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मतदाताको नाम
ठे गाना
सहर, राज्य र जिप कोड

हाम्रो मतदाता र कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षा प्रथम प्राथमिकता हो। सम्भव भएमा, घरबाट मतदान गर्नुहोस्।

मतपत्रको खाम कु नै पनि मतदान के न्द्र, मतपत्र खसाल्ने बक्स वा Registrar of Voters कार्यालयमा मा पुग्न सक्छ।

मतदान के न्द्रहरू अक्टोबर 31 को सुरु देखि नोभेम्बर 3 सम्म खुल्छन्।

Voters कार्यालयले ले मतदाता, मजदुर र पर्यवेक्षकहरूलाई मतदान के न्द्रहरूमा मास्क र ञ्जाहरू प्रदान गर्नेछ।

गर्नुहोस्। मास्कहरू आवश्यक पर्नेछन् र सामाजिक दूरी प्रोटोकोलहरू लागू गरिनेछन्। Registrar of

तपाईंले आफू उपस्थित नै भएर मतदान गर्नु परे मा चुनावको दिन भीडबाट जोगिन चाँडै भोट हाल्ने विचार

गरिनेछ। नि: शुल्क प्रिपेड पोस्टेज फर्काउने खामको प्रयोग गरी तपाईंको मतपत्र मेल गर्नुहोस्।

मेल मार्फत मतदान गर्नेभन्दा अर्को कु नै सुरक्षित विधि छै न। मेल मतपत्रबाट अक्टोबर 5 देखि मतदान सुरु

सु र क् षित मतदान गर्नुहोस्, घरबाट मतदान गर्नुहोस्

नोभेम्बर 2020 को चुनावका लागि महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू

तपाईंको मतदान गर्ने नयाँ अनुभव
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यस Qr®
कोडलाई
तपाईंको
स्मार्टफोनले
स्क्यान गर्नुहोस्

आधिकारिक मतपत्र खसाल्ने बक्स स्थान
र मतदान के न्द्रहरूको सूचीका लागि

मेल मार्फत मतदान गर्नेभन्दा अर्को कु नै सुरक्षित तरिका छै न

मेलद्वारा वा मतदान के न्द्रमा मतदान गर्नुहोस्

* निर्वाचनको दिन वा पहिले पोष्ट-मार्क गरिएको
मतपत्रहरूलाई नोभेम्बर 20, 2020 बाट
स्वीकार गरिनेछ

अन्तिम दिन: नोभेम्बर 3, निर्वाचन को दिन!

* मास्कहरू आवश्यक हुनेछन्

मतदान के न्द्रहरू खुला छ न्: अक्टोबर 31 – नोभेम्बर 3

मेल र प्रारम्भिक मतदानद्वारा मतदान गर्नुहोस्: अक्टोबर 5 – नोभेम्बर 3

मतदान अक्टोबर 5 देखि नोभेम्बर 3 सम्म खुल्छ

नोभेम्बर 3
सम्म सुन्नुहोस्

राष्ट्रपतीय आम निर्वाचन

प्रश्नका लागि फोन गर्नुहोस्:
408-299-VOTE (8683)
वा टोल फ्री:
866-430-VOTE (8683)

मेल मतपत्रद्वारा तपाईंको मतपत्रको प्रयोग गरी मतदान
गर्नुहोस् वा Santa Clara काउन्टी भित्र कु नै मतदान
के न्द्रको स्थानमा उपस्थित भएर मतदान गर्नुहोस्।
मतदान के न्द्रहरू विश्वव्यापी मतदान स्थलहरू हुन् र
प्रत्येक निर्वाचन अघि धेरै दिन खुला हुने छन्।

यो तपाईंको छनौट हो!

• नि:शुल्क प्रिपेड पोस्टेज खाम
• कु नै आधिकारिक मतदान ड्रप बक्स
		
वा
• कु नै Santa Clara काउन्टी मतदान के न्द्र

सबै Santa Clara काउन्टीमा दर्ता भएका मतदाताहरूलाई मेल मतपत्रद्वारा मत पठाइनेछ।
निष्क्रिय मतदाताहरूले आफ्नो मतदाता नामावली दर्ता गर्ने वा मतदाता कार्यालयको
Registrar of Voters कार्यालय लाई सम्पर्क नगरून्जेल मेल मतपत्रमा मतदान
प्राप्त गर्दैनन्। एकपटक सके पछि, तपाईंले कु नै पनि विकल्प प्रयोग गरे र आफ्नो मतपत्र
फर्काउन सक्नुहुन्छ:

मतदाताहरूको लागि लचिलोपन र सुविधा बढाउँ दै Santa Clara काउन्टी Registrar of
Voters ले चुनावलाई आधुनिकीकरण गर्दैछ।

मतदान के न्द्र

कु नै

ड्रप बक्स

आधिकारिक मतदान

खाम

4 दिन

काउन्टीको कु नै पनि मतदान के न्द्रमा मतदान गर्नुहोस्

तपाईंको VBM मतपत्र फिर्ता गर्ने तरिकाहरू

नि:शुल्क पोस्टेज भुक्तानी गरिएको

आफैँ उपस्थित भएर मतदान गर्नुहोस्

मेलद्वारा मतदान गर्नुहोस्

छनौट तपाईंको हो

