
OATH OF VOTER 

In Accordance with Elections Code Section 3106 

I __________________________ acknowledge that by returning my voted ballot via facsimile transmission, I 

have waived my right to have my ballot kept secret. Nevertheless, I understand that, as with any vote by mail 

voter, my signature, whether on this oath of voter form or my identification envelope, will permanently be 

separated from my voted ballot to maintain its secrecy at the outset of the tabulation process and thereafter.   

 

My residence address is: Street Address City Zip 

My mailing address is: Street Address/PO Box/Other City Zip 

My email address is:    

My facsimile number is:    

 

I am a resident of Madera County, State of California, or am qualified as an elector pursuant to paragraph (2) 

of subdivision (b) of Section 321 of the Elections Code and I have not applied, nor intend to apply, for a vote 

by mail ballot from any other jurisdiction for the same election. 

I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the foregoing is true and 

correct. 

Dated this ______ day of ___________________________, 20______. 

 

Signature of Voter _______________________________________________ 

(Power of Attorney cannot be accepted) 
 

IMPORTANT!  

 

YOUR BALLOT CANNOT BE COUNTED UNLESS YOU SIGN THE ABOVE OATH AND INCLUDE IT WITH 
YOUR BALLOT AND IDENTIFICATION ENVELOPE ALL OF WHICH ARE RETURNED BY FACSIMILE 

TRANSMISSION. 

 

 



JURAMENTO DE VOTANTE 

De acuerdo con la Sección 3106 del Código Electoral 

Yo __________________________ reconozco que al devolver mi boleta votada por fax, he renunciado a mi 

derecho a que mi boleta se mantenga en secreto. Sin embargo, entiendo que, como con cualquier votante 

de voto por correo, mi firma, ya sea en este formulario de juramento de votante o en mi sobre de 

identificación, se separará permanentemente de mi boleta votada para mantener su confidencialidad al 

comienzo del proceso de tabulación y posteriormente.  

Mi dirección de residencia es: Dirección Ciudad Código Postal 

Mi dirección postal es: Dirección/Apartado postal/Otro Ciudad Código Postal 

Mi correo electrónico es:    

Mi número de fax es:    

 
Soy residente del Condado de Madera, Estado de California, o estoy calificado como elector de conformidad 

con el párrafo (2) de la 2olicitor2n (b) de la Sección 321 del Código Electoral y no he solicitado ni 2olicit 

2olicitor un voto por boleta por correo de cualquier otra jurisdicción para la misma elección. 

 

Declaro bajo pena de perjurio conforme a las leyes del Estado de California que lo anterior es verdadero y 

correcto. 

 

Fechado este ______ día de ___________________________, 20______. 

 

Firma del votante ________________________________________________ 

(No se puede aceptar un poder notarial) 

¡IMPORTANTE! 
SU BOLETA NO SE PUEDE CONTAR A MENOS QUE FIRME EL JURAMENTO ANTERIOR Y LO INCLUYA 
CON SU BOLETA Y EL SOBRE DE IDENTIFICACIÓN, TODOS LOS CUALES SON DEVUELTOS POR 

TRANSMISIÓN POR FACSÍMIL. 



ਵਟੋਰ ਦੀ ਸਹ ੁੰ  
ਚਣੋ ਜ਼ਾਬਤ ੇਦੀ ਧ਼ਾਰ਼ਾ 3106 ਦੇ ਅਨ ਸ਼ਾਰ 

ਮੈਂ __________________________ ਇਹ ਸਵੀਕ਼ਾਰ ਕਰਦ਼ਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਕ ਫੇਕਕਸਮ਼ਾਈਲ ਟਰਾਂਸਕਮਸ਼ਨ ਰ਼ਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਬੈਲਟ ਵ਼ਾਪਸ 

ਕਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਨ ੁੰ  ਗ ਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕਧਕ਼ਾਰ ਨ ੁੰ  ਛੱਡ ਕਦੱਤ਼ਾ ਹੈ। ਕਫਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦ਼ਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਕ ਕਿਵੇਂ ਕਕ ਡ਼ਾਕ ਵੋਟਰ 

ਦ ਆਰ਼ਾ ਕਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇ ਨ਼ਾਲ, ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ, ਭ਼ਾਵੇਂ ਵੋਟਰ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਇਸ ਸਹ ੁੰ  'ਤੇ ਿਾਂ ਮੇਰੇ ਪਛ਼ਾਣ ਕਲਫ਼ਾਫੇ 'ਤੇ, ਸ਼ਾਰਣੀ ਪਰਕਕਕਰਆ ਦੇ ਸ਼ ਰ  ਕਵਚ ਅਤ ੇ

ਉਸ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਇਸਦੀ ਗ ਪਤਤ਼ਾ ਨ ੁੰ  ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੋਟ ਵ਼ਾਲੇ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਸਥ਼ਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਕੀਤ਼ਾ ਿ਼ਾਵੇਗ਼ਾ। 

ਮੇਰੀ ਕਰਹ਼ਾਇਸ਼ ਦ਼ਾ ਪਤ਼ਾ ਹੈ: ਸੜਕ ਦ਼ਾ ਪਤ਼ਾ ਸ਼ਕਹਰ ਕਜਪ ਕੋਡ 

ਮੇਰ਼ਾ ਡ਼ਾਕ ਪਤ਼ਾ ਹੈ: ਗਲੀ ਦ਼ਾ ਪਤ਼ਾ/PO ਬ਼ਾਕਸ/ਹੋਰ ਸ਼ਕਹਰ ਕਜਪ ਕੋਡ 

ਮੇਰ਼ਾ ਈਮੇਲ ਪਤ਼ਾ ਹੈ:    

ਮੇਰ਼ਾ ਪਰਤੀਰ ਪ ਨੁੰ ਬਰ ਹੈ:    

 

ਮੈਂ ਮੈਡੇਰ਼ਾ ਕ਼ਾਉਂਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰ਼ਾਿ ਦ਼ਾ ਕਨਵ਼ਾਸੀ ਹਾਂ, ਿਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤ ੇਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 321 ਦੇ ਉਪ-ਕਵਭ਼ਾਗ (ਬੀ) ਦੇ ਪੈਰ਼ਾ (2) ਦੇ ਅਨ ਸ਼ਾਰ ਇੱਕ ਵੋਟਰ 

ਵਿੋਂ ਯੋਗ ਹਾਂ ਅਤ ੇਮੈਂ ਵੋਟ ਲਈ ਅਰਜੀ ਨਹੀਂ ਕਦੱਤੀ ਹੈ, ਨ਼ਾ ਹੀ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦ਼ਾ ਇਰ਼ਾਦ਼ਾ ਰੱਖਦ਼ਾ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਚੋਣ ਲਈ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਅਕਧਕ਼ਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਡ਼ਾਕ 

ਰ਼ਾਹੀਂ ਬੈਲਟ। 
 

ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦ ੇਕਾਨ ੂੰ ਨਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਝ ਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ ਕਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। 

 

ਇਸ ______ ਕਦਨ ਦੀ ਕਮਤੀ ___________________________, 20______। 

 

ਵੋਟਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ __________________________________________________ 

(ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ) 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ! 

ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਲਟ ਨੂੂੰ  ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀ ੀਂ ਗਿਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀ ੀਂ ਉਪੱਰ ਗਦੱਤੀ ਸਹੁੂੰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੂੰ  

ਆਪਿੀ ਬੈਲਟ ਅਤ ੇਪਛਾਿ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਮਲ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰਦੇ, ਜ ੋਗਕ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਫਕੇਸੀਮਾਈਲ ਟ੍ਾੀਂਸਗਮਸਨ ਦਆੁਰਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ 

ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। 


