ��त�न�ध�   गनु��ँद�न   ।   प�रवारको  
सद�   वा   साथीलाई   �ाउनुहोस्   ।   

https://eservices.sccgov.org/rov/
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य�द   मतदान   गदा�   म   कुनै   सम�ामा   पर �   भने?  
 
नछोड्नुहोस्!   पुनः   दता�   र   मतदान   गन�का   ला�ग    उही   �दनको  
मतदाता   दता�   अथा�त्   सेम-ड�   भोटर   र�ज���सनको   �योग   गन�  
भ�ुहोस्   ।    य�द   तपा�   कुनै   कारणले   यसो   गन�   स�ु��   भने,  
अ�ायी   अथा�त्   �ो�भजनल   मतप�   मा�ुहोस् ,   जुन   मतप�  
�नवा�चन   अ�धकारीह�ले   तपा�को   यो�ता   पु��   गर �प�छ  
�नवा�चनको   �दनप�छ   गणना   �नेछ   ।  

  वा,   �नवा�चनको   �दनको   मतदाता   संर�ण   हटलाईनमा   कल  
गनु�होस्ः  

● अं�ेजीमा   सहायताका   ला�ग   866-OUR-VOTE  
(866-687-8683)   ।  

● अं�ेजी,   मा��रयन,   �ा�ो�नज,   �भयतनामी,   को�रयन,  
बैगाली,   उ�ू�,   �ह�ी   र   टागालगमा   सहायताका   ला�ग  
888-API-VOTE   (888-274-8683)   ।  

● 888-Ve-Y-Vota   (888-839-8682)   NALEO   शै��क  
कोष   टोल��   दोभाषे   अं�ेजी-�ा�नस   हटलाईन।  

 

 

 

 

के   मैल े  अं�ेजीबाह�क   अ�   भाषामा   मतदान   गन�   स�छ�?  

हो!   य�द   तपा�ले   �ेर,   �च�नयाँ,   टागालग,   �ह�ी,   जापानी,  
को�रयन,   �ा�नस   वा   �भयतनामीमा   मतदान   गन�   चाहनु��   भने,  
तपा�ले   मतदान   गन�   स� े  अनुवा�दत   मतप�ह�   उपल�   छन्   ।  
य�द   तपा�   नेपाली,   गुजराती,   प�ावी,   त�मल   र   तेलेगु   बो� ु��  
भने,   अनुवाद   ग�रएका   “फ���मल”   मतप�ह�   उपल�   �न   स�छन्  
।   

य�द   तपा�   घरबाट   मतदान   गद�   �नु��   र   अनुवाद   ग�रएको   मतप�  
वा   अ�   �ोतह�   चाहनु��   भने,   �नवा�चन   काया�लयलाई  
866-430-VOTE   (8683)    मा   कल   गनु�होस्   र   उनीह�सँग  
तपा�लाई   अनुवाद   ग�रएको   मतप�   पठाउन   भ�ुहोस्   ।   

य�द   तपा�   ���गत   �पमा   मतदान   गद�   �नु��   भ�े,   मतदान  
के�मा   रह �का   कम�चारीसँग   अनुवाद   ग�रएका   मतप�ह�   मा�ुहोस ्  ।  
�हाँ   तपा�लाई   सहयोग   गन�का   ला�ग   दोभाषे   �नवा�चन   कम�चारीह�  
प�न   �न   स�छन्   ।  

तपा�ले   मतदानमा   भाषाको   प�ँचको   बार �मा   थप   वण�ना�क   साम�ी  
भएको   �ा�आउट   यहाँ   पाउन   स�ु��:  
advancingjustice-alc.org/know-your-voting-rights/   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ए�सयन   अमे�रक�   एड्भा��ङ   ज��स   -   ए�सयन   ल   ककस   
55   Columbus   Avenue,   San   Francisco,   CA   94111   
ट��लफोन   (415)   896-1701  
www.advancingjustice-alc.org  
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