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ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 
ਰਾਹੀ ਂ voterstatus.sos.ca.gov ਉਤੱੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ
ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਿਲਟਰੇਚਰ) ਦਾ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤG ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਤਰਜਮਾ (ਅਨੁਵਾਦ) ਪJਾਪਤ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,  ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨLਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਜੇ ਤੁਸੀ  ਂਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਨਹੀ  ਂਹੋ, ਤਾ ਤੁਸੀ  ਂਇੰਟਰਨੈਟ 
ਰਾਹੀ  ਂregistertovote.ca.gov ਉਤੱੇ ਜਾਂ ਡੀ.ਐਮ.ਵੀ , ਡਾਕਖਾਨੇ , 
ਲਾਇਬJੇਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਊਟਂੀ ਦੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਤG ਫਾਰਮ ਪJਾਪਤ 
ਕਰਕੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀ  ਂਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ 
ਤਾਰੀਖ ਖੁੰਝਾ ਵੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀ  ਂਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤG ਬਾਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 
ਿਦਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਿਦਨ ਨੰੂ ਵੀ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ19 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਖੁਦ ਨੰੂ 
ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਵਾਉਦਂੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਘਰੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਬੈਲੱਟ ਪੇਪਰ (ਮਤਦਾਨ ਪੱਤਰ) 
ਿਮਲ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਤਰMਾਂ ਦੇ ਸਟNਪ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ।ਂ ਇਹ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਬੈਲੱਟ ਪੇਪਰ ਨੰੂ 3 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤR ਪਿਹਲਾਂ ਡਾਕ 
ਰਾਹੀ ਂਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਡਾਕ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਤੁਸੀ ਂ3 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਿਦਨ ਡਾਕ ਘਰ (ਪੋਸਟ ਆਿਫਸ) ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੰੂ ਉਥੱੇ 

ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਡਾਕ 
ਦੇ ਡੱਬੇ (ਮੇਲ ਬਾਕਸ) ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਅਪਾਰਟਮNਟ ਜਾ 
ਟਾਊਨਹਾਊਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਉਥੱੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀ ਡਾਕ (ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਮੇਲ) ਦੇ ਡੱਬੇ ਰਾਹੀ ਂਵੀ 
ਬੈਲੱਟ ਪੇਪਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਬੈਲੱਟ ਪੇਪਰ ਨੰੂ ਕਾਉਟਂੀ ਵੱਲR  
ਿਨਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬਕਿਸਆਂ ਰਾਹੀ ਂਵੀ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਕਸੇ ਕਾਉਟਂੀ 
ਿਵੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗMਾ ਉਤੱੇ, ਿਜਵX ਿਕ ਲਾਇਬYੇਰੀ, ਕਾਉਟਂੀ ਚੋਣ ਦਫਤਰ, 
ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸNਟਰ ਆਿਦ ਿਵਖੇ ਅਕਤੂਬਰ ਿਵੱਚ ਲਗਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨMਾਂ ਦੀ 
ਸੂਚੀ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਕਾਉਟਂੀ ਵੱਲR  ਬੈਲੱਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਚੋਣ 
ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀ ਂਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਬੈਲੱਟ ਪੇਪਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਵੋਿਟੰਗ ਕXਦਰ ਿਵਖੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ 
ਵੋਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਤੁਸੀ ਂਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀ ਂਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਲੱਟ ਪੇਪਰ ਦੀ 
ਿਗਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ 

 

ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ, 3 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੰੂ ਹਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਵੋਟ 
ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤR ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 
ਵੋਿਟੰਗ ਕXਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
sos.ca.gov/elections/polling-place 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਾਊਟਂੀਆਂ ਵੱਲR  ਵੋਿਟੰਗ ਕXਦਰ 
ਸਿਨੱਚਰਵਾਰ, 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੰੂ ਖੋਲ ਿਦੱਤੇ 
ਜਾਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉਤੱੇ ਇਸ ਤR 
ਪਿਹਲਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕXਦਰ ਖੋਲ ਿਦੱਤੇ 
ਜਾਣ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਊਟਂੀ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 
ਜੀ। ਤੁਸੀ ਂਅਰਲੀ ਵੋਿਟੰਗ (ਚੋਣ ਦੇ ਿਦਨ ਤR ਪਿਹਲਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ) ਕXਦਰਾਂ ਦੀ ਦਾ 
ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਿਮਿਲਆ ਬੈਲੱਟ ਪੇਪਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ 
ਬਣੇ ਬਕਿਸਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀ ਂਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
caearlyvoting.sos.ca.gov (ਇਹ ਿਲੰਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਉਟਂੀਆਂ ਲਈ 
ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂਹੈ ਜੀ) 

ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੌਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤR ਿਬਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ
ਵੋਿਟੰਗ ਕXਦਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਿਮਿਲਆ ਬੈਲੱਟ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 
ਲੈ ਕੇ ਆਉ ਜੀ।  

ਪਿਹਲਾ  ਤਰੀਕਾ:  ਡਾਕ  ਰਾਹੀ  ਂਘਰ1  ਵੋਟ  ਪਾਉਣੀ  ਤੁਸੀ  ਂ2 ਤਰੀਿਕਆਂ  ਰਾਹੀ  ਂਵੋਟ  ਪਾ  ਸਕਦੇ  ਹੋ।  


