Merced County

State of California

Tuesday, November 2, 2021

OFFICIAL BALLOT
ਅਿਧਕਾਰਕ ਬੈਲਟ

SPECIAL VACANCY MAIL BALLOT ELECTION
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਕਨ੍ਸੀ ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਚੋਣ

Congressional District 16, Senate District 12, Assembly District 21 - County of Merced, November 2, 2021
ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ਼ਨਲ 16, ਸੈਨੇਟ ਿਡਸਿਟ੍ਰਕਟ 12, ਅਸਬਲੀ ਿਡਸਿਟ੍ਰਕਟ 21 - ਕਾਉਂਟੀ ਔਫ਼ Merced, ਮੰ ਗਲਵਾਰ, ਨਵੰ ਬਰ 2, 2021

INSTRUCTIONS TO VOTER

To vote, BLACKEN the oval (
) to the left of any candidate or to the left of the word "Yes" or word "No". Do not vote for more than the number of
candidate(s) to be elected to each office. To vote for a qualified write-in candidate, write the person's name in the blank space provided after the names
of the other candidates for the same office AND blacken the oval to the left of the line. If you make a mistake on your ballot, return it to the Election
Official to obtain a new one.
ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤਾਂ:
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖੱ ਬੇ ਪਾਸੇ ਿਦਤੇ ਜਾਂ “ਹਾਂ” ਜਾਂ “ਨਹ ” ਬਦ ਦੇ ਖੱ ਬੇ ਪਾਸੇ ਿਦਤੇ ਓਵਲ (
)ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋ। ਹਰੇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਰਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਤ ਵੱ ਧ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ। ਿਕਸ ਯੋਗ
ਰਾਈਟ-ਇਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਉਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਅੱ ਗੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਿਦਤੇ ਓਵਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋ। ਜੇ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ
ਹੋ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦਓ।

SCHOOL
ਸਕੂਲ

Los Banos Unified School District Area 1
ਲੋ ਸ ਬਾਨੋਸ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਖੇਤਰ 1

Vote for One
ਇੱ ਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

GENE LIEB

Journalist / Business Owner
ਪੱ ਤਰਕਾਰ / ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ

ALMA FABIAN
Teacher
ਅਿਧਆਪਕ

Write-In / ਰ◌ਾਈਟ-ਇਨ

END OF BALLOT
ਬੈਲਟ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ

