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ਬੈਲਟ ਦੇ ਦੋਵੇ ਂਪਾਸ ੇਪੜ੍ਹੋ

4ਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ

3ਜਾ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ

4ਥਾ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ

ਵੋਟਰਾ ਂਲਈ ਜ਼੍ਦਾਇਤਾ:ਂ
- ਜ਼ਕਸ ੇਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂ ੰਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ 
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ ੇਨਾਮ ਦ ੇਅੱਗ ੇਦਦਤ ੇਬੌਕਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ 
ਤਰ੍ਹਾ ਂਭਰੋ। ੍ਰੇਕ ਚੋਣ ਦ ੇਦਸਖਰ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ 
ਨੰਬਰ ਤੋ ਂਵੱਧ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ।

- ਯੋਗਤਾ ਪਰਹਾਪਤ ਰਾਈਟ-ਇਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂ ੰ
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਪਰਹਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਗਤਾ 
ਪਰਹਾਪਤ ਰਾਈਟ-ਇਨ ਲਾਈਨ ਦ ੇਅੱਗ ੇਦਦਤ ੇਬੌਕਸ 
ਨੂ ੰਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਭਰ ੋਅਤ ੇਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ 
ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਤ ੇਦਲਖੋ।
- ਜ਼ਕਸ ੇਜ਼ਵਧੇਅਕ 'ਤ ੇਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼ਬਦ 
"੍ਾ"ਂ ਜਾ ਂ"ਨ੍ੀ"ਂ ਦ ੇਅੱਗ ੇਦਦੱਤ ੇਬੌਕਸ ਨੂ ੰਪੂਰੀ 
ਤਰ੍ਹਾ ਂਭਰੋ।
- ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜ਼ਦੰਦ ੇ੍,ੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀ ਂ
ਦਕਸ ੇਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਤੋ ਂਨਵਾ ਂਬੈਲਟ ਪਰਹਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇ
੍ ੋਜਾ ਂਦ੍ਦਾਇਤਾ ਂਲਈ ਵੋਟਰਾ ਂਦ ੇਰਦਜਸਟਰਾਰ ਦ ੇ
ਦਫ਼ਤਰ ਨੂ ੰ(800) 649-9943 'ਤ ੇਕਾੱਲ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇ੍ੋ।

ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਿਦ ਅਤ ੇਗੈਰ-
ਪੱਖਪਾਤੀ ਅ੍ੁਦ:ੇ
ਸਾਰ ੇਵੋਟਰ, ਭਾਵੇ ਂਉ੍ਨਾ ਂਨ ੇਰਦਜਸਟਰਹੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 
ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦਗੀ ਜਾ੍ਰ ਕੀਤੀ ੍ੋਵ,ੇ ਜਾ ਂ
ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦਗੀ ਜਾ੍ਰ ਕਰਨ ਤੋ ਂਇਨਕਾਰ ਕਰ 
ਦਦੱਤਾ ੍ੋਵ,ੇ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾ ਂਗੈਰ-
ਪੱਖਪਾਤੀ ਅ੍ੁਦ ੇਲਈ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦ ੇ੍ਨ। ਵੋਟਰ 
ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅ੍ੁਦ ੇਲਈ ਦਕਸ ੇਉਮੀਦਵਾਰ 
ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ੍ੋਵ,ੇ 
ਤਾ ਂਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ੍ ੈਅਤ ੇਦਸਰਫ 
ਵੋਟਰਾ ਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਦਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ੍ੈ। 
ਇਸਦਾ ਇ੍ ਮਤਲਬ ਨ੍ੀ ਂ੍ ੈਦਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 
ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾ ਂਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਦਗਆ 
੍ ੈਜਾ ਂਪਾਰਟੀ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਹਵਾਨਗੀ 
ਦਦੰਦੀ ੍ੈ।  ਦਕਸ ੇਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਅ੍ੁਦ ੇਲਈ 
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ੍,ੈ ਤਾ ਂ
ਬੈਲਟ 'ਤ ੇਦਦਖਾਈ ਨ੍ੀ ਂਦਦੰਦੀ ੍ੈ।

ਰਾਜ

ਗਵਰਨਰ
ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ

GAVIN NEWSOM (ਗੈਜ਼ਵਨ ਜ਼ਨਉਸਮ)
ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦਗੀ: ਡੈਮੋਕਰਹੇਦਟਕ
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦ ੇਗਵਰਨਰ

BRIAN DAHLE (ਬਰਹਾਯਨ ਡਾ੍ਲ)ੇ
ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦਗੀ: ਦਰਪਬਦਲਕਨ
ਸੈਨੇਟਰ/ਦਕਸਾਨ

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ
ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ

ELENI KOUNALAKIS (ਐਜ਼ਲਨੀ ਕਨੋਾਲਾਜ਼ਕਸ) 
ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦਗੀ: ਡੈਮੋਕਰਹੇਦਟਕ
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ

ANGELA E. UNDERWOOD JACOBS 
(ਐਂਜੇਲਾ ਈ. ਅੰਡਰਵੁੱਡ ਜੇਕਬਸ) 
ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦਗੀ: ਦਰਪਬਦਲਕਨ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਦ੍ਲਾ/ਦਡਪਟੀ ਮੇਅਰ

ਰਾਜ ਦ ੇਸਕਤੱਰ
ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ

SHIRLEY N. WEBER (ਸ਼ਰਲੀ ਐਨ. ਵੈਬਰ)
ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦਗੀ: ਡੈਮੋਕਰਹੇਦਟਕ
ਦਨਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ

ROB BERNOSKY (ਰੌਬ ਬਰਨੌਸਕੀ) 
ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦਗੀ: ਦਰਪਬਦਲਕਨ
ਮੁੱਖ ਦਵੱਤ ਅਦਧਕਾਰੀ

ਕੰਟਰੋਲਰ
ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ

LANHEE J. CHEN (ਲੈਨ੍ੀ ਜੇ. ਚੈੱਨ) 
ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦਗੀ: ਦਰਪਬਦਲਕਨ
ਦਵੱਤੀ ਸਲਾ੍ਕਾਰ/ਦਸੱਦਖਅਕ

MALIA M. COHEN (ਮਾਜ਼ਲਆ ਐਮ. ਕੋ੍ਨ) 
ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦਗੀ: ਡੈਮੋਕਰਹੇਦਟਕ
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦ ੇਸਮਾਨਤਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰ

ਖਜ਼ਾਨਚੀ
ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ

JACK M. GUERRERO (ਜੈੱਕ ਐਮ. ਗੁਰੇਰ)ੋ
ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦਗੀ: ਦਰਪਬਦਲਕਨ
ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ/ਪਰਹਮਾਦਣਤ ਜਨਤਕ ਲੇਖਾਕਾਰ (CPA)/
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ

FIONA MA (ਜ਼ਫਓਨਾ ਮਾ)
ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦਗੀ: ਡੈਮੋਕਰਹੇਦਟਕ
ਰਾਜ ਖਜਾ਼ਨਚੀ/ਪਰਹਮਾਦਣਤ ਜਨਤਕ ਲਖੇਾਕਾਰ (CPA)

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ
ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ

NATHAN HOCHMAN (ਨੇਥਨ ੍ੋਕਮੇਂਨ)
ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦਗੀ: ਦਰਪਬਦਲਕਨ
ਜਨਰਲ ਸਲਾ੍ਕਾਰ

ROB BONTA (ਰੌਬ ਬੋਨਤਾ) 
ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦਗੀ: ਡੈਮੋਕਰਹੇਦਟਕ
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦ ੇਦਨਯੁਕਤ ਕੀਤ ੇਗਏ  
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ

ਬੀਮਾ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ
RICARDO LARA (ਜ਼ਰਕਾਰਡੋ ਲਾਰਾ)
ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦਗੀ: ਡੈਮੋਕਰਹੇਦਟਕ
ਬੀਮਾ ਕਦਮਸ਼ਨਰ

ROBERT HOWELL (ਰੋਬਰਟ ੍ਾਵੈੱਲ) 
ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦਗੀ: ਦਰਪਬਦਲਕਨ
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਦਖਆ ਉਪਕਰਣ ਦਨਰਮਾਤਾ

ਮਂੈਬਰ, ਰਾਜ ਸਮਾਨਤਾ ਬੋਰਡ
1ਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ

ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ
JOSE S. ALTAMIRANO  
(੍ੋਿੇ ਐਸ. ਅਲਟਾਜ਼ਮਰਾਨ)ੋ
ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦਗੀ: ਡੈਮੋਕਰਹੇਦਟਕ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਮੈਨੇਜਰ

TED GAINES (ਟੈੱਡ ਗੇਨਸ) 
ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦਗੀ: ਦਰਪਬਦਲਕਨ
ਸਮਾਨਤਾ ਬੋਰਡ ਦ ੇਮੈਂਬਰ

ਇਸ ਬਲੈਟ 'ਤ ੇਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਟੇ ਦ ੇਦ ੋਚਣੋ-ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦ 
੍ਨ।

- ਇਕੱ 3 ਜਨਵਰੀ, 2029 ਨੂ ੰਖਤਮ ੍ਣੋ ਵਾਲੀ ਨਮੇੀ 6-ਸਾਲ 
ਦੀ ਜ਼ਮਆਦ ਲਈ

- ਇਕੱ 3 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂ ੰਖਤਮ ੍ਣੋ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ 
ਜ਼ਮਆਦ ਦ ੇਬਾਕੀ ਬਚ ੇਸਮੇ ਂਲਈ

ਤਸੁੀਂ ਦਵੋਾ ਂਚਣੋ-ਮੁਕਾਬਜ਼ਲਆ ਂਲਈ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦ ੇ੍।ੋ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੈਨਟੇਰ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੈਨਟੇਰ
ਪੂਰੀ ਜ਼ਮਆਦ
ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ

MARK P. MEUSER (ਮਾਰਕ ਪੀ. ਮੀਯੂਸਰ) 
ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦਗੀ: ਦਰਪਬਦਲਕਨ
ਸੰਦਵਧਾਨਕ ਅਟਾਰਨੀ

ALEX PADILLA (ਐਲਕਸ ਪਜ਼ਡੱਆ) 
ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦਗੀ: ਡੈਮੋਕਰਹੇਦਟਕ
ਸਯੰਕੁਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦ ੇਦਨਯਕੁਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਨੈਟੇਰ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੈਨਟੇਰ
ਅਸ਼ੰਕ/ਸਮਾਪਤ ਨਾ ੍ਣੋ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮਆਦ

ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ
MARK P. MEUSER (ਮਾਰਕ ਪੀ. ਮੀਯੂਸਰ) 
ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦਗੀ: ਦਰਪਬਦਲਕਨ
ਸੰਦਵਧਾਨਕ ਅਟਾਰਨੀ

ALEX PADILLA (ਐਲਕਸ ਪਜ਼ਡੱਆ) 
ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦਗੀ: ਡੈਮੋਕਰਹੇਦਟਕ
ਸਯੰਕੁਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦ ੇਦਨਯਕੁਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਨੈਟੇਰ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਮੁਾਇੰਦਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ
4ਵਾ ਂਜ਼ਿਲ੍ਹਾ

ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ
MIKE THOMPSON (ਮਾਇਕ ਥੌਮਸਨ)
ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦਗੀ: ਡੈਮੋਕਰਹੇਦਟਕ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ

MATT BROCK (ਮੈਟ ਬਰਹੌਕ)
ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦਗੀ: ਦਰਪਬਦਲਕਨ
ਵਾਟਰ ਯੂਦਟਦਲਟੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ

ਜ਼ਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ

ਜ਼ਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
4ਥਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ

ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ
CECILIA AGUIAR-CURRY  
(ਜ਼ਸਜ਼ਸਜ਼ਲਆ ਐਗੁਅਰ-ਕੱਰੀ)
ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦਗੀ: ਡੈਮੋਕਰਹੇਦਟਕ
ਦਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ/ਦਕਸਾਨ

BRYAN PRITCHARD (ਬਰਹਾਯਨ ਜ਼ਪਰਹਟਚਾਰਡ)
ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦਗੀ: ਦਰਪਬਦਲਕਨ
ਵਾਈਨਮੇਕਰ/ਕਾਰੋਬਾਰ ਦ ੇਮਾਲਕ

ਜ਼ਨਆਇਂਕ

ਕੈਲੀਫ਼ਰੋਨੀਆ ਦ ੇਚੀਫ਼ ਜਸਜ਼ਟਸ ਲਈ

ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਦਟਸ 
PATRICIA GUERRERO (ਪਰਹੈਟੀਜ਼ਸ਼ਆ 
ਗੁਆਰੇਰੋ) ਨੂ ੰਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਹਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਦਮਆਦ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਚਦੁਣਆ ਜਾਏਗਾ?

੍ਾਂ

ਨ੍ੀਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦ ੇਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਜ਼ਟਸ ਲਈ

ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦ ੇਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਦਟਸ 
GOODWIN LIU (ਗੁਡਜ਼ਵਨ ਜ਼ਲਯੂ) ਨੂ ੰ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਹਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਮਆਦ 
ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਚੁਦਣਆ ਜਾਏਗਾ?

੍ਾਂ

ਨ੍ੀਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦ ੇਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਜ਼ਟਸ ਲਈ

ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦ ੇਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਦਟਸ 
MARTIN J. JENKINS (ਮਾਰਜ਼ਟਨ ਜੇ. 
ਜੈਨਜ਼ਕਨਸ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਹਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਦਮਆਦ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਚਦੁਣਆ ਜਾਏਗਾ?

੍ਾਂ

ਨ੍ੀਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦ ੇਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਜ਼ਟਸ ਲਈ

ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦ ੇਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਦਟਸ 
JOSHUA P. GROBAN (ਜੋਸ਼ੂਆ ਪੀ. 
ਗਰਹਬੋਨੇ) ਨੂ ੰਕਾਨੰੂਨ ਦਆੁਰਾ ਪਰਹਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ  
ਦਮਆਦ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਚੁਦਣਆ ਜਾਏਗਾ?

੍ਾਂ

ਨ੍ੀਂ

ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਜ਼ਟਸ, ਅਪੀਲ ਕਰੋਟ
ਤੀਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ੇਲਈ

ਕੀ ਐਸਸੋੀਏਟ ਜਸਦਟਸ STACY BOULWARE 
EURIE (ਸਟੇਸੀ ਬੁਲਵੇਅਰ ਯੂਰੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 
ਦੁਆਰਾ ਪਰਹਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਮਆਦ ਲਈ 
ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਚੁਦਣਆ ਜਾਏਗਾ?

੍ਾਂ

ਨ੍ੀਂ

ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਜ਼ਟਸ, ਅਪੀਲ ਕਰੋਟ
ਤੀਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ੇਲਈ

ਕੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਦਟਸ LAURIE M. EARL 
(ਲੌਰੀ ਐਮ. ਅਰੱਲ) ਨੂ ੰਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਹਦਾਨ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਮਆਦ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਚੁਦਣਆ 
ਜਾਏਗਾ?

੍ਾਂ

ਨ੍ੀਂ

ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਜ਼ਟਸ, ਅਪੀਲ ਕੋਰਟਤੀਜ ੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹ ੇਲਈ

ਕੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਦਟਸ HARRY HULL 
(੍ੈਰੀ ੍ੱਲ) ਨੂ ੰਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਹਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਦਮਆਦ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਚਦੁਣਆ ਜਾਏਗਾ?

੍ਾਂ

ਨ੍ੀਂ

ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਜ਼ਟਸ, ਅਪੀਲ ਕਰੋਟ
ਤੀਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ੇਲਈ

ਕੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਦਟਸ PETER KRAUSE 
(ਪੀਟਰ ਕਰਹੌਸ) ਨੂ ੰਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਹਦਾਨ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਮਆਦ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਚੁਦਣਆ 
ਜਾਏਗਾ?

੍ਾਂ

ਨ੍ੀਂ
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ਪਰਹਜਨਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਜ਼ਵਧਾਨਕ ਅਜ਼ਧਕਾਰ। 
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਜ਼ਵਧਾਨਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ। ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦ ੇ
ਸੰਦਵਧਾਨ ਦਵੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪਰਹਜਨਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 
ਦ ੇਦਕਸ ੇਦਵਅਕਤੀ ਦ ੇਬੁਦਨਆਦੀ ਅਦਧਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਦਾ ੍,ੈ ਦਜਸ ਦਵੱਚ ਗਰਭਪਾਤ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਦਨਆਦੀ ਅਦਧਕਾਰ 
ਅਤ ੇਗਰਭ ਦਨਰੋਧਕ ਚੁਣਨ ਜਾ ਂਉਸ ਤੋ ਂਇਨਕਾਰ 
ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਦਲਕ ਅਦਧਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ੍ੈ। ਇ੍ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦ ੇਸੰਦਵਧਾਨ ਦ ੇਤਦ੍ਤ ਦਨੱਜਤਾ ਅਤ ੇ
ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੁਰੱਦਖਆ ਦ ੇਮੌਜੂਦਾ ਅਦਧਕਾਰਾ ਂਨੂ ੰਘੱਟ 
ਜਾ ਂਸੀਮਤ ਨ੍ੀ ਂਕਰਦਾ ੍ੈ। ਮਾਲੀ ਪਰਹਭਾਵ: ਕੋਈ 
ਪਰਹਤੱਖ ਮਾਲੀ ਪਰਹਭਾਵ ਨ੍ੀ ਂਦਕਉਂਦਕ ਪਰਹਜਨਨ 
ਅਦਧਕਾਰ ਪਦ੍ਲਾ ਂ੍ੀ ਰਾਜ ਦ ੇਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ 
ਸੁਰੱਦਖਅਤ ੍ਨ।

੍ਾਂ

ਨ੍ੀਂ

ਸਕਲੂ

ਜਨਤਕ ਜ਼੍ਦਾਇਤਾ ਂਦੇ ਜ਼ਨਗਰਾਨ
ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ

TONY K. THURMOND (ਟੋਨੀ ਕੇ. ਥਰਮੌਂਡ)
ਜਨਤਕ ਦ੍ਦਾਇਤਾ ਂਦੇ ਦਨਗਰਾਨ

LANCE RAY CHRISTENSEN  
(ਲੈਂਸ ਰੇਅ ਕਰਹਾਇਸਟੈਨਸੇਨ)
ਦਸੱਦਖਆ ਪਾਦਲਸੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ

ਰਾਈਟ-ਇਨ
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2020 ਦ ੇਕਾਨੂੰਨ 'ਤ ੇਜਨਮਤ ਸੰਗਰਹਜ਼੍ ਜੋ ਕੁਝ 
ਖਾਸ ਸੁਆਦ ਵਾਲ ੇਤੰਬਾਕ ੂਉਤਪਾਦਾ ਂਦੀ ਪਰਹਚੂਨ 
ਜ਼ਵਕਰੀ 'ਤ ੇਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ੍ੈ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੁਆਦ 
ਵਾਲ ੇਤੰਬਾਕ ੂਉਤਪਾਦਾ ਂਦੀ ਪਰਹਚੂਨ ਦਵਕਰੀ 'ਤ ੇਰੋਕ 
ਲਗਾਉਣ ਵਾਲ ੇ2020 ਦ ੇਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂ,ੰ ਇੱਕ 
"੍ਾ"ਂ ਦਾ ਵੋਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਦੰਦਾ ੍,ੈ ਅਤ ੇਇੱਕ "ਨ੍ੀ"ਂ 
ਦਾ ਵੋਟ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ੍ੈ। ਮਾਲੀ ਪਰਭਾਵ: ਰਾਜ 
ਦ ੇਤੰਬਾਕ ੂਟੈਕਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਵੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਦਦਸਓ 
ਦਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾ ਂਤੋ ਂਲ ੈਕੇ $100 ਦਮਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ 
ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ।

੍ਾਂ

ਨ੍ੀਂ
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ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾ ਂਤੋ ਂਬਾ੍ਰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤ ੇ
ਮੋਬਾਇਲ ਖੇਡਾ ਂਤ ੇਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 
ਜ਼ਦੰਦਾ ੍ੈ। ਪਦ੍ਲ ਸੰਦਵਧਾਨਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਤ ੇਕਾਨੂੰਨ। 
ਆਦਦਵਾਸੀ ਕਬੀਦਲਆ ਂਅਤ ੇਸੰਬੰਦਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਨੂ ੰ
ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾ ਂਤੋ ਂਬਾ੍ਰ ਔਨਲਾਈਨ/ਮੋਬਾਈਲ 
ਖੇਡਾ ਂਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 
ਦਦੰਦਾ ੍ੈ। ਦਵਦਨਯਾਮਕ ਲਾਗਤਾ,ਂ ਬੇਘਰਪਣ ੇਦ ੇ
ਪਰਹੋਗਰਾਮਾ,ਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲ ੇਕਬੀਦਲਆ ਂ
ਵੱਲ ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦਨਰਦੇਦਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ੍ੈ। 
ਮਾਲੀ ਪਰਹਭਾਵ: ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ ਦਵੱਚ 
ਵਾਧਾ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸੈਕੜ ੇਦਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾ ਂਦਵੱਚ 
ਪਰ ਸਾਲਾਨਾ $500 ਦਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ੍ੋਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਨ੍ੀ ਂ੍ੈ। ਕੁਝ ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ ਰਾਜ ਦ ੇ
ਦਨਯੰਤਰਨ ਖਰਦਚਆ ਂਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਸੰਭਾਵਤ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦਦਸਓ ਦਮਲੀਅਨ ਦ ੇਮੱਧ ਪੱਧਰ ਤੱਕ 
ਪ੍ੁੰਚ ਸਕਦ ੇ੍ਨ।

੍ਾਂ

ਨ੍ੀਂ
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ਪਬਜ਼ਲਕ ਸਕੂਲਾ ਂਜ਼ਵੱਚ ਕਲਾ ਅਤ ੇਸੰਗੀਤ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ 
ਲਈ ਵਾਧ ੂਫੰਜ਼ਡੰਗ ਪਰਹਦਾਨ ਕਰਦਾ ੍ੈ। ਪਜ਼੍ਲ 
ਕਾਨੂੰਨ।  ਸਾਰ ੇK-12 ਪਬਦਲਕ ਸਕੂਲਾ ਂ(ਚਾਰਟਰ 
ਸਕੂਲਾ ਂਸਮੇਤ) ਦਵੱਚ ਕਲਾ ਅਤ ੇਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦਸੱਦਖਆ 
ਲਈ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਫੰਡ ਤੋ ਂਵਾਧ ੂਫੰਡ ਪਰਹਦਾਨ ਕਰਦਾ 
੍ੈ। ਮਾਲੀ ਪਰਹਭਾਵ: ਅਗਲ ੇਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦ ੇ
੍ੋਏ, ਪਬਦਲਕ ਸਕੂਲਾ ਂਦਵੱਚ ਕਲਾ ਦੀ ਦਸੱਦਖਆ ਲਈ 
ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ $1 ਦਬਲੀਅਨ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ 
ਦਵੱਚ ਵਾਧਾ।

੍ਾਂ

ਨ੍ੀਂ
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ਜ਼ਕਡਨੀ ਡਾਇਜ਼ਲਜ਼ਸਸ ਕਲੀਜ਼ਨਕਾ ਂਜ਼ਵੱਚ ਸਾਈਟ 
'ਤ ੇਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ੍ੋਣ ਨੂ ੰਿਰੂਰੀ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ੍ ੈਅਤ ੇਰਾਜ ਦੀਆ ਂ੍ੋਰ ਲੋੜਾ ਂਨੂ ੰ
ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ੍ੈ। ਪਦ੍ਲ ਕਾਨੂੰਨ। ਡਾਇਲਦਸਸ 
ਦ ੇਇਲਾਜ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਪਰਹੈਕਟੀਸ਼ਨਰ 
ਜਾ ਂਡਾਕਟਰ ਦ ੇਸ੍ਾਇਕ ਦਾ ਸਾਈਟ 'ਤ ੇਮੌਜੂਦ 
੍ੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ੍ੈ। ਕਲੀਦਨਕਾ ਂਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ੍:ੈ ਡਾਕਟਰਾ ਂਦ ੇਮਾਲਕੀ ਦ੍ੱਤਾ ਂਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 
ਕਰਨਾ; ਲਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਮਾਲੀ 
ਪਰਹਭਾਵ: ਰਾਜ ਅਤ ੇਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਲਾਗਤਾ ਂ
ਦਵੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤ ੇਸਾਲਾਨਾ ਕੁਝ ਦਦਸਓ ਦਮਲੀਅਨ 
ਡਾਲਰਾ ਂਦਾ ਵਾਧਾ।

੍ਾਂ

ਨ੍ੀਂ
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$2 ਜ਼ਮਲੀਅਨ ਤੋ ਂਵੱਧ ਜ਼ਨੱਜੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲ ੇਲੋਕਾ ਂ
'ਤ ੇਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕ ੇ੍ਵਾ ਦ ੇਪਰਹਦੂਸ਼ਣ ਨੂ ੰਘਟਾਉਣ 
ਅਤ ੇਜੰਗਲ ਜ਼ਵੱਚ ਲਗਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਨੂ ੰਰੋਕਣ 
ਦ ੇਪਰਹੋਗਰਾਮਾ ਂਲਈ ਫੰਜ਼ਡੰਗ ਪਰਹਦਾਨ ਕਰਦਾ ੍ੈ। 
ਪਜ਼੍ਲ ਕਾਨੂੰਨ। ਜ਼ੀਰ-ੋਦਨਕਾਸ ਵਾਲ ੇਵਾ੍ਨਾ ਂਦੀ 
ਖਰੀਦ ਲਈ ਪਰਹੋਤਸਾ੍ਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਵਾ੍ਨ ਚਾਰਦਜੰਗ 
ਸਟੇਸ਼ਨਾ,ਂ ਅਤ ੇਜੰਗਲ ਦਵੱਚ ਲਗਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਦੀ 
ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਤੋ ਂ੍ੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ 
ਵੰਡ ਨੂ ੰਦਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ੍ੈ। ਮਾਲੀ ਪਰਭਾਵ: ਜ਼ੀਰ-ੋ
ਦਨਕਾਸੀ ਵਾਲ ੇਵਾ੍ਨ ਦ ੇਪਰਹੋਗਰਾਮਾ ਂਅਤ ੇਜੰਗਲ ਦਵੱਚ 
ਲਗੀ ਅੱਗ ਤ ੇਪਰਹਤੀਦਕਦਰਆ ਕਰਨ ਅਤ ੇਰੋਕਥਾਮ 
ਦੀਆ ਂਗਤੀਦਵਧੀਆ ਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀ ਂਫੰਦਡੰਗ ਦ ੇਨਾਲ, ਰਾਜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਤੋ ਂ
੍ੋਈ ਆਮਦਨ ਦਵੱਚ ਸਾਲਾਨਾ $3.5 ਦਬਲੀਅਨ ਤੋ ਂ 
$5 ਦਬਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ।

੍ਾਂ

ਨ੍ੀਂ
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ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾ ਂ'ਤ ੇਜ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਲੇਟ, 
ਡਾਈਸ ਗੇਮਜ,਼ ਖੇਡਾ ਂਤ ੇਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਦੰਦਾ ੍ੈ। ਪਜ਼੍ਲ ਸੰਜ਼ਵਧਾਨਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 
ਅਤ ੇਕਾਨੂੰਨ। ਇਸਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਦੰਦਾ ੍:ੈ ਕੁਝ 
ਘੁੜਦੌੜ ਟਰੈਕਾ ਂ'ਤ ੇਖੇਡਾ ਂਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ; ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ 
ਦ ੇਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਨੂੰ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਲਈ ਦਨੱਜੀ ਮੁਕੱਦਮੇ। 
ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂ ੰਜਨਰਲ ਫੰਡ, ਜੂਏ ਦੀ ਸਮੱਦਸਆ ਦ ੇ
ਪਰਹੋਗਰਾਮਾ,ਂ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਲਈ ਦਨਰਦੇਦਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ੍ੈ। 
ਮਾਲੀ ਪਰਹਭਾਵ: ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਵੱਚ ਵਾਧਾ, 
ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਾਲਾਨਾ ਕਈ ਦਦਸਓ ਦਮਲੀਅਨ 
ਡਾਲਰਾ ਂਤੱਕ ਪ੍ੁੰਚਣਾ। ਇ੍ਨਾ ਂਦਵੱਚੋ ਂਕੁਝ ਮਾਲੀ 
ਆਮਦਨਾ ਂਰਾਜ ਦ ੇਵਧ ੇ੍ੋਏ ਦਨਯੰਤਰਕ ਅਤ ੇਇਸ ਨੂ ੰ
ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਦ ੇਖਰਦਚਆ ਂਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਗ ੇਜੋ 
ਸਾਲਾਨਾ ਕਈ ਦਦਸਓ ਦਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦ ੇ੍ੇਠਲ ੇ
ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪ੍ੁੰਚ ਸਕਦ ੇ੍ਨ।

੍ਾਂ

ਨ੍ੀਂ

Esparto ਯਨੂੀਫਾਈਡ ਸਕਲੂ ਜ਼ਿਲ ਹ੍ਾ
ਗਵਰਜ਼ਨਗੰ ਬਰੋਡ ਮੈਬਂਰ

ਟਰਸੱਟੀ ਖਤੇਰ 2
ਘਟੱ ਸਮੇ ਂਲਈ

ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ
LORI RONCHETTO (ਲੌਰੀ ਰੌਨਸ਼ੈਟ)ੋ
ਦਾਦੀ

LAUREL A. KIENY JR.  
(ਲਾੱਰੈਲ ਏ. ਕੀਨੀ ਜੁਨੀਅਰ)
ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ

ਰਾਈਟ-ਇਨ

ਸਕੂਲ

ESPARTO ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਜ਼ਡਸਜ਼ਟਰਹਕਟ
ਜ਼ਵਧੇਅਕ L

ਦਵਦਗਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਦਨਅਦਰੰਗ, ਕਲਾ, 
ਗਦਣਤ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ/ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਉ੍ਨਾਂ ਦਾ ਦਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ; ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਦਖਆ/
ਦ੍ਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ; ਪੁਰਾਣੀਆਂ ੍ੀਦਟੰਗ, 
ਕੂਦਲੰਗ, ਪਲੰਦਬੰਗ ਪਰਹਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ; ਅਪਾ੍ਜ 
ਦਵਦਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ੁੰਚ ਦਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ; 
ਸਾਈਟਾਂ/ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦਾ ਦਨਰਮਾਣ, ਮੁਰੰਮਤ, ਲੈਸ ਕਰਨ 
ਲਈ, ਕੀ Esparto ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਦਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ 
ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਵਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬੌਂਡਸ ਦਵੱਚ $19,900,000 
ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਵਧੇਅਕ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ 
ਜਾਏਗਾ, ਦਜਸ ਨਾਲ ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਦ੍ਣ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪਰਹਤੀ $100,000 ਤੇ 
ਔਸਤਨ $60 ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲਾਨਾ $1,440,000 
ਦੀ ਉਗਾ੍ੀ ੍ੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਜੰਨਾਂ ਲਈ ਨਾਗਦਰਕਾਂ ਦੀ 
ਦਨਗਰਾਨੀ, ਔਦਡਟ, ਪਰਹਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨ੍ੀਂ, 
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ 
੍ੋਵੇਗੀ?

ਬੌਂਡਸ ੍ਾਂ

ਬੌਂਡਸ ਨ੍ੀਂ

ਬੈਲਟ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ


