
PUNJABI

ਰੁਕੋ ਜੀ  - ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ  ਅੱਗੇ ਿਲਖੀਆ ਂਕਾ�ਟੀਆਂ ਿਵਚਲੇ ਵੋਟਰ� �ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ ਜੀ  : ਐਮਾਡੋਰ, ਬੀਊਟ,  ਕੈਲਾਵੇਰਾਸ,  ਅਲ - ਡੋਰਾਡ,
ਿਫਰਜ਼ਨ,�  ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ,  ਮਡੇਰਾ,  ਮੈਰੀਪੋਸਾ,  ਨਾਪਾ,  ਨ�ਵਾਡਾ,  ਔਰ�ਜ,  ਸੈਕਰਾਮ�ਟ, ੋ  ਸੈਨ ਮਟੇਓ,  ਸ�ਟਾ ਕਲਾਰਾ,  ਟੂਔਲਮਨੀ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣ� ੋ

ਨਵਬੰਰ 2020 ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਸੰਬੰਧੀ ਹੱਕ�ਨੂੰ  ਜਾਣੋ

ਸਾਰੇ ਿਰਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ� ੰਨੂ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਬੈਲੱ ਟ ਭੇਜਣੇ  ੁਰ ੂਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ

ਬੈਲੱ ਟ ਡ�ੌਪ ਬਾਕਸ ਖੁੱ ਲਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ� ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹੀ ਸਮ� �ਤੇ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 19
ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ੰਨੂ�ਿਰਜਸਟਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸ� ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਖੁੰ ਝਾ ਿ
ਦੰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਰਜਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰੀਿਕਆਂ ਵਾਰੇ ਅੱਗੇ�ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ
ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ।

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਾ�ਟੀਆਂ �ਿਨ�ਚਰਵਾਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤ� ਅਰਲੀ ਵੋਿਟੰਗ (ਸਮ� ਤ� ਿ
ਪਹਲ� ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ) �ੁਰੂ�ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਖੀਰਲਾ ਿਦਨ
ਮੰਗਲਵਾਰ 3 ਨਵੰਬਰ 2020 
(ਚੋਣ ਿਦਵਸ)

31 ਅਕਤੂਬਰ 2020

5 ਅਕਤੂਬਰ 2020

19 ਅਕਤੂਬਰ 2020 

6 ਅਕਤੂਬਰ 2020

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ

ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤ� ਿਪਹਲ� ਤੁਹਾਨੰ  ੂਿਰਜਸਟਰ ਹੋਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਜੇ

ਤੁਸ� ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂ ਰਤ� ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਦ ੇਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਵੋਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ

. ਤੁਸ� ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਿਗਰਕ (ਿਸਟੀਜ਼ਨ) ਹੋ

● ਤੁਸ� ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਿਰਹਣ ਵਾਲ ੇਹੋ

● ਚੋਣ� ਦੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ

● ਤੁਸ� ਇਸ ਵੇਲ ੇਜੇਲ ਿਵੱਚ ਨਹ�, ਜ� ਿਕਸ ੇਗੰਭੀਰ ਫੈਲੋਨੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ

ਪੈਰੋਲ �ਤੇ ਨਹ�, ਅਤੇ

● ਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨ� ਤੁਹਾਨੰ  ੂਮਾਿਨਸਕ ਤੌਰ �ਤੇ ਅਯੋਗ ਨਹ� ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ

ਕੀ ਤੁਸ� ਿਪਹਲਾ ਹੀ ਿਰਜਸਟਰਡ ਹੋ?ੇ

ਆਪਣੀ ਿਰਜਸਟਰੇ�ਨੰਨ ੂ ਚੈਕ ਕਰੋ, ਜ� ਲੋੜ ਮੁਤਾਿਬਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ ਜੀ।
ਤੁਸ� https://voterstatus.sos.ca.gov �ਤੇ ਜਾ ਕੇ

● ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ

● ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹ� ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਹੋ

● ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ� ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾ ਾ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾ�ਟੀ ਜ�

ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਿਰਜਸਟਰੇ ਨ

ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਸੋਮਵਾਰ, 19 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ 
ਹੋ:

● ਇੰਟਰਨ��ਟ �ਤੇ   www.registertovote.ca.gov
● ਡੀ.ਐਮ.ਵੀ, ਡਾਕਖਾਨ�, ਲਾਈਬ�ੇਰੀ ਜ� ਕਾ�ਟੀ ਦ ੇਮੁੱਖ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਿਵਖੇ

ਵੋਟਰ ਿਰਜਸਟ�ੇ ਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ

● 800-345-8683 �ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸ� ਵੋਟਰ ਿਰਜਸਟ�ੇ ਨ ਫਾਰਮ ਡਾਕ

ਰਾਹ� ਤੁਹਾਨੰ  ੂਭੇਜਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਇਹ ਫਾਰਮ 19
ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਡਾਕ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ

ਸਟ�ਪ ਜ� ਫੀਸ ਨਹ� ਲੱਗਦੀ।

ਹ� ਜੀ, ਿਬਲਕੁਲ। ਤੁਸ� ਸੇਮ ਡੇਅ ਿਰਜਸਟ�ੇ�ਨ ਰਾਹ� ਚੋਣ� ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਿ ਰਜਸਟਰ ਹੋ

ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ�ਹਨ:
ਿਪਹਲਾ ਢੰਗ: ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਿਰਜਸਟਰ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਵੋ

ਕੀ ਤੁਸ� 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਿਰਜਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾ

ਸਕਦੇ ਹੋ?

19 ਅਕਤੂਬਰ ਤ�

2 ਨਵੰਬਰ

19 ਅਕਤੂਬਰ ਤ� 2 ਨਵਬੰਰ

3 ਨਵੰਬਰ ੰਨੂ
(ਚੋਣ ਿਦਵਸ)

ਆਪਣੇ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ੰਨ
ਿਰਜਸਟਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉ ਜੀ।
ਇਸ ਇੰਟਰਨ�ਟ ਪਤ ੇਰਾਹ� ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ

ਵਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ:
www.sos.ca.gov/county-elections-
offices. 

ਆਪਣੀ ਕਾਊਂਟੀ ਿਵਚਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੋਿਟੰਗ ਸੈਂਟਰ 
(ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ) ਿਵਖੇ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉ 
ਜੀ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਵੋਿਟੰਗ 
ਸੈਂਟਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਪਣੇ 
ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ 
ਵੋਿਟੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰੋ 
ਜੀ:https://www.sos.ca.gov/elections/
polling-place/. 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕੱਥੇ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦਾ 
ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੀ: www.sos.ca.gov/
county-elections-offices. 

ਦੂਸਰਾ ਢੰਗ: ਜ ੇਤੁਸ� ਿਰਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਨਹ� ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੋਿਟੰਗ ਸ�ਟਰ ਿ
ਵੱਚ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦੇ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾ�ਟੀ�ਦੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ "ਰੀਮੋਟ ਐਕਸੈਸੀਬਲ ਵੋਟ ਬਾਏ ਮੇਲ" ਵਾਰ ੇਪਤਾ ਕਰੋ

ਜੀ।

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


ਵੋਿਟੰਗ ਸੈਂਟਰ ਿਵਖੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਿਟੰਗ ਸਂੈਟਰ (ਮਤਦਾਨ ਕਂੇਦਰ) ਿਵੱਚ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਵੀ 
ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੌਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤਂੋ ਿਬਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਵੋਿਟੰਗ ਕਂੇਦਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਿਿਮਲਆ ਬੈਲੱਟ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ 
ਕੇ ਆਉ ਜੀ। 

ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ, 3 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੰੂ ਹਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ 
ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤਂੋ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ 
ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਾਊਂਟੀਆਂ ਵੱਲਂੋ ਵੋਿਟੰਗ ਕਂੇਦਰ ਿਸਨੱਚਰਵਾਰ, 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੰੂ ਖੋਲ 
ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਂੋ ਿਪਹਲਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਂੇਦਰ 
ਖੋਲ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਊਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 
ਜੀ। 

ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਵੋਿਟੰਗ ਸਂੈਟਰ ਿਵਖੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱੁਖ 
ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਂੋ ਿ ਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ 
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤਂੋ ਪੰਜਾਬੀ 
ਿਵੱਚ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਅਗੰਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰੇਕ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਿਨਯਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ 
ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੋਿਟੰਗ ਕੇਂਦਰ ਿਵੱਚ 
ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਵੋਿਟੰਗ ਸੈਂਟਰ ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਊਂਟੀ ਿਵੱਚ ਇਨਹ੍ਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਿਮਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਅਰਬੀ, ਅਰਮੀਨੀਅੰਨ, ਬੰਗਾਲੀ, ਬਰਮੀ, ਚੀਨੀ, ਫਾਰਸੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਿਹੰਦੀ, ਹਮਾਉਂਗ, ਲੋਕਾਨੋ, 
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਅਨ, ਜਪਾਨੀ, ਖਮੇਰ, ਕੋਰੀਅਨ, ਲਾਓ, ਮੀਇੰਨ, ਮੰਗੋਲੀਅਨ, ਨੇਪਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸਪੈਿਨਸ਼, ਸੀਰੀਆਕ, ਤਗਾਲੋਗ, ਤਾਿਮਲ, ਤੇਲਗੂ, ਥਾਈ, ਉਰਦੂ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ 

ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਊਂਟੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਵੋਿਟੰਗ ਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: https://www.advancingjustice-alc.org/know-
your-voting-rights/.
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ਂ ਆਪਣੀ ਕਾਊਂਟੀ ਿਵਚਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੋਿਟੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ) ਿਵਖੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣਾ 
ਬੈਲੱਟ ਪੇਪਰ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਵੋਿਟੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ
ਪਤਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ https://www.sos.ca.gov/elections/
polling-place/ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇੜਲੇ ਵੋਿਟੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਣ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਊਂਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਬੈਲੱਟ ਪੇਪਰ ਮੋੜਨ ਲਈ
ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬਕਸੇ (ਡਰ੍ੌਪ ਬੌਕਸ) ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਿਵਧਾ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੀ
ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵੱਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਿਧਆਨ ਦੇਵੋ 
ਜੀ।

ਜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?

ਿਦਲ ਨਾ ਹਾਰੋ। ਵੋਿਟੰਗ ਸੈਂਟਰ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਡੇਅ 
ਵੋਟਰ ਿਰਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਵਾਰੇ ਪੁੱਛੋਂ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਿਦਨ 
ਿਰਜਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੁਿਵਧਾ 
ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਰ੍ੋਿਵਜ਼ਨਲ ਬੈਲੱਟ ਵਾਰੇ ਪੁੱਛੋਂ ਜੀ। ਇਸ ਬੈਲੱਟ ਨੂੰ 
ਚੋਣ ਿਦਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਿਿਗਣਆ 
ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•
•

866-687-8683 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ
888-274-8683 ਅੰਗਰੇਜ਼ਜ਼ੀ, ਮੈਂਿਡਰਨ, ਕੈਨਟੋਨੀਜ਼,
ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਕੋਰੀਅਨ, ਬੰਗਾਲੀ, ਉਰਦੂ, ਿਹੰਦੀ, ਅਤੇ ਤਗਾਲੋਗ
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ

• 888-839-8682 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਸਪੈਿਨਸ਼ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਨੰਬਰ

ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਿਕਵ� ਹੈ ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ! 

ਜੇ ਤੁਸ� 19 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਿਰਜਸਟਰ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤ� ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੁਹਾਨੰ ੂਡਾਕ

ਰਾਹ� ਬੈਲੱਟ ਪੇਪਰ (ਮਤਦਾਨ ਪੱਤਰ)
ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ  ਭਰਨ ਅਤੇ ਮੋੜਨ ਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਕ ਰਾਹ� ਿਿਮਲਆ

ਬੈਲੱਟ ਪੇਪਰ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇਤਰੀਕ ੇਹਨ:

ਡਾਕ ਰਾਹ� ਬੈਲੱਟ ਮੋੜ ਦੇਵੋ ਜੀ - ਕੋਈ ਸਟ�ਪ ਜ� ਫੀਸ ਨਹ� ਲੱਗਦੀ

• ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਲੱਟ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ ਪਾਉਣੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ 
ਜੀ। 

• ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੱਟ ਪੇਪਰ ਚੋਣ ਿਦਵਸ, 3 ਨਵੰਬਰ 2020, ਿਦਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਿਟੰਗ 
ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਡਾਕ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਿਦਨ 
ਡਾਕਖਾਨੇ (ਪੋਸਟ ਆਿਫਸ) ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਡਾਕ ਦੇ ਡੱਬੇ (ਮੇਲ ਬਾਕਸ), ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾ 
ਟਾਊਨਹਾਊਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਾਕ (ਆਊਟਗੋਇੰਗ 
ਮੇਲ) ਦੇ ਡੱਬੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੈਲੱਟ ਪੇਪਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਿਕੱਥੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਆਪਣੇ ਵੋਿਟੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਕਾਊਂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਚੋਣ 
ਸਮੱਗਰੀ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
www.sos.ca.gov/elections/polling-place/.

ਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਿਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਹਾਂ ਜੀ, ਿਬਲਕੁਲ। ਵੋਿਟੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਸਕ ਿਪਹਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਬਲਕ 
ਹੈਲਥ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਿਨਯਮਾਂ ਮੁਤਾਿਬਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੂਰ 
ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੋਿਟੰਗ ਸੈਂਟਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ 
ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਨੱਕ-ਮੂੰਹ ਢਕਣ, ਮਾਸਕ ਿਪਹਨਣ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ 
ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਕੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ.ਡੀ. ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ.ਡੀ. ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿਸਰਫ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਪਹਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ 
ਿਰਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਆਈ.ਡੀ. 
ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਕਉਿਰਟੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਲੋੜ 
ਮੁਤਾਿਬਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਦਖਾਉ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਫਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ 
ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ। 

ਕੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਹਾਂ ਜੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਿਬਕ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੋਕ 
ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੰਮ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਬਿੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 
ਿਕਸੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ-ਿਮੱਤਰ ਨੂੰ ਿਲਜਾ ਸਕੋ।

ਘਰੋਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ

www.sos.ca.gov/elections/polling-place/
https://www.sos.ca.gov/elections/polling-place/
https://www.advancingjustice-alc.org/know-your-voting-rights/

