
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਬਿਲਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਬਿਲਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਬਿਲ

Voter Bill of Rights - Punjabi 

1. ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ:

2.  ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹੋ ਭਾਵਂੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਂਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ। ਜੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਧਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

3. ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਪੋਿਲੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਸਮਂੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਹੋ।

4. ਗੁਪਤ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਧਕਸੇ ਵੱਲਂੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਧਬਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਧਬਨਾ ਧਕ ਵੋਟ ਧਕਵਂੇ ਦੇਣੀ ਹੈ।

5. ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀ ਂਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ,ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ: 
ਿਕਸੇ ਪੋਿਲੰਗ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਤਂੋ ਨਵੀਂ ਬੈਲਟ ਲਈ ਕਧਹ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਆਪਣੀ ਡਾਕ-ਦੁਆਰਾ-ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਧਕਸੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਧਵਖੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਧਲੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਜਾਂ
ਆਰਜੀ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

6. ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰ ਤੀਧਨਿੀ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਧਕਸੇ ਵੀ ਧਵਅਕਤੀ 
ਤਂੋ।

7. ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੋਿਲੰਗ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਡਾਕ-ਦੁਆਰਾ-ਵੋਟ ਨੰੂ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਧਵੱਚ।

8. ਅੰਗਰੇਜੀ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸਾ ਿਵੱਚ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਖੇਤਰ ਧਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ 
ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

9. ਚੋਣ ਪ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਸਨ ਪੱੁਛਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰ ਧਕਧਰਆ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।  ਜੇ ਉਹ ਧਵਅਕਤੀ ਧਜਸ ਤਂੋ 
ਤੁਸੀਂ ਪੱੁਛਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜਵਾਬ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹੀ ਧਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

10. ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਧਕਸੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ 
ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੰੂ।

ਿਵਸੇਸ ਨੋਿਟਸ

• ਪੋਧਲੰਗ ਉਸ ਧਦਨ ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ ਤਂੋ ਸ਼ਾਮ 8:00 
ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲੀ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਾਉਟਂੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਗਾਈਡ ਧਵੱਚ ਧਦਖਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ।   

• ਵੋਟ ਧਕਵਂੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਵੋਟ ਧਕਵਂੇ ਪਾਉਣੀ 
ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਵਸੇ਼ਸ਼ ਧਹਦਾਇਤਾਂ ਧਕਸੇ ਵੀ ਪੋਲ ਵਰਕਰ ਤਂੋ ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੇਜੀ ਗਈ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।   

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਂੇ ਰਧਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਘੀ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਧਚਤ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਧਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਪਰ ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਧਕ ਹਰ ਇੱਕ ਧਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਰਜੀ ਬੈਲਟ ਪਾਉਣ 
ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਭਾਵਂੇ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 
ਜਾਂ ਕਰਦੀ।   

• ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਾਂਤਕੀ ਕਾਨੰੂਨ ਤਧਹਤ ਵੋਟ ਪਾਉਣ 
ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਵੋਟ 
ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਵਜਂੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਧਵਰੱੁਿ ਹੈ।   

• ਵੋਧਟੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਧਵਰੱੁਿ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨ੍ਾਂ ਿਵੱਚਂੋ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀ ਂ
ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੁਪਤ 
ਟੋਲ-ਫ੍ਰ ੀ ਵੋਟਰ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰੂ ਫੋ਼ਨ ਕਰੋ (800) 345-
VOTE (8683)।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹਨ

ਵੈੱਬ 'ਤੇ www.sos.ca.gov

ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ (800) 345-VOTE (8683)

ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ elections@sos.ca.gov

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਧਵੱਚ ਰਧਹ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਧਰਕ ਹੋ

ਘੱਟਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ

ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਧਜਸਟਰਡ ਹੋ ਧਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਂੇ ਰਧਹੰਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਸਮਂੇ ਧਕਸੇ ਅਪਰਾਿ ਦੀ ਸਜਾ ਲਈ ਪ੍ਰ ਾਂਤਕੀ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਜੇਲ੍ਹ  ਦੀ ਸਜਾ 
ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ

ਇਸ ਸਮਂੇ ਧਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਧਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ


