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ELECTIONS GLOSSARY TERMS 
 

ENGLISH PUNJABI 

accessible to voters with disabilities   ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਅੰਗਹੀਣ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ 
ਪਹ ੰ ਚਣਯੋਗ ਜਾਂ ਵਰਤਣਯੋਗ 

address confidentiality program – 
known as Safe at Home, which 
provides confidential voter registration 

ਪਤਾ ਗ ਪਤਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ – ਜਜਸ ਨ ੰ  ਸੇਫ 
ਐਟ ਹੋਮ ਦੇ ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਜਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵੋਟਰ ਨ ੰ  ਗ ਪਤ ਰ ਪ ਜਵਿੱਚ 
ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਜਦੰਦਾ ਹੈ 

address where you live ਉਹ ਪਤਾ ਜਜਿੱਥੇ ਤ ਸੀਂ ਰਜਹੰਦੇ ਹੋ  
address for your mail ਉਹ ਪਤਾ ਜਜਿੱਥੇ ਤ ਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡਾਕ 

ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ

affidavit of registration ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ 
alternative format – examples include, 
languages other than English, Braille, 
large print, and recorded audio 

ਜਵਕਲਪਕ ਫਾਰਮੈਟ – ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਜਵਿੱਚ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਬ੍ਰੇਲ, 
ਵਿੱਡੇ ਜਪਰੰ ਟ ਅਤੇ ਜਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਆਡੀਓ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

amendment  ਸੋਧ 

American Independent Party ਅਮਰੀਕੀ ਸ ਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ 
Americans with Disabilities Act ਅੰਗਹੀਣ (ਅਪਾਹਜ) ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨ ੰ ਨ 

assistance in voting ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
Assistant County Clerk ਸਹਾਇਕ ਕਾਊਂਟੀ ਕਲਰਕ 

Assistant Registrar of Voters ਸਹਾਇਕ (ਅਜਸਸਟੈਂਟ) ਰਜਜਸਟਰਾਰ 
(ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ) 

audio ballot ਆਡੀਓ ਬ੍ੈਲਿੱ ਟ 



 
California Secretary of State’s Office        Page 2 of 11  
Elections and COVID-19-Related Glossary   

Ballot ਬ੍ੈਲਿੱ ਟ 

ballot box  ਬ੍ੈਲਿੱ ਟ ਬ੍ਾਕਸ 

ballot card ਬ੍ੈਲਿੱ ਟ ਕਾਰਡ 

ballot drop box/location ਬ੍ੈਲਿੱ ਟ ਮੜੋਨ ਲਈ ਬ੍ਜਣਆ ਬ੍ਕਸਾ / 
ਸਥਾਨ 

ballot drop off location ਬ੍ੈਲਿੱ ਟ ਮੜੋਨ ਲਈ ਸਥਾਨ 

ballot marking device ਬ੍ੈਲਿੱ ਟ ਮਾਰਜਕੰਗ ਯੰਤਰ 

ballot measure ਬ੍ੈਲਿੱ ਟ ਉਪਰਾਲਾ 
ballot stub ਬ੍ੈਲਿੱ ਟ ਸਟਿੱਬ੍ 

bilingual poll worker ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀ 
bond measure ਬ੍ੋੋੰਡ ਉਪਰਾਲਾ 
California Constitution ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਸੰਜਵਧਾਨ 

California Secretary of State’s office ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦ ੇਸੈਕਰਟੇਰੀ ਔਫ ਸਟਟੇ 
ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 

Candidate ਉਮੀਦਵਾਰ 

cast a vote ਵੋਟ ਪਾਓ 

Conditional Voter Registration ਸ਼ਰਤੀਆ ਵਟੋਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ 

confirm your registration ਆਪਣੀ ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰ ੋ

consolidated precinct ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ 
ਇਲਾਕਾ 

Constitutional ਸੰਜਵਧਾਨਕ 

County ਕਾਊਂਟੀ 
County Clerk ਕਾਊਂਟੀ ਕਲਰਕ 

county measure ਕਾਊਂਟੀ ਉਪਰਾਲਾ 
County Voter Information Guide ਕਾਊਂਟੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ 

curbside voting ਕਰਬ੍ਸਾਇਡ ਵੋਜਟੰਗ / ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਡੇ 
ਵੋਜਟੰਗ 
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decline to state ਦਿੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ 

Democratic Party ਡੈਮਕੋਰੇਜਟਕ ਪਾਰਟੀ 
District ਤ ਹਾਡਾ ਵੋਜਟੰਗ ਦਾ ਇਲਾਕਾ 
drive-through voting ਡਰਾਈਵ-ਥੂ ਵੋਜਟੰਗ / ਗਿੱਡੀ ਜਵਿੱਚ ਬ੍ੈਠੇ 

ਵੋਜਟੰਗ 

duplicate vote ਡ ਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟ 

early voting ਪਜਹਲਾਂ ਵੋਜਟੰਗ 

elderly voters ਬ੍ਜ਼ ਰਗ ਵੋਟਰ 

Election ਚੋਣ 

Election Administration Plan (EAP) ਚੋਣ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ (EAP) 
Election Day ਚੋਣ ਜਦਵਸ / ਚਣੋਾਂ ਦਾ ਜਦਨ 

election inspector ਚੋਣ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 

election observer ਚੋਣ ਅਬ੍ਜ਼ਰਵਰ 

election official ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ 
election worker ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀ / ਚੋਣ ਵਰਕਰ 

Electioneering ਚੋਣ ਅਜਭਆਨ 

electronic pollbook or e-pollbook ਇਲੈਕਟਰੋਜਨਕ ਪੋਲਬ੍ ਿੱ ਕ ਜਾਂ ਈ-ਪੋਲਬ੍ ਿੱ ਕ 

eligible voters ਯੋਗ ਵੋਟਰ 

fiscal impact ਜਵਿੱ ਤੀ ਅਸਰ 

general election ਆਮ ਚੋਣਾਂ 
Green Party ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ 
identification  ਪਛਾਣ / ਪਛਾਣ ਪਿੱਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

initiative measure ਪਜਹਲ-ਕਦਮੀ ਉਪਰਾਲਾ 
instructions to voters ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਜਨਰਦਸ਼ੇ 

Language Accessibility Advisory 
Committee (LAAC) 

ਭਾਸ਼ਾ ਪਹ ੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ 
(LAAC) 

layout guidance ਲੇਆਉਟ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 
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Libertarian Party ਜਲਬ੍ਰਟੇਰੀਅਨ ਪਾਰਟੀ 
local measure ਸਥਾਨਕ ਉਪਰਾਲਾ 
mail ballots ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਬ੍ੈਲਿੱ ਟ 

marking device ਮਾਰਜਕੰਗ ਯੰਤਰ 

military and overseas voters ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਜਵਦੇਸ਼ ਜਵਿੱਚ ਰਜਹੰਦੇ ਵੋਟਰ 

multilingual services ਬ੍ਹ ਭਾਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
no ਨਹੀਂ 
No Party Preference ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ 

nonpartisan ਜਨਰਪਿੱਖ 

Office of the Registrar of Voters ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਜਸਟਰਾਰ ਦਾ ਦਫਤਰ 

official ballot ਅਜਧਕਾਰਤ ਬ੍ੈਲਿੱ ਟ 

overvote ਓਵਰਵੋਟ 

paper ballot  ਪੇਪਰ ਬ੍ੈਲਿੱ ਟ 

Peace and Freedom Party ਪੀਸ ਐਡਂ ਫਰੀਡਮ ਪਾਰਟੀ 
please print ਜਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਜਪਰੰ ਟ ਕਰ ੋ

poll worker ਪੋਲ ਵਰਕਰ / ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀ 
polling place ਪੋਜਲੰਗ ਸਥਾਨ / ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਗਹਾ 
precinct ਪਰੀਜਸੰਕਟ / ਤ ਹਾਡਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ 

ਇਲਾਕਾ 
pre-registration – California youth can 
pre-register to vote if they are 16 or 17 
years old and meet the other voter 
registration eligibility requirements and 
their registration will become active 
once they turn 18 years old 

ਪਰੀ-ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ - ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦ ੇ
ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ 
ਰਜਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਉਮਰ 16 ਜਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਟੋਰ 
ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਪ ਰੀਆਂ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰਜਜਸਟਰਸੇ਼ਨ 
ਉਦੋਂ ਸ਼ ਰ  ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 18 ਸਾਲ 
ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 
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primary election  ਪਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣ 

proposition  ਮਤਾ / ਤਜਵੀਜ਼ 

provisional ballot ਆਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਰਚੀ 
provisional ballot envelope ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਜਲਫ਼ਾਫ਼ਾ 
public comment period ਜਨਤਕ ਜਟਿੱ ਪਣੀ ਦੀ ਜਮਆਦ 

public consultation meeting ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਮੀਜਟੰਗ 

public hearing ਜਨਤਕ ਸ ਣਵਾਈ 

recall election ਰੀ-ਕਾਲ ਚੋਣ 

register to vote ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਜਸਟਰ ਕਰ ੋ

registered voters ਰਜਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ 

registration form ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 

referendum measure ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਉਪਰਾਲਾ 
Remote Accessible Vote by Mail 
(RAVBM) 

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਰਮੋਟ ਪਹ ੰ ਚਯੋਗ ਵੋਟ 
(RAVBM) 

replacement ballot ਬ੍ਦਲੀ ਗਈ ਵੋਟ ਪਰਚੀ 
Republican Party ਜਰਪਬ੍ਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ 
re-register ਦ ਬ੍ਾਰਾ-ਰਜਜਸਟਰ ਕਰ ੋ

roster ਕਾਰਜ ਸ ਚੀ 
runoff election ਰਨ-ਔਫ ਚੋਣ (ਦ ੋਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਵਚਕਾਰ 

ਬ੍ਹ ਮਤ ਵਟੋਾਂ ਲਈ ਚੋਣ) 
sample ballot ਨਮ ਨਾ ਬ੍ੈਲਿੱ ਟ  
school measure ਸਕ ਲ ਉਪਰਾਲਾ 
secrecy sleeve ਰਾਜ (ਗ ਪਤ) ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਬ੍ਣੀ ਸਲੀਵ 

signature ਦਸਤਖਤ 

special election ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ 

spoiled ballot ਖ਼ਰਾਬ੍ ਬ੍ੈਲਿੱ ਟ 

state initiative  ਰਾਜ ਪਿੱਧਰੀ ਪਜਹਲ-ਕਦਮੀ 
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state measure ਰਾਜ ਪਿੱਧਰੀ ਉਪਰਾਲਾ 
Statewide Special Election ਰਾਜ ਪਿੱਧਰੀ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ 

stylus ਸਟਾਇਲਸ 

touch screen ਟਿੱਚ ਸਕਰੀਨ  
vote ਵੋਟ 

vote both sides of the ballot ਬ੍ੈਲਿੱ ਟ ਦੇ ਦਨੋਾਂ ਪਾਜਸਆਂ ‘ਤੇ ਵਟੋ ਕਰੋ 
vote center ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 

vote for no more than ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਲਈ ਵਟੋ ਨਾ ਕਰੋ 
vote for one ਇਿੱਕ ਲਈ ਵਟੋ ਕਰ ੋ

vote for up to ਤਿੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰ ੋ

Vote by Mail ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ 

Vote by Mail return envelope ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈ ਵਟੋ ਮੜੋਨ ਲਈ 
ਜਲਫ਼ਾਫ਼ਾ 

voter ਵੋਟਰ 

Voter Bill of Rights ਅਜਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਟੋਰ ਜਬ੍ਲ 

voter feedback ਵੋਟਰ ਫੀਡਬ੍ਕੈ 

voter information pamphlet  ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ 
voter instructions ਵੋਟਰ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦਸੇ਼ 

voter outreach ਵੋਟਰਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹ ੰ ਚ 

voter outreach plan ਵੋਟਰਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹ ੰ ਚ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 
voter services ਵੋਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 
Voter’s Choice Act ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨ ੰ ਨ 

voters with disabilities ਅੰਗਹੀਣ ਵੋਟਰ / ਅਪਾਹਜ ਵੋਟਰ 

voting ਵੋਜਟੰਗ 

Voting Accessibility Advisory 
Committee (VAAC) 

ਵੋਜਟੰਗ ਪਹ ੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਟੇੀ 
(VAAC) 

voting booth ਵੋਜਟੰਗ ਬ੍ ਥ 
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voting equipment ਵੋਜਟੰਗ ਉਪਕਰਣ / ਵੋਜਟੰਗ ਯੰਤਰ 

Voting Rights Act ਵੋਜਟੰਗ ਅਜਧਕਾਰ ਐਕਟ 

voting station ਵੋਜਟੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 

wheelchair accessible ਵਹੀਲਚੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹ ੰ ਚਯੋਗ 

write-in candidate ਰਾਈਟ-ਇਨ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ 
ਜਜਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਲਖ ਕੇ ਉਸ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ 
ਜਾਵੇ 

yes ਹਾਂ 
 

COVID-19-RELATED GLOSSARY TERMS 
 

cleaning supplies ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ 

commonly used surfaces ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆਂ ਤਜਹਆ ਂ
(ਸਤਹਾਂ) 

Coronavirus Aid, Relief, and Economic 
Security (CARES) Act 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਹਾਇਤਾ, ਰਾਹਤ, ਅਤੇ 
ਆਰਜਥਕ ਸ ਰਿੱ ਜਖਆ (CARES) ਐਕਟ 

County Health Guidance  ਕਾਊਂਟੀ ਜਸਹਤ ਸੇਧ 

County Health Officials ਕਾਊਂਟੀ ਜਸਹਤ ਅਜਧਕਾਰੀ 
coverage of the mouth and nose ਮ ੰ ਹ ਅਤ ੇਨਿੱ ਕ ਦਾ ਢਕਾਅ 

COVID-19 pandemic ਕੋਜਵਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ 
COVID-19 prevention plan ਕੋਵੀਡ -19 ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਜਨਾ 
COVID-19 symptoms – includes fever 
or chills, cough, shortness of breath or 
difficulty breathing, fatigue, muscle or 
body aches, headache, new loss of 
taste or smell, sore throat, congestion 
or runny nose, nausea, vomiting, or 
diarrhea, as described by the Centers 
for Disease Control and Prevention 
(CDC) 

ਕੋਵੀਡ-19 ਦ ੇਲਿੱ ਛਣ - ਬ੍ ਖਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ ਕਾਮ, 

ਖੰਘ, ਸਾਹ ਘ ਿੱ ਟਣਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਜਵਚ 
ਮ ਸ਼ਕਲ, ਥਕਾਵਟ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦ ੇ
ਦਰਦ, ਜਸਰ ਦਰਦ, ਸ ਆਦ ਜਾਂ ਗੰਧ ਦਾ 
ਗ ਆਚਣਾ, ਗਲਾ ਦ ਖਣਾ ਜਾਂ ਗਲੇ ਜਵਿੱਚ 
ਖ ਰਕ, ਨਿੱ ਕ ਦਾ ਬੰ੍ਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵਗਣਾ, 
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ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਜੀਅ ਕਿੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਜਾਂ 
ਦਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਜਬ੍ਮਾਰੀ 
ਜਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰਾਂ (CDC) 
ਦ ਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ 

disinfecting tools  ਕੀਟਾਣ ਨਾਸ਼ਕ ਸੰਦ 

disinfecting wipes ਕੀਟਾਣ ਨਾਸ਼ਕ ਪ ੰ ਝੇ 

Executive Order N-64-20  ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਰਡਰ N-64-20 

Executive Order N-67-20 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਰਡਰ N-67-20 

face covering ਫੇਸ ਕਵਜਰੰਗ, ਨਿੱ ਕ-ਮ ੰ ਹ ਅਤੇ ਜਚਹਰੇ ਨ ੰ  
ਢਿੱ ਕਣਾ 

face mask ਫੇਸ ਮਾਸਕ 

face shield ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ 

fever ਬ੍ ਖ਼ਾਰ 

gloves ਦਸਤਾਨੇ 

hand hygiene ਹਿੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ 

hand sanitizer ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ 

hand-washing – washing hands with 
soap and water and scrubbing for at 
least 20 seconds, or using hand 
sanitizer where soap or running water 
are unavailable 

ਹਿੱਥ ਧੋਣੇ - ਸਾਬ੍ਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 
ਹਿੱ ਥ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 20 ਸਜਕੰਟਾਂ 
ਲਈ ਰਗੜਨਾ, ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਜਿੱ ਥੇ ਸਾਬ੍ਣ ਜਾਂ 
ਚਿੱਲਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬ੍ਧ ਨਹੀਂ ਹੈ 

health and safety ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਸ ਰਿੱ ਜਖਆ 

high-use areas ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 

illness – reported illness ranges from 
very mild (some people have no 
symptoms) to severe illness 

ਜਬ੍ਮਾਰੀ - ਜਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਬ੍ਮਾਰੀ ਬ੍ਹ ਤ 
ਹਲਕੀ (ਕ ਝ ਲੋਕਾਂ ਜਵਿੱਚ ਲਿੱ ਛਣ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦ)ੇ 
ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜਬ੍ਮਾਰੀ ਤਿੱਕ ਹੈ 
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protective equipment – includes face 
coverings, gloves, and other protective 
gear 

ਜਬ੍ਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਚਣ ਦ ੇਤਰੀਕੇ ਅਤ ੇਸੰਦਾਂ -
ਫੇਸ ਕਵਜਰੰਗ, ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਸ ਰਿੱ ਜਖਆਤਮਕ ਗੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

physical barrier ਭੌਜਤਕ ਬ੍ੈਰੀਅਰ / ਭੌਜਤਕ ਵਾੜਾ 
physical distancing  ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ 
plexiglass  ਪਲੈਕਸੀਗਲਾਸ 

potentially infectious ਸੰਭਾਵੀ ਛ ਤ ਵਾਲੀ 
proper sneezing and coughing 
etiquette – includes covering coughs 
and sneezes and washing hands to 
assist with infection control, as 
described by the Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) 

ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ ਕਾਮ ਵੇਲੇ ਸ ਰਿੱ ਜਖਆ ਲਈ ਆਦਤਾਂ 
– ਜਬ੍ਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਨਯੰਤਰਣ ਜਵਿੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖੰਘ ਅਤੇ ਜਛਿੱ ਕਾਂ ਨ ੰ  ਢਕਣਾ 
ਅਤੇ ਹਿੱ ਥ ਧੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਜਬ੍ਮਾਰੀ 
ਜਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰਾਂ (CDC) 
ਦ ਆਰਾ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਗਆ ਹੈ  

public health guidance ਜਨਤਕ ਜਸਹਤ ਸੇਧ 

public health officials  ਜਨਤਕ ਜਸਹਤ ਅਜਧਕਾਰੀ 
risk assessment ਜ਼ੋਖਮ ਮ ਲਾਂਕਣ 

serious underlying medical conditions 
– includes such conditions as heart or 
lung disease or diabetes 

ਗੰਭੀਰ ਬ੍ ਜਨਆਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਜਥਤੀਆਂ - 
ਜਦਲ ਜਾਂ ਫੇਫਜੜਆਂ ਦੀ ਜਬ੍ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ ਗਰ 
ਵਰਗੀਆਂ ਸਜਥਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

Stay-At-Home Order ਘਰ ਰਜਹਣ ਦੇ ਹ ਕਮ 

temperature ਤਾਪਮਾਨ 

voter directional signs ਵੋਟਰ ਜਦਸ਼ਾ ਸੰਕੇਤ 

voting system cleaning  ਵੋਜਟੰਗ ਜਸਸਟਮ ਦੀ ਸਫਾਈ 
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Please wear a facial covering over your 
nose and mouth. 

ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱ ਕ ਅਤੇ ਮ ੰ ਹ ਨ ੰ  
ਢਿੱ ਕ ਕਰ ਰਿੱ ਖੋ ਜੀ। 
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Maintain 6 feet of physical distance 
between you and others in the building. 

ਜਬ੍ਲਜਡੰਗ ਜਵਚ ਤ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਦ ਜਜਆਂ 
ਜਵਚਕਾਰ 6 ਫ ਿੱ ਟ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਬ੍ਣਾਈ 
ਰਿੱਖੋ ਜੀ। 

Avoid physical contact. ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹਜ਼ੇ ਕਰੋ ਜੀ। 
Use hand sanitizer at the check-in 
station before and after voting. 

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਾਅਦ ਚੈਕ-
ਇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈਂਡ ਸਨੈੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੀ। 

Place your own ballot into the tabulator 
or ballot box. 

ਆਪਣੀ ਖ ਦ ਦੀ ਵੋਟ ਨ ੰ  ਟੈਬ੍ਲੇਟਰ ਜਾਂ 
ਬ੍ੈਲਿੱ ਟ ਬ੍ਾਕਸ ਜਵਿੱਚ ਪਾਓ ਜੀ। 

Thanks for wearing your mask. ਮਾਸਕ ਪਜਹਨਣ ਲਈ ਤ ਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। 
Remember to use the hand sanitizer. ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਯਾਦ 

ਰਿੱ ਖੋ ਜੀ। 
Thanks for keeping your distance. ਆਪਣੀ ਦ ਰੀ ਬ੍ਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। 
Make sure your hands are dry before 
touching your paper ballot. 

ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਧਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ ਜਕ ਪੇਪਰ 
ਬ੍ੈਲਿੱ ਟ ਨ ੰ  ਛ ਹਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਹਿੱ ਥ 
ਸ ਿੱ ਕੇ ਹਨ। 

Place used items here for cleaning. ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਇਥੇ ਸਫਾਈ 
ਲਈ ਰਿੱਖੋ ਜੀ। 

Health guidelines to use a face covering 
and maintain physical distancing are 
here to protect you and others. Please 
follow them. 

ਫੇਸ ਕਵਜਰੰਗ ਪਾਉਣ, ਨਿੱ ਕ-ਮ ੰ ਹ ਢਕਣ ਅਤੇ 
ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀਆਂ ਬ੍ਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਲਈ 
ਜਸਹਤ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਤ ਹਾਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ 
ਦੀ ਰਿੱ ਜਖਆ ਲਈ ਇਿੱਥੇ ਹਨ। ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। 

A face covering can be provided for you 
to use, if available.   

ਜੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਚਹਰਾ ਢਕਣ ਲਈ 
ਫੇਸ ਕਵਜਰੰਗ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

We respect your right to vote and want 
to keep all voting locations safe to 
everyone. If you are unwilling to follow 

ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਡੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰ ਦਾ 
ਸਜਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤ ੇਵੋਜਟੰਗ ਦੀਆਂ 
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the health guidelines, we will ask you to 
wait until a safe space for you and 
others in the voting area is prepared 

ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਹਰੇਕ ਲਈ ਸ ਰਿੱ ਜਖਅਤ 
ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਜਸਹਤ ਜਦਸ਼ਾ 
ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ, 
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਵੋਜਟੰਗ ਖਤੇਰ ਜਵਚ ਤ ਹਾਡੇ 
ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਸ ਰਿੱ ਜਖਅਤ ਜਗਹਾ ਜਤਆਰ 
ਹੋਣ ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ। 

Voting by mail is a safe choice to avoid 
exposure to COVID-19 while voting. 

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੋਜਵਡ-19 ਤੋਂ ਬ੍ਚਣ ਲਈ 
ਡਾਕ ਦ ਆਰਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਇਿੱਕ ਸ ਰਿੱ ਜਖਅਤ 
ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 

When entering a voting location, please:  

• Wear a face covering. 

• Maintain physical distance of six 
feet from people not from your 
household. 

• Use hand sanitizer stations. 

• Follow any additional guidance 
provided at the voting location. 

ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਸੈਂਟਰ (ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ) ਜਾਂ ਜਕਸੇ 
ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਜਵਿੱਚ ਦਾਖਲ 
ਹੋਵੋਂ, ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ: 

• ਨਿੱ ਕ, ਮ ੰ ਹ ਅਤੇ ਜਚਹਰਾ ਢਿੱਕ ਕੇ ਰਿੱ ਖੋ 
ਜੋ। 

• ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਫ ਿੱ ਟ ਦੀ 
ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਬ੍ਣਾਈ ਰਿੱਖੋ, ਜੋ 
ਤ ਹਾਡੇ ਘਰ ਜਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਜਹੰਦੇ। 

• ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 

• ਵੋਜਟੰਗ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੱਚ ਜਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਕਸੇ 
ਵੀ ਵਾਧ  ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰੋ। 

 


