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પસંદગી
તમારો નવો મતદાન અનુભવ

9/28/20 4:43 PM

www.sccvote.org/voterschoice
ટોલ ફ્ી: 866-430-VOTE (8683)

મતદારની
અમારા મતદારો અને કમ્ણચારીઓનું આરોગય અને સલામતી એ પ્ાથપ્મકતા છે. જે શક્ય હોય તો, ઘરેથી મતદાન કરો.
Santa Clara County Registrar of Voters

મતપત્રના પરબ્બડીયાઓ કોઈપણ મત કે ન્દ્, ્બૅલટ ડ્ોપ ્બોક્સ અથવા Registrar of Voters ઓફફસ પર પરત આપી શકાય છે.

31 ઓક્ો્બર થી 3

નવેમ્બર સુધી મત કે ન્દ્ો ખુલશે.

જે તમારે મતદાન કરવું જ હોય, તો ચૂંટણીના દદવસે ભીડ ટાળવા માટે વહે લા મતદાન કરવા માટે વવચાર કરો. માસ્ક
પહે રવું આવશયક હશે, અને સામાપ્જક અંતરના પ્ોટોકોલ લાગુ કરવામાં આવશે. The Registrar of Voters
ઓફફસ મતદારો, કાય્ણકરો અને તનરીક્ષકોને મત કે ન્દ્ો પર માસ્ક અને મોજ પ્દાન કરશે.
મેલ દ્ારા મત આપવા જેવી સલામત પદ્ધતત કોઈ નથી. 5 ઓક્ો્બર થી મેલ મતપત્ર દ્ારા મત મોકલવાનું પ્ારં ભ
કરવામાં આવશે. તમારો મતપત્ર મફત પ્પ્પેઇડ પોસટે જ રરટન્ણ પરબ્બડીયાનો ઉપયોગ કરીને મેલ કરો.
Santa Clara County Registrar of Voters

સુરબક્ષત મતદાન કરો, ઘરેથી મતદાન કરો
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નવેમ્બર સુધી મત કે ન્દ્ો ખુલશે.

Vote Centers open beginning October 31 - November 3.
મતપત્રના પરબ્બડીયાઓ કોઈપણ મત કે ન્દ્, ્બૅલટ ડ્ોપ ્બોક્સ અથવા Registrar of Voters ઓફફસ પર પરત આપી શકાય છે.
Ballot envelopes may be returned to any Vote Center, Ballot Drop Box, or the Registrar of Voters Office.
Santa Clara County Registrar of Voters
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પસંદગી

www.sccvote.org/voterschoice

ટોલ ફ્ી: 866-430-VOTE (8683)

તમારો નવો મતદાન અનુભવ

પસંદગી તમારી છે
મેલ દ્ારા મતદાન

વ્યક્તિગત મતદાન

તમારા VBM મતપત્ર પરત કરવાની રીતો

કાઉન્ટટીના કોઈપણ મત કે ન્દ્ પર મત આપો

મફત પોસટે જ પેઇડ

પર્બીડડયું

ખુલલુ રહે શે

4 દદવસ

અથવા

અવધકૃ ત ્બૅલટ

નવું અને વધુ

સુલભ

ડ્ોપ ્બોક્સ

મતદાન ઉપકરણ

દદ્ભાષીય મતપત્રો અને

કોઈપણ

ભાષા

મત કે ન્દ્

સહાય

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

ચૂટં ણીઓનું આધુતનકરણ કરી રહું છે .

ં ાયેલા દરેક મતદારોને મેલ ્બૅલટ દ્ારા મતપત્ર મોકલવામાં આવશે. તનષ્ક્રિય મતદારો
Santa Clara કાઉન્ટટીમાં નોધ
મેલ ્બૅલટ દ્ારા મતપત્ર પ્ાપ્ત કરશે નહી ં જાં સુધી તેઓ તેમની મતદાર નોધં ણી અપડેટ કરશે નહી ં અથવા

Registrar of Voters ઓફફસનો સંપક્ણ કરશે નહી.ં એકવાર પૂણ્ણ થઈ ગયા પછટી, તમે નીચે

સત્ાવાર ્બૅલટ ડ્ોપ ્બોક્સ સ્ાનો અને મત
કે ન્દ્ોની સૂબચ માટે

આપેલા કોઈપણ વવકલપોનો ઉપયોગ કરીને તમારો મતપત્ર પરત આપવાનું પસંદ કરી શકો છો:
• મફત પોસટે જ પ્પ્પેઇડ પર્બીડડયામાં
• મતપત્ર નાખવા માટે નં ુ કોઈપણ અવધકૃ ત ્બોક્સ
અથવા
• Santa Clara કાઉન્ટટીના કોઈપણ મત કે ન્દ્ પર

તમારા
સ્ાટ્ણ ફોન દ્ારા
આ QR® કોડ
સ્કે ન કરો

પસંદગી તમારી છે !

મેઇલ ્બૅલટ દ્ારા તમારા મતનો ઉપયોગ કરીને મત આપો અથવા
Santa Clara કાઉન્ટટીની અંદરના કોઈપણ મત કે ન્દ્ સ્ાને
રૂ્બરૂમાં મત આપો. મત કે ન્દ્ો સાવ્ણવત્રક મતદાન સ્ળો છે અને તે
દરેક ચૂંટણીના ઘણા દદવસો પહે લા ખુલલા રહે શે.

પર અમારી વે્બસાઇટની મુલાકાત લો

www.sccvote.org/voterschoice

પ્શ્ો માટે :

facebook.com/sccvote

408-299-VOTE (8683)

અથવા ટોલ ફ્ી:

866-430-VOTE (8683)

પર કોલ કરો

સોબશયલ મીડડયા પર
અમને ફૉલો કરો

@sccvote
@sccvote

પ્રમુખપદની સામાન્ય ચૂંટણી

3 નવેમ્બરે
આવી રહી છે
5 ઓક્ોબર – 3 નવેમબર સુધી મતદાન ખુલ્ુ રહે શે
મેલ દ્ારા મત અને પ્ારં ભભક મતદાન: 5 ઓક્ો્બર – 3 નવેમ્બર
મત કે ન્દ્ો ખુલલા રહે શે: 31 ઓક્ો્બર– 3 નવેમ્બર
* માસ્ક પહે રવું આવશ્યક રહે શે

છે લલો દદવસ: 3 નવેમ્બર, ચૂંટણીનો દદવસ!

* ચૂંટણીના દદવસે અથવા તે પહે ્ાં પોસટ માક્ક થ્યે્ મતપત્ર
20 નવેમબર, 2020 સુધીમાં સવીકારવામાં આવશે

મે્ દ્ારા અથવા મત કે નદ્રમાં મત આપો
મે્ દ્ારા મત આપવા જેવો સ્ામત માર્ક અન્ય કોઈ નથી.
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