
California Elections Code Section 13205(b)(c)(d) 

“To vote for all of the electors of a party, mark the voting target next to the names of the 

presidential and vice presidential candidates of that party. A mark of the voting target next to 

the name of a party and its presidential and vice presidential candidate, is a vote for all of the 

electors of that party, but for no other candidates.” 

“To vote for those electors who have pledged themselves to vote for a candidate for President 

and Vice President not supported by any particular party mark the voting target next to the 

names of those presidential and vice presidential candidates.” 

“To vote for those electors who have pledged themselves to vote for a candidate for President 

and for Vice President of any party not qualified to participate in the election write in the names 

and party of those presidential and vice presidential candidates in the blank space provided for 

that purpose.” 

 

Código Electoral de California Sección 13205(b)(c)(d) 

“Para votar por todos los electores de un partido, marque el objetivo de votación junto a los 

nombres de los candidatos presidenciales y vicepresidentes de ese partido. Una Marca del 

objetivo de votación junto al nombre de un partido y su candidato presidencial y vicepresidente, 

es un voto para todos los electores de ese partido, pero para ningún otro candidato." 

"Votar por los electores que se han comprometido a votar por un candidato a Presidente y 

Vicepresidente que no cuenta con el apoyo de ningún partido en particular Marca el objetivo de 

voto junto a los nombres de esos candidatos presidenciales y vicepresidenciales". 

"Para votar por los electores que se han comprometido a votar por un candidato a Presidente y 

por el Vicepresidente de cualquier partido no calificado para participar en las elecciones, escriba 

los nombres y el partido de esos candidatos presidenciales y vicepresidentes en el espacio en 

blanco previsto para ello propósito." 

 

ਕਲੈੀਫਰੋਨੀਆ ਚਣੋ ਕਡੋ ਸਕੈਸ਼ਨ 13205(b)(c)(d) 

“ਕਕਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨਰਵਾਚਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤ ੇਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਪਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗ ੇਕਦੱਤ ੇਵੋਕਟੂੰਗ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤ ੇਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਕਕਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸਦ ੇ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤ ੇਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੱਤ ੇਵੋਕਟੂੰਗ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤ ੇਕਨਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣਾ, ਉਸ 
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨਰਵਾਚਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ।” 
  
“ਉਨਹ ਾਂ ਕਨਰਵਾਚਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਕ ੂੰ ਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤ ੇਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ 
ਨ ੂੰ  ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕ ਸਨ ੂੰ  ਕਕਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤ ੇਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗ ੇਕਦੱਤ ੇਵੋਕਟੂੰਗ ਦੇ ਟੀਚ ੇ'ਤ ੇਕਨਸ਼ਾਨ 
ਲਾਓ।” 
“ਉਨਹ ਾਂ ਕਨਰਵਾਚਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਕ ੂੰ ਨਾਂ ਨੇ ਕਕਸੇ ਅਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤ ੇਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ  ੋ ਉਸ ਚੋਣਾਂ ਕਵੱਚ ਕਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤ ੇਪਾਰਟੀ ਲਈ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਦੱਤੀ 
ਗਈ ਖਾਲਹੀ ਿਾਂ ਕਵੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤ ੇਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲੱਖੋ।” 
 

 


