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ਬਲੈਟ (ਮਤਪੱਤਰ) ਅਨੁਵਾਦ ਗਾਈਡ 

 

ਇਹ ਗਾਈਡ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਮਕੁਾਬਲਲਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 

ਪਸੰਦਗੀਆ ਂਅਤ ੇਲਸਰਲੇਖ, ਲਵਧੇਅਕ ਅਤ ੇਪਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 
ਲਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਚਣੋ ਮੁਕਾਬਲਲਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਸਰਲੇਖ, 
ਲਵਧੇਅਕ ਅਤ ੇਪਰਸਤਾਵ, ਲਜੰਨਾਂ ਲਈ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਲਟੰਗ ਖੇਤਰ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਟੋ ਪਾਉਣ ਦੇ 

ਯੋਗ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਆਲਧਕਾਰਕ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। 

 
ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਲਧਕਾਰਕ ਬੈਲਟ ਦੀ ਸਮੀਲਖਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਵੱਚ ਬੈਲਟ ਅਨੁਵਾਦ ਗਾਈਡ 
ਲਵੱਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਲਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦਗੀਆ ਂਅਤੇ 

ਲਸਰਲੇਖ, ਲਵਧੇਅਕ ਅਤੇ ਪਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਲਓ। 

 

ਆਪਣੇ ਆਲਧਕਾਰਕ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਦੱਤ ੇਓਵਲ ਨ ੰ  ਭਰ ਕ ੇਆਪਣਾ ਵੋਟ ਲਦਓ। 

Ballot Translation Guide - Punjabi 



INSTRUCTIONS TO VOTER: To vote, FILL IN the oval (l) to the left of any candidate or to 
the left of the word “YES” or the word “NO”. Do not vote for more than the authorized number 
of candidate(s). Use black or blue ink to mark your ballot. To vote for a qualified write-in 
candidate, write the name of the candidate in the space provided AND fill in the oval (l) next 
to your choice using black or blue ink. If you make a mistake, ask a precinct officer or call the 
Registrar of Voters’ Office at (916) 875-6451 for a replacement ballot.

ਮਤਦਾਤਾ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾ:ਂ ਵਟੋ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਕਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ ੇਖਬੱ ੇਪਾਸੇ ਕਦੱਤ ੇਜਾ ਂ“ਹਾ”ਂ ਸ਼ਬਦ ਜਾ ਂ“ਨਹੀਂ” ਸ਼ਬਦ ਦ ੇਖਬੱ ੇਪਾਸੇ 
ਕਦੱਤੇ ਓਵਲ (l) ਨੂੰ ਭਰੋ। ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਕਨਤ ਸੰਕਖਆ ਤੋਂ ਵਧੱ ਲਈ ਵਟੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣ ੇਮਤ-ਪੱਤਰ 'ਤ ੇਕਨਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ 
ਕਾਲੀ ਜਾ ਂਨੀਲੀ ਕਸਆਹੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਕਕਸੇ ਯਗੋ ਰਾਈਟ-ਇਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਵਟੋ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਥਾ ਂਕਵਚੱ ਉਸ 
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾ ਂਕਲਖੋ ਅਤ ੇਕਾਲੇ ਜਾ ਂਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਸਆਹੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦ ੇਅਗੱ ੇਕਦੱਤ ੇਓਵਲ (l) ਨੂੰ ਭਰੋ। ਜ ੇਤਸੁੀਂ 
ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਕਦੰਦੇ ਹ ੋਤਾ ਂਮਤ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਲਕੇ ਦ ੇਚੋਣ ਅਕਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜਾ ਂਵਟੋਰ ਰਕਜਸਟਾ੍ਰ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ (916) 
875-6451 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ।

VOTER-NOMINATED AND NONPARTISAN OFFICES
All voters, regardless of the party preference they disclosed upon registration, or refusal to 
disclose a party preference, may vote for any candidate for a voter-nominated or nonpartisan 
office. The party preference, if any, designated by a candidate for a voter-nominated office is 
selected by the candidate and is shown for the information of the voters only. It does not imply 
that the candidate is nominated or endorsed by the party or that the party approves of the 
candidate. The party preference, if any, of a candidate for a nonpartisan office does not appear 
on the ballot.

ਮਤਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ ਗਰੈ-ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ
ਸਾਰੇ ਵਟੋਰ ਕਕਸੇ ਵੀ ਵਟੋਰ-ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾ ਂਗਰੈ-ਪਾਰਟੀ ਅਹਦੇੁ ਦ ੇਕਕਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵਟੋ ਦ ੇਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਰਕਜਸਟ੍ਸ਼ੇਨ ਦ ੇਸਮੇਂ 
ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸੀ ਹਵੋ ੇਜਾ ਂਕਕਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹਵੋ।ੇ ਵਟੋਰ ਦੁਆਰਾ 
ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਕਸੇ ਅਹਦੇੁ ਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ ੇਕਕਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹ ੈਤਾ ਂਇਹ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਚੋਣ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹ ਕਸਰਫ਼ ਵਟੋਰਾ ਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਦਖਾਈ ਗਈ ਹ।ੈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹ ੈਕਕ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ 
ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹ ੈਜਾ ਂਉਸਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹ ੈਜਾ ਂਉਹ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼਼ੂਰੀ 
ਕਦੰਦੀ ਹ।ੈ ਗਰੈ-ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ, ਜ ੇਕੋਈ ਹਵੋ,ੇ ਤਾ ਂਵਟੋ ਪਰਚੀ ਤ ੇਨਹੀਂ ਕਦਖਾਈ ਜਾਦਂੀ ਹ।ੈ
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○ BRIAN DAHLE
Party Preference: Republican
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਕਰਪਬਕਲਕਨ
Senator/Farmer
ਸੈਨੇਟਰ/ਕਕਸਾਨ

○ GAVIN NEWSOM
Party Preference: Democratic
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕੈ੍ਕਟਕ
Governor of California
California ਦ ੇਗਵਰਨਰ

○ MALIA M. COHEN
Party Preference: Democratic
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕੈ੍ਕਟਕ
California State Board of Equalization Member
California ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇਕੁਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ

○ LANHEE J. CHEN
Party Preference: Republican
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਕਰਪਬਕਲਕਨ
Fiscal Advisor/Educator
ਕਵੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ/ਕਸੱਕਖਅਕ

○ ROBERT HOWELL
Party Preference: Republican
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਕਰਪਬਕਲਕਨ
Cybersecurity Equipment Manufacturer
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਕਖਆ ਉਪਕਰਨ ਕਨਰਮਾਤਾ

○ RICARDO LARA
Party Preference: Democratic
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕੈ੍ਕਟਕ
Insurance Commissioner 
ਬੀਮਾ ਕਕਮਸ਼ਨਰ 

○ ANGELA E. UNDERWOOD JACOBS
Party Preference: Republican
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਕਰਪਬਕਲਕਨ
Businesswoman/Deputy Mayor
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਕਹਲਾ/ਕਡਪਟੀ ਮੇਅਰ

○ ELENI KOUNALAKIS
Party Preference: Democratic
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕੈ੍ਕਟਕ
Lieutenant Governor
ਲੈਫਟੀਨੈਂ ਟ ਗਵਰਨਰ

○ FIONA MA
Party Preference: Democratic
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕੈ੍ਕਟਕ
State Treasurer/CPA
ਰਾਜ ਖਜ਼ਾਨਚੀ/ਸੀ.ਪੀ.ਏ.

○ JACK M. GUERRERO
Party Preference: Republican
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਕਰਪਬਕਲਕਨ
Councilmember/CPA/Economist
ਕੌਂਸਲਮੈਂਬਰ/ਸੀ.ਪੀ.ਏ./ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ

○ JOSE S. ALTAMIRANO
Party Preference: Democratic
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕੈ੍ਕਟਕ
Business Operations Manager
ਵਪਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਮੈਨੇਜਰ

○ TED GAINES
Party Preference: Republican
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਕਰਪਬਕਲਕਨ
Board of Equalization Member
ਬੋਰਡ ਔਫ ਇਕੁਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ

○ ROB BERNOSKY
Party Preference: Republican
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਕਰਪਬਕਲਕਨ
Chief Financial Officer
ਮੁੱਖ ਕਵੱਤ ਅਕਧਕਾਰੀ

○ SHIRLEY N. WEBER
Party Preference: Democratic
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕੈ੍ਕਟਕ
Appointed California Secretary of State
California ਰਾਜ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਕਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ

○ ROB BONTA
Party Preference: Democratic
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕੈ੍ਕਟਕ
Appointed Attorney General of the State of California
California ਰਾਜ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ

○ NATHAN HOCHMAN
Party Preference: Republican
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਕਰਪਬਕਲਕਨ
General Counsel
ਜਨਰਲ ਸਲਾਹਕਾਰ

VOTER-NOMINATED OFFICES
ਵੋਟਰ-ਨਾਮਜ਼ਦ ਦਫ਼ਤਰ

STATE
ਰਾਜ

GOVERNOR
ਰਾਜਪਾਲ

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

CONTROLLER
ਕੰਟਰੋਲਰ

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

INSURANCE COMMISSIONER
ਬੀਮਾ ਕਹਮਸ਼ਨਰ

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

LIEUTENANT GOVERNOR
ਲੈਫਟੀਨੈਂ ਟ ਗਵਰਨਰ

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

TREASURER
ਖਜ਼ਾਨਚੀ

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

DISTRICT 1
ਹਜ਼ਲ੍ਾ 1

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

BOARD OF 
 EQUALIZATION MEMBER 

ਬੋਰਡ ਔਫ ਇਕੁਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ 

SECRETARY OF STATE
ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

ATTORNEY GENERAL
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ



UNITED STATES SENATOR
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ

There are two U.S. Senate contests on this Ballot.
• One for the regular 6-year term ending January 3, 2029
• One for the remaining of the current term ending January 3, 2023
You may vote for both contests.

ਇਸ ਮਤ-ਪੱਤਰ 'ਤ ੇਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਦੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਨ।
• ਇੱਕ 3 ਜਨਵਰੀ, 2029 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਹਨਯਮਤ 6-ਸਾਲ ਦੀ ਹਮਆਦ ਲਈ
• ਇੱਕ 3 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਮਆਦ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਮੇਂ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾ ਂਮੁਕਾਬਹਲਆ ਂਲਈ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਿੋ।

○ ALEX PADILLA
Party Preference: Democratic
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕੈ੍ਕਟਕ
Appointed United States Senator
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦ ੇਸੈਨੇਟਰ ਕਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ

○ MARK P. MEUSER
Party Preference: Republican
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਕਰਪਬਕਲਕਨ
Constitutional Attorney
ਸੰਕਵਧਾਨਕ ਅਟਾਰਨੀ

○ ALEX PADILLA
Party Preference: Democratic
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕੈ੍ਕਟਕ
Appointed United States Senator
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦ ੇਸੈਨੇਟਰ ਕਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ

○ MARK P. MEUSER
Party Preference: Republican
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਕਰਪਬਕਲਕਨ
Constitutional Attorney
ਸੰਕਵਧਾਨਕ ਅਟਾਰਨੀ

UNITED STATES SENATOR 
FULL TERM

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਦੀ
ਪੂਰੀ ਹਮਆਦ

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

UNITED STATES SENATOR
PARTIAL / UNEXPIRED TERM

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ
ਅੰਸ਼ਕ / ਚਾਲੂ ਹਮਆਦ

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ



MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY
 ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਦੱਸ

ASSEMBLY DISTRICT 6 
ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਜ਼ਲ੍ਾ 6

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

ASSEMBLY DISTRICT 10 
ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਜ਼ਲ੍ਾ 10 

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

ASSEMBLY DISTRICT 11 
ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਜ਼ਲ੍ਾ 11

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

ASSEMBLY DISTRICT 9 
ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਜ਼ਲ੍ਾ 9 

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

ASSEMBLY DISTRICT 7 
ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਜ਼ਲ੍ਾ 7

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ
○ CATHY COOK

Party Preference: Republican
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਕਰਪਬਕਲਕਨ
Retired Airline Pilot
ਕਰਟਾਯਰਡ ਏਅਰਲਾਈਨ ਪਾਇਲਟ

○ KEVIN MCCARTY
Party Preference: Democratic
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕੈ੍ਕਟਕ
Assemblymember
ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ

○ STEPHANIE NGUYEN
Party Preference: Democratic
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕੈ੍ਕਟਕ
Councilmember/Nonprofit  Director
ਕੌਂਸਲਮੈਂਬਰ/ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਨਰਦੇਸ਼ਕ

○ ERIC GUERRA
Party Preference: Democratic
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕੈ੍ਕਟਕ
Councilmember/Legislative Director 
ਕੌਂਸਲਮੈਂਬਰ/ਕਵਧਾਕਨਕ ਕਨਰਦੇਸ਼ਕ 

○ LORI D WILSON
Party Preference: Democratic
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕੈ੍ਕਟਕ
State Assembly Member District 11
ਰਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕਜ਼ਲ੍ਾ 11

○ JENNY LEILANI CALLISON
Party Preference: None 
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਕੋਈ ਨਹੀਂ
Consultant, Veterans Affairs 
ਸਲਾਹਕਾਰ, ਵੈਟਰਨਜ਼ ਅਫੇਅਰਜ਼ 

○ MUSHTAQ A TAHIRKHELI
Party Preference: Democratic
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕੈ੍ਕਟਕ
Retired Machine Operator 
ਕਰਟਾਯਰਡ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਰੇਟਰ 

○ HEATH FLORA
Party Preference: Republican
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਕਰਪਬਕਲਕਨ
Parent/Farmer/Assemblyman
ਮਾਪ/ੇਕਕਸਾਨ/ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ

○KEN COOLEY
Party Preference: Democratic
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕੈ੍ਕਟਕ
California State Assemblyman
California ਰਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ

○JOSH HOOVER
Party Preference: Republican
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਕਰਪਬਕਲਕਨ
Board Member, Folsom Cordova Unified School District 
ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ, Folsom Cordova ਯ਼ੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕ਼ੂਲ ਕਡਸਕਟ੍ਕਟ 

UNITED STATES REPRESENTATIVE
 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਹਨਧੀ

CONGRESSIONAL DISTRICT 3
ਕੌਂਗਰੈਸ਼ਨਲ (ਕਾਗਂ੍ਰੇਸ) ਹਜ਼ਲ੍ਾ 3

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

CONGRESSIONAL DISTRICT 6
ਕੌਂਗਰੈਸ਼ਨਲ (ਕਾਗਂ੍ਰੇਸ) ਹਜ਼ਲ੍ਾ 6

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

CONGRESSIONAL DISTRICT 7
ਕੌਂਗਰੈਸ਼ਨਲ (ਕਾਗਂ੍ਰੇਸ) ਹਜ਼ਲ੍ਾ 7

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ
○ KEVIN KILEY

Party Preference: Republican
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਕਰਪਬਕਲਕਨ
California Assembly Representative
California ਅਸੈਂਬਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਨਧੀ

○ KERMIT JONES
Party Preference: Democratic
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕੈ੍ਕਟਕ
Veteran’s Doctor/Businessman
ਵੈਟਰਨ ਦ ੇਡਾਕਟਰ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ

○ AMI BERA
Party Preference: Democratic
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕੈ੍ਕਟਕ
Doctor/Teacher/Congressman
ਡਾਕਟਰ/ਅਕਧਆਪਕ/ਕਾਗਂਰਸਮੈਨ

○ TAMIKA HAMILTON
Party Preference: Republican
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਕਰਪਬਕਲਕਨ
Air Force Sergeant
ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਾਰਜੈਂਟ

STATE SENATOR
 ਰਾਜ ਸੈਨੇਟਰ

SENATE DISTRICT 6
ਸੈਨੇਟ ਹਜ਼ਲ੍ਾ 6

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

SENATE DISTRICT 8
ਸੈਨੇਟ ਹਜ਼ਲ੍ਾ 8

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ
○ PAULA VILLESCAZ

Party Preference: Democratic
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕੈ੍ਕਟਕ
Health Policy Director
ਕਸਹਤ ਨੀਤੀ ਕਨਰਦੇਸ਼ਕ

○ ROGER NIELLO
Preferencia de partido: Republicano
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਕਰਪਬਕਲਕਨ
Small Businessman
ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ

○ ANGELIQUE ASHBY
Party Preference: Democratic
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕੈ੍ਕਟਕ
City Councilwoman
ਕਸਟੀ ਕੌਂਸਲਵਮੁੈਨ

○ DAVE JONES
Party Preference: Democratic
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕੈ੍ਕਟਕ
Environmental Advocate/Educator 
ਵਾਤਾਵਰਨ ਐਡਵੋਕੇਟ/ਕਸੱਕਖਅਕ 

○ MAX SEMENENKO
Party Preference: Republican
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਕਰਪਬਕਲਕਨ
Small Business Owner
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ

○ DORIS MATSUI
Party Preference: Democratic
ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕੈ੍ਕਟਕ
U.S. Representative
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਨਧੀ



NONPARTISAN OFFICES
 ਗੈਰ-ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ

JUDICIAL
ਹਨਆਇਂਕ

VOTE YES OR NO FOR EACH OFFICE / ਿਰੇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਿਾ ਂਜਾ ਂਨਿੀਂ ਹਵੱਚ ਵੋਟ ਹਦਓ

FOR CHIEF JUSTICE OF CALIFORNIA
Shall Associate Justice of the Supreme Court PATRICIA GUERRERO
be elected to the office for the term provided by law?

CALIFORNIA ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਹਟਸ ਲਈ
ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਕਟਸ PATRICIA GUERRERO ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਆਦ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਕਣਆ ਜਾਵੇਗਾ?

○ YES / ਿਾਂ

○ NO / ਨਿੀਂ

FOR ASSOCIATE JUSTICE OF THE SUPREME COURT
Shall Associate Justice of the Supreme Court GOODWIN LIU be 
elected to the office for the term provided by law? 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਹਟਸ ਲਈ
ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦ ੇਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਕਟਸ GOODWIN LIU ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਆਦ ਲਈ ਅਹਦੇੁ ਲਈ ਚੁਕਣਆ ਜਾਵਗੇਾ? 

○ YES / ਿਾਂ

○ NO / ਨਿੀਂ

FOR ASSOCIATE JUSTICE OF THE SUPREME COURT
Shall Associate Justice of the Supreme Court MARTIN J. JENKINS be 
elected to the office for the term provided by law?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਹਟਸ ਲਈ
ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦ ੇਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਕਟਸ MARTIN J. JENKINS ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਆਦ ਲਈ ਅਹਦੇੁ ਲਈ ਚੁਕਣਆ ਜਾਵਗੇਾ?

○ YES / ਿਾਂ

○ NO / ਨਿੀਂ

FOR ASSOCIATE JUSTICE OF THE SUPREME COURT
Shall Associate Justice of the Supreme Court JOSHUA P. GROBAN 
be elected to the office for the term provided by law?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਹਟਸ ਲਈ
ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦ ੇਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਕਟਸ JOSHUA P. GROBAN  ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਆਦ ਲਈ ਅਹਦੇੁ ਲਈ ਚੁਕਣਆ ਜਾਵਗੇਾ?

○ YES / ਿਾਂ

○ NO / ਨਿੀਂ

FOR ASSOCIATE JUSTICE COURT OF APPEAL THIRD DISTRICT
Shall Associate Justice STACY BOULWARE EURIE be elected to the 
office for the term provided by law?

ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਹਟਸ ਕੋਰਟ ਔਫ ਅਪੀਲ ਥਰਡ ਹਡਸਹਟਰਿਕਟ ਲਈ
ਕੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਕਟਸ STACY BOULWARE EURIE ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਆਦ ਲਈ ਅਹਦੇੁ ਲਈ ਚੁਕਣਆ ਜਾਵਗੇਾ?

○ YES / ਿਾਂ

○ NO / ਨਿੀਂ

FOR ASSOCIATE JUSTICE COURT OF APPEAL THIRD DISTRICT
Shall Associate Justice LAURIE M. EARL be elected to the office for 
the term provided by law?

ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਹਟਸ ਕੋਰਟ ਔਫ ਅਪੀਲ ਥਰਡ ਹਡਸਹਟਰਿਕਟ ਲਈ
ਕੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਕਟਸ LAURIE M. EARL ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਕਮਆਦ ਲਈ ਅਹਦੇੁ ਲਈ ਚੁਕਣਆ ਜਾਵਗੇਾ?

○ YES / ਿਾਂ

○ NO / ਨਿੀਂ

FOR ASSOCIATE JUSTICE COURT OF APPEAL THIRD DISTRICT
Shall Associate Justice HARRY HULL be elected to the office for the 
term provided by law?

ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਹਟਸ ਕੋਰਟ ਔਫ ਅਪੀਲ ਥਰਡ ਹਡਸਹਟਰਿਕਟ ਲਈ
ਕੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਕਟਸ HARRY HULL ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਕਮਆਦ ਲਈ ਅਹਦੇੁ ਲਈ ਚੁਕਣਆ ਜਾਵਗੇਾ?

○ YES / ਿਾਂ

○ NO / ਨਿੀਂ

ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਹਟਸ ਕੋਰਟ ਔਫ ਅਪੀਲ ਲਈ ਤੀਜਾ ਹਜ਼ਲ੍ਾ
Shall Associate Justice PETER KRAUSE be elected to the office for 
the term provided by law?

ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਹਟਸ ਕੋਰਟ ਔਫ ਅਪੀਲ ਥਰਡ ਹਡਸਹਟਰਿਕਟ ਲਈ
ਕੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਕਟਸ PETER KRAUSE ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਕਮਆਦ ਲਈ ਅਹਦੇੁ ਲਈ ਚੁਕਣਆ ਜਾਵਗੇਾ?

○ YES / ਿਾਂ

○ NO / ਨਿੀਂ



SCHOOL
 ਸਕੂਲ

LOS RIOS COMMUNITY COLLEGE DISTRICT
 LOS RIOS ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਕਾਲਜ ਹਜ਼ਲ੍ਾ

CENTER UNIFIED 
SCHOOL DISTRICT

ਸੈਂਟਰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ
ਸਕੂਲ ਹਡਸਹਟਰਿਕਟ

ELK GROVE UNIFIED 
SCHOOL DISTRICT

ELK GROVE ਯੂਨੀਫਾਈਡ
ਸਕੂਲ ਹਡਸਹਟਰਿਕਟ

SUPERINTENDENT OF 
PUBLIC INSTRUCTION 

ਜਨਤਕ ਹਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਸੁਪਰੀਟੇਂਡੰਟ

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

GOVERNING BOARD MEMBER, 
TRUSTEE AREA 1

ਗਵਰਹਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ, 
ਟਰੱਸਟੀ ਖੇਤਰ 1

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

GOVERNING BOARD MEMBER, 
TRUSTEE AREA 2

ਗਵਰਹਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ, 
ਟਰੱਸਟੀ ਖੇਤਰ 2

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

GOVERNING BOARD MEMBER
ਗਵਰਹਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ

Vote for no more than Three /
ਕਤੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ

GOVERNING BOARD MEMBER,  
AREA 2

ਗਵਰਹਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ, 
ਖੇਤਰ 2

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ LANCE RAY CHRISTENSEN
Education Policy Executive 
ਕਸੱਕਖਆ ਨੀਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ

○ TONY K. THURMOND
Superintendent of Public Instruction 
ਜਨਤਕ ਕਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦ ੇਸੁਪਰੀਟੇਂਡੰਟ

○

○ JUSTIN BAILEY
Instructional Aide 
ਕਨਰਦੇਸ਼ਕ ਸਹਾਇਕ

○ DUSTIN D. JOHNSON
Los Rios Community College District Trustee, Area 1
Los Rios ਕਕਮਊਕਨਟੀ ਕਾਲਜ ਕਜ਼ਲ੍ਾ ਟਰੱਸਟੀ, ਖੇਤਰ 1

○

○ MARTIN ROSS
Workforce Development Director
ਵਰਕਫੋਰਸ ਕਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

○ ROBERT G. JONES
Trustee, Los Rios Community College District 
ਟਰੱਸਟੀ, Los Rios ਕਕਮਊਕਨਟੀ ਕਾਲਜ ਕਜ਼ਲ੍ਾ 

○

○ NANCY SHERRETS ANDERSON
Appointed Incumbent 
ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ 

○ HOWARD BALLIN
Digital Forensic Investigator 
ਕਡਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਕਸਕ ਜਾਚਂਕਰਤਾ

○ STEVEN J. BRUNO
Appointed Incumbent 
ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ 

○ JULIA N. BELLEHUMEUR
Business Owner 
ਵਪਾਰ ਮਾਲਕ 

○

○

○

○ MICHAEL VARGAS
Adjunct Professor/Attorney 
ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ/ਅਟਾਰਨੀ 

○ STEPHANIE SPURLIN
Retired Nurse/Mother 
ਕਰਟਾਯਰਡ ਨਰਸ/ਮਾ ਂ

○



GOVERNING BOARD MEMBER,  
AREA 3

ਗਵਰਹਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ, 
ਖੇਤਰ 3

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

GOVERNING BOARD MEMBER,  
AREA 5

ਗਵਰਹਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ, 
ਖੇਤਰ 5

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

RIVER DELTA UNIFIED 
SCHOOL DISTRICT

RIVER DELTA ਯੂਨੀਫਾਈਡ
ਸਕੂਲ ਹਡਸਹਟਰਿਕਟ

GOVERNING BOARD MEMBER,  
AREA 5

ਗਵਰਹਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ, 
ਖੇਤਰ 5

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ
○ MIGUEL A. BARRAGÁN

Defense Investigator
ਕਡਫੈਂਸ ਜਾਚਂਕਰਤਾ

○ MARCIAL FERNANDEZ LAMERA
Appointed Incumbent
ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ

○

SACRAMENTO CITY UNIFIED SCHOOL DISTRICT
SACRAMENTO CITY ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਹਡਸਹਟਰਿਕਟ

SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT
SAN JUAN ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਹਡਸਹਟਰਿਕਟ

GOVERNING BOARD MEMBER,  
AREA 1

ਗਵਰਹਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ, 
ਖੇਤਰ 1

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ
○ ANNA MOLANDER HERMANN

Parent/Attorney 
ਮਾ/ਂਅਟਾਰਨੀ 

○ TARA JEANE
Teacher 
ਅਕਧਆਪਕ

○

GOVERNING BOARD MEMBER,  
AREA 2

ਗਵਰਹਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ, 
ਖੇਤਰ 2

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ
○ JASJIT SINGH

Non-Profit Director 
ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

○ LETICIA GARCIA
School Boardmember/Parent 
ਸਕ਼ੂਲ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ/ਮਾ ਂ

○

GOVERNING BOARD MEMBER,  
AREA 6

ਗਵਰਹਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ, 
ਖੇਤਰ 6

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ
○ DARREL WOO

Incumbent 
ਅਹੁਦੇਦਾਰ

○ TAYLOR KAYATTA
Attorney/CPA/Parent
ਅਟਾਰਨੀ/ਸੀ.ਪੀ.ਏ./ਮਾਂ

○

○ ZIMA CREASON
Governing Board Member, San Juan Unified School District
ਗਵਰਕਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ, San Juan ਯ਼ੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕ਼ੂਲ ਕਡਸਕਟ੍ਕਟ

○ ALEX ZAMANSKY
Businessman/Parent 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ/ਕਪਤਾ 

○

○ JEFFREY ERIK PERRINE
Father 
ਕਪਤਾ

○ MICHAEL MCKIBBIN
School Board Member 
ਸਕ਼ੂਲ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ 

○ TANYA KRAVCHUK
Business Owner/Parent 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਲਕ/ਮਾ ਂ

○

GOVERNING BOARD MEMBER,  
AREA 6

ਗਵਰਹਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ, 
ਖੇਤਰ 6

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ
○ BEN AVEY

Parent/Non-Profit Administrator 
ਕਪਤਾ/ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ

○ RAY WARD
Businessperson 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ

○

FOLSOM CORDOVA UNIFIED SCHOOL DISTRICT
FOLSOM CORDOVA ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਹਡਸਹਟਰਿਕਟ

GOVERNING BOARD MEMBER,  
AREA 1

ਗਵਰਹਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ, 
ਖੇਤਰ 1

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ
○ JENNIFER TARBOX

Mother/Business Owner 
ਮਾ/ਂਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਲਕ

○ KARA L. LOFTHOUSE
Educator/Entrepreneur/Mother 
ਕਸੱਕਖਅਕ/ਉਦਮੀ/ਮਾ ਂ

○

GOVERNING BOARD MEMBER,  
AREA 5

ਗਵਰਹਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ, 
ਖੇਤਰ 5

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ
○ ED SHORT

Incumbent 
ਅਹੁਦੇਦਾਰ

○ JEN LARET
Parent 
ਮਾਂ

○



NATOMAS UNIFIED 
SCHOOL DISTRICT

NATOMAS ਯੂਨੀਫਾਈਡ
ਸਕੂਲ ਹਡਸਹਟਰਿਕਟ

DRY CREEK JOINT ELEMENTARY
SCHOOL DISTRICT

DRY CREEK ਜੁਆਇਟੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ
ਸਕੂਲ ਹਡਸਹਟਰਿਕਟ

ELVERTA JOINT ELEMENTARY 
SCHOOL DISTRICT

ELVERTA ਜੁਆਇਟੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ
ਸਕੂਲ ਹਡਸਹਟਰਿਕਟ

GALT JOINT UNION ELEMENTARY 
SCHOOL DISTRICT

GALT ਜੁਆਇਟੰ ਯੂਹਨਅਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ
ਸਕੂਲ ਹਡਸਹਟਰਿਕਟ

GOVERNING BOARD MEMBER,  
AREA 1

ਗਵਰਹਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ, 
ਖੇਤਰ 1

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

GOVERNING BOARD MEMBER,  
AREA 4

ਗਵਰਹਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ, 
ਖੇਤਰ 4

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

GOVERNING BOARD MEMBER
ਗਵਰਹਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ

Vote for no more than Three /
ਕਤੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ

GOVERNING BOARD MEMBER,  
AREA 2

ਗਵਰਹਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ, 
ਖੇਤਰ 2

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ MEGAN ALLEN
Parent 
ਮਾਂ

○ NOEL MORA
Student Services Professional 
ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦ ੇਪੇਸ਼ਾਵਰ 

○

○ MONIQUE HOKMAN
Business Owner 
ਵਪਾਰ ਮਾਲਕ 

○ CINDY A. QUIRALTE
Family Engagement Coordinator 
ਪਕਰਵਾਰਕ ਸ਼ਮ਼ੂਲੀਅਤ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

○

○ RICHARD ESTRADA
Engineering Manager 
ਇਜੰੀਨੀਅਕਰੰਗ ਮੈਨੇਜਰ 

○ KATHERINE HARPER
Nonprofit Organization Administrator 
ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ 

○ LORI G. HEUER
Retired Nursing Supervisor 
ਕਰਟਾਯਰਡ ਨਰਕਸੰਗ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ 

○

GOVERNING BOARD MEMBER
ਗਵਰਹਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ

Vote for no more than Three /
ਕਤੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ

○ TANISHA NICOLE CYPRIAN
Businesswoman/Foster Parent
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਕਹਲਾ/ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ

○ MARY “TRACY” PITTMAN
Dry Creek Governing Board Member
Dry Creek ਗਵਰਕਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ

○ JEAN PAGNONE
Business Owner/Mother 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਲਕ/ਮਾ ਂ

○ BILL SCHUETZ
Incumbent 
ਅਹੁਦੇਦਾਰ

○ DIANE C. HOWE
Incumbent 
ਅਹੁਦੇਦਾਰ

○ JON FENSKE
Civil Engineer/Father 
ਕਸਵਲ ਇਜੰੀਨੀਅਰ/ਕਪਤਾ 

○ JASON WALKER
College Academic Counselor
ਕਾਲਜ ਅਕਾਦਕਮਕ ਸਲਾਹਕਾਰ

○

○

○

○ RICHARD ROSS CURRIER
Incumbent 
ਅਹੁਦੇਦਾਰ

○ ANGEL R. MIRANDA
Governing Board Member, Elverta Joint Unified School District
ਗਵਰਕਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ, Elverta ਜੁਆਇਟੰ ਯ਼ੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕ਼ੂਲ 
ਕਡਸਕਟ੍ਕਟ

○ SANDEE FELLEY
Incumbent 
ਅਹੁਦੇਦਾਰ

○ PATRICK S. GREER
Software Developer/Father 
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡੇਵੈਲਪਰ/ਕਪਤਾ 

○

○

○

SAN JUAN UNIFIED 
SCHOOL DISTRICT

SAN JUAN ਯੂਨੀਫਾਈਡ
ਸਕੂਲ ਹਡਸਹਟਰਿਕਟ

GOVERNING BOARD MEMBER,  
AREA 7

ਗਵਰਹਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ, 
ਖੇਤਰ 7

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ
○ MURAD “MOE” SARAMA

Businessman/Parent 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ/ਕਪਤਾ 

○ OLEG I. SHISHKO
Consultant/Businessman/Parent 
ਸਲਾਹਕਾਰ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ/ਕਪਤਾ 

○ STEVE “SPARKY” MILLER
Council Member 
ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ 

○



COUNTY
ਕਾਉਂਟੀ

MEMBER, BOARD OF  
SUPERVISORS, DISTRICT 5 

ਮੈਂਬਰ, ਬੋਰਡ ਔਫ
ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ, ਹਜ਼ਲ੍ਾ 5 

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ
○ JACLYN MORENO

Mental Health Counselor 
ਮਾਨਕਸਕ ਕਸਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰ 

○ PAT HUME
Councilmember/Small Businessman 
ਕੌਂਸਲਮੈਂਬਰ/ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 

○



CITY
ਸ਼ਹਿਰ

MEMBER, CITY COUNCIL, 
DISTRICT 2

ਮੈਂਬਰ, ਹਸਟੀ ਕੌਂਸਲ, 
ਹਜ਼ਲ੍ਾ 2

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

MEMBER, CITY COUNCIL, 
DISTRICT 4

ਮੈਂਬਰ, ਹਸਟੀ ਕੌਂਸਲ, 
ਹਜ਼ਲ੍ਾ 4

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

MEMBER, CITY COUNCIL, 
DISTRICT 2

ਮੈਂਬਰ, ਹਸਟੀ ਕੌਂਸਲ, 
ਹਜ਼ਲ੍ਾ 2

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

MEMBER, CITY COUNCIL, 
DISTRICT 4

ਮੈਂਬਰ, ਹਸਟੀ ਕੌਂਸਲ, 
ਹਜ਼ਲ੍ਾ 4

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

MEMBER, CITY COUNCIL, 
DISTRICT 5

ਮੈਂਬਰ, ਹਸਟੀ ਕੌਂਸਲ, 
ਹਜ਼ਲ੍ਾ 5

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ
○ STEVEN FORREST DURHAM

Retired 
ਕਰਟਾਯਰਡ

○ MICHAEL NISHIMURA
Planning Commissioner 
ਯੋਜਨਾ ਕਕਮਸ਼ਨਰ 

○ JAMES J. TIPTON
Businessman/Government Analyst 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਕਵਸ਼ਲੇਸ਼ਕ 

○ MARIJANE LOPEZ-TAFF
Small Business Owner 
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ 

○

○ MANUEL ISRAEL PEREZ-SALAZAR
Father/Commercial Driver 
ਕਪਤਾ/ਵਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵਰ 

○ ALBERT FOX
Schools Outreach Director 
ਸਕ਼ੂਲ ਆਊਟਰੀਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

○ JAYNA KARPINSKI-COSTA
Veterinarian/Attorney/Businesswoman 
ਪਸ਼਼ੂ ਕਚਕਕਤਸਕ/ਅਟਾਰਨੀ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਕਹਲਾ 

○

○ ROD BREWER
Director, Cosumnes Community Services District Board
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕੋਸਮਨੇਸ ਕਕਮਊਕਨਟੀ ਸਰਕਵਕਸਜ਼ ਕਡਸਕਟ੍ਕਟ ਬੋਰਡ

○ FELIPE MARTIN
Business Owner/Farmer 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਲਕ/ਕਕਸਾਨ 

○ MICHELLE KILE
Businesswoman/Parent 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਕਹਲਾ/ਮਾ ਂ

○

○ NATALEE PRICE
Restaurateur/Businesswoman/Parent
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਕਹਲਾ/ਮਾਂ

○ PORSCHE S. MIDDLETON
City of Citrus Heights Councilmember 
ਕਸਟੀ ਔਫ Citrus Heights ਕੌਂਸਲਮੈਂਬਰ 

○

CITY OF CITRUS HEIGHTS
ਹਸਟੀ ਔਫ CITRUS HEIGHTS

CITY OF ELK GROVE
ਹਸਟੀ ਔਫ ELK GROVE

MAYOR
ਮੇਅਰ

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ
○ BRIAN PASTOR

Small Business Owner 
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ 

○ BOBBIE SINGH-ALLEN
Mayor of Elk Grove 
ELK GROVE ਦਾ ਮੇਅਰ 

○

○ GIEZI BERMUDEZ
Non-Profit Director/Parent 
ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਮਾਪ ੇ

○ SERGIO ROBLES
City of Elk Grove Planning Commissioner 
ਕਸਟੀ ਔਫ Elk Grove ਯੋਜਨਾ ਕਕਮਸ਼ਨਰ 

○



MEMBER, CITY COUNCIL, 
DISTRICT 3

ਮੈਂਬਰ, ਹਸਟੀ ਕੌਂਸਲ, 
ਹਜ਼ਲ੍ਾ 3

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

MEMBER, CITY COUNCIL, 
DISTRICT 1

ਮੈਂਬਰ, ਹਸਟੀ ਕੌਂਸਲ, 
ਹਜ਼ਲ੍ਾ 1

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

MEMBER, CITY COUNCIL 
ਮੈਂਬਰ, ਹਸਟੀ ਕੌਂਸਲ, 

Vote for no more than Three /
ਕਤੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ

MEMBER, CITY COUNCIL 
ਮੈਂਬਰ, ਹਸਟੀ ਕੌਂਸਲ, 

Vote for no more than Three /
ਕਤੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ

MEMBER, CITY COUNCIL, 
DISTRICT 5

ਮੈਂਬਰ, ਹਸਟੀ ਕੌਂਸਲ, 
ਹਜ਼ਲ੍ਾ 5

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

MEMBER, CITY COUNCIL-SHORT 
TERM

ਮੈਂਬਰ, ਹਸਟੀ ਕੌਂਸਲ - ਛੋਟੀ ਹਮਆਦ ਲਈ

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ SARAH AQUINO
Councilmember/Small Businesswoman 
ਕੌਂਸਲਮੈਂਬਰ/ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕ 

○ ALBINA SUAREZ-OJEDIS
Media Communications 
ਮੀਡੀਆ ਸੰਚਾਰ 

○ BILL MIKLOS
Residential Mortgage Broker 
ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ 

○

○ MICHAEL JOHN REYNOLDS
Principal Product Manager 
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦ ਮੈਨੇਜਰ 

○ MIKE KOZLOWSKI
Businessman/Folsom City Councilperson 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ/Folsom ਕਸਟੀ ਕੌਂਸਲਪਰਸਨ 

○

CITY OF FOLSOM
ਹਸਟੀ ਔਫ FOLSOM

CIUDAD DE GALT
ਹਸਟੀ ਔਫ GALT

CITY OF ISLETON
ਹਸਟੀ ਔਫ ISLETON

○ ANNA ROHRBOUGH
No Ballot Designation
ਕੋਈ ਮਤ-ਪੱਤਰ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ

○ KERRI HOWELL
Small Business Owner 
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕ 

○

○ E. KELLY HUTSON
Appointed Incumbent 
ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ 

○

○ TIM REED
Disaster Logistics Manager 
ਕਡਜ਼ਾਸਟਰ ਲੌਕਜਸਕਟਕਸ ਮੈਨੇਜਰ 

○ TOM SILVA
Veterans Programs Coordinator 
ਵੈਟਰਨਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

○ PAUL SANDHU
Incumbent 
ਅਹੁਦੇਦਾਰ

○ SHAWN L. FARMER
Incumbent 
ਅਹੁਦੇਦਾਰ

○ RICH LOZANO
City Council Member
ਕਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ

○

○

○

○ PAMELA BULAHAN
Incumbent 
ਅਹੁਦੇਦਾਰ

○ ERIC M. PENE
Councilmember 
ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ 

○ ALEIDA SUAREZ
Councilmember 
ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ 

○ IVA WALTON
Incumbent 
ਅਹੁਦੇਦਾਰ

○ DAVID KENT
Business Owner/Technologist 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਲਕ/ਟੈਕਨੋਲੋਕਜਸਟ 

○

○

○

MEMBER, CITY COUNCIL 
ਮੈਂਬਰ, ਹਸਟੀ ਕੌਂਸਲ, 

Vote for no more than Two /
ਦ ੋਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ

CITY OF RANCHO CORODOVA
ਹਸਟੀ ਔਫ RANCHO CORODOVA

○ LINDA BUDGE
Rancho Cordova Council Member 
Rancho Cordova ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ 

○ SHEIKH ZULKADER
No Ballot Designation
ਕੋਈ ਮਤ-ਪੱਤਰ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ

○ GARRETT S. GATEWOOD
Rancho Cordova City Councilmember 
Rancho Cordova ਕਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ 

○

○



MEMBER, CITY COUNCIL, 
DISTRICT 3

ਮੈਂਬਰ, ਹਸਟੀ ਕੌਂਸਲ, 
ਹਜ਼ਲ੍ਾ 3

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

MEMBER, CITY COUNCIL, 
DISTRICT 5

ਮੈਂਬਰ, ਹਸਟੀ ਕੌਂਸਲ, 
ਹਜ਼ਲ੍ਾ 5

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

CITY OF SACRAMENTO
ਹਸਟੀ ਔਫ SACRAMENTO

DISTRICT
ਹਜ਼ਲ੍ਾ

○ ALYSSA LOZANO
Small Business Owner 
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕ 

○ LISA KAPLAN
Governing Board Member, Natomas Unified School District
ਗਵਰਕਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ, Natomas ਯ਼ੂਨੀਫਾਈਡ  
ਸਕ਼ੂਲ ਕਡਸਕਟ੍ਕਟ

○ KARINA TALAMANTES
Trustee/Small Businesswoman 
ਟਰੱਸਟੀ/ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕ 

○ MICHAEL LYNCH
Youth Nonprofit CEO
ਨੌਜਵਾਨ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੀ.ਈ.ਓ.

○ CAITY MAPLE
Nonprofit Director/Businesswoman
ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਨਰਦੇਸ਼ਕ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਕਹਲਾ

○ TAMIKO HEIM
Infrastructure Planning Manager
ਬੁਕਨਆਦੀ ਢਾਚਂਾ ਯੋਜਨਾ ਮੈਨੇਜਰ

SAN JUAN WATER DISTRICT
SAN JUAN ਵਾਟਰ ਹਡਸਹਟਰਿਕਟ

WILTON FIRE 
PROTECTION DISTRICT

WILTON ਫ਼ਾਇਰ
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹਡਸਹਟਰਿਕਟ

COSUMNES COMMUNITY  
SERVICES DISTRICT
ਕੋਸਮਨੇਸ ਕਹਮਊਹਨਟੀ  
ਸਰਹਵਹਸਜ਼ ਹਡਸਹਟਰਿਕਟ

SACRAMENTO METROPOLITAN 
FIRE DISTRICT

SACRAMENTO ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ 
ਫ਼ਾਇਰ ਹਡਸਹਟਰਿਕਟ

MEMBER, CITY COUNCIL, 
DISTRICT 1

ਮੈਂਬਰ, ਹਸਟੀ ਕੌਂਸਲ, 
ਹਜ਼ਲ੍ਾ 1

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

DIRECTOR, DIVISION 2
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹਡਵੀਜ਼ਨ 2

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

DIRECTOR, DIVISION 9
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹਡਵੀਜ਼ਨ 9

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

DIRECTOR, DIVISION 5
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹਡਵੀਜ਼ਨ 5

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ
DIRECTOR
ਡਾਇਰੈਕਟਰ

Vote for no more than Two /
ਦ ੋਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ○ PETER SPYROS SAKARIS

Retired Battalion Chief
ਕਰਟਾਯਰਡ ਬਟਾਲੀਅਨ ਮੁਖੀ

○ ALI G. MOUA
Businessperson/Attorney/Parent 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ/ਅਟਾਰਨੀ/ਕਪਤਾ 

○

○ JOHN M. COSTA
Utility Manager
ਯ਼ੂਕਟਕਲਟੀ ਮੈਨੇਜਰ

○WALTER WHITE
Incumbent 
ਅਹੁਦੇਦਾਰ

○

○ MITCH DION
Retired Water Manager 
ਕਰਟਾਯਰਡ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਰ 

○ MANUEL ZAMORANO
Appointed Director, San Juan Water District 
ਕਨਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, San Juan ਵਾਟਰ ਕਡਸਕਟ੍ਕਟ 

○

○ ALVARO G. IACCOPUCCI
Director, Wilton Fire Protection District
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, Wilton ਫ਼ਾਇਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਡਸਕਟ੍ਕਟ

○ NADENE (NIKKI) L. CARPENTER
Retired State Analyst 
ਕਰਟਾਯਰਡ ਰਾਜ ਕਵਸ਼ਲੇਸ਼ਕ 

○ RON FIORICA
Incumbent 
ਅਹੁਦੇਦਾਰ

○ TIM WASHBURN
Flood Planning Director
ਹੜ੍ਹ ਯੋਜਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

○

○



SACRAMENTO MUNICIPAL  
UTILITY DISTRICT

SACRAMENTO ਹਮਊਂਹਸਪਲ  
ਯੂਹਟਹਲਟੀ ਹਡਸਹਟਰਿਕਟ

ORANGEVALE RECREATION AND  
PARK DISTRICT

ORANGEVALE RECREATION ਅਤੇ  
PARK DISTRICT

FAIR OAKS RECREATION AND 
PARK DISTRICT

FAIR OAKS RECREATION ਅਤੇ
PARK DISTRICT

DIRECTOR, WARD 3 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਾਰਡ 3 

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

DIRECTOR - SHORT TERM 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ - ਛੋਟੀ ਹਮਆਦ ਲਈ 

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

DIRECTOR, WARD 4 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਾਰਡ 4 

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

DIRECTOR
ਡਾਇਰੈਕਟਰ

Vote for no more than Two /
ਦ ੋਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ○ PAMELA DESSIE STATHOS

Customer Service Representative 
ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀਕਨਧੀ 

○ GREGG B. FISHMAN
Director, Sacramento Municipal Utility District Ward 3
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, Sacramento ਕਮਊਂਕਸਪਲ ਯ਼ੂਕਟਕਲਟੀ ਕਡਸਕਟ੍ਕਟ 
ਵਾਰਡ 3

○

○ ARICA PRESINAL
Appointed Director, Orangevale Recreation and Park District
ਕਨਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, Orangevale Recreation ਅਤੇ  
Park District

○ J VALENTINE MARTINEZ
Landscape Contractor 
ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਕੰਟਰੈਕਟਰ 

○

○ DEREK CRESSMAN
Energy Policy Analyst
ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਕਵਸ਼ਲੇਸ਼ਕ

○ ROSANNA JANE HERBER
SMUD Board Representative 
SMUD ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਤੀਕਨਧੀ 

○

○ RAYMOND JAMES IRWIN
Incumbent 
ਅਹੁਦੇਦਾਰ

○ RALPH L. CARHART
Director, Fair Oaks Recreation and Park District 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, Fair Oaks Recreation ਅਤੇ Park District 

○ GARETT MCDERMID
Nonprofit Administrator
ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ

○

○



DIRECTOR, DISTRICT 5
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹਜ਼ਲ੍ਾ 5

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ
○ DANIEL G. LANGAN

Non-Profit Director
ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

○ TERRI R. LEIMBACH
Incumbent 
ਅਹੁਦੇਦਾਰ

○

SACRAMENTO SUBURBAN  
WATER DISTRICT

SACRAMENTO ਉਪਨਗਰ
ਵਾਟਰ ਹਡਸਹਟਰਿਕਟ

DIRECTOR, DIVISION 2 -  
SHORT TERM

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹਡਵੀਜ਼ਨ 2 -  
ਛੋਟੀ ਹਮਆਦ ਲਈ

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ
○ JAY BOATWRIGHT

Appointed Incumbent 
ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ 

○ MICHAEL MODULA
Retired Glazier 
ਕਰਟਾਯਰਡ ਗਲੇਜ਼ੀਅਰ 

○

SOUTHGATE RECREATION AND 
PARK DISTRICT

SOUTHGATE RECREATION ਅਤੇ
PARK DISTRICT

CARMICHAEL WATER DISTRICT
CARMICHAEL ਵਾਟਰ ਹਡਸਹਟਰਿਕਟ

DIRECTOR, DIVISION 1
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹਡਵੀਜ਼ਨ 1

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

DIRECTOR, DIVISION 3
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹਡਵੀਜ਼ਨ 3

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ
○ RALPH MERLETTI

Substitute Teachers Assistant 
ਬਦਲਵੇਂ ਅਕਧਆਪਕ ਸਹਾਇਕ 

○ MONTI HALL
Incumbent 
ਅਹੁਦੇਦਾਰ

○

○ JOHN L. BUHL
Business Operations Manager
ਵਪਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਮੈਨੇਜਰ

○ JEFF NELSON
Incumbent 
ਅਹੁਦੇਦਾਰ

○

CORDOVA RECREATION AND 
PARK DISTRICT

CORDOVA RECREATION ਅਤੇ
PARK DISTRICT

DIRECTOR, DISTRICT 1
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹਜ਼ਲ੍ਾ 1

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

DIRECTOR, DISTRICT 2
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹਜ਼ਲ੍ਾ 2

Vote for One / ਇੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ
○ BRIAN M. DANZL

Director, Cordova Recreation and Park District 1 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, Cordova Recreation ਅਤੇ Park District 1 

○ JACK ZWALD
Education Policy Advisor
ਕਸੱਕਖਆ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ

○

○ INEZ REYES
Incumbent 
ਅਹੁਦੇਦਾਰ

○ MARK A. MATUS
Information Technology Specialist 
ਸ਼ੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਰ 

○



MEASURES SUBMITTED TO THE VOTERS
ਮਤਦਾਤਾਵਾ ਂਸਾਿਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ

1  CONSTITUTIONAL RIGHT TO 
REPRODUCTIVE FREEDOM. LEGISLATIVE 
CONSTITUTIONAL AMENDMENT.  Amends 
California Constitution to expressly include an  
individual’s fundamental right to reproductive 
freedom, which includes the fundamental right to 
choose to have an abortion and the fundamental 
right to choose or refuse contraceptives. This 
amendment does not narrow or limit the existing 
rights to privacy and equal protection under the 
California Constitution. Fiscal Impact: No direct 
fiscal effect because reproductive rights already 
are protected by state law.
1  ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਹੰਵਧਾਨਕ ਅਹਧਕਾਰ। 
ਹਵਧਾਨਕ ਸਹੰਵਧਾਨਕ ਸਧੋ।  California ਦ ੇਸੰਕਵਧਾਨ 
ਕਵਚੱ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੌ 'ਤ ੇਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦ ੇਇੱਕ 
ਕਵਅਕਤੀ ਦ ੇਮੌਕਲਕ ਅਕਧਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸੋਧਾ,ਂ ਕਜਸ ਕਵਚੱ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ 
ਦਾ ਬਕੁਨਆਦੀ ਅਕਧਕਾਰ ਅਤੇ ਗਰਭ ਕਨਰੋਧਕ ਚੁਣਨ ਜਾ ਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਲਕ ਅਕਧਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ ਇਹ 
ਸੋਧ California ਦ ੇਸੰਕਵਧਾਨ ਅਧੀਨ ਕਨਜੱਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ 
ਸੁਰੱਕਖਆ ਦ ੇਮੌਜ਼ੂਦਾ ਅਕਧਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਸੰਕੁਕਚਤ ਜਾ ਂਸੀਮਤ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਹਵਤੱੀ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਕੋਈ ਕਸੱਧਾ ਕਵਤੱੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਨਹੀਂ ਕਕਉਂਕਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਕਧਕਾਰ ਪਕਹਲਾ ਂਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦ ੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹਨ।

○YES / ਿਾਂ

○NO / ਨਿੀਂ

26  ALLOWS IN-PERSON ROULETTE, DICE 
GAMES, SPORTS WAGERING ON TRIBAL 
LANDS. INITIATIVE CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT AND STATUTE.  Also allows: 
sports wagering at certain horseracing tracks; 
private lawsuits to enforce certain gambling laws. 
Directs revenues to General Fund, problem- 
gambling programs, enforcement. Fiscal Impact: 
Increased state revenues, possibly reaching tens 
of millions of dollars annually. Some of these 
revenues would support increased state regulatory 
and enforcement costs that could reach the low 
tens of millions of dollars annually.
26  ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾ ਂ'ਤ ੇਹਵਅਕਤੀਗਤ ਰਲੇੂ, ਡਾਈਸ 
ਗਮੇਾ,ਂ ਸਪਰੋਟਸ ਸਟੱਬੇਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਦਦੰਾ ਿ।ੈ 
ਸਹੰਵਧਾਨਕ ਸਧੋ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ।  ਇਹ ਵੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੰਦਾ ਹ:ੈ ਕੁਝ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਟਰੈਕਾ ਂ'ਤ ੇਸਪੋਰਟਸ 
ਸੱਟਬੇਾਜ਼ੀ; ਜ਼ੂਏਬਾਜ਼ੀ ਦ ੇਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਨੂੰ ਲਾਗ਼ੂ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕਨਜੱੀ ਮੁਕੱਦਮੇ। ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਫੰਡ, ਸਮੱਕਸਆ 
ਭਕਰਆ ਜ਼ੂਆ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ, ਲਾਗ਼ੂਕਰਨ 'ਤ ੇਕਨਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਦਾ 
ਹ।ੈ ਹਵਤੱੀ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਰਾਜ ਦ ੇਮਾਲੀਏ ਕਵਚੱ ਵਾਧਾ, ਜ ੋਸੰਭਾਵੀ 
ਤਰੌ 'ਤ ੇਸਾਲਾਨਾ ਦਸੀਆ ਂਲੱਖਾ ਂਡਾਲਰਾ ਂਤਕੱ ਪਹੁਚੰਦਾ ਹ।ੈ 
ਇਹਨਾ ਂਕਵਚੱੋਂ ਕੁਝ ਮਾਲੀਆ ਰਾਜ ਦੀਆ ਂਵਧੀਆ ਂਹਈੋਆ ਂ
ਰੈਗ਼ੂਲੇਟਰੀ ਅਤ ੇਲਾਗ਼ੂਕਰਨ ਲਾਗਤਾ ਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ 
ਜ ੋਸਾਲਾਨਾ ਹਠੇਲੇ ਦਸੀਆ ਂਕਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤਕੱ ਪਹੁਚੰ 
ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।

○YES / ਿਾਂ

○NO / ਨਿੀਂ

27  ALLOWS ONLINE AND MOBILE SPORTS 
WAGERING OUTSIDE TRIBAL LANDS.  
INITIATIVE CONSTITUTIONAL AMENDMENT 
AND STATUTE.  Allows Indian tribes and  
affiliated businesses to operate online/mobile 
sports wagering outside tribal lands. Directs  
revenues to regulatory costs, homelessness  
programs, nonparticipating tribes. Fiscal Impact: 
Increased state revenues, possibly in the  
hundreds of millions of dollars but not likely to  
exceed $500 million annually. Some revenues 
would support state regulatory costs, possibly 
reaching the mid-tens of millions of dollars 
annually.
27  ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾ ਂਤੋਂ ਬਾਿਰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ 
ਮਬੋਾਈਲ ਸਪਰੋਟਸ ਸਟੱਬੇਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਦਦੰਾ ਿ।ੈ  
ਸਹੰਵਧਾਨਕ ਸਧੋ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ।  
ਇਡੰੀਅਨ ਕਬੀਕਲਆ ਂਅਤ ੇਸੰਬਕੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਨੂੰ 
ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾ ਂਤੋਂ ਬਾਹਰ ਔਨਲਾਈਨ/ਮੋਬਾਈਲ 
ਸਪੋਰਟਸ ਸੱਟਬੇਾਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੰਦਾ ਹ।ੈ 
ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਰੈਗ਼ੂਲੇਟਰੀ ਲਾਗਤਾ,ਂ ਬਘੇਰਤਾ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮਾ,ਂ ਗਰੈ-
ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਬੀਕਲਆ ਂਵਲੱ ਕਨਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਹਵੱਤੀ 
ਪ੍ਰਭਾਵ: ਰਾਜ ਦ ੇਮਾਲੀਏ ਕਵਚੱ ਵਾਧਾ, ਸੰਭਵ ਤਰੌ 'ਤ ੇਕਈ ਸ ੌ
ਕਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾ ਂਕਵਚੱ ਪਰ ਸਾਲਾਨਾ $500 ਕਮਲੀਅਨ ਤੋਂ 
ਵਧੱ ਹਣੋ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਕੁਝ ਮਾਲੀਆ ਰਾਜ ਦੀਆ ਂ
ਰੈਗ਼ੂਲੇਟਰੀ ਲਾਗਤਾ ਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਭਾਵੀ ਤਰੌ 'ਤੇ 
ਸਾਲਾਨਾ ਮੱਧ ਦੱਸੀਆ ਂਕਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁਚੰਦਾ ਹ।ੈ

○YES / ਿਾਂ

○NO / ਨਿੀਂ

STATE
ਰਾਜ

STATE PROPOSITIONS
ਰਾਜ ਦੀਆ ਂਤਜਵੀਜ਼ਾਂ

30  PROVIDES FUNDING FOR PROGRAMS  
TO REDUCE AIR POLLUTION AND PREVENT  
WILDFIRES BY INCREASING TAX ON  
PERSONAL INCOME OVER $2 MILLION.  
INITIATIVE STATUTE.  Allocates tax revenues to 
zero-emission vehicle purchase incentives, vehicle 
charging stations, and wildfire prevention. Fiscal 
Impact: Increased state tax revenue ranging from 
$3.5 billion to $5 billion annually, with the new 
funding used to support zero-emission vehicle 
programs and wildfire response and prevention 
activities.
30  $2 ਹਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧੱ ਹਨਜੱੀ ਆਮਦਨ 'ਤ ੇਟਕੈਸ 
ਵਧਾ ਕੇ ਿਵਾ ਦ ੇਪ੍ਰਦਸੂ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲ 
ਦੀਆ ਂਅਗੱਾ ਂਨੂੰ ਰਕੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮਾ ਂਲਈ ਫੰਹਡਗੰ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ ਪਹਿਲ ਕਾਨੂੰਨ।  ਜ਼ੀਰੋ-ਕਨਕਾਸ ਵਾਹਨ 
ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਤੋਸਾਹਨ, ਵਾਹਨ ਚਾਰਕਜੰਗ ਸਟਸ਼ੇਨਾ,ਂ ਅਤ ੇਜੰਗਲ 
ਦੀ ਅਗੱ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਟਕੈਸ ਮਾਲੀਆ ਕਨਰਧਾਰਤ 
ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਹਵਤੱੀ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਰਾਜ ਦ ੇਟਕੈਸ ਮਾਲੀਏ ਕਵੱਚ 
$3.5 ਕਬਲੀਅਨ ਤੋਂ $5 ਕਬਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕੱ ਦਾ ਵਾਧਾ, 
ਕਜਥੇੱ ਨਵੀਂ ਫੰਕਡਗੰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ-ਕਨਕਾਸ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮਾ ਂ
ਅਤ ੇਜੰਗਲ ਦੀ ਅਗੱ 'ਤ ੇਪ੍ਰਕਤਕਕਕਰਆ ਅਤ ੇਰੋਕਥਾਮ 
ਦੀਆ ਂਗਤੀਕਵਧੀਆ ਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਤਆ 
ਜਾਵਗੇਾ।

○YES / ਿਾਂ

○NO / ਨਿੀਂ

29  REQUIRES ON-SITE LICENSED  
MEDICAL PROFESSIONAL AT KIDNEY  
DIALYSIS CLINICS AND ESTABLISHES  
OTHER STATE REQUIREMENTS. INITIATIVE 
STATUTE.  Requires physician, nurse practitioner, 
or physician assistant on site during treatment. 
Requires clinics to: disclose physicians’ ownership 
interests; report infection data. Fiscal Impact: 
Increased state and local government costs likely 
in the tens of millions of dollars annually.
29  ਹਕਡਨੀ ਡਾਇਲਹਸਸ ਕਲੀਹਨਕਾ ਂਹਵਖੇ ਸਾਈਟ 'ਤ ੇ
ਲਾਇਸਸੰਸ਼ਦੁਾ ਮਡੈੀਕਲ ਪ੍ਰਫੈੋਸ਼ਨਲ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਾਉਂਦਾ 
ਿ ੈਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆ ਂਿਰੋ ਲੋੜਾ ਂਸਥਾਹਪਤ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ 
ਪਹਿਲ ਕਾਨੂੰਨ।  ਇਲਾਜ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਸਾਈਟ 'ਤ ੇਡਾਕਟਰ, 
ਨਰਸ ਪ੍ਰਕੈਟੀਸ਼ਨਰ, ਜਾ ਂਡਾਕਟਰ ਦ ੇਸਹਾਇਕ ਦੀ ਲੋੜ 
ਲਗਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ ਕਲੀਕਨਕਾ ਂ'ਤ ੇਇਹ ਲੋੜ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹ:ੈ 
ਡਾਕਟਰਾ ਂਦ ੇਮਾਲਕੀ ਕਹਤੱਾ ਂਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ; ਲਾਗ ਡਾਟਾ 
ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ। ਹਵਤੱੀ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਰਾਜ ਅਤ ੇਸਥਾਨਕ 
ਸਰਕਾਰਾ ਂਦ ੇਖਰਕਚਆ ਂਕਵਚੱ ਸਾਲਾਨਾ ਦਸੀਆ ਂਕਮਲੀਅਨ 
ਡਾਲਰ ਦ ੇਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ।

○YES / ਿਾਂ

○NO / ਨਿੀਂ

28  PROVIDES ADDITIONAL FUNDING FOR 
ARTS AND MUSIC EDUCATION IN PUBLIC 
SCHOOLS. INITIATIVE STATUTE.  Provides  
additional funding from state General Fund for arts 
and music education in all K-12 public schools 
(including charter schools). Fiscal Impact: 
Increased state costs of about $1 billion annually, 
beginning next year, for arts education in public 
schools. 
28  ਪਬਹਲਕ ਸਕਲੂਾ ਂਹਵਚੱ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਗੰੀਤ ਦੀ 
ਹਸਹੱਖਆ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਹਡਗੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ ਪਹਿਲ 
ਕਾਨੂੰਨ।  ਸਾਰੇ K-12 ਪਬਕਲਕ ਸਕ਼ੂਲਾ ਂ(ਚਾਰਟਰ ਸਕ਼ੂਲਾ ਂ
ਸਮੇਤ) ਕਵਚੱ ਕਲਾ ਅਤ ੇਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕਸੱਕਖਆ ਲਈ ਸਟਟੇ 
ਜਨਰਲ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵਾਧ਼ੂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਹਵਤੱੀ ਪ੍ਰਭਾਵ: 
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰੁ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹਏੋ, ਪਬਕਲਕ ਸਕ਼ੂਲਾ ਂਕਵਚੱ 
ਕਲਾ ਦੀ ਕਸੱਕਖਆ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਵਚੱ 
ਲਗਭਗ ਸਾਲਾਨਾ $1 ਕਬਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ। 

○YES / ਿਾਂ

○NO / ਨਿੀਂ



31  REFERENDUM ON 2020 LAW THAT WOULD 
PROHIBIT THE RETAIL SALE OF CERTAIN 
FLAVORED TOBACCO PRODUCTS.   A “Yes” 
vote approves, and a “No” vote rejects, a 2020 
law prohibiting retail sale of certain flavored 
tobacco products. Fiscal Impact: Decreased state 
tobacco tax revenues ranging from tens of millions 
of dollars annually to around $100 million annually.
31  2020 ਕਾਨੂੰਨ 'ਤ ੇਰਫੈਰੈਂਡਮ ਜ ੋਕਝੁ ਖਾਸ ਸਆੁਦ 
ਵਾਲੇ ਤਮਾਕ ੂਉਤਪਾਦਾ ਂਦੀ ਪ੍ਰਚਨੂ ਹਵਕਰੀ 'ਤ ੇਪਾਬਦੰੀ 
ਲਗਾਏਗਾ।   ਇੱਕ "ਹਾ"ਂ ਵਟੋ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੁਆਦ ਵਾਲੇ 
ਤਮਾਕ਼ੂ ਉਤਪਾਦਾ ਂਦੀ ਪ੍ਰਚ਼ੂਨ ਕਵਕਰੀ 'ਤ ੇਪਾਬਦੰੀ ਲਗਾਉਣ 
ਵਾਲੇ ਇੱਕ 2020 ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼਼ੂਰ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਇੱਕ 
"ਨਹੀਂ" ਵਟੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਹਵਤੱੀ ਪ੍ਰਭਾਵ: 
ਰਾਜ ਦ ੇਤਮਾਕ਼ੂ ਟਕੈਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਦੱਕਸਆ ਂ
ਕਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾ ਂਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ $100 ਕਮਲੀਅਨ 
ਸਲਾਨਾ ਹ ੋਜਾਣਾ।

○YES / ਿਾਂ

○NO / ਨਿੀਂ

STATE
ਰਾਜ

STATE PROPOSITIONS
ਰਾਜ ਦੀਆ ਂਤਜਵੀਜ਼ਾਂ



SCHOOL
ਸਕੂਲ

TWIN RIVERS UNIFIED 
SCHOOL DISTRICT

TWIN RIVERS ਯੂਨੀਫਾਈਡ
ਸਕੂਲ ਹਡਸਹਟਰਿਕਟ

TWIN RIVERS UNIFIED 
SCHOOL DISTRICT

TWIN RIVERS ਯੂਨੀਫਾਈਡ
ਸਕੂਲ ਹਡਸਹਟਰਿਕਟ

ELVERTA JOINT ELEMENTARY
SCHOOL DISTRICT

ELVERTA ਜੁਆਇਟੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ
ਸਕੂਲ ਹਡਸਹਟਰਿਕਟ

J  Shall the measure of Twin Rivers Unified 
School District be adopted to repair heating/ air 
conditioning/ electrical systems; provide safe 
drinking water/playgrounds; remove asbestos/ 
mold/ lead paint; repair leaky roofs; improve 
security systems; construct classrooms; by  
authorizing $120 million in bonds at legal interest 
rates, levies of 2.3¢ per $100 assessed value, 
raising approximately $8 million annually while 
bonds are outstanding, requiring oversight, annual 
audits, all funds benefiting local schools?
J  ਕੀ ਹੀਕਟੰਗ/ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਕਨੰਗ/ਕਬਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ ਂ
ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ; ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ/ਖੇਡ ਦ ੇ
ਮੈਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ; ਐਸਬਸੈਟਸ/ਉੱਲੀ/ਲੈਡ (ਕਸੱਕੇ) ਵਾਲੇ 
ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ; ਲੀਕ ਕਰਦੀਆ ਂਛਤੱਾ ਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ; 
ਸੁਰੱਕਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ ਂਕਵਚੱ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ; ਕਲਾਸਰ਼ੂਮਾ ਂਦੀ 
ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ $100 ਦ ੇਮੁਲਾਕਂਣ ਮੁਲੱ 'ਤ ੇ2.3¢ 
ਦਾ ਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਏੋ, ਬਾਡਂ ਦ ੇਬਕਾਇਆ ਰਕਹਦੇੰ ਸਮੇਂ 
ਲਈ ਲਗਭਗ $8 ਕਮਲੀਅਨ ਸਲਾਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਕੇ, 
ਕਨਗਰਾਨੀ, ਸਾਲਾਨਾ ਆਕਡਟ, ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਸਥਾਨਕ ਸਕ਼ੂਲਾ ਂ
ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁਚੰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦ ੇਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਵਆਜ ਦਰਾ ਂ
'ਤ ੇ$120 ਕਮਲੀਅਨ ਦ ੇਬਾਡਂਾ ਂਨੂੰ ਅਕਧਕਾਰਤ ਕਰਕੇ, Twin 
Rivers ਯ਼ੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕ਼ੂਲ ਕਡਸਕਟਕ੍ਟ ਦ ੇਕਵਧੇਅਕ ਨੂੰ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵ?ੇ

○BONDS-YES / ਬਾਡਂਜ਼-ਿਾਂ

○BONDS-NO / ਬਾਡਂਜ਼-ਨਿੀਂ

K  Shall the measure of Twin Rivers Unified 
School District’s SFID be adopted to upgrade 
heating/air conditioning/electrical systems; provide 
safe drinking water/ playgrounds; repair blacktop 
/leaky roofs, outdated classrooms/ bathrooms/
kitchens; remove mold/asbestos/lead paint; by 
authorizing $150 million in bonds at legal interest 
rates, levies of 3.7¢ per $100 assessed value, 
raising approximately $10 million annually while 
bonds are outstanding, requiring oversight, annual 
audits, all funds benefiting local schools?
K  ਕੀ ਹੀਕਟਗੰ/ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਕਨੰਗ/ਕਬਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ ਂ
ਨੂੰ ਅਪੱਗ੍ਰਡੇ ਕਰਨ; ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ/ਖੇਡ ਦ ੇ
ਮੈਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ; ਬਲੈਕਟਾਪ/ਲੀਕ ਕਰਦੀਆ ਂਛਤੱਾ,ਂ 
ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਸਰ਼ੂਮਾ/ਂਬਾਥਰ਼ੂਮਾ/ਂਰਸੋਈਆ ਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ; 
ਉੱਲੀ/ਐਸਬਸੈਟਸ/ਲੈਡ (ਕਸੱਕੇ) ਵਾਲੇ ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, 
ਪ੍ਰਤੀ $100 ਦ ੇਮੁਲਾਕਂਣ ਮੁਲੱ 'ਤ ੇ3.7¢ ਦਾ ਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ 
ਹਏੋ, ਬਾਡਂ ਦ ੇਬਕਾਇਆ ਰਕਹਦੇੰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਭਗ $10 
ਕਮਲੀਅਨ ਸਲਾਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਕੇ, ਕਨਗਰਾਨੀ, ਸਾਲਾਨਾ 
ਆਕਡਟ, ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਸਥਾਨਕ ਸਕ਼ੂਲਾ ਂਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁਚੰਾਉਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਦ ੇਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਵਆਜ ਦਰਾ ਂ'ਤ ੇ$150 ਕਮਲੀਅਨ 
ਦ ੇਬਾਡਂਾ ਂਨੂੰ ਅਕਧਕਾਰਤ ਕਰਕੇ, Twin Rivers ਯ਼ੂਨੀਫਾਈਡ 
ਸਕ਼ੂਲ ਕਡਸਕਟਕ੍ਟ ਦ ੇSFID ਦ ੇਕਵਧੇਅਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ  
ਕੀਤਾ ਜਾਵ?ੇ

○BONDS-YES / ਬਾਡਂਜ਼-ਿਾਂ

○BONDS-NO / ਬਾਡਂਜ਼-ਨਿੀਂ

P  To improve the quality of educational facilities; 
upgrade inadequate electrical systems; replace 
leaky roofs; modernize outdated classrooms, 
restrooms and school facilities; and make  
health, safety and handicapped accessibility  
improvements; shall Elverta Joint Elementary 
School District’s measure be adopted authorizing 
$4,000,000 of bonds at legal rates, generating  
on average $239,000 annually while bonds are  
outstanding at a rate of 3 cents per $100 
assessed value, with annual audits, independent 
citizens’ oversight, NO money for salaries and all 
money staying local?
P   ਕਵਕਦਅਕ ਸਹ਼ੂਲਤਾ ਂਦੀ ਗਣੁਵਤੱਾ ਕਵਚੱ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ; 
ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਬਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ ਂਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰਡੇ ਕਰਨ; ਲੀਕ 
ਕਰਦੀਆ ਂਛਤੱਾ ਂਨੂੰ ਬਦਲਣ; ਪੁਰਾਣ ੇਕਲਾਸਰ਼ੂਮਾ,ਂ ਰੈਸਟਰ਼ੂਮਾ ਂ
ਅਤ ੇਸਕ਼ੂਲ ਦੀਆ ਂਸਹ਼ੂਲਤਾ ਂਨੂੰ ਆਧੁਕਨਕ ਬਣਾਉਣ; ਅਤੇ 
ਕਸਹਤ, ਸੁਰੱਕਖਆ ਅਤ ੇਅਪਾਹਜ ਪਹੁਚੰਯਗੋਤਾ ਕਵੱਚ ਸੁਧਾਰ 
ਕਰਨ ਲਈ; ਕੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਕਡਟ, ਸੁਤਤੰਰ ਨਾਗਕਰਕਾ ਂ
ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ, ਤਨਖ਼ਾਹਾ ਂਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ 
ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਥਾਨਕ ਰਕਹਣ ਦ ੇਨਾਲ, 3 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ $100 
ਦ ੇਮੁਲਾਕਂਣ ਮੁਲੱ 'ਤ,ੇ ਬਾਡਂ ਦ ੇਬਕਾਇਆ ਰਕਹਦੇੰ ਸਮੇਂ 
ਲਈ ਔਸਤਨ $239,000 ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਏੋ, 
ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਾ ਂ'ਤ ੇ$4,000,000 ਬਾਡਂਾ ਂਨੂੰ ਅਕਧਕਾਰਤ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ Elverta ਜੌਇਟੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕ਼ੂਲ ਕਡਸਕਟਕ੍ਟ ਦ ੇ
ਕਵਧੇਅਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵ?ੇ

○BONDS-YES / ਬਾਡਂਜ਼-ਿਾਂ

○BONDS-NO / ਬਾਡਂਜ਼-ਨਿੀਂ



COUNTY OF SACRAMENTO
ਕਾਉਂਟੀ ਔਫ SACRAMENTO

A  To fix potholes and repair damaged streets; 
provide safe routes to school; expand affordable 
senior and disabled transit services; eliminate  
bottlenecks and improve emergency response 
times; reduce traffic congestion; and improve 
air quality; Shall the measure approving the 
Sacramento County Transportation, Maintenance, 
Safety and Congestion Relief Act of 2022 - Retail 
Transactions and Use Tax Initiative, including 
a 40-year 0.5% sales tax raising an estimated 
$212,512,500 annually for transportation and 
transit projects, be adopted?
A  ਟਇੋਆ ਂਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤ ੇਖਰਾਬ ਗਲੀਆ ਂਦੀ 
ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ; ਸਕ਼ੂਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ; 
ਕਕਫਾਇਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤ ੇਅਪਾਹਜ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦਾ 
ਕਵਸਤਾਰ ਕਰਨ; ਰੁਕਾਵਟਾ ਂਨੂੰ ਦ਼ੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਪ੍ਰਕਤਕਕਕਰਆ ਦ ੇਸਮੇਂ ਕਵਚੱ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ; ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ 
ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ; ਅਤ ੇਹਵਾ ਦੀ ਗਣੁਵਤੱਾ ਕਵਚੱ ਸੁਧਾਰ 
ਕਰਨ ਲਈ; ਕੀ ਟਾ੍ਸਂਪੋਰਟਸ਼ੇਨ ਅਤੇ ਟਾ੍ਕਂਜਟ ਪ੍ਰਜੈੋਕਟਾ ਂਲਈ 
ਸਾਲਾਨਾ ਅਨੁਮਾਨਤ $212,512,500 ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਏੋ, 
40-ਸਾਲ ਲਈ 0.5% ਸੇਲ ਟਕੈਸ ਸਮੇਤ, Sacramento 
ਕਾਉਂਟੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਾਭਂ-ਸੰਭਾਲ, ਸੁਰੱਕਖਆ ਅਤੇ ਭੀੜ-
ਭਾੜ ਰਾਹਤ ਅਕਧਕਨਯਮ 2022 - ਕਰਟਲੇ ਲੈਣਦੇਣ ਅਤੇ 
ਵਰਤੋਂ ਟਕੈਸ ਪਕਹਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵ?ੇ

○YES / ਿਾਂ

○NO / ਨਿੀਂ

B  Shall the measure to fund enhanced County 
homeless services, including those benefitting the 
American River Parkway, by establishing a special 
tax on the gross receipts from cannabis and hemp 
businesses in unincorporated Sacramento County, 
not exceeding 6% for retail, 4% for manufacturing, 
3% for distribution, 2% for testing and, 3% for 
cultivation or $10 per canopy square foot inflation 
adjustable, generating an estimated $5,100,000 to 
$7,700,000 annually, and levied until repealed by 
the voters, be adopted?
B  ਕੀ ਗਰੈ-ਸੰਗਕਠਤ Sacramento ਕਾਉਂਟੀ ਕਵਚੱ ਭਗੰ 
ਅਤ ੇਗਾਜੇਂ ਦ ੇਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਤੋਂ ਕੁਲੱ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆ ਂ'ਤ ੇਅਮਰੀਕਨ 
River Parkway ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁਚੰਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂ
ਸਮੇਤ, ਕਬਹਤਰ ਬਣਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਕਾਉਂਟੀ ਬਘੇਰਤਾ 
ਸੇਵਾਵਾ ਂਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ, ਵਧੱ ਤੋਂ ਵਧੱ ਪ੍ਰਚ਼ੂਨ ਲਈ 6%, 
ਕਨਰਮਾਣ ਲਈ 4%, ਵਡੰ ਲਈ 3%, ਟਸੈਕਟੰਗ ਲਈ 
2%, ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ 3% ਜਾ ਂ$10 ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਨੋਪੀ ਵਰਗ ਫੁਟੱ 
ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਕਵਵਸਕਥਤ ਕਵਸ਼ਸ਼ੇ ਟਕੈਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਏੋ, 
ਅਨੁਮਾਨਤ $5,100,000 ਤੋਂ $7,700,000 ਸਾਲਾਨਾ 
ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਵਧੇਅਕ ਨੂੰ, ਵਟੋਰਾ ਂਦੁਆਰਾ ਰੱਦ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਕੱ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵ?ੇ

○YES / ਿਾਂ

○NO / ਨਿੀਂ

D  Shall the unincorporated County of  
Sacramento and incorporated cities within, 
including Sacramento, Elk Grove, Citrus Heights, 
Folsom, Galt, Rancho Cordova, and Isleton, 
be authorized to annually develop, acquire, or 
construct housing for low-income persons and 
families, including elderly or disabled persons, 
equivalent with 1% of the existing housing units 
in the county? Any unconstructed housing units in 
each year will be carried over annually.
D  ਕੀ ਗਰੈ-ਸੰਗਕਠਤ Sacramento ਕਾਉਂਟੀ ਅਤ ੇਇਸ 
ਕਵਚਲੇ ਕਨਗਕਮਤ ਸ਼ਕਹਰਾ ਂਨੂੰ, ਕਜਨ੍ਾ ਂਕਵਚੱ Sacramento, 
Elk Grove, Citrus Heights, Folsom, Galt, Rancho 
Cordova, ਅਤ ੇIsleton ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਾਉਂਟੀ ਕਵੱਚ 
ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਯ਼ੂਕਨਟਾ ਂਦ ੇ1% ਦ ੇਬਰਾਬਰ, ਬਜ਼ਰੁਗ 
ਜਾ ਂਅਪਾਹਜ ਕਵਅਕਤੀਆ ਂਸਮੇਤ, ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ 
ਕਵਅਕਤੀਆ ਂਅਤ ੇਪਕਰਵਾਰਾ ਂਲਈ ਸਲਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 
ਕਰਹਾਇਸ਼ ਕਵਕਕਸਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਂਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਅਕਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵ?ੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਕਸੇ ਵੀ ਗਰੈ-
ਕਨਰਕਮਤ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਯ਼ੂਕਨਟਾ ਂਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਗੱੇ 
ਕਲਜਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾ।

○YES / ਿਾਂ

○NO / ਨਿੀਂ

COUNTY
ਕਾਉਂਟੀ



CITY OF ELK GROVE  
ਹਸਟੀ ਔਫ ELK GROVE

CITY OF GALT
ਹਸਟੀ ਔਫ GALT

CITY OF SACRAMENTO
ਹਸਟੀ ਔਫ SACRAMENTO

CITY OF SACRAMENTO
ਹਸਟੀ ਔਫ SACRAMENTO

E  Elk Grove Safety/Quality of Life Measure. 
To support essential services such as crime 
reduction; rapid 9-1-1, fire, police, medical  
emergency/disaster response; keeping public  
areas safe/clean; addressing homelessness;  
pothole repair/street/park maintenance; 
youth crime/gang prevention programs; and 
other general community purposes; shall the 
measure establishing a 1¢ sales tax providing 
approximately $21,300,000 annually until ended 
by voters; requiring audits, citizen oversight, 
public spending disclosures, and all funds locally 
controlled, be adopted?
E  Elk Grove ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਰੁਹੱਖਆ/ਗਣੁਵਤੱਾ 
ਹਵਧਅੇਕ। ਅਪਰਾਧ ਘਟਾਉਣ; ਤਜ਼ੇ 9-1-1, ਅਗੱ, ਪੁਕਲਸ, 
ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ/ਆਫਤ ਪ੍ਰਕਤਕਕਕਰਆ; ਜਨਤਕ 
ਖੇਤਰਾ ਂਨੂੰ ਸੁਰੱਕਖਅਤ/ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ; ਬਘੇਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬਕੋਧਤ 
ਕਰਨਾ; ਟਇੋਆ ਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ/ਗਲੀ/ਪਾਰਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ; 
ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਰਾਧ/ਗੈਂਗ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ; ਅਤੇ ਹਰੋ 
ਆਮ ਭਾਈਚਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਵਰਗੀਆ ਂਜ਼ਰ਼ੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ; ਕੀ ਆਕਡਟ, ਨਾਗਕਰਕ ਕਨਗਰਾਨੀ, 
ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਦ ੇਖੁਲਾਸੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾ ਂ'ਤ ੇਸਥਾਨਕ 
ਕਨਯਤ੍ੰਣ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਦ ੇਨਾਲ, ਵਟੋਰਾ ਂਦੁਆਰਾ ਖਤਮ 
ਹਣੋ ਤਕੱ ਲਗਭਗ $21,300,000 ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ 1¢ ਕਵਕਰੀ ਟਕੈਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਵਧੇਅਕ ਨੂੰ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵ?ੇ

○YES / ਿਾਂ

○NO / ਨਿੀਂ

Q  CITY OF GALT ESSENTIAL SERVICES 
MEASURE. To maintain Galt’s long-term financial 
stability; maintain City services such as 911 emer-
gency response, parks, trails, youth/afterschool 
programs; respond to property crimes/thefts/
burglaries; retain/attract qualified police officers; 
improve local clean drinking water sources; retain/
attract local businesses; for general government 
use; shall the measure establishing a 1¢ sales tax 
providing approximately $3,600,000 annually until 
ended by voters; requiring audits, public spending 
disclosures, funds locally controlled, be adopted?
Q  ਹਸਟੀ ਔਫ GALT ਜ਼ਰਰੂੀ ਸਵੇਾਵਾ ਂਦਾ ਹਵਧਅੇਕ। 
Galt ਦੀ ਲੰਬ ੇਸਮੇਂ ਦੀ ਕਵਤੱੀ ਸਕਥਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ; 
911 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਤਕਕਕਰਆ ਵਰਗੀਆ ਂਕਸਟੀ ਸੇਵਾਵਾ,ਂ 
ਪਾਰਕਾ,ਂ ਪਗਡਡੰੀਆ,ਂ ਨੌਜਵਾਨ/ਸਕ਼ੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ੇ
ਪ੍ਰਗੋਰਾਮਾ ਂਦੀ ਸਾਭਂ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ; ਸੰਪੱਤੀ ਸੰਬਧੰੀ ਜੁਰਮਾ/ਂ
ਚੋਰੀਆ/ਂਡਕੈਤੀਆ ਂ'ਤ ੇਪ੍ਰਕਤਕਕਕਰਆ; ਯਗੋ ਪੁਕਲਸ 
ਅਕਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ/ਆਕਰਕਸ਼ਤ ਕਰਨ; 
ਸਥਾਨਕ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦ ੇਸਰੋਤਾ ਂਕਵਚੱ ਸੁਧਾਰ 
ਕਰਨ; ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ/ਆਕਰਕਸ਼ਤ 
ਕਰਨ; ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ; ਕੀ ਆਕਡਟ, ਖਰਚ 
ਦ ੇਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸੇ, ਫੰਡ 'ਤ ੇਸਥਾਨਕ ਕਨਯਤ੍ੰਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਦ ੇਨਾਲ, ਵਟੋਰਾ ਂਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤਕੱ ਲਗਭਗ 
$3,600,000 ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 1¢ ਕਵਕਰੀ 
ਟਕੈਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਵਧੇਅਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵ?ੇ

○YES / ਿਾਂ

○NO / ਨਿੀਂ

L  Shall the measure amending the City of 
Sacramento Charter to allocate an amount of its 
General Fund revenue equivalent to 40 percent 
of the total revenue generated from the existing 
cannabis business operations tax towards a 
Children’s Fund for positive youth development 
and youth violence prevention programs such 
as mental health counseling, substance abuse 
treatment, early prevention and intervention, 
after-school activities, and services for homeless 
youth and foster children, be adopted?
L ਕੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯਵੁਾ ਕਵਕਾਸ ਅਤ ੇਯਵੁਾ ਕਹੰਸਾ ਰੋਕਥਾਮ 
ਪ੍ਰਗੋਰਾਮਾ,ਂ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਮਾਨਕਸਕ ਕਸਹਤ ਸਲਾਹ, ਨਸ਼ੀਲੇ 
ਪਦਾਰਥਾ ਂਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਜਲਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ 
ਦਖਲ, ਸਕ਼ੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆ ਂਗਤੀਕਵਧੀਆ,ਂ ਅਤ ੇਬਘੇਰ 
ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਅਤ ੇਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਬਕੱਚਆ ਂਲਈ ਸੇਵਾਵਾ ਂ
ਵਾਸਤ ੇਕਚਲਡ੍ਨਜ਼ ਫੰਡ ਕਵਚੱ, ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕੈਨਾਕਬਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 
ਸੰਚਾਲਨ ਟਕੈਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹਏੋ ਕੁਲੱ ਮਾਲੀਏ ਦ ੇ40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 
ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਆਪਣ ੇਜਨਰਲ ਫੰਡ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਕਨਰਧਾਰਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਟੀ ਔਫ Sacramento ਦ ੇਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਸੋਧਣ 
ਵਾਲੇ ਕਵਧੇਅਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵ?ੇ 

○YES / ਿਾਂ

○NO / ਨਿੀਂ

M  Shall the measure amending section 171 to 
the City of Sacramento Charter – to state that 
at the first election after adoption of a new 
redistricting map, councilmembers shall be elected 
for each district under the map that has the same 
district number as a district whose incumbent’s 
term is due to expire – be adopted?
M ਇਸ ਕਥਨ ਦ ੇਨਾਲ ਕਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁੜ-ਕਜ਼ਲ੍ਾਬਦੰੀ 
ਵਾਲੇ ਨਕਸ਼ ੇਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਕਹਲੀਆ ਂਚੋਣਾ ਂ
ਕਵਚੱ, ਹਰੇਕ ਕਡਸਕਟਕ੍ਟ ਲਈ ਕਾਉਂਕਸਲ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਨਕਸ਼ ੇ
ਦ ੇਅਧੀਨ ਚਣੁ ੇਜਾਣਗ ੇਕਜਸਦਾ ਕਡਸਕਟਕ੍ਟ ਨੰਬਰ ਉਹੀ 
ਹਵੋਗੇਾ ਕਜਸ ਕਡਸਕਟਕ੍ਟ ਦ ੇਅਹਦੇੁਦਾਰ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਮਆਦ 
ਖਤਮ ਹਣੋ ਵਾਲੀ ਹ,ੈ ਕੀ ਕਸਟੀ ਔਫ Sacramento ਦ ੇ
ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 171 ਕਵਚੱ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਵਧੇਅਕ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵ?ੇ

○YES / ਿਾਂ

○NO / ਨਿੀਂ

N  Shall the measure, with no increase in tax 
rates, amending the city’s special transient 
occupancy (hotel/lodging bed) tax to allow its 
revenues to be used for tourism-related economic 
development projects that would create jobs and 
strengthen the local economy, subject to  
independent annual audits and full public  
disclosure of all spending, be adopted?
N ਕੀ ਟਕੈਸ ਦਰਾ ਂਕਵਚੱ ਕਬਨਾ ਂਕਕਸੇ ਵਾਧੇ ਦ,ੇ ਸ਼ਕਹਰ ਦ ੇ
ਕਵਸ਼ਸ਼ੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਹਾਇਸ਼ (ਹਟੋਲ/ਲੌਜ ਦਾ ਕਬਸਤਰ) 
ਟਕੈਸ ਕਵਚੱ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਵਧੇਅਕ ਨੂੰ, ਸੁਤਤੰਰ ਸਾਲਾਨਾ 
ਆਕਡਟ ਅਤ ੇਸਾਰੇ ਖਰਕਚਆ ਂਦ ੇਪ਼ੂਰ ੇਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸੇ 
ਦ ੇਤਕਹਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵ,ੇ ਤਾ ਂਜ ੋਇਸਦੇ ਮਾਲੀਏ 
ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ-ਸਬਧੰਤ ਆਰਕਥਕ ਕਵਕਾਸ ਪ੍ਰਜੈੋਕਟਾ ਂ
ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜ ੋਨੌਕਰੀਆ ਂਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 
ਸਥਾਨਕ ਆਰਕਥਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬ਼ੂਤ ਕਰੇਗਾ?

○YES / ਿਾਂ

○NO / ਨਿੀਂ

O  Shall the measure entitled The City of  
Sacramento Emergency Shelter and Enforcement 
Act of 2022 – which requires identification of a 
minimum number of emergency shelter spaces 
based on the estimated number of homeless  
persons; conditions enforcement of the city’s 
unlawful camping ordinance on shelter space 
availability; prohibits encampments; allows  
residents to bring action against the city for  
unlawful camping or storage on city property; 
and limits the city’s annual general fund budget 
obligation to $5,000,000 – be adopted?
O ਕੀ ਕਸਟੀ ਔਫ Sacramento ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਲੈਟਰ ਅਤੇ 
ਲਾਗ਼ੂਕਰਨ ਅਕਧਕਨਯਮ 2022 ਕਸਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਕਵਧੇਅਕ 
ਨੂੰ - ਜ ੋਬਘੇਰ ਕਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸੰਕਖਆ 
ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇਘਟੱ-ੋਘੱਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਲੈਟਰ ਥਾਵਾ ਂਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹ;ੈ ਸ਼ਰਨ ਸਥਾਨਾ ਂਦੀ 
ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤ ੇਸ਼ਕਹਰ ਦ ੇਗਰੈਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਂਕਪਗੰ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ 
ਨੂੰ ਲਾਗ਼ੂ ਕਰਨ 'ਤ ੇਸ਼ਰਤਾ ਂਲਗਾਉਂਦਾ ਹ;ੈ ਕੈਂਪਾ ਂ'ਤ ੇਮਨਾਹੀ 
ਲਗਾਉਂਦਾ ਹ;ੈ ਕਨਵਾਸੀਆ ਂਨੂੰ ਸ਼ਕਹਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤ ੇ
ਗਰੈ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਂਕਪੰਗ ਜਾ ਂਸਟਰੇੋਜ ਲਈ ਸ਼ਕਹਰ ਦ ੇਕਵਰੱੁਧ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੰਦਾ ਹ;ੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਹਰ ਦ ੇ
ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਫੰਡ ਬਜਟ ਦੀ ਕਜ਼ਮੇੰਵਾਰੀ ਨੂੰ $5,000,000 
ਤਕੱ ਸੀਕਮਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈ- ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵ?ੇ

○YES / ਿਾਂ

○NO / ਨਿੀਂ

CITY
ਸ਼ਹਿਰ



RANCHO MURIETA  
COMMUNITY SERVICES

RANCHO MURIETA  
ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਸਰਹਵਹਸਜ਼

CARMICHAEL RECREATION  
AND PARK DISTRICT

CARMICHAEL RECREATION  
ਅਤੇ PARK DISTRICT

R  To prevent crime and better protect the 
lives and property of Rancho Murieta owners, 
residents, and businesses, continue to provide 
the current level of security patrols, and continue 
gated security 24 hours per day, year-round, shall 
the Rancho Murieta Community Services District 
ordinance to levy an annual supplemental security 
special tax of $316 per parcel, including an annual 
inflation adjustment, providing $872,000 annually 
in locally-controlled funding, until ended by voters 
be adopted?
R ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤ ੇRancho Murieta ਦ ੇਮਾਲਕਾ,ਂ 
ਕਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਦ ੇਜੀਵਨ ਅਤ ੇਸੰਪਤੀ ਦੀ 
ਕਬਹਤਰ ਸੁਰੱਕਖਆ, ਸੁਰੱਕਖਆ ਗਸ਼ਤ ਦ ੇਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਅਤ ੇਕਦਨ ਦ ੇ24 ਘਟੰ,ੇ ਪ਼ੂਰਾ 
ਸਾਲ ਗਟੇਡ ਸੁਰੱਕਖਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕੀ ਸਾਲਾਨਾ 
$872,000 ਸਥਾਨਕ ਤਰੌ 'ਤ ੇਕਨਯਤੰਕਰਤ ਫੰਕਡਗੰ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਦੇ ਹਏੋ, ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਕਵਵਸਥਾ ਸਮੇਤ, ਪ੍ਰਤੀ 
ਪਾਰਸਲ $316 ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ਼ੂਰਕ ਸੁਰੱਕਖਆ ਕਵਸ਼ਸ਼ੇ 
ਟਕੈਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, Rancho Murieta ਕਕਮਊਕਨਟੀ 
ਸਰਕਵਕਸਜ਼ ਕਡਸਕਟਕ੍ਟ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਨੂੰ, ਵਟੋਰਾ ਂਦੁਆਰਾ 
ਖ਼ਤਮ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤਕ, ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵ?ੇ

○YES / ਿਾਂ

○NO / ਨਿੀਂ

G  To improve parks and recreation for children, 
families and senior citizens; construct/renovate 
aging restrooms and facilities; make safety/ 
security/handicapped accessibility improvements;  
and upgrade playgrounds, features, and 
amenities; shall Carmichael Recreation and 
Park District’s measure be adopted authorizing 
$31,900,000 of bonds at legal rates, averaging 
$1.7 million annually while bonds are outstanding 
at a rate of approximately 1.9 cents per $100 
assessed value, with annual audits, independent 
citizens’ oversight, NO money for salaries and all 
funds staying local? 
G ਬਕੱਚਆ,ਂ ਪਕਰਵਾਰਾ ਂਅਤ ੇਬਜ਼ਰੁਗ ਨਾਗਕਰਕਾ ਂਲਈ 
ਪਾਰਕਾ ਂਅਤ ੇਮਨੋਰੰਜਨ ਨੂੰ ਕਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ; ਬਜ਼ਰੁਗਾ ਂ
ਲਈ ਰੈਸਟਰ਼ੂਮ ਅਤ ੇਸਹ਼ੂਲਤਾ ਂਦਾ ਕਨਰਮਾਣ/ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ; 
ਸੁਰੱਕਖਆ/ਸਲਾਮਤੀ/ਅਪੰਗ ਪਹੁਚੰਯਗੋਤਾ ਕਵਚੱ ਸੁਧਾਰ 
ਕਰਨ; ਅਤ ੇਖੇਡ ਦ ੇਮੈਦਾਨਾ,ਂ ਕਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾਵਾ ਂਅਤ ੇਸਹ਼ੂਲਤਾ ਂ
ਨੂੰ ਅਪੱਗ੍ਰਡੇ ਕਰਨ ਲਈ; ਕੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਕਡਟ, ਸੁਤਤੰਰ 
ਨਾਗਕਰਕਾ ਂਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ, ਤਨਖ਼ਾਹਾ ਂਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ 
ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਥਾਨਕ ਰਕਹਣ ਦ ੇਨਾਲ, ਲਗਭਗ 
1.9 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ $100 ਦ ੇਮੁਲਾਕਂਣ ਮੁਲੱ ਦੀ ਦਰ 'ਤ,ੇ ਬਾਡਂ 
ਦ ੇਬਕਾਇਆ ਰਕਹਦੇੰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤ $1.7 
ਕਮਲੀਅਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਏੋ, $31,900,000 ਦ ੇਬਾਡਂਾ ਂ
ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਾ ਂ'ਤ ੇਅਕਧਕਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ Carmichael 
Recreation ਅਤ ੇPark District ਦ ੇਕਵਧੇਅਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵ?ੇ 

○YES / ਿਾਂ

○NO / ਨਿੀਂ

DISTRICT
ਹਜ਼ਲ੍ਾ
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