
ਫਲੋਡ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਲਲਫ਼ਾਫ ੇਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਅੱ
ਧ ਲਵੱਚ

 ਫੋਲ
ਡ

 ਕ
ਰੋ

ਲਿਰਦੇਸ਼ਲਿਰਦੇਸ਼

ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਲਜਸਟਰ ਕਰਿ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਲਜਸਟਰ ਕਰਿ ਜਾਂ ਆਪਣੀ 
ਮੌਜੂਦ਼ਾ ਰਲਜਸਟ੍ੇਸ਼ਿ ਲਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਿ ਲਈ ਕਰੋ।ਮੌਜੂਦ਼ਾ ਰਲਜਸਟ੍ੇਸ਼ਿ ਲਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਿ ਲਈ ਕਰੋ।

ਸ਼ਾਰੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਕ਼ਾਲੇ ਜਾਂ ਿੀਲੇ ਪੈੱਿ ਿ਼ਾਲ ਸ਼ਾਫ ਅੱਖਰਾਂ ਲਵੱਚ 
ਲਪ੍ਿੰਟ ਕਰੋ। ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਿੂਿੰ  ਆਪਣ ੇਕ਼ਾਊਂਟੀ 
ਇਲੈਕਸ਼ਿ ਆਲਫਸ (ਪਤ਼ਾ ਲਪਛਲੇ ਪ਼ਾਸ)ੇ ਲਵਖੇ ਭਜੋੇ।

ਆਖ਼ਰੀ ਤ਼ਾਰੀਖ਼ਆਖ਼ਰੀ ਤ਼ਾਰੀਖ਼  
ਇਹ ਰਲਜਸਟੇ੍ਸ਼ਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚਣੋਾਂ ਤੱਕ ਲ਼ਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜੇਕਰ 
ਇਲੈਕਸ਼ਿ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਿ ਲਦਵਸ ਦੇ ਅੱਠ ਲਦਿ ਪਲਹਲਾਂ 
ਦੇ ਅਿੰਦਰ-ਅਿੰਦਰ ਪ਼੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵੋਲਟਿੰ ਗਵੋਲਟਿੰ ਗ  
ਤੁਹ਼ਾਿੂਿੰ  ਆਪਣ਼ਾ ਬੈਲਟ ਡ਼ਾਕ ਲਵੱਚ ਪ਼੍ਾਪਤ ਹੋਵਗੇ਼ਾ। ਪਹੁਿੰਚਣਯਗੋ 
ਵਲੋਟਿੰਗ ਲਵਕਲਪਾਂ ਲਈ ਆਪਣ ੇਕ਼ਾਊਂਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਿ ਆਲਫਸ ਿ਼ਾਲ 
ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜਿਤਕ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀਜਿਤਕ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ  
ਜੇਕਰ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਠ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ 
ਿ਼ਾਮ, ਪਤ਼ਾ, ਲਲਿੰ ਗ ਅਤੇ ਜਿਮ ਤ਼ਾਰੀਖ਼ ਜਿਤਕ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਦ਼ਾ 
ਭ਼ਾਗ ਹੋਣਗੇ।

ਿੋਲਟਸਿੋਲਟਸ  
ਵਟੋਰ ਰਲਜਸਟ੍ਸ਼ੇਿ ਲਈ ਆਪਣ ੇਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਗੋਤ਼ਾਵਾਂ ਬ਼ਾਰੇ 
ਜ਼ਾਣਬੱੁਝ ਕ ੇਝੂਠੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਪ੍ਦ਼ਾਿ ਕਰਿ਼ਾ 5 ਸ਼ਾਲ ਤੱਕ ਕਦੈ, 
$10,000 ਤੱਕ ਜੁਰਮ਼ਾਿ਼ਾ, ਜਾਂ ਦੋਹੋਂ, ਦੁਆਰ਼ਾ ਸਜ਼ਾ ਸਮਤੇ ਇੱਕ 
ਕਲ਼ਾਸ C ਫਲੋੈਿੀ ਹੈ।

ਪਬਲਲਕ ਬੈਿੇਲਫਟ ਆਲਫਲਸਜਪਬਲਲਕ ਬੈਿੇਲਫਟ ਆਲਫਲਸਜ  
ਜੇਕਰ ਤੁਹ਼ਾਿੂਿੰ  ਇਹ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਪਬਲਲਕ ਬੈਿੇਲਫਟ ਆਲਫਸ ਤੋਂ 
ਪ਼੍ਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਜੱਥੋਂ ਤੁਹ਼ਾਿੂਿੰ  ਫ਼ਾਰਮ ਪ਼੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਪਤ 
ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਵੇਲ ਵਟੋਰ ਰਲਜਸਟ੍ਸ਼ੇਿ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ 
ਜ਼ਾਵਗੇੀ।

ਰਲਜਸਟਰ ਹੋਣ਼ਾ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਇਿਕ਼ਾਰ ਕਰਿ਼ਾ ਤੁਹ਼ਾਿੂਿੰ  ਲਕਸੇ 
ਪਬਲਲਕ ਬੈਿੇਲਫਟ ਆਲਫਸ ਦੁਆਰ਼ਾ ਪ੍ਦ਼ਾਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ 
ਿੂਿੰ  ਪ੍ਭ਼ਾਲਵਤ ਿਹੀਂ ਕਰੇਗ਼ਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਲਜਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਇਿਕ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਫਸੈਲ਼ਾ ਗੁਪਤ ਰਹੇਗ਼ਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਲਕ ਲਕਸ ੇਿੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਰਲਜਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ 
ਹੱਕ ਲਵੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਰਲਜਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਫਸੈਲੇ ਦੀ ਲਿੱਜਤ਼ਾ ਦੇ 
ਹੱਕ ਲਵੱਚ ਦਖ਼ਲ ਲਦੱਤ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵ਼ਾਲਸ਼ਿੰਗਟਿ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਿਜ 
ਲਡਵੀਜਿ (Washington State Elections Division) 
ਕਲੋ ਲਸ਼ਕ਼ਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਿੰ ਪਰਕ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀਸਿੰ ਪਰਕ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ  
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਲਵੱਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਚ਼ਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ, ਵ਼ਾਲਸ਼ਿੰਗਟਿ 
ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਿਜ ਲਡਵੀਜਿ (Washington State 
Elections Division) ਿ਼ਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਵੈੱਬਵੈੱਬ  www.votewa.gov
ਕ਼ਾਲਕ਼ਾਲ  (800) 448-4881
ਈਮਲੇਈਮਲੇ  elections@sos.wa.gov
ਮਲੇਮਲੇ   PO Box 40229  

Olympia, WA 98504-0229

ਆਖ਼ਰੀ ਪਲਹਲ਼ਾ  ਲਵਚਕ਼ਾਰਲ਼ਾ  ਲਪਛੇਤਰ

ਜਿਮ ਲਮਤੀ (mm/dd/yyyy)  ਲਲਿੰ ਗ

ਵ਼ਾਲਸ਼ਿੰਗਟਿ ਲਵੱਚ ਲਰਹ਼ਾਇਸ਼ੀ ਪਤ਼ਾ   ਅਪ਼ਾਰਟਮੈਂਟ #

ਸ਼ਲਹਰ   ਲਜੱਪ

ਡ਼ਾਕ ਪਤ਼ਾ, ਜੇਕਰ ਅਲੱਗ ਹੈ

ਸ਼ਲਹਰ   ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਲਜੱਪ

ਫੋਿ ਿਿੰ ਬਰ (ਲਵਕਲਲਪਕ)    ਈਮੇਲ ਪਤ਼ਾ (ਲਵਕਲਲਪਕ)

1 ਲਿੱਜੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀਲਿੱਜੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਜਵ਼ਾਬ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਿੂਿੰ  ਪੂਰ਼ਾ ਿ਼ਾ ਕਰੋ।

 ਹਾਂ   ਿਹੀਂ  ਮੈਂ ਯਿੂ਼ਾਇਲਟਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਲੈਰਕ਼ਾ (ਮੈਂ ਯਿੂ਼ਾਇਲਟਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਲੈਰਕ਼ਾ (United States of America) ਦ਼ਾ ਿ਼ਾਗਲਰਕ ਹਾਂ।) ਦ਼ਾ ਿ਼ਾਗਲਰਕ ਹਾਂ।

 ਹਾਂ   ਿਹੀਂ   ਮਰੇੀ ਉਮਰ ਅਠ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਲੋਾਂ ਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਠ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਦ਼ਾ (ਦੀ)ਮਰੇੀ ਉਮਰ ਅਠ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਲੋਾਂ ਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਠ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਦ਼ਾ (ਦੀ) 
ਹੋ ਜ਼ਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਵਟੋ ਪ਼ਾਵਾਂਗ਼ਾ (ਪ਼ਾਵਾਂਗੀ)।ਹੋ ਜ਼ਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਵਟੋ ਪ਼ਾਵਾਂਗ਼ਾ (ਪ਼ਾਵਾਂਗੀ)।

2 ਯੋਗਤ਼ਾਵਾਂਯੋਗਤ਼ਾਵਾਂ

 ਹਾਂ   ਿਹੀਂ   ਮੈਂ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਲਮਲਲਟਰੀ ਲਵੱਚ ਸਵੇ਼ਾ ਅਧੀਿ ਹਾਂ।ਮੈਂ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਲਮਲਲਟਰੀ ਲਵੱਚ ਸਵੇ਼ਾ ਅਧੀਿ ਹਾਂ।  
ਇਸ ਲਵੱਚ ਸ਼਼ਾਮਲ ਹਿ ਿੈਸ਼ਿਲ ਗ਼ਾਰਡ ਐਡਂ ਲਰਜਰਵਜ (National Guard and Reserves),  
ਅਤੇ ਸਰਲਵਸ ਦੇ ਕ਼ਾਰਿ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਰਲਹਣ ਵ਼ਾਲੇ ਜੀਵਿਸ਼ਾਥੀ ਜਾਂ ਲਿਰਭਰ ਲਵਅਕਤੀ।

 ਹਾਂ   ਿਹੀਂ  ਮੈਂ ਯਿੂ਼ਾਇਲਟਡ ਸਟੇਟਸ (ਮੈਂ ਯਿੂ਼ਾਇਲਟਡ ਸਟੇਟਸ (United States) ਤੋਂ ਬ਼ਾਹਰ ਰਲਹਿੰਦ਼ਾ/ਰਲਹਿੰਦੀ ਹਾਂ।) ਤੋਂ ਬ਼ਾਹਰ ਰਲਹਿੰਦ਼ਾ/ਰਲਹਿੰਦੀ ਹਾਂ।

3 ਲਮਲਲਟਰੀ / ਓਵਰਸੀਜ ਸਲਥਤੀਲਮਲਲਟਰੀ / ਓਵਰਸੀਜ ਸਲਥਤੀ

x x x - x x -

4 ਪਲਹਚ਼ਾਣ — ਵ਼ਾਲਸ਼ਿੰਗਟਿ ਡ਼੍ਾਈਵਰ ਲ਼ਾਇਸੈਂਸ (ਪਲਹਚ਼ਾਣ — ਵ਼ਾਲਸ਼ਿੰਗਟਿ ਡ਼੍ਾਈਵਰ ਲ਼ਾਇਸੈਂਸ (Washington Driver License), ਪਰਲਮਟ (), ਪਰਲਮਟ (Permit), ਜਾਂ ਆਈਡੀ (), ਜਾਂ ਆਈਡੀ (ID))

ਇਸ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਮਜੂੌਦ਼ਾ ਰਲਜਸਟ੍ਸ਼ੇਿ ਦੇ ਿਵੀਿੀਕਰਣ ਕਰਿ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਵਗੇੀ, ਜੇਕਰ ਲ਼ਾਗੂ ਹੁਿੰਦ਼ਾ ਹੋਵ।ੇ

ਪੁਰ਼ਾਣ਼ਾ ਆਖ਼ਰੀ ਿ਼ਾਮ  ਪਲਹਲ਼ਾ  ਲਵਚਕ਼ਾਰਲ਼ਾ

ਪੁਰ਼ਾਣ਼ਾ ਲਰਹ਼ਾਇਸ਼ੀ ਪਤ਼ਾ  ਸ਼ਲਹਰ  ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਲਜੱਪ

5 ਿ਼ਾਮ ਜਾਂ ਪਤੇ ਲਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਿ਼ਾਮ ਜਾਂ ਪਤੇ ਲਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਇੱਥੇ 
ਤ਼ਾਰੀਖ਼ 

ਲਲਖੋ

ਇੱਥੇ 
ਹਸਤ਼ਾਖ਼ਰ 

ਕਰੋ

ਮ ੈਐਲ਼ਾਿ ਕਰਦ਼ਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਲਕ ਇਸ ਵਟੋਰ ਰਲਜਸਟ੍ਸ਼ੇਿ ਫ਼ਾਰਮ ਉੱਤੇ ਲਦੱਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਸੱਚ ੇਹਿ। ਮੈਂ ਯਿੂ਼ਾਇਲਟਡ ਸਟੇਟਸ ਦ਼ਾ ਿ਼ਾਗਲਰਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਵ਼ਾਲਸ਼ਿੰਗਟਿ ਲਵੱਚ ਇਸ ਪਤੇ ਉੱਤੇ, ਲਜੱਥੇ ਮ ੈਵਟੋ ਪ਼ਾਉਂਦ਼ਾ/ਪ਼ਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਚਣੋਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੁਰਿੰਤ 30 ਲਦਿ ਪਲਹਲਾਂ ਰਲਹਿੰਦ਼ਾ/ਰਲਹਿੰਦੀ 
ਲਰਹ਼ਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵਟੋ ਪ਼ਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਰੇੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸ਼ਾਲ ਹੋਵਗੇੀ, ਮਿੂੈਿੰ  ਲਕਸ ੇਕਰੋਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਜੋਂ ਅਯਗੋ ਿਹੀਂ ਕੀਤ਼ਾ ਲਗਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ 
ਵ਼ਾਲਸ਼ਿੰਗਟਿ ਫਲੋੈਿੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਲਡਪ਼ਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਰੈਕਸ਼ਿਜ (Department of Corrections) ਦੀ ਲਿਗਰ਼ਾਿੀ ਹੇਠ ਿਹੀਂ ਹਾਂ। 

6 ਲਬਆਿਲਬਆਿ

ਵ਼ਾਲਸ਼ਿੰਗਟਿ ਸਟੇਟ ਵਟੋਰ ਰਲਜਸਟ੍ਸ਼ੇਿ ਫ਼ਾਰਮਵ਼ਾਲਸ਼ਿੰਗਟਿ ਸਟੇਟ ਵਟੋਰ ਰਲਜਸਟ੍ਸ਼ੇਿ ਫ਼ਾਰਮ (Washington State Voter Registration Form)  
www.votewa.gov ਉੱਤੇ ਆਿਲ਼ਾਈਿ ਰਲਜਸਟਰ ਕਰੋ।

 ਕ ੇਵਲ ਦਫਤਰੀ ਵਰਤ ੋ  ਂਲਈ:  Punjabi

ਜੇਕਰ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੋਲ ਵ਼ਾਲਸ਼ਿੰਗਟਿ ਡ਼੍ਾਈਵਰ ਲ਼ਾਇਸੈਂਸ, ਪਰਲਮਟ, ਜਾਂ ਆਈਡੀ ਿਹੀਂ 
ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਲਜਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਲਸਲਕਓਲਰਟੀ ਿਿੰ ਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ 
ਚ਼ਾਰ ਅਿੰ ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਫਰਸਟ 
ਕਲ਼ਾਸ 
ਪੋਸਟੇਜ 
ਲੋੜੀਂਦੀ

ਅੱ
ਧ ਲਵੱਚ

 ਫੋਲ
ਡ

 ਕ
ਰੋ

ਅੱ
ਧ ਲਵੱਚ

 ਫੋਲ
ਡ

 ਕ
ਰੋ

ਲਕਰਪ਼ਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣ ੇਕ਼ਾਊਂਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਿਜ ਆਲਫਸ ਦ਼ਾ ਪਤ਼ਾ ਹੇਠਾਂ ਲਲਖੋ:

Adams County
210 W Broadway, Ste 200 
Ritzville, WA 99169 
(509) 659-3249

Asotin County
PO Box 129 
Asotin, WA 99402 
(509) 243-2084

Benton County
PO Box 1440 
Prosser, WA 99350 
(509) 736-3085

Chelan County
350 Orondo Ave Ste. 306 
Wenatchee, WA 98801-2885 
(509) 667-6808

Clallam County
223 E 4th St, Ste 1 
Port Angeles, WA 98362 
(360) 417-2221

Clark County
PO Box 8815 
Vancouver, WA 98666-8815 
(564) 397-2345

Columbia County
341 E Main St, Ste 3 
Dayton, WA 99328 
(509) 382-4541

Cowlitz County
207 4th Ave N, Rm 107 
Kelso, WA 98626-4124 
(360) 577-3005

Douglas County
PO Box 456 
Waterville, WA 98858 
(509) 888-6402

Ferry County
350 E Delaware Ave, Ste 2 
Republic, WA 99166 
(509) 775-5200

Franklin County
PO Box 1451 
Pasco, WA 99301 
(509) 545-3538

Garfield County
PO Box 278 
Pomeroy, WA 99347-0278 
(509) 843-1411

Grant County
PO Box 37 
Ephrata, WA 98823 
(509) 754-2011 ext. 2704

Grays Harbor County
100 W Broadway, Ste 2 
Montesano, WA 98563 
(360) 964-1556

Island County
PO Box 1410 
Coupeville, WA 98239 
(360) 679-7366

Jefferson County
PO Box 563 
Port Townsend, WA 98368-0563 
(360) 385-9119

King County
919 SW Grady Way 
Renton, WA 98057 
(206) 296-8683

Kitsap County
614 Division St, MS 31 
Port Orchard, WA 98366 
(360) 337-7128

Kittitas County
205 W 5th Ave, Ste 105 
Ellensburg, WA 98926-2891 
(509) 962-7503

Klickitat County
205 S Columbus, Rm 203 
Goldendale, WA 98620 
(509) 773-4001

Lewis County
PO Box 29 
Chehalis, WA 98532-0029 
(360) 740-1164

Lincoln County
PO Box 28 
Davenport, WA 99122-0028 
(509) 725-4971

Mason County
PO Box 400 
Shelton, WA 98584 
(360) 427-9670 ext 469

Okanogan County
PO Box 1010 
Okanogan, WA 98840-1010 
(509) 422-7240

Pacific County
PO Box 97 
South Bend, WA 98586-0097 
(360) 875-9317

Pend Oreille County
PO Box 5015 
Newport, WA 99156 
(509) 447-6472

Pierce County 
2501 S 35th St, Ste C 
Tacoma, WA 98409 
(253) 798-VOTE

San Juan County
PO Box 638 
Friday Harbor, WA 98250-0638 
(360) 378-3357

Skagit County
PO Box 1306 
Mount Vernon, WA 98273-1306 
(360) 416-1702

Skamania County
PO Box 790, Elections Dept 
Stevenson, WA 98648-0790 
(509) 427-3730

Snohomish County
3000 Rockefeller Ave, MS 505 
Everett, WA 98201-4060 
(425) 388-3444

Spokane County
1033 W Gardner Ave 
Spokane, WA 99260 
(509) 477-2320

Stevens County
215 S Oak St, Rm 106 
Colville, WA 99114-2836 
(509) 684-7514

Thurston County
2000 Lakeridge Dr SW 
Olympia, WA 98502-6090 
(360) 786-5408

Wahkiakum County
PO Box 543 
Cathlamet, WA 98612 
(360) 795-3219

Walla Walla County
PO Box 2176 
Walla Walla, WA 99362-0356 
(509) 524-2530

Whatcom County
PO Box 369 
Bellingham, WA 98227-0369 
(360) 778-5102

Whitman County
PO Box 191 
Colfax, WA 99111 
(509) 397-5284

Yakima County
PO Box 12570 
Yakima, WA 98909-2570 
(509) 574-1340

WA State Elections Division
PO Box 40229 
Olympia, WA 98504-0229 
(800) 448-4881

PO Box 40229 
Olympia, WA 98504-0229

return address: 
PO Box 40229, Olympia, WA 98504-0229


