ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
 ਸਾਡੇ
ਫੋਨ

206-296-VOTE (8683)
1-800-325-6165
TTY Relay: 711

ਈਮੇਲ

elections@kingcounty.gov

King County ਵਿੱ ਚ ਵੋ ਟਿੰ ਗ

ਔਨਲਾਈਨ

kingcounty.gov/elections

ਲਈ ਗਾਈਡ

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ
King County Elections
919 Southwest Grady Way
Renton, WA 98057
ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੰ ੂ ੁਖੱ ਲਹ੍ਿਾਹੈ
8:30 a.m. – 4:30 p.m.

Punjabi

ਵੋ ਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇ ਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੀਏ
* ਔਨਲਾਈਨ
* ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ
* ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌ ਰ ਤੇ
ਵੇ ਰਵਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ:
kingcounty.gov/elections/register

ਵੋ ਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੌ ਣ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ :
ਇਹ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ:
* ਅਮਰੀਕਾ (United States) ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ;
* ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਪ੍ ਰਾਂ ਤ
(Washington State) ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਵਸਨੀਕ ਹੋ ;
* ਮਤਦਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ;
* ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਦੇ ਸ਼ ਕਾਰਨ ਵੋ ਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਯੋ ਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ; ਅਤੇ
* ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਸੰ ਗੀਨ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ ਲਈ ਸੁਧਾਈ ਵਿਭਾਗ
(Department of Corrections) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅੰ ਦਰ
ਨਹੀਂ ਹੋ ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਤੋ ਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ ਰਾਂ ਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵੋ ਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ । ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ
ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵੋ ਟਰ ਰਜਿਟ੍ਰੇ ਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱ ਦ
ਕਰਦੇ ਹੋ ।

ਵੋ ਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇ ਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰ ਤਿਮ ਤਾਰੀਖ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਂ ਵੋ ਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋ ਣਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵੋ ਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਖਾਸ ਅੰ ਤਿਮ ਤਾਰੀਖਾਂ
ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਇਟ ਤੇ ਜਾਓ।

ਹੋ ਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵੋ ਟਿੰ ਗ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ
ਅੰ ਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੋ ਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰ ਗ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋ ਣਾਂ (King County Elections) ਚੀਨੀ,
ਕੋ ਰੀਆਈ, ਸਪੇ ਨੀ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਵੋ ਟਿੰਗ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋ ਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱ ਚ ਵੋ ਟਿੰਗ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇ ਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰੋ ।

ਵੋ ਟ ਪਰਚੀ (ਬੈ ਲਟ) ਕਿਵੇ ਂ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ
ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ
ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਪ੍ ਰਾਂ ਤ (Washington State) ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋ ਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋ ਟ
ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕ ਵਿੱ ਚ ਵੋ ਟ ਪਰਚੀ ਮਿਲੇ ਗੀ।
ਵੋ ਟ ਪਰਚੀਆਂ ਮਤਦਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋ ਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰ ਨ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਸੈ ਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇ ਸ਼ੀ
ਵੋ ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਭੇ ਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵੋ ਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੁਲੱ ਭ ਵਿਕਲਪ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋ ਟ ਪਾਉਣਾ ਸੌ ਖਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਹੋ ਰ ਵਿਕਲਪ
ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

ਵੋ ਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
* ਵੋ ਟ ਪਰਚੀ, ਲਿਫਾਫੇ ਅਤੇ ਵੋ ਟਰ ਪੱ ਤ੍ਰਿ ਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
* ਆਪਣੀ ਵੋ ਟ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪੈ ਨੱ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰੋ ।
* ਵਾਪਸੀ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਪਿੱ ਛਲੇ ਪਾਸੇ ਘੋ ਸ਼ਣਾ ਪੱ ਤਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ।
* ਤੁਹਾਡੀ ਵੋ ਟ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਗਾ ਭਾਵੇ ਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਵੋ ਟ
ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।

ਆਪਣੀ ਵੋ ਟ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋ ਟ ਪਰਚੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਤੋ ਂ ਜਲਦੀ ਵੋ ਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਆਪਣੀ ਵੋ ਟ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਭੇ ਜਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ
ਦਸਤਖਤ ਸੰ ਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਵੋ ਟ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਗਿਣ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋ ਟ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਬੈ ਲਟ ਡਰਾਪ ਬਾਕਸ
(ਵੋ ਟ ਪਰਚੀ ਵਾਲੇ ਬਾਕਸ) ਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇ ਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਬੈ ਲਟ ਡਰਾਪ ਬਾਕਸ (ਵੋ ਟ ਪਰਚੀ ਵਾਲੇ ਬਾਕਸ)

ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਇਟ ਤੇ ਜਾਓ।

ਆਪਣੀ ਵੋ ਟ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਬੈ ਲਟ ਡਰਾਪ ਬਾਕਸ (ਵੋ ਟ ਪਰਚੀ ਵਾਲੇ ਬਾਕਸ) ਵਿੱ ਚ ਪਾਓ,
ਕਿਸੇ ਸਟੈ ਂਪ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੀ ਵੋ ਟ ਪਰਚੀ ਮਤਦਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 8 p.m. ਤਕ
ਕਿਸੇ ਬੈ ਲਟ ਡਰਾਪ ਬਾਕਸ (ਵੋ ਟ ਪਰਚੀ ਵਾਲੇ ਬਾਕਸ) ਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਵੋ ਟਰ ਪੱ ਤ੍ਰਿ ਕਾਵਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਮਤਦਾਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨਾਂ (ਲੋ ਕੇ ਸ਼ਨਾਂ) ਨੂੰ ਵੋ ਟਰ ਪੱ ਤ੍ਰਿ ਕਾ ਜਾਂ
ਸਾਡੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਇਟ ਤੇ ਲੱ ਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

* ਔਨਲਾਈਨ ਵੋ ਟ ਪਰਚੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ
* ਵੋ ਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੁਲੱ ਭ ਕੇ ਂ ਦਰ

ਵੋ ਟਰ ਪੱ ਤ੍ਰਿ ਕਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋ ਟ ਪਰਚੀ ਤੇ ਉਪਾਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਪ੍ ਰਾਰੰਭਿਕ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋ ਣਾਂ ਲਈ ਵੋ ਟਰ ਪੱ ਤ੍ਰਿ ਕਾਵਾਂ King County ਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ
ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇ ਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ
ਆਪਣੀ ਵੋ ਟ ਪਰਚੀ ਤੇ ਫਸਟ-ਕਲਾਸ ਸਟੈ ਂਪ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਕੋ ਲ ਡਾਕ
ਰਾਹੀਂ ਭੇ ਜ ਦਿਓ। ਮਤਦਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋ ਟ ਪਰਚੀ ਤੇ ਡਾਕ ਮੋ ਹਰ ਲੱ ਗ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਖੀਰਲੇ ਮਿੰ ਟ ਤਕ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ !

