
ਸ�ਟਾ   ਕਲਾਰਾ   ਕਾਊਂਟੀ   ਿਵ�ਚ   ਵ�ਟ   ਪਾਉਣ   ਲਈ   ਤ�ਹਾਡ�   ਹ�ਕ  
ਕ�ਲੀਫ�ਰਨੀਆ   ਿਵ�ਚ   ਨਵ�ਬਰ   2020   ਦੀਆਂ   ਆਮ   ਚ�ਣ�  
 
ਸਾਰ�   ਰਿਜਸਟਰਡ   ਵ�ਟਰ�   �   ਡਾਕ   ਰਾਹ�   ਬ�ਲ�ਟ   ਭ�ਜਣ�   ਸ਼�ਰ�   ਕਰਨ   ਦੀ   ਤਾਰੀਖ:    ਸ�ਮਵਾਰ,   5   ਅਕਤ�ਬਰ   2020  
ਡਾਕ   ਰਾਹ�   ਿਮਲ�   ਬ�ਲ�ਟ   ਮ�ੜਨ   ਲਈ   ਬ�ਲ�ਟ   ਡ��ਪ   ਬਾਕਸ   ਖ��ਲਣ   ਦੀ   ਤਾਰੀਖ:    ਸ�ਮਵਾਰ,   5   ਅਕਤ�ਬਰ   2020  
ਚ�ਣ   ਸਮ�ਗਰੀ   ਸਮ�   ਿਸਰ   �ਾਪਤ   ਕਰਨ   ਲਈ   ਵ�ਟਰ   ਰਿਜਸਟ��ਸ਼ਨ   ਦੀ   ਆਖਰੀ   ਤਾਰੀਖ:    ਸ�ਮਵਾਰ,   19   ਅਕਤ�ਬਰ   2020  
ਖ�ਦ   ਜਾ   ਕ�   ਵ�ਟ   ਪਾਉਣ   ਲਈ   ਬਣ�   ਵ�ਿਟ�ਗ   ਸ�ਟਰ   ਖ��ਲ�   ਹਨ:    ਸ਼ਿਨ�ਚਰਵਾਰ,   31   ਅਕਤ�ਬਰ   2020   ਤ�   ਮ�ਗਲਵਾਰ,   3   ਨਵ�ਬਰ  
2020   ਤ�ਕ  
ਸ�ਟਾ   ਕਲਾਰਾ   ਕਾਊਂਟੀ   ਮ��ਖ   ਚ�ਣ   ਦਫਤਰ   ਦਾ   ਨ�ਬਰ:   866-430-VOTE   (8683)   

 
ਵ�ਟ   ਪਾਉਣ   ਦੀ   ਿਤਆਰੀ   ਿਕਵ�   ਕਰਨੀ   ਹ�  

 
ਿਕਸ�   ਵੀ   ਚ�ਣ   ਿਵ�ਚ   ਵ�ਟ   ਪਾਉਣ   ਤ�   ਪਿਹਲ�   ਤ�ਹਾ�   ਰਿਜਸਟਰ   ਹ�ਣਾ  
ਪ�ਦਾ   ਹ�।   ਜ�   ਤ�ਸ�   ਹ�ਠ   ਿਲਖੀਆਂ   ਸ਼ਰਤ�   ਪ�ਰੀਆਂ   ਕਰਦ�   ਹ�,   ਤ�   ਤ�ਸ�  
ਵ�ਟਰ   ਬਣ   ਸਕਦ�   ਹ�:  

● ਤ�ਸ�   ਅਮਰੀਕਨ   ਨਾਗਿਰਕ   (ਿਸਟੀਜ਼ਨ)   ਹ�   
● ਤ�ਸ�   ਕ�ਲੀਫ�ਰਨੀਆ   ਦ�   ਰਿਹਣ   ਵਾਲ�   ਹ�   
● ਚ�ਣ�   ਦ�   ਿਦਨ   ਤ�ਹਾਡੀ   ਉਮਰ   18   ਸਾਲ   ਜ�   ਇਸ   ਤ�   ਵ�ਧ  

ਹ�ਵ�ਗੀ   
● ਤ�ਸ�   ਇਸ   ਵ�ਲ�   ਜ�ਲ   ਿਵ�ਚ   ਨਹ�,   ਜ�   ਿਕਸ�   ਗ�ਭੀਰ   ਫ�ਲ�ਨੀ  

ਅਪਰਾਧ   ਕਰਕ�   ਪ�ਰ�ਲ   ਉ�ਤ�   ਨਹ�,   ਅਤ�   
ਿਕਸ�   ਅਦਾਲਤ   ਨ�   ਤ�ਹਾ�   ਮਾਨਿਸਕ   ਤ�ਰ   ਉ�ਤ�   ਅਯ�ਗ   ਨਹ�   ਕਰਾਰ  
ਕੀਤਾ  
 
ਕੀ   ਤ�ਸ�   ਪਿਹਲਾ   ਹੀ   ਰਿਜਸਟਰਡ   ਹ�?  
 
ਆਪਣੀ   ਰਿਜਸਟਰ�ਸ਼ਨ   �   ਚ�ਕ   ਕਰ�,   ਜ�   ਲ�ੜ   ਮ�ਤਾਿਬਕ   ਅ�ਪਡ�ਟ   ਕਰ�  
ਜੀ।   
ਤ�ਸ�    voterstatus.sos.ca.gov    ਉ�ਤ�   ਜਾ   ਕ�   

● ਆਪਣਾ   ਪਤਾ   ਬਦਲ   ਸਕਦ�   ਹ�   
● ਈ-ਮ�ਲ   ਰਾਹ�   ਚ�ਣ   ਸਮ�ਗਰੀ   �ਾਪਤ   ਕਰਨ   ਦੀ   ਸ�ਿਵਧਾ  

ਹਾਿਸਲ   ਕਰ   ਸਕਦ�   ਹ�   
● ਜ�   ਪ�ਜਾਬੀ   ਜ�   ਤ�ਹਾਡੀ   ਪਸ�ਦ   ਦੀ   ਿਕਸ�   ਹ�ਰ   ਭਾਸ਼ਾ   ਿਵ�ਚ  

ਤ�ਹਾਡੀ   ਕਾਊਂਟੀ   ਜ�   ਇਲਾਕ�   ਿਵ�ਚ   ਚ�ਣ   ਸਮ�ਗਰੀ   ਉਪਲਬਧ  
ਹ�,   ਤ�   ਤ�ਸ�   ਆਪਣੀ   ਰਿਜਸਟਰ�ਸ਼ਨ   ਅ�ਪਡ�ਟ   ਕਰਕ�   ਇਸ  
ਸ�ਵਾ   ਦਾ   ਫਾਇਦਾ   ਉਠਾ   ਸਕਦ�   ਹ�।  

ਤ�ਸ�   ਸ�ਟਾ   ਕਲਾਰਾ   ਕਾਊਂਟੀ   ਦ�   ਵ�ਟਰ   ਰਿਜਸਟਰਾਰ   ਦੀ   ਵ�ਬਸਾਈਟ  
ਉ�ਤ�   ਉਪਲਬਧ   ਵ�ਟਰ   ਐਕਸ਼ਨ   ਿਰਕ�ਐਸਟ   ਫਾਰਮ   ਭਰ   ਕ�   ਵੀ  
ਪ�ਜਾਬੀ   ਿਵ�ਚ   ਚ�ਣ   ਸਮ�ਗਰੀ   ਹਾਿਸਲ   ਕਰ   ਸਕਦ�   ਹ�।   ਇਹ   ਫਾਰਮ  
ਤ�ਸ�   ਡਾਕ,   ਈ-ਮ�ਲ   ਜ�   ਫ�ਕਸ   ਰਾਹ�   ਮ�ੜ   ਸਕਦ�   ਹ�।  

ਕੀ   ਤ�ਸ�   ਵ�ਟਰ   ਬਣਨ   ਲਈ   ਰਿਜਸਟਰ   ਕਰਨਾ   ਚਾਹ��ਦ�   ਹ�?  
 
ਸ�ਮਵਾਰ,   19   ਅਕਤ�ਬਰ   2020    ਤ�ਕ   ਤ�ਸ�   ਹ�ਠ   ਿਲਖ�   ਤਰੀਿਕਆ ਂ 
ਰਾਹ�   ਵ�ਟਰ   ਬਣ   ਸਕਦ�   ਹ�:  

● ਇ�ਟਰਨ��ਟ   ਉ�ਤ�      www.registertovote.ca.gov  
● ਡੀ.ਐਮ.ਵੀ,   ਡਾਕਖਾਨ�,   ਲਾਈਬ��ਰੀ   ਜ�   ਕਾਊਂਟੀ   ਦ�   ਮ��ਖ   ਚ�ਣ  

ਦਫਤਰ   ਿਵਖ�   ਵ�ਟਰ   ਰਿਜਸਟ��ਸ਼ਨ   ਫਾਰਮ   ਭਰ   ਕ�   
● 1-866-430-VOTE   (8683)   ਉ�ਤ�   ਫ�ਨ   ਕਰਕ�   ਤ�ਸ�  

ਵ�ਟਰ   ਰਿਜਸਟ��ਸ਼ਨ   ਫਾਰਮ   ਡਾਕ   ਰਾਹ�   ਤ�ਹਾ�   ਭ�ਜਣ   ਲਈ  
ਬ�ਨਤੀ   ਕਰ   ਸਕਦ�   ਹ�।   ਇਹ   ਫਾਰਮ   19   ਅਕਤ�ਬਰ   ਤ�ਕ  
ਵਾਪਸ   ਡਾਕ   ਿਵ�ਚ   ਹ�ਣਾ   ਚਾਹੀਦਾ   ਹ�।   ਇਸ   ਿਵ�ਚ   ਕ�ਈ   ਵੀ  
ਸਟ�ਪ   ਜ�   ਫੀਸ   ਨਹ�   ਲ�ਗਦੀ।  

ਕੀ   ਤ�ਸ�   19   ਅਕਤ�ਬਰ   ਤ�   ਬਾਅਦ   ਵੀ   ਰਿਜਸਟਰ   ਹ�   ਕ�   ਨਵ�ਬਰ   ਿਵ�ਚ  
ਵ�ਟ   ਪਾ   ਸਕਦ�   ਹ�?  

ਹ�   ਜੀ,   ਿਬਲਕ�ਲ।   ਤ�ਸ�   ਚ�ਣ�   ਦ�   ਿਦਨ   ਤ�ਕ   ਰਿਜਸਟਰ   ਹ�   ਕ�   ਵ�ਟ   ਪਾ  
ਸਕਦ�   ਹ�।   ਇਸ   ਦ�   ਦ�   ਤਰੀਕ�   ਹਨ:  

ਪਿਹਲਾ   ਢ�ਗ:   ਤ�ਸ�   ਆਪਣੀ   ਕਾਊਂਟੀ   ਦ�   ਮ��ਖ   ਚ�ਣ   ਦਫਤਰ   ਜ�   ਿਕਸ�  
ਵੀ   ਵ�ਿਟ�ਗ   ਸ�ਟਰ   ਿਵਖ�   ਜਾ   ਕ�   ਸ�ਮ   ਡ�ਅ   ਰਿਜਸਟ��ਸ਼ਨ   ਰਾਹ�  
ਰਿਜਸਟਰ   ਹ�   ਕ�   ਵ�ਟ   ਪਾ   ਸਕਦ�   ਹ�।   ਤ�ਹਾ�   ਉ�ਥ�   ਹੀ   ਰਿਜਸਟ��ਸ਼ਨ  
ਫਾਰਮ   ਅਤ�   ਬ�ਲ�ਟ   ਪ�ਪਰ   ਿਦ�ਤ�   ਜਾਣਗ�।   

ਦ�ਸਰਾ   ਢ�ਗ:   ਜ�   ਤ�ਸ�   ਰਿਜਸਟਰਡ   ਵ�ਟਰ   ਨਹ�   ਅਤ�   ਿਕਸ�   ਵ�ਿਟ�ਗ  
ਸ�ਟਰ   ਿਵ�ਚ   ਨਹ�   ਜਾ   ਸਕਦ�,   ਿਕਰਪਾ   ਕਰਕ�   ਆਪਣੀ   ਕਾਊਂਟੀ   ਦ�   ਚ�ਣ  
ਦਫਤਰ   ਨਾਲ   ਸ�ਪਰਕ   ਕਰਕ�   "ਰੀਮ�ਟ   ਐਕਸ�ਸੀਬਲ   ਵ�ਟ   ਬਾਏ   ਮ�ਲ"  
ਵਾਰ�   ਪਤਾ   ਕਰ�   ਜੀ।  

  

 

https://voterstatus.sos.ca.gov/
http://www.registertovote.ca.gov/
http://www.registertovote.ca.gov/


 
 

ਵ�ਟ   ਪਾਉਣੀ   ਿਕਵ�   ਹ�?   ਤ�ਹਾਡ�   ਕ�ਲ   ਕਈ   ਤਰੀਕ�   ਹਨ!  
 
 

ਘਰ�   ਡਾਕ   ਰਾਹ�   ਵ�ਟ   ਪਾਉਣ   ਦੀ   ਸ�ਿਵਧਾ   
ਜ�   ਤ�ਸ�   19   ਅਕਤ�ਬਰ   2020   ਤ�ਕ   ਰਿਜਸਟਰ   ਕਰਦ�   ਹ�,   ਤ�  
ਆਪਣ�-ਆਪ   ਤ�ਹਾ�    ਡਾਕ   ਰਾਹ�   ਬ�ਲ�ਟ   ਪ�ਪਰ   (ਮਤਦਾਨ  
ਪ�ਤਰ)    ਅਤ�   ਇਸ   �   ਭਰਨ   ਅਤ�   ਮ�ੜਨ   ਵਾਰ�   ਜਾਣਕਾਰੀ   ਭ�ਜ   ਿਦ�ਤੀ  
ਜਾਵ�ਗੀ।   ਡਾਕ   ਰਾਹ�   ਿਮਿਲਆ   ਬ�ਲ�ਟ   ਪ�ਪਰ   ਮ�ੜਨ   ਦ�   ਹ�ਠ   ਿਲਖ�  
ਤਰੀਕ�   ਹਨ:  
 
1.   ਡਾਕ   ਰਾਹ�   ਬ�ਲ�ਟ   ਮ�ੜ   ਦ�ਵ�   ਜੀ   -   ਕ�ਈ   ਸਟ�ਪ   ਜ�   ਫੀਸ   ਨਹ�  
ਲ�ਗਦੀ   

● ਿਕਰਪਾ   ਕਰਕ�   ਬ�ਲ�ਟ   ਪ�ਪਰ   ਉ�ਤ�   ਦਸਤਖਤ   ਕਰਕ�  
ਸਹੀ   ਤਾਰੀਖ   ਪਾਉਣੀ   ਨਾ   ਭ��ਲ�   ਜੀ।   

● ਤ�ਹਾਡਾ   ਬ�ਲ�ਟ   ਪ�ਪਰ   ਚ�ਣ   ਿਦਵਸ,   3   ਨਵ�ਬਰ   2020,  
ਿਦਨ   ਮ�ਗਲਵਾਰ   �   ਵ�ਿਟ�ਗ   ਖਤਮ   ਹ�ਣ   ਤ�   ਪਿਹਲ�  
ਡਾਕ   ਿਵ�ਚ   ਹ�ਣਾ   ਚਾਹੀਦਾ   ਹ�।   ਤ�ਸ�   3   ਨਵ�ਬਰ   ਦ�   ਿਦਨ  
ਡਾਕਖਾਨ�   (ਪ�ਸਟ   ਆਿਫਸ)   ਬ�ਦ   ਹ�ਣ   ਤ�ਕ   ਇਸ   �  
ਉ�ਥ�   ਦ�   ਸਕਦ�   ਹ�।   ਤ�ਹਾਡ�   ਘਰ   ਦ�   ਸਾਹਮਣ�   ਬਣ�   ਡਾਕ  
ਦ�   ਡ�ਬ�   (ਮ�ਲ   ਬਾਕਸ),   ਜ�   ਜ�   ਤ�ਸ�   ਅਪਾਰਟਮ�ਟ   ਜਾ  
ਟਾਊਨਹਾਊਸ   ਿਵ�ਚ   ਰਿਹ�ਦ�   ਹ�,   ਉ�ਥ�   ਬਾਹਰ   ਜਾਣ   ਵਾਲੀ  
ਡਾਕ   (ਆਊਟਗ�ਇ�ਗ   ਮ�ਲ)   ਦ�   ਡ�ਬ�   ਰਾਹ�   ਵੀ   ਬ�ਲ�ਟ  
ਪ�ਪਰ   ਵਾਪਸ   ਕੀਤ�   ਜਾ   ਸਕਦ�   ਹਨ।   

 
2.   ਤ�ਸ�    ਡਾਕ   ਰਾਹ�   ਿਮਲ�   ਆਪਣ�   ਬ�ਲ�ਟ   ਪ�ਪਰ   �   ਿਕਸ�   ਵੀ   ਵ�ਿਟ�ਗ  
ਸ�ਟਰ   (ਮਤਦਾਨ   ਕ�ਦਰ)   ਜ�   ਬ�ਲ�ਟ   ਮ�ੜਨ   ਲਈ   ਬਣ�   ਸ�ਰ�ਿਖਅਤ  
ਬਕਸ�   (ਡ��ਪ   ਬ�ਕਸ)   ਰਾਹ�   ਮ�ੜ   ਸਕਦ�   ਹ�।   ਇਸ   ਦਾ   ਕ�ਈ   ਖਰਚਾ   ਨਹ�,  
ਸਭ   ਤਰੀਕ�   ਮ�ਫ਼ਤ   ਹਨ।   5   ਅਕਤ�ਬਰ   2020   ਤ�   ਬ�ਲ�ਟ   ਮ�ੜਨ  
ਵਾਸਤ�   ਸ�ਰ�ਿਖਅਤ   ਬਕਸ�   ਕਾਉਂਟੀ   ਿਵ�ਚ   ਅਲ�ਗ-ਅਲ�ਗ   ਜਗ�ਾ   ਉ�ਤ�  
ਲਗਾ   ਿਦ�ਤ�   ਜਾਣਗ�।   ਇਨ��   ਬਕਿਸਆਂ   ਰਾਹ�   ਤ�ਸ�   ਿਦਨ-ਰਾਤ   ਿਕਸ�   ਵੀ  
ਵ�ਲ�   3   ਨਵ�ਬਰ   2020   ਸ਼ਾਮ   8   ਵਜ�   ਤ�ਕ   ਆਪਣਾ   ਬ�ਲ�ਟ   ਪ�ਪਰ  
ਸ�ਰ�ਿਖਅਤ   ਤਰੀਕ�   ਨਾਲ   ਵਾਪਸ   ਕਰ   ਸਕਦ�   ਹ�।   ਤ�ਹਾਡ�   ਨ�ੜ�   ਬਣ�  
ਵ�ਿਟ�ਗ   ਸ�ਟਰ   ਅਤ�   ਡ��ਪ   ਬ�ਕਸ   ਦੀ   ਸ�ਚੀ,   ਸਥਾਨ,   ਪਤਾ   ਅਤ�   ਸਮ�  
ਦ�ਖਣ   ਲਈ   ਇ�ਟਰਨ�ਟ   ਰਾਹ�    eservices.sccgov.org/rov/    ਉ�ਤ�  
ਜਾਉ   ਜੀ।  
 

ਵ�ਿਟ�ਗ   ਸ�ਟਰ   ਿਵਖ�   ਜਾ   ਕ�   ਆਪ   ਵ�ਟ   ਪਾਉਣੀ   
 
ਜ�   ਤ�ਹਾ�   ਠੀਕ   ਲ�ਗਦਾ   ਹ�,   ਤ�   ਤ�ਸ�   ਵ�ਿਟ�ਗ   ਸ�ਟਰ   (ਮਤਦਾਨ   ਕ�ਦਰ)  
ਿਵ�ਚ   ਆਪ   ਜਾ   ਕ�   ਵੀ   ਵ�ਟ   ਪਾ   ਸਕਦ�   ਹ�।   ਜ�   ਤ�ਹਾ�   ਡਾਕ   ਰਾਹ�   ਬ�ਲ�ਟ  
ਪ�ਪਰ   ਿਮਿਲਆ   ਹ�   ਤ�   ਿਕਰਪਾ   ਕਰਕ�   ਉਸ   �   ਨਾਲ   ਲ�   ਕ�   ਜਾਣ   ਦੀ  
ਕ�ਿਸ਼ਸ਼   ਕਰ�   ਜੀ।   ਤ�ਸ�   ਇਸ   ਬ�ਲ�ਟ   ਪ�ਪਰ   �   ਉ�ਥ�   ਹੀ   ਵਾਪਸ   ਕਰ  
ਸਕਦ�   ਹ�।   ਜ�   ਤ�ਤ�ਸ�   ਬ�ਲ�ਟ   ਪ�ਪਰ   ਨਾਲ   ਨਹ�   ਲਾਇ   ਕ�   ਗਏ,    ਤ�  
ਤ�ਹਾ�   ਉ�ਥ�   ਵੀ   ਬ�ਲ�ਟ   ਪ�ਪਰ   ਿਮਲ   ਜਾਵ�ਗਾ।   ਤ�ਹਾਡ�   ਕਾਊਂਟੀ   ਦ�   ਚ�ਣ  

ਦਫਤਰ   ਅਤ�   ਹ�ਰ   ਵ�ਿਟ�ਗ   ਸ�ਟਰ�   ਿਵ�ਚ   "ਅਰਲੀ   ਵ�ਿਟ�ਗ"   ਅਤ�   "ਸ�ਮ  
ਡ�ਅ   ਰਿਜਸਟ��ਸ਼ਨ"   ਦੀ   ਸ�ਿਵਧਾ   ਉਪਲਬਧ   ਹ�।   
ਸ�ਟਾ   ਕਲਾਰਾ   ਕਾਊਂਟੀ   ਦ�   ਮ��ਖ   ਚ�ਣ   ਦਫਤਰ   ਦਾ   ਪਤਾ:   1555   Berger  
Drive   Building   2,   San   Jose,   CA   95112  
ਇਸ   ਪਤ�   ਉ�ਤ�   ਵ�ਿਟ�ਗ   ਦਾ   ਸਮ�  
ਸ�ਮਵਾਰ   ਤ�   ਸ਼��ਕਰਵਾਰ,   5   ਅਕਤ�ਬਰ   ਤ�   2   ਨਵ�ਬਰ,    ਸਵ�ਰ�   8   ਵਜ�  
ਤ�   ਸ਼ਾਮ   5   ਵਜ�   ਤ�ਕ   
ਸ਼ਿਨ�ਚਰਵਾਰ   -ਐਤਵਾਰ,   24   ਅਤ�   25   ਅਕਤ�ਬਰ,   31   ਅਕਤ�ਬਰ  
ਅਤ�   1   ਨਵ�ਬਰ,   ਸਵ�ਰ�   8   ਵਜ�   ਤ�   ਸ਼ਾਮ   5   ਵਜ�   ਤ�ਕ   
3   ਨਵ�ਬਰ,   ਸਵ�ਰ�   7   ਵਜ�   ਤ�   ਸ਼ਾਮ   8   ਵਜ�   ਤ�ਕ  

ਤ�ਸ�   ਕਾਊਂਟੀ   ਦ�   ਿਕਸ�   ਵੀ   ਵ�ਿਟ�ਗ   ਸ�ਟਰ   (ਮਤਦਾਨ   ਕ�ਦਰ)   ਿਵ�ਚ   ਜਾ  
ਕ�   ਵ�ਟ   ਪਾ   ਸਕਦ�   ਹ�।    ਵ�ਿਟ�ਗ   ਸ�ਟਰ   ਸ਼ਿਨ�ਚਰਵਾਰ,   31  
ਅਕਤ�ਬਰ   2020   ਤ�   ਮ�ਗਲਵਾਰ,   3   ਨਵ�ਬਰ   2020   ਤ�ਕ   ਖ��ਲ�  
ਰਿਹਣਗ�।    ਤ�ਹਾ�   ਵ�ਿਟ�ਗ   ਸ�ਟਰ�   ਦੀ   ਸ�ਚੀ,   ਪਤਾ   ਅਤ�   ਖ��ਲਣ   ਦਾ  
ਸਮ�   ਡਾਕ   ਰਾਹ�   ਭ�ਜੀ   ਜ�ਦੀ   ਚ�ਣ   ਸਮ�ਗਰੀ   ਰਾਹ�   ਦ�ਿਸਆ   ਜਾਵ�ਗਾ।  
ਤ�ਸ�   ਇ�ਟਰਨ�ਟ   ਉ�ਤ�   ਇਸ   ਵ�ਬਸਾਈਟ   ਉ�ਤ�   ਵੀ   ਇਹ   ਜਾਣਕਾਰੀ   ਦ�ਖ  
ਸਕਦ�   ਹ�:    eservices.sccgov.org/rov/  
 
ਕ�ਲੀਫ�ਰਨੀਆ   ਿਵ�ਚ    ਵ�ਟ   ਪਾਉਣ   ਦਾ   ਸਮ�   ਸਵ�ਰ�   7   ਵਜ�   ਤ�   ਸ਼ਾਮ  
8   ਵਜ�   ਤ�ਕ   ਹ�।     ਜ�   ਤ�ਸ�   ਸ਼ਾਮ   8   ਵਜ�   ਤ�ਕ   ਵ�ਟ   ਪਾਉਣ   ਲਈ   ਕਤਾਰ  
ਿਵ�ਚ   ਖੜ�   ਹ�,   ਤ�   ਤ�ਹਾ�   ਵ�ਟ   ਪਾਉਣ   ਦਾ   ਹ�ਕ   ਹ�ਵ�ਗਾ।  

ਤ�ਸ�   ਿਕਸ�   ਵੀ   ਵ�ਿਟ�ਗ   ਸ�ਟਰ   ਿਵਖ�   ਜਾ   ਕ�   ਚ�ਣ   ਕਰਮਚਾਰੀ   �   ਆਪਣਾ  
ਨਾਮ   ਅਤ�   ਪਤਾ   ਦ�ਸ�   ਜੀ।   ਅ�ਗਰ�ਜ਼ੀ   ਤ�   ਿਬਨ�   ਿਕਸ�   ਹ�ਰ   ਭਾਸ਼ਾ   ਿਵ�ਚ  
ਵ�ਟ   ਪਾਉਣ   ਲਈ   ਮਦਦ   ਲ�ਣ   ਲਈ   ਤ�ਸ�   ਉ�ਥ�   ਮ�ਜ�ਦ   ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ  
ਤ�   ਪ�ਜਾਬੀ   ਿਵ�ਚ   ਚ�ਣ   ਸਮ�ਗਰੀ   ਅਤ�   ਿਕਸ�   ਪ�ਜਾਬੀ   ਬ�ਲਣ   ਵਾਲ�  
ਕਰਮਚਾਰੀ   ਦੀਆਂ   ਸ�ਵਾਵ�   ਲਈ   ਬ�ਨਤੀ   ਕਰ   ਸਕਦ�   ਹ�।  
 
ਕੀ   ਵ�ਟਰ�   �   ਿਸਹਤਮ�ਦ   ਅਤ�   ਸ�ਰ�ਿਖਅਤ   ਰ�ਖਣ   ਲਈ  
ਿਨਯਮ   ਲਾਗ�   ਕੀਤ�   ਜਾ   ਰਹ�   ਹਨ?  
 
ਹ�   ਜੀ,   ਿਬਲਕ�ਲ।   ਵ�ਿਟ�ਗ   ਸ�ਟਰ   ਦ�   ਕਰਮਚਾਰੀ   ਮਾਸਕ   ਪਿਹਨਣ   ਤ�  
ਇਲਾਵਾ   ਪਬਿਲਕ   ਹ�ਲਥ   ਿਵਭਾਗ   ਵ�ਲ�   ਦਰਸਾਏ   ਿਨਯਮ�   ਮ�ਤਾਿਬਕ  
ਵ�ਟਰ�   �   ਸਰੀਰਕ   ਤ�ਰ   ਉ�ਤ�   ਦ�ਰ   ਰ�ਖਣ   ਲਈ   ਵ�ਿਟ�ਗ   ਸ�ਟਰ   ਿਤਆਰ  
ਕਰਨਗ�।   ਵ�ਟਰ�   �   ਵੀ   ਰਾਜ   ਪ�ਧਰੀ   ਅਤ�   ਸਥਾਨਕ   ਜਨਤਕ   ਿਸਹਤ  
ਸ�ਵਾਵ�   ਿਵਭਾਗ   ਦ�   ਨ�ਕ-ਮ��ਹ   ਢਕਣ,   ਮਾਸਕ   ਪਿਹਨਣ   ਅਤ�  
ਇ�ਕ-ਦ�ਸਰ�   ਤ�   ਦ�ਰੀ   ਬਣਾਉਣ   ਦ�   ਿਨਯਮ�   ਦੀ   ਪਾਲਣਾ   ਕਰਨੀ  
ਪਵ�ਗੀ।  

 

 

 

 

https://eservices.sccgov.org/rov/
https://eservices.sccgov.org/rov/


 
ਕੀ   ਵ�ਟ   ਪਾਉਣ   ਵ�ਲ�   ਮ��   ਆਈ.ਡੀ.   ਿਦਖਾਉਣ   ਦੀ   ਲ�ੜ   ਹ�?  
 
ਆਮ   ਤ�ਰ   ਉ�ਤ�   ਨਹ�   ਜੀ।   ਤ�ਹਾ�   ਆਈ.ਡੀ.   ਜ�   ਕ�ਈ   ਹ�ਰ   ਪਛਾਣ  
ਪ�ਤਰ   ਜ�   ਦਸਤਾਵ�ਜ਼   ਿਦਖਾਉਣ   ਦੀ   ਲ�ੜ   ਿਸਰਫ   ਉਦ�   ਹ�   ਜ�   ਤ�ਸ�  
ਪਿਹਲੀ   ਵਾਰ   ਵ�ਟ   ਪਾ   ਰਹ�   ਹ�,   ਅਤ�   ਰਿਜਸਟ��ਸ਼ਨ   ਵ�ਲ�   ਤ�ਸ�   ਆਪਣਾ  
ਡਰਾਈਵਰ   ਲਾਇਸ�ਸ   ਨ�ਬਰ   ਜ�   ਸਟ�ਟ   ਆਈ.ਡੀ.   ਨ�ਬਰ   ਜ�   ਸ�ਸ਼ਲ  
ਸਿਕਉਿਰਟੀ   ਨ�ਬਰ   ਨਹ�   ਿਦ�ਤਾ   ਸੀ।   ਅਿਜਹੀ   ਹਾਲਤ   ਿਵ�ਚ   ਲ�ੜ  
ਮ�ਤਾਿਬਕ   ਦਸਤਾਵ�ਜ਼   ਿਦਖਾਉ   ਜੀ।   ਜ�   ਤ�ਹਾ�   ਿਫਕਰ   ਹ�   ਤ�   ਆਪਣੀ  
ਕਾਊਂਟੀ   ਦ�   ਮ��ਖ   ਚ�ਣ   ਦਫਤਰ   ਨਾਲ   ਸ�ਪਰਕ   ਕਰ�   ਜੀ।  

ਕੀ   ਵ�ਟ   ਪਾਉਣ   ਵ�ਲ�   ਤ�ਸ�   ਿਕਸ�   �   ਨਾਲ   ਿਲਆ   ਸਕਦ�   ਹ�?  
 
ਹ�   ਜੀ,   ਕ�ਲੀਫ�ਰਨੀਆ   ਦ�   ਕਾ�ਨ   ਮ�ਤਾਿਬਕ   ਤ�ਸ�   ਵ�ਟ   ਪਾਉਣ   ਵ�ਲ�  
ਵ�ਧ   ਤ�   ਵ�ਧ   2   ਲ�ਕ   ਮਦਦ   ਲਈ   ਆਪਣ�   ਨਾਲ   ਿਲਜਾ   ਸਕਦ�   ਹ�।   ਇਹ  
ਮਦਦ   ਕਰਨ   ਵਾਲ�   ਿਵਅਕਤੀ   ਤ�ਹਾਡ�   ਕ�ਮ   ਜ�   ਯ�ਨੀਅਨ   ਨਾਲ  
ਸ�ਬ�ਿਧਤ   ਨਹ�   ਹ�ਣ�   ਚਾਹੀਦ�।   ਕ�ਿਸ਼ਸ਼   ਕਰ�   ਿਕ   ਆਪਣ�   ਨਾਲ   ਿਕਸ�  
ਪਿਰਵਾਰਕ   ਮ�ਬਰ   ਜ�   ਦ�ਸਤ-ਿਮ�ਤਰ   �   ਿਲਜਾ   ਸਕ�।  

 

ਜ�   ਵ�ਟ   ਪਾਉਣ   ਵ�ਲ�   ਮ��   ਕ�ਈ   ਸਮ�ਿਸਆ   ਆਉਂਦੀ   ਹ� ?  

 
ਿਦਲ   ਨਾ   ਹਾਰ�।   ਵ�ਿਟ�ਗ   ਸ�ਟਰ   ਿਵ�ਚ   ਮ�ਜ�ਦ   ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ   �    ਸ�ਮ  
ਡ�ਅ   ਵ�ਟਰ   ਰਿਜਸਟ��ਸ਼ਨ   ਵਾਰ�   ਪ��ਛ�   ਜੀ।    ਇਸ   ਤਰੀਕ�   ਰਾਹ�  
ਤ�ਸ�   ਉਸ�   ਿਦਨ   ਰਿਜਸਟਰ   ਹ�   ਕ�   ਵ�ਟ   ਪਾ   ਸਕਦ�   ਹ�।   ਜ�   ਿਕਸ�   ਕਾਰਨ  
ਇਹ   ਸ�ਿਵਧਾ   ਉਪਲਬਧ   ਨਹ�,   ਤ�    ��ਿਵਜ਼ਨਲ   ਬ�ਲ�ਟ   ਵਾਰ�   ਪ��ਛ�  
ਜੀ।    ਇਸ   ਬ�ਲ�ਟ   �   ਚ�ਣ   ਿਦਵਸ   ਤ�   ਬਾਅਦ   ਤ�ਹਾਡੀ   ਯ�ਗਤਾ   ਦੀ  
ਪੜਤਾਲ   ਉਪਰ�ਤ   ਿਗਿਣਆ   ਜਾਵ�ਗਾ।   

ਮਦਦ   ਲਈ   ਤ�ਸ�   ਹ�ਠ   ਿਲਖ�   ਨ�ਬਰ�   ਉ�ਤ�   ਸ�ਪਰਕ   ਕਰ   ਸਕਦ�   ਹ�:  
● 866-687-8683   ਅ�ਗਰ�ਜ਼ੀ   ਿਵ�ਚ   ਮਦਦ   ਲਈ   
● 888-274-8683   ਅ�ਗਰ�ਜ਼ਜ਼ੀ,   ਮ�ਡਿਰਨ,   ਕ�ਨਟ�ਨੀਜ਼,  

ਵੀਅਤਨਾਮੀ,   ਕ�ਰੀਅਨ,   ਬ�ਗਾਲੀ,   ਉਰਦ�,   ਿਹ�ਦੀ,   ਅਤ�  
ਤਗਾਲ�ਗ   ਭਾਸ਼ਾ   ਿਵ�ਚ   ਸਹਾਇਤਾ   ਲਈ   

● 888-839-8682   ਅ�ਗਰ�ਜ਼ੀ-ਸਪ�ਿਨਸ਼   ਦ�ਭਾਸ਼ੀਆ  
ਸ�ਵਾਵ�   ਲਈ   ਮ�ਫ਼ਤ   ਨ�ਬਰ  

ਕੀ   ਤ�ਸ�   ਅ�ਗਰ�ਜ਼ੀ   ਤ�   ਇਲਾਵਾ   ਹ�ਰ   ਭਾਸ਼ਾਵ�   ਿਵ�ਚ   ਵ�ਟ   ਪਾ  
ਸਕਦ�   ਹ�?  

ਹ�   ਜੀ,   ਿਬਲਕ�ਲ।   ਜ�   ਤ�ਸ�   ਖਮ�ਰ,   ਚਾਈਨੀਜ਼,   ਤਗਾਲ�ਗ,   ਿਹ�ਦੀ,  
ਜਪਾਨੀ,   ਕ�ਰੀਅਨ,   ਸਪ�ਿਨਸ਼   ਜ�   ਵੀਅਤਨਾਮੀ   ਿਵ�ਚ   ਵ�ਟ   ਪਾਉਣੀ  
ਚਾਹ��ਦ�   ਹ�,   ਤ�   ਵ�ਟ   ਪਾਉਣ   ਲਈ   ਅਨ�ਵਾਿਦਤ   ਬ�ਲ�ਟ   ਪ�ਪਰ   ਇਨ��  
ਭਾਸ਼ਾਵ�   ਿਵ�ਚ   ਉਪਲਬਧ   ਹਨ।   ਜ�   ਤ�ਸ�   ਨ�ਪਾਲੀ,   ਗ�ਜਰਾਤੀ,  

ਪ�ਜਾਬੀ,   ਤਾਿਮਲ   ਅਤ�   ਤ�ਲਗ�   ਭਾਸ਼ਾ   ਬ�ਲਦ�   ਹ�,   ਤ�   ਸ�ਟਾ   ਕਲਾਰਾ  
ਕਾਊਂਟੀ   ਿਵ�ਚ   ਤ�ਸ�   ਇਨ��   ਭਾਸ਼ਾਵ�   ਿਵ�ਚ   ਫ�ਕਸੀਮਾਈਲ   (ਨਮ�ਨਾ)  
ਬ�ਲ�ਟ   �ਾਪਤ   ਕਰ   ਸਕਦ�   ਹ�।   

ਜ�   ਤ�ਸ�   ਡਾਕ   ਰਾਹ�   ਘਰ�   ਵ�ਟ   ਪਾ   ਰਹ�   ਹ�,   ਅਤ�   ਤ�ਸ�   ਅਨ�ਵਾਦ  
(ਤਰਜਮਾ)   ਕੀਤ�   ਬ�ਲ�ਟ   ਪ�ਪਰ   (ਮਤਦਾਨ   ਪ�ਤਰ)   ਜ�   ਹ�ਰ   ਕ�ਈ  
ਸਮ�ਗਰੀ   ਪ�ਜਾਬੀ   ਿਵ�ਚ   ਚਾਹੀਦੀ   ਹ�,   ਤ�   ਿਕਰਪਾ   ਕਰਕ�   ਸ�ਟਾ  
ਕਲਾਰਾ   ਕ�ਣ   ਦ�   ਮ��ਖ   ਚ�ਣ   ਦਫਤਰ   �   ਉ�ਤ�   ਸ�ਪਰਕ   ਕਰ�   ਜੀ,   ਅਤ�  
ਉਨ��   �   ਅਨ�ਵਾਿਦਤ   ਬ�ਲ�ਟ   ਪ�ਪਰ   ਅਤ�   ਹ�ਰ   ਸਮ�ਗਰੀ   ਪ�ਜਾਬੀ  
ਿਵ�ਚ   ਤ�ਹਾ�   ਭ�ਜਣ   ਲਈ   ਬ�ਨਤੀ   ਕਰ�   ਜੀ।   ਕਾਉਂਟੀ   ਇਹ   ਸਭ  
ਤ�ਹਾ�   ਮ�ਫ਼ਤ   ਿਵ�ਚ   ਡਾਕ   ਰਾਹ�   ਭ�ਜ�ਗੀ।   

ਜ�   ਤ�ਸ�   ਆਪ   ਜਾ   ਕ�   ਵ�ਿਟ�ਗ   ਸ�ਟਰ   ਿਵ�ਚ   ਵ�ਟ   ਪਾਉਣੀ   ਚਾਹ��ਦ�   ਹ�,  
ਤ�   ਵ�ਿਟ�ਗ   ਸ�ਟਰ   (ਮਤਦਾਨ   ਕ�ਦਰ)   ਿਵਚਲ�   ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ   ਤ�  
ਪ�ਜਾਬੀ   ਿਵ�ਚ   ਸਮ�ਗਰੀ   ਦੀ   ਮ�ਗ   ਕਰ   ਸਕਦ�   ਹ�।   ਹ�   ਸਕਦਾ   ਹ�   ਿਕ  
ਵ�ਿਟ�ਗ   ਸ�ਟਰ   ਿਵ�ਚ   ਪ�ਜਾਬੀ   ਬ�ਲਣ   ਵਾਲ�   ਚ�ਣ   ਕਰਮਚਾਰੀ   ਸ�ਵਾ  
ਿਨਭਾ   ਰਹ�   ਹ�ਣ   ਜ�   ਤ�ਹਾਡੀ   ਮਦਦ   ਕਰ   ਸਕਦ�   ਹਨ।  

ਤ�ਸ�   ਇ�ਟਰਨ�ਟ   ਰਾਹ�   ਇਸ   ਪਤ�   ਉ�ਤ�   ਤ�ਹਾਡੀ   ਕਾਊਂਟੀ   ਿਵ�ਚ  
ਤ�ਹਾਡੀ   ਭਾਸ਼ਾ   ਿਵ�ਚ   ਵ�ਿਟ�ਗ   ਵਾਰ�   ਜਾਣਕਾਰੀ   �ਾਪਤ   ਕਰ   ਸਕਦ�   ਹ�:  
advancingjustice-alc.org/know-your-voting-rights/  
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