
 

 
 
 
 
 
ਸ�ਟਾ   ਕਲਾਰਾ   ਕਾਊਂਟੀ   ਦ�   ਪ�ਜਾਬੀ   ਵ�ਟਰ�   ਲਈ   ਮਦਦ   ਸ�ਬ�ਧੀ   ਜ਼ਰ�ਰੀ   ਸ�ਚਨਾ  

 
 
ਡਾਕ   ਰਾਹ�   ਘਰ�   ਵ�ਟ   ਪਾਉਣ   ਵ�ਲ�  
ਤ�ਸ�   ਚ�ਣ�   ਦ�   ਿਦਨ,   3   ਨਵ�ਬਰ   2020,   ਤ�   ਪਿਹਲਾ   ਪ�ਜਾਬੀ   ਭਾਸ਼ਾ   ਿਵ�ਚ   ਚ�ਣ�   ਨਾਲ   ਸ�ਬ�ਿਧਤ   ਜਾਣਕਾਰੀ   ਭਰਪ�ਰ   ਸਮ�ਗਰੀ   ਡਾਕ   ਰਾਹ�  
ਮ�ਫ਼ਤ   �ਾਪਤ   ਕਰ   ਸਕਦ�   ਹ�।   ਇਹ   ਸਮ�ਗਰੀ   ਹਾਿਸਲ   ਕਰਨ   ਲਈ   ਿਕਰਪਾ   ਕਰਕ�   https://voterstatus.sos.ca.gov   ਉ�ਤ�   ਜਾ   ਕ�  
ਆਪਣੀ   ਵ�ਟਰ   ਰਿਜਸਟ��ਸ਼ਨ   �   ਅ�ਪਡ�ਟ   ਕਰਕ�   ਆਪਣੀ   ਭਾਸ਼ਾ   ਪ�ਜਾਬੀ   ਿਲਖ�   ਤ�   ਿਕ   ਕਾਊਂਟੀ   ਦ�   ਮ��ਖ   ਚ�ਣ   ਦਫਤਰ    ਤ�ਕ   ਤ�ਹਾਡੀ  
ਬ�ਨਤੀ   ਪਹ��ਚ   ਸਕ�।   ਤ�ਸ�   ਚ�ਣ   ਦਫਤਰ   �   866-430-8683   ਉ�ਤ�   ਸ�ਪਰਕ   ਕਰਕ�   ਵੀ   ਪ�ਜਾਬੀ   ਿਵ�ਚ   ਸਮ�ਗਰੀ   ਲਈ   ਬ�ਨਤੀ   ਕਰ  
ਸਕਦ�   ਹ�।   
 
ਤ�ਸ�   ਪ�ਜਾਬੀ   ਿਵ�ਚ   ਫ�ਕਸੀਮਾਈਲ   (ਨਮ�ਨਾ)   ਬ�ਲ�ਟ   (ਮਤਦਾਨ   ਪ�ਤਰ)   ਮ�ਗਵਾ   ਸਕਦ�   ਹ�।   ਇਹ   ਅ�ਗਰ�ਜ਼ੀ   ਿਵਚਲ�   ਅਸਲੀ   ਬ�ਲ�ਟ   ਦਾ  
ਤਰਜਮਾ   (ਅਨ�ਵਾਦ)   ਹ�ਵ�ਗਾ,   ਿਜਸ   ਨਾਲ   ਤ�ਹਾਡ�   ਲਈ   ਅ�ਗਰ�ਜ਼ੀ   ਦਾ   ਬ��ਲਟ   ਭਰਨਾ   ਸ�ਖਾ   ਹ�ਵ�ਗਾ।   ਯਾਦ   ਰ�ਖ�   ਜੀ   ਿਕ   ਇਸ  
ਫ�ਕਸੀਮਾਈਲ   ਬ�ਲ�ਟ   �   ਤ�ਸ�   ਿਸਰਫ   ਇ�ਕ   ਨਮ�ਨ�   ਵਜ�   ਵਰਤ   ਸਕਦ�   ਹ�,   ਇਸ   ਉ�ਤ�   ਵ�ਟ   ਨਹ�   ਪਾ   ਸਕਦ�।   ਜ�   ਇਹ   ਸਮ�ਗਰੀ  
ਉਪਲਬਧ   ਹ�   ਤ�   ਇਸ   �   ਹਾਿਸਲ   ਕਰਨਾ   ਤ�ਹਾਡਾ   ਹ�ਕ   ਹ�   ਅਤ�   ਕਾਊਂਟੀ   ਤ�ਹਾ�   ਇਹ   ਮ�ਫ਼ਤ   ਿਵ�ਚ   ਦ�ਵ�ਗੀ।   
 
ਜ�   ਤ�ਹਾ�   ਪ�ਜਾਬੀ,   ਜ�   ਤ�ਹਾਡੀ   ਮਨਪਸ�ਦ   ਭਾਸ਼ਾ   ਿਵ�ਚ   ਚ�ਣ   ਸਮ�ਗਰੀ   ਨਹ�   ਿਮਲਦੀ   ਤ�   ਿਕਰਪਾ   ਕਰਕ�   ਕਾਊਂਟੀ   ਮ��ਖ   ਚ�ਣ   ਦਫਤਰ  
ਨਾਲ   ਦ�ਬਾਰਾ   ਸ�ਪਰਕ   ਕਰ�   ਜੀ।  
 
ਵ�ਿਟ�ਗ   ਕ�ਦਰ   ਿਵ�ਚ   ਜਾ   ਕ�   ਵ�ਟ   ਪਾਉਣ   ਸਮ�  
ਿਕਸ�   ਵੀ   ਵ�ਟ   ਕ�ਦਰ   ਿਵ�ਚ   ਜਾ   ਕ�   ਵ�ਟ   ਪਾਉਣ   ਵ�ਲ�   ਤ�ਸ�   ਜ਼�ਬਾਨੀ   ਮਦਦ   ਲ�   ਸਕਦ�   ਹ�।   ਵ�ਟ   ਪਾਉਣ   ਵ�ਲ�    ਤ�ਸ�   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�।  
 
ਅਗਰ   ਤ�ਹਾਡ�   ਵ�ਿਟ�ਗ   ਸ�ਟਰ   ਜ�   ਮਤਦਾਨ   ਕ�ਦਰ   ਿਵਖ�   ਮ�ਜ�ਦ    ਕ�ਈ   ਕਰਮਚਾਰੀ   ਪ�ਜਾਬੀ   ਬ�ਲਦਾ   ਹ� ,   ਤ�   ਉਨ��   ਨ�   ਕ�ਈ  
ਸਿਟ�ਕਰ   ਜ�   ਰੀਬਨ   ਪਿਹਿਨਆ   ਹ�ਵ�ਗਾ    ਿਜਸ   ਉ�ਤ�   ਿਲਿਖਆ   ਹ�ਵ�ਗਾ   ਿਕ   ਉਹ   ਿਕਹੜੀਆ ਂ  ਭਾਸ਼ਾਵ�   ਬ�ਲਦ�   ਹਨ।  
 
ਿਜਸ   ਇਲਾਕ�   ਿਵ�ਚ   ਤ�ਸ�   ਰਿਜਸਟਰਡ   ਵ�ਟਰ   ਹ�,   ਉਸ   ਇਲਾਕ�   ਦ�   ਮਤਦਾਨ   ਕ�ਦਰ   (ਵ�ਿਟ�ਗ   ਸ�ਟਰ)   ਿਵਖ�   ਫ�ਕਸੀਮਾਈਲ   ਬ�ਲ�ਟ  
ਉਪਲਬਧ   ਹ�   ਤ�    ਤ�ਸ�   ਵ�ਿਟ�ਗ   ਸ�ਟਰ   ਿਵ�ਚ   ਖ�ਦ   ਜਾ   ਕ�   ਵ�ਟ   ਪਾਉਣ   ਵ�ਲ�   ਪ�ਜਾਬੀ   ਿਵ�ਚ   ਤਰਜਮਾ   ਕੀਤ�   ਫ�ਕਸੀਮਾਈਲ  
ਬ�ਲ�ਟ   ਦੀ   ਵਰਤ�   ਕਰ   ਸਕਦ�   ਹ�।     ਯਾਦ   ਰ�ਖ�   ਜੀ   ਿਕ   ਇਸ   ਫ�ਕਸੀਮਾਈਲ   ਬ�ਲ�ਟ   �   ਤ�ਸ�   ਿਸਰਫ   ਇ�ਕ   ਨਮ�ਨ�   ਵਜ�   ਅ�ਗਰ�ਜ਼ੀ   ਦਾ  
ਅਸਲੀ   ਬ�ਲ�ਟ   ਪ�ਪਰ   ਭਰਨ   ਲਈ   ਵਰਤ   ਸਕਦ�   ਹ�।   ਵ�ਿਟ�ਗ   ਸ�ਟਰ   ਿਵਖ�   ਆਸਾਨੀ   ਨਾਲ   ਤ�ਹਾ�   ਪ�ਜਾਬੀ   ਿਵ�ਚ   ਅਨ�ਵਾਿਦਤ  
ਫ�ਕਸੀਮਾਈਲ   ਬ�ਲ�ਟ   ਿਮਲ   ਜਾਣ�   ਚਾਹੀਦ�   ਹਨ।   ਇਨ��   ਦੀਆਂ   ਿਨਕਲ   (ਕਾਪੀਆਂ)   ਤ�ਹਾਡੀ   ਸ�ਿਵਧਾ   ਲਈ   ਤ�ਹਾ�   ਮ�ਹ�ਈਆ   ਕਰਵਾਈਆਂ  
ਗਈਆਂ   ਹ�ਣਗੀਆਂ   ਤ�   ਿਕ   ਤ�ਸ�   ਵ�ਿਟ�ਗ   ਵ�ਲ�   ਬ�ਥ   ਿਵ�ਚ   ਵਰਤ   ਸਕ�।   ਉ�ਥ�   ਮ�ਜ�ਦ   ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ   �   ਤ�ਹਾ�   ਸਹੀ   ਫ�ਕਸੀਮਾਈਲ  
ਬ�ਲ�ਟ   ਦ�ਣ   ਲਈ   ਬ�ਨਤੀ   ਕਰ�   ਜੀ।  
 
ਜ�   ਤ�ਹਾ�   ਵ�ਿਟ�ਗ   ਵ�ਲ�   ਿਕਸ�   ਵੀ   ਤਰ��   ਦੀ   ਮ�ਸ਼ਿਕਲ   ਆਉਂਦੀ   ਹ�   ਤ�   ਿਕਰਪਾ   ਕਰਕ�   ਸ�ਟਾ   ਕਲਾਰਾ   ਕਾਊਂਟੀ   ਦ�   ਚ�ਣ  
ਦਫਤਰ   ਨਾਲ   866-430-8683   ਉ�ਤ�   ਜ�   888-274-8683   ਉ�ਤ�   ਸਾਡ�   ਨਾਲ   ਸ�ਪਰਕ   ਕਰ�   ਜੀ।  

 


