
मतदाताहरूको रजिस्ट्रार 

मेलमार्फ त गरे्न मतदार्नको जर्नवेदर्न 

 

FOR OFFICIAL USE ONLY 

र्नोट: मतदाता छर्नौट ऐर्न अन्तगफत, Santa Clara काउन्टीमा दताफ भएका सबै मतदाताहरूलाई प्रते्यक जर्नवाफचर्नको 29 जदर्न अगाजि स्वचाजलत रूपमा मेलमार्फ त मतदार्नको 

मतपत्र पठाइरे्न छ। यो अरु्नप्रयोग प्रजतस्थापर्न मतपत्र अरु्नरोध गर्नफ प्रयोग गर्नफ सजकन्छ। 

 

चुर्नावको जमजत र चुर्नावको प्रकार प्रजवष्ट गरु्नफहोस् (प्राथजमक, सामान्य वा जवशेष)। यो अरु्नरोध तपाईकंो काउन्टी चुर्नाव अजधकारीले चुर्नावको जमजत भन्दा सात 

(7) जदर्न भन्दा पजछ प्राप्त गरु्नफ परे्न छ। यो अरु्नरोध अपूर्फ वा गलत छ भरे्न मतपत्र तपाईलंाई पठाइरे्न छैर्न। 

 

मैले: प्राप्त गर्नफ सजकर्न हरायो मेरो मूल मतपत्र खराब भयो। 

(तपाईंले आफ्नो मतपत्र चिह्न गननमा गल्ती गनननभयो र एउटा नयााँ िाचियो भने तपाईं 

च्यात्न वा काट्न सक्ननहुन्छ र तपाईंको पनरानो मतपत्र फ्याल्न गनन सक्ननहुन्छ) 
 

1. जर्नम्नका लाजग मतपत्रको प्रजतस्थापर्नको अरु्नरोध: , चुर्नाव 

मचिना/चिन/वर्न िननावको प्रकार (प्राथचमक, सामान्य वा चवशेर्) 

 

2. जप्रन्ट र्नाम:  
नाम मध्य थर 

3. िन्मजमजत:  
मचिना/चिन/वर्न 

 

4. आवास ठेगार्ना: 

नम्बर र सिर (P.O. Box, ग्राचमण सडक, आचि स्वीकार गररने छैन) (N, S, E, W प्रयोग भएको छ भने तोक्ननिोस््) 

 
सिर राज्य Zip कोड वा पोस्टल कोड 

 

5. यस जर्नवाफचर्नका लाजग मात्र मतपत्र पठाउर्न मेजलङ ठेगार्ना: (माजथबाट जभन्न छ भरे्न): 

 
नम्बर र सिर (P.O. Box (N, S, E, W प्रयोग गररएको छ भने तोक्ननिोस््) 

 

  

 सिर 

 
6. टेजलर्ोर्न र्नम्बर(वैकल्पिक): 

 

राज्य वा चविेशको िेश Zip कोड वा पोस्टल कोड 

 

 
चिन  रात

 

7. यो अरु्नरोध हस्ताक्षर गरु्नफ पछफ : 

मैले यो िननावका लाचग अन्य कन नै पचन के्षत्रबाट मेलमार्न त मतिानका लाचग चनवेिन गरेको छैन। म California राज्यको कानून अन्तगनत गल्तीको जनमानना अन्तगनत प्रमाचणत गछनन  

चक मैले यस आवेिनमा प्रिान गरेको जानकारी सिी र चिक छ। 
 

हस्ताक्षर  जमजत   

िेतावनी: झिू अपराध िो र िार वर्न सम्म जेल सजाय िो। (Penal Code § 126) 

 

Santa Clara County Registrar of Voters 
1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112 
Toll Free 1 (866) 430-VOTE (8683) – Fax 1 (408) 293-6002 – www.sccvote.org 

सूचर्ना 

 
तपाईंसाँग मेल पिाउने वा यो चनवेिन चसधै तपाईंको काउन्टी िननाव अचधकारीलाई वितरण गने अचधकार छ। 

तपाईंको काउन्टी चनवानिन अचधकारी बािेक अरू कसैलाई यो चनवेिन र्कानउाँिा चिलाइ हुन सक्छ जसले तपाईंको भोट चिने क्षमतामा िस्तके्षप गनन सक्छ।  

यो अननप्रयोग मेल द्वारा चर्तान आएको छ भने यो सीधा तपाईंको काउन्टी िननाव अचधकारीलाई चर्तान गर्नुपरु्। 

केवल ितान गररएको मतिाता आरै्ले वा आरै्ले मेलमार्न त मतपत्रका लाचग आवेिन चिन सक्छ। मेलमार्न त मतपत्रका लाचग अन्य व्यक्तिले बनाएको आवेिन मतिाता बािेक अन्यले गरे 

र्ौजिारी अपराध िो। 

 

व्यल्पिगत/संगठर्न/यो आवेदर्न ब ाँड्ने समूह 

यस आवेिनमा प्रयोग गररएको िााँिा पछाचड कोिी पचन मेलमार्न त मतपत्र आवेिनिरू चवतरण गिै हुर्नपरु्। यो िााँिा पनचि नगननन अपराध िो। यो आवेिन चवतरण गने जो कोिीले वस्तन 5 

को पत्रािार पचिले नै चप्रन्ट नगनन सक्छ। 

कन नै पचन मतिातालाई यो चनवेिन प्रिान गनेले यिााँ नाम, िेगाना र टेचलर्ोन नम्बर प्रचवि गननन पने छ: 
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