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 بیلٹ کے ترجمے کا رہنما

 

یہ رہنما اس الیکشن میں مقابلہ آرائی جن مناصب کے لئے ہو ان تمام کے ناموں، امیدوار 

 کی پارٹی ترجیحات اور عہدوں، اقدامات اور تجاویز کا ترجمہ کرتا ہے۔

 

آپ کے آفیشل بیلٹ پر مقابلہ آرائی جن مناصب کے لئے ہو  صرف ان کے نام، امیدوار  

کی پارٹی ترجیحات اور عہدے، اقدامات اور تجاویز ظاہر ہوں گے جن پر آپ اپنی 

 ووٹنگ کے عالقے کی بنیاد پر ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں۔

 

اپنے آفیشل بیلٹ کا جائزہ لیتے وقت، اردو میں ترجمہ کے لئے بیلٹ کے ترجمے کے 

رہنما میں مقابلہ آرائی جن مناصب کے لئے ہو ان کے نام، امیدوار کی پارٹی ترجیحات 

 اور عہدوں، اقدامات اور تجاویز سے رجوع کریں۔

 

صرف اپنے آفیشل بیلٹ پر اپنے انتخاب کے لئے انڈے جیسی شکل کے نشان کو بھر کر 

 اپنے ووٹ کو نشان زد کریں۔

Ballot Translation Guide - Urdu 



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.

ہدایات برائے رائے دہندہ: ووٹ ڈالنے کے لئے، کسی بھی امیدوار کے بائیں جانب )    ( یا لفظ "ہاں" یا 
لفظ "نہیں" کے بائیں جانب موجود بیضوی خانہ بھریں۔ امیدوار )امیدواران( کی مجاز کردہ تعداد سے زیادہ 
کے لئے ووٹ نہ ڈالیں۔ اپنے بیلٹ پر نشان لگانے کے لئے سیاہ یا نیلی انک استعمال کریں۔ امیدواران کی 

سرکاری فہرست کے عالوہ اہل قرار پائے کسی امیدوار کو ووٹ دینے کے لئے، فراہم کردہ خالی جگہ 
پر امیدوار کا نام لکھیں اور سیاہ یا نیلی انک استعمال کرتے ہوئے )    ( اپنے انتخاب کے آگے موجود 
بیضوی خانہ بھریں۔ اگر آپ سے غلطی ہو جائے، تو حلقے کے افسر سے یا رجسٹرار برائے دفتِر رائے 

دہندگان )Registrar of Voters’ Office( کو )916( 6155-875 پر کال کر کے متبادل بیلٹ طلب کریں۔

Ballot Translation Guide / بیلٹ کے ترجمے کی ہدایت
 Presidential General Election / صدارتی عام انتخابات 

County of Sacramento
Sacramento / County of Sacramento کاؤنٹی

Tuesday, November 3, 2020 / منگل، 3 نومبر، 2020



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.

پارٹی کے نامزد کردہ دفاتر:
عام انتخابات کے بیلٹ پر پارٹی کے نامزد کردہ دفتر کے لئے امیدوار 
کے نام کے ساتھ دیے گئے پارٹی کے لیبل کا مطلب یہ ہے کہ امیدوار 

ظاہر کردہ پارٹی کی جانب سے باضابطہ طور پر نامزد ہے۔

PARTY-NOMINATED OFFICES
پارٹی کے نامزد کردہ دفاتر

PRESIDENT AND VICE PRESIDENT
صدر اور نائب صدر

PRESIDENT AND VICE PRESIDENT
صدر اور نائب صدر

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

○ JOSEPH R. BIDEN
 For President

برائے صدر  
 KAMALA D. HARRIS
 For Vice President

برائے نائب صدر   

Democratic
 ڈیموکریٹک

○ DONALD J. TRUMP
 For President

برائے صدر  
 MICHAEL R. PENCE
 For Vice President

برائے نائب صدر  

Republican
 ری پبلکن

○ GLORIA LA RIVA
 For President

برائے صدر  
 SUNIL FREEMAN
 For Vice President

برائے نائب صدر  

Peace and 
Freedom

پیس اینڈ فریڈم

○ ROQUE “ROCKY” DE LA
 FUENTE GUERRA
 For President

برائے صدر  
 KANYE OMARI WEST
 For Vice President

برائے نائب صدر  

 American  
Independent

 امریکن انڈیپینڈینٹ

○ HOWIE HAWKINS
 For President

برائے صدر  
 ANGELA NICOLE WALKER
 For Vice President

برائے نائب صدر  

Green
 گرین

○ JO JORGENSEN
 For President

برائے صدر  
 JEREMY “SPIKE” COHEN
 For Vice President

برائے نائب صدر  

 Libertarian
 لبرٹیرین

○



VOTER-NOMINATED OFFICES
رائے دہندہ کی نامزدگی کے دفاتر

UNITED STATES REPRESENTATIVE
ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا نمائندہ

CONGRESSIONAL DISTRICT 3
پارلیمانی ضلع 3

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

○ JOHN GARAMENDI
 Party Preference: Democratic
 Congressman/Rancher 

پارٹی کی ترجیح: ڈیموکریٹک
پارلیمانی فرد/زرعی اراضی کا مالک 

○ TAMIKA HAMILTON
 Party Preference: Republican
 Air Force Sergeant 

پارٹی کی ترجیح: ری پبلکن
ایئر فورس سارجنٹ

CONGRESSIONAL DISTRICT 6
پارلیمانی ضلع 6

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

○ CHRIS BISH
 Party Preference: Republican
 Realtor/Financial Investigator

پارٹی کی ترجیح: ری پبلکن
پراپرٹی ڈیلر/مالیاتی تفتیش کار

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

پارٹی کی ترجیح: ڈیموکریٹک
امریکی نمائندہ

CONGRESSIONAL DISTRICT 7
پارلیمانی ضلع 7

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

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

پارٹی کی ترجیح: ڈیموکریٹک
ڈاکٹر/معلم/پارلیمانی فرد

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

پارٹی کی ترجیح: ری پبلکن
پائلٹ/مصنف/والد 

CONGRESSIONAL DISTRICT 9
پارلیمانی ضلع 9

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

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

پارٹی کی ترجیح: ری پبلکن
سبکدوش امریکی مارشل 

○ JERRY MCNERNEY
 Party Preference: Democratic
 United States Congressman   

پارٹی کی ترجیح: ڈیموکریٹک
متحدہ ریاست کا پارلیمانی فرد 

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.

رائے دہندہ کی جانب سے نامزد کردہ اور غیر فریقی دفاتر:
رجسٹریشن کے موقع پر اپنے ظاہر کردہ پارٹی کے انتخاب سے، یا پارٹی کے انتخاب کو ظاہر کرنے سے انکار سے قطع نظر، تمام رائے دہندگان، 
رائے دہندہ کی جانب سے نامزد کردہ یا غیر فریقی دفتر کے لئے ووٹ دے سکتے ہیں۔  پارٹی کا وہ انتخاب، اگر کوئی ہو تو، کہ جو رائے دہندہ کے 

نامزدگی کے دفتر کے لئے کسی امیدوار کی جانب سے مختص کردہ ہو اس کا چناؤ امیدوار کی جانب سے کیا جاتا ہے اور صرف رائے دہندہ کی 
معلومات کے لئے ظاہر کیا جاتا ہے۔  اس سے یہ تاثر نہیں ملتا کہ امیدوار پارٹی کی جانب سے نامزد کردہ یا حمایت یافتہ ہے یا یہ کہ پارٹی نے امیدوار 

کو منظور کیا ہے۔  کسی ایسے امیدوار کے سلسلے میں پارٹی کی ترجیح، اگر ہو تو، کہ جو غیر فریقی دفتر کے لئے بیلٹ پر موجود نہ ہو۔



STATE SENATOR
ریاستی سینیٹر

SENATE DISTRICT 1 
سینٹ ضلع 1 

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

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

پارٹی کی ترجیح: ری پبلکن
سینیٹر/کسان/کاروباری فرد 

○ PAMELA DAWN SWARTZ
 Party Preference: Democratic
 Small Business Owner 

پارٹی کی ترجیح: ڈیموکریٹک
چھوٹے کاروباری مالک

STATE SENATOR
ریاستی سینیٹر

SENATE DISTRICT 3 
سینٹ ضلع 3 

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

○ BILL DODD
 Party Preference: Democratic
 State Senator  

پارٹی کی ترجیح: ڈیموکریٹک
ریاستی سینیٹر 

○ CARLOS SANTAMARIA
 Party Preference: Republican
 Business Owner/Consultant 

پارٹی کی ترجیح: ری پبلکن
کاروباری مالک/مشیر 

STATE SENATOR
ریاستی سینیٹر

SENATE DISTRICT 5 
سینٹ ضلع 5 

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

○ SUSAN TALAMANTES EGGMAN
 Party Preference: Democratic
 Assemblymember/Parent   

پارٹی کی ترجیح: ڈیموکریٹک
رکن اسمبلی/والد/والدہ 

○ JIM RIDENOUR
 Party Preference: Republican
 Law Enforcement Contractor 

پارٹی کی ترجیح: ری پبلکن
قانون نفاذ کار کا کنٹریکٹر



VOTER-NOMINATED OFFICES
رائے دہندہ کی نامزدگی کے دفاتر

MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY
ریاستی اسمبلی کا رکن

ASSEMBLY DISTRICT 6 
اسمبلی ضلع 6

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

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

پارٹی کی ترجیح: ری پبلکن 
اسمبلی کا رکن، ضلع 6

○ JACKIE SMITH
 Party Preference: Democratic 
 Senior Advocate/Businesswoman 

پارٹی کی ترجیح: ڈیموکریٹک 
سینیئر ایڈوکیٹ/کاروباری خاتون 

ASSEMBLY DISTRICT 7 
اسمبلی ضلع 7

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

○ JAMES O JUST
 Party Preference: Libertarian 
 No Ballot Designation 

پارٹی کی ترجیح: لبرٹیرین 
بیلٹ پر کوئی منصب نہیں

○ KEVIN MCCARTY
 Party Preference: Democratic 
 Assemblymember  

پارٹی کی ترجیح: ڈیموکریٹک 
رکن اسمبلی 

ASSEMBLY DISTRICT 8 
اسمبلی ضلع 8

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

○ KEN COOLEY
 Party Preference: Democratic 
 California State Assemblyman  

پارٹی کی ترجیح: ڈیموکریٹک 
ریاسِت کیلیفورنیا کا رکن اسمبلی

○ CATHY COOK
 Party Preference: Republican 
 Airline Pilot  

پارٹی کی ترجیح: ری پبلکن 
ایئر الئن کا پائلٹ 

 ASSEMBLY DISTRICT 9
اسمبلی ضلع 9

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

○ ERIC M. RIGARD
 Party Preference: Republican 
 Retired Businessman  

پارٹی کی ترجیح: ری پبلکن 
سبکدوش کاروباری فرد  

○ JIM COOPER
 Party Preference: Democratic 
 Assemblymember  

پارٹی کی ترجیح: ڈیموکریٹک 
اسمبلی کا رکن  

ASSEMBLY DISTRICT 11 
اسمبلی ضلع 11

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

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

پارٹی کی ترجیح: ڈیموکریٹک 
ریاستی اسمبلی کا رکن، ضلع 11 

○ DEBRA SCHWAB
 Party Preference: Republican 
 No Ballot Designation  

پارٹی کی ترجیح: ری پبلکن 
بیلٹ پر کوئی منصب نہیں 



NON-PARTISAN OFFICES
غیر فریقی دفاتر

SCHOOL
اسکول

PLACER COUNTY 
BOARD OF EDUCATION

 پلیسر کاؤنٹی
کا تعلیمی بورڈ

BOARD MEMBER, TRUSTEE AREA 1
بورڈ کا رکن، تولیتی عالقہ 1

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

○ RENE AGUILERA
 Ride Share Driver 

سواری کے اشتراک کا ڈرائیور 

○ SUSAN GOTO
 Placer County Office Of Education Trustee

پلیسر کاؤنٹی کا تعلیمی دفتر کا متولی

○

LOS RIOS COMMUNITY 
COLLEGE DISTRICT 

 LOS RIOS کمیونٹی
کے کالج ڈسٹرکٹ 

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 3

 انتظامی بورڈ کا رکن، 
تولیتی عالقہ 3

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

○ SUSAN DIDRIKSEN
 Adjunct Professor/Fiduciary 

معاون پروفیسر/متولی 

○ CHRIS YATOOMA
 College Fiscal Administrator

کالج کا مالیتی منتظم

○ JOHN R. KNIGHT
 Incumbent 

سرکاری مالزم

○

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 4

 انتظامی بورڈ کا رکن، 
تولیتی عالقہ 4

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

○ DAVID SANDINO
 Water Attorney/Professor 

آبی وکیل/پروفیسر

○ KATIE VILLEGAS
 Family Services Director 

خانگی خدمات کا ڈائریکٹر 

○ KELLY WILKERSON
 High School Teacher  

ہائی اسکول ٹیچر 

○

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 5

 انتظامی بورڈ کا رکن، 
تولیتی عالقہ 5

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

○ PAMELA HAYNES
 Incumbent  

مذہبی عالم  

○ RALPH MERLETTI
 Substitute Teachers Assistant 

متبادل معاون معلم

○

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 7

 انتظامی بورڈ کا رکن، 
تولیتی عالقہ 7

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

○ SCOTT SCHMIDT
 Taxpayer Advocate/Student  

ٹیکس دہندہ ایڈوکیٹ/طالب علم  

○ TAMI NELSON
 Teacher/Parent/Trustee 

معلم/والد/والدہ/متولی 

○



SCHOOL
اسکول

SAN JOAQUIN DELTA COMMUNITY 
COLLEGE DISTRICT

SAN JOAQUIN DELTA کمیونٹی کالج 
ڈسٹرکٹ 

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 5

 انتظامی بورڈ کا رکن، 
تولیتی عالقہ 5

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

○ KATHLEEN A. GARCIA
 Stockton Unified School District Board Trustee 
Stockton Unified اسکول ڈسٹرکٹ بورڈ کا متولی   

○ BRUCE GIUDICI
 Fiscal Officer 

مالیاتی افسر 

○ STEPHAN CASTELLANOS
 Incumbent 

سرکاری مالزم

○

ELK GROVE UNIFIED 
SCHOOL DISTRICT 
 ELK GROVE یونیفائیڈ

اسکول ڈسٹرکٹ 

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 1

 انتظامی بورڈ کا رکن، 
تولیتی عالقہ 1

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

○ REGINA Q. BANKS
 Public Policy Director  

عوامی پالیسی کا ڈائریکٹر  

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

 انتظامی بورڈ کا رکن، 
Elk Grove یونیفائیڈ اسکول ڈسٹرکٹ

○

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 3

 انتظامی بورڈ کا رکن، 
تولیتی عالقہ 3

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

○ SEAN J. YANG
 Healthcare Worker/Parent   

نگہداشت صحت کا کارکن/والد/والدہ   

○ VICTOR S. WILSON
 Accounting Officer 

اکاؤنٹنگ افسر

○ BOBBY ROY
 Education Programs Consultant 

تعلیمی پروگرامز کا مشیر 

○

CENTER JOINT UNIFIED 
SCHOOL DISTRICT
 سینٹر جوائنٹ یونیفائیڈ

اسکول ڈسٹرکٹ 

GOVERNING BOARD MEMBER
انتظامی بورڈ کا رکن

Vote for no more than Two 
دو سے زائد کو ووٹ مت ڈالیں 

○ JULIA BELLEHUMEUR
 Business Owner  

کاروباری مالک 

○ NANCY SHERRETS ANDERSON
 Incumbent 

سرکاری مالزم 

○ TABIA LEE
 Educational Consultant/Parent  

تعلیمی صالح کار/والد/والدہ 

○ RICHARD M. GARCIA
 Business Owner  

کاروباری مالک 

○ DELRAE POPE
 Incumbent  

سرکاری مالزم

○

○



FOLSOM CORDOVA UNIFIED 
SCHOOL DISTRICT

FOLSOM CORDOVA یونیفائیڈ اسکول 
ڈسٹرکٹ 

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 2

 انتظامی بورڈ کا رکن، 
تولیتی عالقہ 2

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

○ TIM HOOEY
 Special Education Therapist  

خصوصی تعلیمی معالج  

○ HARI SHETTY
 Teacher  

معلم  

○ JOANNE REINKING
 Incumbent 

سرکاری مالزم

○

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 4

 انتظامی بورڈ کا رکن، 
تولیتی عالقہ 4

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

○ LARRY LEROY LADD
 Medical Geographer   

طبی جغرافیہ دان   

○ CHRISTOPHER CLARK
 Incumbent 

سرکاری مالزم

○

SACRAMENTO CITY UNIFIED 
SCHOOL DISTRICT

SACRAMENTO سٹی یونیفائیڈ اسکول 
ڈسٹرکٹ   

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 3

 انتظامی بورڈ کا رکن، 
تولیتی عالقہ 3

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

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

 انتظامی بورڈ کا رکن، 
Sacramento سٹی یونیفائیڈ اسکول ڈسٹرکٹ

○ JOSE M. NAVARRO
 Information Technology Specialist  

ماہر انفارمیشن ٹیکنالوجی  

○

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 4

 انتظامی بورڈ کا رکن، 
تولیتی عالقہ 4

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

○ NAILAH POPE-HARDEN
 Parent

والد/والدہ

○ JAMEE VILLA
 Parent/Communications Specialist    

والد/والدہ/ماہر مواصالت  

○

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 5

 انتظامی بورڈ کا رکن، 
تولیتی عالقہ 5

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

○ VANESSA AREIZA KING
 Therapist   

معالج   

○ CHINUA RHODES
 Parks Commissioner/Parent  

پارکس کمشنر/والد/والدہ   

○

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 7

 انتظامی بورڈ کا رکن، 
تولیتی عالقہ 7

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

○ LAVINIA GRACE PHILLIPS
 Social Worker/Mother    

سماجی کارکن/والدہ      

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

 انتظامی بورڈ کا رکن، 
Sacramento سٹی یونیفائیڈ اسکول ڈسٹرکٹ  

○



SCHOOL
اسکول

SAN JUAN UNIFIED 
SCHOOL DISTRICT
 SAN JUAN یونیفائیڈ

اسکول ڈسٹرکٹ 

GOVERNING BOARD MEMBER
انتظامی بورڈ کا رکن

Vote for no more than Three 
تین سے زائد کو ووٹ مت دیں 

○ ANDREW BLAN
 State Attorney   

ریاستی وکیل  

○ GARRETT BREWER
 Coach/Substitute Teacher  

کوچ/متبادل ٹیچر  

○ MELINDA AVEY
 Parent/Business Owner  

والد/والدہ/کاروباری مالک  

○ SAUL HERNANDEZ
 San Juan Unified School Board Trustee  

San Juan یونیفائیڈ اسکول بورڈ کے متولی 

○ RIAH SKRINNIK
 Clinical Counselor   

کلینیکل مشاورت کار 

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

 انتظامی بورڈ کا رکن، 
San Juan یونیفائیڈ اسکول ڈسٹرکٹ

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

 انتظامی بورڈ کا رکن، 
San Juan یونیفائیڈ اسکول ڈسٹرکٹ

○

○

○

NATOMAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT
NATOMAS یونیفائیڈ اسکول ڈسٹرکٹ 

GOVERNING BOARD MEMBER
انتظامی بورڈ کا رکن

Vote for no more than Three 
تین سے زائد کو ووٹ مت دیں 

○ CHRISTOPHER ALVAREZ
 Attorney   

وکیل  

○ MICAH GRANT
 Governing Board Member,  
 Natomas Unified School District

 انتظامی بورڈ کا رکن، 
Natomas یونیفائیڈ اسکول ڈسٹرکٹ 

○ ERICKA HARDEN
 Speech Pathology Assistant   

اسپیچ پیتھالوجی اسسٹنٹ  

○ SUSAN HEREDIA
 Governing Board Member,  
 Natomas Unified School District

 انتظامی بورڈ کا رکن، 
Natomas یونیفائیڈ اسکول ڈسٹرکٹ

○ MONICA BARRIOS
 Technology Manager/Parent   

ٹیکنالوجی مینیجر/والد/والدہ 

○ MARIANA CORONA SABENIANO
 Public Policy Advisor  

عوامی پالیسی کا مشیر 

○ SUMITI MEHTA
 Sacramento Parks Commissioner    

Sacramento پارکس کمشنر 

○ SCOTT DOSICK
 Governing Board Member,  
 Natomas Unified School District  

 انتظامی بورڈ کا رکن، 
Natomas یونیفائیڈ اسکول ڈسٹرکٹ

○ LISA M. WELLS
 Parent    

والد/والدہ 

○ RAYNETTE JOHNSON
 Business Owner    

کاروباری مالک 

○
○
○

GALT JOINT UNION 
HIGH SCHOOL DISTRICT

 GALT مشترکہ یونین 
ہائی اسکول ڈسٹرکٹ 

GOVERNING BOARD MEMBER
انتظامی بورڈ کا رکن

Vote for no more than Two 
دو سے زائد کو ووٹ مت ڈالیں 

○ TERRY PARKER
 Incumbent    

سرکاری مالزم   

○ PATRICK W. MAPLE
 Business Owner    

کاروباری مالک  

○ DANIEL K. DENIER
 Incumbent    

سرکاری مالزم   

○

○



ROSEVILLE JOINT UNION  
HIGH SCHOOL DISTRICT
 ROSEVILLE مشترکہ یونین 

ہائی اسکول ڈسٹرکٹ 

GOVERNING BOARD MEMBER
انتظامی بورڈ کا رکن

Vote for no more than Three 
تین سے زائد کو ووٹ مت دیں 

○ HEIDI HALL
 Parent/Businesswoman    

والد/والدہ/کاروباری خاتون   

○ GREGORY BURNIS HARNAGE, JR
 College Admissions Staff   

کالج کے شعبۂ داخلہ کا عملہ   

○ JULIE HIROTA
 Roseville Joint Union High School 
 District Board Member 

 Roseville مشترکہ یونین ہائی اسکول
ڈسٹرکٹ بورڈ مینیجر

○ MARGARET MUTHONI NJUGUNA
 Student Program Director 

اسٹوڈنٹ پروگرام کا ڈائریکٹر 

○ PETE CONSTANT
 Retired Police Officer

سبکدوش پولیس افسر

○ BRYAN RICHTER
 Parent

والد/والدہ

○

○

○

ROBLA SCHOOL DISTRICT
ROBLA اسکول ڈسٹرکٹ 

GOVERNING BOARD MEMBER
انتظامی بورڈ کا رکن

Vote for no more than Two 
دو سے زائد کو ووٹ مت ڈالیں 

○ KEN BARNES
 Incumbent     

سرکاری مالزم   

○ KIM A. HOWARD
 Incumbent     

سرکاری مالزم   

○ SHARONA DEVINE
 Parent/Homeschool Instructor   

والد/والدہ/ہوم اسکول کا ہدایت کار   

○

○

GALT JOINT UNION ELEMENTARY 
SCHOOL DISTRICT

 GALT JOINT یونین ایلیمینٹری 
اسکول ڈسٹرکٹ

GOVERNING BOARD MEMBER
انتظامی بورڈ کا رکن

Vote for no more than Two  
دو سے زائد کو ووٹ مت دیں  

○ JARED BRIAN GAYNOR
 University Compliance Officer   

یونیورسٹی کا تعمیلی افسر   

○ TRACI SKINNER
 Parent  

والد/والدہ 

○ CASEY RABOY
 Registered Nurse 

رجسٹرڈ نرس  

○

○



COUNTY 
کاؤنٹی 

MEMBER, BOARD OF SUPERVISORS, 
DISTRICT 3

رکن، بورڈ برائے ُسپر وائزرز ضلع 3

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

○ RICH DESMOND
 Highway Patrol Chief 

ہائی وے کا چیف برائے گشت 

○ GREGG FISHMAN
 Clean Energy Advocate 

کلین انرجی ایڈوکیٹ 

CITY 
شہر

CITY OF SACRAMENTO 
SACRAMENTO شہر 

MEMBER, CITY COUNCIL, DISTRICT 2 
رکن، شہری کونسل، ضلع 2 

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

○ SEAN LOLOEE
 Small Business Owner 

چھوٹے کاروباری مالک  

○ ALLEN WARREN
 Incumbent  

سرکاری مالزم  

MEMBER, CITY COUNCIL, DISTRICT 8 
رکن، شہری کونسل، ضلع 8 

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

○ LES SIMMONS
 Community Center Director  

کمیونٹی سینٹر ڈائریکٹر   

○ MAI VANG
 College Scholarship Director   

کالج کے اسکالر شپ کے ڈائریکٹر   

CITY OF FOLSOM  
  FOLSOM شہر

COUNCIL MEMBER  
رکِن کونسل  

Vote for no more than Two 
دو سے زائد کو ووٹ مت ڈالیں 

○ JAYA BADIGA
 Business Owner 

کاروباری مالک  

○ JANINE BEDLEY
 Insurance Agent   

انشورنس ایجنٹ   

○ JUSTIN SANDERS
 Retired Firefighter    

سبکدوش فائر فائٹر    

○ MARK MOORE
 Retired Fire Captain   

سبکدوش فائر کپتان   

○ YK CHALAMCHERLA
 Small Business Owner    

چھوٹے کاروباری مالک    

○ JUSTIN RAITHEL
 Small Business Owner    

چھوٹے کاروباری مالک  

○ ROSARIO RODRIGUEZ
 Restaurant Owner    

ریستوران کا مالک   

○  

○



CITY OF GALT   
  GALT شہر

COUNCIL MEMBER  
رکِن کونسل  

Vote for no more than Two 
دو سے زائد کو ووٹ مت ڈالیں 

○ KEVIN PAPINEAU
 Criminal Investigator  

مجرمانہ تفتیش کار   

○ KAMI MARTIN
 Claims Service Consultant   

کلیمز کی خدمات کا مشاورت کار  

○ RANDY MORTON
 Business Owner     

کاروباری مالک     

○ JAY VANDENBURG
 Electrician    

الیکٹریشن    

○ KEITH JONES
 Private Works Manager    

نجی امور کا مینیجر   

○  

○

CITY CLERK    
شہری کلرک    

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

○ TINA HUBERT
 Appointed City Clerk  

مقرر کردہ شہری کلرک   

○  

TREASURER   
خازن   

Vote for One 
کسی ایک کو ووٹ دیں

○ SHAUN L. FARRELL
 Galt City Treasurer  

Galt شہری خازن   

○  

CITY OF ISLETON    
   ISLETON شہر

COUNCIL MEMBER  
رکِن کونسل  

Vote for no more than Two 
دو سے زائد کو ووٹ مت ڈالیں 

○ PAUL STEELE
 Retired Millwright  

سبکدوش باٹ ساز   

○ BARBARA DOCKERY
 No Ballot Designation    

بیلٹ پر کوئی منصب نہیں      

○ ROBERT JANKOVITZ
 No Ballot Designation    

بیلٹ پر کوئی منصب نہیں    

○  

○

CITY CLERK    
شہری کلرک    

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

NO CANDIDATE FILED
کسی امیدوار کا اندراج نہیں ہوا

○  

TREASURER   
خازن   

Vote for One 
کسی ایک کو ووٹ دیں

NO CANDIDATE FILED
کسی امیدوار کا اندراج نہیں ہوا

○  

CITY OF CITRUS HEIGHTS     
    CITRUS HEIGHTS شہر

   COUNCIL MEMBER, DISTRICT 1
رکِن کونسل، ضلع 1   

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

○ BRET DANIELS
 Operations Manager/Councilmember 

آپریشنز مینیجر/رکِن کونسل   

○ NICOLE CASTOR
 Homemaker     

گھریلو عورت     

○  

COUNCIL MEMBER, DISTRICT 3   
رکن کونسل، ضلع 3   

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

○ THOMAS GOETZ
 Support Engineer  

سپورٹ انجینیئر   

○ TIM SCHAEFER
 Planning Commissioner/Businessman      

کمشنر برائے منصوبہ بندی/کاروباری فرد      

○  



CITY  
شہر  

CITY OF RANCHO CORDOVA    
  RANCHO CORDOVA شہر

COUNCIL MEMBER   
رکِن کونسل   

Vote for no more than Three 
تین سے زائد کو ووٹ مت دیں 

○ JACK ZWALD
 Health Budget Manager   

ہیلتھ بجٹ مینیجر   

○ DONALD TERRY
 Rancho Cordova City Council Member  

Rancho Cordova سٹی کونسل کا رکن 

○ SIRI PULIPATI
 Senior Engineer/Mother

سینیئر انجینیئر/والدہ 

○ DAVID SANDER
 City Councilmember/Scientist

شہری رکِن کونسل/سائنسدان

○ ROBERT J. MCGARVEY
 Incumbent 

سرکاری مالزم 

○ DONALD CHILDS
 Pharmaceutical Warehouse Worker  

فارماسیوٹیکل مال خانے کا کارکن  

○

○

○

CITY OF ELK GROVE    
  ELK GROVE شہر

MAYOR   
میئر   

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

○ STEVE LY
 Mayor, City of Elk Grove/Counselor   

میئر، شہر Elk Grove/کونسلر   

○ BRIAN PASTOR
 Clinical Documentation Consultant   

کلینیکل دستاویز کا مشاورت کار 

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

رکن انتظامی بورڈ، 
Elk Grove یونیفائیڈ اسکول ڈسٹرکٹ

○

COUNCIL MEMBER, DISTRICT 1    
رکِن کونسل، ضلع 1    

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

○ DARREN SUEN (孫德鄰)
 Councilmember/Civil Engineer   

رکِن کونسل/سول انجینیئر   

○ ALI MOUA
 Businessperson/Counselor/Parent   

کاروباری فرد/کونسلر/والد/والدہ 

○

COUNCIL MEMBER, DISTRICT 3    
رکن کونسل، ضلع 3    

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

○ ALEJANDRO GUTIERREZ-DUNCAN 
 Teacher, World Language    

  World Language ،معلم

○ KEVIN SPEASE
 Local Business Owner    

مقامی کاروباری مالک 

○ AMANDEEP SINGH
 Civil Engineer/Businessman     

سول انجینیئر/کاروباری فرد 

○ MAUREEN CRAFT
 Local Businesswoman    

مقامی کاروباری خاتون

○ LYNN WHEAT
 Registered Nurse    

رجسٹرڈ نرس 

○



DISTRICT 
ضلع 

SACRAMENTO  MUNICIPAL 
UTILITY DISTRICT

 SACRAMENTO  میونسپل
یوٹیلیٹی ڈسٹرکٹ

DIRECTOR, WARD 5    
ڈائریکٹر وارڈ 5    

Vote for One
کسی ایک کو ووٹ دیں

○ FATIMA T. MALIK 
 Community Engagement Specialist    

کمیونٹی کا ماہر مشغولیت   

○ ROB KERTH
 Sacramento Municipal Utility 
 District Director, Ward 5     

 Sacramento میونسپل یوٹیلیٹی
 ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر، وارڈ 5

○

SAN JUAN WATER DISTRICT (CSD)    
)CSD( ضلع SAN JUAN WATER

DIRECTOR    
ڈائریکٹر    

Vote for no more than Two  
دو سے زائد کو ووٹ مت دیں  

○ PAMELA TOBIN
 Incumbent    

سرکاری مالزم    

○ MARK ONUFER
 Sales Engineer    

سیلز انجینیئر 

○ KENNETH H. MILLER
 Director, San Juan Water District     

ڈائریکٹر، San Juan Water ضلع 

○ MICHAEL “MIKE” MCRAE
 Utility Electrical Engineer    

یوٹیلیٹی الیکٹریکل انجینیئر

○ MITCH DION
 Utility Executive    

یوٹیلیٹی ایگزیکٹو

○

○

COURTLAND FIRE 
PROTECTION DISTRICT 

 COURTLAND فائر
پروٹیکشن کا ضلع  

DIRECTOR    
ڈائریکٹر    

Vote for no more than Two  
دو سے زائد کو ووٹ مت دیں  

○ ANNAMARIE BERMUDEZ
 Human Resources Specialist    

ماہر انسانی وسائل     

○ BARRY MCCLAIN
 Incumbent     

سرکاری مالزم  

○ JIM WALLACE
 Environmental Consultant     

ماحولیاتی مشاور 

○ DAVID M. WELCH
 Pastor     

پادری 

○

○

WILTON  FIRE 
PROTECTION DISTRICT  

 WILTON  فائر
پروٹیکشن ضلع  

DIRECTOR    
ڈائریکٹر    

Vote for no more than Three  
تین سے زائد کو ووٹ مت دیں  

○ OBE BROWN
 Incumbent     

سرکاری مالزم  

○ JOSEPH GUARDINO
 Director, Wilton Fire Protection District     

ڈائریکٹر، Wilton فائر پروٹیکشن کا ضلع

○ ELIZABETH “BETSY” HITE
 Business Owner      

کاروباری مالک  

○ EDGAR MONROY
 Incumbent     

سرکاری مالزم 

○

○

○



AMERICAN RIVER FLOOD 
CONTROL DISTRICT

 امیریکی دریائی سیالب کے
کنٹرول کا ضلعی  

TRUSTEE     
متولی     

Vote for no more than Two   
دو سے زائد کو ووٹ مت دیں   

○ SPENCER EBERLE
 Small Business Manager      

چھوٹے کاروباری مینیجر   

○ TAMIKA L’ECLUSE
 Appointed Incumbent

مقرر کردہ سرکاری مالزم

○ CYRIL SHAH
 American River Flood Control District Trustee      

امریکی دریائی سیالب کے کنٹرول کا ضلعی 
متولی  

○ STEVEN MAVIGLIO
 Small Business Owner      

چھوٹے کاروباری مالک  

○

○

FULTON-EL CAMINO RECREATION  
 AND PARK DISTRICT  

 FULTON-EL CAMINO تفریحی 
 اور پارک ضلع

DIRECTOR      
ڈائریکٹر      

Vote for no more than Three    
تین سے زائد کو ووٹ مت دیں    

○ LAURA LAVALLEE
 Retired Civil Engineer       

سبکدوش سول انجینیئر    

○ TERESA M. HIGGINS
 Incumbent

سرکاری مالزم

○ PAMELA STATHOS
 Customer Service Representative       

کسٹمر سروس کا نمائندہ  

○ KATHLEEN STRICKLIN
 Director, Fulton El Camino Recreation 
 and Park District
ڈائریکٹر، Fulton El Camino تفریحی اور پارک 

ضلع 

○
 

○

○

NORTH HIGHLANDS RECREATION  
 AND PARK DISTRICT   

 NORTH HIGHLANDS تفریحی 
 اور پارک ضلع   

DIRECTOR      
ڈائریکٹر      

Vote for no more than Three    
تین سے زائد کو ووٹ مت دیں    

○ CRYSTAL HARDING-JENKINS
 Social Worker       

سماجی کارکن    

○ MAX SEMENENKO
 Business Owner 

کاروباری مالک 

○ PEDRO MARQUEZ
 Incumbent        

سرکاری مالزم   

○ BEAU REYNOLDS
 Youth Nonprofit Director

یوتھ نان پرافٹ ڈائریکٹر

○ DIANE M. RICHARDS
 Incumbent 

سرکاری مالزم 

○

○

○



MEASURES SUBMITTED TO THE VOTERS
رائے دہندگان کو فراہم کردہ اقدامات 

STATE
ریاستی

STATE PROPOSITION 14
ریاستی تجویز 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 اسٹیم سیل کی تحقیق کو جاری رکھنے 
والے معاہدے کی توثیق کرتی ہے۔ اقدام کا 

مروجہ قانون۔ اسٹیم سیل اور دیگر طبی تحقیق، 
بشمول تربیت؛ تحقیقی سہولت مرکز کی تعمیر؛ 

انتظامی الگتوں کی مد میں 5.5$ بلین مالیت کے 
ریاستی بونڈز کی توثیق کرتا ہے۔ 1.5$ بلین دماغ 

سے متعلقہ امراض کے لئے مختص کرتا ہے۔ دوبارہ 
ادائیگی کے لئے عمومی فنڈ کی رقوم وقف کرتی ہے۔ 

متعلقہ پروگرامز کو توسیع دیتی ہے۔ مالیتی اثر: کم 
و بیش اگلے 30 سال تک کے لئے بونڈز کی دوبارہ 

ادائیگی کی خاطر اضافہ شدہ ریاستی الگتوں کا تخمینہ 
260$ ملین فی سال رہا۔

○ YES / ہاں
○ NO / نہیں

STATE PROPOSITION 15
ریاستی تجویز 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 کمرشل اور ضنعتی امالک کے لئے ٹیکس 
کی جانچ کاریوں کو تبدیل کر کے عوامی 

اسکولز، کمیونٹی کالجز، اور مقامی سرکاری 
خدمات کے لئے فنڈنگ کے ذرائع میں اضافہ 

کرتی ہے۔ اقدام برائے آئینی ترمیم۔ اسی امالک پر 
قیمت خرید کے بجائے، موجودہ مارکیٹ ویلیو کی بنیاد 

پر ٹیکس عائد کرتی ہے۔ مالیتی اثر: کمرشل امالک 
پر اضافہ شدہ پراپرٹی ٹیکسز کی مالیت 3$ ملین سے 
زیادہ ہے نئی فنڈنگ میں 6.5$ بلین سے 11.5$ بلین 
تک کی رقوم مقامی حکومت اور اسکولوں کو فراہم 

کی جاتی ہیں۔

○ YES / ہاں
○ NO / نہیں

STATE PROPOSITION 16
ریاستی تجویز 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 عوامی روزگار، تعلیم، اور معاہدے کے 
فیصلوں میں تنوع کو ایک عوامل کے طور پر 

مجاز کرتی ہے ۔ مجلس قانون ساز کی آئینی 
ترمیم۔ حکومت کو ایسی پالیسیوں کی ممانعت کی 
حامل آئینی پابندی کو دور کر کے تنوع کو ملحوظ 

خاطر رکھنے کے لئے نسل، جنس، رنگ، آبائیت، یا 
قومی ماخذ کو زیر غور النے کی اجازت دیتی ہے۔ 

مالیتی اثر: ریاستی یا مقامی عناصر پر کوئی براہ 
راست مالیتی اثر نہیں۔ اس اقدام کا اثر ریاستی اور 

مقامی حکومتی عناصر کے آئندہ کے چناؤ پر منحصر 
ہے اور نہایت غیر متوقع ہے۔

○ YES / ہاں
○ NO / نہیں



STATE PROPOSITION 17
ریاستی تجویز 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  قید کی مدت کی تکمیل کے بعد رائے 
دہندگی کا حق بحال کرتی ہے۔ مجلس قانون ساز 

کی آئینی ترمیم۔ ان افراد کی قید کی مدت ختم ہو 
جانے پر رائے دہندگی کے حقوق کو بحال کرتی ہے 
جو قید کی مدت پوری کرنے کے دوران رائے دینے 

کے حق سے محروم کر دیے گئے۔  مالیتی اثر: رائے 
دہندہ کی رجسٹریشن اور بیلٹ کے مواد کے لئے، 

کاؤنٹی کے ساالنہ اخراجات، ممکنہ طور پر ریاست 
بھر میں سینکڑوں ہزاروں ڈالرز میں ہوں گے۔ رائے 

دہندہ کے رجسٹریشن کارڈز اور سسٹمز کے لئے، یک 
مشتی الگتیں، ممکنہ طور پر سینکڑوں ہزاروں ڈالرز 

میں ہوں گی۔

○ YES / ہاں
○ NO / نہیں

STATE PROPOSITION 18
ریاستی تجویز 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 کیلیفورنیا کے قانون میں اس غرض سے 
ترمیم کرتی ہے تاکہ 17 سالہ افراد کو اگلے عام 

انتخابات کے وقت 18 برس کے ہو جانے پر 
بنیادی اور خصوصی انتخابات میں ووٹ ڈالنے 

کی اجازت دی جائے اور دوسرے الفاظ میں 
ووٹ دینے کا اہل قرار دیا جائے۔ مجلس آئین 

ساز کی آئینی ترمیم۔ مالیتی اثر: ریاستی سطح کے 
اضافہ شدہ کاؤنٹی کے اخراجات جو ممکنہ طور پر 
ہر دو سال میں کئی سینکڑوں ہزاروں ڈالرز اور $1 

ملین کے درمیان میں ہوں۔ سینکڑوں ہزاروں ڈالرز کی 
صورت میں یک مشت اخراجات میں اضافہ۔

○ YES / ہاں
○ NO / نہیں

STATE PROPOSITION 19
ریاستی تجویز 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 پراپرٹی ٹیکس کے متعدد اصولوں کو تبدیل 
کرتی ہے۔ مجلس آئین ساز کی آئینی ترمیم۔ 

اجازت دیتی ہے ان مکان مالکان کو جو 55 سال سے 
زائد عمر کے، معذور، یا جنگالت میں لگی آگ/حادثے 

سے متاثر ہوئے ہوں کہ وہ بنیادی رہائشی ٹیکس 
کے مقام کو کسی متبادل رہائش گاہ پر منتقل کر دیں۔ 

خاندانی جائیداد کی منتقلیوں کی محصول کاری کو 
تبدیل کرتی ہے۔ فائر پروٹیکشن کی خدمات کا فنڈ مقرر 

کرتی ہے۔ مالیتی اثر: مقامی حکومت پراپرٹی ٹیکس 
کی مد میں فی سال دسیوں ملین ڈالرز کا نفع حاصل کر 

سکتی ہے، جو وقت کے ساتھ فی سال سینکڑوں ملین 
ڈالرز تک چال جائے گا۔ اسکولز بھی اسی نوعیت کے 

پراپرٹی ٹیکس کے اضافے حاصل کر سکتے ہیں۔

○ YES / ہاں
○ NO / نہیں



STATE PROPOSITION 20
ریاستی تجویز 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 ایسی متعدد قانون شکنیوں پر پیرول کی 
پابندی لگاتی ہے جو موجودہ طور پر غیر متشدد 

سمجھی جاتی ہیں۔ ایسی متعدد قانون شکنیوں 
کے سلسلے میں مجرمانہ تعزیرات عائد کرنے 
کی اجازت دیتی ہے کہ جنہیں موجودہ طور پر 
صرف نامناسب رویہ سمجھا جاتا ہے۔ اقدام کا 

مروجہ قانون۔ متعدد جرائم کی اہلیت کو ختم کر کے 
ایسے عدم متشدد مجرمان کے لئے قائم کردہ پیرول 

پروگرام تک رسائی کو محدود کرتا ہے کہ جنہوں نے 
اپنے بنیادی جرم کی مکمل مدت ختم کر لی ہو۔ مالیتی 
 اثر: ریاستی اور مقامی اصالحی، عدالتی، اور قانونی

نفاذ کے اخراجات میں عملدرآمدگی کی بنیاد پر، ممکنہ 
طور پر دسیوں ملین ڈالرز تک کا اضافہ۔

○ YES / ہاں
○ NO / نہیں

STATE PROPOSITION 21
ریاستی تجویز 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 رہائشی امالک پر کرائے کے کنٹرول کی 
قانون سازی کے لئے مقامی حکومت کے اختیار 
میں توسیع کرتی ہے۔ اقدام کا موضوعی قانون۔ 

مقامی حکومت کو 15 سال قدیم رہائشی امالک کے 
کرائے کے کنٹرول متعین کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ 
نرخ میں اضافوں کی مقامی حدود ریاستی سطح کی 
حد سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ مالیتی اثر: مجموعی 
طور پر، وقت کے ساتھ ریاستی اور مقامی منافعوں 

میں کسیر دسیوں ملین ڈالرز تک کی ممکنہ کمی۔ 
مقامی کمیونیٹیز کی جانب سے اقدامات کی بنیاد پر، 

محصوالت کے نقصانات کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں۔

○ YES / ہاں
○ NO / نہیں

STATE PROPOSITION 22
ریاستی تجویز 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 ایپ پر منحصر سفری سہولتوں اور 
ڈیلیوری کمپنیوں کو متعدد ڈرائیورز کو مالزم 

کے وظائف فراہم کرنے سے مستثنٰی قرار دیتی 
ہے۔ اقدام کا مروجہ قانون۔ ایپ پر مبنی ڈرائیورز 
کو "مالزمین" کے بجائے، "آزاد معاہدہ کاروں" کے 

طور پر درجہ بند کرتا ہے، اور آزاد ڈرائیورز کو 
دیگر مراعات فراہم کرتا ہے، بشرطیکہ مخصوص 

معیار کی تعمیل ہو رہی ہو۔ مالیتی اثر: اشتراکی سفر 
اور ڈیلیوری کمپنی کے ڈرائیورز اور سرمایہ کاروں 

کی جانب سے ادا کیے جانے والے ریاستی انکم 
ٹیکسز میں معمولی سا اضافہ۔

○ YES / ہاں
○ NO / نہیں



STATE PROPOSITION 23
ریاستی تجویز 23

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 گردوں کے ڈائلیسز کلینیکس کے لئے 
ریاستی تقاضے متعین کرتی ہے۔ مقام پر طبی 
ماہر کی متقاضی ہے۔ اقدام کا مروجہ قانون۔ 

ڈائلیسز کے عالج کے دوران سائٹ پر فزیشن، نرس 
پریکٹیشنر یا  فزیشن اسسٹنٹ کی  متقاضی ہے۔ 

ریاستی منظوری کے بغیر کلینیکس کے خدمات میں 
کمی النے پر پابندی عائد کرتی ہے۔ مریضوں کو 
ادائیگی کے وسیلے کی بنیاد پر عالج دینے سے 

انکاری ہونے پر پابندی عائد کرتی ہے۔ مالیتی اثر: 
ریاستی اور مقامی سرکاری اخراجات میں ممکنہ طور 

پر قلیل دسیوں ملین ڈالرز کا ساالنہ اضافہ۔

○ YES / ہاں
○ NO / نہیں

STATE PROPOSITION 24
ریاستی تجویز 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 صارف کی رازداری کے قوانین میں ترمیم 
کرتی ہے۔ اقدام کا موضوعی قانون۔ اجازت دیتا 
ہے کہ صارف: کاروباری ادارے کو ذاتی معلومات، 
صحیح غلط ذاتی معلومات کا اشتراک کرنے سے باز 
رکھے، اور کاروباری ادارے کی جانب سے "حساس 

ذاتی معلومات"، بشمول بعینہ  ارضیاتی مقام، نسل، 
آبائیت، اور صحت کی معلومات کے کاروباری استعمال 
کو محدود کرے۔ کیلیفورنیا کی رازداری کے تحفظ کی 
ایجنسی قائم کرتی ہے۔ مالیتی اثر: توسیع یافتہ صارفی 
رازداری کے قوانین کے نفاذ کی خاطر، کم از کم $10 

ملین کے اضافہ شدہ ساالنہ ریاستی اخراجات، تاہم ان کے 
قلیل دسیوں ملین ڈالرز سے متجاوز ہونے کا امکان نہیں۔ 

بعض اخراجات کی تالفی ان قوانین کی خالف ورزی 
کرنے پر ہرجانوں کے ذریعے کی جائے گی۔

○ YES / ہاں
○ NO / نہیں

STATE PROPOSITION 25
ریاستی تجویز 25

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 اس قانون پر ریفرینڈم کہ جس نے زر 
ضمانت کو عوامی تحفظ اور فرار ہونے کے 
خطرے پر مبنی سسٹم سے تبدیل کیا ہے۔ زر 

ضمانت کو عوامی تحفظ اور فرار ہونے کے خطرے 
ہر مبنی سسٹم سے تبدیل کرنے والے قانون کو، "ہاں" 
کا ووٹ منظوری دیتا، اور "نہیں" کا ووٹ مسترد کرتا 

ہے۔ مالیتی اثر: ٹرائل سے قبل جیل سے رہائی کے 
نئے عمل کے لئے ممکنہ طور پر نصف سینکڑوں 
ڈالرز ساالنہ اضافہ شدہ اخراجات۔ کاؤنٹی جیل کے 

اخراجات میں، ممکنہ طور پر کثیر دسیوں ملین ڈالرز 
ساالنہ کی کمی۔

○ YES / ہاں
○ NO / نہیں



CITY
شہر

CITY OF SACRAMENTO
SACRAMENTO شہر

MEASURE A
A اقدام

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?

کیا اس اقدام کو کہ جسے 'Sacramento میئورل   A
 Sacramento( احتساب اورکمیونٹی مساوات کا ایکٹ
 Mayoral Accountability and Community Equity

Act(' کہتے ہیں – کہ جو میئر کونسل طرز کی 
 Sacramento حکومت قائم کرنے کے لئے شہر

کے چارٹر میں ترمیم کرتا ہے؛ شہریوں کے براہ 
راست عمل دخل کے لئے شمولیتی بجٹ سازی کا 
قیام عمل میں التا ہے؛ نسلی، آبائی، LGBTQ، اور 

جنسی گروہوں کے ضمن میں کیے گئے متعدد کونسل 
فیصلوں کے اثر کے جائزہ کا متقاضی ہے؛ مخصوص 

ترقیاتی اور نوجوان طبقے کی خدمات میں بجٹ کے 
ایک مخصوص حصے کی سرمایہ کاری کا متقاضی 
ہے؛ جو شہری اخالقی کمیشن کو مستقل حیثیت دیتا 

ہے؛ اور دیگر تبدیلیاں عمل میں التا ہے – اختیار کیا 
جانا چاہیئے؟

○ YES / ہاں
○ NO / نہیں

SCHOOL
اسکول

RIVER DELTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
RIVER DELTA یونیفائیڈ اسکول ڈسٹرکٹ

MEASURE J
J اقدام

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?

اسکولز کو ترقی دینے کے لئے، رساؤ والی   J
چھتوں کی مرمت کر کے؛ لیس دار مواد/آمیزے کو ہٹا 
کر؛ سائنس لیبز تعمیر کر کے؛ پرانی ہوتی ٹیکنالوجی، 
آگ بجھانے/پینے کے پانی کے تحفظ کو بہتر بنا کر؛ 
 طلباء کو کالج/کیریئرز کی خاطر تیار کرنے کے لئے
تعلیمی سہولتوں کی تشکیل کاری، لیس کاری/اکتساب 
کاری کر کے معیاری اساتذہ کو برقرار رکھنا/راغب 
کرنا، کیا River Delta یونیفائیڈ اسکول ڈسٹرکٹ کے 

قانونی نرخوں پر جاری کردہ 45,700,000$ کے 
بونڈز کہ جو جائزہ شدہ مالیت کا کم و بیش $100/6¢ 

عائد کرتے، ساالنہ 2,600,000$ اضافے کی اوسط 
کاری کرتے ہوں، جبکہ بونڈز آڈٹس، شہریوں کی 

جانب سے مقامی سطح پر استعمال ہونے والے تمام 
فنڈز کا جائزہ لینے کے متقاضی ہوں، کو اختیار کیا 

جانا چاہیئے؟

○ BONDS-YES / بونڈز-ہاں
○ BONDS-NO / بونڈز-نہیں

MEASURE K
K اقدام

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?

اسکولز کو ترقی دینے کے لئے، رساؤ والی   K
چھتوں کی مرمت کر کے؛ لیس دار مواد/آمیزے کو 

ہٹا کر؛ اسکول کو محفوظ بنا کر؛ ٹیکنالوجی، آگ 
بجھانے/پینے کے پانی کے تحفظ کو بہتر بنا کر؛ 

طلباء کو کالج/مالزمتوں/کیریئرز کی خاطر تیار کرنے 
کے لئےتعلیمی سہولتوں کی تشکیل کاری، لیس کاری/
اکتساب کاری کر کے معیاری اساتذہ کو برقرار رکھنا/
راغب کرنا، کیا River Delta یونیفائیڈ اسکول ڈسٹرکٹ 
کے قانونی نرخوں پر جاری کردہ 14,600,000$ کے 
بونڈز کہ جو جائزہ شدہ مالیت کا کم و بیش $100/6¢ 

عائد کرتے، ساالنہ 845,000$ اضافے کی اوسط کاری 
کرتے ہوں، جبکہ بونڈز آڈٹس، شہریوں کی جانب سے 
مقامی سطح پر استعمال ہونے والے تمام فنڈز کا جائزہ 

لینے کے متقاضی ہوں، کو اختیار کیا جانا چاہیئے؟

○ BONDS-YES / بونڈز-ہاں
○ BONDS-NO / بونڈز-نہیں



CITY OF ISLETON 
 ISLETON شہر

MEASURE L
L اقدام

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?

کیا شہر Isleton کی عمومی خدمات، بشمول   L
پولیس، فائر ڈیپارٹمنٹ،  پارکس، اور دیگر غیر محدود 

شدہ عمومی فنڈ اخراجات کو، 1 اپریل، 2022 سے 
آغاز لے کر پانچ )5( سال کی مدت کے لئے نصف 
)½( فیصد ٹرانزیکشنز عائد کرتے ہوئے اور ٹیکس 

کا استعمال کرتے ہوئے، تعاون دے کر کہ جسے 
83,726.06$ اور 106,858.02$ کے درمیان ساالنہ 
منافع حاصل کرنے کے لئے الیا گیا ہے، اختیار کیا 

جانا چاہیئے؟

○ YES / ہاں
○ NO / نہیں

MEASURE C
C اقدام

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?

کیا شہر Sacramento کے چارٹر میں اس سبب   C
آرٹیکل شامل کرنے واال اقدام تاکہ )I( ایک  نیا منتخب 
ادارہ ان اختیار کے ہمراہ تخلیق کیا جا سکے )کرائے 
کی اقامت کاری کا بورڈ(  جس میں کرایہ طے کرنا،  

ضوابط قائم کرنا، اپنا ذاتی بجٹ متعین کرنا، اپنے 
عملیات کو مالی معاونت دینے کی خاطر فیسیں عائد 

کرنا، ہرجانے متعین کرنا، تحقیقات انجام دینا، اور 
 )II( کرائے میں کمی بیشی کا فیصلہ کرنا شامل ہوں؛

شہر کے اندر تمام احاطہ کردہ کرائے کے یونٹس کے 
لئے بیس رینٹ اور کرائے کا مجموعی اضافہ طے 
کیا جا سکے؛ اور )III( کرایہ داری کو ختم کرنے 

والے مکان مالکان کے اختیار کو محدود کیا جا سکے، 
اختیار کیا جانا چاہیئے؟

○ YES / ہاں
○ NO / نہیں

MEASURE B
B اقدام

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?

کیا شہر Sacramento کے چارٹر کے سیکشن   B
171 میں اس سبب ترمیم کرنے واال اقدام، تاکہ 

Sacramento کی آزادانہ حد بندی کا کمیشن اگلی بار 
کی کونسل ڈسٹرکٹ حدود کا نقشہ 2022 کے بنیادی 

انتخابات سے قبل 130 دنوں کے اندر متعین کرے تاکہ 
نقشے کو 2022 کے انتخابات کے لئے استعمال کیا جا 

سکے، اختیار کیا جانا چاہیئے؟

○ YES / ہاں
○ NO / نہیں



CITY OF CITRUS HEIGHTS
CITRUS HEIGHTS شہر

MEASURE M
M اقدام

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?

ایسی فنڈنگ کی مدد سے مقامی کنٹرول کو   M
تحفظ دینا کہ جو ریاست سے نہ لی جا سکے؛ 911 
ایمرجنسی رد عمل کے اوقات قائم رکھنا؛ جرم کی 

تفتیش/تدارک؛ اعلٰی تربیت یافتہ پولیس افسران؛ اسکول 
کے تحفظ/سیکیورٹی کے پروٹوکولز؛ کھڈوں/سڑکوں 

کی مرمت؛ بے گھری میں کمی کے پروگرامز؛ مقامی 
کاروباری/مالزمتی معاونت؛ اور دیگر شہری خدمات، 

کیا Citrus Heights کے ساالنہ 12,000,000$ پیدا 
کرنے والے ¢1 سیلز ٹیکس کے قیام کا اقدام، آزادانہ 
ساالنہ آڈٹس اور شہریوں کی جانب سے جائزے، اور 
Citrus Heights پر خرچ کردہ تمام فنڈز سمیت اختیار 

کیا جانا چاہیئے؟

○ YES / ہاں
○ NO / نہیں

CITY OF RANCHO CORDOVA 
 RANCHO CORDOVA شہر

MEASURE R
R اقدام

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?

سڑکیں/کھڈے مرمت کر کے؛ عوامی مقامات کو   R
صحت مند، صاف/محفوظ رکھ کر؛ ہمسایہ عالقوں 

کے عوامی تحفظ کو برقرار رکھ کر؛ نئے اور مقامی 
کاروبار/مالزمتوں کو تعاون/ترغیب دے کر؛ قومی 

آفت/صحت کی ایمرجنسی کے لئے تیاری کر کے؛ بے 
گھری کا تدارک کر کے؛ اور دیگر عام شہری خدمات 

 Rancho کی بحالی/ازالہ کاری کی مدد سے شہر
Cordova کو تعاون دینا؛ کیا رائے دہندگان کی جانب 

سے اختتام تک Rancho Cordova کا ½¢ سیلز ٹیکس 
عائد کرنے واال اقدام، کہ جس میں ساالنہ $8,000,000 
اضافہ ہو، ساالنہ آڈٹس، شہری جائزے، مقامی کنٹرول/
غیر یقینی کے حاالت میں سرمایہ کاری، ایڈمنسٹریٹر 
کی تنخواہوں کے لئے کوئی مالی وسائل نہ ہونے کے 

ہمراہ اختیار کیا جانا چاہیئے؟

○ YES / ہاں
○ NO / نہیں

END OF BALLOT
بیلٹ کا اختتام




