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ਭੂਵਿਕਾ 
3 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੱਦ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ROV) ਨੇ ਮੌਿੂਦਾ 
ਚੋਣ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਿਨਾ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਲੋੜਾਂ, ਕਾਉਂਟੀ ਵੱਲੋਂ 
ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਅਤ ੇਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਪਹ ੰ ਚ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਿ-ਜਵਧੀ 
ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।  

ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵਟਕਾਣ ੇ

3 ਿੂਨ, 2020 ਨੰੂ, ਗਵਰਨਰ Newsom ਨੇ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਆਰਡਰ N-67-20 ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਰਡਰ ਜਵੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਤੋਂ ਦਸ (10) ਜਦਨ ਪਜਹਲਾਂ ਅਤ ੇਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਨੰੂ ਜਮਲਾ ਕੇ, ਕ ੱ ਲ ਜਗਆਰਾਂ (11) ਜਦਨਾਂ ਲਈ ਵੋਟ 

ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੰੂ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਹਟਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਕਾ ਦੇ ਜਲਖਣ ਵਲੇੇ ਤੱਕ, ROV 4-ਜਦਨਾਂ ਦੀ ਿਲਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਮਆਦ ਲਈ 

ਸੌ (100) 4-ਜਦਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੰੂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਤੋਂ ਜਤੰਨ (3) ਜਦਨ ਪਜਹਲਾਂ ਅਤ ੇਚੋਣਾਂ 
ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਨੰੂ ਜਮਲਾ ਕੇ, ਕ ੱ ਲ ਚਾਰ (4) ਜਦਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। 4-ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਲਈ ਲੋੜ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ 

ਹਰ 10,000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਜਪੱਛੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੱਦ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 

ਪਰਸਤਾਜਵਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ROV ਕੋਲ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਸੌ (100) ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਖ ੱ ਲਹੇ  ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਹੇਠਾਂ ਜਦੱਤ ੇਅਨ ਸਾਰ ਹੈ: 

ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਅਨ ਿਾਵਨਤ ਵਿਣਤੀ 
ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜ ਸ ਝਾਈ ਿਈ ਵਿਣਤੀ ਅੰਵਤਿ ਵਿਣਤੀ 

4-ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 

(ਹਰ 10,000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਜਪੱਛੇ 1) 
100 100 ਅਿੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 

ਇਹ ਗਣਨਾ ਹਰ 10,000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਜਪੱਛ ੇਇੱਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਜਰਤ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਦੀਆਂ 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੱਦ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਰਸਤਾਜਵਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ROV ਕੋਲ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 100 ਵੋਟ 

ਕੇਂਦਰ ਖ ੱ ਲਹੇ  ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। 



   
 

   
 

ਅੱਪ੍ਡੇਟ ਕੀਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਮਈ 2020 ਜਵੱਚ, ਰਾਿ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕੋਡ (EC) 4201, ਅਲਪਸੰਜਖਅਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਰਧਾਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, 

ਰਾਿ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਵੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਪੰਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: ਗ ਿਰਾਤੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਪੰਿਾਬੀ, ਤਜਮਲ ਅਤ ੇਤਲੇਗੂ। 

ROV ਵੱਲੋਂ ਰਾਿ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਵੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੇਠਾਂ ਜਲਖੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ: 

ਰਾਜ ਿੱਲੋਂ  ਲਾਜ਼ਿੀ 
ਨਿੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਿਾਂ  

ਅਨ ਿਾਦ ਕੀਤੀਆ ਂਿਈਆਂ ਸਿੱਿਰੀਆਂ ਅਤ ੇ

ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਪ੍ਰਵਤਵਲਪ੍ੀ ਬਲੈਟ 

 ਿ ਜਰਾਤੀ,  
 ਨੇਪ੍ਾਲੀ,  
 ਪੰ੍ਜਾਬੀ,  
 ਤਵਿਲ 

 ਤੇਲਿੂ 

 

 EC 14201 ਦ ੇਮ ਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸੇਜਧਤ 
ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਜਤਜਲਪੀ ਬੈਲਟ 

 CVIGs ਜਵੱਚ ਜਪਰੰ ਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ 

ਉਪਲਬਧ ਪਰਜਤਜਲਪੀ ਬੈਲਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ  
 EC 14201 ਦ ੇਮ ਤਾਬਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇ

ਉਪਲਬਧ ਪਰਜਤਜਲਪੀ ਬੈਲਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 
 ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਜਹਦਾਇਤਾਂ 
 VBM ਅਰਜ਼ੀ 
 ਵੋਟਰ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਨਤੀ ਫ਼ਾਰਮ (VARF) 

 ROV ਅਤ ੇਵਟੋ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤ ੇਦ ਭਾਸ਼ੀਆ ਸਟਾਫ਼ 

ਪੂਰੇ ਪਰਜਤਜਲਪੀ ਬਲੈਟ ਦਾ ਅਨ ਵਾਦ: 

 ਜਸਰਲੇਖ 

 ਜਹਦਾਇਤਾਂ 
 ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 

 ਅੱਖਰ ਅਧਾਜਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਲਪੀ 
ਅੰਤਰਨ 

 ਬੈਲਟ ਅਹ ਦ ੇ

 ਜਵਧੇਅਕ ਲੇਬਲ 

 

ਪਰਜਤਜਲਪੀ ਬੈਲਟ ਨਮੂਨਾ ਬੈਲਟ ਹ ੰ ਦ ੇਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਜਗਆਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। Santa Clara 

ਕਾਉਂਟੀ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਜਧਤ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਪਰਜਤਜਲਪੀ ਬੈਲਟ ਜਤਆਰ 

ਕੀਤ ੇਿਾਣਗੇ। ਪਰਜਤਜਲਪੀ ਬੈਲਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਨਰਧਾਰਤ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਕ ਉਹ ਜਨੈੱਿੀ 
ਬੈਲਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰਜਤਜਲਪੀ ਬੈਲਟ ਜਦਖਣ ਜਵੱਚ ਸਧਾਰਨ ਬੈਲਟ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਕ ਵੋਟਰ ਵੋਟ 

ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਕਤ ੇਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਰਜਤਜਲਪੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣ। ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਜਸਖਲਾਈ ਜਦੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜਕ 

ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਬੈਲਟ ਦੀ ਪਰਜਤਜਲਪੀ ਕਾਪੀ ਮੌਿੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤ ੇਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸਨੰੂ ਇੱਕ 

ਪਰਜਤਜਲਪੀ ਬੈਲਟ ਪਰਦਾਨ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਾਣ ਸਕਣ। ਕਾਉਂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਹ ਾਂ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਚੀਨੀ, ਸਪੈਜਨਸ਼, ਟੈਗਾਲੌਗ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਖਮੇਰ, ਕੋਰੀਆਈ, ਜਹੰਦੀ, ਿਪਾਨੀ, ਗ ਿਰਾਤੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਪੰਿਾਬੀ, ਤਜਮਲ ਅਤ ੇ

ਤੇਲਗੂ) ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵੱਚ ਸੇਜਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਈ-ਪੋਲਬ ੱ ਕ ਦੇ ਨੇੜ ੇਸੰਕੇਤ ਲਗਾਏ ਿਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਕ 

ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਜਤਜਲਪੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਮੌਿੂਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੂਜਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ।  



   
 

   
 

ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡਾਂ ਜਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਪਰਜਤਜਲਪੀ ਬੈਲਟ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤ ੇਇੱਕ ਨੋਜਟਸ ਮੌਿੂਦ 

ਹੋਵੇਗਾ ਿੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਸੂਜਚਤ ਕਰੇਗਾ ਜਕ ਚੋਣ ਕੋਡ 14201 ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪਰਜਤਜਲਪੀ ਬੈਲਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤ ੇਬੇਨਤੀ 
ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਿਾਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 14 ਜਦਨ ਪਜਹਲਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਪਰਕਾਜਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ 
ਜਿਸ ਜਵੱਚ ਇਹ ਦੱਜਸਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਕ ਜਕਹੜੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਪਰਜਤਜਲਪੀ ਬੈਲਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਪ੍ਹ ੰ ਚ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ 
ਰਾਿ ਅਤ ੇਕਾਉਂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤ ੇਜਸਹਤ ਅਤ ੇਸ ਰੱਜਖਆ ਸਲਾਹਨਾਮੇ ਅਧੀਨ, 3 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੱਦ ਦੀਆਂ 
ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਹ ੰ ਚ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਵਅਕਤੀਗਤ, ਅਤ ੇਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਿ ਜਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਜਵਕਲਜਪਕ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ 

ਬਦਲ ਜਦੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਵਕਲਜਪਕ ਪਹ ੰ ਚ ਤਰੀਜਕਆਂ ਜਵੱਚ ਆਭਾਸੀ ਮੀਜਟੰਗਾਂ ਅਤ ੇਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਿਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ 

ਗਰਾਜਫ਼ਕ ਅਤ ੇਜਸੱਜਖਅਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ, ਜਪਰੰ ਟ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਵੰਡਣਾ, ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ 

ਜਟਕਾਜਣਆਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

ਵੋਟਰ ਜਸੱਜਖਆ ਅਤ ੇਪਹ ੰ ਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਭਾਸੀ ਵੋਟਰ ਜਸੱਜਖਆ ਅਤ ੇਪਹ ੰ ਚ ਕਮੇਟੀ ਮੀਜਟੰਗਾਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਕ ਪਹ ੰ ਚ ਦੀਆਂ ਜਵਧੀਆਂ, ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਜਸਆਵਾਂ, ਅਤ ੇਫੀਡਬੈਕ ਬਾਰੇ ਜਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ। 
ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਆਭਾਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹ ੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵੋਜਟੰਗ ਪਹ ੰ ਚਯੋਗਤਾ 
ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮੀਜਟੰਗ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਾਂਗ।ੇ ਪੰਿ ਨਵੀਂਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਗ ਿਰਾਤੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਪੰਿਾਬੀ, ਤਜਮਲ ਅਤ ੇਤੇਲਗ)ੂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋ ਿਾਣ ਨਾਲ, ROV ਅਤ ੇਪਹ ੰ ਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ  ਹ ਣ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ROV ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 
ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨ ਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਪਰੰ ਜਟਡ ਅਤੇ ਜਡਿੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਈ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ROV ਵੱਲੋਂ ਰਾਿ ਅਤ ੇਸਥਾਨਕ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਕ ਇਹ ਸ ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ 

ਜਕ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸ ਰੱਜਖਅਤ ਅਤ ੇਪਹ ੰ ਚਯੋਗ ਹੋਣ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ROV ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ 

ਇਹ ਸੂਜਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ਨੇਹੇ ਜਤਆਰ ਕੀਤ ੇਿਾਣਗ ੇਜਕ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਵੋਜਟੰਗ ਜਕੱਥ ੇਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ ਰੱਜਖਆ ਦੇ 

ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤ ੇਜਨੈੱਿੀ ਸ ਰੱਜਖਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਸਮੇਤ ਸ ਰੱਜਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਕਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਿਾ ਰਹੀਆਂ 

ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ ਨੇਹਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਨਾਗਜਰਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ, ਅਤ ੇਹੋਰ ਢ ਕਵੀਆਂ ਕਾਉਂਟੀ ਏਿੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ 
ਜਵਸਜਤਰਤ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗ,ੇ ਤਾਂ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹ ੰ ਚਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕੇ। 



   
 

   
 

ਦੂਰੋਂ ਪ੍ਹ ੰ ਚਯੋਿ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਿੋਟ 
3 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਦੀਆਂ ਆਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ, California ਦਾ ਕਨੰੂਨ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਬੈਲਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹ ੰ ਚ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ, ਡਾਊਨਲੋਡ, ਵੋਟ, ਅਤ ੇਜਪਰੰ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰੋਂ ਪਹ ੰ ਚਯੋਗ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ (RAVBM) ਜਸਸਟਮ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਜਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ RAVBM ਜਸਸਟਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਟਰਨ ੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
RAVBM ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਜਲੰਕ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਿੀ ਿਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਜਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਤੱਕ ਪਹ ੰ ਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਅਤ ੇ

ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਜਵੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਜਪਰੰ ਟ ਕਰਨ, ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਅਤ ੇਚੋਣ ਦੇ ਜਦਨ ਤੱਕ ਉਸ ਨੰੂ ROV ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਭੇਿਣ 

ਸੰਬੰਧੀ ਜਹਦਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ, ਈਮੇਲ ਵਾਲੇ ਜਲੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜਡਵਾਇਸ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ 

ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖ ਦ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਉਸਨੰੂ ਪੜਹਨਾ ਅਤ ੇਜਨਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਜਕਸੇ ਵੀ 
ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਨਾਲ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, RAVBM ਵੋਟਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੈਲਟ ਜਤੰਨ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਿ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਸਧਾਰਨ ਡਾਕ 

ਰਾਹੀਂ, ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਬੌਕਸ ਜਵੱਚ ਆਪਣਾ ਬੈਲਟ ਪਾ ਕੇ, ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਵੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ। 

 


