
 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੋਟਰ� ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾ�ਾਵ� ਿਵੱਚ ਮਦਦ 
ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣ� ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 

ਸੂਚਨਾ: 
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਚੋਣ� ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਿਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨ�ਟ ਰਾਹ�  voterstatus.sos.ca.gov �ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ 
ਰਿਜਸਟਰੇ�ਨ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਜ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ� �ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤ� ਕਾ�ਟੀ ਚੋਣ ਿਵਭਾਗ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਮੁਫਤ ਭੇਜੇਗਾ। 

 
ਅਗਰ ਤੁਸ� ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਕਾ�ਟੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ : 

ਐਲਾਮੀਡਾ  (510) 272-6973 ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ  (916) 875-6451 

ਕ�ਟਰਾ ਕੌਸਟਾ  (925) 335-7800 ਸੈਨ ਹੋਆਿਕਨ  (209) 468-8683 

ਫਿਰਜ਼ਨ�  (559) 600-8683 ਸ�ਟਾ ਕਲਾਰਾ  (408) 299-8683 ਜ� 
(866) 430-8683 

ਕਰਨ  (661) 868-3590 ਜ� 
(800) 452-8683 

ਸਟੈਿਨਸਲਾਅ  (209) 525-5200 

ਮਡੇਰਾ  (559) 675-7720 ਸੱਟਰ   (530) 822-7122 

ਮਰਸੈਡ  (209) 385-7541 ਯੋਲੋ  (530) 666-8133 

ਪਲੈਸਰ  (530) 886-5650  

 
ਚੋਣ ਦੇ ਿਦਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ,  ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਅਸਲੀ ਬੈਲੱਟ ਪੇਪਰ 
( ਮਤਦਾਨ ਪੱਤਰ ) ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਫੈਕਸੀਮਾਈਲ ( ਨਮੂਨਾ ) ਬੈਲੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਨਹ�। ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਿਵਚਲੇ ਅਸਲੀ ਬੈਲੱਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ( ਅਨੁਵਾਦ ) ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਬੈਲੱਟ ਪੇਪਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਤੁਸ� ਇਸ ਫੈਕਸੀਮਾਈਲ ( ਨਮੂਨਾ ) ਬੈਲੱਟ �ਤੇ ਵੋਟ ਨਹ� ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਫੈਕਸੀਮਾਈਲ ( ਨਮੂਨਾ ) ਬੈਲੱਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤ� ਕਾ�ਟੀ 
ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਇਸ ਨੰੂ ਡਾਕ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਖਰਚ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਭੇਜੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸ� ਘਰ� ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਫੈਕਸੀਮਾਈਲ 
( ਨਮੂਨਾ ) ਬੈਲੱਟ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਿਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। 
 
ਵੋਿਟੰਗ ਸ�ਟਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ  ਿਕ �ਥੇ ਕੋਈ ਿਨ�ਾਨ ਿਚੰਨ �ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ 
ਫੈਕਸੀਮਾਈਲ ( ਨਮੂਨਾ ) ਬੈਲੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਫੈਕਸੀਮਾਈਲ ( ਨਮੂਨਾ ) ਬੈਲੱਟ ਵੋਿਟੰਗ 
ਸ�ਟਰ ਿਵਖੇ ਿਕਤੇ ਕੰਧ ਜ� ਬੋਰਡ �ਤੇ ਸਾਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛਾਪ ਕੇ ਜਿੜ�ਆ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਫੈਕਸੀਮਾਈਲ ( ਨਮੂਨਾ ) ਬੈਲੱਟ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤ� ਤੁਸ� ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੂਥ ਿਵੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੈਲੱਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹ� ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ  ਿਲਜਾ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। 
 
ਤੁਸ� ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ  ਵੋਿਟੰਗ ਸ�ਟਰ ਜ� ਮਤਦਾਨ ਕ�ਦਰ ਿਵਖੇ ਮੌਜੂਦ  ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ , ਤ� ਉਨ� � ਨ� ਕੋਈ ਸਿਟੱਕਰ ਜ� ਰੀਬਨ 
ਪਿਹਿਨਆ ਹੋਵੇਗਾ  ਿਜਸ �ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਹੜੀਆਂ ਭਾ�ਾਵ� ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਵੋਿਟੰਗ ਸ�ਟਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਨ�ਾਨ ਿਚੰਨ ਰਾਹ� ਵੀ 
ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ �ਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। 
 
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ  ਤੁਸ� ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 2 ਲੋਕ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜ� 
ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਹ� ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੋਿ�� ਕਰੋ ਿਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਜ� ਦੋਸਤ - ਿਮੱਤਰ ਨੰੂ ਿਲਜਾ ਸਕੋ। 
 

ਜੇ ਤੁਸ� �ਪਰ ਿਲਖੀਆਂ ਕਾ�ਟੀਆਂ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਰਿਹੰਦੇ ਤ� ਪੰਜਾਬੀ ਭਾ�ਾ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਬੈਲੱਟ ਪੇਪਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹਨ। 

 

 

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

