ਫੋਲਡ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਸ਼
ਰੇ ਨ ਫ਼ਾਰਮ (Washington State Voter Registration Form)

ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ।

www.votewa.gov ਉੱਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ।
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ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਪੈੱਨ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਅੱ ਖਰਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਪ੍ਰਿੰ ਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਕਾਊਂਟੀ ਇਲੈ ਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ਿਸ (ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ) ਵਿਖੇ ਭੇਜ।ੋ

ਆਖ਼ਰੀ

ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼
ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਸ਼
ਰੇ ਨ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱ ਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜੇਕਰ
ਇਲੈ ਕਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱ ਲੋਂ ਇਲੈ ਕਸ਼ਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅੱ ਠ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵੋਟਿੰਗ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਲਟ ਡਾਕ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ। ਪਹੁੰ ਚਣਯੋਗ
ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟੀ ਇਲੈ ਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ਿਸ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅੱ ਧ ਵਿੱ ਚ ਫੋਲਡ ਕਰੋ

ਪਬਲਿਕ ਬੈਨੇਫਿਟ ਆਫ਼ਿਸਿਜ਼
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਬੈਨੇਫਿਟ ਆਫ਼ਿਸ ਤੋਂ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱ ਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਗੁਪਤ ਰਹੇਗੀ।

ਕ ੇਵ ਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤ ੋ ਂ ਲਈ: 
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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱ ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ 		

ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ #

ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱ ਪ

ਯੋਗਤਾਵਾਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੋ।
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4

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਮੈਂ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ਼ ਅਮੈਰਿਕਾ (United
(
States of America)) ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ।

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ 	
ਮੈਂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ (ਦੀ) ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖ਼ਾਸ ਜਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ (ਪਾਵਾਂਗੀ)
ਮੈਂ
ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਮੈਂ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ (ਦੀ) ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ (ਜਾਂਦੀ)।

ਮਿਲਿਟਰੀ / ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਥਿਤੀ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ 	ਮੈਂ ਅੱ ਜਕਲ੍ਹ ਮਿਲਿਟਰੀ ਵਿੱ ਚ ਸੇਵਾ ਅਧੀਨ ਹਾਂ।

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਂ ਰਿਜ਼ਰਵਜ਼ (National Guard and Reserves),
ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਐਡ
ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਜਾਂ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀ।

ਮੈਂ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਸਟੇਟਸ (United
(
States)) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰ ਦਾ/ਰਹਿੰ ਦੀ ਹਾਂ।

ਪਹਿਚਾਣ — ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ (Washington
(
Driver License),
), ਪਰਮਿਟ (Permit),
(
), ਜਾਂ ਆਈਡੀ (ID)

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਰਮਿਟ, ਜਾਂ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ x x x - x x ਚਾਰ ਅੰ ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਤੇ ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਰਜਿਸਟ੍ਸ਼
ਰੇ ਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵ।ੇ
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Punjabi

ਲਿੰਗ

ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ (ਵਿਕਲਪਿਕ) 	   ਈਮੇਲ ਪਤਾ (ਵਿਕਲਪਿਕ)

ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ
ਸਟੇਟ ਇਲੈ ਕਸ਼ਨਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (Washington State
Elections Division) ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਵੈੱਬ
www.votewa.gov
ਕਾੱਲ
1 (800) 448-4881
ਈਮੇਲ elections@sos.wa.gov
ਮੇਲ 	PO Box 40229
Olympia, WA 98504-0229

ਜਨਮ ਮਿਤੀ (ਮਹੀਨੇ/ਦਿਨ/ਸਾਲ)

ਸ਼ਹਿਰ 		

ਰਜਿਸਟ੍ਸ਼
ਰੇ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਸ਼
ਰੇ ਨ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਸ ਏਜੰ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪਦ
੍ਰ ਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਪਭ
੍ਰ ਾਵਤ
ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ
ਦੇ ਹੱ ਕ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿ ਕੀ
ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਹੱ ਕ ਵਿੱ ਚ
ਦਖ਼ਲ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਇਲੈ ਕਸ਼ਨਜ਼
ਡਿਵੀਜ਼ਨ (Washington State Elections Division)
ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਿਛੇਤਰ

ਡਾਕ ਪਤਾ, ਜੇਕਰ ਅਲੱਗ ਹੈ

ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ,
ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ।

ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਸ਼
ਰੇ ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਬੱ ਝੁ ਕੇ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਲਾਸ C ਦਾ ਜੁਰਮ
ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲ ਤੱ ਕ ਕੈਦ, $10,000 ਤੱ ਕ ਜੁਰਮਾਨਾ,
ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ 	ਵਿਚਕਾਰਲਾ

ਸ਼ਹਿਰ 		ਜ਼ਿੱ ਪ

ਭਵਿੱ ਖ ਦੇ ਮਤਦਾਤਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਾਈਨ
ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋਵਗ
ੋ ੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਵੋਗ।ੇ

ਨੋ ਟਿਸ
ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱ ਕ ਵੋਟ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੱ ਕ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ
ਖ਼ਾਸ ਚੋਣਾਂ ਤੱ ਕ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਵੋਗੇ।

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੁਰਾਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਨਾਮ

ਪਹਿਲਾ 	ਵਿਚਕਾਰਲਾ

ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ

ਸ਼ਹਿਰ

ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱ ਪ

ਬਿਆਨ
ਮੈ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਸ਼
ਰੇ ਨ ਫ਼ਾਰਮ ਉੱਤੇ ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਤੱ ਥ ਸੱ ਚੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ/ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਵਿੱ ਚ ਇਸ ਪਤੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱ ਥੇ ਮੈ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ/ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਤੁਰੰਤ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰ ਦਾ/ਰਹਿੰ ਦੀ
ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ (ਦੀ) ਹਾਂ। ਮੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ/ਗਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਦੇ ਸੰ ਗੀਨ ਜੁਰਮ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ (Department of Corrections) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੱ ਟ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਸਮੇਂ ਸੰ ਘੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੰ ਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

1/2022

ਇੱ ਥੇ
ਹਸਤਾਖ਼ਰ
ਕਰੋ

ਇੱ ਥੇ
ਤਾਰੀਖ਼
ਲਿਖੋ

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

ਫਰਸਟ
ਕਲਾਸ
ਪੋਸਟੇਜ
ਲੋ ੜੀਂਦੀ

PO Box 40229
Olympia, WA 98504-0229

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟੀ ਇਲੈ ਕਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੋ:

Douglas County
PO Box 853
Waterville, WA 98858
(509) 888-6402

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

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

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

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

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

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

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

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

Benton County
PO Box 470
Prosser, WA 99350-0470
(509) 736-3085

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Island County
PO Box 1410
Coupeville, WA 98239
(360) 678-8290

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

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

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

Cowlitz County
207 4th Ave N, Rm 205
Kelso, WA 98626-4124
(360) 577-3005

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

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

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

WA State Elections Division
PO Box 40229
Olympia, WA 98504-0229
1 (800) 448-4881

ਅੱ ਧ ਵਿੱ ਚ ਫੋਲਡ ਕਰੋ

ਅੱ ਧ ਵਿੱ ਚ ਫੋਲਡ ਕਰੋ

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

