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ਭੂਮਿਕਾ 
California ਦੇ ਵੋਟਰ ਪ੍ਸੁੰਦ ਅਮਧਮਨਯਿ (VCA), ਜਾਂ ਸੈਨੇਟ ਵ ਿੱਲ (SB) 450 (Allen, D-26) ‘ਤੇ 29 ਸਤੰ ਰ, 2016 ਨ ੰ  ਕਨ ੰ ਨੀ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਨ, ਵਜਸ ਅਨੁਸਾਰ California ਚੋਣ ਕੋਡ ਵਿਿੱ ਚ ਧਾਰਾ 4005 ਸਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਜਸ ਨਾਲ 

ਅਵਧਕਾਰਤ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਨ ੰ , ਕਝੁ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨਾਲ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਿਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ  ੋਰਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਵਮਲਣ ‘ਤੇ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ 
ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ। VCA ਦੇ ਤਵਿਤ, ਸਾਰ ੇਿੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਚੋਣ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ 29 ਵਦਨ ਪਵਿਲਾਂ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਇਿੱਕ 

 ੈਲਟ (ਮਤਪਿੱਤਰ) ਭੇਵਜਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤ ੇਿਰੇਕ ਕਾਉਂਟੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਿੱ ਚ  ਿੁਤ ਸਾਰੇ  ੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਔਫ਼ ਸਥਾਨ 

ਅਤ ੇਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਵਜਿੱ ਥ ੇਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਿੀ ਿੋਟਰ ਆਪਣੀ ਿੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਵਿਧਾਨ  ਿੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਜਿ ੇਚੋਣ 

ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਸੀ ਜ ੋਿੋਵਟੰਗ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨ ੰ  ਿਧਾ ਕ ੇਿੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤ ੇਿੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮ ਲੀਅਤ ਨ ੰ  ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ 
ਵਕਿੇਂ ਕਰਿਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨ ੰ   ਦਲਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। 

VCA ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਰਿਾਇਤੀ ਪੋਵਲੰਗ ਪਲੇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਵਿਤ ਕਰਿਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਿ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿੋਟ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ 

ਪੋਵਲੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਪਰਸਾਸਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮਾਡਲ ਸੀ। ਚੋਣ ਕੋਡ §12261(a) ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ  ਣਾਉਂਦਾ 
ਿੈ ਵਕ ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ 1000 ਿੋਟਰਾਂ ਲਈ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਵਪਰਵਸੰਕਟ (ਖੇਤਰ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਿਰੇਕ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿਿੱਖਰੀ ਿੋਵਟੰਗ 

ਦੀ ਥਾਂ ਿੋਿੇ (ਇਿ ਉਿ ਡੇਟਾ ਿੀ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਜੋ ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨ ੰ  ਿਰੇਕ ਿੋਵਟੰਗ ਵਪਰਵਸੰਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ 

ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦੰਦਾ ਿੈ)। ਅਵਜਿੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਯੋਗਤਾ ਿੈ, ਵਸਰਫ਼ ਉਿ ਿੀ ਸਥਾਈ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿੋਟ ਪਾਉਣ 

ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ 'ਤੇ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ; ਨਿੀਂ ਤਾਂ  ਾਕੀ ਕੋਈ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿੈ, ਉਸਨ ੰ  ਿਰੇਕ ਚੋਣ 

ਲਈ ਇਿੱਕ  ੇਨਤੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨੀ ਿੋਿੇਗੀ। ਅਵਜਿਾ ਿੋਟਰ ਵਜਸ ਨੇ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਿੋਟ ਨਿੀਂ ਪਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨ ੰ  ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਿੋਵਟੰਗ 

ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਿੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਿੋਵਟੰਗ ਵਪਰਵਸੰਕਟ ਅਤੇ  ੈਲਟ ਦੀ ਵਕਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਿੱ ਖੋ-ਿਿੱਖਰਾ ਸੀ। 

ਵਿਰ, 2002 ਵਿਿੱ ਚ, California ਚੋਣ ਕੋਡ ਨੇ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਿੀ ਸਥਾਈ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿਟੋ 

ਪਾਉਣ ਿਾਲਾ ਿੋਟਰ  ਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦਿੱ ਤੀ। ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਿੋਟਰਾਂ ਦੇ ਿਤੀਰ ੇਵਿਿੱ ਚ ਤ ਦੀਲੀ ਆਈ ਵਜਿੱ ਥ ੇਿਣੁ Santa 

Clara ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਿੋਵਟੰਗ ਿਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਕੇ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ  ਜਾਏ 

ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿਟੋ ਪਾਉਣ ਦੀ  ੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿ ੇਿਨ। ਉਿ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿਟੋ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾਂ ਿਜੋਂ 
ਰਵਜਸਟਰਡ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀ ਨ 29 ਵਦਨ ਪਵਿਲਾਂ ਉਿਨਾਂ ਦਾ  ੈਲਟ ਭੇਜ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ 
 ੈਲਟ ਿਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਿਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਵਕਸੇ ਿੋਵਟੰਗ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ,  ੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਔਫ਼ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ 
ਆਪਣਾ  ੈਲਟ ਿਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਿ।ੈ 

VCA ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਨਾਲ, ਚੋਣਾਂ ਇਿੱਕ ਨਿੇਂ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਵਿਤ ਕਰਿਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਿੇਂ ਮਾਡਲ ਨਾਲ, ਿਰੇਕ 

ਰਵਜਸਟਰਡ ਿਟੋਰ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਿਾਲਾ ਿੋਟਰ ਿਿੋੇਗਾ ਅਤ ੇਉਸ ਨ ੰ  ਚੋਣ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ 29 ਵਦਨ ਪਵਿਲਾਂ ਸੁਰ  ਕਰਵਦਆਂ 
ਿੋਇਆਂ ਡਾਕ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਅਵਧਕਾਰਤ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿੋਟ  ੈਲਟ ਪਰਾਪਤ ਿੋਿੇਗਾ। ਿੋਟਰ ਆਪਣੇ  ੈਲਟ ਇਨਹ ਾਂ ਵਤੰਨ ਤਰੀਵਕਆਂ ਚੋਂ ਵਕਸ ੇਿੀ 
ਇਿੱਕ ਰਾਿੀਂ ਿਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਿਨ: ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ (ਡਾਕ-ਵਟਕਟ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ), ਵਕਸੇ ਿੀ  ੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਔਫ਼ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਜਾਂ 



 

ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਿੱ ਚ  ਣ ੇਵਕਸੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ। ਿੋਟਰ ਇਿ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਵਕ ਉਿ ਆਪਣਾ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿੋਟ  ੈਲਟ ਿਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ 

ਅਤ ੇਇਸਦੀ  ਜਾਏ ਿੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਿੱ ਚ ਜਾ ਕ ੇਜਾਂ Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਿੱ ਚ  ਣ ੇਵਕਸੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 

'ਤੇ ਜਾ ਕੇ  ੈਲਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੋਟ ਪਾਉਣ। 

ਇਿ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਿਟੋਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ  ਦਲਾਿ ਨਿੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਿ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ 

ਉਨਹ ਾਂ ਿੋਟਰਾਂ ਲਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਨ ੰ   ਦਲਦਾ ਿ ੈਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਿਟੋ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਪੋਵਲੰਗ ਦੀ ਥਾਂ 
‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਿੁਣ, ਿੋਟਰਾਂ ਕਲੋ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਵਟਕਾਣਾ ਿਣੋ ਦੀ  ਜਾਏ, ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਚਲੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਿਣੁ ਸਾਰੇ 
ਰਵਜਸਟਰਡ ਿਟੋਰਾਂ ਲਈ ਖੁਲਹੇ ਿੋਣਗ।ੇ  

ਇਸ ਚੋਣ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ (EAP) ਵਿਿੱ ਚ ਅਵਜਿੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ ਜੋ ਇਿ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਵਿਮ ਿੈ ਵਕ ਇਸ ਤ ਦੀਲੀ ਨਾਲ ਿੋਟਰ 

ਵਕਿੇਂ ਪਰਭਾਵਿਤ ਿੋਣਗੇ। EAP ਡਰਾਫ਼ਟ ਦੇ ਪ ਰਾ ਿੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ROV ਿਿੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨ ੰ  ਅੰਵਤਮ ਰ ਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਵਟਿੱ ਪਣੀਆਂ, 

ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਰੇਕ ਆਗਾਮੀ EAP ਡਰਾਫ਼ਟ ਨ ੰ  ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ  ਾਅਦ, ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਜਨਤਕ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਵਮਆਦ ਪਰਦਾਨ 

ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਉਿ EAP  ਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਅਤੇ  ਦਲਾਿਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਵਜਸ ਅੰਦਰ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ  ੈਲਟ 

ਡਰੌਪ-ਔਫ਼ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥਾਿਾਂ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। ਜਨਤਕ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਵਮਆਦ ਪ ਰੀ ਿੋ ਜਾਣ ਤੋਂ  ਾਅਦ, ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਅੰਵਤਮ EAP ਨ ੰ  
ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਲਈ California ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ (SOS) ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।  

ਇਸ ਨ ੰ  ਿੋਰ ਪਿੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਸਿ ਦਾਇ VCA ਦੀਆਂ ਤ ਦੀਲੀਆਂ  ਾਰ ੇਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਸ ਵਚਤ ਿੈ, ROV ਿਿੱਲੋਂ ਿੋਵਟੰਗ 

ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (VAAC) ਅਤ ੇਭਾਸ਼ਾ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (LAAC) ਦੋਿਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 
VAAC ਦਾ ਉਦੇਸ਼  ਜ਼ਰੁਗਾਂ ਅਤ ੇਅਸਿਰਥਤਾਵਾਂ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਤਿੱਕ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸੰ ੰਧੀ ਸਲਾਿ ਦੇਣਾ, 
ਇਸ ਵਿਿੱ ਚ ਿੋਣ ਿਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸਵਿਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਅਤ ੇਇਸ ਸੰ ੰਧੀ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਿੈ। VAAC ਦਾ ਵਮਸ਼ਨ ਿਰ ਿੋਟਰ ਨ ੰ  
ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤ ੇਵਨਿੱਜੀ ਮਕੌਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਿੈ। LAAC ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਿਨਾਂ ਿੋਟਰਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾਂ 
ਕੋਈ ਿੋਰ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ  ੋਲਦੇ ਿਨ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਤਿੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸ ੰਧੀ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਮਸਵਲਆਂ ਨ ੰ  ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 

ਸਲਾਿ ਦੇਣਾ, ਸਵਿਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਅਤ ੇਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸੰ ੰਧੀ ਮੌਵਕਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ 

ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਸਵਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਿੀ LAAC ਦਾ ਵਮਸ਼ਨ ਿੈ। ਦਿੋੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ROV ਨ ੰ  ਮਿਿੱਤਿਪ ਰਨ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 

ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤ ੇਇਿ ਿੋਟਰਾਂ ਤਿੱਕ ਪਿੁੰ ਚ ਅਤ ੇਕਾਉਂਟੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪਰਸ਼ਾਸਨ, ਦੋਿਾਂ ਦਾ ਮ ਲ ਅੰਗ ਿਨ। ROV ਿਿੱਲੋਂ LAAC ਜਾਂ 
VAAC ਦੀ ਸਦਿੱਸਤਾ ਲਈ ਵਨਰੰਤਰ ਰ ਪ ਵਿਿੱ ਚ ਅਰਜੀਆ ਂਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਦਿੱਸਤਾ ਲਈ 

ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਰਜ਼ੀ ROV ਦੀ ਿੈਿੱ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ: www.sccvote.org/voterschoice. 

ROV ਿਿੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਿੋਟਰ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਿੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿੋਟਰ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਅਤ ੇਪਿੁੰ ਚ ਗਠਜੋੜ (VEOC) ਨ ੰ  
ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿੀ ਯੋਜਨਾ  ਣਾਈ ਜਾ ਰਿੀ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਵਕ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  VCA ਅਤ ੇਸਿ ਦਾਇ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਦੇ ਮੌਵਕਆਂ  ਾਰ ੇਸ ਵਚਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। EAP ਵਿਿੱ ਚ ਇਿਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤ ੇਿੋਰ ਭਾਈਿਾਲ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੁੰ ਦੀ ਿ।ੈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ 
ਸਵਿਯੋਗ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ VCA ਅਤ ੇSanta Clara ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਖੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਨਿੀਂ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਦੇ ਸਿਲਤਾਪ ਰਿਕ 

ਲਾਗ ਕਰਨ ਲਈ  ਿੁਤ ਅਵਿਮ ਿੋਿੇਗਾ। 

http://www.sccvote.org/


 

VCA ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਵਿਲੀ ਿਾਰ 3 ਮਾਰਚ, 2020 ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਿੋਣਗੀਆਂ। ਇਿ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ Santa Clara 

ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਅਤ ੇਭਵਿਿੱ ਖੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ VCA ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਣ ਿਾਲੀ ਇਿੱਕ ਗਾਈਡ ਿੈ। ਿਿਾਲੇ ਲਈ, ਵਕਸੀ 
ਿੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰ ੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ ਦਾਂ ਨ ੰ  ਅੰਤਕਾ A ਵਿਚਲੀ ਸ਼ ਦਾਿਲੀ ਵਿਿੱ ਚ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿ ੈਅਤ ੇਅਕਸਰ ਪੁਿੱ ਛ ੇ

ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸ ਚੀ ਅੰਤਕਾ R ਵਿਿੱ ਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

  



 

ਭਾਗ 1 – ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ 
ਿਰ ਉਿ ਕਾਉਂਟੀ ਜੋ ਿੋਟਰ ਪ੍ਸੁੰਦ ਅਮਧਮਨਯਿ (VCA) ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਿੱਕ ਚੋਣ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ (EAP) ਨ ੰ  ਡਰਾਫ਼ਟ 

ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ, ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿਨਾਂ ਤ ਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਿਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਿਾਲੇ ਪਰਭਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਝਣ ਸੰ ੰਧੀ ਅਵਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। EAP ਨ ੰ  ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾਿੇਗਾ: ਭਾਗ 1 - ਚਣੋ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤ ੇਭਾਗ 2 – ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਅਤ ੇਪਿੁੰ ਚ ਯੋਜਨਾ। 

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ (VBM) ਪ੍ਰਮਕਮਰਆ 

EAP ਵਿਿੱ ਚ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤ ੇ ੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਔਫ਼ ਦੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਅਤ ੇਸਵਮਆ ਂ ਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ 
(LAAC) ਅਤੇ ਿੋਵਟੰਗ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (VAAC) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰ ੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿੋਟਰ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਅਤ ੇਪਿੁੰ ਚ 

ਯੋਜਨਾ ਸੰ ੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਇਨਪੁਿੱ ਟ ਅਤ ੇਸ ਚਨਾ ਸੰ ੰਧੀ ਵਿਚਾਰ, ਅਤ ੇਿੋਰ ਸੰ ੰਵਧਤ ਸਮਿੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। 

ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ ਵਿਿੱ ਚ, ਸਾਰ ੇਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰ  ਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤ ੇਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿਟੋ 

ਪੈਕੇਟ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਿੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਪੈਕੇਟ ਇਿੱਕ ਵਚਿੱ ਟ ੇਵਲਿਾਿੇ ਵਿਿੱ ਚ ਭੇਵਜਆ ਜਾਿੇਗਾ ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਿੇਠਾਂ ਵਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਗੀਆਂ: 

• ਿੋਟ ਨ ੰ  ਿਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਨੀਲਾ ਵਲਿਾਿਾ 
• ਅਵਧਕਾਰਤ  ੈਲਟ, ਜੋ ਵਕ ਚਣੋਾਂ ਿਾਸਤ ੇਿੋਣ ਿਾਲੇ ਮੁਕਾ ਵਲਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ  ਿ-ੁਵਗਣਤੀ  ੈਲਟ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਿੱ ਚ 

ਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ 
• ਇਿੱਕ ਸ਼ੀਟ ਵਜਸ ਅੰਦਰ  ੈਲਟ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇਇਸ ਨ ੰ  ਿਾਪਸ ਭਜੇਣ  ਾਰ ੇਵਿਦਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ 

• ਇਿੱਕ ਸ਼ੀਟ ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ  ੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਔਫ਼ ਦੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਖ ਿੱ ਲਹੇ ਰਵਿਣ ਦੇ ਸਵਮਆਂ  ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੋਿੇਗੀ 
• ਇਿੱਕ “I Voted” (ਮੈਂ ਿੋਟ ਪਾਇਆ ਿ)ੈ ਸਵਟਿੱਕਰ 

• ਇਿੱਕ ਿਾਧ  ਸ਼ੀਟ ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਿੇਗੀ, ਜ ੇਲੋੜੀਂਦੀ ਿੋਿੇ ਤਾਂ  

ਸਾਰੇ  ੈਲਟ ਸਯੁੰ ਕਤ ਰਾਜ ਪਸੋਟਲ ਸੇਿਾ ਰਾਿੀਂ ਚੋਣਾਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ 29 ਵਦਨ ਪਵਿਲਾਂ ਭੇਜਣ ੇਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ ੇਜਾਣਗ।ੇ ਿੋਟਰ ਜਲਦ ਿੀ ਆਪਣੇ 
ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿਟੋ ਪੈਕੇਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਦੇਣਗ।ੇ 

ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿਟੋ  ੈਲੇਟ ਪ ਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ‘ਤੇ, ਿੋਟਰ ਆਪਣਾ  ੈਲਟ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਿੋਏ ਡਾਕ ਵਟਕਟ ਅਦਾ 
ਕੀਤ ੇਵਲਿਾਿੇ ਵਿਿੱ ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਧਾਰਨ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ  ੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਔਫ਼ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਿੀ ਿਾਪਸ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਿ।ੈ ਸਾਰੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ  ੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਔਫ਼ ਿਾਲੀਆਂ ਥਾਂਿਾਂ ਿਜੋਂ ਿੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗ,ੇ ਜਦੋਂ ਵਕ ਕਝੁ  ੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਔਫ਼ ਿਾਲੀਆਂ ਥਾਂਿਾਂ 
ਵਸਰਫ਼ ਡਰੌਪ-ਔਫ਼ ਿੀ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤ ੇਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ  

ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਿਟੋਰ ਨ ੰ   ੈਲਟ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਨਿੀਂ ਵਮਲਦਾ, ਜਾਂ ਉਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ  ੈਲਟ ਵਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਉਿ ਆਪਣਾ 
 ੈਲਟ  ਦਲਣ ਦੀ  ੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਬਦਲਵੇਂ  ੈਲਟ ਨਾਲ ਨਿਾਂ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿਟੋ ਪੈਕੇਟ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਭੇਜ ਵਦਿੱ ਤਾ 
ਜਾਿੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਿ ਆਪਣਾ  ੈਲਟ ਚੋਣ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਸਿੱਤ ਵਦਨ ਪਵਿਲਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਘਿੱਟ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ  ਦਲਿਾਉਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦ ੇਿਨ, ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ 
ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਨਿਾਂ  ੈਲਟ ਲੈਣ ਲਈ ਿੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਣਾ ਪਿੇਗਾ।  



 

ਉਿਨਾਂ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨ ੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ ਕਈੋ ਿੋਰ ਭਾਸ਼ਾ  ੋਲਦੇ ਿਨ,  ੈਲਟ ਅਿੱਠ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ 

ਉਪਲ ਧ ਕਰਿਾਏ ਜਾਣਗੇ: ਚੀਨੀ, ਸਪੈਵਨਸ਼, ਟੈਗਾਲੌਗ, ਿੀਅਤਨਾਮੀ, ਖਮੇਰ, ਕਰੋੀਆਈ, ਵਿੰਦੀ ਅਤ ੇਜਪਾਨੀ। ਇਿਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ, 
ਿੋਟਰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਿੋਟ ਲਈ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਨ ਿੇਲੇ, ਰਵਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿਿੱਚ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿਨ।  ੈਲਟ ਅਤੇ 
ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿਟੋ ਸੰ ੰਧੀ ਸਮਾਨ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਿੱਚ ਭੇਵਜਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਿੋਟਰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨ ੰ  
 ਦਲਣ ਦੀ  ੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ROV ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੰ  ਫ਼ੋਨ ((408) 299-VOTE), ਿੈਕਸ ((408) 998-7314), ਈਮਲੇ 

(voterinfo@rov.sccgov.org) ਰਾਿੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਜਾਂ ਿੋਟਰ ਕਾਰਿਾਈ 

 ੇਨਤੀ ਫ਼ਾਰਮ (VARF) ਰਾਿੀਂ ਿੀ  ੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਿੋਟਰ VARF ਨ ੰ  ROV ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕ ੇਿੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਜਾਂ ਇਿ 

ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਈਮੇਲ, ਿੈਕਸ, ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿੀ ਭੇਵਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਵਿਕਲਵਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, VARF ਨ ੰ  ROV ਦੀ ਿੈਿੱ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਤ ੇ

ਕਾਉਂਟੀ ਿੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ (CVIG) ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੀ ਦੇਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।  

ਪ੍ਹ ੁੰ ਚਯੋਗ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ 

ਿੋਟਰ ROV ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕ ੇਿੋਵਟੰਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨ ੰ  ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ ਿਾਰਮੈਟ ਵਿਿੱਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿੀ  ੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇ

ਿਨ। ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਿੋਟਰ ਦੇ ਇਿ  ੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਸਥਾਈ ਸ ਚੀ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ ੈਅਤ ੇਿਰੇਕ ਚੋਣਾਂ ਿਲੇੇ 

ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ ਿੋਵਟੰਗ ਸਮਾਨ ਭੇਵਜਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਸਰਫ਼ ਅਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਿੋਣ ‘ਤੇ, ਕਾਉਂਟੀ ਮਵਿੱ ਚੋਂ  ਾਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ, 

ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਜਾਂ ਮੌਤ ਿ ੋਜਾਣ ‘ਤੇ ਸ ਚੀ ਵਿਿੱ ਚੋਂ  ਾਿਰ ਕਿੱ ਵਢਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿੋਟ (RAVBM) ਵਸਸਟਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਇਿੱਕ ਿੋਰ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਵਜਸਦੀ ਿੋਟਰ  ੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇ

ਿਨ। RAVBM ਵਸਸਟਮ ਨ ੰ  ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਿਰਥਤਾਵਾਂ ਿਾਲੇ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਵਨਯਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ, ਅਤ ੇ

ਨਾਲ ਿੀ ਇਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੌਜ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਅਤ ੇਵਕਸੇ ਦ ਜ ੇਦੇਸ਼ ਵਿਿੱ ਚ ਰਵਿਣ ਿਾਲੇ ਿਟੋਰ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿਨ1। RAVBM ਿੋਟਰਾਂ 
ਨ ੰ  ਵਲੰਕ ਿਾਲੀ ਇਿੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਵਜਸ ਤੋਂ ਉਿ ਆਪਣੇ ਅਵਧਕਾਰਤ  ੈਲਟ ਤਿੱਕ ਪਿੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਅਤ ੇਨਾਲ ਿੀ ਉਸ ਵਿਿੱ ਚ 

ਵਪਰੰ ਟ ਕਰਨ,  ਲੈਟ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ, ਅਤ ੇਚੋਣ ਦੇ ਵਦਨ ਤਿੱਕ ROV ਨ ੰ  ਿਾਪਸ ਕਰਨ ਸੰ ੰਧੀ ਵਿਦਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਗੀਆਂ। ਵਜਿੇਂ ਵਕ 

ਵਕਸੇ ਿੀ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰ ਨਾਲ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, RAVBM ਿੋਟਰ ਿੀ ਆਪਣਾ  ੈਲਟ ਵਤੰਨ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਿਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ: 
ਸਧਾਰਨ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ,  ੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਔਫ਼ ਵਿਿੱ ਚ ਆਪਣਾ  ੈਲਟ ਪਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵਿਿੱ ਚ ਇਸ ਨ ੰ  ਿਾਪਸ ਕਰਕੇ।  

ਿਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਭਾਿੇਂ ਕੋਈ ਿੀ ਿੋਿ,ੇ ਪਰ  ੈਲਟ ਇਿੱਕ ਵਲਿਾਿੇ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਪਸ ਕੀਤ ੇਜਾਣੇ ਚਾਿੀਦ ੇਿਨ। ਇਿ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਵਕ ਿਟੋਰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਿਾਪਸੀ ਿਾਲੇ ਵਲਿਾਿ ੇਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜੋ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿੋਟ ਵਲਿਾਿੇ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਿ  ੈਲਟ 

ਿਾਪਸੀ ਵਲਫ਼ਾਵਿਆਂ ਨ ੰ   ਦਲਣ ਦੀ  ੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਾਸਤ ੇROV ਦੇ ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਨੰ ਰ (866) 430-8683 ‘ਤੇ ਕਾਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿਨ, ਜਾਂ 
ਵਕਸੇ ROV ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਲੈ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਬਦਲਵੇਂ  ੈਲਟ ਿਾਪਸੀ ਵਲਿਾਿੇ  ੈਲਟ ਡਰੌਪ- ੌਕਸਾਂ ‘ਤੇ ਿੀ 
ਉਪਲ ਧ ਿੋਣਗੇ। ਿੋਟਰ ਆਪਣਾ ਵਲਿਾਿਾ ਿਰਤਣ ਦੀ ਚੋਣ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਪਰ ਇੰਝ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਪਰੰ ਟ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇ

 
1 California ਚੋਣ ਕੋਡ §303.3 ਦੇਖੋ 



 

ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿੋਟਰ ਦਾ ਸਿੁੰ  ਿਾਲਾ ਪੰਨਾ  ੈਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਿਾਪਸੀ ਸਧਾਰਨ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ 
ਿੈ, ਤਾਂ ਨੀਲੇ  ਲੈਟ ਿਾਪਸੀ ਿਾਲੇ ਵਲਿਾਿ ੇਲਈ ਡਾਕ ਵਟਕਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਪਿੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਲਿਾਿਾ ਿਰਤ ਰਿੇ ਿੋ ਤਾਂ 
ਉਵਚਤ ਡਾਕ ਵਟਕਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋਿਗੇੀ।  

ਿਸਪਤਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਅਤ ੇਅਯੋਗ ਿੋਟਰਾਂ ਲਈ, ਅਤ ੇਨਾਲ ਿੀ ਉਿਨਾਂ ਿੋਟਰਾਂ ਲਈ ਜ ੋਵਕਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੁੰਕਟਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੇਘਰ 

ਵਿਿੱ ਚੋਂ  ਾਿਰ ਨਿੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਸੁੰਕਟਕਾਲੀਨ  ੈਲਟ ਵਡਲੀਿਰੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਿਟੋਰਾਂ ਨ ੰ   ੈਲਟ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ 
ਪਰ ਉਿ ਆਪ ਆ ਕੇ ਉਸਨ ੰ  ਪਰਾਪਤ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਲਦੀ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ (ਅੰਤਕਾ B) ਨ ੰ  ਭਰ ਕੇ ਿਾਪਸ ਕਰਨਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿ ੈਤਾਂ 
ਵਕ ROV ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ ੰਧਕ ਪਣਾਲੀ (EIMS) ਰਾਿੀਂ ਮੌਜ ਦਾ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਵਮਲਾਨ ਕਰਕ ੇਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰ ਲਈ ਜਲਦੀ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ, ਅਤ ੇਤਾਰੀਖ਼ 

ਪਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਿਟੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦ ਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਿੋਟਰ ਦੀ “X” ਦਾ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ 
ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿ।ੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਿੋਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਵਰਿਾ ਿੈ, ਉਸਨ ੰ  ਵਲਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ “ਮੌਜ ਦ ਗਿਾਿ”, 

ਵਿਰ ਉਸਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਲਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਚਾਿੀਦ ੇਿਨ। ਿੋਟਰ ਿਿੱਲੋਂ ਵਿਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਿਿੱਥ ਆਪਣੀ ਪ ਰੀ 
ਕੀਤੀ ਜਲਦ ਿਟੋ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨ ੰ  ROV ਨ ੰ  ਭੇਵਜਆ ਜਾਿੇਗਾ। ROV ਿਿੱਲੋਂ ਿੋਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
EIMS ਵਿਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਅਤ ੇਇਿੱਕ ਿਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿੋਣ ‘ਤੇ, ਿੋਟਰ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ  ੈਲਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤ ੇਇਿੱਕ ਸੰਪ ਰਨ ਡਾਕ 

ਰਾਿੀਂ ਿੋਟ ਪੈਕਜੇ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ ਵਿਰ ਉਿ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਿੋਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਵਰਿਾ ਿੈ, ਇਿ  ੈਲਟ ਉਸ ਿੋਟਰ ਦੇ ਸੰ ੰਵਧਤ 

ਵਟਕਾਣ ੇ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਪ ਰਾ ਿੋਣ ‘ਤੇ,  ੈਲਟ ਨ ੰ  ROV ਵਿਖੇ  ਾਕੀ ਦੇ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿੋਟ  ੈਲਟਾਂ ਦੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸ ਚੀ 
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਾਪਸ ਭੇਵਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।ੈ 

ਕਾਉਂਟੀ ਜੇਲ ਦੇ ਵਿਿੱ ਚ  ੰਦ ਸਜਾ ਭ ਗਤ ਰਹ ੇਿੋਟਰ ਿੀ ਸੁੰਕਟਕਾਲੀਨ  ੈਲਟ ਵਡਲੀਿਰੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿਨ। ਰਾਜ ਅਤ ੇ

ਸੰਘੀ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿਿੱ ਚ  ੰਦ ਸਜਾ-ਯੁਕਤ ਿੋਟਰ ਕਨ ੰ ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿਨ। 

ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਮਟਕਾਣ ੇ 

ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ (SOS) ਿਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਿਰਿਰੀ 2019 ਦੀ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ 
ਯੋਗ ਿੋਟਰ ਜਨਸੰਵਖਆ ਲਗਭਗ 1.2 ਵਮਲੀਅਨ ਿੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਿੱ ਚ ਤਕਰੀ ਨ 910,000 ਲੋਕ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ 

ਰਵਜਸਟਰਡ ਿਨ। ROV ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾ ਕ ਮਾਰਚ 2020 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਿੱਕ ਇਿ ਨੰ ਰ 1 

ਵਮਲੀਅਨ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾਂ ਤਿੱਕ ਪਿੁੰ ਚ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਿਨਾਂ ਨੰ ਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਿਏੋ California ਚੋਣ ਕੋਡ ਿਿੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ 

ਸੈਿੱਟ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦ ੇਿਨ ਵਜਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਉਂਟੀ ਿਾਸਤ ੇਿੋਟਰਾਂ ਨ ੰ   ੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਣ ੇਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ੇਲਾਜ਼ਮੀ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ। 

• ਿਰ 15,000 ਰਵਜਸਟਰਡ ਿਟੋਰਾਂ ਵਪਿੱ ਛ ੇਇਿੱਕ (1)  ੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਣਾ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ, ਜੋ ਵਕ ਚਣੋਾਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ 28 

ਵਦਨ ਪਵਿਲਾਂ ਅਤ ੇਚੋਣਾਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਨ ੰ  ਵਮਲਾ ਕੇ, ਕੁਿੱ ਲ 29 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲ ਧ ਰਵਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਸੁਝਾਏ ਗਏ  ੈਲਟ ਡਰੌਪ-

ਔਫ਼ ਵਟਕਾਵਣਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾਿਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਖੇਣ ਲਈ ਅੰਤਕਾ C ਦੇਖ।ੋ 



 

 

ਿੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਿਿੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਵਨਤ ਨੰ ਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਰੌਪ-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਵਣਆਂ ਦੀ 
ਲੋੜੀਂਦੀ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਵਗਣਤੀ 67 ਿੈ। ਕੁਿੱ ਲ 91 ਡਰੌਪ- ੌਕਸ ਵਟਕਾਵਣਆਂ ਦੇ ਟੀਚ ੇਨ ੰ  ਲੈਕੇ ROV ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਰੇਕ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਿੱ ਚ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 

ਇਿੱਕ ਡਰੌਪ-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਣਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿ।ੈ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਮੌਜ ਦਾ ਡਰੌਪ- ਕੌਸ ਵਟਕਾਵਣਆਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਅਤ ੇਉਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁਲਹੇ ਰਵਿਣ ਦੇ 

ਸਵਮਆਂ ਲਈ ਅੰਤਕਾ D ਦੇਖ।ੋ  
 

ਸੀਿਾ ਸ਼ਰੇਣੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਸ ਝਾਈ ਮਗਆ2 ਨੁੰ ਬਰ 

 ੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਣ ੇ

(ਿਰ 15,000 ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾਂ ਲਈ 1) 
67 91 

 

 ੈਲਟ ਡਰੌਪ- ੌਕਸਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਵਟਕਾਣੇ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ROV ਨੇ SOS ਅਤ ੇਚੋਣ ਕੋਡ ਿਿੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ 14 

ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵਟਕਾਵਣਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਥਾਿਾਂ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਿਨਾਂ 14 

ਿਾਪ੍ਦੁੰਡਾਂ ਨੇ ROV ਦੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ  ੈਲਟ ਡਰੌਪ- ੌਕਸਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਿਾਲੇ ਉਪਲ ਧ ਵਟਕਾਣ ੇਲਿੱ ਭਣ ਵਿਿੱ ਚ 

ਸਿਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਿਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿ:ੈ 

1. ਜਨਤਕ ਆਿਾਜਾਈ ਸਿ ਲਤ ਤੋਂ ਨੇੜਤਾ 
2. ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿਟੋ ਦੀ ਘਿੱਟ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਤੋਂ ਨੇੜਤਾ 
3. ਆ ਾਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜਤਾ 
4. ਅਲਪ ਸੰਵਖਅਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਤੋਂ ਨੇੜਤਾ 
5. ਅਸਿਰਥਤਾਵਾਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜਤਾ 
6. ਿਾਿਨ ਦੀ ਘਿੱਟ ਮਲਕੀਅਤ ਦਰ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਤੋਂ ਨੇੜਤਾ 
7. ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਤੋਂ ਨੇੜਤਾ 
8. ਘਿੱਟ ਿੋਟਰ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਰ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਤੋਂ ਨੇੜਤਾ 
9. ਭ ਗੋਵਲਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਲਿੱ ਗ ਰਵਿਣ ਿਾਲੀ ਜਨਸੰਵਖਆ ਤੋਂ ਨੇੜਤਾ, ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਮ ਲ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਖਿਾਂਕਰਨ ਿਾਲੀ ਜਨਸੰਵਖਆ ਿੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਿ ੈ

10. ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ ਅਤ ੇਮੁਫ਼ਤ ਪਾਰਵਕੰਗ 

11. ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤ ੇ ੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਵਣਆਂ ਦੀ ਦ ਰੀ ਅਤ ੇਉਿਨਾਂ ਤਿੱਕ ਪਿੁੰ ਚਣ ਵਿਿੱ ਚ ਲਿੱ ਗਣ ਿਾਲਾ ਸਮਾਂ 
12. ਉਿਨਾਂ ਅਸਿਰਥਤਾਵਾਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾਂ ਲਈ ਿੋਰ ਵਿਕਲਵਪਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਜਨਹ ਾਂ ਲਈ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿੋਟ  ੈਲਟ ਪਿੰੁਚਯੋਗ ਨਿੀਂ 

ਿਨ 

13. ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤ ੇ ੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਵਣਆਂ ਦੇ ਨੇੜ ੇਟਰੈਵਿਕ ਪੈਟਰਨ 

14. ਮੋ ਾਈਲ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 

 
2 ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਡਰਾਫ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ ਜਨਸੰਵਖਆ ਦੀ ਅਨੁਮਾਵਨਤ ਵਗਣਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਿਨ ਅਤ ੇਇਿਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਿੈ। VCA ਿਿੱਲੋਂ  ਸੈਿੱਟ ਕੀਤੀ ਵਗਣਤੀ “15,000 ਤਿੱਕ” 

ਿੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿਸਾ  ਨਾਲ ਿੈ; ਵਜਸਦਾ ਮਤਲ  ਿੈ ਵਕ ਿਰੇਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਿੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਵਗਣਤੀ ਦਾ ਜੋੜ VCA ਿਿੱਲੋਂ  ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਿਮੇਸ਼ਾਂ  ਰਾ ਰ ਨਿੀਂ ਿੋਿੇਗਾ।  



 

ROV ਅਸਿਰਥਤਾਵਾਂ ਿਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਵਧਵਨਯਮ (ADA) ਦੀਆਂ ਅਵਧਕਾਰਤ  ੈਲਟ ਡਰਪੌ- ੌਕਸਾਂ ਲਈ  ਣੀਆਂ ਆਿਾਜਾਈ 

ਅਤੇ ਜਨਸੰਵਖਆ ਦੀ ਘਣਤਾ ਸੰ ੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਵਕ ਅਸਿਰਥਤਾਵਾਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾਂ ਿਾਸਤੇ ਵ ਿਤਰ ਵਿਿਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕੇ।  ੈਲਟ ਡਰਪੌ- ੌਕਸਾਂ ਨ ੰ  ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰ ੰਵਧਤ ਵਟਕਾਣੇ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ 29 ਵਦਨ ਪਵਿਲਾਂ ਰਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ 
ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ 27 ਵਦਨ ਪਵਿਲਾਂ ਤਿੱਕ, ਸਾਰੇ  ੈਲਟ ਡਰੌਪ- ੌਕਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਪਿੱਕਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ  ੌਕਸ ਿੋਟਰਾਂ ਲਈ ਪਿੰੁਚਯੋਗ ਿੋਣ, ਡਰੌਪ- ੌਕਸਾਂ ਨ ੰ  ਿੇਠਾਂ ਵਲਖੇ ਿਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ3:  

• ਭੌਵਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤ ੇਅਣਅਵਧਕਾਰਤ ਪਰਿੇਸ਼ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ, ਿਰੇਕ  ਾਿਰ ਸਥਾਪਤ ਵ ਨਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਿਾਲਾ ਡਰੌਪ- ੌਕਸ 

ਿੰਢਣਸਾਰ ਸਮਾਨ ਦਾ  ਵਣਆ ਿੋਿੇਗਾ, ਤਾਂਵਕ ਉਿ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ, ਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼, ਅਤ ੇਖ਼ਰਾ  ਮੌਸਮ ਦੇ 

ਸਾਿਮਣੇ ਵਟਵਕਆ ਰਵਿ ਸਕੇ। 
• ਡਰੌਪ- ੌਕਸਾਂ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਮ ੰ ਿ (ਖ ਿੱ ਲਹਾ ਸਲੌਟ) ਿੋਿੇਗਾ, ਜ ੋਇੰਨਾ ਿਿੱਡਾ ਨਿੀਂ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਵਕ ਵਜਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ  ਲੈਟ ਨਾਲ 

ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
• ਡਰੌਪ- ੌਕਸ ਇਸ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਵਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤ ੇਿੁੰ ਦ ੇਿਨ ਵਕ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰੀਕ ੇਦੀ ਅਣਅਵਧਕਾਰਤ ਪਿੁੰ ਚ ਇਿੱਕ ਭੌਵਤਕ ਸ  ਤ 

ਛਿੱਡ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਇਿ ਸਾ ਤ ਕਰਦੀ ਿੈ ਵਕ ਅਣਅਵਧਕਾਰਤ ਪਿੁੰ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 
ਲਈ ਇਿੱਕ ਛੇੜਛਾੜ-ਪਰਤਿੱ ਖ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਸੀਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

• ਡਰੌਪ- ੌਕਸ ਲਈ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਸਾਈਨੇਜ ਿੋਿੇਗਾ ਜੋ ਇਿ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਿੋਿੇ ਵਕ  ੈਲਟ ਵਕਿੱ ਥ ੇਪਾਉਣ ੇਿਨ। 
• ਿਰੇਕ ਡਰੌਪ- ਕੌਸ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਿਲਿੱ ਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰ ਰ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜ ੋਵਕ ਡਰੌਪ- ੌਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਾਪਤ ਿੋਿੇ 

ਅਤ ੇਜੋ ਵਨਰਧਾਵਰਤ  ੈਲਟ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਅਤ ੇਜਨਤਾ ਿਿੱਲੋਂ ਿੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਵਣਆ ਜਾਿੇ। 
• ਡਰੌਪ- ੌਕਸ ਦੀ  ੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤ ੇਵਦਖਣਯੋਗ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ “ਅਵਧਕਾਰਤ  ੈਲਟ ਡਰੌਪ- ੌਕਸ” ਿਜੋਂ ਵਨਸ਼ਾਨਦੇਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
• ਡਰੌਪ- ੌਕਸ ਦਾ ਿਾਰਡਿੇਅਰ ਵ ਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਕੜ,ੇ ਵ ਨਾਂ ਚ ੰ ਢੀ ਿਿੱਢ,ੇ ਜਾਂ ਵ ਨਾਂ ਗੁਿੱ ਟ ਨ ੰ  ਮਰੋੜ ੇਕੰਮ ਕਰਨਯੋਗ ਿੋਿੇਗਾ।  
• ਡਰੌਪ- ੌਕਸ ਦੇ ਿਾਰਡਿੇਅਰ ਨ ੰ  ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿੋਟਰ ਿਿੱਲੋਂ ਪੰਜ (5) ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਦਾ ਦ ਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੋਿੇਗੀ।  
• ਅਵਜਿੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜ ੋਿਹੀਲਚੇਅਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਿਨ, ਡਰੌਪ- ੌਕਸ ਫ਼ਰਸ਼ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 48 ਇੰਚ ਦੀ ਉਚਾਈ 

ਦੀ ਰੇਂਜ ‘ਤੇ ਿਰਤਣ ਯੋਗ ਿਿੋੇਗਾ (ਇਿ ਵਨਯਮ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਿੱ ਚ ਲਾਗ  ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਡਰੌਪ- ੌਕਸ ਿਾਿਨ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਿਾਸਤੇ ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਗਆ ਿੋਿ)ੇ। 

•  ੈਲਟ ਡਰੌਪ- ੌਕਸ ਦਾ ਸਾਈਨੇਜ ਇਿੱਕ ਵਿਲਿੱ ਖਣ ਰੰਗ ਦਾ ਿਿੋੇਗਾ ਜੋ  ੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਿਖਰੇਿੇਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿੋਿੇ ਅਤ ੇਇਸਦੀ ਵਿਵਨਸ਼ 

“ਗੈਰ-ਚਮਕੀਲੀ” ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 
• ਡਰੌਪ- ੌਕਸ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿਨ ਵਕ ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਦੇਖਣ ਵਿਿੱ ਚ ਅਵਧਕਾਰਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਪਰਤੀਤ ਿੋਣ। 
• ਪ ਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਿੱ ਚ ਲਿੱ ਗ ੇਸਾਰ ੇ ੈਲਟ ਡਰੌਪ- ੌਕਸ, ਚਾਿ ੇਉਿ ਸਟਾਫ਼ ਿਾਲੇ ਿੋਣ ਜਾਂ ਵ ਨਾ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ, ਿਰਤੋਂ ਸੰ ੰਧੀ ਸਮਾਨ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਿੋਣ ੇਜ਼ਰ ਰੀ ਿਨ, ਅਤ ੇਇਿੱਕੋ ਵਜਿੇ ਵਡਜ਼ਾਈਨ, ਰੰਗ ਤਰਤੀ  ਿਾਲੇ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦ ੇਿਨ, ਅਤ ੇਉਿਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚ 

ਜਨਤਾ ਿਾਸਤ ੇਪਛਾਣ ਨ ੰ  ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨੇਜ ਿੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ।  
•  ੈਲਟ ਡਰੌਪ- ੌਕਸ ਦਾ ਆਕਾਰ Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤ ੇਲੋੜਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। 
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ਅਵਧਕਾਰਤ  ੈਲਟ ਡਰੌਪ- ੌਕਸਾਂ ਸੰ ੰਧੀ ਕਝੁ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜ ੋਵਧਆਨ ਵਿਿੱ ਚ ਰਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆ ਂਿਨ: 

• ਡਰੌਪ- ੌਕਸਾਂ ਵਿਿੱਚ  ੈਲਟ ਨ ੰ  ਿਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸੀ ਡਾਕ-ਵਟਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੈ। 
• ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿਟੋ  ੈਲਟ ਚੋਣਾਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਰਾਤ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ  ਾਅਦ ਸਿੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗ।ੇ 

o ਡਰੌਪ- ੌਕਸ ਚੋਣਾਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਰਾਤ ਠੀਕ 8 ਿਜੇ ਲਾਿੱਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ ੇਜਾਣਗੇ। 
o ਇਸ ਵਿਿੱ ਚ ਛੋਟ ਵਸਰਫ਼ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜਦੋਂ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ  ੰਦ ਿੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿੋਟਰ  ੈਲਟ ਿਾਪਸ ਕਰਨ 

ਲਈ ਪਵਿਲਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਕਤਾਰ ਵਿਿੱ ਚ ਲਿੱ ਗੇ ਿੋਣ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਨ ੰ  ਅਦਾਲਤੀ ਿੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਿਧਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਿੋਿੇ। 
• ਅਵਧਕਾਰਤ  ੈਲਟ ਡਰੌਪ- ੌਕਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਇਿੱਕ ਕਨ ੰ ਨੀ ਅਪਰਾਧ ਿੈ4। 
• ਵਕਸੇ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਇਿ ਦਿੱਸਣ ਿਾਸਤ ੇਵਕ  ੌਕਸ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਭਵਰਆ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਜਾਂ 

ਇਸ ਨ ੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੁੰ ਚਾਇਆ ਵਗਆ ਿ,ੈ ਡਰੌਪ- ੌਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਿੱਕ ਨੋਵਟਸ ਲਗਾਇਗਾ ਜਾਏਗਾ। 
•  ੌਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ROV ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨੰ ਰ ਅਤ ੇROV ਜਾਂ SOS ਦਾ ਇਿੱਕ ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਨੰ ਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂਵਕ ਡਰੌਪ- ੌਕਸ 

ਨਾਲ ਿੋਈ ਛੇੜ-ਛਾੜ  ਾਰੇ ਜਾਂ ਿੋਰ ਨੁਕਸਾਨ  ਾਰ ੇਸ ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।5 

ਅਵਜਿੇ ਿੋਟਰਾਂ ਤਿੱਕ ਉਵਚਤ ਪਿੁੰ ਚ ਨ ੰ  ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕਈੋ ਿੋਰ ਭਾਸ਼ਾ  ੋਲਦੇ ਿਨ, ਡਰੌਪ-

 ੌਕਸ ਨ ੰ  ਸਾਰੀਆਂ ਅਿੱਠ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ “ਅਵਧਕਾਰਤ  ੈਲਟ ਡਰੌਪ- ੌਕਸ” ਿਜੋਂ ਵਨਸ਼ਾਨ ਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਉਿ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਿਨ: ਚੀਨੀ, 
ਸਪੈਵਨਸ਼, ਟੈਗਾਲੌਗ, ਿੀਅਤਨਾਮੀ, ਖਮੇਰ, ਕਰੋੀਆਈ, ਵਿੰਦੀ ਅਤ ੇਜਪਾਨੀ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਿਰੇਕ  ੈਲਟ ਡਰੌਪ- ੌਕਸ ‘ਤੇ ਇਿੱਕ ਸੰਕੇਤ ਲਗਾ ਿੋਿੇਗਾ, ਜੋ ਿੋਟਰ ਨ ੰ  ਇਿ ਸੁਝਾਏਗਾ ਵਕ ਜੇ ਲੋੜ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਿਾਧ   ੈਲਟ 

ਿਾਪਸੀ ਵਲਿਾਿੇ ਉਪਲ ਧ ਿਨ। ਿੋਟਰ ਨ ੰ  ਵਲਿਾਿ ੇਉੱਪਰ ਵਦਿੱ ਤ ੇਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਾਇਤ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਵਜਸ ਦੇ 

ਵਿਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਵਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ, ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਭਰਨਾ, ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। ਜਕੇਰ  ੈਲਟ ਡਰੌਪ-

 ੌਕਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ, ਤਾਂ  ੈਲਟ ਿੋਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ ਕਰਕੇ,  ੰਦ ਵਲਿਾਿੇ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਪਸ 

ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਨ। ਇਿੱਕ ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਨੰ ਰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਵਜਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੋਟਰ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਿੋਣ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਿਧੇਰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ 
ਲੋੜ ਿੋਣ ‘ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ  

ਵੋਟਰ ਪ੍ਸੁੰਦ ਅਮਧਮਨਯਿ (VCA)  ਿੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੇਂ ਅਤ ੇਵਦਲਚਸਪ  ਦਲਾਿ ਲੈ ਕੇ ਆਿੇਗਾ। ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 11 ਵਦਨਾਂ ਤਿੱਕ ਖੁਲਹੇ ਰਵਿਣਗ ੇ

ਅਤ ੇਨਿੇਂ ਅਤ ੇਿਧੇਰੇ ਪਿੁੰ ਚਯਗੋ ਿੋਵਟੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਸੰ ੰਧੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਿੋਣਗ,ੇ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ ਿੱਧ ਿੋਟਰ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ 

(CVR) ਅਤ ੇਉਸੇ ਵਦਨ ਿੋਵਟੰਗ ਿਰਗੀਆਂ ਸਿ ਲਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਗ।ੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਿੋਟਰ ਉਿਨਾਂ ਲਈ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤ ੇਇਿੱਕ 

ਪੋਵਲੰਗ ਸਥਾਨ ਤਿੱਕ ਸੀਮਤ ਨਿੀਂ ਿੋਣਗ,ੇ  ਲਵਕ ਉਿਨਾਂ ਕੋਲ ਪ ਰੀ Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਿੱ ਚ ਉਪਲ ਧ ਲਗਭਗ 110 ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 

ਵਟਕਾਵਣਆਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਵਿਿੱ ਚ ਿੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਿੋਿੇਗਾ। 
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VCA ਦੇ ਅਧੀਨ, ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨ ੰ  ਪਵਿਲਾਂ ਦੇ ਰਿਾਇਤੀ ਪੋਵਲੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾ ਲੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਦਨਾਂ ਤਿੱਕ ਖੁਲਹੇ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋਿੇਗੀ। ਿੋਟ 

ਕੇਂਦਰਾਂ ਨ ੰ  ਦੋ ਅਰੰਵਭਕ ਿੋਵਟੰਗ ਵਮਆਦਾਂ ਲਈ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ: (1) ਚੋਣਾਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਦੇ ਦਸ ਵਦਨ ਵਮਲਾ 
ਕੇ, ਕੁਿੱ ਲ 11 ਵਦਨ, ਅਤੇ (2) ਚੋਣਾਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਦੇ ਵਤੰਨ ਵਦਨ ਵਮਲਾ ਕੇ, ਕੁਿੱ ਲ ਚਾਰ ਵਦਨ। California ਚੋਣ ਕੋਡ ਿਿੱਲੋਂ 
ਮਾਪਦੰਡ ਸੈਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਵਜਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਉਂਟੀ ਨ ੰ  ਿੋਟਰਾਂ ਲਈ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵਟਕਾਣੇ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਨ: 

• ਚੋਣਾਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਅਤ ੇਉਸ ਤੋਂ ਦਸ (10) ਵਦਨ ਪਵਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਕੁਿੱ ਲ ਵਮਲਾ ਕ ੇਵਗਆਰਾਂ (11) ਵਦਨਾਂ ਲਈ, ਿਰ 

50,000 ਿੋਟਰਾਂ ਵਪਿੱ ਛ ੇਇਿੱਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
• ਚੋਣਾਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਅਤ ੇਉਸ ਤੋਂ ਵਤੰਨ (3) ਵਦਨ ਪਵਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਕੁਿੱ ਲ ਵਮਲਾ ਕ ੇਚਾਰ (4) ਵਦਨਾਂ ਲਈ, ਿਰ 10,000 

ਿੋਟਰਾਂ ਵਪਿੱ ਛ ੇਇਿੱਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

ਿੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਵ ਿਤਰ ਸਿ ਲਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਤ ੇਮਾਰਚ 2020 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾਂ ਦੀ 
ਅਨੁਮਾਵਨਤ ਵਗਣਤੀ ਨ ੰ  ਵਧਆਨ ਵਿਿੱ ਚ ਰਿੱਖਦ ੇਿੋਏ, Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਲੋੜ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਦੋ ਿਧੇਰੇ 11-ਵਦਨਾਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ, 

ਅਤ ੇਅਿੱਠ ਿਧਰੇੇ 4-ਵਦਨਾਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ  ਣਾ ਰਿੀ ਿੈ। ROV ਿਿੱਲੋਂ ਦੋ ਨਕਸ਼ੇ  ਨਾਏ ਗਏ ਿਨ ਜੋ ਕਾਉਂਟੀ 
ਨ ੰ  50,000 ਿੋਟਰਾਂ ਅਤ ੇ10,000 ਿੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਾ  ਨਾਲ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿੰਡਦੇ ਿਨ (ਅੰਤਕਾ E ਦੇਖ)ੋ। ਇਿ ਨਕਸ਼ ੇਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 

ਦੇ ਵਟਕਾਣ ੇਲਿੱ ਭਣ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱ ਚ ਸਿਾਈ ਿੋਏ। 50,000 ਿੋਟਰਾਂ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਿਾਲੇ ਨਕਵਸ਼ਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 11-ਵਦਨਾਂ ਿਾਲੇ 

ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਵਕ 10,000 ਿੋਟਰਾਂ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਿਾਲੇ ਨਕਵਸ਼ਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 4-ਵਦਨਾਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟ 

ਕੇਂਦਰ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਚੋਣਾਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਿਟੋ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟ ੇਿਰ ਵਟਕਾਣ ੇਦੇ ਵਿਸਾ  ਨਾਲ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਿ ੋਸਕਦੇ 

ਿਨ6। ਚੋਣਾਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ, ਚੋਣ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਿੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਰਾਤ 8 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਖਲੁਹੇ ਰਵਿਣਗੇ7। 
ROV ਿਿੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਿ ੇਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਿੀ ਸ ਚੀ ਲਈ, ਅੰਤਕਾ F ਦੇਖ।ੋ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 

 ਦਲੇ ਿੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। 
 

ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਮਨਊਨਤਿ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ) ਲੋੜ ਸ ਝਾਈ ਗਈ8 ਮਗਣਤੀ 

11-ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 

(ਿਰ 50,000 ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾਂ ਵਪਿੱ ਛ ੇ1) 
20 22 

4-ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 

(ਿਰ 10,000 ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾਂ ਵਪਿੱ ਛ ੇ1) 
80 88 

 
6 ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਉਪਲ ਧ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿਾਲੇ ਚਿੱਲ ਰਿੀ ਿ ੈਅਤ ੇਪਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਵਟਕਾਣੇ ਅਤ ੇਉਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟ ੇਉਪਲ ਧ ਨਿੀਂ ਸਨ। 

7 ਚੋਣ ਕੋਡ §4005 

8 ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਡਰਾਫ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਿਿੱਦਾਂ ਜਨਸੰਵਖਆ ਦੀ ਅਨੁਮਾਵਨਤ ਵਗਣਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਿੈ। VCA ਿਿੱਲੋਂ  ਸੈਿੱਟ ਕੀਤੀ ਵਗਣਤੀ “50,000 ਤਿੱਕ” 

ਿੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿਸਾ  ਨਾਲ ਿੈ; ਵਜਸਦਾ ਮਤਲ  ਿੈ ਵਕ ਿਰੇਕ ਸਰਿਿੱਦ ਦੇ ਿੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਵਗਣਤੀ ਦਾ ਜੋੜ VCA ਿਿੱਲੋਂ  ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਿਮੇਸ਼ਾਂ  ਰਾ ਰ ਨਿੀਂ ਿੋਿੇਗਾ। ਦਰਸਾਈ 

ਗਈ ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਖਆ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਟੀਚਾ ਿੈ। ਅਵਜਿੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਖੇਤਰ ਲਈ, ਵਜਿੱ ਥ ੇਵਜ਼ਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਿੋਿੇਗੀ, ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਪ ਰੀ ਕਿਰੇਜ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਿਧੀਕ 

ਵਟਕਾਣੇ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ  ਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।  



 

ਸਾਰਨੀ ਵਿਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਵਗਣਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਿਨ। ਅਸਲ ਗਣਨਾ ਚੋਣ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ 

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 88 ਵਦਨ ਪਵਿਲਾਂ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।9 

ਰਿਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ROV ਿਿੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਿਾਲੇ ਸਾਲ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਿੱ ਚ  ਿੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿਾਧਾ ਦਵੇਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ 
ਜੁਲਾਈ 2019 ਤਿੱਕ, Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਿੱ ਚ ਲਗਭਗ 910,000 ਿੋਟਰ ਰਵਜਸਟਰਡ ਸਨ। ROV ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾ ਕ 

ਮਾਰਚ 2020 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਮਢੁਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਿੱਕ ਇਿ ਨੰ ਰ 1 ਵਮਲੀਅਨ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾਂ ਤਿੱਕ ਪਿੁੰ ਚ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਿ 

ਿੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿ ੈਵਕ ਨਿੰ ਰ 2020 ਦੀਆਂ ਆਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤਿੱਕ ਿੋਟਰ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਿੋਰ ਿੀ 
ਿਿੱਧ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਿੱ ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਿੋਣਾ ਪਿੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤ ੇਨਾਲ ਿੀ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਵਚਤ ਵਗਣਤੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ 

ਲਈ, ROV ਿਿੱਲੋਂ ਨਿੰ ਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤਿੱਕ 1.1 ਵਮਲੀਅਨ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਰਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਨਾਲ ROV ਸੰਭਾਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਰਚ ਅਤ ੇਨਿੰ ਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਓਿੀ ਰਿੱਖ ਸਕੇਗਾ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਵਟਕਾਵਣਆਂ 
ਦਾ ਨਾ  ਦਲਣਾ ਿੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  VCA ਦੇ ਲਾਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿੋਣ ਿਾਲੇ  ਦਲਾਿਾਂ ਦੇ ਚਿੱਲਦ ੇਇਿੱਕ ਸਵਥਰਤਾ ਦਾ ਅਵਿਸਾਸ ਕਰਿਾਏਗਾ। 

ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਗਣਤੀ 
ਰਮਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ 

ਮਗਣਤੀ 
ਯੋਗ ਪ੍ਰ ਗੈਰ-ਰਮਜਸਟਰਡ 

ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਗਣਤੀ 
ਪ੍ਰਸਤਾਮਵਤ ਰਮਜਸਟਰਡ 

ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਗਣਤੀ 

1,200,000 910,000 290,000 1,000,000 
 

ਵੋਟਰ ਰਮਜਸਟਰੇਸ਼ਨ 

ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਰਿਾਇਤੀ ਪੋਵਲੰਗ ਸਥਾਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾ ਲੇ  ਿੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿੋਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਵਿਸਵਤਰਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਿੈ ਿਟੋਰ ਰਵਜਸਟਰਸ਼ੇਨ। ਿੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਿੁਣ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਨ, 

ਆਪਣਾ ਿੋਟਰ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਿੱਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਅਤ ੇਵਕਸ ੇਿੀ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਿੱਧ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਿੋਿੇਗੀ। ਅਵਜਿੇ ਿੋਟਰ 

ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਿੱਧ ਿੋਟਰ ਰਵਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਿ CVR ਵਲਿਾਿੇ ਸਮੇਤ ਇਿੱਕ  ੈਲਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗ।ੇ  

CVR ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਿਨਾਂ ਸਦਿੱਸਾਂ ਲਈ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਤਰੀਕਾ ਿ,ੈ ਜੋ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 15 ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਖਤਮ ਿੋਣ ‘ਤੇ 

ਿੀ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਰਵਜਸਟਰਡ ਨਿੀਂ ਿੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਤਵਿਤ ਉਿ ਚੋਣਾਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਿੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ 
ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤ ੇਵਿਰ ਿੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਿੋਟਰ CVR ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 15 ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ 

ਖਤਮ ਿੋਣ ਤੋਂ  ਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਵਤਕ ਪਾਰਟੀ ਅਿੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਪ ਰ ੇਕੀਤ ੇCVR 

 ੈਲਟ ਦੇ ROV ਦਫ਼ਤਰ ਿਾਪਸ ਪਿੁੰ ਚ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਸੰਭਾਿੀ ਿੋਟਰ ਨ ੰ  ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਜਾਂਵਚਆ ਜਾਿੇਗਾ।  ੈਲਟ ਉਦੋਂ ਿੀ ਖੋਵਲਹਆ ਜਾਿੇਗਾ, 
ਜਦੋਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿ ੋਜਾਿੇਗੀ ਵਕ ਿਟੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। CVR ਵਲਿਾਿਾ ਿੋਟਰ ਦੀ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 

ਿਲਫ਼ਨਾਮ ੇਿਜੋਂ ਿੀ ਕੰਮ ਕਰਗੇਾ ਅਤ ੇਿੋਟਰ ਵਲਿਾਿ ੇਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣੀ ਰਸੀਦ ਨ ੰ  ਿਾੜ ਕ ੇਆਪਣ ੇਕੋਲ ਰਿੱਖ ਸਕਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਵਕ ਉਿ 

ROV ਦੀ ਿੈਿੱ  ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਸਵਥਤੀ ਨ ੰ  ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਣ10।  

 
9 ਚੋਣ ਕੋਡ §12223 

10 ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿੋਟ  ੈਲਟ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਿੈਿੱ ਸਾਈਟ:  https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab  

https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab


 

ਬਦਲਵਾਂ ਬੈਲਟ 

 ੇਨਤੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ‘ਤੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਿੁਣ ਿੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਬਦਲਵਾਂ  ੈਲਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿੋ ਜਾਣ ਤੋਂ  ਾਅਦ ਵਕ 

ROV ਨੇ ਿੋਟਰ ਪਾਸੋਂ ਇਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ  ਾ ਤ ਕੋਈ  ੈਲਟ ਪਰਾਪਤ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ, ਿੋਟਰ ਵਕਸ ੇਿੀ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕ ੇਬਦਲਵੇਂ  ੈਲਟ ਲਈ 

 ੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ।11 ਜੇਕਰ ROV ਇਿ ਗਿੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿੀਂ ਕਰ ਪਾ ਵਰਿਾ ਿੈ ਵਕ ਿਟੋਰ ਪਾਸੋਂ  ੈਲਟ ਪਰਾਪਤ ਿੋਇਆ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ, 
ਤਾਂ ROV ਿਿੱਲੋਂ ਿੋਟਰ ਨ ੰ  ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਟੋ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

ਆਰਜ਼ੀ ਵੋਮਟੁੰ ਗ12 

ਿੋਟਰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਅਵਜਿਾ ਿੋਟਰ ਜੋ ਇਿ ਦਾਅਿਾ ਕਰਦਾ ਿੋਿੇ ਵਕ ਉਿ 

ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੈ, ਪਰ ROV ਸਟਾਫ਼ ਉਸਦੀ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਯੋਗਤਾ ਨ ੰ  ਿੌਰਨ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਨਾ ਕਰ ਪਾ ਵਰਿਾ ਿੋਿ,ੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 

ਵਿਿੱ ਚ ਿੋਟਰ ਆਰਜ਼ੀ  ੈਲਟ ਰਾਿੀਂ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦਾ ਿਿੱਕਦਾਰ ਿੋਿੇਗਾ। ROV ਲਈ ਿੋਟਰ ਨ ੰ  ਉਸਦ ੇਇਸ ਅਵਧਕਾਰ  ਾਰ ੇਦਿੱਸਣਾ ਅਤ ੇ

ਿੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ: 

• ਇਿੱਕ ਆਰਜ਼ੀ  ੈਲਟ, ਵਜਸਦ ੇਨਾਲ ਇਸਨ ੰ  ਕਾਸਵਟੰਗ ਦੀਆਂ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਅਤ ੇਵਿਧੀਆਂ ਸੰ ੰਧੀ ਵਲਖਤੀ ਵਿਦਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ  

• ਿੋਟਰ ਦੀ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੰ ੰਧੀ ਵਲਖਤ ਸਵਿਮਤੀ, ਵਜਸ ‘ਤੇ ਿੋਟਰ ਿਿੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਨ 

ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ, ਿੋਟਰ ਿਿੱਲੋਂ ROV ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਵਿਿੱ ਚ ਵਲਖਤ ਸਵਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ, ਵਜਸ 

ਨਾਲ ਇਿ ਸਪਸ਼ਟ ਿੰੁਦਾ ਿੋਿੇ ਵਕ ਿੋਟਰ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਿੈ ਅਤੇ Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਿੱ ਚ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੈ। ਵਿਰ ਿੋਟਰ ਨ ੰ  
 ੈਲਟ ਆਰਜ਼ੀ  ੈਲਟ ਵਲਿਾਿੇ ਵਿਿੱ ਚ ਸੀਲ ੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਵਕ ਇਸ ਨ ੰ  ROV ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਪਸ ਭੇਵਜਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਅਵਧਕਾਰਤ ਕਨੈਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਟਾਫ਼ ਿਿੱਲੋਂ ਿਟੋਰ ਦੇ ਪਤ ੇਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਅਤ ੇਇਿ ਪਿੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਵਕ 

ਆਰਜ਼ੀ  ੈਲਟ ਵਲਿਾਿੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਿੋਟਰ ਦੀ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਲਫ਼ਨਾਮੇ ਜਾਂ ਿੋਟਰ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਿਾਈਲ ਦੇ ਵਕਸੇ ਦ ਜੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ 
ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦ ੇਿੋਣ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਿਿੱ ਚ ਨਾਮ ਦੇ ਪਵਿਲੇ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ, ਜਾਂ ਦੋਿਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨ ੰ   ਦਲਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ 
ਵਿਿੱ ਚ ਿਰਕ ਪਣੈ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਿਨਾਂ ਦੋਿਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ  ੈਲਟ ਅਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਟਾਫ਼ ਿਿੱਲੋਂ  ੈਲਟ ਨ ੰ  ਖੋਲਹਣ ਅਤ ੇਉਸਦੀ ਵਗਣਤੀ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ, ਿਧੀਕ ਯਗੋਤਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਿੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। 

ਆਰਜ਼ੀ  ੈਲਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਿਰੇਕ ਿੋਟਰ ਨ ੰ  ਵਲਿਾਿ ੇਤੋਂ ਰਸੀਦ ਨ ੰ  ਿਾੜ ਕ ੇਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਤਾਂਵਕ ਉਿ 

ਆਪਣੇ  ੈਲਟ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ROV ਦੀ ਿੈਿੱ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਣ।13 ਇਿ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਕ ਉਿਨਾਂ ਦੇ  ੈਲਟ ਨ ੰ  ਵਗਣਤੀ ਵਿਿੱ ਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ, ਅਤ ੇਜ ੇਨਿੀਂ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਟੋਰ ROV ਨ ੰ  ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿਨ ਜਾਂ 
ਿੈਿੱ ਸਾਈਟ14 ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿਨ। ਇਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਵਕ ਨਿੇਂ ਿੋਵਟੰਗ ਵਸਸਟਮ ਦੇ ਲਾਗ  ਿੋਣ ਅਤ ੇਇਲੈਕਟਰੋਵਨਕ 

ਪੋਲ ੁਿੱ ਕਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ  ੈਲਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਿਿੱਦ ਤਿੱਕ ਘਿੱਟ ਜਾਿੇਗੀ। 

 
11 ਚੋਣ ਕੋਡ §4005 

12 ਚੋਣ ਕੋਡ §14310 

13 ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿੋਟ  ੈਲਟ ਟਰੈਵਕੰਗ ਿੈਿੱ ਸਾਈਟ: https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab 

14 ਆਰਜ਼ੀ  ੈਲਟ ਟਰੈਵਕੰਗ ਿੈਿੱ ਸਾਈਟ: https://eservices.sccgov.org/rov/?tab=pb  

https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab
https://eservices.sccgov.org/rov/?tab=pb


 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਮਵੱਚ ਪ੍ਹ ੁੰ ਚਯੋਗ ਵੋਮਟੁੰ ਗ 

Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਿੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਿ ਪਿੱਕਾ ਕਰਨਾ ਿੈ ਵਕ VCA ਦੀ ਯੋਜਨਾ ੰਧੀ ਅਤ ੇ

ਲਾਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਰੇਕ ਿੋਟਰ ਦੀ ਪਿੁੰ ਚਯਗੋਤਾ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰਿੱ ਵਖਆ ਜਾਿੇ। ROV ਿਿੱਲੋਂ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਿੋਵਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ 

ਿੇਲੇ, ਅਤ ੇਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀਆ ਂਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਅਤ ੇਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ, ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਨ ੰ  ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਆਨ ਵਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿ,ੈ 

ਤਾਂ ਵਕ ਿੋਟਰਾਂ ਦੀ ਿਰੇਕ ਅਤ ੇਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ROV ਿਿੱਲੋਂ ਦ ਰੋਂ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿਟੋ 

(RAVBM) ਿਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਥਾਪਤ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੀਆਂ ਿੋਵਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਤਾਂ ਵਕ ਿਰੇਕ ਿਟੋਰ 

ਲਈ ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ, ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ, ਅਤ ੇਸੁਤੰਤਰ ਿੋਵਟੰਗ ਅਨੁਭਿ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਿਿੱਲੋਂ ਸਾਰੇ 
ਿੋਵਟੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ ਿੋਵਟੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪਵਿਲਾਂ ਿੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤ ੇਆਉਣ ਿਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ15।  

ROV ਿਿੱਲੋਂ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸੰ ੰਧੀ ਸਿ ਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਵਮਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦੀਆਂ ਿਨ, ਅਤ ੇ

ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ, California ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਜਾਂਚ-ਸ ਚੀ ਸਰਿੇਖਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਸਾਰੇ 
ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਡਲੀਿਰੀ ਵਸਸਟਮ ਵਿਿੱ ਚ ਅਤ ੇਨਕਵਸ਼ਆਂ, ਉਦਾਿਰਨਾਂ ਅਤ ੇਫ਼ੋਟੋਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵਕਤਾ ਵਚਆਂ ਵਿਿੱ ਚ 

ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤ ੇਇਿ ਸਭ ਕਝੁ ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨ ੰ  ਵਤਆਰ ਅਤ ੇਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜੰ਼ਮੇਿਾਰ 

ਿਨ। ਇਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿ ੈਵਕ ਇਿ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਸਿਰਥਤਾਵਾਂ ਿਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਿਾਸੀਆਂ ਲਈ  ਣ ੇਅਵਧਵਨਯਮਾਂ (ADA)16 ਦੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦੇ ਿੋਣ, ਅਤ ੇਇਿਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ADA ਦੀਆਂ ਪਾਰਵਕੰਗ ਥਾਿਾਂ, ਰੈਂਪ, ਦਰਿਾਜ਼,ੇ ਲਾਂਘ ੇਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦ ੇਿਨ। 

Santa Clara ਦਾ ਿਰੇਕ ਿਟੋ ਕੇਂਦਰ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਵਤੰਨ (3), ਅਤ ੇਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਛੇ (6) ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ  ੈਲਟ ‘ਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ 

ਵਡਿਾਈਸ (BMD) ਨਾਲ ਲੈਸ ਿੋਿੇਗਾ। ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਿੋਵਟੰਗ ਵਸਸਟਮ ICX BMD ਿਿੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਸਿਰਥਤਾਵਾਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ 

ਿੋਵਟੰਗ ਅਨੁਭਿ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਿਰੇਕ ਿੋਵਟੰਗ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ BMD ਵਿਿੱਚ ਿੋਵਟੰਗ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀਆਂ  ਿ-ੁਭਾਂਤੀ 
ਵਕਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ADA ਅਨੁਰ ਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਅਤ ੇਸਿਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਿੋਣਗ।ੇ ਇਿ ਯ ਵਨਟ ਸਾਰੀਆਂ  ੈਲਟ ਵਕਸਮਾਂ ਅਤ ੇਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 

ਸੰਸਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤ ੇਿੋਣਗ।ੇ 

Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਟਰੋਵਨਕ ਿੋਵਟੰਗ ਵਸਸਟਮ ਵਦਰਸ਼ਟੀਿੀਣ ਿੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਟੋ ਪ੍ਾਉਣ ਅਤ ੇਵ ਨਾਂ ਵਕਸੀ 
ਸਿਾਇਤਾ ਦੇ  ੈਲਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ BMD ਇਿੱਕ ਆਡੀਓ ਿੋਵਟੰਗ ਵਿਿੱ ਸੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਿੁੰ ਦਾ ਿ ੈਜੋ 
ਿੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣਾ  ੈਲਟ ਸੁਣਨ ਅਤ ੇਪਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਗਏ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ ਕੀ-ਪੈਡ ਰਾਿੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਦੰਦਾ ਿੈ। ਇਿ 

ਵਸਸਟਮ ਆਡੀਓ, ਵਦਰਸਟੀਗਤ, ਅਤ ੇਸਪਰਸ਼ੀ ਇੰਟਰਿੇਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਦੰਦਾ ਿੈ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਿੋਟਰ ਨੈਿੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤ ੇ ੈਲਟ ‘ਤੇ 

ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਿ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸੁਮੇਲ ਵਿਿੱ ਚ ਿਰਤ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਿੋਟਰ ਜੋ ਵਕ  ੈਲਟ ‘ਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ 
ਅਸਮਰਿੱਥ ਿਨ, ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤਿੱਕ ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕ ੇਆ ਸਕਦ ੇਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ROV ਿਿੱਲੋਂ 
ਕਾਉਂਟੀ ਿੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ (CVIG) ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ ਟੇਪਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ, ਜੋ ਵਕ  ੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਪਲ ਧ 

ਕਰਿਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ।  
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ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ BMD ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਿ ੋਜਾਣ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾ  ਿੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਿੱਚ, ROV ਿਿੱਲੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਸੇ ਿੀ 
ਵਡਿਾਈਸ ਨ ੰ   ਦਲਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਿੌਰਨ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ  ਦਲੀ ਦੀ ਇਸ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਤਰਜੀਿ ਵਟਕਾਣ ੇਦੇ ਕੰਮ 

ਕਰੇ ਰਿ ੇਉਪਲ ਧ ਯ ਵਨਟਾਂ, ਸਮਰਿੱਥਾ ਸੰ ੰਧੀ ਲੋੜਾਂ, ਅਤ ੇਖ਼ਰਾ ੀ ਦੀ ਤੀ ਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਸਿਾਇਤਾ ਵਕਵਰਆ 

ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਿ,ੈ ਿਰ ਛੇ (6) ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਮ ਿਾਂ ਲਈ ਵਤੰਨ (3) ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਇਿੱਕ (1) ਸਿਾਇਤਾ ਸਾਈਟ।  

ਿਧੀਕ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਜੋ ਵਕ ਿਰੇਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਉਪਲ ਧ ਿੋਣਗੀਆਂ, ਉਿ ਿਨ ਕਰ ਸਾਈਡ ਿੋਵਟੰਗ ਅਤੇ ਸਿਾਇਕਾਂ ਦਾ 
ਉਪਲ ਧ ਿੋਣਾ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮਲੁਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤ ੇਿੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਿਾਈ ਰਾਿੀਂ ਿਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ 

ਵਮਲੀ ਿੋਿੇਗੀ। 

ਭਾਸ਼ਾ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ROV ਦਾ ਟੀਚਾ ਿੈ ਵਕ ਿਰਕੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰ ੰਧੀ ਸਿਾਇਤਾ ਜ਼ਰ ਰ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰੇ17। Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਲਈ, ਇਿ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਿਨ: 

 

- ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
- ਚੀਨੀ 
- ਸਪੈਵਨਸ਼ 

- ਟੈਗਾਲੌਗ 

- ਿੀਅਤਨਾਮੀ 
- ਖਮੇਰ 

- ਕੋਰੀਆਈ 

- ਵਿੰਦੀ 
- ਜਪਾਨੀ 

 

ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾ ਕ, ROV ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੰ  ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜ ੋਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪਰਮੁਿੱ ਖ 

ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ  ੋਲ ਸਕਦਾ ਿੋਿ।ੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰ ੰਧੀ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਿਾਲਾਂਵਕ, ਜੇਕਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸਟਾਫ਼ 

ਉਪਲ ਧ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਿਟੋ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ROV ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਿੋਟਰ ਨ ੰ  ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਉਂਟੀ 
ਦੀ ਫ਼ੋਨ ਅਨੁਿਾਦ ਸੇਿਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। 

ਿੋਟਰ ਡਾਟਾ ੇਸ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਮੈਵਪੰਗ ਅਤ ੇਭਾਸ਼ਾ ਸੰ ੰਧੀ ਡਾਟ ੇਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਿੋਏ, ROV ਨੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੰ  ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਿਨਾਂ ਵਟਕਾਵਣਆਂ ਨ ੰ  ਵਨਸ਼ਾਨਾ  ਣਾਇਆ ਿੈ, ਵਜਿੱ ਥ ੇਉਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰ 

ਸਕਣਗੇ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰ ੰਧੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਵਿਚਲੇ ਿਟੋ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ 
ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪ ਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਿਰੇਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵਿਿੱ ਚ ਿਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਿਾਸਤ ੇਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀਆ ਂਦੀ 
ਉਵਚਤ ਵਗਣਤੀ ਮੌਜ ਦ ਨਿੀਂ ਿਿੋੇਗੀ। 

ਿੋਵਟੰਗ ਨਾਲ ਸੰ ੰਵਧਤ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਸੰਘੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਉਪਲ ਧ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
ਅਵਧਕਾਰਤ  ੈਲਟ, CVR ਅਤ ੇਆਰਜ਼ੀ ਵਲਿਾਿ,ੇ ਅਤ ੇਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਰ ੇਸਾਈਨੇਜਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸੰਘੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਿੋਈਆਂ 
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ਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ, ਰਾਜ ਿਿੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈੋਆਂ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ, ਖਮੇਰ ਅਤ ੇਕੋਰੀਆਈ, ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਗੀਆਂ, ਅਤ ੇਨਾਲ ਿੀ ਜਾਪਾਨੀ ਅਤ ੇ

ਵਿੰਦੀ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿੈਸੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿ ੈਪਰ ਕਾਉਂਟੀ ਿਿੱਲੋਂ ਇਵਤਿਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਉਿ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਿੋਣਗੀਆਂ। 

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਪਲ ਧ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ROV ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਿੱ ਚ ਕਾਿੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਕਸੇ 
ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਸਾਨ ੰ  ਪਰਾਪਤ ਿੋਈ ਕੋਈ ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰ ੰਧੀ  ੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਫ਼ੋਨ 

ਅਨੁਿਾਦ ਸੇਿਾ ਰਾਿੀਂ ਪ ਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ। 

ਿੋਵਟੰਗ ਸੰ ੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਪਰੰ ਟ ਰ ਪ ਵਿਿੱ ਚ ਅਤ ੇਇਲੈਕਟਰੋਵਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ (ਲੈਪਟਾਪ, ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਕਾਉਂਟੀ ਿੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ 

(CVIG), ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਜ ਨ ਅਤ ੇਨਿੰ ਰ 2018 ਦੇ ਆਰੰਵਭਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਿਰਵਤਆ ਵਗਆ ਸੀ) ਦੋਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚ, ਸੰਘੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਕੀਤੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਉਪਲ ਧ ਿੋਿੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਇਿ ਦਿੱਸਣਗੇ ਵਕ ਇਿੱਥ ੇ

ਭਾਸ਼ਾ ਸੰ ੰਧੀ ਸਿਾਇਤਾ ਉਪਲ ਧ ਿ।ੈ  

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧੀ ਮਵਚਾਰ 

ROV ਿਿੱਲੋਂ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ-ਔਫ਼ ਟਟਕਾਣੇ ਭਾਗ ਵਿਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤ ੇਿੋਏ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਿਿੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤ ੇ14 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ 
ਗਈ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਉਪਲ ਧ ਸਰੋਤਾਂ (ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਿ ਦਾਇ ਸਰਿੇਖਣ, ROV ਿੋਟਰ ਡਾਟਾ ੇਸ, VTA  ਸ ਅਿੱਡੇ) ਤੋਂ 
ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤ ੇਡਾਟਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਿਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲਈ ਮਾਤਰਾ ਨ ੰ  ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਇਿਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਿੱ ਚ 

ਜਨਤਕ ਆਿਾਜਾਈ, ਟਰੈਵਿਕ ਪੈਟਰਨ, ਜਨਸੰਵਖਆ ਕੇਂਦਰ, ਅਲਪਸੰਵਖਅਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਸਿ ਦਾਇ, ਅਸਿਰਥਤਾਵਾਂ, ਘਿੱਟ ਿਾਿਨ 

ਮਲਕੀਅਤ, ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ, ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿਟੋ ਦੀ ਘਿੱਟ ਿਰਤੋਂ ਅਤ ੇਘਿੱਟ ਿੋਟਰ ਰਵਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ (ਡਾਟਾ ਨਕਵਸ਼ਆਂ ਲਈ ਅੰਤਕਾ 
G ਦੇਖ,ੋ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸੰਭਾਿੀ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤ ੇ ੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਵਣਆਂ ਨ ੰ  ਸੇਵਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ)।  

ROV ਦੀ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ਕ ਵਟਕਾਣੇ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਇਵਟੰਗ ਟ ਲ  ਣਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ, 
ਵਜਸਨ ੰ  “DOTS” ਵਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਾਉਂਟੀ ਨ ੰ  0.5-ਮੀਲ ਦੇ ਵਗਰਡਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿੰਡ ਵਦਿੱ ਤਾ। ਿਰੇਕ ਵਗਰਡ ਨ ੰ  ਉੱਪਰ ਸ ਚੀ ਿੱ ਧ ਕੀਤ ੇ

ਿਰ ਮਾਪਦੰਡ ਲਈ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਤਿੱਕ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਅੰਤ ਵਿਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਲ ਸਕੋਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰੇਕ 

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੋਰ ਨ ੰ  ਆਪਸ ਵਿਿੱ ਚ ਜੋਵੜਆ ਵਗਆ। ਸੰਭਾਿੀ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤ ੇ ੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਵਣਆਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਸਕੋਰ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ 

ਉੱਪਰ ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਗਆ। ਵਜਿੜ ੇਵਟਕਾਣ ੇਉੱਚ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਗਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਿੱ ਚ, ਜਾਂ ਨੇੜ ੇਪਾਏ ਗਏ, ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਿ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ, 

ਵਕਉਂਵਕ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲਾਨ ਿੋਇਆ। 

ਇਸ ਕਾਰਿਾਈ ਵਿਿੱ ਚ ਜਨਤਾ ਿਿੱਲੋਂ ਵਦਿੱ ਤ ੇਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਵਧਆਨ ਵਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਗਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਿਿੱਤਿਪ ਰਨ ਵਿਚਾਰ ਜ ੋ

ਜਨਤਕ ਿੀਡ ੈਕ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਿੋਏ, ਉਿਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਨਸੰਵਖਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜਤਾ, ਟਰੈਵਿਕ ਪਟੈਰਨ, ਅਲਪਸੰਵਖਅਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ 
ਿਾਲੇ ਸਿ ਦਾਇ, ਅਸਿਰਥਤਾਵਾਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰ, ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਆਿਾਜਾਈ। ROV ਨੇ ਇਵਤਿਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਿੱਟ ਿੋਟਰ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇ

ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿਟੋ ਦੀ ਘਿੱਟ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਤੋਂ ਨੇੜਤਾ ਨ ੰ  ਿਧੀਕ ਮਿਿੱਤਤਾ ਨਾਲ ਜੋਵੜਆ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਿ ਸਿ ਦਾਇ 



 

ਸ਼ਰਤ ਿੱਧ ਿੋਟਰ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੋਵਟੰਗ ਿਰਗੀਆਂ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਿਿੱਲੋਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਸਭ 

ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿਾਇਦਾ ਚੁਿੱ ਕ ਸਕਦ ੇਿਨ। ਸਾਈਟ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਟ ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱਚ 

ਜਨਤਾ ਅਤ ੇROV ਸਟਾਫ਼ ਿਿੱਲੋਂ ਚੁਣ ੇਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨ ੰ  ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਿਿੱਤਿ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ, ਤਾਂ ਵਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਅਤ ੇਉਸ ਤਿੱਕ ਪਿੁੰ ਚਣ ਵਿਿੱ ਚ ਲਿੱ ਗਣ 

ਿਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨ ੰ  ਸੀਮਾ ਿੱ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਪਲਭਤਾ, ਕੀਮਤ, ਆਕਾਰ, ਕਮਰ ੇਦੀ  ਣਾਿਟ, ਪਾਰਵਕੰਗ ਤਿੱਕ ਪਿੁੰ ਚ, ਅਤ ੇਅਸਿਰਥਤਾਵਾਂ 
ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਵਪਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਿਰਗ ੇਿਰੋ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲੇ-ਦਰ-ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਸਾ  ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

ਮੌਜ ਦਾ ਸਵਥਤੀ ਵਿਿੱ ਚ, ROV ਉਪਲ ਧ ਸਰੋਤਾਂ ਨ ੰ  ਵਧਆਨ ਵਿਿੱ ਚ ਰਿੱਖਦੇ ਿਏੋ, ਮੋ ਾਈਲ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਿੁਿੱਈਆ ਨਿੀਂ ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ। 
ਿਾਲਾਂਵਕ, ROV ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ ਰੀ ਭ ਗੋਵਲਕ ਕਿਰੇਜ ਿਾਸਤ ੇਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਕ ੇਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤ ੇ ੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਣੇ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨ ਦਾ ਿੈ।  

ਚੋਣ ਅਮਧਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ 

ROV ਿਿੱਲੋਂ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸਟਾਫ਼ ਵਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ (ਚੋਣ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ  ੋਰਡ ਵਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ18) ਦੀ 
ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀ ਵਜੰਨਾ ਿੋ ਸਕੇ ਓਨੇ ਵਜ਼ਆਦਾ  ਿਭੁਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਤੋਂ ਿੋਣਗ,ੇ ਤਾਂ ਵਕ ਿੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ 

ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਾਸਤ ੇਲੋੜ ਪੈਣ ਿਾਲੇ ਿੁਨਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਜੰਨਾ ਿ ੋਸਕੇ ਿਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ19। ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੰ  ਗਾਿਕ ਸੇਿਾ, 
ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਯੋਗਤਾ, ਵਿਵਭੰਨਤਾ ਅਤ ੇਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਲਈ ਸੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਲੀਡਰਵਸ਼ਪ ਕੁਆਵਲਟੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾਿਾਂ, ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰੇ 
ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੰ ੰਧੀ ਜਨ-ਸੇਿਾ ਿਰਗੀਆ ਂਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਅਨੁਭਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਨਿੀਂ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 

ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਿਟੋਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਿੈ, ਅਤ ੇਭੀੜ ਵਨਯੰਤਰਨ ਪਰ ੰਧਨ ਸੰ ੰਧੀ ਵਸਖਲਾਈ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਿਧੀਕ ਗਾਿਕ 

ਸੇਿਾ ਵਸਖਲਾਈ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਵਿਿੱ ਚ  ਜ਼ਰੁਗਾਂ ਅਤ ੇਅਸਿਰਥਤਾਵਾਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾਂ ਲਈ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ, ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਅਤ ੇਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ 

ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। ROV ਿਿੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤ ੇਸਿ ਦਾਇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾ ਕ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
ਪਵਿਲਾਂ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਿਜੋਂ ਸੇਿਾ ਵਨਭਾ ਚੁਿੱ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਨਿੇਂ ਿਲੰਟੀਅਰ ਮੌਵਕਆ ਂ ਾਰ ੇਸ ਵਚਤ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤ ੇਉਿਨਾਂ 
ਨ ੰ  ਨਿੀਆਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆ ਲੋੜਾਂ ਸੰ ੰਧੀ ਿਚਨ ਿੱਧਤਾ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਧ  ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤ ੇਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਿਲੰਟੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਗ।ੇ 
ਲੀਡ ਅਤ ੇਕਲਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਘੰਵਟਆਂ ਦੇ ਵਿਸਾ  ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਾਉਂਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤ ੇਵਜ਼ਆਦਾਤਰ 

ਸਿਾਇਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੋਣਗ ੇ(ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਪੁਰਾਣ ੇਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀ, ਿਾਈ ਸਕ ਲ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ)। ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 

ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੰ  ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਭ ਵਮਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸਖਲਾਈ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤ ੇਉਿ, ਜੇਕਰ ਸਾਰ ੇਚਣੋ ਿਾਲੇ ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਨਿੀਂ, ਤਾਂ 
ਇਿੱਕ ਵਦਨ (ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਦਨਾਂ ਤਿੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗ।ੇ ROV ਪਿੁੰ ਚ ਸਮਾਰਿੋਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਚੋਣ 
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ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਿੇਗੀ, ਵਜਿੱ ਥ ੇਉਿ ਮੌਕ ੇ‘ਤੇ ਇਿੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਜੋ ਵਕ ਕਾਉਂਟੀ ਨ ੰ  ਮਨਜ਼ ਰੀ ਲਈ ਸਪੁਰਦ 

ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤ ੇਚੋਣ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਇਿ 

ਿੈ ਵਕ ਿਰਕੇ ਿਟੋ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਛੇ (6) ਤੋਂ ਪ੍ੁੰਦਰਾਂ (15) ਤਿੱਕ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। ਿਿੱਡ ੇਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਅਤ ੇਚੋਣਾਂ ਿਾਲੇ 

ਵਦਨ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਭੀੜ ਿਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅਤ ੇਵਦਨਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਕਾਉਂਟੀ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ 
ਸੰ ੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਵਕ ਵਜੰਨੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿੋ ਸਕਣ ਓਨੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀ ਭਰਤੀ 
ਕੀਤ ੇਜਾਣ। 

ਇਲੈਕਟਰੋਮਨਕ ਪ੍ੋਲਬ ੱ ਕ (ਈ-ਪ੍ੋਲਬ ੱ ਕ) 

VCA ਅਧੀਨ ਿੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਤ ਦੀਲੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ, ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨ ੰ  ਈ-ਪੋਲ ੁਿੱ ਕਾਂ ਨਾਲ ਅਿੱਪਡੇਟ 

ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।20 ਇਿੱਕ ਈ-ਪੋਲ ੁਿੱ ਕ ਇਲੈਕਟਰੋਵਨਕ ਿਾਰਡਿੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਿਟਿੇਅਰ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਿੰੁਦੀ ਿੈ, ਵਜਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ 

ROV ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ ੰਧਨ ਪਰਣਾਲੀ (EIMS) ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਇਲੈਕਟਰੋਵਨਕ ਸੰਚਾਰ ਨ ੰ  ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਿੈ। ROV EIMS ਿਿੱਲੋਂ ਵਿਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ VoteCal ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। VoteCal ਪ ਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਿੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ 

ਦਾ ਇਿੱਕ ਕੇਂਦਰੀਵਕਰਤ ਡਾਟਾ ੇਸ ਿੈ, ਜੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪਰ ੰਧਨ ਵਸਸਟਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਿੋਰ ਵਸਸਟਮਾਂ ਨਾਲ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ 

ਮੁੜਿਸੇ ੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗ, ਜਨਤਕ ਵਸਿਤ ਦੇ ਵਿਭਾਗ, ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਿਾਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ, ਨਾਲ ਅੰਤਰਵਕਵਰਆ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ 
ਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਨਿੀਂ VCA ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਟੈ ਲੈਿੱਟ ‘ਤੇ ਚਿੱ ਲੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨ ੰ  “ਿਾਰਡਨਡ” ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ 
ਜਾਿੇਗਾ; ਵਜਸਦਾ ਮਤਲ  ਿੈ, ਵਕ ਵਡਿਾਈਸ ‘ਤੇ ਵਸਰਫ਼ ROV ਿਿੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ੁਦਾ ਈ-ਪੋਲ ੁਿੱ ਕ ਸਾਿਟਿੇਅਰ ਿੀ ਚਿੱ ਲੇਗਾ। 

ਈ-ਪੋਲ ੁਿੱ ਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਇਲੈਕਟਰੋਵਨਕ ਸ ਚੀ ਿੋਿੇਗੀ (ਰੋਸਟਰ ਕਰਮ-ਸ ਚੀ) ਜੋ ਵਕ ਸ਼ਾਇਦ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਭੇਜੀ 
ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਿਰਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਰੋਸਟਰ ਕਰਮ-ਸ ਚੀ ਉਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਅਵਧਕਾਰਤ ਸ ਚੀ ਿੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿਿੱ ਚ 

ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਿਨ। ਇਸਨ ੰ  ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ  ੈਲਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਿੋਟਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕੋ 

ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਦੋ ਿਾਰ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿੋਟਰ ਇਵਤਿਾਸ ਨ ੰ  ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਨਿੇਂ VCA ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਈ-ਪੋਲ ੁਿੱ ਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਲਾਿੱਕ ਕੀਤ ੇਿਾਟਰਪਰ ਫ਼ ਡਿੱ  ੇਵਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਵਖਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤ ੇਵਿਰ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ 
ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਲਾਿੱਕ ਕੀਤ ੇਵਪੰਜਰ ੇਵਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਵਖਆ ਜਾਿੇਗਾ ਵਜਸਦੀ ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਤਾਲੇ ਅਤ ੇਕੁੰ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿੁੰ ਚ ਿੋਿੇਗੀ ਅਤ ੇਵਜਸ ਨ ੰ  
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਟੋਰਜੇ ਲਈ ਵਕਸ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵਜੰ਼ਮੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਵਟਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਿਨਾਂ ਯ ਵਨਟਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ 
ਡਾਟਾ ਵਨਰੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਿੱਪਡੇਟ ਿੁੰ ਦਾ ਰਵਿੰਦਾ ਿੈ। ਈ-ਪ੍ੋਲਬ ਿੱ ਕਾਂ ਨ ੰ  ਿਰਤੋਂਕਾਰ ਪਿੁੰ ਚ ਨਾਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਵਜਸਦੇ ਤਵਿਤ 

ਵਸਰਫ਼ ਅਵਧਕਾਰਤ ਿਰਤੋਂਕਾਰ ਿੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਕਲਾਊਡ ਸਰਿਰ ‘ਤੇ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। 
ਇਿ ਕਲਾਊਡ ਸਰਿਰ ਿੋਟਰ ਡਾਟਾ ਵਿਿੱ ਚ ਿੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਅਿੱਪਡੇਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਡਾਟਾ ੇਸ ਅਤ ੇROV ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ ੰਧਨ 

 
20 ਚੋਣ ਕੋਡ §2183 



 

ਪਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਦਾ ਿ।ੈ ਈ-ਪੋਲ ੁਿੱ ਕ ਵਿਿੱ ਚ ਿੋਟਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਸੰ ੰਧੀ ਿਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਗ 2: ਵਟੋਰ 

ਮਸੱਮਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਹ ੁੰ ਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੋਮਟੁੰ ਗ ਸ ਰੱਮਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਿੱ ਚ ਲਿੱ ਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

ਈ-ਪੋਲ ੁਿੱ ਕਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੋਟਰ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਜਨਮ ਦੀ 
ਤਾਰੀਖ਼, ਤਰਜੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਾਰਟੀ ਸ ੰਧੀ ਤਰਜੀਿ, ਵਪਰਵਸੰਕਟ, ਅਤ ੇਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿੋਟ ਸਵਥਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਈ-ਪੋਲ ੁਿੱ ਕਾਂ 
ਵਿਿੱ ਚ ਅਿੱਗੇ ਵਦਿੱ ਤੀ ਿੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦ ੇਿੀ ਸਟੋਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ: ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰ ਰ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਸਵਕਉਰਟੀ ਨੰ ਰ ਦਾ 
ਕੋਈ ਿਿਾਲਾ। ਈ-ਪੋਲ ੁਿੱ ਕ ਲਗਭਗ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿਿੱ ਚ ਖੋਜ ਅਤ ੇਿੋਟਰ ਸਵਥਤੀ ਸੰ ੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਿਨ; ਜੋ ਆਿਸ਼ਕ ਰ ਪ 

ਨਾਲ, ਿੋਟਰਾਂ ਅਤ ੇROV ਦੇ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਿੋਵਟੰਗ ਅਨੁਭਿ ਵ ਿਤਰ  ਣਾਉਣ ਵਿਿੱ ਚ ਸਿਾਈ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।  

ਪ੍ਹ ੁੰ ਚ 

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਵਰਾ 

ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ (EAP) ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱ ਚ ਸੰਵਮਵਲਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਿਜੋਂ, Santa Clara 

ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ ਿੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤ ੇਅਨੁਸਾਰ  ਾਰਾਂ (12) ਜਨਤਕ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਮੀਵਟੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ: 

• ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ (2) ਮੀਵਟੰਗਾਂ: 
ਆਮ 

12 ਜ ਨ, 2019 

ਦੁਪਵਿਰ 2:00-3:30 ਿਜੇ ਤਿੱਕ 

Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਸਮਾਜਕ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਕਮਰਾ 116 

379 Tomkins Ct. 
Gilroy, CA 95020 

ਆਮ 

13 ਜੁਲਾਈ, 2019 

ਦੁਪਵਿਰ 1:00-2:30 ਿਜੇ ਤਿੱਕ 

ਿੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰਵਜਸਟਰਾਰ 

ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 

1555 Berger Dr., Bldg 2 
San Jose, CA 95112 

 

• ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸੰ ੰਧ ਵਿਿੱ ਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਦੋ (2) ਮੀਵਟੰਗਾਂ: 
ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ 

13 ਜ ਨ, 2019 

ਸ਼ਾਮ 5:00-7:00 ਿਜੇ 
ਤਿੱਕ 

ਕਾਉਂਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ 

ਕਮਰਾ 157 

70 W. Hedding St. 
San Jose, CA 95110 

ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ 
10 ਜੁਲਾਈ, 2019 

ਸਿੇਰੇ 11:00 ਿਜੇ ਤੋਂ 
ਦੁਪਵਿਰ 12:30 ਿਜੇ ਤਿੱਕ 

Silicon Valley ਇੰਡੀਪੈਨਡੈਂਟ ਵਲਵਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 

 ੋਰਡ ਰ ਮ 

25 N. 14th St. Suite 1000 
San Jose, CA 95112 

 



 

• ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸੇਵਧਤ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਿੱਠ (8) ਮੀਵਟੰਗਾਂ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਭਾਸ਼ਾ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸੰ ੰਧੀ 
ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਿਨ: 

ਿੀਅਤਨਾਮੀ 
17 ਜ ਨ, 2019 

ਸ਼ਾਮ 6:30 ਿਜੇ ਤੋਂ 8:00 ਿਜੇ 
ਤਿੱਕ 

Tully San Jose  ਰਾਂਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ 
ਕਮਿਊਮਨਟੀ ਰੂਿ 

880 Tully Rd. 
San Jose, CA 95111 

ਖਮੇਰ 

18 ਜ ਨ, 2019 

ਸ਼ਾਮ 5:30 ਿਜੇ ਤੋਂ 7:00 ਿਜੇ 
ਤਿੱਕ 

ਕਾਉਂਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ 

ਕਮਰਾ 157 

70 W. Hedding St. 
San Jose, CA 95110 

ਟੈਗਾਲੌਗ 

21 ਜ ਨ, 2019 

ਸ਼ਾਮ 4:30 ਿਜੇ ਤੋਂ 6:00 ਿਜੇ 
ਤਿੱਕ 

Milpitas ਲਾਇ ਰੇਰੀ 
ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 

160 N. Main St. 
Milpitas, CA 95035 

ਸਪੈਵਨਸ਼ 

24 ਜ ਨ, 2019 

ਸ਼ਾਮ 4:00 ਿਜੇ ਤੋਂ 5:30 ਿਜੇ 
ਤਿੱਕ 

Mayfair ਕਮਿਊਮਨਟੀ ਸੈਂਟਰ 

ਵਲੰਕਨ ਕਮਰਾ 
2039 Kammerer Ave. 
San Jose, CA 95116 

ਚੀਨੀ 
25 ਜ ਨ, 2019 

ਸ਼ਾਮ 5:30 ਿਜੇ ਤੋਂ 7:00 ਤਿੱਕ 

Quinlan ਕਮਿਊਮਨਟੀ ਸੈਂਟਰ 

ਸੋਸ਼ਲ ਕਮਰਾ 
10185 N. Stelling Rd. 
Cupertino, CA 95014 

ਕੋਰੀਆਈ 

27 ਜ ਨ, 2019 

ਦੁਪਵਿਰ 2:00 ਿਜੇ ਤੋਂ 3:30 ਿਜੇ 
ਤਿੱਕ 

ਿੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰਵਜਸਟਰਾਰ 

ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 

1555 Berger Dr., 
Building 2 

San Jose, CA 95112 

ਵਿੰਦੀ 
8 ਜੁਲਾਈ, 2019 

ਸ਼ਾਮ 7:30 ਿਜੇ ਤੋਂ 9:00 ਿਜੇ 
ਤਿੱਕ 

ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਮਨਟੀ ਸੈਂਟਰ 

Gita & Ashok Vaish ਕਮਰਾ 
525 Los Coches St. 
Milpitas, CA 95035 

ਜਪਾਨੀ 
11 ਜੁਲਾਈ, 2019 

ਸ਼ਾਮ 4:30 ਿਜੇ ਤੋਂ 6:00 ਤਿੱਕ 

Joyce Ellington  ਰਾਂਚ ਲਾਈ ਰੇਰੀ 
ਕਮਿਊਮਨਟੀ ਰੂਿ 

491 E. Empire St. 
San Jose, CA 95112 

 



 

EAP ਮੀਵਟੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸ ਚੀ ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਨੋਵਟਸ ਿਰੇਕ ਮੀਵਟੰਗ ਤੋਂ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ 10 ਵਦਨ ਪਵਿਲਾਂ ਿੈਿੱ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਵਦਿੱਤ ੇ

ਗਏ ਸਨ। ਜਨਤਕ ਨੋਵਟਸਾਂ ਨ ੰ  Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ  ਾਿਰ ਿੀ ਪਸੋਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਜ ੋਵਕ 70 W. 

Hedding Street, San Jose, CA 95110 ‘ਤੇ ਸਵਥਤ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ROV ਨੇ ਮੀਵਟੰਗਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

Nextdoor, Facebook, Twitter, ਅਤ ੇInstagram ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। EAP ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰ ੰਵਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਵਟੰਗਾਂ ਦੇ 

ਨੋਵਟਸ ਅੰਤਕਾ H ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। 

EAP ਮੀਵਟੰਗਾਂ ਵਿਿੱ ਚ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਿੋਈ, ਉਿ ਸਨ: 

• ਸੰਭਾਿੀ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵਟਕਾਣ ੇ

• ਸੰਭਾਿੀ  ੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਣ ੇ

• ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸੰ ੰਧੀ ਲੋੜਾਂ 
• ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਿੋਟਰ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸੰ ੰਧੀ ਲੋੜਾਂ 
• ਮੀਡੀਆ ਅਤ ੇਸਮਾਰੋਿਾਂ ਰਾਿੀਂ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਤਿੱਕ ਪਿੁੰ ਚ ਕਰਨ ਸੰ ੰਧੀ ਸਝੁਾਅ 

ਮੀਵਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਮਾਨ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਭਰਤੀ ਲੀਫ਼ਲੈਿੱਟ ਅਤ ੇਇਿੱਕ ਸਾਈਟ ਚੋਣ ਸਰਿੇਖਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ (ਅੰਤਕਾ 
I ਵਿਿੱ ਚ ਵਦਖਾਇਆ ਵਗਆ ਿੈ) ਵਜਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸੰਭਾਿੀ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਸਝੁਾਅ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। 
ਮੀਵਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤ ੇਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤ ੇਸੁਝਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜ ਿੇਰਿੇ ਵਿਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਵਗਆ (ਅੰਤਕਾ J)।  

ਚੋਣ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ (EAP) ਦੀ ਮਵਕਾਸ ਸਿਾਂਰੇਿਾ21 

EAP ਦਾ ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਡਰਾਫ਼ਟ ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕਰਨਾ 16 ਅਗਸਤ, 2019 

EAP ਦੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਦੇ ਸੰ ੰਧ ਵਿਿੱ ਚ 14-ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਵਮਆਦ 16 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ, 2019 

EAP ਦੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 10-ਵਦਨਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ 

ਨੋਵਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ 
20 ਅਗਸਤ, 2019 

EAP ਦੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨ ੰ  ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪਵਿਲੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ 

30 ਅਗਸਤ, 2019 

ਸ਼ਾਮ 5:30-7:30 ਿਜੇ ਤਿੱਕ 

70 W. Hedding Street 
San Jose, CA 95110 

ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ  ੋਰਡ ਦਾ ਚੈਂ ਰ 

EAP ਦੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨ ੰ  ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਦ ਜੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ 

4 ਸਤੰ ਰ, 2019 

ਸ਼ਾਮ 6-8 ਿਜ ੇਤਿੱਕ 

70 W. Hedding Street 
San Jose, CA 95110 

ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ  ੋਰਡ ਦਾ ਚੈਂ ਰ 

 
21 ਸਮਾਂਰੇਖਾ ਇਿੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਿੈ ਅਤ ੇਇਸ ਵਿਿੱ ਚ  ਦਲਾਿ ਿ ੋਸਕਦ ੇਿਨ। 



 

ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ ਤੋਂ  ਾਅਦ EAP ਦੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨ ੰ  ਸੋਧਣ ਦੀ ਵਮਆਦ 
30 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ 

18-ਸਤੰ ਰ-2019 

ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸੋਵਧਆ ਿੋਇਆ EAP ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕਰਨਾ 11 ਅਕਤ  ਰ, 2019 

ਸੋਧੇ ਿੋਏ EAP ਸੰ ੰਧੀ 14-ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਵਮਆਦ 
11 ਅਕਤ  ਰ, 2019 ਤੋਂ 
25 ਅਕਤ  ਰ, 2019 

EAP ਦੇ ਅੰਵਤਮ ਰ ਪ ਨ ੰ  ਅਪਣਾਓ ਅਤ ੇਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕਰ ੋ 15 ਨਿੰ ਰ, 2019 

EAP ਦਾ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਅਤ ੇਪਿੁੰ ਚ ਿਾਲਾ ਭਾਗ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਿੱਤਰ ਨ ੰ  ਮਨਜ਼ ਰੀ ਲਈ 

ਭੇਵਜਆ ਵਗਆ 
15 ਨਿੰ ਰ, 2019 

 

ਜਨਤਕ ਨੋਮਟਸ 

2 ਵਸਿੱ ਧੀਆਂ ਡਾਕਾਂ ਰਾਿੀਂ, ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਇਿ ਸ ਚਨਾ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਵਕ ਸਾਰ ੇਿੋਟਰ ਇਿੱਕ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿੋਟ  ੈਲਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗ।ੇ ਭੇਜੇ ਗਏ 

ਨੋਵਟਸ ਿੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਸ ਵਚਤ ਕਰਨਗ ੇਵਕ ਇਿੱਕ ਸਾਰੇ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ  ੈਲਟ ਿਾਲੀ ਚੋਣ ਕਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਅਤ ੇਿੋਟਰ ਆਪਣੇ 
 ੈਲਟ ਦੇ ਵਤੰਨ ਤਰੀਵਕਆਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇਿੱਕ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ: ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ (ਡਾਕ-ਵਟਕਟ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਿੋਈ ਿੈ), ਵਕਸੇ ਿੀ 
 ੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਣ ੇ'ਤੇ, ਜਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਿੱਚ  ਣ ੇਵਕਸੇ ਿਟੋ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ। ਨੋਵਟਸਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਵਲੰਕ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਿੇਗਾ, ਵਜਿੱ ਥ ੇਿੋਟਰ ਿਟੋ 

ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤ ੇ ੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਵਣਆਂ ਦੇ ਖੁਿੱ ਲਹਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ, ਵਟਕਾਣ,ੇ ਅਤ ੇਉਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਵਟਆਂ ਸੰ ੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ 

ਸਕਦੇ ਿਨ, ਅਤ ੇਨਾਲ ਿੀ ਇਿੱਕ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ ਿਾਰਮੈਟ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਅਿੱਠ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇਿੱਕ 

ਵਿਿੱ ਚ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿੋਟ  ੈਲਟ ਮੰਗਿਾਉਣ ਦੀ  ੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼  ਾਰ ੇਪਤਾ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਵਸਿੱ ਧੀਆਂ ਡਾਕਾਂ ਅੰਦਰ 

ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ: ਵਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤ ੇਿੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੰ ੰਧੀ ਸਮਿੱਗਰੀ, 
ਕਾਰੋ ਾਰ ਸੰ ੰਧੀ ਜਿਾ ੀ ਮਲੇ, ਮਿਿੱਤਿਪ ਰਨ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਾਉਂਟੀ ਅਤ ੇਰਾਜ ਿੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ ਸੰ ੰਧੀ ਿੇਰਿੇ, ਅਤ ੇ

ਨਾਮ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੰ ੰਧੀਕਰਨ ਨ ੰ  ਅਿੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਸੰ ੰਧੀ ਵਿਦਾਇਤਾਂ। ਨੋਵਟਸਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿੋਟਰਾਂ ਲਈ ROV ਦੀ ਿੈਿੱ ਸਾਈਟ ਦਾ ਇਿੱਕ 

ਵਲੰਕ, ਫ਼ੋਨ ਨੰ ਰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ,ੈ ਅਤ ੇਉਿ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ  ੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਾਸਤ ੇਟੋਲ-ਫ਼ਰੀ ਿੌਟਲਾਈਨ (866) 430-VOTE 

‘ਤੇ ਕਾਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

ਵਸਿੱ ਧੀਆਂ ਡਾਕਾਂ ਦਾ ਪਵਿਲਾ ਸੈਿੱਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਵਦਨ ਪਵਿਲਾਂ ਭੇਜ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ (E-90), ਵਜਸ ਤੋਂ  ਾਅਦ ਅਿੱਗਲਾ ਸੈਿੱਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 
ਲਗਭਗ 29 ਵਦਨ ਪਵਿਲਾਂ ਭੇਵਜਆ ਜਾਿੇਗਾ (E-29)।  

ਚੋਣ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਿਨਾਂ ਦੋ ਵਸਿੱ ਧੀਆਂ ਡਾਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ROV ਿਿੱਲੋਂ ਉਿਨਾਂ ਿੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਤੀਜੀ ਡਾਕ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਵਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਉਂਟੀ ਿੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ ਨਿੀਂ ਵਮਲੀ। ਵਸਿੱ ਧੀਆਂ ਡਾਕਾਂ ਦਾ 
ਇਿ ਸੈਿੱਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਵਦਨ ਪਵਿਲਾਂ ਭੇਜ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। VCA ਨਾਲ ਸੰ ੰਵਧਤ ਸਾਰੇ ਨੋਵਟਸ ਅਤ ੇਿਰੇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ROV ਦੀ ਿੈਿੱ  ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇਿੱਕ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ ਿਾਰਮੈਟ ਵਿਿੱ ਚ ਪੋਸਟ ਕਰ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 



 

ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਹ ੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵੋਮਟੁੰ ਗ ਪ੍ਹ ੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿੇਟੀਆਂ 

Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਿੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਨੇ ਦੋ ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅੰਦਰ ਨੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਕਾਸ, 

ਵਿਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਇਨਪੁਿੱ ਟ ਅਤ ੇਪਵਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਪ੍ਸੁੰਦ ਅਮਧਮਨਯਿ (VCA) ਨ ੰ  ਅਪਣਾ ਚੁਿੱ ਕੀਆ ਂਕਾਉਂਟੀਆਂ ਦੀ ਿੀਡ ੈਕ 

ਦੁਆਰਾ ਇਿੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਿਾਲੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਰਾਿੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਵਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਿ ੈਭਾਸ਼ਾ ਪਿੁੰ ਚਯਗੋਤਾ ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (LAAC) ਜੋ 
ਅਲਪਸੰਵਖਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨ ੰ  ਉਿਨਾਂ ਤਰੀਵਕਆਂ  ਾਰ ੇਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੇਗੀ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ 

ਉਿਨਾਂ ਿੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵ ਿਤਰ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕੇ ਜ ੋਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕੋਈ ਿੋਰ ਭਾਸ਼ਾ  ੋਲਦੇ ਿਨ। ਦ ਜੀ 
ਕਮੇਟੀ ਿੈ ਿੋਵਟੰਗ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (VAAC) ਜੋ ਉਿਨਾਂ ਿੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇਗੀ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸੰ ੰਧੀ 
ਸਮਿੱ ਵਸਆਿਾਂ ਿਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ  ਜ਼ਰੁਗ ਜਾਂ ਅਸਿਰਥਤਾਵਾਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰ, ਤਾਂ ਵਕ ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿੋਵਟੰਗ ਸੰ ੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤ ੇਸਮਿੱ ਵਸਆਿਾਂ ਨ ੰ  
ਿਿੱਲ ਕਰਨਾ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  

ਇਿਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਦਿੱਸਤਾ ਨੈਿੱਟਿਰਵਕੰਗ ਰਾਿੀਂ ਅਤ ੇਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਇਕਰਾਰਨਾਵਮਆਂ ਦੇ ਸਵਿਯੋਗ ਰਾਿੀਂ ਿਧਾਈ ਜਾਿੇਗੀ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਗੈਰ-

ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਅਤ ੇਸਿ ਦਾਇ ਆਧਾਵਰਤ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇSanta Clara ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨਗਰਪਾਵਲਕਾਿਾਂ ਤਿੱਕ। LAAC 

ਅਤ ੇVAAC ਦੀ ਪਵਿਲੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇਿਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਟੀਵਚਆ ਂਨ ੰ  ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨ 

ਿਾਸਤ ੇਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਿਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪਵਿਲੀਆ ਂਕੁਝ ਮੀਵਟੰਗਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਸਮਾਂ ਅਤ ੇਵਟਕਾਣ ੇਿੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤ ੇਗਏ ਿਨ: 

ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਹ ੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿੇਟੀ (LAAC) 

ਤਾਰੀਖ਼ ਮਟਕਾਣਾ ਸਿਾਂ 

5 ਜ ਨ, 2019 Sobrato Center for Nonprofits 
1400 Parkmoor Ave., San Jose, CA 95126 

ਦੁਪਵਿਰ  ਾਅਦ 3:00 – 

5:00 ਿਜੇ ਤਿੱਕ 

19 ਜ ਨ, 2019 Sobrato Center for Nonprofits 
1400 Parkmoor Ave., San Jose, CA 95126 

ਦੁਪਵਿਰ  ਾਅਦ 3:00 – 

5:00 ਿਜੇ ਤਿੱਕ 

17 ਜੁਲਾਈ, 2019 Sobrato Center for Nonprofits 
1400 Parkmoor Ave., San Jose, CA 95126 

ਦੁਪਵਿਰ  ਾਅਦ 2:00 – 

4:00 ਿਜੇ ਤਿੱਕ 

 



 

ਵੋਮਟੁੰ ਗ ਪ੍ਹ ੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿੇਟੀ (VAAC) 

ਤਾਰੀਖ਼ ਮਟਕਾਣਾ ਸਿਾਂ 

7 ਜ ਨ, 2019 
ROV ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 

1555 Berger Dr. Bldg. 2, San Jose, CA 95112  

ਦੁਪਵਿਰ  ਾਅਦ 3:00 

– 5:00 ਿਜੇ ਤਿੱਕ 

18 ਜ ਨ, 2019 
ROV ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 

1555 Berger Dr. Bldg. 2, San Jose, CA 95112 

ਦੁਪਵਿਰ  ਾਅਦ 3:00 

– 5:00 ਿਜੇ ਤਿੱਕ 

16 ਜੁਲਾਈ, 2019 

Silicon Valley Independent Living Center  

 ੋਰਡ ਰ ਮ 

25 N. 14th St., Suite 1000, San Jose, CA 95112 

ਸਿੇਰੇ 10:00 ਿਜੇ ਤੋਂ 
ਦੁਪਵਿਰ 12:00 ਿਜੇ 

ਤਿੱਕ 

 

LAAC ਅਤ ੇVAAC ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਵਟੰਗਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ROV ਦੀ ਿੈਿੱ ਸਾਈਟ, www.sccvote.org/voterschoice ‘ਤੇ ਪੋਸਟ 
ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਰਿੱਖੀ ਜਾਿੇਗੀ। LAAC ਦੇ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡ ੇਅਤ ੇਕਾਰਜ-ਿੇਰਿੇ ਅੰਤਕਾ K ਵਿਿੱ ਚ ਅਤ ੇVAAC ਦੇ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤ ੇ

ਕਾਰਜ-ਿੇਰਿ ੇਅੰਤਕਾ L ਵਿਿੱ ਚ ਦੇਖ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਿਨ। 

  

file:///C:/Users/shelby.galaviz/www.sccvote.org/voterschoice
file:///C:/Users/shelby.galaviz/www.sccvote.org/voterschoice
file:///C:/Users/shelby.galaviz/www.sccvote.org/voterschoice


 

ਭਾਗ 2 – ਵੋਟਰ ਮਸੱਮਿਆ ਅਤ ੇਪ੍ਹ ੁੰ ਚ ਯੋਜਨਾ 
ਵੋਟਰ ਪ੍ਸੁੰਦ ਅਮਧਮਨਯਿ (VCA) ਿਿੱਲੋਂ VCA ਲਾਗ  ਕਰ ਰਿੀ ਿਰੇਕ ਕਾਉਂਟੀ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿੋਟਰ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਅਤ ੇਪਿੁੰ ਚ ਯੋਜਨਾ ਨ ੰ  ਲਾਗ  
ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਵਜਸ ਰਾਿੀਂ ਿੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  VCA ਦੀਆਂ ਵਿਿਸਥਾਿਾਂ  ਾਰ ੇਸ ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਿੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ, 

ਇਿ ਕਨ ੰ ਨ ਉਿਨਾਂ ਿੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਸੇਵਧਤ ਕਰਕ ੇਪਿੁੰ ਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ  ਣਾਉਂਦਾ ਿੈ ਜ ੋਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕੋਈ ਿੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 
 ੋਲਦੇ ਿਨ, ਅਤ ੇਨਾਲ ਿੀ ਅਸਿਰਥਤਾਵਾਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਸੇਵਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਵਕ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨ ੰ  ਉਪਲ ਧ ਸੇਿਾਿਾਂ  ਾਰ ੇ

ਵਸਿੱ ਵਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  

Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਿੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਕੋਲ ਪਵਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਪਿੁੰ ਚ ਟੀਮ ਅਤ ੇਪਰੋਗਰਾਮ ਮਜੌ ਦ ਿੈ, ਅਤ ੇਉਿਨਾਂ 
ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਿੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਅਤ ੇਨਾਲ ਿੀ ਿੋਟਰ ਰਵਜਸਟਰ ਸਿੇਾਿਾਂ ਅਤ ੇਸਧਾਰਨ ਿੋਟਰ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪ ਰ ੇਸਾਲ ਦੌਰਾਨ  ਿੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਿੋਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। EAP ਦਾ ਿੋਟਰ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਅਤ ੇਪਿੁੰ ਚ 

ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰ ਪ ਰਖੇਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿ ੈਵਕ ROV ਿਿੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪਿੁੰ ਚ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵਕਿੇਂ ਿਾਇਦਾ ਵਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ 
ਅਤ ੇਇਿਨਾਂ ਦਾ ਨਿੇਂ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਵਕਿੇਂ ਸੁਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਵਕ ਜਨਤਾ ਨ ੰ  VCA  ਾਰ ੇਵਸਿੱ ਵਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਤਿੱਕ ਪਿੁੰ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿੁੰ ਚ ਸੰ ੰਧੀ ਗਤੀਵਿਵਧਆ ਂਨ ੰ  ਸਮ ਦਾਇ ਭਾਈਿਾਲੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਿ ਦਾਇ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਦੇ 

ਮੌਵਕਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ, ਅਤ ੇਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਿੋਟਰ ਅਨੁਭਿ ਵਿਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚ ੇਨਾਲ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਸੈਕਸ਼ਨ 1: ਵੋਟਰ ਸੁੰ ਪ੍ਰਕ – ਸਧਾਰਨ 

ROV ਿਿੱਲੋਂ ਅਤੀਤ ਵਿਿੱ ਚ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਪਿੁੰ ਚ ਸੰ ੰਧੀ ਸਮਾਰਿੋਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਿੋਰ ਿੀ ਿੋਟਰ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਅਤ ੇ

ਪਿੁੰ ਚ ਪਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ  ਣਾਈ ਗਈ ਿੈ ਤਾਂ ਵਕ ਵਜੰਨਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿੋ ਸਕ ੇਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਜਨਅੰਕਣਾਂ ਨ ੰ  ਕਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਉਿਨਾਂ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਤਿੱਕ ਿੀ ਪਿੁੰ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿੈ ਵਜਨਹ ਾਂ ਤਿੱਕ ਅਤੀਤ ਵਿਿੱ ਚ ਪਿੁੰ ਚ  ਿੁਤ ਘਿੱਟ ਸੀ। 

ROV ਿਿੱਲੋਂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਤਿੱਕ ਪਿੁੰ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯਜੋਨਾ  ਣਾਈ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਉਿਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ  ਜ਼ਰੁਗ ਭਾਈਚਾਰੇ, 
ਜਾਤੀ/ਭਾਸ਼ਾ ਸੰ ੰਧੀ ਭਾਈਚਾਰ,ੇ ਨੌਜਿਾਨ ਭਾਈਚਾਰ,ੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਗੈਰ-ਿਿੱਕਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਅਤ ੇਇਲਾਿੱਕੇ ਦੇ ਸਮ ਿ। ROV 

ਿਿੱਲੋਂ 100 ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਸਿ ਦਾਇ-ਆਧਾਵਰਤ ਸੰਸਥਾਿਾਂ (CBOs) ਨ ੰ  ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯਜੋਨਾ  ਣਾਈ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਵਕ ਉਿਨਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਆਪਣ ੇਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਿਾਸਤ ੇਕੀਤ ੇਜਾਣ ਿਾਲੇ ਕੰਮਾਂ  ਾਰ ੇਜਾਵਣਆ ਜਾ ਸਕ ੇਅਤ ੇਇਿ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਉਿਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚ 

ROV ਦੀ ਪਿੁੰ ਚ ਟੀਮ ਵਕਿੇਂ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੀ ਿ।ੈ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਿ ਿੈ ਵਕ ਿੋਟਰ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਿਲਤਾ ਨ ੰ  
ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ CBOs ਅਤ ੇਸਾਰ ੇਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਿੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ROV ਿਿੱਲੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਂ ਪਤਝੜ ਰੁਿੱ ਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਮੀਡੀਆ ਮੁਵਿੰਮ ਚਲਾ ਕ ੇਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 

ਮਾਡਲ, ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿੋਟ ਪਰਵਕਵਰਆ, ਜਲਦੀ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ, ਅਤ ੇਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵਿਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਵਕਆ ਂਸੰ ੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਚੋਣ ਮਾਡਲ ਵਿਿੱ ਚ ਿੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਤ ਦੀਲੀਆਂ  ਾਰ ੇਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਵਸਿੱ ਵਖਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿ 

ਮੁਵਿੰਮ ਇਿੱਕ ਮਿਿੱਤਿਪ ਰਨ ਵਨਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਸਾਿਮਣੇ ਆਿੇਗੀ ਅਤ ੇROV ਦੇ ਅਿੱਜ ਤਿੱਕ ਦੇ ਇਵਤਿਾਸ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱਡੀ 
ਵਿਵਗਆਪਨ ਮਵੁਿੰਮ ਿੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਵਰਆਂ ਵਿਿੱ ਚ, ਿੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤ ੇਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਪਰ ਇਨਹ ਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਮਤ ਨਿੀਂ ਿਨ: 



 

 

1. ਸਥਾਨਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇ ਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 

a. Comcast 
b. Univision 
c. Telemundo 
d. Namaste TV 
e. Crossing TV 

2. ਅਖ ਾਰ (ਖੇਤਰੀ ਅਤ ੇਸਿ ਦਾਇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼) 

a. The Mercury News 
b. Metro 
c. Morgan Hill Times 
d. Gilroy Dispatch 
e. El Observador 
f. Epoch Times 
g. India West 
h. Korea Times 
i. Nichi Bei Weekly 
j. Philippine News 
k. San Jose State Spartan Daily 
l. Santa Clara University Newspaper 
m. Stanford Daily 
n. Viet Nam Daily 
o. World Journal 
p. N & R 
q. China Press 
r. JWeekly 
s. Spotlight 
t. Bayspo Magazine 
u. Daily Post 
v. India Current 

3. ਰੇਡੀਓ 

a. KBAY/KEZR 
b. KFOX 
c. KRTY/KLIV 
d. Sound of Hope 
e. Sing Tao 
f. Univision 
g. Vien Thao 
h. Celina Rodriguez 
i. China Press 
j. Radio Zindagi 

4. ROV ਅਤ ੇਕਾਉਂਟੀ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤ ੇਿੈਿੱ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
a. ROV ਦਾ Facebook ਪੰਨਾ:https://www.facebook.com/sccvote 

b. ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ Facebook ਪੰਨਾ: https://www.facebook.com/county.of.santa.clara 

c. ROV Twitter: https://twitter.com/sccvote  

d. ਕਾਉਂਟੀ Twitter: https://twitter.com/SCCgov  

e. ROV Instagram: www.instagram.com/sccvote 

https://www.facebook.com/sccvote
https://www.facebook.com/county.of.santa.clara
https://twitter.com/sccvote
https://twitter.com/SCCgov


 

f. Nextdoor ਐਪ: (ਸੰਚਾਰ ਅਤ ੇਮੀਡੀਆ Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਖੋਜੋ) 
g. ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਅਖ ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਿਕੀ ਦੀਆਂ ਸ ਚੀਆਂ  

5. ROV YouTube: https://www.youtube.com/sccvote  
6. ਿੈਲੀ ਆਜਾਿਾਈ ਅਥਾਰਟੀ (Valley Transportation Authority) ਦੀਆਂ  ਸਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਿਾਜਾਈ ਸੁਨੇਿਾ ਸੇਿਾ 
7. Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਖੇ ਸਵਥਤ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਖੇਡ ਫ਼ਰੈਨਚਾਇਜ਼ੀਆਂ ਰਾਿੀਂ ਵਿਵਗਆਪਨ 

8. ਮੋਟਰ ਿਾਿਨ ਵਿਭਾਗ (DMV) ਦੇ  ਰਾਂਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮਾਨੀਟਰ ਵਿਵਗਆਪਨ 

9. ਪ ਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਚਲੇ ਸਮ ਿਾਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਿਾਲ, ਅਸਮਰਿੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ 
ਸੰਸਥਾਿਾਂ, ਚੁਣ ੇਿੋਏ ਅਵਧਕਾਰੀ, ਖਾਸ ਵਡਸਵਟਰਕਟ, ਸਕ ਲ ਵਡਸਵਟਰਕਟ, ਸਿ ਦਾਇ-ਆਧਾਵਰਤ ਸੰਸਥਾਿਾਂ, ਅਤ ੇਮਿੱਤ-ਆਧਾਵਰਤ 

ਸੰਸਥਾਿਾਂ, ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ 
10. ਜਨਤਕ ਸੇਿਾ ਘੋਸ਼ਣਾਿਾਂ (PSAs) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਉਪਲ ਧ ਮਾਵਧਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਵਗਆਪਨ ਮੁਵਿੰਮ ਨ ੰ  ਸੰਪ ਰਨ ਕਰਨ ਅਤ ੇਉਸਨ ੰ  ਅਿੱਗ ੇ

ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਇਿ PSAs ਵਜਿੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਰ ਕਰਨਗ,ੇ ਉਿਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ VCA  ਾਰ ੇਆਮ 

ਜਾਣਕਾਰੀ, VCA  ਾਰ ੇਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਭਾਸ਼ਾ ਸੰ ੰਧੀ ਸਿਾਇਤਾ ਿੌਟਲਾਈਨ ਦਾ ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਨੰ ਰ ਅਤ ੇਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ 
‘ਤੇ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਵਿਕਲਪ ਅਤ ੇਡਾਕ-ਰਾਿੀਂ ਿੋਟ ਰਾਿੀਂ ਵਰਮੋਟ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ। 
 

ROV ਿਿੱਲੋਂ ਆਡੀਓ ਅਤ ੇਵਦਰਸ਼ਟੀਗਤ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਜੋ ਵਕ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ ਿਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਸਵਤਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 

ਪਰਸਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤ ੇਿੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ  ਾਰ ੇਸ ਵਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਿ ਸਭ ਕਝੁ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿੈ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਿੋਟਰਾਂ ਤਿੱਕ ਪਿੁੰ ਚਣਾ, ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਅਸਿਰਥਤਾਵਾਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉਿ ਜ ੋ ੋਲ਼ੇ ਿਨ ਜਾਂ ਜੋ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦ ੇਿਨ, ਅਤ ੇ

ਉਿ ਿੋਟਰ ਜੋ ਨੇਤਰਿੀਣ ਿਨ ਜਾਂ ਜੋ ਦੇਖ ਨਿੀਂ ਸਕਦੇ।  

ਭਾਈਚਾਰ ੇਮਵੱਚ ਿੌਜੂਦਗੀ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਮਸੱਮਿਆ ਸਿੱਗਰੀ 

ROV ਿਿੱਲੋਂ ਪ ਰੇ ਸਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਿੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਾਰੋਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਨਰੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਿੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਚੋਣਾਂ ਦੇ 

ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਿੱ ਚ ਆਈਆਂ ਤ ਦੀਲੀਆਂ  ਾਰ ੇਸ ਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਪਿੁੰ ਚ ਸੰ ੰਧੀ ਸਮਾਰੋਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ VCA ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। ROV ਿਿੱਲੋਂ CBO ਨਾਲ ਿੀ ਸਰਗਰਮ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ ਤਾਂ ਵਕ ਨਿੇਂ ਿੋਵਟੰਗ ਮਾਡਲ  ਾਰ ੇ

ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨ ੰ  ਸ ਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵ ਿਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਿੋਟਰ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਦੀ ਸਿ ਲਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਵਸਖਲਾਈ ਸਮਿੱਗਰੀ ਅਤ ੇਸਟਾਫ਼ ਿੀ ਉਪਲ ਧ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ।  

ਉਿਨਾਂ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਪਵਿਲਾਂ ਿੀ ਇਸ  ਾਰ ੇਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਿੈ, ਜੋ ਆਗਾਮੀ ਿਟੋ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ  ਾਰ ੇਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤ ੇਇਸ 

 ਾਰ ੇਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੰ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਿਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਿਨ: 

• ਲੀਗ ਔਫ਼ ਿ ਮਨੈ ਿੋਟਰਜ਼ Cupertino-Sunnyvale  

• ਲੀਗ ਔਫ਼ ਿ ਮਨੈ ਿੋਟਰਜ਼ Mountain View-Los Altos  

• ਡੈਮੋਕਰੈਵਟਕ 21ਿਾਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਲਿੱ   

• ਮਵਿਲਾਿਾਂ ਸੰ ੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 

https://www.youtube.com/sccvote


 

• ਦਿੱਖਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਡੈਮੋਕਰੈਵਟਕ ਕਲਿੱ    

• Almaden Valley ਕਮਿਊਮਨਟੀ ਐਸੋਮਸਏਸ਼ਨ ਸਭਾ  
• Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਦਫ਼ਤਰ  

• API ਜਸਵਟਸ ਸੰਘ 

• ਮਵਿਲਾਿਾਂ ਦੀ  ਰਾ ਰੀ ਸੰ ੰਧੀ 2020 ਦਾ ਲੀਡਰਵਸ਼ਪ ਕੌਂਸਲ  

• Silicon Valley ਕਮਿਊਮਨਟੀ ਫ਼ਾਉਂਡੇਸ਼ਨ (SVCF) and Silicon Valley ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲ 

(SVCN) ਿਿੱਲੋਂ ਸਿ ਦਾਇਕ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਸੰ ੰਧੀ ਦੁਪਵਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ  
• Orchard ਵਸਟੀ ਇਨਵਡਿੀਜ਼ੀ ਲ  

• ਗੈਰ-ਰਿਾਇਤੀ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਪਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ  
• CalWORK ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿੇਾ ਦਫ਼ਤਰ  

VCA ਨੇ ਇਿੱਕ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਮੀਵਟੰਗ ਰਿੱਖੀ ਸੀ ਅਤ ੇਇਸ ਵਿਿੱ ਚ ਤੀਿ ਤੋਂ ਿੀ ਿਿੱਧ CBO ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਵਲਆ, ਜੋ ਵਕ ROV ਦੀ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ 

ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਸੰਭਾਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਚੀ ਰਿੱਖਦ ੇਸਨ। ROV ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ CBO ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨ ੰ  
ਵਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਿੈ, ਜ ੋਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ  ਾਰ ੇਕਾਉਂਟੀ ਨ ੰ  ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਦਣੇ ਵਿਿੱ ਚ ROV ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੰ ਦ ੇਿਨ। 

ਸਿ ਦਾਇਕ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਦੇ ਿੋਰ ਤਰੀਕ ੇਇਸ ਵਲਖਤ ਪ ਰੀ ਿੋਣ ਿੇਲੇ ਿਾਲੇ ਯੋਜਨਾ ੰਦੀ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਅਧੀਨ ਿਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ROV 

ਿਿੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸਮਿੱਗਰੀ ਨ ੰ  ਵਨਰੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ  ਣਾਇਆ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੰ ੰਧੀ ਲੀਫ਼ਲੈਿੱਟ ਅਤ ੇVCA 

ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆ ਂਸੰਸਥਾਿਾਂ ਅਤ ੇਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਿੰਵਡਆ ਜਾਿੇਗਾ, ਜ ੋਆਪਣ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਵਸਿੱ ਵਖਅਤ ਕਰਨਾ 
ਚਾਿੁੰ ਦ ੇਿਨ। ਸਿ ਦਾਇਕ ਪਿੁੰ ਚ ਯੋਜਨਾ  ਾਰ ੇਿੋਰ ਿੇਰਿ ੇਅੰਤਕਾ M ਵਿਿੱਚ ਦੇਖ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਿਨ। 

ਮਸੱਧੀਆਂ ਡਾਕਾਂ 

ROV ਿਿੱਲੋਂ Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਿਰੇਕ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰ ਨ ੰ  ਦੋ (2) ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਡਾਕਾਂ ਰਾਿੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕ ੇਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ  ਾਰ ੇ

ਸ ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤ ੇਟੋਲ-ਫ਼ਰੀ ਿੋਟਰ ਸਿਾਇਤਾ ਿੌਟਲਾਈਨ, (866) 430-VOTE ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਿ ਡਾਕਾਂ ਿਟੋਰਾਂ 
ਨ ੰ  ਨਿੇਂ ਚੋਣ ਮਾਡਲ, ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ, ਇਿਨਾਂ ਤ ਦੀਲੀਆਂ  ਾਰ ੇਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਟਕਾਣ ੇ ਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ 
ਅਤ ੇਇਿੱਕ ਵਲੰਕ ਿੀ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਵਜਿੱ ਥੋਂ ਿੋਟਰ ਿਟੋ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤ ੇ ੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਔਫ਼ ਥਾਿਾਂ ਦੇ ਵਟਕਾਣ,ੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁਿੱ ਲਹੇ ਰਵਿਣ 

ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਅਤ ੇਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਵਟਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱਕ ਪਿੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਸਿੱ ਧੀਆਂ ਡਾਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਿੋੇਗੀ: ਵਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤ ੇਿੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੰ ੰਧੀ ਸਮਿੱਗਰੀ, ਕਾਰੋ ਾਰ ਸੰ ੰਧੀ ਜਿਾ ੀ ਮਲੇ, 

ਮਿਿੱਤਿਪ ਰਨ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਾਉਂਟੀ ਅਤ ੇਰਾਜ ਿੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ ਸੰ ੰਧੀ ਿੇਰਿੇ, ਅਤ ੇਨਾਮ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਪਾਰਟੀ 
ਸੰ ੰਧੀਕਰਨ ਨ ੰ  ਅਿੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਸੰ ੰਧੀ ਵਿਦਾਇਤਾਂ। ਤੀਜੀ ਡਾਕ ਉਿਨਾਂ ਿੋਟਰਾਂ ਲਈ ਿੋਿੇਗੀ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਵਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇ

ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਉਂਟੀ ਿੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ ਪਰਾਪਤ ਨਿੀਂ ਿਿੋੇਗੀ। ਵਤੰਨ ਡਾਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਵਿਿੱ ਚ ਵਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪੈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਿੇਗਾ, ਵਜਸ 

ਨਾਲ ਿੋਟਰ ਆਪਣੇ ਿੋਟਰ ਵਰਕਾਰਡ ਅੰਦਰਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਅਿੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 



 

ROV ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਮਸੱਮਿਆ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧੀ ਸਰੋਤ 

ROV ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਿੁੰ ਚ ਸੰ ੰਧੀ ਿੋਟਰ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਸਮਿੱਗਰੀ ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਵੋਟਰ ਪ੍ਸੁੰਦ ਅਮਧਮਨਯਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ ROV ਦੀ 
ਿੈਿੱ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਵਨਕ ਿਾਰਮੈਟ ਵਿਿੱ ਚ ਉਪਲ ਧ ਿੈ ਅਤ ੇਰਿੇਗੀ। ਮਾਰਚ 2020 ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 
ਪਵਿਲਾਂ, ROV ਦੀ ਿੈਿੱ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਿੇਠ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ: 

• VCA  ਾਰ ੇਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 
• ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤ ੇ ੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਔਫ਼ ਦੇ ਵਟਕਾਣ ੇਅਤ ੇਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ 
• ROV ਦੀ ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਿੋਟਰ ਸਿਾਇਤਾ ਿੌਟਲਾਈਨ 

• EAP ਦਸਤਾਿੇਜ਼ 

• VCA ਦੀ ਪਰਚਾਰ ਸਮਿੱਗਰੀ 
• VCA ਦੇ ਵਸਿੱ ਖਲਾਈ ਿੀਡੀਓ ਅਤ ੇਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ 
• ਪਿੁੰ ਚ ਅਤ ੇਿਰਕਸ਼ਾਪ ਸਮਾਂ-ਸ ਚੀਆਂ 
• VCA-ਸੰ ੰਵਧਤ ਨਕਸ਼ੇ 

 

ਸੈਕਸ਼ਨ 2: ਵੋਟਰ ਸੁੰ ਪ੍ਰਕ – ਅਲਪ੍ਸੁੰ ਮਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇ

ਿੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਿਿੱਲੋਂ 5 ਜ ਨ, 2019 ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (LAAC) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਸੀ, ਵਜਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਲਪਸੰਵਖਅਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਤੋਂ ਉਿਨਾਂ ਤਰੀਵਕਆਂ  ਾਰ ੇਵਿਚਾਰ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਵਜਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰਕੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ ਉਿਨਾਂ ਿੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਵ ਿਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿ ਲਤਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜੋ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ 
ਇਲਾਿਾ ਕੋਈ ਿੋਰ ਭਾਸ਼ਾ  ੋਲਦ ੇਿਨ। ਇਿ ਕਮੇਟੀ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਪਵਿਲ ਆ ਂ‘ਤੇ ਿੀਡ ੈਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ, ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਟਕਾਣੇ, 
ਅਤ ੇਨਾਲ ਿੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਅਤ ੇਸੇਿਾਿਾਂ ਜੋ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆ ਂਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਿ ਕਮੇਟੀ ਪ ਰੇ 
2020 ਦੇ ਚੋਣ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਰਿੇਗੀ, ਵਜਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਿੋਿੇਗਾ। 
 

ਅਲਪ੍ਸੁੰ ਮਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਮਰਆਂ ਨੂੁੰ  ਪ੍ਛਾਣਨਾ 

ਅਲਪਸੰਵਖਅਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰ ੰਧੀ 
 ੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਸੰ ੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲ ਧ ਿੋਰ 

ਜਨਅੰਕਣ ਸੰ ੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲਾ ਕੇ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਿੋਏ, ROV ਨੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿੈ। 
ਪਿੁੰ ਚ ਸੰ ੰਧੀ ਟੀਮ ਨ ੰ  ਯੋਜਨਾ ਿੱ ਧ ਿੋਟਰ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਅਤ ੇਪਿੁੰ ਚ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਿੱ ਸੇ ਿਜੋਂ ਇਿਨਾਂ ਵਟਕਾਵਣਆਂ ਨ ੰ  ਵਨਸ਼ਾਨਾ  ਣਾਉਣ ਲਈ 

ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ROV ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਅਲਪਸੰਵਖਅਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਤੋਂ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਿੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਵਜਸ 

ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਪਿੁੰ ਚ ਦੀਆਂ ਿੋਰ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤ ੇਉਿਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਾਰੋਿਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਵਜਨਹ ਾਂ 
‘ਚ ਿਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਲਾਿੇਿੰਦ ਸਾ ਤ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। 



 

ਅਲਪ੍ਸੁੰ ਮਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰ ੇਮਜਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਸਮਹਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ 

ROV ਿਿੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਨੌਂ  (9) ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਸੰਘੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਨ: 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਚੀਨੀ, ਸਪੈਵਨਸ਼, ਟੈਗਾਲੌਗ, ਅਤ ੇਿੀਅਤਨਾਮੀ। ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਰਾਜ ਿਿੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਨ: ਖਮੇਰ ਅਤ ੇਕੋਰੀਆਈ।  ਾਕੀ 
ਰਵਿੰਦੀਆਂ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ, ਵਿੰਦੀ ਅਤ ੇਜਾਪਾਨੀ, ROV ਿਿੱਲੋਂ ਇਵਤਿਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਕਾਉਂਟੀ ਅੰਦਰ 

ਇਿ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ  ੋਲਣ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਿਿੱਡੀ ਮਜੌ ਦਗੀ ਿੈ। ਅਵਧਕਾਰਤ  ੈਲਟ, ਸ਼ਰਤ ਿੱਧ ਿੋਟਰ ਰਵਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਅਤ ੇਆਰਜ਼ੀ 
 ੈਲਟ ਵਲਿਾਿੇ, ਅਤ ੇਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤ ੇ ੈਲਟ ਡਰੌਪ- ੌਕਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨੇਜ ਪ ਰੀਆ ਂਨੌਂ  ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗ।ੇ ਵਜਿੇਂ ਵਕ 

ਪਵਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱ ਵਲਆ ਆ ਵਰਿਾ ਿੈ ਕਾਉਂਟੀ ਿਟੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡਾਂ (CVIGs) ਵਸਰਫ਼ ਸੰਘੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਪਰਦਾਨ 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਿੱ ਚ  ੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਿੋਰ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਅਤ ੇ ੋਲੀਆਂ ਸੰ ੰਧੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ, ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਟਾਫ਼ ਉਪਲ ਧ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਿਨ, ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, 
ਨੇਪਾਲੀ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ, ਪੰਜਾ ੀ, ਰ ਸੀ, ਸੀਰੀਆਈ, ਤਵਮਲ, ਤੇਲਗ  ਅਤ ੇਥਾਈ। ਮੈਵਪੰਗ ਅਤ ੇਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰ ੰਧੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨ ੰ  
ਸੇਵਧਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ROV ਿਿੱਲੋਂ ਇਿ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਵਕ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀ ਦੇ ਰ ਪ 

ਵਿਿੱ ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰ ੰਧੀ ਢੁਕਿੀਂ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। ਸੰਭਾਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਨੂੁੰ  ਸਿਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਿਾਰ ਿਾਲੀਆ 

ਚੋਣਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿਰਵਤਆ ਵਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਿਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰ ੰਧੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਾਇਤੀ 
ਪਰਵਕਵਰਆ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ROV ਿਿੱਲੋਂ ਸਾ ਕਾ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਤਿੱਕ ਿੀ ਪਿੁੰ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।  

ਅਲਪ੍ਸੁੰ ਮਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਮਰਆਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਮਸੱਮਿਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍  

ROV ਿਿੱਲੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੌਂ  (9) ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਿੋਟਰ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਿਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
ਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਉਪਲ ਧ ਸਮਿੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਇਿ ਿਰਕਸ਼ਾਪਾਂ Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰ ੰਧੀ 
ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਲਈ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ ਪਰਵਕਵਰਆ  ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਣਗੀਆਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਪਿੰੁਚਯੋਗਤਾ 
ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (LAAC) ਦੇ ਮੈਂ ਰਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ROV ਿਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਈ ਵਟਕਾਣੇ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਿਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਜਰੀ ਭਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਮੌਜ ਦ ਿੋਣਗੇ। 
ਇਸ ਵਲਖਤ ਦੇ ਪ ਰਾ ਿੋਣ ਸਮੇਂ, ROV ਿਿੱਲੋਂ ਅਕਤ  ਰ 2019 ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਵਿਿੱ ਚ ਕੋਰੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿ ਦਾਇਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ 

ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਿੋਟਰ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਿਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ  ਣਾਈ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ, ਸਪੈਵਨਸ਼, ਟੈਗਾਲੌਗ, ਿੀਅਤਨਾਮੀ, 
ਵਿੰਦੀ, ਖਮੇਰ, ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨਾਲ ਿਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਾਲੇ ਕਾਰਿਾਈ ਅਧੀਨ ਿੈ।  

ਅਲਪ੍ਸੁੰ ਮਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਮਰਆਂ ਨੂੁੰ  ਸੇਮਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਅਲਪਸੰਵਖਅਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨ ੰ  ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ ਅਤ ੇਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿੋਟ ਦਆੁਰਾ ਿੋਵਟੰਗ  ਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਅਤ ੇਨਾਲ ਿੀ ਿੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਿਟੌਲਾਈਨ ਨੰ ਰ (866) 430-VOTE, ਅਤ ੇ

ਸਧਾਰਨ ਿੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨੰ ਰ (408) 299-VOTE ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।  ਿੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਵਰਆਂ 



 

ਨਾਲ ਇਸ ਸੰ ੰਧੀ ਸਵਿਕਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਤਾਂ ਵਕ ਸੰਘੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਰੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਦਾ ਪਰਵਤਵਨਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਡੀਆ 

ਅਦਾਵਰਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤ ੇਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਪਰ ਇਿਨਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਮਤ ਨਿੀਂ ਿਨ। 
 

1. ਸਥਾਨਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇ ਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 

a. Univision (ਸਪੈਵਨਸ਼) 

b. Epoch Times (ਚੀਨੀ) 
c. Telemundo (ਸਪੈਵਨਸ਼) 

d. Namaste (ਵਿੰਦੀ) 
e. Crossing TV (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ + ਸਾਰੀਆ ਂ8 ਿਧੀਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ) 

2. ਅਖ ਾਰ (ਖੇਤਰੀ ਅਤ ੇਸਿ ਦਾਇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼) 

a. El Observador (ਸਪੈਵਨਸ਼) 

b. Epoch Times (ਚੀਨੀ) 
c. India West (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) 
d. Korea Times (ਕੋਰੀਆਈ) 

e. Nichi Bei Weekly (ਜਾਪਾਨੀ) 
f. Philippine News (ਟੈਗਾਲੌਗ) 

g. Viet Nam Daily (ਿੀਅਤਨਾਮੀ) 
h. World Journal (ਚੀਨੀ) 
i. N & R (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) 
j. China Press (ਚੀਨੀ) 
k. JWeekly (ਜਾਪਾਨੀ) 
l. Spotlight (ਅੰਗਰਜੇ਼ੀ) 
m. Bayspo Magazine (ਜਾਪਾਨੀ) 
n. Daily Post (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) 
o. India Currents (ਵਿੰਦੀ) 

3. ਰੇਡੀਓ  

a. Univision (ਸਪੈਵਨਸ਼) 

b. Celina Rodriquez (ਸਪੈਵਨਸ਼) 

c. Sound of Hope (ਚੀਨੀ) 
d. Sing Tao (ਚੀਨੀ) 
e. Vien Thao (ਿੀਅਤਨਾਮੀ) 
f. China Press (ਚੀਨੀ) 
g. Radio Zindagi (Hindi) 



 

4. ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤ ੇਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਿੈਿੱ ਸਾਈਟਾਂ 
a. ROV ਦਾ Facebook ਪੰਨਾ:https://www.facebook.com/sccvote 

b. ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ Facebook ਪੰਨਾ: https://www.facebook.com/county.of.santa.clara 

c. ROV Twitter: https://twitter.com/sccvote  

d. ਕਾਉਂਟੀ Twitter: https://twitter.com/SCCgov  

e. ROV Instagram: www.instagram.com/sccvote 

f. Nextdoor ਐਪ: (ਸੰਚਾਰ ਅਤ ੇਮੀਡੀਆ Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਲਈ ਖੋਜੋ) 
g. ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਖ ਰਾਂ ਿੀਡ ਸੰ ੰਧੀ ਗਾਿਕੀ ਦੀਆਂ ਸ ਚੀਆ ਂ 

h. ROV Youtube: https://www.youtube.com/sccvote 

i. ROV ਿੈਿੱ ਸਾਈਟ: https://www.sccvote.org  

5. ਅਲਪਸੰਵਖਅਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੇ ਸ ਚਨਾ-ਪਿੱਤਰ 

6. ਅਲਪਸੰਵਖਅਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੇ ਿੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤ ੇਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਿੌਟਲਾਈਨ  ਾਰ ੇਸ ਵਚਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੇਿਾ ਘੋਸ਼ਣਾਿਾਂ (PSAs) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। PSA ਨ ੰ  ਅਲਪਸੰਵਖਅਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, 

ਰੇਡੀਓ, ਅਖ ਾਰਾਂ ਅਤ ੇਔਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਿੀਂ ਿੰਵਡਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
 

ਅਲਪਸੰਵਖਅਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਤਿੱਕ ਪਿੁੰ ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਿੋਰ ਮੌਵਕਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ ਮੀਡੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 

ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣਾ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਯੋਜਨਾ ਿੱ ਧ ਓਪਨ ਿਾਊਸ, ਵਜਿੱ ਥ ੇROV ਿਿੱਲੋਂ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਰਿੱਖੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ 

ਿੋਵਟੰਗ ਵਸਸਟਮ ਨ ੰ  ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਚੋਣ ਅਮਧਕਾਰੀ 

ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਗਠਨ ਨ ੰ  ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ROV ਿਿੱਲੋਂ ਚਣੋ ਅਵਧਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗ ੇ(ਚੋਣ ਕਡੋ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ 

 ੋਰਡ ਵਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ)22। ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਚੋਣ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 

ਆਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਿੋਿੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਇਿ ਿੈ ਵਕ ਿਰਕੇ ਿਟੋ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਛੇ (6) ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ (15) ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਨਯੁਕਤੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। ਚਣੋਾਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਦੇ ਨੇੜ ੇਆਉਣ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਭੀੜ ਿਾਲੇ ਸਵਮਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤ ੇਿਿੱਡ ੇਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਟਾਫ਼ 

ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ 10 ਵਦਨ ਪਵਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇ4 ਵਦਨ ਪਵਿਲਾਂ ਤਿੱਕ, ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ 6 ਸਟਾਫ਼ 

ਮੈਂ ਰਾਂ ਿੋਣਗ।ੇ ਚੋਣਾਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ 3 ਵਦਨ ਪਵਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਦਨ ਪਵਿਲਾਂ ਤਿੱਕ, ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ 11 ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂ ਰ 

ਿੋਣਗ।ੇ ਚੋਣਾਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ, ਿਰੇਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵਿਿੱ ਚ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ 15 ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂ ਰ ਿੋਣਗ।ੇ 

ਇਿ ਿੀ ਯੋਜਨਾ ਿੈ ਵਕ ਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਿ ਸੰਭਿ ਨਿੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਿੋਟ 

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ  ੋਲੀਆ ਂਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਲਈ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। 
ROV ਿਿੱਲੋਂ ਵਜੰਨਾ ਿੋ ਸਕੇ ਓਨੇ ਵਜ਼ਆਦਾ  ਿਭੁਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਤੋਂ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਤਾਂ ਵਕ ਿੋਟਰਾਂ ਲਈ 

ਅਨੁਿਾਦਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਵਣਤ ਿੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਾਸਤ ੇਲੋੜ ਪੈਣ 

 
22 ਚੋਣ ਕੋਡ, ਭਾਗ 12, ਅਵਧਆਏ 4 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 

https://www.facebook.com/sccvote
https://www.facebook.com/county.of.santa.clara
https://twitter.com/sccvote
https://twitter.com/SCCgov
https://www.youtube.com/sccvote
https://www.sccvote.org/


 

ਿਾਲੇ ਿੁਨਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਜੰਨਾ ਿ ੋਸਕੇ ਿਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਰਤੀ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਸਾ ਕਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਸ਼ੁਰ  ਿੋਿੇਗੀ, ਅਤ ੇਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਖੁਿੱ ਲਹੀ-ਭਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ ਚਿੱ ਲੇਗੀ।  

ਸੈਕਸ਼ਨ 3: ਵੋਟਰ ਸੁੰ ਪ੍ਰਕ – ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਟੋਰ 

ਿੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਿਿੱਲੋਂ 7 ਜ ਨ, 2019 ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਿੋਵਟੰਗ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (LAAC) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਸੀ, ਵਜਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸੰ ੰਧੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਣਾ ਸੀ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ  ਜ਼ਰੁਗ ਜਾਂ ਅਸਿਰਥਤਾਵਾਂ 
ਿਾਲੇ ਿੋਟਰ, ਤਾਂ ਵਕ ਉਿਨਾਂ ਤਰੀਵਕਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ੇਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਿਰਤੋਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਲਆ ਕੇ ਨਿਾਂ ਚੋਣ ਮਾਡਲ ਉਿਨਾਂ ਲਈ ਇਸ 

ਪਰਵਕਵਰਆ ਨ ੰ  ਸੁਖਾਲਾ  ਣਾ ਸਕੇ। ਇਿ ਕਮੇਟੀ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਪਵਿਲ ਆਂ ‘ਤੇ ਿੀਡ ੈਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ, ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਟਕਾਣੇ, ਅਤੇ 

ਨਾਲ ਿੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਅਤ ੇਸੇਿਾਿਾਂ ਜ ੋਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਿ ਕਮੇਟੀ ਪ ਰ ੇ

2020 ਦੇ ਚੋਣ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਰਿੇਗੀ, ਵਜਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ ਕਰਨਾ, ਅਤ ੇਉਿਨਾਂ 
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਿੋਿੇਗਾ। 

ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੁੰ  ਪ੍ਛਾਣਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਵਧੀਆਂ 

ROV ਿਿੱਲੋਂ ਅਸਿਰਥਤਾਵਾਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਨਰੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। 
ਇੰਝ ਕਰਨ ਲਈ, ROV ਿਿੱਲੋਂ ਚਾਰ (4) ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਿਰਥਤਾਵਾਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾਂ ਸੰ ੰਧੀ ਵਸਿਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ 
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ:ੈ (1) ਅਸਿਰਥਤਾਵਾਂ ਿਾਲੇ ਿਸਨੀਕ, (2) CBO, ਜ ੋਅਸਿਰਥਤਾਵਾਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਿਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਿਨ, (3) VCA ਲਾਗ  ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਿੋਰ ਕਾਉਂਟੀਆਂ, ਅਤ ੇ(4) ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਕਤਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ। VCA ਿਿੱਲੋਂ ਿੋਵਟੰਗ 

ਕਰਿਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨ ੰ  ਵ ਲਕੁਲ ਨਿਾਂ ਰ ਪ ਦੇਣ ਤੋਂ  ਾਅਦ, ROV ਿਿੱਲੋਂ ਿੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਿਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਿੋਏ ਅਸਿਰਥਤਾਵਾਂ ਿਾਲੇ 

ਿੋਟਰਾਂ (ਅਤ ੇਉਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ CBOs) ਨਾਲ ਸੰ ੰਧ  ਣਾਉਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਨਿਾਂ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। 

ਵਡਸਏਵ ਵਲਟੀ ਰਾਈਟਜ਼ California ਅਤ ੇSilicon Valley ਇੰਡੀਪੈਨਡੈਂਟ ਵਲਵਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਅਵਜਿੀਆਂ ਦੋ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਿਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਅਸਿਰਥਤਾਵਾਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸੰ ੰਧ ਵਿਿੱ ਚ ROV ਤਿੱਕ ਵਸਿੱ ਧੀ ਪਿੁੰ ਚ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਤੋਂ  ਾਅਦ, ROV 

ਨੇ ਿੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰ ੰਧਾਂ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ ਿਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਵਖਆ ਿੈ: 

• ਨੇਤਰਿੀਣਾਂ ਅਤ ੇਦੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਿੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ Vista ਸੈਂਟਰ 

• ਵਿਕਾਸ ਸੰ ੰਧੀ ਅਸਮਰਿੱਥਾਿਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਕੌਂਸਲ – Central Coast ਦਫ਼ਤਰ 

• Handicapables 

• Santa Clara Valley ਦਾ ਨੇਤਰਿੀਣ ਕੇਂਦਰ 

• San Andreas ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ 

ਇਿ ਨਿਾਂ ਪੜਾਅ ਅਸਿਰਥਤਾਵਾਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸਿੱ ਧੇ ਵਿਚਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੰਦਾ ਿੈ। ROV ਿੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸਿੱ ਧਾ ਪਰਾਪਤ ਿਣੋ 

ਿਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਿਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ/ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨ ਿੱਧ/ਵਤਆਰ ਿੈ। 



 

ਅਸਿਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪ੍ਹ ੁੰ ਚ 

ਸਧਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਮੁਵਿੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ROV ਿਿੱਲੋਂ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਿੀ ਿੋਕਸ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਿੱ ਚ ਿਰੇਕ ਿਟੋ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਵਤੰਨ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ ਿੋਵਟੰਗ ਡੀਿਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲ ਧਤਾ  ਾਰ,ੇ ਅਤ ੇਨਾਲ ਿੀ ਦ ਰੋਂ 
ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿੋਟ (RAVBM) ਵਸਸਟਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸੰ ੰਧੀ  ੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ  ਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਿੇਗੀ। 
RAVBM ਵਸਸਟਮ ਨ ੰ  ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਿਰਥਤਾਵਾਂ ਿਾਲੇ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਵਨਯਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ, ਅਤ ੇਨਾਲ ਿੀ 
ਇਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੌਜ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਅਤ ੇਵਕਸੇ ਦ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਿੱ ਚ ਰਵਿਣ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ23।  

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਸਾਰਨ ਦੇ ਿੋਰ ਮਵੌਕਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿ:ੈ 

1. ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਜੋ  ਜ਼ਰੁਗਾਂ ਜਾਂ ਅਸਿਰਥਤਾਵਾਂ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤ ੇਸਿਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ 

Silicon Valley ਇੰਡੀਪੈਨਡੈਂਟ ਵਲਵਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਨੇਤਰਿੀਣਾਂ ਲਈ Silicon Valley ਕੌਂਸਲ, Santa Clara Valley ਦਾ 
ਨੇਤਰਿੀਣ ਕੇਂਦਰ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟੇਡ, ਅਤ ੇਗਰੇਟਰ ਆਪਰਵਚਊਨੀਟੀਜ਼, ਅਤ ੇਿੋਰ। 

2. ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਿਾਲ, ਸ਼ਵਿਰ, ਖਾਸ ਵਡਸਵਟਰਕਟ, ਸਕ ਲ ਵਡਸਵਟਰਕਟ, ਮਿੱਤ-ਆਧਾਵਰਤ ਸੰਸਥਾਿਾਂ, ਅਤ ੇਪ ਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਚਲੇ 

ਜਨਤਕ ਸ ਚਨਾ ਅਵਧਕਾਰੀ 
3. ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਕਲ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ “ਓਪਨ ਿਾਊਸ” ਜਨਤਕ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤ ੇਵਕਸੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰ ੰਧੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ 

ਉਜਾਗਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਪਿੁੰ ਚਯਗੋਤਾ ਵਿਕਲਪ 

4. ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲ ਧ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਵਿਕਲਪ ਨ ੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਅਤ ੇਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਨਤਕ ਸੇਿਾ ਘੋਸ਼ਣਾਿਾਂ 
5. ਜਨਤਕ ਸੇਿਾ ਘੋਸ਼ਣਾਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲ ਧ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨ ੰ , ਅਤ ੇਨਾਲ ਿੀ ਦ ਰੋਂ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ ਡਾਕ 

ਰਾਿੀਂ ਿੋਟ ਵਸਸਟਮ ਦੀ ਉਪਲ ਧਤਾ ਨ ੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।  

ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਸਾਰੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਸਿਰਥਤਾਵਾਂ ਿਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਿਾਸੀਆ ਂਲਈ  ਣ ੇਅਵਧਵਨਯਮਾਂ (ADA) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗ।ੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ, ਿੋਰ 

ਉਪਲ ਧ ਦਰਿਾਜ਼ੇ ਅਤ ੇਪਰਿਸ਼ੇ ਰਸਤ ੇਖੋਲਹ ਵਦਿੱ ਤ ੇਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਵਕ ਸਾਰੇ ਿਟੋਰਾਂ ਲਈ ਪ ਰੀ ਪਿੁੰ ਚ ਨ ੰ  ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਲਾਿਾ, ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵਤੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਿੋਵਟੰਗ ਵਡਿਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਿਣੋਗ,ੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ   ੈਲਟ ‘ਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ 

ਿਾਲਾ ਵਡਿਾਈਸ (BMD) ਿੀ ਵਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿ,ੈ ਅਤ ੇਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ADA ਅਨੁਰ ਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ, ਜੋ ਅਸਿਰਥਤਾਵਾਂ ਿਾਲੇ 

ਿੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਤੰਤਰ ਅਤ ੇਪਰਦੇਦਾਰੀ ਵਿਿੱ ਚ  ੈਲਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਵਦੰਦੀਆਂ ਿਨ। ਉਿਨਾਂ ਿੋਟਰਾਂ ਲਈ ਜ ੋਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਵਿਿੱ ਚ ਿੋਟ 

ਪ੍ਾਉਣ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਿਨ, RAVBM ਵਸਸਟਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਤ ੇਇਸ ਤਿੱਕ ਪਿੁੰ ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਿੀ ਿਿੋੇਗਾ। RAVBM 

ਦੇ ਤਵਿਤ, ਿੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਲੰਕ ਿਾਲੀ ਇਿੱਕ ਈਮਲੇ ਭੇਜੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਵਜਸ ਤੋਂ ਉਿ ਆਪਣਾ ਅਵਧਕਾਰਤ  ੈਲਟ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਅਤ ੇ

ਨਾਲ ਵਿਦਾਇਤਾਂ ਿੀ ਿੋਣਗੀਆਂ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਿੱਚ ਇਿ ਦਿੱ ਵਸਆ ਿੋਿੇਗਾ ਵਕ  ੈਲਟ ਨ ੰ  ਵਪਰੰ ਟ ਅਤ ੇਪ ਰਾ ਕਰਕੇ, ROV ਨ ੰ  ਿਾਪਸ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨਾ 
ਿੈ। ਅਸਿਰਥਤਾਵਾਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰ ਆਮ ਿੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ (408) 299-VOTE ‘ਤੇ ਕਾਿੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਵਕਸ ੇਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ 
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ਿੋਰ ਮਦਦ ਲਈ ROV ਦੀ ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਿੌਟਲਾਈਨ (866) 430-VOTE ‘ਤੇ ਿੀ ਕਾਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਦੋਿੇਂ ਲਾਈਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰ ੰਧੀ 
ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ। 

ਅਸਿਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੋਟਰ ਮਸੱਮਿਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ 

ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਜ਼ਰੁਗਾਂ ਅਤ ੇਅਸਿਰਥਤਾਵਾਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾਂ ਲਈ ਿੋਟਰ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਿਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਕਰਿਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ 

ਉਪਲ ਧ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤ ੇਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਪਰਵਕਵਰਆ  ਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਿਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 

ਮਾਡਲ  ਾਰ ੇਵਸਿੱ ਵਖਆ, ਨਿੇਂ ਿੋਵਟੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ, ਿੋਵਟੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ,  ੈਲਟ ਡਰੌਪ- ੌਕਸ ਸੰ ੰਧੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤ ੇਇਲੈਕਟਰੋਵਨਕ ਮਾਵਧਅਮ ਰਾਿੀਂ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿਟੋ  ੈਲਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਰਗ ੇਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਗ,ੇ ਪਰ 

ਇਿਨਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਮਤ ਨਿੀਂ ਿੋਣਗ।ੇ ਿਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਈ ਥਾਿਾਂ ਅਤ ੇਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ROV ਿਿੱਲੋਂ ਿੋਵਟੰਗ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਿਕਾਰ 

ਕਮੇਟੀ (VAAC) ਦੇ ਮੈਂ ਰਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਿਾਲ ਿੀ ਵਿਿੱ ਚ ROV ਿਿੱਲੋਂ ਨੇਤਰਿੀਣ ਅਤ ੇ

ਵਦਰਸ਼ਟੀਿੀਣ ਲਈ ਵਿਸਟਾ ਸੈਂਟਰ ਿਾਸਤ ੇਇਿੱਕ ਿਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਅਤ ੇਇਸ ਵਲਖਤ ਦੇ ਪ ਰਾ ਿਣੋ ਿੇਲੇ, Silicon 

Valley ਇੰਡੀਪੈਨਡੈਂਟ ਵਲਵਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, San Andreas ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤ ੇਵਿਕਾਸ ਸੰ ੰਧੀ ਅਸਮਰਿੱਥਾਿਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ 

ਵਮਲ ਕੇ ਿਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ  ਣਾਈ ਜਾ ਰਿੀ ਸੀ। 

ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਮਸਿਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਡਰਾਫ਼ਟ ਸਿੱਗਰੀ 

ROV ਿਿੱਲੋਂ ਆਡੀਓ, ਵਦਰਸ਼ਟੀਗਤ, ਅਤ ੇਵਲਖਤੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਵਜਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਸਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ; ਅਤ ੇVAAC ਦੀਆਂ ਮੀਵਟੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿਨਾਂ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ ਨ ੰ   ਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਿੱ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ। ਇਸ ਸਮਿੱਗਰੀ ਨ ੰ  ROV ਦੀ ਿੈਿੱ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਿਜੋਂ ਿੀ ਉਪਲ ਧ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

VCA ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਸਖਲਾਈ ਵਿਿੱ ਚ ਿਰਤ ੇਗਏ ਵਕਸੀ ਿੀ ਿੀਡੀਓ ਲਈ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਉਪਲ ਧ ਕਰਿਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਦਾਿਰਨਾਂ 
ਵਿਿੱ ਚ ROV ਦੀ ਿੈਿੱ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ VCA ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਿੀਡੀਓ ਅਤ ੇEAP ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਣੁਿਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਔਨਲਾਈਨ ਸਟਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ ੈ(ਅਤ ੇਅਿੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ROV ਿਿੱਲੋਂ VCA ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਿਾਲੇ ਲੀਫ਼ਲੈਿੱਟ ਦੀ  ਰੇਲ ਵਲਖਤ ਵਿਿੱ ਚ ਪਰਤੀਵਲਪੀ  ਣਾਈ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। 

ਚੋਣ ਅਮਧਕਾਰੀ 

2020 ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ROV ਿਿੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਸਖਲਾਈ 

ਸਮਿੱਗਰੀ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿ।ੈ ਕੁਝ ਵਸਖਲਾਈ ਸਮਿੱਗਰੀ ਅਸਿਰਥਤਾਵਾਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਦੇ ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ 

ਸੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਿੱਖ ‘ਤੇ ਿੋਕਸ ਕਰੇਗੀ।  ਾਕੀ ਵਸਖਲਾਈ ਸਮਿੱਗਰੀ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪਿੱਖੋਂ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ 

ਿਿੱਖੋ-ਿਿੱਖ ਸੁਣਨ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿਿੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਵਡਿਾਈਸਾਂ ਨ ੰ  ਚਲਾਉਣ ਅਤ ੇਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ 

ਿੋਿੇਗੀ ਜੋ ਅਸਿਰਥਤਾਵਾਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕ ੇਆ ਸਕਦ ੇਿਨ ਅਤ ੇਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਵਕ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਸਦੀ ਲੋੜ 

ਪਿ।ੇ ਵਿਵਭੰਨਤਾ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇਿੱਕ ਿੀਡੀਓ ਵਸਖਲਾਈ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਤਾਂ ਵਕ ਉਿ ਇਿ ਸਮਝ 



 

ਸਕਣ ਵਕ ਿਰ ਇਿੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੰ , ਚਾਿ ੇਉਿ ਅਸਮਰਿੱਥ ਿੋਿੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਸਵਤਕਾਰ ਸਵਿਤ ਸਿੇਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨੀਆਂ ਿਨ। ਿੋਰ 

ਵਸਖਲਾਈਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਨ ੰ  ਅਸਿਰਥਤਾਵਾਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾਂ ਿਾਸਤ ੇਵਕਿੇਂ ਸੈਿੱਟ ਕਰਨਾ ਿੈ, ਇਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀ ਇਿੱਕ 

ਸਿੁੰ  ਚੁਿੱ ਕਦੇ ਿਨ ਵਕ ਉਿ ਸਾਰੇ ਿੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਭੰਨਤਾ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ ਿਚਨ ਿੱਧਤਾ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦ ੇਿੋਏ ਿਰੇਕ ਿੋਟਰ ਦੇ ਵਨਿੇਕਲੇਪਣ ਪਰਤੀ 
ਸੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤ ੇਸਵਤਕਾਰਸ ਚਕ ਿੋਣਗ।ੇ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਦਿਾਉਂਦ ੇਿਨ ਵਕ ਉਿ ਸਾਰੇ ਿੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਿੀਕਾਰਤ, ਸਵਤਕਾਰਤ 

ਅਤ ੇਿਿੱਡਮੁਿੱ ਲਾ ਮਵਿਸ ਸ ਕਰਿਾਉਣਗ।ੇ 

  

ਸੈਕਸ਼ਨ 4: ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤ ੇਬਲੈਟ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਮਟਕਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਟਕਾਣੇ 

California ਦੇ ਚੋਣ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੋ ਆਰੰਵਭਕ ਿੋਵਟੰਗ ਵਮਆਦਾਂ ਲਈ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। ਪਵਿਲੀ 
ਆਰੰਵਭਕ ਿੋਵਟੰਗ ਵਮਆਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨ ੰ  ਚੋਣਾਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਦਸ (10) ਵਦਨ ਪਵਿਲਾਂ ਅਤ ੇਚੋਣਾਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਨ ੰ  ਵਮਲਾ ਕੇ, 
ਕੁਿੱ ਲ ਵਗਆਰਾਂ (11) ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿ।ੈ ਇਿ ਗਣਨਾ ਿਰ 50,000 ਰਵਜਸਟਰਡ ਕਾਉਂਟੀ ਿੋਟਰਾਂ ਵਪਿੱ ਛ ੇਇਿੱਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਿੋਣ 

‘ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਿੈ। ਦ ਜੀ ਆਰੰਵਭਕ ਿੋਵਟੰਗ ਵਮਆਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨ ੰ  ਚੋਣਾਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਵਤੰਨ (3) ਵਦਨ ਪਵਿਲਾਂ ਅਤ ੇਚੋਣਾਂ 
ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਨ ੰ  ਵਮਲਾ ਕੇ, ਕੁਿੱ ਲ ਚਾਰ (4) ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। ਇਿ ਗਣਨਾ ਿਰ 10,000 ਰਵਜਸਟਰਡ ਕਾਉਂਟੀ ਿੋਟਰਾਂ ਵਪਿੱ ਛ ੇ

ਇਿੱਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਿੋਣ ‘ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਿੈ। 

ਿੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰਵਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਮਜੌ ਦਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਿੱ ਲ ਵਮਲਾ ਕ ੇਇਿੱਕ ਸੌ ਦਸ (110) ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਟਕਾਵਣਆਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ  ਾਈ 

(22) ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਗਆਰਾਂ (11) ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਅਤ ੇਅਠਾਸੀ (88) ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨ ੰ  ਚਾਰ (4) ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲਹਣ ਿਾਸਤ ੇਕੰਮ ਕਰ ਵਰਿਾ 
ਿੈ। ਕੁਝ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟ ੇਅਵਨਯਵਮਤ ਸਮਾਂ-ਸ ਚੀਆਂ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਟਕਾਵਣਆਂ ਦੀ 
ਉਪਲ ਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਿਸਵਥਤ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਟਕਾਵਣਆ ਂਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੀ ਵਗਣਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਉਪਲ ਧਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵਟਕਾਵਣਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨ ੰ  ਉਦੋਂ ਿੀ ਅੰਵਤਮ ਰ ਪ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ 

ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤ ੇROV ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਿਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ ਰਾ ਿੋ ਜਾਿੇਗਾ। ਮਾਰਚ 2020 ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆ ਂਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 

ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ROV ਕੋਲ 2020 ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਅਤ ੇਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ 100 

ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦ ੇਿਨ। ਕਾਉਂਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਵ ਿਤਰ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ROV ਿਿੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 110 ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 

ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਸਤਾਿ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿ,ੈ VCA ਿਿੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦਸ ਕੇਂਦਰ ਵਜ਼ਆਦਾ। ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਿੰਡ ਿੇਠਾਂ 
ਵਦਿੱ ਤ ੇਅਨੁਸਾਰ ਿੈ: 



 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਅਨ ਿਾਮਨਤ ਮਗਣਤੀ 

ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ24 ਸ ਝਾਈ ਗਈ25 ਮਗਣਤੀ ਅੁੰ ਮਤਿ ਮਗਣਤੀ26 

11-ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 

(ਿਰ 50,000 ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾਂ ਵਪਿੱ ਛ ੇ1) 
20 22 ਅਜੇ ਿੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਿੈ 

4-ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 

(ਿਰ 10,000 ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾਂ ਵਪਿੱ ਛ ੇ1) 
80 88 ਅਜੇ ਿੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਿੈ 

ਕ ੱ ਲ 100 110 ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 

 

ਅੰਤਕਾ E ਵਿਿੱ ਚ ਉਿ ਨਕਸ਼ੇ ਿਨ ਜੋ 50,000 ਅਤ ੇ10,000-ਿੋਟਰ ਸੀਮਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਵਦਖਾਉਂਦੇ ਿਨ ਅਤ ੇਇਿਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸੰਭਾਿੀ ਿੋਟ 

ਕੇਂਦਰ ਵਟਕਾਣ ੇਪਛਾਣਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿ।ੈ ਮੌਜ ਦਾ ਸ ਚੀ ਅਤ ੇਪਰਸਤਾਵਿਤ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵਟਕਾਵਣਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤ ੇਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਵਟਆਂ 
ਲਈ, ਅੰਤਕਾ F ਦੇਖ।ੋ  

ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਮਟਕਾਣੇ 

ਿੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਦੀ ਯੋਜਨਾ 91  ੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਣੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਿੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ROV ਕੋਲ 2020 ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਅਤ ੇਆਮ 

ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ 67  ੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਣ ੇਿੋਣ ੇਚਾਿੀਦ ੇਿਨ। ਕਾਉਂਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਵ ਿਤਰ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, 

ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਵਗਣਤੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਿਰੇਕ ਵਡਸਵਟਰਕਟ ਵਿਿੱ ਚ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਡਰੌਪ-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਣਾ ਿੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਿੈ। ਮੌਜ ਦਾ ਸ ਚੀ ਅਤ ੇ

ਪਰਸਤਾਵਿਤ  ੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਵਣਆਂ ਦੇ ਨਕਵਸ਼ਆਂ ਲਈ, ਅੰਤਕਾ D ਦਖੇੋ। 

ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਮਟਕਾਮਣਆ ਂਦੀ ਅਨ ਿਾਮਨਤ ਮਗਣਤੀ 

ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਮਵਤ 27ਮਗਣਤੀ ਅੁੰ ਮਤਿ ਮਗਣਤੀ 

 ੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਣ ੇ

(ਿਰ 15,000 ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾਂ ਲਈ 1) 
67 91 ਅਜੇ ਿੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਿੈ 

 

 
24 ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਗਣਤੀ Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਮਾਰਚ 2020 ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆ ਂਚੋਣਾਂ ਲਈ ਿੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਵਗਣਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਿੈ। 

25 ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਡਰਾਫ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਿਿੱਦਾਂ ਜਨਸੰਵਖਆ ਦੀ ਅਨੁਮਾਵਨਤ ਵਗਣਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਿੈ। VCA ਿਿੱਲੋਂ  ਸੈਿੱਟ ਕੀਤੀ ਵਗਣਤੀ “50,000 ਤਿੱਕ” 

ਿੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿਸਾ  ਨਾਲ ਿੈ; ਵਜਸਦਾ ਮਤਲ  ਿੈ ਵਕ ਿਰੇਕ ਸਰਿਿੱਦ ਦੇ ਿੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਵਗਣਤੀ ਦਾ ਜੋੜ VCA ਿਿੱਲੋਂ  ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਿਮੇਸ਼ਾਂ  ਰਾ ਰ ਨਿੀਂ ਿੋਿੇਗਾ। 

26 ਇਿ ਵਗਣਤੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅੰਵਤਮ ਰ ਪ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਵਗਣਤੀ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਿੈ। 

27 ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਡਰਾਫ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਿਿੱਦਾਂ ਜਨਸੰਵਖਆ ਦੀ ਅਨੁਮਾਵਨਤ ਵਗਣਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਿੈ। VCA ਿਿੱਲੋਂ  ਸੈਿੱਟ ਕੀਤੀ ਵਗਣਤੀ “15,000 ਤਿੱਕ” 

ਿੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿਸਾ  ਨਾਲ ਿੈ; ਵਜਸਦਾ ਮਤਲ  ਿੈ ਵਕ ਿਰੇਕ ਸਰਿਿੱਦ ਦੇ ਿੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਵਗਣਤੀ ਦਾ ਜੋੜ VCA ਿਿੱਲੋਂ  ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਿਮੇਸ਼ਾਂ  ਰਾ ਰ ਨਿੀਂ ਿੋਿੇਗਾ।  



 

ਰੋਕਥਾਿ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧੀ ਉਪ੍ਾਅ 

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿੋਵਟੰਗ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱਚ ਪੈ ਸਕਣ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ, ROV ਿਿੱਲੋਂ 
ਿੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤ ੇਰੋਕਥਾਮ ਸੰ ੰਧੀ ਸਰੁਿੱ ਵਖਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਿੇ ਿਨ: 

ਰੋਕਥਾਿ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧੀ ਸ ਰੱਮਿਆ ਉਪ੍ਾਅ ਉਦੇਸ਼ 

ਸਧਾਰਨ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਉਪਾਅ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ੰਵਧਤ ਸਮਿੱਗਰੀ ਅਤ ੇਉਪਕਰਣਾਂ ਤਿੱਕ ਪਿੁੰ ਚ ਨ ੰ  ਸੀਮਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਅਤ ੇਆਖਰਕਾਰ ਵਕਸ ੇਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਿੀ ਵਿਘਨ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ। 
ਸਰਿਰ ਅਤ ੇਨੈਿੱਟਿਰਕ  ੈਕਅਿੱਪ ਮੁਿੱ ਖ ਸਰਿਰ ਜਾਂ ਨੈਿੱਟਿਰਕ ਦੇ  ੰਦ ਿੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿਿੱ ਚ 

ਰੁਕਾਿਟ ਪੈਣ ਤੋਂ  ਚਣ ਲਈ। 
ਪੋਵਲੰਗ ਸਾਈਟ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ  ੈਕਅਿੱਪ ਸੈਿੱਟ ਵਕਸੇ ਿੀ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਨਾ-ਿਰਤਣਯੋਗ ਿੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਿੱ ਚ ਿੋਵਟੰਗ 

ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਤੋਂ  ਚਣ ਲਈ। 
 ੈਕਅਿੱਪ ਉਪਕਰਣ ਵਕਸੇ ਿੀ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਗੁੰ ਮ ਿ ੋਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਿੱ ਚ ਿੋਵਟੰਗ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱਚ 

ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਤੋਂ  ਚਣ ਲਈ। 
 ੈਕਅਿੱਪ ਿੋਵਟੰਗ ਸਮਾਨ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਗੁੰ ਮ ਿੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ-ਿਰਤਣਯੋਗ ਿੋਣ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 

ਵਿਿੱ ਚ ਿੋਵਟੰਗ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਤੋਂ  ਚਣ ਲਈ। 
ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਗੈਰ ਿਾਜ਼ਰ ਿੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਿੱ ਚ ਿੋਵਟੰਗ 

ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਤੋਂ  ਚਣ ਲਈ। 
ਸ਼ਿੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਿਸਤ ਆਂ ਸੰ ੰਧੀ ਵਿਧੀਆਂ ਵਕਸੇ ਸ਼ਿੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਿਸਤ  ਦੇ ਵਦਸਣ ‘ਤੇ ਿੋਵਟੰਗ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਘਨ 

ਪੈਣ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ। 
ਿਿੱਥੀਂ ਚਿੱਲਣ ਿਾਲੇ ਵਸਸਟਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟਰੋਵਨਕ ਿੋਵਟੰਗ ਉਪਕਰਣ ਿਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਰਵਿੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ 

ਿੋਵਟੰਗ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਘਨ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ। 
 

ਉੱਪਰ ਵਦਿੱ ਤ ੇਰੋਕਥਾਮ ਸੰ ੰਧੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਉਪਾਿਾਂ ਦੀ ਿੇਰਿ ੇਸਵਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਕਾ N ਦੇਖ।ੋ 

ਅਚਨਚੇਤਤਾ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧੀ ਯੋਜਨਾ (ਬੈਕਅੱਪ੍ ਪ੍ਲਾਨ) 

ROV ਿਿੱਲੋਂ ਇਿੱਕ ਵਨਰਵਿਘਨ ਚੋਣ ਪਰਵਕਵਰਆ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਿਰ ਸੰਭਿ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਪਰ ਵਿਰ ਿੀ ਜ ੇਕੋਈ ਰੁਕਾਿਟ ਆ 

ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ROV ਕੋਲ ਸਰੁਿੱ ਵਖਆ ਉਪਾਅ ਮੌਜ ਦ ਿਨ ਤਾਂ ਵਕ ਰੁਕਾਿਟ ਆਉਣ ਦੇ  ਾਿਜ ਦ ਿੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਚਿੱਲਦਾ ਰਿੇ। 
ROV ਿਿੱਲੋਂ ਕਈ ਸੰਭਾਿੀ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ: 

• ਚੋਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ ੰਧਨ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਠਿੱ ਪ ਿੋ ਜਾਣਾ 
• ਵ ਜਲੀ ਦਾ  ੰਦ ਿ ੋਜਾਣਾ 
• ਖ਼ਰਾ  ਮੌਸਮ 



 

• ਅਿੱਗ ਲਿੱ ਗਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੋਰ ਵ ਪਤਾ 
• ਿੋਵਟੰਗ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਖ਼ਰਾ  ਿ ੋਜਾਣਾ 
• ਮੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ  ੈਲਟ ਿਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ  ੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ 
• ਇੰਟਰਨੈਿੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਫ਼ਲ ਿ ੋਜਾਣਾ 
• ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੈਰ ਿਾਜਰ ਿੋਣਾ 
• ਨਾ-ਿਰਤੋਂ ਯੋਗ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 

ਇਿਨਾਂ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਦੇ ਿੰਡ ਸਵਿਤ ਿੇਰਵਿਆਂ, ROV ਦੇ ਇਿਨਾਂ ਸੰ ੰਧੀ ਿਿੱਲਾਂ, ਅਤ ੇROV ਦੇ ਿਧੇਰੇ ਅਚਨਚੇਤਤਾ ਸੰ ੰਧੀ ਉਪਾਿਾਂ ਲਈ, 

ਅੰਤਕਾ O ਦੇਖ।ੋ 

ਸੈਕਸ਼ਨ 5: ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਬੈਲਟ ਸ ਰੱਮਿਆ ਅਤ ੇਪ੍ਰਦੇਦਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਿਾਕਾ 

ਇਿੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ 60’x60’ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਵਕ ਵਨਿੱਜੀ ਿੋਟ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਖੁਿੱ ਲਹੀ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਜਗਹਾ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਿੋਏ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਿੀ ਸਯੁੋਗ ਰਸਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵਿਿੱ ਚ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਇਿੱਕ ਕਤਾਰ ਵਸਸਟਮ 

ਿੋਿੇਗਾ ਜੋ ਿੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਢੁਕਿੇਂ ਸਟਾਫ਼ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ, ਿੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿੀਂ ਇਲੈਕਟਰੋਵਨਕ ਪੋਲ ੁਿੱ ਕ ‘ਤੇ ਪਰਵਕਵਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਾਈਨ-ਇਨ 

ਟੇ ਲ ਿੋਿੇਗਾ, ਮੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ  ੈਲਟ ਲਈ ਵਪਰੰ ਟਰ ਖੇਤਰ ਿੋਿੇਗਾ ਵਜਿੱ ਥ ੇ ਲੈਟ ਵਪਰੰ ਟ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ, ਅਤ ੇਿੋਵਟੰਗ   ਥ ਅਤ ੇ ੈਲਟ ‘ਤੇ 

ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੇ ਵਡਿਾਈਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਿੋਿੇਗਾ। ਅੰਤਕਾ P ਵਿਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਆਮ ਖਾਕਾ ਵਡਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਿੋ ਵਜਸਨ ੰ  ਇਿੱਕ 

ਗਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਰਵਤਆ ਜਾਿੇਗਾ, ਪਰ ਿਰੇਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੰਭਾਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਿੱਕ ਵਿਉਂਵਤਆ ਖਾਕਾ ਿੀ ਿੋਿੇਗਾ। 

ਵੋਮਟੁੰ ਗ ਸ ਰੱਮਿਆ 

ਿੋਟਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਅਤ ੇਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਨ ੰ  ਸਵੁਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਤਰੀਕ ੇਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਸਾਰਾ 
ਕਾਉਂਟੀ ਿੋਟਰ ਡਾਟਾ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਉਪਾਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਿੋਏ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਲਈ ਿੀ  ਣਾਇਆ ਵਗਆ ਿੈ, ਡਾਟਾ ੇਸ 

ਅਤ ੇਸਰਿਰ ਵਿਿੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਅਤ ੇਇਿ ਕਾਉਂਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲ ਧ ਰਿੇਗਾ। 

ਿੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖ,ੇ ਿੋਵਟੰਗ ਵਸਸਟਮ ਵ ਲਕੁਲ ਸੀਲ  ੰਦ ਿੋਿੇਗਾ, ਵਜਸਦਾ ਮਤਲ  ਿੈ ਵਕ  ਾਿਰਲੇ 

ਨੈਿੱਟਿਰਕ ਤਿੱਕ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿੁੰ ਚ ਨਿੀਂ ਿਿੋੇਗੀ। ਿੋਵਟੰਗ ਵਸਸਟਮ ਤਿੱਕ ਪਿੁੰ ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮਾਤਰ ਤਰੀਕਾ ਵਸਸਟਮ ਿਾਲੇ ਸਰਿਰ 

ਰ ਮ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰਕ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਪਰਿੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ ਕੰਵਪਊਟਰ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜੇਕਰ ਸਟਾਫ਼ ਕੋਲ ਡੈਸਕਟਾਪ ਕੰਵਪਊਟਰ  ੰਦ 

ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  Ctrl+Alt+Delete ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੰਵਪਊਟਰ ਲਾਿੱਕ ਕਰ ਦਣੇਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ 

ਇਿ ਿੈ ਵਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਿਰ  ਟਨ ਨ ੰ  ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਦਿੱ ਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਅਤ ੇਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਵਪਊਟਰ ਨ ੰ   ੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਿੋਿੇ। ਜੇਕਰ ਵ ਜਲੀ ਨਿੀਂ ਿ ੈਤਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਨ ੰ  ਕੰਵਪਊਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਵ ਿਤਰੀਨ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਸੰ ੰਧੀ ਮਦਦ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਆਉਣ 

ਿਾਲੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 



 

ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ, ਵਜਿੇਂ-ਵਜਿੇਂ ਿੋਟਰ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਂਦ ੇਜਾਣਗੇ, ਸਟਾਫ਼ ਕੋਲ ਸਾਰ ੇਿੋਟਰਾਂ ਲਈ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਅਤ ੇਿੋਟਰ 

ਇਵਤਿਾਸ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱਕ ਪਿੁੰ ਚ ਿੋਿੇਗੀ। ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲ ਧ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਕਸਮ ਦੇ ਿੋਟਰ ਡਾਟੇ ਨ ੰ  
ਅਤ ੇਉਸ ਡਾਟੇ ਨ ੰ  ਵਜਸਦਾ ਿਟੋ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤ ੇਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸਰਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਨਿੀਨਤਮ ਇਨਵਕਰਪਸ਼ਨ 

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਇਨਵਕਰਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਝੁ ਖਾਸ ਚੋਣ ਵਡਿਾਈਸਾਂ ਅਤ ੇਉਪਕਰਣਾਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਿੋਟਰ ਡਾਟਾ ਤਿੱਕ 

ਪਿੁੰ ਚ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤ ੇਸੰਚਾਰ ਵਿਚਲਾ ਅਤ ੇ ਾਕੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਨਵਕਰਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤ ੇਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਨ ੰ  
ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਨਯਵਮਤ  ੈਕਅਿੱਪ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਤ ੇਨਾਲ ਿੀ ਿਰਤੋਂਕਾਰ ਅੰਤਰਵਕਵਰਆ ਅਤ ੇ

ਕਾਰਿਾਈਿਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਵਿਸਵਤਰਤ ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।  

ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਪ ਰੇ ਿੋਏ  ੈਲਟਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਿੀ  ੈਲਟ ਵਗਣਤੀ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਅਤ ੇਵਗਵਣਆ ਜਾਿੇਗਾ, ਜੋ ਵਕ 

ਵਕਸੇ ਿੀ ਨੈਿੱਟਿਰਕ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੀਆਂ।  ੈਲਟ ਡਾਟਾ ਨ ੰ  ਇਨਵਕਰਪਟ ਕਰਕੇ ਇਿੱਕ ਕਾਰਵਟਰਜ ਵਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਵਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਵਜਸ 

ਤਿੱਕ ਪਿੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨ ੰ  ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਭੌਵਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਟਾਉਣਾ ਪਿੇਗਾ। ਿਰੇਕ  ੈਲਟ ਵਗਣਤੀ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆ ਂਕਾਰਵਟਰਜ 

ਨ ੰ  ਚੋਣਾਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਿੋਵਟੰਗ  ੰਦ ਿੋਣ ਤੋਂ  ਾਅਦ ਰਾਤ 8 ਿਜ ੇROV ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਦਫ਼ਤਰ ਿਾਪਸ ਭੇਵਜਆ ਜਾਿੇਗਾ ਤਾਂਵਕ ਵਰਕਾਰਵਡੰਗ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕੇ।  

ਪਰਾਪਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿੋਟ (VBM)  ੈਲਟ ROV ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਦਫ਼ਤਰ ਿਿੱਲੋਂ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ ਿਨ ਅਤ ੇਵਗਣਤੀ ਿੋਣ ਤਿੱਕ ਇਿੱਕ 

ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ  ੈਲਟ ਕਮਰੇ ਵਿਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਕੇ ਰਿੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ।  ੈਲਟਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ, VBM  ੈਲਟ ਵਲਿਾਵਿਆਂ ਉੱਪਰਲੇ 

ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਵਕ ਇਿ ਪਿੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਿਰੇਕ  ੈਲਟ ਇਿੱਕ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰ ਦਾ ਿੀ ਿੈ। 
ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿੋਣ ਤੋਂ  ਾਅਦ,  ੈਲਟਾਂ ਨ ੰ  ਕਿੱਢ ਕੇ ਵਪਰੰ ਵਸਕਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤ ੇਵਿਰ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਗਣਤੀ 
ਲਈ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ ਵਗਣਤੀ ਿੋਣ ਤੋਂ  ਾਅਦ,  ੈਲਟਾਂ ਨ ੰ  ਵਪਰੰ ਵਸਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿੱਕ ਅਲਿੱ ਗ ਸਰੁਿੱ ਵਖਅਤ ਵਟਕਾਣ ੇ‘ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
 

ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਸੁੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਵਥਤੀ ਪੈਦਾ ਿੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਟਾਫ਼ ਨ ੰ  ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ  ੈਲਟਾਂ ਨ ੰ  ਿਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੰ  
ਪਵਿਲਾਂ  ੌਕਸਾਂ, ਜਾਂ ਪੀਵਪਆ ਂ‘ਤੇ ਟੇਪ ਲਗਾ ਕੇ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ  ੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਰ ਵਕਸੇ ਨਿੇਂ ਵਟਕਾਣੇ ‘ਤੇ ਵਲਜਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
ਜੇਕਰ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਿਟਾਇਆ ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ  ੈਲਟਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਕਮਰੇ ਵਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਵਖਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਉਿ 

 ੈਲਟ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਿੀ ਛਿੱਡ ਵਦਿੱ ਤ ੇਜਾਣੇ ਚਾਿੀਦ ੇਿਨ, ਜੇਕਰ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿੀਂ ਿੈ। 
ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਿੈ, ਤਾਂ ROV ਜਾਂ ਵਨਯਤ ਕੀਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੰ  ਇਿ ਦਿੱਸੇਗਾ ਵਕ ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਉਿਨਾਂ  ਲੈਟਾਂ ਨਾਲ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਨਿੀਂ 
ਕੀਤਾ ਵਗਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਿ।ੈ 

ਸੈਕਸ਼ਨ 6 – ਬਜਟ 

ਿੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਿਿੱਲੋਂ ਇਿੱਕ  ਜਟ ਅਤ ੇਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਿਾਸਤ ੇਇਿੱਕ ਯੋਜਨਾ  ਣਾਈ ਗਈ ਿੈ, ਤਾਂ ਵਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ 

ਿੋਵਟੰਗ ਕਾਰਿਾਈ  ਾਰ ੇਿੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਸ ਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਿੱਕ ਿਿੱਡਾ ਜਾਲ  ਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੋਵਲੰਗ ਸਥਾਨ ਮਾਡਲ 

ਅਧੀਨ ਿੋਈਆਂ ਵਪਛਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਲਈ, Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ ਵਿਵਗਆਪਨਾਂ ਸਮੇਤ, ਿੋਟਰ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਅਤ ੇਪਿੁੰ ਚ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ 

ਔਸਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ $163,000 ਖ਼ਰਚ ੇਸਨ। ROV ਨੇ ਜ ਨ, 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ $186,000 ਖ਼ਰਚ,ੇ ਜਦੋਂ ਵਕ 



 

ਨਿੰ ਰ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ $140,000 ਖ਼ਰਚ ੇਗਏ ਸਨ। ਜ ਨ ਿਾਲੀਆ ਂਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਉਸੇ ਸਾਲ ਜਨਿਰੀ ਵਿਿੱ ਚ, ਪ ਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਵਲਆ ਵਗਆ ਸੀ। ਨਿੰ ਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਿਾਸਤ ੇਿੋਰ ਕੋਈ ਿੀ 
ਿਾਧ  ਸਮਾਨ, ਲੋੜ-ਮੁਤਾ ਕ ਖਰੀਵਦਆ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਜ ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਿੁੰ ਚ ਪਰਗੋਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੰ ੀ 
ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਨਿੰ ਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਸਰਫ਼ ਜ ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰ ਰ ਤਿੱਕ ਦਾ ਿੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਅੰਤਕਾ Q ਵਿਿੱ ਚ ਜ ਨ 2018 ਅਤ ੇਨਿੰ ਰ 

2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਿੁੰ ਚ ਸੰ ੰਧੀ ਸਮਾਰੋਿਾਂ ਦੀ ਿੇਰਿ ੇਸਵਿਤ ਿੰਡ ਵਦਿੱ ਤੀ ਿੋਈ ਿੈ। 

ਵੋਟਰ ਪ੍ਸੁੰਦ ਅਮਧਮਨਯਿ (VCA) ਦੇ ਲਾਗ  ਿੋਣ ਨਾਲ, ਮਾਰਚ 2020 ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਿੁੰ ਚ ਅਤ ੇ

ਵਿਵਗਆਪਨ ਪਰਗੋਰਾਮਾਂ ਦਾ  ਜਟ ਲਗਭਗ $3 ਵਮਲੀਅਨ ਤਿੱਕ ਿਿੱਧ ਵਗਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿੇਂ ਿੋਵਟੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ  ਾਰ ੇ

ਵਸਿੱ ਵਖਅਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰਸਤਾਵਿਤ  ਜਟ ਵਿਿੱ ਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤ ੇਪਿੁੰ ਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿੋਰ 

ਖ਼ਰਚ ੇਸ਼ਾਮਲ ਨਿੀਂ ਿਨ। VCA  ਜਟ ਦੀ ਿੇਰਿ ੇਸਵਿਤ ਿੰਡ ਅਤ ੇਵਪਛਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਿੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੀ ਸਾਰਨੀ ਵਿਿੱ ਚ 

ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿੈ: 

ਕਾਰਵਾਈ 

ਜੂਨ 2018 ਦੇ 
ਅਸਲ ਖ਼ਰਚ ੇ

(ਪ੍ੋਮਲੁੰ ਗ ਸਥਾਨ 

ਿਾਡਲ) 

ਨਵੁੰ ਬਰ 2018 ਦੇ 
ਅਸਲ ਖ਼ਰਚ ੇ

(ਪ੍ੋਮਲੁੰ ਗ ਸਥਾਨ 

ਿਾਡਲ) 

ਿਾਰਚ 2020 ਦਾ 
ਬਜਟ (ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 

ਿਾਡਲ) 

ਕ ੱ ਲ ਮਵਮਗਆਪ੍ਨ ਿਰਚਾ $165,521 $114,754 $1,048,900 

ਅਖ ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਗਆਪਨ/ਰੇਡੀਓ ਸਪੌਟ/ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ/ਵਪਰੰ ਟ 

ਵਿਵਗਆਪਨ $165,521 $114,754 $418,900 

ਨਿੇਂ ਰੇਡੀਓ ਸਪੌਟ      $210,000 

ਖੇਡ ਫ਼ਰੈਨਚਾਇਜ਼ੀ     $420,000 

ਪ੍ਹ ੁੰ ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਦਾ ਕ ੱ ਲ ਿਰਚਾ $20,478 $25,359 $1,837,015 

ਪਿੁੰ ਚ ਸੰ ੰਧੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਡਸਪਲੇ $3,758 $3,281 $97,547 

ਸਮਾਰੋਿਾਂ ‘ਤੇ ਪਿੁੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ (ਸਿੈਗ) $11,611 $12,436 $162,513 

CBO ਵਿਤਰਨ ਲਈ ਪਿੁੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ 

ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ     $120,180 

ਪਿੁੰ ਚ ਸੰ ੰਧੀ ਉਪਕਰਣ     $20,550 

ਕਾਉਂਟੀ ਵਪਰੰ ਟਸ਼ਾਪ/ਮਪ੍ਰੁੰ ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਿੱਗਰੀਆਂ $5,109 $9,643 $100,000 

ਿਾਿਨਾਂ ਦਾ ਵਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ     $16,225 

ਿਰੇਕ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰ ਨ ੰ  2 ਵਸਿੱ ਧੀਆਂ ਡਾਕਾਂ     $1,320,000 

 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਿੀ ਅਨੁਮਾਵਨਤ ਘਿੱਟ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ  ਚਤਾਂ ਨਿੀਂ ਿਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ  ਚਤਾਂ ਸੰ ੰਧੀ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਵਗਆਤ ਿੈ।  
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