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ਧਪਆਰ ੇਵੋਟਰ, 

 
 

Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਧਜਸਟਰਾਰ ਇਹ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਆਨ ਸੰਬੰਿੀ ਧ ਿੱ ਠੀ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ 

ਧਕਉਂਧਕ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਧਲਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਕੀਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਸਾਡ ੇਧਰਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦ।ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧ ਿੱ ਠੀ ਧਵਿੱ   ਧਦਿੱ ਤੇ ਧਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।  
 

ਇਸ ਗਲਤੀ ਨ ੰ  ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧ ਿੱ ਠੀ ਦੇ ਧਪਿੱ ਛੇ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਧਹਦਾਇਤਾਂ ' ੋਂ ਧਕਸੇ ਇਿੱਕ ਧਵਕਲਪ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਕਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਨ ੰ  ਧਗਣਤੀ ਧਵਿੱ   ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ 'ਤ ੇਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਧਜਸਟਰਾਰ ਨ ੰ  ਇਸ 

ਧ ਿੱ ਠੀ ਦੇ ਧਪਿੱ ਛੇ ਧਦਿੱ ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਬਆਨ ਵੀਰਵਾਰ, 3 ਦਸੰਿਰ 2020, ਸ਼ਾਮ 5 ਵਿ ੇਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਮਲ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਸੁੀਂ ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ 

ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਧਜਸਟਰਾਰ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਧਵਿੱ   ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮ ਲ ਬੈਲਟ ਧਲਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
 
 

Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ  
ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ 

1555 Berger Drive, Building 2 
San Jose, CA 95112 
 

ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 866-430-VOTE (8683)  

ਫ੍ੈਕਸ: 408-998-7314  

ਈਮੇਲ: voterinfo@rov.sccgov.org 

 

ਨੇਮੀ ਕੰਮਕਾਿ ਦੇ ਘੰਟੇ: 
ਸੋਮਵਾਰ – ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 5:00 ਤਿੱਕ  

(ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧਦਨਾਂ ਨ ੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ) 
 
 

ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਈ ਧਦਸ਼ਾਵਾਂ ਇਿੱਥੇ ਦੇਖ:ੋ 

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

 
 

http://www.sccvote.org/
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ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਆਨ  

Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੰ  
3 ਦਸੰਿਰ, 2020 ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮ 5 ਵਿ ੇਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਿਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
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ਇਨਹ ਾਂ ਜਹਦਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਜਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।  
ਇਨਹ ਾਂ ਜਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡ ੇਿੈਲਟ ਨ ੰ  ਜਿਜਣਆ ਨਾ 

ਿਾਵੇ। 
 

 
 
 

ਆਪਣੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਲੈਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਪਿੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਧਦਿੱ ਤ ੇਧਬਆਨ ਨ ੰ  ਭਰ ੋਅਤ ੇ"ਵੋਟਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ" ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਦਿੱ ਤੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ 

ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਧਦਿੱ ਤ ੇਵਾਪਸੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਧਵਕਲਪਾਂ ਧਵਿੱ ੋਂ ਧਕਸੇ ਇਿੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤ ੇਧਬਆਨ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦ ੇਹੋ:  

1. ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਆਨ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੰ  ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਿ।ੋ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਧਬਆਨ ਸਾਡ ੇਦਫ਼ਤਰ ਨ ੰ  3 ਦਸੰਿਰ, 

2020 ਸ਼ਾਮ 5 ਵਿ ੇਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਮਲ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਈਮੇਲ ਪਤਾ voterinfo@rov.sccgov.org ਹ।ੈ 

2. ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤ ੇਅਤੇ ਪ ਰ ੇਕੀਤ ੇਹਏੋ ਜਿਆਨ ਨ ੰ  ਨਾਲ ਲਿ ੇਡਾਕ-ਜਟਕਟ ਅਦਾ ਕੀਤ ੇਹੋਏ ਜਲਫ਼ਾਫ਼ ੇਜਵਿੱ ਚ ਪਾਕ ੇਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਭੇਿ।ੋ 
ਇਹ ਧਬਆਨ ਸਾਡ ੇਦਫ਼ਤਰ ਨ ੰ  ਹੇਠਾਂ ਧਦਿੱ ਤ ੇਪਤੇ 'ਤੇ 3 ਦਸੰਿਰ, 2020 ਸ਼ਾਮ 5 ਵਿ ੇਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਮਲ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ ੇ
ਜਾਣਗ।ੇ 

3. ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਆਨ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੰ  ਫ੍ੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਭੇਿ।ੋ ਫੈਕਸ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਧਬਆਨ ਸਾਨ ੰ  3 ਦਸੰਿਰ, 2020 ਸ਼ਾਮ 5 

ਵਿ ੇਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਮਲ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਕੈਸ ਨੰਬਰ 408-998-7314 ਹੈ। 

4. ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਆਪ ਿਾਕ ੇਵਾਪਸ ਕਰ।ੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਆਰਜ਼ੀ ਬਲੈਟ ਦੇ ਧਲਫ਼ਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬੁਾਰਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਬਆਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਧਦਿੱ ਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸਾਡ ੇਦਫ਼ਤਰ ਧਵਿੱ   ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਸਵਰੇੇ 8 ਵਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਮ 5 

ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਆ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਇਹ 3 ਦਸੰਿਰ, 2020 ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮ 5 ਵਿ ੇਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹ ੋਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ  
 
 

ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਆਨ 

 

ਮੈਂ, ______________________________________________, Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ,  
 (ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ)   

California ਰਾਜ ਦਾ/ਦੀ ਇਿੱਕ ਰਧਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਝ ਠ ਬਲੋਣ ਲਈ ਜਰੁਮਾਨੇ ਦੇ ਤਧਹਤ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਧਕ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਧਵਅਕਤੀ ਹਾਂ 
ਧਜਸਦਾ ਨਾਮ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਧਲਫ਼ਾਫੇ 'ਤੇ ਧਲਧਖਆ ਹਇੋਆ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਧਕ ਜੇ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧਵਿੱ   ਕੋਈ ਿਖੋਾਿੜੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ 
ਹਾਂ ਜਾਂ ਿਖੋਾਿੜੀ ਦੀ ਕੋਧ਼ਿ਼ਿ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਿ ਧਵਿੱ  ਿੋਖਾਿੜੀ ਕਰਨ ਧਵਿੱ   ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਿਖੋਾਿੜੀ 
ਕਰਨ ਨ ੰ  ਉਕਸਾਉਂਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਨੈ ੰ  16 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਧਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਜਰੁਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਦ਼ੋਿੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ 
ਹਾਂ ਧਕ ਇਸ ਧਬਆਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਕ ਮੇਰੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਨ ੰ  ਧਗਣਤੀ ਧਵਿੱ   ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

(ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ) _____________________________________________________________________________ 

 ਵੋਟਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ(ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ) 
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(ਗਵਾਹ)______________________________________________________________________________ 

  ਜੇ ਵੋਟਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਿੱਕ ਧਨਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਜਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਧਕਸ ੇਧਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਧਦਿੱ ਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। 
 

ਇਸ__________________ਧਦਨ, ___________________________________________, ਮਹੀਨਾ, 2020 ਨ ੰ  ਤਾਰੀਖ਼ ਪਾਈ। 
 
 

ਧਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ: _______________________________________________________________________ 

 ਸੜਕ ਪਤਾ ਸ਼ਧਹਰ ਧਜ਼ਪ ਕੋਡ 

 

ਡਾਕ ਪਤਾ: ____________________________________________________________________________ 

 ਸੜਕ ਪਤਾ ਸ਼ਧਹਰ ਧਜ਼ਪ ਕੋਡ 
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