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ਬਲੈਟ (ਮਤਪੱਤਰ) ਅਨੁਵਾਦ ਗਾਈਡ 

 

ਇਹ ਗਾਈਡ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਮਕੁਾਬਲਲਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 

ਪਸੰਦਗੀਆ ਂਅਤ ੇਲਸਰਲੇਖ, ਲਵਧੇਅਕ ਅਤ ੇਪਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 
ਲਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਚਣੋ ਮੁਕਾਬਲਲਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਸਰਲੇਖ, 
ਲਵਧੇਅਕ ਅਤ ੇਪਰਸਤਾਵ, ਲਜੰਨਾਂ ਲਈ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਲਟੰਗ ਖੇਤਰ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਟੋ ਪਾਉਣ ਦੇ 

ਯੋਗ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਆਲਧਕਾਰਕ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। 

 
ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਲਧਕਾਰਕ ਬੈਲਟ ਦੀ ਸਮੀਲਖਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਵੱਚ ਬੈਲਟ ਅਨੁਵਾਦ ਗਾਈਡ 
ਲਵੱਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਲਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦਗੀਆ ਂਅਤੇ 

ਲਸਰਲੇਖ, ਲਵਧੇਅਕ ਅਤੇ ਪਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਲਓ। 

 

ਆਪਣੇ ਆਲਧਕਾਰਕ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਦੱਤ ੇਓਵਲ ਨ ੰ  ਭਰ ਕ ੇਆਪਣਾ ਵੋਟ ਲਦਓ। 

Ballot Translation Guide - Punjabi 



INSTRUCTIONS TO VOTER: To vote, FILL IN the oval (    ) to the left of any candidate or to 
the left of the word “YES” or the word “NO”. Do not vote for more than the authorized number of 
candidate(s). Use black or blue ink to mark your ballot. To vote for a qualified write-in candidate, 
write the name of the candidate in the space provided AND fill in the oval (    ) next to your 
choice using black or blue ink. If you make a mistake, ask a precinct officer or call the Registrar of 
Voters’ Office at (916) 875-6155 for a replacement ballot.

ਵੋਟਰ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ: ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਕਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ "ਹਾਂ" ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ "ਨਹੀਂ" ਦੇ ਖੱਬੇ 
ਪਾਸੇ ਅੰਡਾਕਾਰ ਥਾਂ (    ) ਨੰੂ ਭਰੋ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਕ੍ਨਤ ਸੰਕ੍ਖਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਮਤ-
ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਕ੍ਨਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲੀ ਜਾਂ ਨੀਲੀ ਕ੍ਸਆਹੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਕ੍ਕਸੇ ਯੋਗ ਰਾਈਟ-ਇਨ ਉਮੀਦਵਾਰ 
ਲਈ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕ੍ਦੱਤੀ ਹੋਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਲਖੋ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਜਾਂ ਨੀਲੀ ਕ੍ਸਆਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 
ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਡਾਕਾਰ ਥਾਂ (    ) ਨੰੂ ਭਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਕ੍ਦੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਤ-ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਬਦਲਣ 
ਲਈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੋਣ ਅਕ੍ਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਆਖੋ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਰਕ੍ਜਸਟ੍ਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ (916) 875-6155 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Ballot Translation Guide / ਮਤ-ਪੱਤਰ ਅਨੁਵਾਦ ਗਾਈਡ
Presidential General Election / ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਦ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ

County of Sacramento / Sacramento ਕਾਉਂਟੀ
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PARTY-NOMINATED OFFICES:
The party label accompanying the name of a candidate for 
party-nominated office on the general election ballot means that 
the candidate is the official nominee of the party shown.

ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ  ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਹੁਦੇ:

ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਤ-ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ  ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਹੁਕ੍ਦਆਂ ਲਈ 
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕ੍ਣਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕ੍ਚੰਨ੍ਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ 
ਕ੍ਕ ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

PARTY-NOMINATED OFFICES
ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ  ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਹੁਦੇ

PRESIDENT AND VICE PRESIDENT
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ

PRESIDENT AND VICE PRESIDENT
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ

Vote for One
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ JOSEPH R. BIDEN
 For President
 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਲਈ
 KAMALA D. HARRIS
 For Vice President
 ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਲਈ 

 Democratic
 ਡੈਮੋਕਰੈਕ੍ਟਕ

○ DONALD J. TRUMP
 For President
 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਲਈ
 MICHAEL R. PENCE
 For Vice President
 ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਲਈ

 Republican
 ਰੀਪਬਕ੍ਲਕਨ

○ GLORIA LA RIVA
 For President
 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਲਈ
 SUNIL FREEMAN
 For Vice President
 ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਲਈ

Peace and 
Freedom

ਪੀਸ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਡਮ

○ ROQUE “ROCKY” DE LA
 FUENTE GUERRA
 For President
 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਲਈ
 KANYE OMARI WEST
 For Vice President
 ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਲਈ

 American  
Independent

 ਅਮੈਕ੍ਰਕਨ  
ਇੰਡੀਪੈਨਡੈਂਟ

○ HOWIE HAWKINS
 For President
 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਲਈ
 ANGELA NICOLE WALKER
 For Vice President
 ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਲਈ

 Green
 ਗਰੀਨ

○ JO JORGENSEN
 For President
 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਲਈ
 JEREMY “SPIKE” COHEN
 For Vice President
 ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਲਈ

 Libertarian
 ਕ੍ਲਬਰਟੇਰੀਅਨ

○



VOTER-NOMINATED OFFICES
ਵੋਟਰ ਵਲੋਂ  ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਹੁਦੇ

UNITED STATES REPRESENTATIVE
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤਤਤਨਧ

CONGRESSIONAL DISTRICT 3
ਕਾਂਗਰਸ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ 3

Vote for One
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ JOHN GARAMENDI
 Party Preference: Democratic
 Congressman/Rancher 

ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕਰੈਕ੍ਟਕ
ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ/ਰੈਂਚਰ 

○ TAMIKA HAMILTON
 Party Preference: Republican
 Air Force Sergeant 

ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਰੀਪਬਕ੍ਲਕਨ
ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਾਰਜੈਂਟ

CONGRESSIONAL DISTRICT 6
ਕਾਂਗਰਸ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ 6

Vote for One
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ CHRIS BISH
 Party Preference: Republican
 Realtor/Financial Investigator

ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਰੀਪਬਕ੍ਲਕਨ
ਰੀਅਲਟਰ/ਕ੍ਵੱਤੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਤਾ

○ DORIS MATSUI
 Party Preference: Democratic
 U.S. Representative 

ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕਰੈਕ੍ਟਕ
ਯ.ੂਐਸ. ਪ੍ਰਕ੍ਤਕ੍ਨਧ

CONGRESSIONAL DISTRICT 7
ਕਾਂਗਰਸ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ 7

Vote for One
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ AMI BERA
 Party Preference: Democratic
 Doctor/Teacher/Congressman 

ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕਰੈਕ੍ਟਕ
ਡਾਕਟਰ/ਟੀਚਰ/ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ

○ BUZZ PATTERSON
 Party Preference: Republican
 Pilot/Author/Father  

ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਰੀਪਬਕ੍ਲਕਨ
ਪਾਇਲਟ/ਲੇਖਕ/ਕ੍ਪਤਾ 

CONGRESSIONAL DISTRICT 9
ਕਾਂਗਰਸ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ 9

Vote for One
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ ANTONIO C. ‘TONY’ AMADOR
 Party Preference: Republican
 Retired U.S. Marshal 

ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਰੀਪਬਕ੍ਲਕਨ
ਕ੍ਰਟਾਇਰਡ ਯ.ੂਐਸ. ਮਾਰਸ਼ਲ 

○ JERRY MCNERNEY
 Party Preference: Democratic
 United States Congressman   

ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕਰੈਕ੍ਟਕ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ 

VOTER-NOMINATED AND NONPARTISAN OFFICES:
All voters, regardless of the party preference they disclosed upon registration, or refusal to disclose a party preference, may vote for any 
candidate for a voter-nominated or nonpartisan office.  The party preference, if any, designated by a candidate for a voter-nominated 
office is selected by the candidate and is shown for the information of the voters only.  It does not imply that the candidate is nominated 
or endorsed by the party or that the party approves of the candidate.  The party preference, if any, of a candidate for a nonpartisan office 
does not appear on the ballot.

ਵੋਟਰ ਵਲੋਂ  ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇ:

ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਕ੍ਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ-ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕ੍ਕਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਰਕ੍ਜਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਕਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 
ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕ੍ਕਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।  ਵੋਟਰ-ਨਾਮਜ਼ਦ ਕ੍ਕਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇ ਕ੍ਕਸੇ ਪਾਰਟੀ 
ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕ੍ਨਜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕ੍ਸਰਫ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕ੍ਦਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।  ਇਸ ਦਾ 
ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕ੍ਕ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕ੍ਕ ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 
ਕ੍ਦੱਤੀ ਹੈ।  ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕ੍ਕਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਕ੍ਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਮਤ-ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕ੍ਦਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। 



STATE SENATOR
ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ

SENATE DISTRICT 1 
ਸੈਨੇਟ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ 1 

Vote for One
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ BRIAN DAHLE
 Party Preference: Republican
 Senator/Farmer/Businessman 

ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਰੀਪਬਕ੍ਲਕਨ
ਸੈਨੇਟਰ/ਕ੍ਕਸਾਨ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ 

○ PAMELA DAWN SWARTZ
 Party Preference: Democratic
 Small Business Owner 

ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕਰੈਕ੍ਟਕ
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ

STATE SENATOR
ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ

SENATE DISTRICT 3 
ਸੈਨੇਟ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ 3 

Vote for One
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ BILL DODD
 Party Preference: Democratic
 State Senator  

ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕਰੈਕ੍ਟਕ
ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ 

○ CARLOS SANTAMARIA
 Party Preference: Republican
 Business Owner/Consultant 

ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਰੀਪਬਕ੍ਲਕਨ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ/ਸਲਾਹਕਾਰ 

STATE SENATOR
ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ

SENATE DISTRICT 5 
ਸੈਨੇਟ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ 5 

Vote for One
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ SUSAN TALAMANTES EGGMAN
 Party Preference: Democratic
 Assemblymember/Parent   

ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕਰੈਕ੍ਟਕ
ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ/ਪੇਰੰਟ 

○ JIM RIDENOUR
 Party Preference: Republican
 Law Enforcement Contractor 

ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਰੀਪਬਕ੍ਲਕਨ
ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੰਟ੍ਰ ੈਕਟਰ



VOTER-NOMINATED OFFICES
ਵੋਟਰ ਵਲੋਂ  ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਹੁਦੇ

MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY
ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ

ASSEMBLY DISTRICT 6 
ਅਸੈਂਬਲੀ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ 6

Vote for One
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ KEVIN KILEY
 Party Preference: Republican 
 Member of the Assembly, 6th District 

ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਰੀਪਬਕ੍ਲਕਨ 
ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, 6ਵਾਂ ਕ੍ਡਸਕ੍ਟ੍ਰਕਟ

○ JACKIE SMITH
 Party Preference: Democratic 
 Senior Advocate/Businesswoman 

ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕਰੈਕ੍ਟਕ 
ਸੀਕ੍ਨਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਔਰਤ 

ASSEMBLY DISTRICT 7 
ਅਸੈਂਬਲੀ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ 7

Vote for One
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ JAMES O JUST
 Party Preference: Libertarian 
 No Ballot Designation 

ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਕ੍ਲਬਰਟੇਰੀਅਨ 
ਮਤ-ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ

○ KEVIN MCCARTY
 Party Preference: Democratic 
 Assemblymember  

ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕਰੈਕ੍ਟਕ 
ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ 

ASSEMBLY DISTRICT 8 
ਅਸੈਂਬਲੀ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ 8

Vote for One
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ KEN COOLEY
 Party Preference: Democratic 
 California State Assemblyman  

ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕਰੈਕ੍ਟਕ
California ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ

○ CATHY COOK
 Party Preference: Republican 
 Airline Pilot  

ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਰੀਪਬਕ੍ਲਕਨ 
ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਪਾਇਲਟ 

ASSEMBLY DISTRICT 9 
ਅਸੈਂਬਲੀ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ 9

Vote for One
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ ERIC M. RIGARD
 Party Preference: Republican 
 Retired Businessman  

ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਰੀਪਬਕ੍ਲਕਨ 
ਕ੍ਰਟਾਇਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰੀ

○ JIM COOPER
 Party Preference: Democratic 
 Assemblymember  

ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕਰੈਕ੍ਟਕ 
ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ  

ASSEMBLY DISTRICT 11 
ਅਸੈਂਬਲੀ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ 11

Vote for One
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ JIM FRAZIER
 Party Preference: Democratic 
 Member of the State Assembly, District 11  

ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਡੈਮੋਕਰੈਕ੍ਟਕ 
ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਕ੍ਡਸਕ੍ਟ੍ਰਕਟ 11 

○ DEBRA SCHWAB
 Party Preference: Republican 
 No Ballot Designation  

ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ: ਰੀਪਬਕ੍ਲਕਨ 
ਮਤ-ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ  



NON-PARTISAN OFFICES
ਗੈਰ-ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇ

SCHOOL
ਸਕੂਲ

PLACER COUNTY 
BOARD OF EDUCATION

PLACER ਕਾਉਂਟੀ 
ਤਸੱਤਿਆ ਬੋਰਡ

BOARD MEMBER, TRUSTEE AREA 1
ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ, ਟਰੱਸਟੀ ਏਰੀਆ 1

Vote for One
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ RENE AGUILERA
 Ride Share Driver 

ਰਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰ ਡ੍ਰ ਾਈਵਰ 

○ SUSAN GOTO
 Placer County Office Of Education Trustee

Placer ਕਾਉਂਟੀ ਕ੍ਸੱਕ੍ਖਆ ਟਰੱਸਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ

○

LOS RIOS COMMUNITY 
COLLEGE DISTRICT 
LOS RIOS ਕਤਮਊਤਨਟੀ 

ਕਾਲਜ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ 

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 3
ਗਵਰਤਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ,  

ਟਰੱਸਟੀ ਏਰੀਆ 3

Vote for One
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ SUSAN DIDRIKSEN
 Adjunct Professor/Fiduciary 

ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ/ਕ੍ਫਡੂਸ਼ਰੀ 

○ CHRIS YATOOMA
 College Fiscal Administrator

ਕਾਲਜ ਕ੍ਵੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

○ JOHN R. KNIGHT
 Incumbent 

ਅਹੁਦੇਦਾਰ

○

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 4
ਗਵਰਤਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ,  

ਟਰੱਸਟੀ ਏਰੀਆ 4

Vote for One
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ DAVID SANDINO
 Water Attorney/Professor 

ਵਾਟਰ ਅਟਾਰਨੀ/ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

○ KATIE VILLEGAS
 Family Services Director 

ਪਕ੍ਰਵਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

○ KELLY WILKERSON
 High School Teacher  

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ 

○

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 5
ਗਵਰਤਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ,  

ਟਰੱਸਟੀ ਏਰੀਆ 5

Vote for One
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ PAMELA HAYNES
 Incumbent  

ਅਹੁਦੇਦਾਰ  

○ RALPH MERLETTI
 Substitute Teachers Assistant 

ਬਦਲਵਾਂ ਟੀਚਰ ਸਹਾਇਕ

○

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 7
ਗਵਰਤਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ,  

ਟਰੱਸਟੀ ਏਰੀਆ 7

Vote for One
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ SCOTT SCHMIDT
 Taxpayer Advocate/Student  

ਕਰਦਾਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ/ਕ੍ਵਕ੍ਦਆਰਥੀ  

○ TAMI NELSON
 Teacher/Parent/Trustee 

ਟੀਚਰ/ਪੇਰੰਟ/ਟਰੱਸਟੀ 

○



SCHOOL
ਸਕੂਲ

SAN JOAQUIN DELTA COMMUNITY 
COLLEGE DISTRICT

SAN JOAQUIN DELTA ਕਤਮਊਤਨਟੀ  
ਕਾਲਜ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ 

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 5
ਗਵਰਤਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ,  

ਟਰੱਸਟੀ ਏਰੀਆ 5

Vote for One
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ KATHLEEN A. GARCIA
 Stockton Unified School District Board Trustee 

Stockton ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਸਕੂਲ ਕ੍ਡਸਕ੍ਟ੍ਰਕਟ ਬੋਰਡ 
ਟਰੱਸਟੀ 

○ BRUCE GIUDICI
 Fiscal Officer 

ਕ੍ਵੱਤੀ ਅਕ੍ਧਕਾਰੀ 

○ STEPHAN CASTELLANOS
 Incumbent 

ਅਹੁਦੇਦਾਰ

○

ELK GROVE UNIFIED 
SCHOOL DISTRICT 

ELK GROVE ਯੂਨੀਫਾਇਡ 
ਸਕੂਲ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ 

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 1
ਗਵਰਤਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ,  

ਟਰੱਸਟੀ ਏਰੀਆ 1

Vote for One
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ REGINA Q. BANKS
 Public Policy Director  

ਪਬਕ੍ਲਕ ਪਾਕ੍ਲਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ  

○ TONY PEREZ
 Governing Board Member,  
 Elk Grove Unified School District

ਗਵਰਕ੍ਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ,  
Elk Grove ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਸਕੂਲ ਕ੍ਡਸਕ੍ਟ੍ਰਕਟ

○

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 3
ਗਵਰਤਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ,  

ਟਰੱਸਟੀ ਏਰੀਆ 3

Vote for One
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ SEAN J. YANG
 Healthcare Worker/Parent   

ਕ੍ਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਵਰਕਰ/ਪੇਰੰਟ   

○ VICTOR S. WILSON
 Accounting Officer 

ਅਕਾਉਂਕ੍ਟੰਗ ਅਫਸਰ

○ BOBBY ROY
 Education Programs Consultant 

ਕ੍ਸੱਕ੍ਖਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਲਾਹਕਾਰ 

○

CENTER JOINT UNIFIED 
SCHOOL DISTRICT

CENTER JOINT ਯੂਨੀਫਾਇਡ
ਸਕੂਲ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ

GOVERNING BOARD MEMBER
ਗਵਰਤਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ

Vote for no more than Two 
ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ 

○ JULIA BELLEHUMEUR
 Business Owner  

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ 

○ NANCY SHERRETS ANDERSON
 Incumbent 

ਅਹੁਦੇਦਾਰ 

○ TABIA LEE
 Educational Consultant/Parent  

ਕ੍ਸੱਕ੍ਖਆ ਸਲਾਹਕਾਰ/ਪੇਰੰਟ 

○ RICHARD M. GARCIA
 Business Owner  

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ 

○ DELRAE POPE
 Incumbent  

ਅਹੁਦੇਦਾਰ

○

○



FOLSOM CORDOVA UNIFIED 
SCHOOL DISTRICT

FOLSOM CORDOVA ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਸਕੂਲ 
ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ 

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 2

ਗਵਰਤਨੰਗ ਬੋੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ,  
ਟਰੱਸਟੀ ਏਰੀਆ 2

Vote for One
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ TIM HOOEY
 Special Education Therapist  

ਕ੍ਵਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਸੱਕ੍ਖਆ ਕ੍ਚਕ੍ਕਤਸਕ  

○ HARI SHETTY
 Teacher  

ਟੀਚਰ  

○ JOANNE REINKING
 Incumbent 

ਅਹੁਦੇਦਾਰ

○

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 4
ਗਵਰਤਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ,  

ਟਰੱਸਟੀ ਏਰੀਆ 4

Vote for One
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ LARRY LEROY LADD
 Medical Geographer   

ਮੈਡੀਕਲ ਭੂਗੋਲ ਕ੍ਵਕ੍ਗਆਨੀ   

○ CHRISTOPHER CLARK
 Incumbent 

ਅਹੁਦੇਦਾਰ

○

SACRAMENTO CITY UNIFIED 
SCHOOL DISTRICT

SACRAMENTO ਤਸਟੀ ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਸਕੂਲ 
ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ   

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 3

ਗਵਰਤਨੰਗ ਬੋੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ,  
ਟਰੱਸਟੀ ਏਰੀਆ 3

Vote for One
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ CHRISTINA D. PRITCHETT
 Governing Board Member,  
 Sacramento City Unified School District  

ਗਵਰਕ੍ਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ,  
Sacramento ਕ੍ਸਟੀ ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਸਕੂਲ ਕ੍ਡਸਕ੍ਟ੍ਰਕਟ

○ JOSE M. NAVARRO
 Information Technology Specialist  

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਰ  

○

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 4
ਗਵਰਤਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ,  

ਟਰੱਸਟੀ ਏਰੀਆ 4

Vote for One
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ NAILAH POPE-HARDEN
 Parent

ਪੇਰੰਟ

○ JAMEE VILLA
 Parent/Communications Specialist    

ਪੇਰੰਟ/ਸੰਚਾਰ ਮਾਹਰ  

○

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 5
ਗਵਰਤਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ,  

ਟਰੱਸਟੀ ਏਰੀਆ 5

Vote for One
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ VANESSA AREIZA KING
 Therapist   

ਥੈਰਾਕ੍ਪਸਟ   

○ CHINUA RHODES
 Parks Commissioner/Parent  

ਪਾਰਕਸ ਕਕ੍ਮਸ਼ਨਰ/ਪੇਰੰਟ   

○

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 7
ਗਵਰਤਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ,  

ਟਰੱਸਟੀ ਏਰੀਆ 7

Vote for One
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ LAVINIA GRACE PHILLIPS
 Social Worker/Mother    

ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ/ਮਾਤਾ    

○ JESSIE RYAN
 Governing Board Member,  
 Sacramento City Unified School District  

ਗਵਰਕ੍ਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ,  
Sacramento ਕ੍ਸਟੀ ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਸਕੂਲ ਕ੍ਡਸਕ੍ਟ੍ਰਕਟ  

○



SCHOOL
ਸਕੂਲ

SAN JUAN UNIFIED 
SCHOOL DISTRICT

SAN JUAN ਯੂਨੀਫਾਇਡ 
ਸਕੂਲ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ 

GOVERNING BOARD MEMBER
ਗਵਰਤਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ

Vote for no more than Three 
ਕ੍ਤੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ 

○ ANDREW BLAN
 State Attorney   

ਸਟੇਟ ਅਟਾਰਨੀ  

○ GARRETT BREWER
 Coach/Substitute Teacher  

ਕੋਚ/ਬਦਲਵਾਂ ਟੀਚਰ  

○ MELINDA AVEY
 Parent/Business Owner  

ਪੇਰੰਟ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ  

○ SAUL HERNANDEZ
 San Juan Unified School Board Trustee  

San Juan ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਟਰੱਸਟੀ 

○ RIAH SKRINNIK
 Clinical Counselor   

ਕਲੀਕ੍ਨਕਲ ਸਲਾਹਕਾਰ 

○ PAM COSTA
 Governing Board Member,  
 San Juan Unified School District  

ਗਵਰਕ੍ਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ,  
San Juan ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਸਕੂਲ ਕ੍ਡਸਕ੍ਟ੍ਰਕਟ

○ PAULA VILLESCAZ
 Governing Board Member,  
 San Juan  Unified School District  

ਗਵਰਕ੍ਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ,  
San Juan ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਸਕੂਲ ਕ੍ਡਸਕ੍ਟ੍ਰਕਟ

○

○

○

NATOMAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT
NATOMAS ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਸਕੂਲ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ 

GOVERNING BOARD MEMBER
ਗਵਰਤਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ

Vote for no more than Three 
ਕ੍ਤੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ 

○ CHRISTOPHER ALVAREZ
 Attorney   

ਅਟਾਰਨੀ  

○ MICAH GRANT
 Governing Board Member,  
 Natomas Unified School District

ਗਵਰਕ੍ਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ,  
Natomas ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਸਕੂਲ ਕ੍ਡਸਕ੍ਟ੍ਰਕਟ 

○ ERICKA HARDEN
 Speech Pathology Assistant   

ਬੋਲੀ ਕ੍ਵਕਾਰ ਕ੍ਚਕ੍ਕਤਸਕ  

○ SUSAN HEREDIA
 Governing Board Member,  
 Natomas Unified School District

ਗਵਰਕ੍ਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ,  
Natomas ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਸਕੂਲ ਕ੍ਡਸਕ੍ਟ੍ਰਕਟ

○ MONICA BARRIOS
 Technology Manager/Parent   

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੈਨੇੇਜਰ/ਪੇਰੰਟ 

○ MARIANA CORONA SABENIANO
 Public Policy Advisor  

ਪਬਕ੍ਲਕ ਪਾਕ੍ਲਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ 

○ SUMITI MEHTA
 Sacramento Parks Commissioner    

Sacramento ਪਾਰਕਸ ਕਕ੍ਮਸ਼ਨਰ 

○ SCOTT DOSICK
 Governing Board Member,  
 Natomas Unified School District  

ਗਵਰਕ੍ਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ, 
Natomas ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਸਕੂਲ ਕ੍ਡਸਕ੍ਟ੍ਰਕਟ

○ LISA M. WELLS
 Parent    

ਪੇਰੰਟ 

○ RAYNETTE JOHNSON
 Business Owner    

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ 

○
○
○

GALT JOINT UNION 
HIGH SCHOOL DISTRICT

GALT JOINT ਯੂਨੀਅਨ  
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ 

GOVERNING BOARD MEMBER
ਗਵਰਤਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ

Vote for no more than Two 
ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ 

○ TERRY PARKER
 Incumbent    

ਅਹੁਦੇਦਾਰ   

○ PATRICK W. MAPLE
 Business Owner    

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ  

○ DANIEL K. DENIER
 Incumbent    

ਅਹੁਦੇਦਾਰ   

○

○



ROSEVILLE JOINT UNION  
HIGH SCHOOL DISTRICT

ROSEVILLE JOINT ਯੂਨੀਅਨ  
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ 

GOVERNING BOARD MEMBER
ਗਵਰਤਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ

Vote for no more than Three 
ਕ੍ਤੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ 

○ HEIDI HALL
 Parent/Businesswoman    

ਪੇਰੰਟ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਔਰਤ   

○ GREGORY BURNIS HARNAGE, JR
 College Admissions Staff   

ਕਾਕ੍ਲਜ ਦਾਖਲਾ ਸਟਾਫ   

○ JULIE HIROTA
 Roseville Joint Union High School 
 District Board Member 

Roseville Joint ਯੂਨੀਅਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 
ਕ੍ਡਸਕ੍ਟ੍ਰਕਟ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ

○ MARGARET MUTHONI NJUGUNA
 Student Program Director 

ਕ੍ਵਕ੍ਦਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

○ PETE CONSTANT
 Retired Police Officer

ਕ੍ਰਟਾਇਰਡ ਪੁਕ੍ਲਸ ਅਕ੍ਧਕਾਰੀ

○ BRYAN RICHTER
 Parent

ਪੇਰੰਟ

○

○

○

ROBLA SCHOOL DISTRICT
ROBLA ਸਕੂਲ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ 

GOVERNING BOARD MEMBER
ਗਵਰਤਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ

Vote for no more than Two 
ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ 

○ KEN BARNES
 Incumbent     

ਅਹੁਦੇਦਾਰ   

○ KIM A. HOWARD
 Incumbent     

ਅਹੁਦੇਦਾਰ   

○ SHARONA DEVINE
 Parent/Homeschool Instructor   

ਪੇਰੰਟ/ਹੋਮ ਸਕੂਲ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ   

○

○

GALT JOINT UNION ELEMENTARY 
SCHOOL DISTRICT

GALT JOINT ਯੂਨੀਅਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ  
ਸਕੂਲ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ

GOVERNING BOARD MEMBER
ਗਵਰਤਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ

Vote for no more than Two  
ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ  

○ JARED BRIAN GAYNOR
 University Compliance Officer   

ਯੂਨੀਵਰਕ੍ਸਟੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਕ੍ਧਕਾਰੀ   

○ TRACI SKINNER
 Parent  

ਪੇਰੰਟ 

○ CASEY RABOY
 Registered Nurse 

ਰਕ੍ਜਸਟਰਡ ਨਰਸ  

○

○



COUNTY 
ਕਾਉਂਟੀ 

MEMBER, BOARD OF SUPERVISORS, 
DISTRICT 3

ਮੈਂਬਰ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬੋਰਡ, ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ 3

Vote for One
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ RICH DESMOND
 Highway Patrol Chief 

ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਚੀਫ 

○ GREGG FISHMAN
 Clean Energy Advocate 

ਸਾਫ ਊਰਜਾ ਸਮਰਥਕ 

CITY 
ਸ਼ਤਹਰ

CITY OF SACRAMENTO 
SACRAMENTO ਸ਼ਤਹਰ 

MEMBER, CITY COUNCIL, DISTRICT 2 
ਮੈਂਬਰ, ਨਗਰ ਕਾਉਂਤਸਲ, ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ 2 

Vote for One
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ SEAN LOLOEE
 Small Business Owner 

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ  

○ ALLEN WARREN
 Incumbent  

ਅਹੁਦੇਦਾਰ  

MEMBER, CITY COUNCIL, DISTRICT 8 
ਮੈਂਬਰ, ਨਗਰ ਕਾਉਂਤਸਲ, ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ 8 

Vote for One
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ LES SIMMONS
 Community Center Director  

ਕਕ੍ਮਊਕ੍ਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ   

○ MAI VANG
 College Scholarship Director   

ਕਾਲਜ ਵਜ਼ੀਫਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ   

CITY OF FOLSOM  
FOLSOM ਸ਼ਤਹਰ  

COUNCIL MEMBER  
ਕਾਉਂਤਸਲ ਮੈਂਬਰ  

Vote for no more than Two 
ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ 

○ JAYA BADIGA
 Business Owner 

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ  

○ JANINE BEDLEY
 Insurance Agent   

ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ   

○ JUSTIN SANDERS
 Retired Firefighter    

ਕ੍ਰਟਾਇਰਡ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ    

○ MARK MOORE
 Retired Fire Captain   

ਕ੍ਰਟਾਇਰਡ ਫਾਇਰ ਕੈਪਟਨ   

○ YK CHALAMCHERLA
 Small Business Owner    

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ    

○ JUSTIN RAITHEL
 Small Business Owner    

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ  

○ ROSARIO RODRIGUEZ
 Restaurant Owner    

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਮਾਲਕ   

○  

○



CITY OF GALT   
GALT ਸ਼ਤਹਰ  

COUNCIL MEMBER  
ਕਾਉਂਤਸਲ ਮੈਂਬਰ  

Vote for no more than Two 
ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ 

○ KEVIN PAPINEAU
 Criminal Investigator  

ਅਪਰਾਧ ਪੜਤਾਲ ਕਰਤਾ   

○ KAMI MARTIN
 Claims Service Consultant   

ਕਲੇਮ ਸੇਵਾ ਸਲਾਹਕਾਰ  

○ RANDY MORTON
 Business Owner     

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ     

○ JAY VANDENBURG
 Electrician    

ਕ੍ਬਜਲੀ ਦਾ ਕ੍ਮਸਤਰੀ    

○ KEITH JONES
 Private Works Manager    

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਰਕਸ ਮੈਨੇਜਰ   

○  

○

CITY CLERK    
ਤਸਟੀ ਕਲਰਕ    

Vote for One 
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ TINA HUBERT
 Appointed City Clerk  

ਕ੍ਨਯੁਕਤ ਕ੍ਸਟੀ ਕਲਰਕ   

○  

TREASURER   
ਿਜ਼ਾਨਚੀ   

Vote for One 
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ SHAUN L. FARRELL
 Galt City Treasurer  

Galt ਸ਼ਕ੍ਹਰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ   

○  

CITY OF ISLETON    
ISLETON ਸ਼ਤਹਰ   

COUNCIL MEMBER  
ਕਾਉਂਤਸਲ ਮੈਂਬਰ  

Vote for no more than Two 
ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ 

○ PAUL STEELE
 Retired Millwright  

ਕ੍ਰਟਾਇਰਡ ਕ੍ਮਲਰਾਈਟ   

○ BARBARA DOCKERY
 No Ballot Designation    

ਮਤ-ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ      

○ ROBERT JANKOVITZ
 No Ballot Designation    

ਮਤ-ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ    

○  

○

CITY CLERK    
ਤਸਟੀ ਕਲਰਕ    

Vote for One 
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

NO CANDIDATE FILED
ਕ੍ਕਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਭਰੇ

○  

TREASURER   
ਿਜ਼ਾਨਚੀ   

Vote for One 
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

NO CANDIDATE FILED
ਕ੍ਕਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਭਰੇ

○  

CITY OF CITRUS HEIGHTS     
CITRUS HEIGHTS ਸ਼ਤਹਰ    

COUNCIL MEMBER, DISTRICT 1   
ਕਾਉਂਤਸਲ ਮੈਂਬਰ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ 1   

Vote for One 
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ BRET DANIELS
 Operations Manager/Councilmember 

ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਰ/ ਕਾਉਂਕ੍ਸਲ ਮੈਂਬਰ   

○ NICOLE CASTOR
 Homemaker     

ਹੇਮ ਮੇਕਰ     

○  

COUNCIL MEMBER, DISTRICT 3   
ਕਾਉਂਤਸਲ ਮੈਂਬਰ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ 3   

Vote for One 
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ

○ THOMAS GOETZ
 Support Engineer  

ਸੱਪੋਰਟ ਇੰਜੀਕ੍ਨਅਰ   

○ TIM SCHAEFER
 Planning Commissioner/Businessman      

ਪਲਾਕ੍ਨੰਗ ਕਕ੍ਮਸ਼ਨਰ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ      

○  



CITY  
ਸ਼ਤਹਰ  

CITY OF RANCHO CORDOVA    
RANCHO CORDOVA ਸ਼ਤਹਰ  

COUNCIL MEMBER   
ਕਾਉਂਤਸਲ ਮੈਂਬਰ   

Vote for no more than Three 
ਕ੍ਤੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ 

○ JACK ZWALD
 Health Budget Manager   

ਕ੍ਸਹਤ ਬੱਜਟ ਮੈਨੇਜਰ   

○ DONALD TERRY
 Rancho Cordova City Council Member  

Rancho Cordova ਸ਼ਕ੍ਹਰ ਕਾਉਂਕ੍ਸਲ ਮੈਂਬਰ 

○ SIRI PULIPATI
 Senior Engineer/Mother

ਸੀਕ੍ਨਅਰ ਇੰਜੀਕ੍ਨਅਰ/ਮਾਤਾ 

○ DAVID SANDER
 City Councilmember/Scientist

ਕ੍ਸਟੀ ਕਾਉਂਕ੍ਸਲ ਮੈਂਬਰ/ਸਾਇੰਸਦਾਨ

○ ROBERT J. MCGARVEY
 Incumbent 

ਅਹੁਦੇਦਾਰ 

○ DONALD CHILDS
 Pharmaceutical Warehouse Worker  

ਔਸ਼ਧ ਕ੍ਨਰਮਾਣ ਗੋਦਾਮ ਵਰਕਰ  

○

○

○

CITY OF ELK GROVE    
ELK GROVE ਸ਼ਤਹਰ  

MAYOR   
ਮੇਅਰ   

Vote for One 
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ 

○ STEVE LY
 Mayor, City of Elk Grove/Counselor   

ਮੇਅਰ, Elk Grove ਸ਼ਕ੍ਹਰ/ਕਾਉਂਸਲਰ   

○ BRIAN PASTOR
 Clinical Documentation Consultant   

ਕਲੀਕ੍ਨਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ 

○ BOBBIE SINGH-ALLEN
 Governing Board Member, 
 Elk Grove Unified School District     

ਗਵਰਕ੍ਨੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ 
Elk Grove ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਸਕੂਲ ਕ੍ਡਸਕ੍ਟ੍ਰਕਟ

○

COUNCIL MEMBER, DISTRICT 1    
ਕਾਉਂਤਸਲ ਮੈਂਬਰ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ 1    

Vote for One 
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ 

○ DARREN SUEN (孫德鄰)
 Councilmember/Civil Engineer   

ਕਾਉਂਕ੍ਸਲ ਮੈਂਬਰ/ਕ੍ਸਕ੍ਵਲ ਇੰਜੀਕ੍ਨਅਰ   

○ ALI MOUA
 Businessperson/Counselor/Parent   

ਕਾਰੋਬਾਰੀ/ਕਾਉਂਸਲਰ/ਪੇਰੰਟ 

○

COUNCIL MEMBER, DISTRICT 3    
ਕਾਉਂਤਸਲ ਮੈਂਬਰ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ 3    

Vote for One 
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ 

○ ALEJANDRO GUTIERREZ-DUNCAN 
 Teacher, World Language    

ਟੀਚਰ, ਕ੍ਵਸ਼ਵ ਭਾਸ਼ਾ  

○ KEVIN SPEASE
 Local Business Owner    

ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ 

○ AMANDEEP SINGH
 Civil Engineer/Businessman     

ਕ੍ਸਕ੍ਵਲ ਇੰਜੀਕ੍ਨਅਰ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ 

○ MAUREEN CRAFT
 Local Businesswoman    

ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਔਰਤ

○ LYNN WHEAT
 Registered Nurse    

ਰਕ੍ਜਸਟਰਡ ਨਰਸ 

○



DISTRICT 
ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ 

SACRAMENTO  MUNICIPAL 
UTILITY DISTRICT

SACRAMENTO  ਤਮਊਂਸਪਲ 
ਯੂਤਟਤਲਟੀ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ

DIRECTOR, WARD 5    
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਾਰਡ 5    

Vote for One 
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ 

○ FATIMA T. MALIK 
 Community Engagement Specialist    

ਕਕ੍ਮਊਕ੍ਨਟੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਾਹਰ   

○ ROB KERTH
 Sacramento Municipal Utility 
 District Director, Ward 5     

Sacramento ਕ੍ਮਊਂਸਪਲ ਯੂਕ੍ਟਕ੍ਲਟੀ 
ਕ੍ਡਸਕ੍ਟ੍ਰਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਾਰਡ 5

○

SAN JUAN WATER DISTRICT (CSD)    
SAN JUAN ਵਾਟਰ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ (CSD)

DIRECTOR    
ਡਾਇਰੈਕਟਰ    

Vote for no more than Two  
ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ  

○ PAMELA TOBIN
 Incumbent    

ਅਹੁਦੇਦਾਰ    

○ MARK ONUFER
 Sales Engineer    

ਕ੍ਵਕਰੀ ਇੰਜੀਕ੍ਨਅਰ 

○ KENNETH H. MILLER
 Director, San Juan Water District     

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, San Juan ਵਾਟਰ ਕ੍ਡਸਕ੍ਟ੍ਰਕਟ 

○ MICHAEL “MIKE” MCRAE
 Utility Electrical Engineer    

ਯੂਕ੍ਟਕ੍ਲਟੀ ਇਲੈਕਕ੍ਟ੍ਰਕਲ ਇੰਜੀਕ੍ਨਅਰ

○ MITCH DION
 Utility Executive    

ਯੂਕ੍ਟਕ੍ਲਟੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ

○

○

COURTLAND FIRE 
PROTECTION DISTRICT 

COURTLAND ਫਾਇਰ 
ਸੁਰੱਤਿਆ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ  

DIRECTOR    
ਡਾਇਰੈਕਟਰ    

Vote for no more than Two  
ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ  

○ ANNAMARIE BERMUDEZ
 Human Resources Specialist    

ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਮਾਹਰ     

○ BARRY MCCLAIN
 Incumbent     

ਅਹੁਦੇਦਾਰ  

○ JIM WALLACE
 Environmental Consultant     

ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ 

○ DAVID M. WELCH
 Pastor     

ਪਾਦਰੀ 

○

○

WILTON  FIRE 
PROTECTION DISTRICT  

WILTON ਫਾਇਰ 
ਸੁਰੱਤਿਆ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ  

DIRECTOR    
ਡਾਇਰੈਕਟਰ    

Vote for no more than Three  
ਕ੍ਤੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ  

○ OBE BROWN
 Incumbent     

ਅਹੁਦੇਦਾਰ  

○ JOSEPH GUARDINO
 Director, Wilton Fire Protection District     

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, Wilton ਫਾਇਰ ਸੁਰੱਕ੍ਖਆ ਕ੍ਡਸਕ੍ਟ੍ਰਕਟ

○ ELIZABETH “BETSY” HITE
 Business Owner      

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ  

○ EDGAR MONROY
 Incumbent     

ਅਹੁਦੇਦਾਰ 

○

○

○



AMERICAN RIVER FLOOD 
CONTROL DISTRICT

ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਵਰ ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ

TRUSTEE     
ਟਰੱਸਟੀ     

Vote for no more than Two   
ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ   

○ SPENCER EBERLE
 Small Business Manager      

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੈਨੇਜਰ   

○ TAMIKA L’ECLUSE
 Appointed Incumbent

ਕ੍ਨਯੁਕਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ

○ CYRIL SHAH
 American River Flood Control District Trustee      

American ਕ੍ਰਵਰ ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਕ੍ਡਸਕ੍ਟ੍ਰਕਟ 

○ STEVEN MAVIGLIO
 Small Business Owner      

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ  

○

○

FULTON-EL CAMINO RECREATION  
 AND PARK DISTRICT  

FULTON-EL CAMINO ਰੀਕ੍ੀਏਸ਼ਨ 
 ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ

DIRECTOR      
ਡਾਇਰੈਕਟਰ      

Vote for no more than Three    
ਕ੍ਤੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ    

○ LAURA LAVALLEE
 Retired Civil Engineer       

ਕ੍ਰਟਾਇਰਡ ਕ੍ਸਕ੍ਵਲ ਇੰਜੀਕ੍ਨਅਰ    

○ TERESA M. HIGGINS
 Incumbent

ਅਹੁਦੇਦਾਰ

○ PAMELA STATHOS
 Customer Service Representative       

ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਕ੍ਤਕ੍ਨਧ  

○ KATHLEEN STRICKLIN
 Director, Fulton El Camino Recreation 
 and Park District

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, Fulton El Camino ਰੀਰਿੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ 
ਪਾਰਕ ਕ੍ਡਸਕ੍ਟ੍ਰਕਟ 

○
 

○

○

NORTH HIGHLANDS RECREATION  
 AND PARK DISTRICT   

NORTH HIGHLANDS ਰੀਕ੍ੀਏਸ਼ਨ 
 ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ   

DIRECTOR      
ਡਾਇਰੈਕਟਰ      

Vote for no more than Three    
ਕ੍ਤੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ    

○ CRYSTAL HARDING-JENKINS
 Social Worker       

ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ    

○ MAX SEMENENKO
 Business Owner 

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ 

○ PEDRO MARQUEZ
 Incumbent        

ਅਹੁਦੇਦਾਰ   

○ BEAU REYNOLDS
 Youth Nonprofit Director

ਯੂਥ ਨੌਨ-ਪ੍ਰੋਕ੍ਫਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

○ DIANE M. RICHARDS
 Incumbent 

ਅਹੁਦੇਦਾਰ 

○

○

○



MEASURES SUBMITTED TO THE VOTERS
ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਤਵਤ ਕਾਨੰੂਨ 

STATE
ਰਾਜ

STATE PROPOSITION 14
ਰਾਜ ਵਲੋਂ  ਪ੍ਰਸਤਾਵ 14

14 AUTHORIZES BONDS CONTINUING 
STEM CELL RESEARCH. INITIATIVE 
STATUTE. Authorizes $5.5 billion state bonds 
for: stem cell and other medical research,  
including training; research facility construction; 
administrative costs. Dedicates $1.5 billion to 
brain-related diseases. Appropriates General 
Fund moneys for repayment. Expands related 
programs. Fiscal Impact: Increased state costs 
to repay bonds estimated at about $260 million 
per year over the next roughly 30 years.

14 ਸਟਮੈ ਸਲੈ ਤਰਸਰਚ ਜਾਰੀ ਰਿੱਣ ਲਈ ਬਾਡਂਾਂ 
ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਅਰਭੰਕ ਕਾਨੰੂਨ $5.5 
ਕ੍ਬਲੀਅਨ ਦ ੇਬਾਡਂਾ ਂਨੂ ੰਇਹਨਾ ਂਉਦਸ਼ੇਾ ਂਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 
ਕ੍ਦਦੰਾ ਹੈ: ਸਟਮੈ ਸਲੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮਡੈੀਕਲ ਕ੍ਰਸਰਚ, 
ਕ੍ਜਸ ਕ੍ਵਚੱ ਕ੍ਸਖਲਾਈ, ਕ੍ਰਸਰਚ ਸਕੁ੍ਵਧਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ੍ਨਕ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਕ੍ਮਲ ਹਨ। $1.5 ਕ੍ਬਲੀਅਨ ਕ੍ਦਮਾਗ 
ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕ੍ਬਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕ੍ਨਰਧਾਕ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਭੁਗਤਾਨ ਦ ੇਲਈ ਜਨਰਲ ਫਡੰ ਦ ੇਪਸੈ ੇਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 
ਕ੍ਵਚੱ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮਾ ਂਦਾ ਕ੍ਵਸਤਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਕ੍ਵਤੱੀ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਬਾਡਂਾ ਂਦ ੇਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦ ੇਵਾਧੂ 
ਖਰਚੇ ਜੋ ਅਗਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲਾ ਂਲਈ ਲਗਭਗ 
$260 ਕ੍ਮਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋੋਣਗ।ੇ

○YES / ਹਾਂਂ
○NO / ਨਹੀਂ

STATE PROPOSITION 15
ਰਾਜ ਵਲੋਂ  ਪ੍ਰਸਤਾਵ 15

15 INCREASES FUNDING SOURCES 
FOR PUBLIC SCHOOLS, COMMUNITY 
COLLEGES, AND LOCAL GOVERNMENT 
SERVICES BY CHANGING TAX 
ASSESSMENT OF COMMERCIAL AND 
INDUSTRIAL PROPERTY. INITIATIVE 
CONSTITUTIONAL AMENDMENT. Taxes 
such properties based on current market value, 
instead of purchase price. Fiscal Impact:  
Increased property taxes on commercial 
properties worth more than $3 million providing 
$6.5 billion to $11.5 billion in new funding to local 
governments and schools.

15 ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯਤੋਗਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 
ਤਨਰਧਾਰਣ ਤਵਚੱ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਪਬਤਲਕ ਸਕੂਲਾ,ਂ 
ਕਤਮਊਤਨਟੀ ਕਾਤਲਜਾ ਂਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ 
ਸਵੇਾਵਾ ਂਲਈ ਫੰਤਡੰਗ ਦ ੇਸਰੋਤਾ ਂਤਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ 
ਹ।ੈ  ਸਤੰਵਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਪਤਹਲ। ਅਕ੍ਜਹੀਆਂ 
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਟਕੈਸ ਖਰੀਦ ਮੁਲੱ ਦੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ 
ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦ ੇਉੱਪਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਵਤੱੀ ਪ੍ਰਭਾਵ: $3 
ਕ੍ਮਲੀਅਨ ਤਂੋੋ ਵਧੱ ਮੁਲੱ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ 'ਤੇ 
ਵਾਧ ੂਟਕੈਸ ਕ੍ਜਸ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰਾ ਂਅਤੇ ਸਕੂਲਾ ਂਨੂੰ 
$6.5 ਕ੍ਬਲੀਅਨ ਤੋਂ $11.5 ਕ੍ਬਲੀਅਨ ਨਵੀਂ ਫਕੰ੍ਡੰਗ ਵਜੋਂ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਗੇਾ।

○YES / ਹਾਂ
○NO / ਨਹੀਂ

STATE PROPOSITION 16
ਰਾਜ ਵਲੋਂ  ਪ੍ਰਸਤਾਵ 16

16 ALLOWS DIVERSITY AS A FACTOR 
IN PUBLIC EMPLOYMENT, EDUCATION, 
AND CONTRACTING DECISIONS.  
LEGISLATIVE CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT. Permits government decision-
making policies to consider race, sex, color, 
ethnicity, or national origin in order to address 
diversity by repealing constitutional provision 
prohibiting such policies. Fiscal Impact: No 
direct fiscal effect on state and local entities. 
The effects of the measure depend on the future 
choices of state and local government entities 
and are highly uncertain.

16 ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਤਸੱਤਿਆ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦਣੇ 
ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਤਲਆਂ ਤਵਚੱ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੰੂ ਇਕੱ ਕਾਰਕ 
ਵਜੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਦੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਸਤੰਵਧਾਨਕ 
ਸੋਧ। ਵਨੰ-ਸਵੁਨੰਤਾ ਕ੍ਲਆਉਣ ਦ ੇਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 
ਫਸੈਲਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂ ੰਨਸਲ, ਕ੍ਲੰਗ, ਰਗੰ, ਜਾਤੀ 
ਜਾ ਂਕਮੌੀ ਮਲੂ ਦ ੇਉੱਪਰ ਕ੍ਵੱਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 
ਕ੍ਦੰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਜਸਦ ੇਲਈ ਇਹਨਾ ਂਨੀਤੀਆਂਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 
ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜੂੌਦਾ ਸਕੰ੍ਵਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾ ਂਨੂ ੰਰਦੱ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਵਤੱੀ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਰਾਜ ਜਾ ਂਲੋਕਲ ਹੋਂਦਾ ਂ'ਤੇ ਕਈੋ 
ਕ੍ਸੱਧਾ ਕ੍ਵਤੱੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਦ ੇਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਜ 
ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਂਦਾ ਂਦੀਆਂ ਭਕ੍ਵਖੱ ਕ੍ਵਚੱ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾ ਂ'ਤੇ ਕ੍ਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹਨ 
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਜ਼ਆਦਾ ਅਕ੍ਨਸ਼ਕ੍ਚਤ ਹਨ।

○YES / ਹਾਂ
○NO / ਨਹੀਂ



STATE PROPOSITION 17
ਰਾਜ ਵਲੋਂ  ਪ੍ਰਸਤਾਵ 17

17  RESTORES RIGHT TO VOTE AFTER 
COMPLETION OF PRISON TERM.
LEGISLATIVE CONSTITUTIONAL
AMENDMENT. Restores voting rights upon 
completion of prison term to persons who have 
been disqualified from voting while serving a 
prison term.  Fiscal Impact: Annual county costs, 
likely in the hundreds of thousands of dollars 
statewide, for voter registration and ballot 
materials. One-time state costs, likely in the 
hundreds of thousands of dollars, for voter 
registration cards and systems.

17  ਕੈਦ ਦਾ ਅਰਸਾ ਪਰੂਾ ਹਣੋ ਦ ੇਬਾਅਦ ਵੋਟ 
ਕਰਨ ਦ ੇਹਕੱ ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ 
ਸੰਤਵਧਾਨਕ ਸਧੋ। ਕਦੈ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਰੂੀ ਹੋਣ ਦ ੇਬਾਅਦ 
ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦ ੇਵਟੋ ਕਰਨ ਦ ੇਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਕ੍ਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂ ੰਕਦੈ ਦ ੇਅਰਸ ੇਦਰੌਾਨ ਵਟੋ ਪਾਉਣ ਦ ੇਅਯੋਗ 
ਕਰਾਰ ਕ੍ਦੱਤਾ ਕ੍ਗਆ ਹੈ।  ਕ੍ਵੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਵਟੋਰ ਰਕ੍ਜਸਟ੍ਰਸ਼ੇਨ 
ਅਤੇ ਮਤ-ਪਤੱਰ ਲਈ ਸਮਗੱਰੀ ਦ ੇਉੱਪਰ ਪਰੂ ੇਰਾਜ ਕ੍ਵੱਚ 
ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਦ ੇਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ 
ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਟੋਰ ਰਕ੍ਜਸਟ੍ਰਸ਼ੇਨ ਕਾਰਡਾ ਂਅਤੇ 
ਕ੍ਵਵਸਥਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦ ੇਰਾਜ ਦ ੇਖਰਚੇ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ 
ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭੰਾਵਨਾ ਹੈ।

○YES / ਹਾਂ
○NO / ਨਹੀਂ

STATE PROPOSITION 18
ਰਾਜ ਵਲੋਂ  ਪ੍ਰਸਤਾਵ 18

18 AMENDS CALIFORNIA 
CONSTITUTION TO PERMIT
17-YEAR-OLDS TO VOTE IN PRIMARY 
AND SPECIAL ELECTIONS IF THEY 
WILL TURN 18 BY THE NEXT GENERAL 
ELECTION AND BE OTHERWISE 
ELIGIBLE TO VOTE. LEGISLATIVE 
CONSTITUTIONAL AMENDMENT. Fiscal
Impact: Increased statewide county costs likely 
between several hundreds of thousands of 
dollars and $1 million every two years. Increased 
one-time costs to the state of hundreds of  
thousands of dollars.

18 CALIFORNIA ਦ ੇਸੰਤਵਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਤਂਕ 17-ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ 
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣਾ ਂਤਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਦਤੱੀ ਜਾਏ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ 
ਚੋਣਾ ਂਤਕ 18 ਸਾਲ ਦ ੇਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵੋਟ 
ਕਰਨ ਲਈ ਯਗੋ ਹੋ ਜਾਣਗ।ੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਸੰਤਵਧਾਨਕ 
ਸਧੋ। ਕ੍ਵਤੱੀ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਹਰ ਦ ੋਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰੂ ੇਰਾਜ ਕ੍ਵੱਚ 
ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਦ ੇਖਰਕ੍ਚਆਂ ਕ੍ਵੱਚ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ 
ਅਤੇ $1 ਕ੍ਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦ ੇਕ੍ਵਚਕਾਰ ਵਾਧਾ। ਰਾਜ 
ਦ ੇਖਰਕ੍ਚਆਂ ਕ੍ਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕ੍ਵੱਚ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰ 
ਡਾਲਰਾ ਂਦਾ ਵਾਧਾ।

○YES / ਹਾਂ
○NO / ਨਹੀਂ

STATE PROPOSITION 19
ਰਾਜ ਵਲੋਂ  ਪ੍ਰਸਤਾਵ 19

19 CHANGES CERTAIN PROPERTY 
TAX RULES. LEGISLATIVE 
CONSTITUTIONAL AMENDMENT. Allows
homeowners who are over 55, disabled, or 
wildfire/disaster victims to transfer primary 
residence’s tax base to replacement residence. 
Changes taxation of family-property transfers. 
Establishes fire protection services fund. Fiscal 
Impact: Local governments could gain tens 
of millions of dollars of property tax revenue 
per year, probably growing over time to a few 
hundred million dollars per year. Schools could 
receive similar property tax gains.

19 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦ ੇਕੁਝ ਤਨਯਮਾ ਂਤਵੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਸੰਤਵਧਾਨਕ ਸਧੋ। 
ਇਸ ਗਲੱ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕ੍ਦੰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਕ ਜੋ ਲੋਕ ਮਕਾਨ ਦੇ 
ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ 55 ਤੋਂ ਵਧੱ ਉਮਰ ਦ ੇਹਨ, ਕ੍ਵਕਲਾਂਗਂ 
ਹਨ ਜਾ ਂਜੰਗਲੀ ਅਗੱ ਜਾ ਂਕੁਦਰਤੀ ਕ੍ਬਪਦਾ ਦ ੇਕ੍ਸ਼ਕਾਰ 
ਹਨ, ਉਹਨਾ ਂਦ ੇਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕ੍ਰਹਾਇਸ਼ ਦ ੇਟਕੈਸ ਆਧਾਰ 
ਨੰੂ ਬਦਲ ਕ ੇਬਦਲਵੀਂ ਕ੍ਰਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਸਂਫਰ ਕਰ ਕ੍ਦਤੱਾ 
ਜਾਏ। ਪਕ੍ਰਵਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟ੍ਰਾਸਂਫਰਾ ਂਦ ੇਟਕੈਸ ਕ੍ਨਰਧਾਰਣ 
ਨੰੂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਸਰੁਕੱ੍ਖਆ ਸਵੇਾਵਾ ਂਫਡੰ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਵਤੱੀ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰਾ ਂਨੂੰ 
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਕੈਸ ਕ੍ਵਚੱ ਕਈ ਕ੍ਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ 
ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਧੱ ਕ ੇਕਈ ਸੌ 
ਕ੍ਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾ ਂਨੂ ੰਇਸੇ 
ਵਰਗ ੇਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਕੈਸ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ।

○YES / ਹਾਂ
○NO / ਨਹੀਂ



STATE PROPOSITION 20
ਰਾਜ ਵਲੋਂ  ਪ੍ਰਸਤਾਵ 20

20 RESTRICTS PAROLE FOR CERTAIN 
OFFENSES CURRENTLY CONSIDERED 
TO BE NON-VIOLENT. AUTHORIZES 
FELONY SENTENCES FOR CERTAIN 
OFFENSES CURRENTLY TREATED 
ONLY AS MISDEMEANORS.
INITIATIVE STATUTE. Limits access to 
parole program established for non-violent 
offenders who have completed the full term of 
their primary offense by eliminating eligibility for 
certain offenses. Fiscal Impact: Increase in state 
and local correctional, court, and law 
enforcement costs likely in the tens of millions of 
dollars annually, depending on implementation.

20 ਕੁਝ ਜੁਰਮਾ ਂਲਈ, ਤਜਨ੍ਹਾ ਂਨੰੂ ਵਰਤਮਾਨ ਤਵੱਚ 
ਅਤਹਸੰਕ ਮਤੰਨਆ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਪਰੋੈਲ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ। 
ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾ ਂਲਈ, ਤਜਨ੍ਹਾ ਂਨੰੂ ਵਰਤਮਾਨ ਤਵੱਚ ਛੋਟੇ 
ਅਪਰਾਧ ਸਮਤਝਆ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਮਹਾ ਂਅਪਰਾਧ ਦੀ 
ਸਜ਼ਾ ਦਣੇ ਦਾ ਅਤਧਕਾਰ ਤਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਅਰਭੰਕ ਕਾਨੰੂਨ। 
ਆਪਣੇ ਮਲੂ ਜੁਰਮ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅਰਸਾ ਪਰੂਾ ਕਰ ਚੁਕੇ 
ਅਕ੍ਹਸੰਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਪਰੈਲੋ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ 
ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਕ੍ਜਸਦ ੇਲਈ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾ ਂਲਈ ਇਸਦੀ 
ਯੋਗਤਾ ਨੂ ੰਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।  ਕ੍ਵਤੱੀ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਰਾਜ 
ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰਾ ਂਦ ੇਸਧੁਾਰਾਤਮਕ, ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ 
ਕਾਨੂਨੰ ਪਾਲਣਾ ਦ ੇਖਰਕ੍ਚਆਂ ਕ੍ਵਚੱ ਕਈ ਕ੍ਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ 
ਸਾਲਾਨਾ ਦ ੇਵਾਧ ੇਦੀ ਸਭੰਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਮੀਲ ਦ ੇਉੱਪਰ 
ਕ੍ਨਰਭਰ ਕਰਗੇਾ।

○YES / ਹਾਂ
○NO / ਨਹੀਂ

STATE PROPOSITION 21
ਰਾਜ ਵਲੋਂ  ਪ੍ਰਸਤਾਵ 21

21 EXPANDS LOCAL GOVERNMENTS’ 
AUTHORITY TO ENACT RENT CONTROL 
ON RESIDENTIAL PROPERTY.
INITIATIVE STATUTE. Allows local 
governments to establish rent control on 
residential properties over 15 years old. Local 
limits on rate increases may differ from statewide 
limit. Fiscal Impact: Overall, a potential reduction 
in state and local revenues in the high tens of 
millions of dollars per year over time. Depending 
on actions by local communities, revenue losses 
could be less or more.

21 ਤਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦ ੇਤਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲੋਕਲ 
ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਤਨਯਤੰ੍ਰਣ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰੰਭਕ 
ਕਾਨੰੂਨ। ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰਾ ਂਨੂ ੰਇਜਾਜ਼ਤ ਕ੍ਦੰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਕ ਉਹ 
15 ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਵਧੱ ਪਰੁਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦ ੇਕ੍ਕਰਾਏ 
'ਤੇ ਕ੍ਨਯੰਤ੍ਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ। ਦਰਾ ਂਕ੍ਵਚੱ ਵਾਧ ੇਦੀਆਂ 
ਸਥਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾ ਂਰਾਜ ਦ ੇਪਧੱਰ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾ ਂਨਾਲੋਂ  ਵਖੱ 
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕ੍ਵੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਕੁਲੱ ਕ੍ਮਲਾ ਕ,ੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 
ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰਾ ਂਦੀ ਆਮਦਨ ਕ੍ਵੱਚ 
ਸਾਲਾਨਾ ਕਈ ਕ੍ਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਭੰਾਵਨਾ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਕਕ੍ਮਊਕ੍ਨਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ 
ਕ੍ਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਕ੍ਵੱਚ ਘਾਟਾ ਘੱਟ 
ਜਾ ਂਵਧੱ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

○YES / ਹਾਂ
○NO / ਨਹੀਂ

STATE PROPOSITION 22
ਰਾਜ ਵਲੋਂ  ਪ੍ਰਸਤਾਵ 22

22 EXEMPTS APP-BASED 
TRANSPORTATION AND DELIVERY 
COMPANIES FROM PROVIDING 
EMPLOYEE BENEFITS TO CERTAIN 
DRIVERS. INITIATIVE STATUTE.
Classifies app-based drivers as “independent 
contractors,” instead of “employees,” and 
provides independent-contractor drivers other
compensation, unless certain criteria are met. 
Fiscal Impact: Minor increase in state income 
taxes paid by rideshare and delivery company 
drivers and investors.

22 ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਟ੍ਰਾਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਡਲੀਵਰੀ 
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਡ੍ਰ ਾਈਵਰਾ ਂਨੰੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਤੈਨਤਫਟ 
ਦਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਤਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਰੰਭਕ ਕਾਨੰੂਨ। ਐਪ-
ਅਧਾਰਤ ਡ੍ਰ ਾਈਵਰਾ ਂਨੂ ੰ"ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ" ਦੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ 
"ਸਤੰੁਤਰ ਠੇਕਦੇਾਰਾ"ਂ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਤੰੁਤਰ ਠੇਕਦੇਾਰਾ-ਂਡ੍ਰ ਾਈਵਰਾ ਂਨੂ ੰਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਮਆੁਵਜ਼ਾ 
ਕ੍ਦੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾ ਂਪਰੂੀਆਂ ਨਹੀਂ 
ਹੰੁਦੀਆਂਂ। ਕ੍ਵਤੱੀ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਰਾਈਡਸ਼ਅੇਰ ਅਤੇ ਕ੍ਡਲੀਵਰੀ 
ਕਪੰਨੀ ਦ ੇਡ੍ਰ ਾਈਵਰਾ ਂਅਤੇ ਕ੍ਨਵਸ਼ੇਕਾ ਂਵਲੋਂ  ਕ੍ਦਤੇੱ ਜਾਦਂ ੇਰਾਜ 
ਦ ੇਆਮਦਨੀ ਟਕੈਸਾ ਂਕ੍ਵੱਚ ਮਾਮਲੂੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵਗੇਾ।

○YES / ਹਾਂ
○NO / ਨਹੀਂ



STATE PROPOSITION 23
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23 ESTABLISHES STATE 
REQUIREMENTS FOR KIDNEY DIALYSIS 
CLINICS. REQUIRES ON-SITE MEDICAL 
PROFESSIONAL. INITIATIVE STATUTE. 
Requires physician, nurse practitioner or  
physician assistant on site during dialysis  
treatment. Prohibits clinics from reducing 
services without state approval. Prohibits clinics 
from refusing to treat patients based on payment 
source. Fiscal Impact: Increased state and 
local government costs likely in the low tens of 
millions of dollars annually.

23 ਗਰੁਦ ੇਦ ੇਡਾਇਲਤਸਸ ਦ ੇਲਈ ਰਾਜ ਵਲੋਂ  ਲੋੜਾਂ 
ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ  ਮਕੇੌ ‘ਤੇ ਮਡੈੀਕਲ ਪਸ਼ੇਵੇਰ ਦੀ 
ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਮਗੰ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਅਰਭੰਕ ਕਾਨੰੂਨ। ਮਗੰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਕ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਪ੍ਰਕੈਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾ ਂਡਾਕਟਰ 
ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਲਕ੍ਸਸ ਦ ੇਇਲਾਜ ਦ ੇਸਮੇਂ ਮਜੂੌਦ ਰਹੇ। 
ਰਾਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦ ੇਕ੍ਬਨਾ ਕਲੀਕ੍ਨਕਾ ਂਵਲੋਂ  ਸਵੇਾਵਾ ਂਘੱਟ 
ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਕ੍ਨਕਾ ਂਵਲੋਂ  ਭੁਗਤਾਨ 
ਦ ੇਸਰਤੋ ਦ ੇਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਵੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ: 
ਰਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰਾ ਂਦ ੇਖਰਚੇ ਕ੍ਵੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁਝ 
ਕ੍ਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾ ਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

○YES / ਹਾਂ
○NO / ਨਹੀਂ

STATE PROPOSITION 24
ਰਾਜ ਵਲੋਂ  ਪ੍ਰਸਤਾਵ 24

24 AMENDS CONSUMER PRIVACY 
LAWS. INITIATIVE STATUTE. Permits
consumers to: prevent businesses from sharing 
personal information, correct inaccurate personal 
information, and limit businesses’ use of “sensitive 
personal information,” including precise  
geolocation, race, ethnicity, and health information.
Establishes California Privacy Protection Agency. 
Fiscal Impact: Increased annual state costs of at 
least $10 million, but unlikely exceeding low tens of 
millions of dollars, to enforce expanded consumer 
privacy laws. Some costs would be offset by 
penalties for violating these laws.

24 ਉਪਭੋਗਤਾ ਤਨਜਤਾ ਕਾਨੰੂਨਾ ਂਤਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ 
ਹ।ੈ ਅਰਭੰਕ ਕਾਨੰੂਨ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾ ਂਨੂ ੰਇਜਾਜ਼ਤ ਕ੍ਦੰਦਾ 
ਹੈ ਕ੍ਕ ਉਹ: ਕਾਰਬੋਾਰਾ ਂਨੂ ੰਕ੍ਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਝਂੀ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਰਕੋਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕ੍ਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ੰਸਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਕਾਰਬੋਾਰਾ ਂਵਲੋਂ  "ਸਵੰਦੇਨਸ਼ੀਲ ਕ੍ਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਨੂ ੰਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਕ੍ਜਸ ਕ੍ਵੱਚ ਸਹੀ ਭੂਗਕੋ੍ਲਕ ਸਕ੍ਥਤੀ, ਨਸਲ, 
ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਕ੍ਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। California 
ਪ੍ਰਾਇਵਸੇੀ ਸਰੁਕੱ੍ਖਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਵਤੱੀ 
ਪ੍ਰਭਾਵ: ਕ੍ਵਸਤਰਤ ਕ੍ਨਜਤਾ ਕਾਨੂਨੰਾ ਂਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਕ੍ਵੱਚ 
ਰਾਜ ਦ ੇਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਕ੍ਵਚੱ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ $10 ਕ੍ਮਲੀਅਨ ਦਾ 
ਵਾਧਾ ਹੋਵਗੇਾ ਪਰ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦ ੇਇਸ ਨਾਲੋਂ  ਬਹੁਤ ਕ੍ਜ਼ਆਦਾ 
ਹੋਣ ਦੀ ਸਭੰਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।  ਕੁਝ ਖਰਕ੍ਚਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ 
ਇਹਨਾ ਂਕਾਨੰੂਨਾ ਂਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਲੱਗ ੇਜੁਰਮਾਕ੍ਨਆਂ ਨਾਲ 
ਹੋ ਜਾਏਗੀ।

○YES / ਹਾਂ
○NO / ਨਹੀਂ

STATE PROPOSITION 25
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25 REFERENDUM ON LAW THAT 
REPLACED MONEY BAIL WITH SYSTEM 
BASED ON PUBLIC SAFETY AND 
FLIGHT RISK. A “Yes” vote approves, and 
a “No” vote rejects, law replacing money bail 
with system based on public safety and flight 
risk. Fiscal Impact: Increased costs possibly in 
mid hundreds of millions of dollars annually for 
a new process for release from jail prior to trial. 
Decreased county jail costs, possibly in high tens 
of millions of dollars annually.

25 ਉਸ ਕਾਨੰੂਨ 'ਤੇ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤਜਸਨੇ ਪੈਤਸਆਂ 
ਵਾਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਇੱਕ ਤਵਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ 
ਕੀਤੀ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਤਿਆ ਅਤੇ ਉਡਾਨ ਦ ੇਜੋਿਮ 
'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। "ਹਾ"ਂ ਉਸ ਕਾਨੂਨੰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਅਤੇ 
"ਨਹੀਂ" ਅਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਜੋ ਪਕੈ੍ਸਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਥਾਂ 
'ਤੇ ਇਕ ਅਕ੍ਜਹੀ ਕ੍ਵਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ 
ਸਰੁਕੱ੍ਖਆ ਅਤੇ ਉਡਾਨ ਦ ੇਜੋਖਮ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕ੍ਵੱਤੀ 
ਪ੍ਰਭਾਵ: ਮਕੁਦਮ ੇਤੋਂ ਪਕ੍ਹਲਾ ਂਜੇਲ੍ਹ  ਤੋਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਵੀਂ 
ਪ੍ਰਕ੍ਕਕ੍ਰਆ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁਝ ਸ ੌਕ੍ਮਲੀਅਨ 
ਡਾਲਰ ਦ ੇਵਾਧ ੂਖਰਚੇ ਦੀ ਸਭੰਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਉਂਟੀ ਦ ੇਜੇਲ੍ਹ  
ਦ ੇਖਰਕ੍ਚਆਂ ਕ੍ਵੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਈ ਕ੍ਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ 
ਕਮੀ ਦੀ ਸਭੰਾਵਨਾ ਹੈ।

○YES / ਹਾਂ
○NO / ਨਹੀਂ



CITY
ਸ਼ਤਹਰ

CITY OF SACRAMENTO
SACRAMENTO ਸ਼ਤਹਰ

MEASURE A
ਕਾਰਵਾਈ A

A Shall the measure known as the 
‘Sacramento Mayoral Accountability and  
Community Equity Act’ – which amends the 
City of Sacramento charter to establish a 
mayor-council form of government; establish 
participatory budgeting for citizens’ direct input; 
require analysis of impacts of certain council 
decisions on racial, ethnic, LGBTQ, and gender 
groups; require a specified portion of the budget 
be invested in inclusive economic development 
and youth services; makes permanent the city’s 
ethics commission; and make other changes – 
be adopted?

A ਕੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂ,ੰ ਕ੍ਜਸਦਾ ਨਾ ਂ‘Sacramento 
ਮਅੇਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦਹੇੀ ਅਤੇ ਕਕ੍ਮਊਕ੍ਨਟੀ ਕ੍ਨਆਂਪਰੂਨਤਾ 
ਕਾਨੂਨੰ’ ਹੈ – ਜੋ Sacramento ਸ਼ਕ੍ਹਰ ਦ ੇਚਾਰਟਰ 
ਕ੍ਵਚੱ ਸਧੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਮਅੇਰ-ਕਾਉਂਕ੍ਸਲ ਦ ੇਰਪੂ ਦੀ 
ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕ;ੇ ਨਾਗਕ੍ਰਕਾ ਂਦ ੇਕ੍ਸੱਧ ੇਯੋਗਦਾਨ 
ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਬਜਕ੍ਟੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ 
ਹੈ; ਕਾਉਂਕ੍ਸਲ ਦ ੇਕੁਝ ਫਸੈਕ੍ਲਆਂ ਦ ੇਨਸਲੀ, ਜਾਤੀ, 
LGBTQ, ਅਤੇ ਲੈਂ ਕ੍ਗਕ ਸਮਹੂਾ ਂਉੱਪਰ ਪਣੈ ਵਾਲੇ ਅਸਰ 
ਦ ੇਕ੍ਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਮਗੰ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਮਗੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਕ 
ਬੱਜਟ ਦ ੇਇਕ ਕ੍ਵਸ਼ਸ਼ੇ ਕ੍ਹੱਸ ੇਦਾ ਕ੍ਨਵਸ਼ੇ ਆਰਕ੍ਥਕ ਕ੍ਵਕਾਸ 
ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸਵੇਾਵਾ ਂਕ੍ਵਚੱ ਕੀਤਾ ਜਾਏ; ਸ਼ਕ੍ਹਰ ਦ ੇਨੈਕ੍ਤਕਤਾ 
ਕਕ੍ਮਸ਼ਨ ਨੂ ੰਸਥਾਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ – ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕ੍ਦਤੱੀ ਜਾਏ?

○YES / ਹਾਂ
○NO / ਨਹੀਂ

SCHOOL
ਸਕੂਲ

RIVER DELTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
RIVER DELTA ਯੂਤਨਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਤਡਸਤਟ੍ਰਕਟ

MEASURE J
ਕਾਰਵਾਈ J

J To upgrade schools, retain/attract quality 
teachers by repairing leaky roofs; removing 
asbestos/mold; building science labs; updating 
aging technology, fire/drinking water safety; 
repairing, constructing, equipping/acquiring 
educational facilities to prepare students for 
college/careers, shall River Delta Unified School 
District issue $45,700,000 in bonds at legal rates 
levying an estimated 6¢/$100 of assessed value, 
averaging $2,600,000 raised annually while 
bonds are outstanding, requiring audits, citizens’ 
oversight/ all funds used locally, be adopted?

J ਸਕੂਲਾ ਂਨੂ ੰਅਪਗ੍ਰਡੇ ਕਰਨ, ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦ ੇਟੀਚਰਾਂ 
ਨੂ ੰਬਰਕਰਾਰ ਰਖੱਣ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕ੍ਜਸ 
ਦ ੇਲਈ ਚੋਂਦੀਆਂ ਛੱਤਾ ਂਦੀ ਮਰੁਮੰਤ ਕਰਕ;ੇ ਐਸਬਸਟਸ/
ਮਲੋਡ ਹਟਾ ਕ;ੇ ਸਾਇੰਸ ਲਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕ;ੇ 
ਪਰੁਾਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂ ੰਅਪਡੇਟ ਕਰਕ;ੇ ਅਗਨੀ ਸਰੁਕੱ੍ਖਆ 
ਅਤੇ ਪੀਣ ਦ ੇਪਾਣੀ ਨੂ ੰਸਕੁ੍ਨਸ਼ਕ੍ਚਤ ਕਰਕ;ੇ ਕ੍ਵਕੱ੍ਦਅਕ 
ਸਕੁ੍ਵਧਾਵਾ ਂਦੀ ਮਰੁਮੰਤ, ਉਸਾਰੀ, ਸਾਧਨਾ ਂਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ 
ਅਕ੍ਜਹੀਆਂ ਸਕੁ੍ਵਧਾਵਾ ਂਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕ੍ਵਕ੍ਦਆਰਥੀਆਂ 
ਨੂ ੰਕਾਲਜ/ਕਰੈੀਅਰ ਲਈ ਕ੍ਤਆਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਕੀ River 
Delta ਯੂਕ੍ਨਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਕ੍ਡਸਕ੍ਟ੍ਰਕਟ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਰਾ ਂਤੇ 
$45,700,000 ਦ ੇਬਾਡਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਜਨ੍ਹਾ ਂ
ਦ ੇਕ੍ਨਰਧਾਰਤ ਮੁਲੱ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 6¢/$100 ਦੀ ਵਸਲੂੀ 
ਕਰਨ ਨਾਲ, ਬਾਡਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣਗ,ੇ ਔਸਤਨ 
$2,600,000 ਸਾਲਾਨਾ ਇਕਠੱਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਗੇਾ ਕ੍ਜਸਦਾ 
ਆਕ੍ਡਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਗਕ੍ਰਕ ਕ੍ਨਗਰਾਨੀ ਹੋਵਗੇੀ ਅਤੇ 
ਸਾਡੇ ਫਡੰਾ ਂਦੀ ਕ੍ਸਰਫ ਸਥਾਨਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵਗੇੀ?

○BONDS-YES / ਬਾਂਡ - ਹਾਂ
○BONDS-NO / ਬਾਂਡ - ਨਹੀਂ

MEASURE K
ਕਾਰਵਾਈ K

K To upgrade schools, retain/attract quality 
teachers by repairing leaky roofs; removing 
asbestos/mold; keeping schools safe; updating 
technology, fire/drinking water safety; repairing, 
constructing, equipping/acquiring educational 
facilities to prepare students for college/jobs/
careers, shall River Delta Unified School District 
issue $14,600,000 in bonds at legal rates levying 
an estimated 6¢/$100 of assessed value,  
averaging $845,000 raised annually while 
bonds are outstanding, requiring audits, citizens’ 
oversight/all funds used locally, be adopted?

K ਸਕੂਲਾ ਂਨੂ ੰਅਪਗ੍ਰਡੇ ਕਰਨ, ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦ ੇਟੀਚਰਾਂ 
ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖੱਣ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕ੍ਜਸ 
ਦ ੇਲਈ ਚੋਂਦੀਆਂ ਛੱਤਾ ਂਦੀ ਮਰੁਮੰਤ ਕਰਕ;ੇ ਐਸਬਸਟਸ 
/ਮਲੋਡ ਹਟਾ ਕ;ੇ ਸਕੂਲਾ ਂਨੂ ੰਸਰੁਕੱ੍ਖਅਤ ਰਖੱਦ ੇਹੋਏ; 
ਪਰੁਾਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂ ੰਅਪਡੇਟ ਕਰਕ;ੇ ਅਗਨੀ ਸਰੁਕੱ੍ਖਆ 
ਅਤੇ ਪੀਣ ਦ ੇਪਾਣੀ ਨੂ ੰਸਕੁ੍ਨਸ਼ਕ੍ਚਤ ਕਰਕ;ੇ ਕ੍ਵਕੱ੍ਦਅਕ 
ਸਕੁ੍ਵਧਾਵਾ ਂਦੀ ਮਰੁਮੰਤ, ਉਸਾਰੀ, ਸਾਧਨਾ ਂਨਾਲ ਲੈਸ 
ਕਰਕ ੇਅਕ੍ਜਹੀਆਂ ਕ੍ਸਕੱ੍ਖਅਕ ਸਕੁ੍ਵਧਾਵਾ ਂਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਜੋ ਕ੍ਵਕ੍ਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ੰਕਾਲਜ/ਨੌਕਰੀਆਂ/ਕਰੈੀਅਰ ਲਈ 
ਕ੍ਤਆਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਕੀ River Delta ਯੂਕ੍ਨਫਾਈਡ 
ਸਕੂਲ ਕ੍ਡਸਕ੍ਟ੍ਰਕਟ ਕਾਨੂਨੰੀ ਦਰਾ ਂਤੇ $14,600,000 ਦੇ 
ਬਾਡਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਜਨ੍ਹਾ ਂਦ ੇਕ੍ਨਰਧਾਰਤ ਮੁਲੱ ‘ਤੇ 
ਲਗਭਗ 6¢/$100 ਦੀ ਵਸਲੂੀ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਬਾਡਂ ਜਦੋਂ 
ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣਗ,ੇ ਔਸਤਨ $845,000 ਸਾਲਾਨਾ 
ਇਕਠੱਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਗੇਾ ਕ੍ਜਸਦਾ ਆਕ੍ਡਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, 
ਨਾਗਕ੍ਰਕ ਕ੍ਨਗਰਾਨੀ ਹੋਵਗੇੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫਡੰਾ ਂਦੀ ਕ੍ਸਰਫ 
ਸਥਾਨਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵਗੇੀ?

○BONDS-YES / ਬਾਂਡ - ਹਾਂ
○BONDS-NO / ਬਾਂਡ - ਨਹੀਂ



CITY OF ISLETON 
ISLETON ਸ਼ਤਹਰ 

MEASURE L
ਕਾਰਵਾਈ L

L Shall the measure to support the 
continued operation of the City of Isleton’s 
general services, including police, fire, 
parks, and other unrestricted general fund 
expenditures, by enacting a one-half (½) percent 
transactions and use tax for a period of five 
(5) years commencing on April 1, 2022, that is 
projected to provide between $83,726.06 and 
$106,858.02 of revenue annually, be adopted?

L ਕੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂ ੰਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕ੍ਜਸ ਦੇ 
ਮਤੁਾਬਕ Isleton ਸ਼ਕ੍ਹਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸਵੇਾਵਾ ਂਦ ੇਕਮੰ 
ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਖੱਣ ਨੂ ੰਸਮਰਥਨ ਕ੍ਦੱਤਾ ਜਾਏ ਕ੍ਜਨ੍ਹਾ ਂਕ੍ਵਚ 
ਪਕੁ੍ਲਸ, ਫਾਇਰ, ਪਾਰਕਾ ਂਅਤੇ ਆਮ ਫਡੰ ਦ ੇਦੂਜੇ ਅਸੀਮਤ 
ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ  ਕ੍ਜਸਦ ੇਲਈ ਅਪ੍ਰਲੈ 1, 2022 ਤੋਂ ਪਜੰ 
(5) ਸਾਲਾ ਂਲਈ ਅਧੱਾ (½) ਪ੍ਰਕ੍ਤਸ਼ਤ ਸਦੌਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 
ਟਕੈਸ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਕ੍ਜਸ ਨਾਲ $83,726.06 ਅਤੇ 
$106,858.02 ਦ ੇਕ੍ਵਚਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ 
ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

○YES / ਹਾਂ
○NO / ਨਹੀਂ

MEASURE C
ਕਾਰਵਾਈ C

C Shall the measure adding an article to the 
City of Sacramento Charter to (i) create a  
new elected body (Rental Housing Board)  
with powers that include setting rents,  
establishing regulations, establishing its own 
budget, charging fees to finance its operations, 
establishing penalties, conducting investigations, 
and adjudicating rent adjustments; (ii) set a base 
rent for all covered rental units within the city and 
cap annual rent increases; and (iii) limit  
landlords’ ability to terminate tenancies, be 
adopted?

C ਕੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂ ੰਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ 
Sacramento ਸ਼ਕ੍ਹਰ ਦ ੇਚਾਰਟ ਕ੍ਵੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ (i) ਇਕ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਦਾਰ ੇ(ਰੈਂਟਲ 
ਹਾਉਕ੍ਸਗੰ ਬੋਰਡ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ ੇਕ੍ਜਸ ਕਲੋ 
ਕ੍ਕਰਾਏ ਕ੍ਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਕ੍ਨਯਮ ਬਣਾਉਣ, ਆਪਣਾ 
ਬੱਜਟ ਬਣਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾ ਂਲਈ ਫੀਸ ਲੈਣ, 
ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ, ਜਾਚਂ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕ੍ਕਰਾਇਆਂ 
ਕ੍ਵਚੱ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰ ੇਫਸੈਲੇ ਕਰਨ; (ii) ਸ਼ਕ੍ਹਰ ਦੇ 
ਅਦੰਰ ਸਾਰ ੇਕ੍ਕਰਾਏ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਯੂਕ੍ਨਟਾ ਂਲਈ ਮਲੂ 
ਕ੍ਕਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕ੍ਕਰਾਏ ਕ੍ਵੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ 
ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ; ਅਤੇ (iii) ਕ੍ਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਾਪਤ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕਾ ਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂ ੰਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਕ੍ਧਕਾਰ ਹੋਵ?ੇ

○YES / ਹਾਂ
○NO / ਨਹੀਂ

MEASURE B
ਕਾਰਵਾਈ B

B Shall the measure amending section 171 of 
the City of Sacramento Charter, to have the 
Sacramento Independent Redistricting 
Commission establish the next council district 
boundaries map no later than 130 days before 
the 2022 primary city election so that the 
map could be used for the 2022 elections, be 
adopted?

B ਕੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕ੍ਦਤੱੀ ਜਾਏ ਜੋ 
Sacramento ਸ਼ਕ੍ਹਰ ਦ ੇਚਾਰਟਰ ਦ ੇਸਕੈਸ਼ਨ 171 
ਕ੍ਵਚੱ ਸਧੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ Sacramento ਸਤੰੁਤਰ 
ਰੀਕ੍ਡਸਕ੍ਟ੍ਰਕਕ੍ਟਗੰ  ਕਮੀਸ਼ਨ 130 ਕ੍ਦਨਾ ਂਦ ੇਅਦੰਰ, 
2022 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾ ਂਤੋਂ ਪਕ੍ਹਲਾ,ਂ ਅਗਲਾ ਕਾਉਂਕ੍ਸਲ 
ਕ੍ਡਸਕ੍ਟ੍ਰਕਟ ਸੀਮਾਵਾ ਂਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕ੍ਤਆਰ ਕਰ ੇਅਤੇ ਇਸ 
ਨਕਸ਼ ੇਦੀ ਵਰਤੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾ ਂਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕ?ੇ

○YES / ਹਾਂ
○NO / ਨਹੀਂ



CITY OF CITRUS HEIGHTS
CITRUS HEIGHTS ਸ਼ਤਹਰ

MEASURE M
ਕਾਰਵਾਈ M

M To protect local control with funding that 
cannot be taken by the State; maintain 
911 emergency response times; crime 
investigation/prevention; well-trained community 
police officers; school safety/security; pothole/
street repair; homelessness reduction programs; 
local business/jobs support; and other city 
services, shall a measure to establish a Citrus 
Heights 1¢ sales tax generating $12,000,000 
annually until ended by voters be adopted, with 
independent annual audits and citizen oversight, 
and all funds spent in Citrus Heights?

M ਅਕ੍ਜਹੀ ਫਕੰ੍ਡੰਗ ਨਾਲ, ਕ੍ਜਸ ਨੰੂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾ 
ਲੈ ਸਕ,ੇ ਲੋਕਲ ਕਟੰਰਲੋ ਨੂ ੰਸਰੁਕੱ੍ਖਅਤ ਰਖੱਣ ਲਈ; 
911 ਦ ੇਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕ੍ਤਕ੍ਕਕ੍ਰਆ ਸਕ੍ਮਆਂ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ 
ਰਖੱਣ; ਜੁਰਮ ਦੀ ਜਾਚਂ/ਰਕੋਥਾਮ; ਚੰਗ ੇਕ੍ਸਖਲਾਈ-ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਕ੍ਮਊਕ੍ਨਟੀ ਪਕੁ੍ਲਸ ਅਫਸਰ; ਸਕੂਲਾ ਂਕ੍ਵਚੱ ਸਰੁਕੱ੍ਖਆ; 
ਖੱਕ੍ਡਆਂ /ਸੜਕਾ ਂਦੀ ਮੁਰਮੰਤ; ਬੇਘਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ 
ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ; ਲੋਕਲ ਕਾਰਬੋਾਰਾ/ਂਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂ ੰਸਹਾਇਤਾ 
ਅਤੇ ਸ਼ਕ੍ਹਰ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾ ਂਲਈ, ਕੀ ਅਕ੍ਜਹੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਨੂ ੰਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕ੍ਦਤੱੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕ੍ਜਸ ਦ ੇਰਾਹੀਂ 
Citrus Heights 1¢ ਕ੍ਵਕਰੀ ਟਕੈਸ ਲਗਾਏ ਕ੍ਜਸ ਨਾਲ 
ਸਾਲਾਨਾ $12,000,000 ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵ ੇਕ੍ਜਸਨੂ ੰਵਟੋਰਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ,ੇ ਕ੍ਜਸਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਕ੍ਡਟ 
ਅਤੇ ਨਾਗਕ੍ਰਕ ਕ੍ਨਗਰਾਨੀ ਹੋਵ ੇਅਤੇ ਸਾਰ ੇਫਡੰ Citrus 
Heights ਕ੍ਵਚੱ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ?

○YES / ਹਾਂ
○NO / ਨਹੀਂ

CITY OF RANCHO CORDOVA 
RANCHO CORDOVA ਸ਼ਤਹਰ 

MEASURE R
ਕਾਰਵਾਈ R

R To support City of Rancho Cordova through 
relief/recovery including: repairing streets/
potholes; keeping public areas healthy, clean/
safe; maintaining neighborhood public safety; 
supporting/attracting new and local businesses/
jobs; preparing for any natural disaster/health 
emergency; addressing homelessness; other 
general city services; shall the Rancho Cordova 
measure be adopted levying a ½¢ sales tax, until 
ended by voters, raising $8,000,000 annually, 
with yearly audits, citizen oversight, local control/
investment during uncertain times, no money for 
administrator salaries?

R Rancho Cordova ਸ਼ਕ੍ਹਰ ਨੂ ੰਕ੍ਰਲੀਫ/ਕ੍ਰਕਵਰੀ 
ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਣੇ ਲਈ, ਕ੍ਜਸ ਕ੍ਵੱਚ ਸੜਕਾ ਂ/ਖੱਕ੍ਡਆਂ 
ਦੀ ਮਰੁਮੰਤ; ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾ ਂਨੂ ੰਕ੍ਸਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ, 
ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਰੁਕੱ੍ਖਅਤ ਬਣਾ ਕ ੇਰਖਣਾ; ਨੇਬਰਹੁਡ ਕ੍ਵੱਚ 
ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰੁਕੱ੍ਖਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖੱਣੀ; ਨਵੇਂ ਕਾਰਬੋਾਰਾ/ਂ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ; ਕੁਦਰਤੀ ਕ੍ਬਪਦਾ ਜਾ ਂਕ੍ਸਹਤ 
ਸਬੰਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਕ੍ਤਆਰੀ; ਬੇਘਰੀ ਨੂ ੰਖਤਮ 
ਕਰਨਾ; ਸ਼ਕ੍ਹਰ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਆਮ ਸਵੇਾਵਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 
ਕੀ Rancho Cordova ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂ ੰਮਨਜ਼ੂਰੀ 
ਕ੍ਦਤੱੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕ੍ਜਸਦ ੇਮਤੁਾਬਕ ½¢ ਕ੍ਵਕਰੀ ਟਕੈਸ 
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ੇਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਟੋਰ ਇਸਨੂੰ 
ਸਮਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਕ੍ਜਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ $8,000,000 ਦੀ 
ਆਮਦਨ ਹੋਵ,ੇ ਕ੍ਜਸਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਕ੍ਡਟ ਅਤੇ ਨਾਗਕ੍ਰਕ 
ਕ੍ਨਗਰਾਨੀ ਹੋਵ,ੇ ਮਸ਼ੁਕਲ ਵਾਲੇ ਸਕ੍ਮਆਂ ਦਰੌਾਨ ਲੋਕਲ 
ਕਟੰਰਲੋ/ਕ੍ਨਵਸ਼ੇ ਹੋਵ ੇਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾ ਂਨੂ ੰਤਨਖਾਹਾ ਂਦ ੇਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਕਈੋ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ?

○YES / ਹਾਂ
○NO / ਨਹੀਂ

END OF BALLOT
ਮਤ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ


