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रपाईंको मरदान िनने नयाँ अनुभव

छनौट

9/28/20 4:05 PM

www.sccvote.org/voterschoice
टोल फ्री: 866-430-VOTE (8683)

मरदाराको
हाम्ो मरदारा र कम्णचारीहरूको सवास्थय र सुरषिा रिथिम रिाथिममकरा हो। समभव भएमा, घर्बाट मरदान िनु्णहोस्।
Santa Clara काउनटटी मरदाराहरूको रक्जसट्ार

मरपत्रको िाम कु नै पगन मरदान के नद्र, मरपत्र िसालने ्बकस वा Registrar of Voters काया्णलयमा मा पुग्न सकछ।

मरदान के नद्रहरू अकटो्बर 31 को सुरु देक्ि नोभेम्बर 3 समम िुलछन्।
Voters काया्णलयले ले मरदारा, मजदुर र पय्णवेषिकहरूलाई मरदान के नद्रहरूमा मासक र ञ्ाहरू रिदान िननेछ।
िनु्णहोस्। मासकहरू आवशयक पननेछन् र सामाक्जक दूरी रिोटोकोलहरू लािू िररनेछन्। Registrar of
रपाईंले आरू उपससथिर नै भएर मरदान िनु्ण परे मा चुनावको ददन भीड्बाट जोगिन चाँडै भोट हालने गवचार
िररनेछ। गन: शुलक गरिपेड पोसटेज रका्णउने िामको रियोि िरी रपाईंको मरपत्र मेल िनु्णहोस्।
मेल मार्णर मरदान िननेभनदा अकको कु नै सुरक्षिर गवधि छै न। मेल मरपत्र्बाट अकटो्बर 5 देक्ि मरदान सुरु
Santa Clara काउनटटी मरदाराहरूको रक्जसट्ार
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मरदान के नद्रहरू अकटो्बर 31 को सुरु देक्ि नोभेम्बर 3 समम िुलछन्।
Vote Centers open beginning October 31 - November 3.

मरपत्रको िाम कु नै पगन मरदान के नद्र, मरपत्र िसालने ्बकस वा Registrar of Voters काया्णलयमा मा पुग्न सकछ।

Ballot envelopes may be returned to any Vote Center, Ballot Drop Box, or the Registrar of Voters Office.
Santa Clara काउनटटी मरदाराहरूको रक्जसट्ार

मरदाराको
हाम्ो मरदारा र कम्णचारीहरूको सवास्थय र सुरषिा रिथिम रिाथिममकरा हो। समभव भएमा, घर्बाट मरदान िनु्णहोस्।

छनौट

The health and safety of our voters and staff is a top priority. If possible, VOTE FROM HOME.
www.sccvote.org/voterschoice
टोल फ्री: 866-430-VOTE (8683)
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छनौट रपाईंको हो
मेलविारा मरदान िनु्णहोस्

आरैँ उपससथिर भएर मरदान िनु्णहोस्

रपाईंको VBM मरपत्र दररा्ण िनने रररकाहरू

काउनटटीको कु नै पगन मरदान के नद्रमा मरदान िनु्णहोस्

गन:शुलक पोसटेज भुक्ानी िररएको

िाम

4 ददन

िुलछ

वा

आधिकाररक मरदान

नयाँ र थिप

ड्रप ्बकस

सुलभ

मरदान उपकरर
गविभाषी मरपत्र र

कु नै

भाषा

मरदान के नद्र

सहयोि

मरदाराहरूको लागि लधचलोपन र सुगविा ्बढाउँ दै Santa Clara काउनटटी Registrar of
Voters ले चुनावलाई आिुगनकीकरर िददैछ।
स्बै Santa Clara काउनटटीमा दरा्ण भएका मरदाराहरूलाई मेल मरपत्रविारा मर पठाइनेछ।
गनष्क्रिय मरदाराहरूले आफनो मरदारा नामावली दरा्ण िनने वा मरदारा काया्णलयको
Registrar of Voters काया्णलय लाई समपक्ण निरूनजेल मेल मरपत्रमा मरदान
रिाप्त िददैनन्। एकपटक सके पधछ, रपाईंले कु नै पगन गवकलप रियोि िरे र आफनो मरपत्र
रका्णउन सक्ुहुनछ:

आधिकाररक मरपत्र िसालने ्बकस सथिान
र मरदान के नद्रहरूको सूचीका लागि

यस Qr®
कोडलाई
रपाईंको
समाट्णरोनले
सकयान िनु्णहोस्

• गन:शुलक गरिपेड पोसटेज िाम
• कु नै आधिकाररक मरदान ड्रप ्बकस
वा
• कु नै Santa Clara काउनटटी मरदान के नद्र

यो रपाईंको छनौट हो!

मेल मरपत्रविारा रपाईंको मरपत्रको रियोि िरी मरदान
िनु्णहोस् वा Santa Clara काउनटटी क्भत्र कु नै मरदान
के नद्रको सथिानमा उपससथिर भएर मरदान िनु्णहोस्।
मरदान के नद्रहरू गवश्वव्ापी मरदान सथिलहरू हुन् र
रितयेक गनवा्णचन अमघ िेरै ददन िुला हुने छन्।
रिश्नका लागि रोन िनु्णहोस्:
408-299-VOTE (8683)
वा टोल फ्री:
866-430-VOTE (8683)

हाम्ो वे्बसाइटमा जानुहोस्
www.sccvote.org/voterschoice

हामीलाई सामाक्जक
ममगडयामा
पछ्ाउनुहोस्

facebook.com/sccvote
@sccvote
@sccvote

राष्ट्रपती्य आम जनरावाचन

नोभेम्बर 3
समम सुन्ुहोस्
मतदान अक्ोबर 5 देजि नोभेमबर 3 समम िुल्छ
मेल र रिारसमभक मरदानविारा मरदान िनु्णहोस्: अकटो्बर 5 – नोभेम्बर 3
मरदान के नद्रहरू िुला छ न्: अकटो्बर 31 – नोभेम्बर 3
* मासकहरू आरश्यक हुने्छन्

अननरम ददन: नोभेम्बर 3, गनवा्णचन को ददन!
* जनरावाचनको ददन रा पजहले पोष्ट-माकवा गररएको
मतपत्रहरूलाई नोभेमबर 20, 2020 बा्
सरीकार गररने्छ

मेलद्ारा रा मतदान के न्द्रमा मतदान गनुवाहोस्
मेल मार्णर मरदान िननेभनदा अकको कु नै सुरक्षिर रररका छै न
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