
FAQ ووڻان پاؤن والی کتاب دے ترجمے بارے

بیلٹ گائیڈ کیہہ ہے/اے؟ 

کیڑیاں زباناں دتیاں گیئاں نیں؟

میہنوں ِکتھوں اِک لبھ سکدی اے؟

EC 14201(a) کے مطابق، یہ موجوده انتخابات کے تمام مقابلوں کی انگریزی کے عالوه کسی
EC 14201(a) دوسری زبان میں ترجمہ شده کاپی ہے جسے بطور حوالہ استعمال کیا جائے گا۔
دے مطابق، ایہہ اج کل ہوون والے مقابلیاں دی انگریزی دے عالوه کسے دوجی زبان وچ ترجمے

   دی کاپی اے، جنہوں حوالے دین لئی استعمال کیتا جائے گا۔  ایہہ سرکاری بیلٹ نئیں ہے۔

 بیلٹ گائیڈ دا ترجمہ ایہناں زباناں وچ موجود اے۔
کورین تیگاالگ ہندی پنجابی جاپانی ھمنگ مین تیلگو اؤس اردو

 کاؤنڻی دے تمام ووٹ پہان والے مرکزاں تے (Sacramento) بیلٹ گائیڈ دے ترجمے ساکرامینڻو 
تے پیش کیتے جاندے نیں۔ www.elections.saccounty.gov تے جاندے نیں، تے آن الئن ویِ

www.elections.saccounty.gov ڻول فری: 762-8019 (800)

سرکاری بیلٹ الیکشن دے دن توں 29 دن پہالں گھل ِدتا جاندا اے، ایہہ انگریزی-ہسپانوی، انگریزی۔
 چینی، یاں انگریزی- ویتنامی زبان وچ پیش کیتا جاندا اے۔ 

   ووٹ دین والے کسے دوجی زبان وچ بیلٹ گائیڈ منگ سکدے نیں۔
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