
#3 ووٹ مرکز پر ذاتی طور پر ووٹ دینا: 
: ��سيكرامينٹو كاؤن�� م�� ہمارے تمام ووٹ سن�� مقامات پر ووٹر درج ذيل كام كر سك�� ہ

۔
�

� ���� تک كه� رہ ز صبح 7 � رات 8 ى� انتخابات � دن تمام ووٹ سن��
۔ ���� تک قطار م�� موجود ہونا يقي�� بنائ اپنا بيلٹ قبول كروا�� � ل�� رات 8 ى�

� كريں: ���� � ل�� كيوآر كوڈ اسك �� نزديک ووٹ سن�� ت§ش كر اى©
: مزيد معلومات � ل��

ٹول فری كال كريں: (800) 8019-762
www.elections.saccounty.gov :مالحظہ کریں

متبادل بيلٹ ± درخواست �� بيلٹ كا ووٹ ڈالناگهر پر ووٹ ڈال�� � ل�� بيلٹ ² جانا اى©
يشن ا¸ دن رجس��

#2 بیلٹ ڈراپ بکس:
۔ ��� ہ� تمام بيلٹ ڈراپ بكس مقامات انتخابات � دن � 29 دن پہ¼ كهل�� ہ�� اور مقام � عام كاروباری اوقات � دوران كه� رہ¹

۔ ��آپ سيكرامينٹو كاؤن�� � كÁ بهى بيلٹ ڈراپ بكس مقام پر اپنا بيلٹ لوٹا سك�� ہ
� كريں: ���� � ل�� كيوآر كوڈ اسك �� نزديک يہ مقام ت§ش كر اى©

#1 ووٹ بذریعہ ڈاک:

�� كا نشان لگا ہو اور يہ انتخابات � دن � بعد سات (7) دن � دوران ے اگر اس پر انتخابات � دن يا اس � پہ¼ ارسال كر يہ Èف تب ہى قبول كيا جا سكتا ہ¹
ہمارے آفس كو موصول ہو جا�Ì آپ كا بيلٹ جت�� جلدی واپس آ�Ì گا، ات�� جلدی اس پر ۔عمل درآمد ہو سÊ گا۔

Í بيلٹ واپس كريں! اور ڈاک � ذرى�
لفا�Ð كو مہر لگائ�� اور دستخط كريں

ے) ورتنہ�� ہ¹ �È ± پوسٹيج)

پر ووٹ ديں
�� بيلٹ اى©

ے۔ �� كا آغاز كيا جاتا ہ¹ انتخابات � دن � 29 دن پہ¼ بيلٹ بهيح�

�� � بعد آپ: ڈاک م�� اپنا بيلٹ موصول ہو

سیکرامینٹو کاؤنٹی میں ووٹ ڈالنے کے 3 طریقے


