www.sccvote.org/voterschoice

ટોલ ફ્રી: 866-430-VOTE (8683)

મતદારનું નામ
સરનામું
શહે ર, રાજ્ય અને ઝિપ કોડ

નવેમ્બર સુધી મત કે ન્દ્રો ખુલશે.

અમારા મતદારો અને કર્મચારીઓનું આરોગ્ય અને સલામતી એ પ્રાથમિકતા છે. જો શક્ય હોય તો, ઘરેથી મતદાન કરો.

મતપત્રના પરબિડીયાઓ કોઈપણ મત કે ન્દ્ર, બૅલટ ડ્રોપ બોક્સ અથવા Registrar of Voters ઓફિસ પર પરત આપી શકાય છે.

31 ઓક્ટોબર થી 3

જો તમારે મતદાન કરવું જ હોય, તો ચૂંટણીના દિવસે ભીડ ટાળવા માટે વહે લા મતદાન કરવા માટે વિચાર કરો. માસ્ક
પહે રવું આવશ્યક હશે, અને સામાજિક અંતરના પ્રોટોકોલ લાગુ કરવામાં આવશે. The Registrar of Voters
ઓફિસ મતદારો, કાર્યકરો અને નિરીક્ષકોને મત કે ન્દ્રો પર માસ્ક અને મોજા પ્રદાન કરશે.

મેલ દ્વારા મત આપવા જેવી સલામત પદ્ધતિ કોઈ નથી. 5 ઓક્ટોબર થી મેલ મતપત્ર દ્વારા મત મોકલવાનું પ્રારં ભ
કરવામાં આવશે. તમારો મતપત્ર મફત પ્રિપેઇડ પોસ્ટેજ રિટર્ન પરબિડીયાનો ઉપયોગ કરીને મેલ કરો.

સુરક્ષિત મતદાન કરો, ઘરેથી મતદાન કરો

નવેમ્બર 2020 ની ચૂંટણી માટે ના મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો

તમારો નવો મતદાન અનુભવ

પસંદગી

મતદારની

Santa Clara County Registrar of Voters

County of Santa Clara
Registrar of Voters
PO BOX 611300
San Jose, CA 95161-1300

Santa Clara County Registrar of Voters

મતદારની

પસંદગી
તમારો નવો મતદાન અનુભવ

સહાય

ભાષા

સોશિયલ મીડિયા પર
અમને ફૉલો કરો

@sccvote

@sccvote

facebook.com/sccvote

www.sccvote.org/voterschoice

પર અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લો

તમારા
સ્માર્ટફોન દ્વારા
આ QR® કોડ
સ્કેન કરો

સત્તાવાર બૅલટ ડ્રોપ બોક્સ સ્થાનો અને મત
કે ન્દ્રોની સૂચિ માટે

મેલ દ્વારા મત આપવા જેવો સલામત માર્ગ અન્ય કોઈ નથી.

મેલ દ્વારા અથવા મત કે ન્દ્રમાં મત આપો

* ચૂંટણીના દિવસે અથવા તે પહે લાં પોસ્ટ માર્ક થયેલ મતપત્ર
20 નવેમ્બર, 2020 સુધીમાં સ્વીકારવામાં આવશે

છે લ્લો દિવસ: 3 નવેમ્બર, ચૂંટણીનો દિવસ!

* માસ્ક પહે રવું આવશ્યક રહે શે

મત કે ન્દ્રો ખુલ્લા રહે શે: 31 ઓક્ટોબર– 3 નવેમ્બર

મેલ દ્વારા મત અને પ્રારં ભિક મતદાન: 5 ઓક્ટોબર – 3 નવેમ્બર

5 ઓક્ટોબર – 3 નવેમ્બર સુધી મતદાન ખુલ્લુ રહે શે

3 નવેમ્બરે
આવી રહી છે

પ્રમુખપદની સામાન્ય ચૂંટણી

પર કોલ કરો

866-430-VOTE (8683)

અથવા ટોલ ફ્રી:

408-299-VOTE (8683)

પ્રશ્નો માટે :

મેઇલ બૅલટ દ્વારા તમારા મતનો ઉપયોગ કરીને મત આપો અથવા
Santa Clara કાઉન્ટીની અંદરના કોઈપણ મત કે ન્દ્ર સ્થાને
રૂબરૂમાં મત આપો. મત કે ન્દ્રો સાર્વત્રિક મતદાન સ્થળો છે અને તે
દરેક ચૂંટણીના ઘણા દિવસો પહે લા ખુલ્લા રહે શે.

પસંદગી તમારી છે !

• મફત પોસ્ટેજ પ્રિપેઇડ પરબીડિયામાં
• મતપત્ર નાખવા માટે નં ુ કોઈપણ અધિકૃ ત બોક્સ
		
અથવા
• Santa Clara કાઉન્ટીના કોઈપણ મત કે ન્દ્ર પર

મેલ બૅલટ દ્વારા મતપત્ર પ્રાપ્ત કરશે નહી ં જ્યાં સુધી તેઓ તેમની મતદાર નોધં ણી અપડેટ કરશે નહી ં અથવા
Registrar of Voters ઓફિસનો સંપર્ક કરશે નહી.ં એકવાર પૂર્ણ થઈ ગયા પછી, તમે નીચે
આપેલા કોઈપણ વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારો મતપત્ર પરત આપવાનું પસંદ કરી શકો છો:

ં ાયેલા દરેક મતદારોને મેલ બૅલટ દ્વારા મતપત્ર મોકલવામાં આવશે. નિષ્ક્રિય મતદારો
Santa Clara કાઉન્ટીમાં નોધ

ચૂટં ણીઓનું આધુનિકરણ કરી રહ્યું છે .

Santa Clara કાઉન્ટી Registrar of Voters મતદારો માટે રાહત અને સગવડતા વધારીને

મત કે ન્દ્ર

દ્વિભાષીય મતપત્રો અને

મતદાન ઉપકરણ

કોઈપણ

નવું અને વધુ

4 દિવસ

સુલભ

અથવા

ડ્રોપ બોક્સ

અધિકૃ ત બૅલટ

પરબીડિયું

ખુલ્લુ રહે શે

કાઉન્ટીના કોઈપણ મત કે ન્દ્ર પર મત આપો

તમારા VBM મતપત્ર પરત કરવાની રીતો

મફત પોસ્ટેજ પેઇડ

વ્યક્તિગત મતદાન

મેલ દ્વારા મતદાન

પસંદગી તમારી છે

