
મતદાતાઓની માર્ગદર્શિકા

*મહત્વપૂર્ણ તારીખો* ★ ટીપ્સ★

*મતદાતા નોંધણી*

*મત આપવા માટે યોજના*

મતદાર નોંધણીની અંતિમ તારીખ - 3 જી નવેમ્બર
મતપત્રકમાં મેઇલની વિનંતી કરવાની અંતિમ તારીખ- ઓક્ટોબર 30
ચૂંટણીનો દિવસ - 3 જી નવેમ્બર (7am - 8PM)

જો તમે રૂબરૂ મત આપો છો, તો સુરક્ષિત 
રહો,માસ્ક પહેરો, અને સામાજિક અંતર 

રાખવાના ધોરણોનું પાલન કરો

જો તમે મેઇલ દ્વારા મત આપો તો અમે 
ભલામણ કરીએ છીએ તમારા મતપત્રક 

મેઈલ કરવાને બદલે ડ્રોપ બોક્સમાં નાખો 
અથવા તમારી પ્રાદેશિક મતદાન કચેરી 
પર છોડો તેની ખાતરી કરવા માટે કે તે 

સુરક્ષિત રીતે આવે છે.

જ્યારે મતદાન પત્રક ભરો ત્યારે દરેક 
ચુંટણી અથવા પ્રશ્ન માટે ફક્ત એક જ 
વિકલ્પ પસંદ કરવાની ખાતરી કરો અને 
લંબગોળમાં સંપૂર્ણપણે કાળી અથવા 

ભૂરી પેન સાથે ભરો.

★  પી.એ.માં મત આપવા માટે નોંધણી માટેની યોગ્યતા
★ ઓછામાં ઓછા 30 દિવસ માટે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના નાગરિક બનો
★ ઓછામાં ઓછા 30 દિવસો સુધી પેનસિલ્વેનીયાના રહેવાસી બનો
★ ચૂંટણીના દિવસે અથવા તે પહેલાં 18 વર્ષની ઉંમરના હોવ

તમારી નોંધણીની સ્થિતિ અહીં તપાસો: chalo.vote/registration
અથવા votespa.com/status

જો તમે મત આપવા માટે તમારી નોંધણી થઈ નથી, તો ડ્રાઇવરનું લાયસન્સ 
અથવા તમારી સામાજિક સુરક્ષાના છેલ્લા 4 અંકો સાથે votespa.com/

મેઈલ દ્વારા મત - 
તમારા મતપત્રક માટે : linktr.ee/chalovotePA પર વિનંતી કરો
(27 ઓક્ટોબર વિનંતી કરવાનો છેલ્લો દિવસ છે જો કે અમે
20 ઓક્ટોબર પછીની ભલામણ કરતા નથી)

વહેલુ મતદાન - 
તમારી પ્રાદેશિક ચૂંટણી ઓફીસ પર અથવા દુરના સ્થળ પર રૂબરૂમાં મતદાન 
પત્રક ભરો.

ચુંટણીના દિવસે મતદાન -  
ચૂંટણીના દિવસે મતદાન સવારે 7 થી 8 પી.એમ. સુધી ખુલ્લું રહે છે.
તમારા મતદાન સ્થાનને votespa.com/pollingplace પર શોધો.

પેનસિલ્વેનીયા

પેનસિલ્વેનીયામાં 2016 ની રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીનો નિર્ણય 44,292 મતો દ્વારા લેવામાં આવ્યો હતો.
પેન્સિલ્વેનીયામાં 145,000 યોગ્યતા પાત્ર દક્ષિણ એશિયન મતદાતાઓ છે.

બધા મતો મહત્વપૂર્ણ છે અને દેશનાં ભાવિને આકાર આપવામાં મદદ કરે છે 
અને દેશ આપણે ભાવિ પેઢી માટે છોડી દઈએ.

★ 2020 ★

અપડેટ રહો
અને સંદેશાનો પ્રચાર કરો!

@CHALOVOTE
CHALO.VOTE

મતદાન નોંધણી માટે તમને જરૂરી તમામ લિંક્સ અને મતદાન કરવા માટેની યોજના તૈયાર કરવાનુ ં

LINKTR.EE/CHALOVOTEPA પર શોધી શકો છો:


