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आदरणीर् मतदाता, 

 

 

Santa Clara काउन्टी मतदाताहरूको रजिस्ट्र ारले र्ो हस्ताक्षर नगररएको मतपत्र जििरण पत्र पठाइरहेको छ जकनजक तपाईं 

आफ्नो अस्थार्ी मतपत्र खाममा हस्ताक्षर गननयहुन्न। तपाईं र्स पत्रमा उल्लिल्लखत चरणहरू अननसरण नगरेसम्म तपाईंको मत 

प्रजिर्ामा लागै्दन।  

 

र्स बजहष्कार सनधार गनयका लाजग तपाईले र्स पत्रको पछाजर् जनदेशनमा प्रदान गरीएको जवकल्पहरू मधे्य एउटा पूणय गननय पने छ। 

रजिस्ट्र ारले र्स पत्रको पछाजर् कथन प्राप्त गननयपछय  वा तपाईं मूल मतपत्र खाममा हस्ताक्षर गनय मतदाताहरूको कार्ायलर्को भ्रमण गनय 

सक्ननहुन्छ जिहीिार, 3 जिसेम्बर, 2020 िेलुका 5:00 ििे भन्दा पजहले तपाईंको अस्थार्ी मतपत्रको प्रजिर्ा र गणना भएको छ। 

 

 

Santa Clara काउन्टी  

मतदाताहरूको रजिस्ट्रार 

1555 Berger Drive, Building 2 
San Jose, CA 95112 

 

जनिःशुल्क फोन: 866-430-VOTE (8683)  

फ्याक्स: 408-998-7314  

इमेल: voterinfo@rov.sccgov.org 

 

सामान्य कार्य घन्टा: 

सोमवार – शनिवार जबहान 8:00 – बेलनका 5:00  

(जबदा बाहेक) 

 

 

हाम्रो कार्ायलर्को जनदेशन हेनय जनम्नमा िाननहोस  : 

www.sccgov.org/sites/rov/Resources/Pages/HoursLocationsDirections.aspx 

 

 

हस्ताक्षर नगररएको मतपत्रको कथन  

Santa Clara काउन्टी मतदाताहरूको रजिस्ट्रार कार्ायलर्ले प्राप्त गरेको हुनुपर्य  

जिसेम्बर 3, 2020 5:00 िेलुका।  
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ध्यानपूियक र्ी जनदेशनहरू पढ्नुहोस्। 

र्ी जनदेशनहरू पछ्याउँन असफल भएमा तपाईकंो मतपत्र गणना नहुन सक्र्। 
 

 

 
 

तपाईंको अस्थार्ी मतपत्र प्रशोधन गनयका लाजग तलको कथन भननयहोस  र “मतदाताको हस्ताक्षर” माजथको लाइनमा हस्ताक्षर गननयहोस । तपाईं तलका 

कन नै पजन जितायको जवकल्प प्रर्ोग गरेर तपाईंको हस्ताक्षर गररएको बर्ान जिताय गनय सक्ननहुन्छ:  

1. हाम्रो कार्ायलर्मा हस्ताक्षर गरेर पूणय गररएको कथन इमेल गनुयहोस्। इमेल पठाएको बर्ान हाम्रो कार्ायलर् 5:00 िेलुका जिसेम्बर 3, 

2020 पजहले प्राप्त गनुय पने र्। इमेल ठेगाना votebymail@rov.sccgov.org हो। 

2. तपाईकंो हस्ताक्षर गरेर पूणय गररएको कथन हाम्रो कार्ायलर्मा संलग्न हुलाक-भुक्तान गररएको खाममा मेल गनुयहोस्। इमेल पठाएको 

बर्ान हाम्रो कार्ायलर् 5:00 िेलुका जिसेम्बर 3, 2020 पजहले प्राप्त गननय पने छ। पोष्टमाकय हरू स्वीकार गररने छैन।  

3. हाम्रो कार्ायलर्मा हस्ताक्षर गरेर पूणय गररएको कथन फ्याक्स गनुयहोस्। फ्याक्समा पठाएको बर्ान हाम्रो कार्ायलर् 5:00 िेलुका 

जिसेम्बर 3, 2020 पजहले प्राप्त गनुय पने र्। फ्याक्स नम्बर 408-998-7314। 

4. मतदाता रजिस्ट्ार कार्ायलर्मा व्यक्तक्तगत रूपमा िानुहोस्। तपाईं तलको ठेगानामा हाम्रो कार्ायलर्मा सोमबार देल्लख शनिबार जबहान 

8:00 बेलनका 5:00 सम्म तपाईंको मूल मेलमािय त मतदानको खाममा हस्ताक्षर गनय वा हस्ताक्षर नगररएको मतपत्र जववरण जिताय गनयआउन 

सक्नन हुन्छ। र्ो 5:00 िेलुका जिसेम्बर 3, 2020 पजहले प्राप्त गनुय पने र्।  

 

 

हस्ताक्षर नगररएको मतपत्रको कथन 
 

म, ______________________________________________ , Santa Clara काउन्टीको दताय भएको मतदाता हो,  

 (मतदाताको नाम)   

California राज्य। म झटूा कन रा गरेको सिार् अन्तगयत घोषणा गछनय  जक अस्थार्ी मतपत्र खाममा मेरो नाम देखाएको व्यल्लि हुुँ। मैले मतदानको 

सम्बन्धमा कन नै धोखाधर्ी गरे वा प्रर्ास गरे वा मैले समथयन गने वा धोखाधर्ी समथयन गने वा मद्दत गने वा मतदान गने सम्बन्धमा धोखाधर्ी गने 

प्रर्ास गरेको छ भने, म 16 मजहना वा दनई वा तीन वषय िेल सिार्को िररवानाको अपराधको रूपमा सिार् पाउन सक्छन  भने्न म बनझ्छन । र्स 

कथनमा हस्ताक्षर गनय मेरो असिलताको अथय अस्थार्ी मतदानको मेरो मतदान प्रजिर्ामा हुने छैन भने्न म बनझ्छन । 
 

(हस्ताक्षर गररएको) _________________________________________________________________________________________ 

 मतदाताको हस्ताक्षर (पावर अि अटनी स्वीकार गनय जमलै्दन) 

 

(साक्षी)____________________________________________________________________________________________________ 

  मतदाताले हस्ताक्षर गनय असमथय छ भने, उसले एक जचन्ह बनाउन सक्छ िनन एक व्यल्लिद्वारा साक्षी जदइने छ। 

 

2020 को ______________________________ जदनको _____________________________________________________, जमजत। 

 

 

आवास ठेगाना: ____________________________________________________________________________________________ 

 बाटोको ठेगाना सहर Zip कोर् 

 

मेल गने ठेगाना: ____________________________________________________________________________________________ 

 बाटोको ठेगाना सहर Zip कोर्  
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ठेगाना: 1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112 

मेल गने ठेगाना: P.O. Box 611360, San Jose, CA 95161-1360 

जनिःशुल्क: 866-430-VOTE (8683); फ्याक्स: 408-998-7314; िेिसाइट: www.sccvote.org 
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