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ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 

 

FOR OFFICIAL USE ONLY 

ਜਿਆਨ ਜਦਓ: ਵੋਟਰ ਪਸੰਦ ਅਜਿਜਨਯਮ ਦ ੇਤਜਹਤ, Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਤੋਂ 29 ਜਦਨ ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-
ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਭੇਜਿਆ ਿਾਏਗਾ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨ ੰ  ਬਦਲਵੇਂ ਬੈਲਟ ਵਾਸਤ ੇਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਜਤਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਚੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੀ ਜਕਸਮ (ਪਰਾਇਮਰੀ, ਆਮ, ਿਾਂ ਖਾਸ) ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਿਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਚੋਣ ਦੀ ਜਮਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱ ਤ (7) ਜਦਨ ਪਜਹਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਜਮਲ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਿੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਅਿ ਰੀ ਿਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਬਲੈਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਿਾਏਗਾ। 

 

ਮੇਰਾ ਮ ਲ 

ਬੈਲਟ: 

ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੁਆਚ ਜਗਆ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਗਆ। 
(ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਿ ਲਗਾਉਣ ਨ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਿ ੇਂ 
ਬੈਲਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਲੈਟ ਿ ੂੰ  ਫਾੜ ਜਾਂ ਸ਼ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਸੁਿੱ ਟ ਸਕਦੇ ਹੋ) 

 

1. ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਬਲੈਟ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ: , ਚੋਣ। 
ਮਹੀਿਾ/ਨਦਿ/ਸਾਲ ਚੋਣ ਦੀ ਨਕਸਮ (ਮੁਢਲੀ, ਆਮ, ਜਾਂ ਖਾਸ) 

 

2. ਸਾਫ਼ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ 

ਨਾਮ ਜਲਖੋ: 

 
ਪਨਹਲਾ ਨਹਿੱ ਸਾ ਨ ਚਕਾਰਲਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਅਿੱਖਰ ਆਖ਼ਰੀ ਨਹਿੱ ਸਾ 

3. ਿਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:  
ਮਹੀਿਾ/ਨਦਿ/ਸਾਲ 

 

4. ਜਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ: 
ਿੂੰ ਬਰ ਅਤ ੇਸਟਰੀਟ (ਪੀ.ਓ. ਬੌਕਸ, ਪੇਂਡ  ਰਸਤਾ, ਆਨਦ ਸ ੀਕਾਰ ਿਹੀਂ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ) (ਜੇ  ਰਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਿ ਤਾਂ N, S, E, W ਨਲਖੋ) 

 
ਸ਼ਨਹਰ ਰਾਜ  ਨਿਪ ਕੋਡ ਜਾਂ ਡਾਕ ਕੋਡ 

 

5. ਜਸਰਫ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਬਲੈਟ ਭਿੇਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕ ਪਤਾ (ਿ ੇਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਵਿੱ ਖਰਾ ਹੈ): 

 
ਿੂੰ ਬਰ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ/ਪੀ.ਓ. ਬੌਕਸ (ਜੇ  ਰਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਿ ਤਾਂ N, S, E, W ਨਲਖੋ) 

 
  

 ਸ਼ਨਹਰ 

 
6. ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ (ਜਵਕਲਜਪਕ): 

ਰਾਜ ਜਾਂ ਨ ਦਸ਼ੇੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਪ ਕੋਡ ਜਾਂ ਡਾਕ ਕੋਡ 

 

 
 ਨਦਿ  ਸ਼ਾਮ

 

7. ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: 

ਮੈਂ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਨਕਸ ੇਹੋਰ ਅਨਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ- ੋਟ ਬੈਲਟ ਲਈ ਅਰਿੀ ਿਹੀਂ ਨਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ California ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਿ ੂੰ ਿਾਂ ਤਨਹਤ ਝ ਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਿੇ ਦੇ ਤਨਹਤ ਪਰਮਾਨਣਤ 

ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਕ ਮੈਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਅਰਿੀ ਨ ਿੱ ਚ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਚੀ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। 

 

ਦਸਤਖ਼ਤ  ਤਾਰੀਖ਼  

ਚੇਤਾ ਿੀ: ਗਲਤ ਨਬਆਿੀ ਇਿੱਕ  ਿੱਡਾ ਅਪਰਾਿ ਹੈ ਨਜਸਦ ੇਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਜੇਲਹ ਨ ਿੱ ਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਿਾ ਨਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਪੀਿਲ ਕੋਡ § 126) 
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ਨੋਜਟਸ 

 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਅਰਿੀ ਿ ੂੰ  ਨਸਿੱ ਿਾ ਤੁਹਾਡ ੇਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਨਿਕਾਰੀ ਿ ੂੰ  ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ ਹੈ। 
ਇਹ ਅਰਿੀ ਤੁਹਾਡ ੇਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਨਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਿ ੂੰ   ਾਪਸ ਕਰਿ ਿਾਲ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਜਸ ਿਾਲ ਤੁਹਾਡੀ  ੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨ ਿੱ ਚ ਰੁਕਾ ਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਜੇ ਇਹ ਅਰਿੀ ਡਾਕ ਦਆੁਰਾ  ਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸਿੱ ਿਾ ਤੁਹਾਡ ੇਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਨਿਕਾਰੀ ਿ ੂੰ   ਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਨਸਰਫ ਰਨਜਸਟਰਡ  ੋਟਰ ਹੀ ਆਪ ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ- ੋਟ ਬੈਲਟ  ਾਸਤੇ ਅਰਿੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਨਜਸਟਰਡ  ੋਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨ ਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ- ੋਟ 

ਬੈਲਟ ਲਈ ਅਰਿੀ ਦੇਣਾ ਇਿੱਕ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਿ ਹੈ। 
 
ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨ ੰ  ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀ/ਸੰਗਠਨ/ਸਮ ਹ 

ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ- ੋਟ ਬੈਲਟ  ਾਸਤ ੇਅਰਿੀ  ੂੰ ਡ ਰਹੇ ਨਕਸੇ  ੀ ਦਆੁਰਾ ਇਸ ਅਰਿੀ 'ਤੇ  ਰਤ ੇਗਏ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਿਾ ਲਾਿਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਾ ਕਰਿਾ ਇਿੱਕ 

ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਿੀ ਿ ੂੰ   ੂੰ ਡ ਨਰਹਾ ਕੋਈ  ੀ ਨ ਅਕਤੀ ਆਈਟਮ 5 ਨ ਿੱ ਚ ਡਾਕ ਪਤ ੇਿ ੂੰ  ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਨਪਰੂੰ ਟ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 
ਨਕਸੇ  ੀ  ੋਟਰ ਿ ੂੰ  ਇਹ ਅਰਿੀ ਦੇਣ  ਾਲੇ ਨਕਸੇ  ੀ ਨ ਅਕਤੀ ਿ ੂੰ  ਇਿੱਥ ੇਆਪਣਾ ਿਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਿ ਿੂੰ ਬਰ ਲਾਿਮੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
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