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IMPORTANT CHANGES FOR THE NOVEMBER 2020 ELECTION

Vote Safe, Vote From Home
There is no safer method to vote than by mail. Vote by Mail Ballots will begin to be 

mailed starting October 5. Mail your ballot using the free prepaid postage return 

envelope. 

If you must vote in-person consider voting early to avoid the crowds on Election Day. 

Masks will be required, and social distancing protocols will be enforced. The Registrar 

of Voters Office will provide masks and gloves at Vote Centers to voters, workers, and 

observers. 

Vote Centers open beginning October 31 - November 3. 

Ballot envelopes may be returned to any Vote Center, Ballot Drop Box, or the Registrar of Voters Office.

The health and safety of our voters and staff is a top priority. If possible, VOTE FROM HOME. 

www.sccvote.org/voterschoice  
Toll Free: 866-430-VOTE (8683)
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ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ
ਪਤਾ
ਸਹਿਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਿਪ ਕੋਡ

ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਵ

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕ -ਵਟਕਟ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸੀ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ ਜਾਕੇ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਦਨ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਲਈ ਜਲਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਮਾਸਕ (ਨਕਾਬ) ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ 

ਵਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਵਿੇ ਵੋਟਰਾਂ, ਕਰਮੀਆਂ 

ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਿੜ੍ ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਿੁ ੱਲ੍ ੇ ਰਵਹਣਗੇ।

ਬੈਲਟ ਵਾਲੇ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ, ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ ਬਾਕਸ, ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਵੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰਵਜਸਟਰਾਰ

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ
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ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਘਰੋਂ ਵੋਟ ਪਾਓ

ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਥਵਮਕਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਮਵਕਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਓ।
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ਕਾਉਂਟੀ ਵਵੱਚ ਬਣੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਓਆਪਣੇ ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ (VBM) ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਓ

ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ  
ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ  
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਪਕਰਣ

ਅਵਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ  
ਡ੍ਰੌਪ-ਬੌਕਸ

ਕੋਈ ਵੀ  
ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ

4 ਵਦਨਾਂ  
ਲਈ ਿੁੱ ਲ੍ੇ  ਹਨ

Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੰੂ ਵਧਾ 
ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨੰੂ ਆਧਵੁਨਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ 
ਸਾਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

facebook.com/sccvote

@sccvote

@sccvote

ਅਵਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ-ਬੌਕਸ ਥਾਂਵਾਂ 
ਅਤੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਲਈ

www.sccvote.org/voterschoice  
'ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਜਾਂ

ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਬੈਲਟ ਅਤੇ  

ਭਾਸ਼ਾ  
ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਆਪਣੇ 
ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ 
ਨਾਲ ਇਸ Qr® 
ਕੋਡ ਨੰੂ ਸਕੈਨ 
ਕਰੋ

ਡਾਕ -ਵਟਕਟ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਮੁਫ਼ਤ 

ਵਲਫ਼ਾਫ਼ਾ

ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਪਾਓ

Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਵਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ 
ਭੇਵਜਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਜੋ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਬੈਲਟ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਰਵਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ 
ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੰੂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹੇਠ ਵਦੱਤੇ 
ਵਵਕਲਪਾਂ 'ਚੋਂ ਵਕਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

 • ਡਾਕ -ਵਟਕਟ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਮੁਫ਼ਤ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ਾ 
 • ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ-ਬੌਕਸ 
    ਜਾਂ 

 • Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਵਵੱਚ ਬਣੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ  
ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ 

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ! 
ਆਪਣੇ ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜਾਂ 
Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਵਵੱਚ ਬਣੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ 
ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਾਕੇ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। 
ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਵ ਵਵਆਪਕ ਪੋਵਲੰਗ ਥਾਂਵਾਂ 
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਵਦਨਾਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਿੁੱ ਲੀ੍ਆਂ ਰਵਹਣਗੀਆਂ।

ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ, ਕਾੱਲ ਕਰ:ੋ 
408-299-VOTE (8683) 
ਜਾਂ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 
866-430-VOTE (8683)

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ

3 ਨਵੰਬਰ  
ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਏ

ਵੋਹਟੰਗ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ੀ ਿੈ
ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ: 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਿੁੱ ਲ੍ੇ  ਹਨ: 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ
* ਮਾਸਕ (ਨਕਾਬ) ਪਾਉਣੇ ਿਰੂਰੀ ਿਨ

ਅਿੀਰਲਾ ਵਦਨ: 3 ਨਵੰਬਰ, ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਵਦਨ!
* ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਹਦਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕ ਮੋਿਰ ਲਗੇ 

ਿੋਏ ਬੈਲਟਾਂ ਨੰੂ 20 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ

ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਜਾਂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਾਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ
ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
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