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ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਂਕਈ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਵ ਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ  ੋ। ਕੋਵਵਡ-19 ਦੀ ਮ ਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ  ਰਕੇ 

ਰਵਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਨ ੰ  ਡਾਕ ਰਾ ੀ ਂਬੈਲਿੱਟ ਪੇਪਰ (ਮਤਦਾਨ ਪਿੱਤਰ) ਭੇਵਿਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਬੈਲਿੱਟ ਪੇਪਰ ਨ ੰ  ਡਾਕ ਰਾ ੀ ਂਵੀ ਵਾਪਸ 

ਮੋੜ ਸਕਦੇ  ੋ, ਿਾਂ ਖੁਦ ਵੋਵਟੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ) ਵਵਿੱਚ ਿਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ  ੋ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਵਿੱਚ ਵੋਵਟੰਗ ਵਾਰ ੇਜ਼ਰ ਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ 

ਤੁ ਾਡੇ ਲਈ ਮੁ ਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ  ੈ।  
  

 ੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਅਿੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀ ਂregistertovote.ca.gov ਉਿੱਿੇ 

ਜਾਉ ਜੀ।  

ਰਵਿਸਟਰ  ੋਣ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਤੁਸੀ ਂਵੋਟ ਨ ੀ ਂਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀ ਂਸਪੈਵਨਸ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਵ ੰਦੀ, ਿਪਾਨੀ, ਖਮੇਰ, ਕੋਰੀਅਨ, ਤਗਾਲੋਗ, ਥਾਈ ਅਤ ੇ

ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਵਿੱਚ ਰਵਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ  ੋ। ਿੇ ਤੁਸੀ ਂਰਵਿਸਟਰਡ  ੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਿੱਪਰ ਵਲਖੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਿੱਤੇ ਿਾ ਕ ੇ

ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਰਵਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ੋਿੀ ਵਕ ਤੁ ਾਡਾ ਨਾਮ-ਪਤਾ ਵਗੈਰਾ ਸ ੀ  ਨ। ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਿਾਣਕਾਰੀ 

ਅਿੱਪਡੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇ  ੋ- ਮਤਲਬ ਿੇ ਤੁ ਾਡੀ ਕਾਊਟਂੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਿਾਬੀ ਵਵਿੱਚ ਫਕੈਸੀਮਾਈਲ (ਨਮ ਨਾ) ਬੈਿੱਲਟ ਪੇਪਰ, ਿਾਂ  ੋਰ ਚੋਣ 

ਸਮਿੱਗਰੀ ਮੁ ਿੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰ ੀ  ੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਿਾਬੀ ਵਲਖ ਸਕਦੇ  ੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਕਾਊਟਂੀ ਨਾਲ ਫੋਨ 

ਿਾਂ ਡਾਕ ਰਾ ੀ ਂਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਤੁ ਾਡੇ ਲਈ ਪੰਿਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਮਿੱਗਰੀ ਭੇਿਣ ਲਈ ਕਵ  ਸਕਦੇ  ੋ। ਨਵਬੰਰ 2020 

ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਡਾਕ ਰਾ ੀ ਂਬਲੈਿੱਟ ਪੇਪਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਿਸਟਰ  ੋਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 19 

ਅਕਤ ਬਰ  ੈ। ਵਜ਼ਕਰਯੋਗ   ੈਵਕ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰਵਿਸਟਰ  ੋ ਕੇ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵ ਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ  ੋ। ਇਸ 

ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨ ੰ   ਨ , ਅਤੇ 19 ਅਕਤ ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਦਨ ਤਿੱਕ ਤੁ ਾਡੀ ਕਾਊਟਂੀ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਂਉਨ੍ਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਵਨਰਧਾਰਤ ਤਰੀਵਕਆਂ ਰਾ ੀ ਂਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਵਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ  ੋ। 
 

ਿੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਬੈਲਿੱਟ ਪੇਪਰ ਉਿੱਿੇ ਇਸ  ੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀ ਂਵਨਗ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: WheresMyBallot.sos.ca.gov 

ਤੁ ਾਨ ੰ  ਪਤਾ ਲਿੱਗ ਿਾਵੇਗਾ ਿਦ ਤੁ ਾਡਾ ਬੈਲਿੱਟ ਪੇਪਰ ਡਾਕ ਰਾ ੀ ਂਭੇਿ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ  ,ੈ ਅਤੇ ਤੁ ਾਡੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਦੋਂ ਬੈਲਿੱਟ ਪੇਪਰ  

ਕਾਊਟਂੀ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਕਲੋ ਕਦੋਂ ਪ ੁੰਚਦਾ  ੈ, ਅਤੇ ਤੁ ਾਡੀ ਵਟੋ ਕਦੋਂ ਵਗਣੀ ਿਾਂਦੀ  ੈ। ਤੁ ਾਨ ੰ  ਇ  ਿਾਣਕਾਰੀ ਈ-ਮਲੇ, ਫਨੋ ਿਾਂ ਟਕੈਸਟ 

ਮੈਸਿ ਰਾ ੀ ਂਵਮਲੇਗੀ। 
 

ਸਮੇਂ ਿੋਂ ਪਵਹਲਾਂ  ੋਟ ਪਾਉਣ (ਅਰਲੀ  ੋਵਟੰਗ੍) ਲਈ: caearlyvoting.sos.ca.gov  

3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਵ ਲਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਿੱਕ  ੋਰ ਤਰੀਕਾ   ੈਅਰਲੀ ਵੋਵਟੰਗ। 5 ਅਕਤ ਬਰ ਤੋਂ ਡਾਕ ਰਾ ੀ ਂਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਬੈਲਿੱਟ ਪੇਪਰ ਵਮਲਣੇ 

ਸ਼ੁਰ   ੋ ਿਾਣਗੇ। ਤੁਸੀ ਂਘਰੋਂ ਵਟੋ ਪਾ ਕ ੇਡਾਕ ਰਾ ੀ ਂਇਨ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਮੋੜ ਸਕਦੇ  ੋ, ਿਾਂ ਵਕਸ ੇਵੀ ਵੋਵਟੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਵਿੱਚ ਖੁਦ ਿਾ ਕੇ ਵਟੋ ਪਾ ਸਕਦੇ  ੋ। 
 

ਘਰ ਬੈਲਿੱਟ ਪੇਪਰ ਭਰਨ  ੇਲੇ  

ਬੈਲਿੱਟ ਪੇਪਰ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਲਫਾਫੇ ਵਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਵਲਫਾਫੇ ਨ ੰ  ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸੀਲ ਕਰਕੇ 

ਦਿੱਸੀ ਗਈ ਿਗ੍ਾ ਉਿੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਿੀ ਅਤੇ ਵਿਸ ਵਦਨ ਤੁਸੀ  ਂਵੋਟ ਪਾਈ ਉ  ਤਾਰੀਖ ਵਲਖੋ ਿੀ।  ਬੈਲਿੱਟ ਪੇਪਰ 

ਡਾਕ ਰਾ ੀ  ਂਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਿਾਂ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨ ੀ  ਂਿੀ। ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀ  ਂਿਲਦੀ 

ਤੋਂ ਿਲਦੀ ਬੈਲਿੱਟ ਪੇਪਰ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕੋ। ਬੈਲਿੱਟ ਪੇਪਰ ਮੋੜਨ ਦੇ  ੇਠਲੇ ਤਰੀਕੇ  ਨ: 

 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਕ ਸੇ ਾ (ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਪੋਸਟਲ ਸਰਵ ਸ ਯੂ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ): ਿ ੇਤੁਸੀ ਂਡਾਕ ਰਾ ੀ ਂ

ਵੋਟ ਪਾ ਰ  ੇ ,ੋ ਤਾਂ ਤੁ ਾਡਾ ਬਲੈਿੱਟ ਪੇਪਰ ਚੋਣ ਵਦਵਸ, 3 ਨਵਬੰਰ 2020, ਵਦਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨ ੰ  ਵੋਵਟੰਗ ਖਤਮ 

 ੋਣ ਤੋਂ ਪਵ ਲਾਂ ਡਾਕ ਵਵਿੱਚ  ਣੋਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ। ਤੁਸੀ ਂ3 ਨਵੰਬਰ ਦ ੇਵਦਨ ਡਾਕਖਾਨੇ (ਪੋਸਟ ਆਵਫਸ) ਬੰਦ  ੋਣ 

ਤਿੱਕ ਇਸ ਨ ੰ  ਉਿੱਥੇ ਦ ੇਸਕਦੇ  ੋ। ਤੁ ਾਡੇ ਘਰ ਦ ੇਸਾ ਮਣੇ ਬਣੇ ਡਾਕ ਦ ੇਡਿੱਬੇ (ਮੇਲ ਬਾਕਸ), ਿਾਂ ਿੇ ਤੁਸੀ ਂ

ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਿਾ ਟਾਊਨ ਾਊਸ ਵਵਿੱਚ ਰਵ ੰਦੇ  ੋ, ਉਿੱਥੇ ਬਾ ਰ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਡਾਕ (ਆਊਟਗਇੰੋਗ ਮੇਲ) ਦੇ ਡਿੱਬ ੇ

ਰਾ ੀ ਂਵੀ ਬੈਲਿੱਟ ਪੇਪਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤ ੇਿਾ ਸਕਦੇ  ਨ। ਤੁ ਾਡਾ ਬੈਲਿੱਟ ਪੇਪਰ 20 ਨਵੰਬਰ ਤਿੱਕ ਕਾਊਟਂੀ ਦੇ ਮੁਿੱਖ 

ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਤਿੱਕ ਵਾਪਸ ਪ ੁਚੰਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ। 

https://registertovote.ca.gov/
https://california.ballottrax.net/voter/
https://caearlyvoting.sos.ca.gov/
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 ਬੈਲਿੱਟ ਡਰੌਪ ਬੌਕਸ:. ਤੁਸੀ ਂਡਾਕ ਰਾ ੀ ਂਵਮਲੇ ਆਪਣੇ ਬੈਲਿੱਟ ਪੇਪਰ ਨ ੰ  ਉਨ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਮੜੋਨ ਲਈ ਬਣੇ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ 

ਬਕਸੇ (ਡਰੌਪ ਬਕੌਸ) ਰਾ ੀ ਂਮੋੜ ਸਕਦੇ  ੋ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨ ੀ,ਂ ਸਭ ਤਰੀਕ ੇਮੁਫ਼ਤ  ਨ। ਬੈਲਿੱਟ ਮੋੜਨ 

ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਬਕਸੇ ਕਾਉਟਂੀ ਵਵਿੱਚ ਅਲਿੱਗ-ਅਲਿੱਗ ਿਗ੍ਾ ਉਿੱਤੇ ਲਗਾ ਵਦਿੱਤੇ ਿਾਣਗੇ। ਤੁ ਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਡਰੌਪ 

ਬੌਕਸ ਦੀ ਸ ਚੀ, ਸਥਾਨ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾ ੀ ਂ

https://caearlyvoting.sos.ca.gov/ ਉਿੱਤੇ ਿਾਉ ਿੀ। 

  ੋਵਟੰਗ੍ ਸੈਂਟਰ ਵ ਿੱਚ ਖਦੁ ਜਾਣਾ: ਤੁਸੀ ਂਡਾਕ ਰਾ ੀ ਂਵਮਵਲਆ ਬੈਲਿੱਟ ਪੇਪਰ ਤੁ ਾਡੀ ਕਾਊਟਂੀ ਵਵਚਲੇ ਵਕਸੇ ਵੀ 

ਵੋਵਟੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ) ਵਵਿੱਚ ਿਾ ਕ ੇਵੀ ਮੋੜ ਸਕਦੇ  ।ੋ  ਰੇਕ ਕਾਊਟਂੀ ਵਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਖ-ੋ

ਵਿੱਖਰ ੇ ਨ। ਤੁ ਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਵੋਵਟੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ, ਸਥਾਨ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾ ੀ ਂ

https://caearlyvoting.sos.ca.gov/ ਉਿੱਤੇ ਿਾਉ ਿੀ। 

 ਕੋਈ ਵ ਸ਼ ਾਸ਼ਯੋਗ੍ ਵ ਅਕਿੀ: ਤੁ ਾਡੇ ਬੈਲਿੱਟ ਪੇਪਰ ਨ ੰ  ਤੁ ਾਡੇ ਪਵਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਿੀਅ ਿਾਂ ਦੋਸਤ ਵਿਸ 

ਉਿੱਤੇ ਤੁਸੀ ਂਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ   ੋਵੀ ਮੋੜ ਸਕਦੇ  ਨ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਕ ਰਾ ੀ ਂਵਮਲੇ ਬੈਲਿੱਟ ਪੇਪਰ 

ਉਿੱਤੇ ਵਲਖੀਆਂ  ਦਾਇਤਾਂ ਉਿੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰ ੋਿੀ। 
 

ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ  ੋਟ ਪਾਉਣੀ  

ਬ ਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਊਟਂੀਆਂ ਵਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਪਵ ਲਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ (ਅਰਲੀ ਵੋਵਟੰਗ) ਦੀ ਸੁਵਵਧਾ 

ਉਪਲਬਧ  ੋਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ  ਫਵਤਆਂ ਵਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੁ ਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਿਾਵੇਗੀ। 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices 

ਉਿੱਤੇ ਿਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਊਟਂੀ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਤੁ ਾਨ ੰ  ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਕਿੱਥੇ ਿਾਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ ਵਾਰੇ 

 ੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ  ਾਸਲ ਕਰੋ ਿੀ। ਤੁਸੀ  ਂਵਕਸੇ ਵੋਵਟੰਗ ਸੈਂਟਰ ਉਿੱਤੇ ਿਾ ਕੇ  ੇਠ ਵਲਖੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ  ੋ: 

 ਵੋਵਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾ ੀ ਂਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ   ੋ 

 ਤੁ ਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਵਿੱਚ   ੋਸਕਦ ੇ  ੈਤੁ ਾਨ ੰ  ਮਦਦ ਵਮਲ ਿਾਵ ੇ

 ਉਸੇ ਵਦਨ ਰਵਿਸਟਰ   ੋਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ  ੋ   

 ਆਪਣੀ ਬੈਲਿੱਟ ਬਦਲ ਸਕਦੇ  ੋ 

ਖੁਦ  ੋਵਟੰਗ੍ ਸੈਂਟਰ ਜਾ ਕੇ ਚਣੋਾਂ ਦ ੇਵਦਨ ਮੰਗ੍ਲ ਾਰ, 3 ਨ ੰਬਰ ਨੰੂ  ੋਟ ਪਾਉਣ  ਾਸਿੇ 

sos.ca.gov/elections/polling-place 
ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਦਨ ਖੁਦ ਵੋਵਟੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਵਖ ੇਿਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉ ਿੀ। ਉਿੱਪਰ ਵਲਖੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਿੱਤੇ ਿਾ ਕ ੇਆਪਣੇ ਵੋਵਟੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਾਰ ੇਪਤਾ ਕਰ ੋ

ਿੀ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵਰੇ ੇ7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਿ ੇਤਿੱਕ  ੈ। ਿ ੇਤੁਸੀ ਂਸ਼ਾਮ 8 ਵਿੇ ਤਿੱਕ ਵੋਵਟੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਵਖ ੇਿਾ ਕੇ ਕਤਾਰ ਵਵਿੱਚ ਖੜ੍ੇ  ੁੰਦ ੇ

 ੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਾਨ ੰ  ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ  ਿੱਕ  ੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਸਕ ਪਵ ਨੋ ਿੀ, ਨਿੱ ਕ ਮ ੰ  ਢਿੱਕ ਕੇ ਰਿੱਖੋ ਿੀ ਅਤੇ  ੋਰਾਂ ਤੋਂ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕ ੇਰਿੱਖ ੋਿੀ। 

ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁ ਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਤਆਰ  ੋਣਗੇ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ:  

ਵਰਮੋਟ ਐਕਸੈਸੀਬਲ  ੋਟ ਬਾਏ ਮੇਲ  

ਵਰਮੋਟ ਐਕਸੈਸੀਬਲ ਵੋਟ ਬਾਏ ਮੇਲ ਤਕਨਾਲੋਿੀ ਰਾ ੀ  ਂਅਪਾ ਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ  ੈ। ਵਕਸੇ ਕਾਰਨ 

ਕਰਕੇ ਵਬਮਾਰ ਿਾਂ  ੋਰ ਮੁਸ਼ਵਕਲ  ਾਲਾਤ ਵਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾ ੀ  ਂਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਕਈ ਕਾਊਟਂੀਆਂ ਵਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ 

ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ  ੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਊਟਂੀ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਿੀ, ਿਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਿੱਤੇ 

ਦੇਖੋ sos.ca.gov/county-elections-offices. 

https://caearlyvoting.sos.ca.gov/
https://caearlyvoting.sos.ca.gov/
https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices
https://www.sos.ca.gov/elections/polling-place
https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices


ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵ ਿੱਚ  ੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਆਰੀ ਕਰੋ ਜੀ 

2020 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵ ਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵ ਿੱਚ  ੋਟ ਪਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਸੂਚਨਾ 

 

ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਿਰੀਕੇ 

 ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਊਟਂੀ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰ ੋਿੀ, ਿਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਿੱਤੇ ਦੇਖੋ sos.ca.gov/county-
elections-offices. 

 ਆਪਣੇ  ਿੱਕਾਂ ਵਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ੋsos.ca.gov/elections/voter-bill-rights.  

 ਤੁ ਾਡੀ ਕਾਊਟਂੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵੀ ਸ ਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰ ੀ  ੋ ਸਕਦੀ  ੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

ਆਪਣੀ ਕਾਊਟਂੀ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਿੀ.  

 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਕੈਰੇਟਰੀ ਔਫ ਸਟੇਟ ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ, ਸਪੈਵਨਸ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਵ ੰਦੀ, ਿਪਾਨੀ, ਖਮੇਰ, ਕੋਰੀਅਨ, ਤਗਾਲੋਗ, ਥਾਈ 

ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫੋਨ  ੈਲਪ ਲਾਈਨਾਂ ਚਲਾਉਦਂੀ  ।ੈ  ੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ: 
sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/voter-hotlines. 

 

(800) 345-VOTE (8683) – ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 

(800) 232-VOTA (8682) - español / ਸਪੈਵਨਸ਼ 

(800) 339-2857 - 中文 / ਚਾਈਨੀਜ਼ 

(888) 345-2692 -  / ਵ ਦੰੀ 

(800) 339-2865 - 日本語 / ਿਪਾਨੀ 

(888) 345-4917 - ខ្មែ រ / ਖਮੇਰ 

(866) 575-1558 - 한국어 / ਕੋਰੀਅਨ 

(800) 339-2957 – Tagalog ਤਗਾਲੋਗ 

(855) 345-3933 - ภาษาไทย / ਥਾਈ 

(800) 339-8163 - Việt ngữ / ਵੀਅਤਨਾਮੀ 
(800) 833-8683 – TTY/TDD 

 
 

https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices
https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices
https://www.sos.ca.gov/elections/voter-bill-rights
https://www.sos.ca.gov/elections/voter-bill-rights
https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/voter-hotlines

