
  

         ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤ ੇਮਤਪੱਤਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡ੍ਰੌਪ-ਬਕੌਸ ਦੇ ਟਟਕਾਣ ੇ

 

 
ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਪੈਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਵੱਚ ਮਤਪੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਿ। 

ਮਤਦਾਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਟਟਕਾਣਾ ਮਤਦਾਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕੰਮ ਕਰਿ ਦੇ ਟਦਿ ਘੰਟੇ 
ਕਾਊਂਟੀ Government Center 

ਲੌਬੀ 
200 W. 4th Street 
Madera  

9/04/21 ਤੋਂ 9/13/21 

ਚੋਣ ਦਾ ਦਦਨ 9/14/21 

ਸਵੇਰ ੇ8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 

ਸਵੇਰ ੇ7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ 

Oakhurst Community Center 
ਮ ੱ ਖ ਹਾੱਲ 

39800 Road 425B 
Oakhurst 

9/04/21 ਤੋਂ 9/13/21 

ਚੋਣ ਦਾ ਦਦਨ 9/14/21 

ਸਵੇਰ ੇ8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 

ਸਵੇਰ ੇ7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ 

City of Chowchilla 
ਕੌਂਸਲ ਚੈਮਬਰਸ 

130 S. 2nd Street 
Chowchilla  

9/11/21 ਤੋਂ 9/13/21 

ਚੋਣ ਦਾ ਦਦਨ 9/14/21 

ਸਵੇਰ ੇ8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 

ਸਵੇਰ ੇ7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ 

Liberty ਹਾਈ ਸਕੂਲ 

ਥੀਏਟਰ 

12220 Road 36 
Madera  

9/11/21 ਤੋਂ 9/13/21 

ਚੋਣ ਦਾ ਦਦਨ 9/14/21 

ਸਵੇਰ ੇ8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 

ਸਵੇਰ ੇ7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ 

Foothill ਚਰਚ 

ਸੈਂਕਚੁਰੀ 
45543 Road 415 
Coarsegold 

9/11/21 ਤੋਂ 9/13/21 

ਚੋਣ ਦਾ ਦਦਨ 9/14/21 

ਸਵੇਰ ੇ8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 

ਸਵੇਰ ੇ7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ  

Pan Am Community Center 
ਦਜਮਨੇਜੀਅਮ 

703 Sherwood Way 
Madera 

9/11/21 ਤੋਂ 9/13/21 

ਚੋਣ ਦਾ ਦਦਨ 9/14/21 

ਸਵੇਰ ੇ8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 

ਸਵੇਰ ੇ7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ 

ਸਕੂਲਾਂ ਦ ੇਸ ਪਰਡੈਂਟ 

ਕਾਂਫ਼੍ਰੈਸ ਰੂਮ 1 

1105 S. Madera Ave 
Madera  

9/11/21 ਤੋਂ 9/13/21 

ਚੋਣ ਦਾ ਦਦਨ 9/14/21 

ਸਵੇਰ ੇ8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 

ਸਵੇਰ ੇ7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ 

 

ਡ੍ਰੌਪ-ਬੌਕਸ ਦਾ ਟਟਕਾਣਾ ਡ੍ਰੌਪ-ਬੌਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕੰਮ ਕਰਿ ਦ ੇਟਦਿ ਘੰਟ ੇ

ਕਾਊਂਟੀ Government Center  

ਵਾੱਕ-ਅਪ/ਡਰਾਈਵ-ਅਪ ਪਹ ੁੰ ਚ 

200 W. 4th Street 
Madera 

8/17/21 ਤੋਂ 9/14/21  24 ਘੁੰ ਟੇ* 

 

ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ 

ਵਾੱਕ-ਅਪ ਪਹ ੁੰ ਚ 

40232 Junction Drive   
Oakhurst 

8/17/21 ਤੋਂ 9/14/21  24 ਘੁੰ ਟੇ* 

 

ਦਸਟੀ ਔਫ਼੍ Chowchilla ਨਾਗਦਰਕ 

ਕੇਂਦਰ 

ਵਾੱਕ-ਅਪ/ਡਰਾਈਵ-ਅਪ ਪਹ ੁੰ ਚ 

130 S. 2nd Street 
Chowchilla 

8/17/21 ਤੋਂ 9/14/21  24 ਘੁੰ ਟੇ* 

 

Ranchos ਲਾਈਬਰੇਰੀ 
ਵਾੱਕ-ਅਪ/ਡਰਾਈਵ-ਅਪ ਪਹ ੁੰ ਚ 

37398 Berkshire Drive 
Madera Ranchos 

8/17/21 ਤੋਂ 9/14/21  24 ਘੁੰ ਟੇ* 

 

North Fork ਟਰਾਇਬਲ ਆਦਫ਼੍ਸ 

ਵਾੱਕ-ਅਪ/ਡਰਾਈਵ-ਅਪ ਪਹ ੁੰ ਚ 

33143 Road 222 
North Fork  

8/17/21 ਤੋਂ 9/14/21 24 ਘੁੰ ਟੇ* 

 

     ਡਰੌਪ-ਬੌਕਸ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਦਨ ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਨੂੁੰ  ਬੁੰ ਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 
 
 
 
ਰਾਈਡ੍ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਿਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਿ ਮੌਜੂਦ ਹਿ, ਕਾੱਲ ਕਰ ੋ

•Chowchilla ਏਰੀਆ ਟਰਾਂਦਜਟ/ਡਾਇਲ-ਏ-ਰਾਈਡ (Chowchilla Area Transit/Dial-a-Ride) - 

(559) 665-8655  
•Madera ਏਰੀਆ ਐਕਸਪਰੇਸ (MAX)/ਡਾਇਲ-ਏ-ਰਾਈਡ (Madera Area Express ]MAX[/ 

Dial-a-Ride) - (559) 661-7433 

•Madera ਕਾਊਂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ (Madera County Connection) - (559) 675-7811 

20-VCDB-P 


