
ਅੰਤਕਾ A - ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 
ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਯੋਜਿਾ ਦੇ ਪਾਠਕ ਿ ੰ  ਸਮ ੁੱ ਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਣੋ ਪਰਨਕਨਰਆ ਦੀ ਪਰਸੰਗਕ ਸਮਝ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਵੁੱ ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕ ਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ 
ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕ ਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਾਲ ਸੰਬੰਨਿਤ ਸ ਖਮ ਅੰਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਿ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਈ, ਚੋਣ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਯੋਜਿਾ ਦੇਖੋ। 

 

ਸ਼ਬਦ/ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ 

1% ਮੈਿ ਅਲ ਨਮਲਾਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਿੀ ਨਗਣਤੀ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਿ ਲਈ ਕਾਿ ੰ ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਚੋਣ-ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ 
ਨਗਣਤੀ। ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ। 

ਰਨਜਸਟਰਸੇ਼ਿ ਦਾ 15-ਨਦਿ ਪਨਹਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ California ਨਵੁੱਚ ਹਰੇਕ ਚਣੋ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ, ਕਿ ੰ ਿ ਦ ਆਰਾ ਨਿਰਿਾਰਤ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਿ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤਾਰੀਖ਼। 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ §2102) 

8D2 ਕਾਰਡ ਵੋਟਰ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਾਰਡ ਦੇਖ।ੋ 
ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਨਵਅਕਤੀ ਦਾ ਬੈਲਟ ਪ ਰਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। 

ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਵਟੋ ਬੈਲਟ ਦੇਖ।ੋ 
ਪਹ ੰ ਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਬੈਲਟ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟਰਨੋਿਕ ਟੁੱਚਸਕਰੀਿ, ਨਜਸ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮ ਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵਿਾਇਕ ਨਦਖਾਈ ਨਦੰਦੇ ਹਿ ਨਜਿਹ ਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟ 

ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਕਰੀਿ ਦੇ ਨਿਯਤ ਖੇਤਰ ਿ ੰ  ਛ ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਸਹਾਇਕ ਨਡਵਾਈਸ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਆਡੀਓ ਸ ਣਿ ਵਾਲਾ ਨਡਵਾਈਸ ਅਤੇ ਬਰੇਲ ਟਚ 
ਪੈਡ ਜਾਂ ਨਸਪ-ਐਡ-ਪਫ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾਲ ਅਸਮਰਥ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਹ ੰ ਚਯੋਗ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ §19240) 

ਪਤਾ ਦਰ ਸਤੀ ਸੇਵਾ (ACS) ਯ ਿਾਇਟੇਡ ਸਟੇਟਸ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦ ਆਰਾ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਡੇਟਾ ਨਜੁੱ ਥੇ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਨਿਕਾਰੀ ਵੋਟਰ ਰਨਜਸਟਟਰਸ਼ੇਿ ਨਰਕਾਰਡਾਂ 
ਅਤੇ ਡਾਕ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਪ ਸ਼ਟੀਕਰਿ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਿਿ ਕਰਿ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿ ੰ  ਅੁੱਪਡੇਟ ਕਰਿ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ §2033) 
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ਨਕਨਰਆਸ਼ੀਲ ਵੋਟਰ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਨਜਸਦੀ (1) ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, (2) ਜੋ ਵੋਨਟੰਗ ਸਮੁੱਗਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ (3) ਨਜਸ ਿੇ ਹਾਲ ਹੀ ਨਵੁੱ ਚ 

ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪ ਸ਼ਟੀਕਰਿ ਡਾਕ ਦ ਆਰਾ ਨਜਸ ਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਕਨਰਆਸ਼ੀਲ ਵੋਟਰ ਕਾਿ ੰ ਿੀ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਿ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਿ ਦਾ ਹੁੱਕਦਾਰ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ §§2220 - 2227) 

ਰਨਜਸਟਟਰਸ਼ੇਿ ਦਾ ਹਲਫ਼ਿਾਮਾ ਵੋਟਰ ਰਰਿਸਟਰਸ਼ਨ ਫਾਰਮ, ਵੋਟਰ ਰਰਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਰਰਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ, ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਰਰਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 

ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਹਰੇਕ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ ਰਨਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਬਣਿਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ ਰਾ ਕਰਿਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ (ਨਸਵਾਏ ਉਸਦੇ 
ਜਦੋਂ ਸ ਪੀਨਰਅਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ 15ਵੇਂ ਨਦਿ ਿ ੰ  ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ, ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਨਿਰਿਾਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੁੱਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਿੀਿ, ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਨਿਕਾਰੀ ਦ ਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਹਲਫ਼ਿਾਮੇ ਿ ੰ  ਪਰਭਾਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਰਨਜਸਟਰ ਹੋਣ 

ਲਈ ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਦੇ ਿਵੇਂ ਹਲਫ਼ਿਾਮੇ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦ ੇਿੋਨਟਸ ਜਾਂ ਨਚੁੱ ਠੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ §§2100 - 2194.1) 

ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬੈਲਟ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਇੁੱਕ ਸਥਾਿਕ, ਨਵਸ਼ੇਸ਼, ਜਾਂ ਸੰਨਚਤ ਚੋਣ ਜੋ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਡਾਕ ਦ ਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਕ ਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਿੀਿ)। 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ ਨਡਵੀਜ਼ਿ 4) 
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ਨਵਕਲਪਕ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਪ ਸ਼ਟੀਕਰਿ (ARC) ਇੁੱਕ ਪਰਨਕਨਰਆ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਕ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਨਿਕਾਰੀ ਵੋਟਰ ਸ ਚੀ ਨਵੁੱ ਚ ਸ ਚੀਬੁੱ ਿ ਹਰੇਕ ਅਨਜਹੇ ਵੋਟਰ ਿ ੰ  ਅੁੱਗ ੇਭੇਜਣ ਯੋਗ ਪੋਸਟ 

ਕਾਰਡ ਭੇਜੇ ਨਜਸ ਿੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਨਵੁੱ ਚ ਵੋਟ ਿਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਬਦਨਲਆ ਹੈ; ਅਤੇ, ਿਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੋਟਰ ਤੋਂ, ਇੁੱਕ 

“ਨਕਨਰਆਸ਼ੀਲ” ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਰਨਹਣ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਿ ੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕ ੇਕਾਰਵਾਈ ਕਰਿ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ §2220) 

ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 

ਅਨਿਨਿਯਮ (ADA) 

ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਨਿਨਿਯਮ (ADA) 1990 ਨਵੁੱ ਚ ਕਾਿ ੰ ਿ ਬਣ ਨਗਆ। ADA ਇੁੱਕ ਿਾਨਗਰਕ ਅਨਿਕਾਰ ਕਾਿ ੰ ਿ 

ਹੈ ਜੋ ਿੌਕਰੀਆਂ, ਸਕ ਲ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ ੁੱ ਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਤਕ ਅਤੇ ਨਿਿੱਜੀ ਸਥਾਿਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਤਕ ਜੀਵਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 
ਨਵੁੱ ਚ ਅਪਾਹਜ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਿਾਲ ਨਵਤਕਰਾ ਕਰਿ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਿ ੰ ਿ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਪੁੱਕਾ ਕਰਿਾ ਹੈ ਨਕ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ 
ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀਆ ਂਦ ੇਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਅਨਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਜੋ ਹਰ ਨਕਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹ ੰ ਦੇ ਹਿ। ADA ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਿ ੰ  ਵੀ 
ਿਾਗਨਰਕ ਅਨਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਸ ਰੁੱ ਨਖਆ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਸਲ, ਰੰਗ, ਨਲੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮ ਲ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਿਰਮ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ 
ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਿ ੰ  ਮ ਹੁੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿ। ਇਹ ਜਿਤਕ ਨਰਹਾਇਸ਼, ਰ ਜ਼ਗਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਦ ਰ ਸੰਚਾਰ ਨਵੁੱ ਚ ਅਸਮਰਥ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਦੰਦਾ ਹੈ। 
ਦੂਰੋਂ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵਟੋ (RAVBM) ਦੇਖੋ। 

ਵੋਟਰ ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਰਰਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਖੋ। 
ਮ ਕੁੱ ਰਰ ਕੀਤਾ ਪੋਨਲੰਗ ਸਥਾਿ ਇੁੱਕੋ ਥਾਂ ਨਜੁੱ ਥੇ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੈਲਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਨਵੁੱ ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮ ਕਾਬਲੇ ਹ ੰ ਦੇ 

ਹਿ ਨਜਿਹ ਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਮ ਕਾਬਲੇ, ਨਜਿਹ ਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਮ ਕੁੱ ਰਰ ਕੀਤੇ ਪੋਨਲੰਗ ਸਥਾਿ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ 
ਯੋਗ ਿਹੀਂ ਹਿ, ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਿਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਟਕਾਣੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇੁੱਕੋ ਨਪਰਨਸੰਕਟ (ਖੇਤਰ) ਲਈ ਨਿਰਿਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿ, ਜੋ 
ਇੁੱਕ ਮ ਕੁੱ ਰਰ ਕੀਤਾ ਵੋਨਟੰਗ ਸਥਾਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਮ ਕੁੱ ਰਰ ਕੀਤੇ ਪੋਨਲੰਗ ਸਥਾਿ ਨਸਰਫ ਪੋਨਲੰਗ ਪਲੇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਿੀਿ ਵਰਤੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਿ। 
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ਸਵੈਚਨਲਤ ਮ ੜ- ਨਗਣਤੀ ਿੀਤੀ Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਸ ਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦ ਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਇੁੱਕ ਿੀਤੀ, ਜੋ ਕ ਝ ਮ ਕਾਬਨਲਆਂ ਨਵੁੱ ਚ ਬੈਲਟ (ਵੋਟ-ਪਰਚੀਆ)ਂ 

ਦਾ ਹੁੱਥੀਂ ਨਮਲਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਪਰਨਕਨਰਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਜਸ ਿਾਲ ਨਜੁੱ ਤ ਦੇ ਘੁੱਟ ਮਾਰਜਿ ਵਾਲੇ ਸਥਾਿਕ ਮ ਕਾਬਨਲਆਂ ਦੇ ਿਤੀਨਜਆਂ 

ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਵੁੱ ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਚਾਹਵਾਿ ਵੋਟਰ ਿ ੰ  ਮ ੜ-ਨਗਣਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭ ਗਤਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗੀ। ਿੀਤੀ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਾਲ Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਮ ਕਾਬਨਲਆਂ (ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਦਫਤਰ ਿ ੰ  ਛੁੱਡ ਕੇ) ਨਵੁੱ ਚ ਹੁੱਥੀਂ 
ਮ ੜ-ਨਗਣਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਜਥ ੇਨਜੁੱ ਤ ਦਾ ਮਾਰਜਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ 0.25 ਪਰਨਤਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਹੈ ਜਾਂ 25 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ 

ਹੈ, ਨਸਵਾਏ ਉਿਹ ਾਂ ਮ ਕਾਬਨਲਆਂ ਦੇ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ ਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਲਈ ਹਿ ਜਾਂ San José ਨਸਟੀ ਲਈ ਹਿ ਨਜਿਹ ਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਿੀ ਮ ੜ-ਨਗਣਤੀ ਿ ੰ  
ਵਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਨਲਸੀ ਦੇ ਅਿ ਸਾਰ ਨਮਲਾਿ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। 
(Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਸ ਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦ ੇਪਾਨਲਸੀ ਮਿੈ ਅਲ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਿ 3.63) 

ਬੈਲਟ ਡਰਪੌ-ਬੌਕਸ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਨਜਸਟਰਾਰ/ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਨਿਕਾਰੀ ਦ ਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਇੁੱਕ ਸ ਰੁੱ ਨਖਅਤ ਡੁੱਬਾ ਨਜਸ ਨਵੁੱ ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ ਡਾਕ ਬੈਲਟ ਵਾਪਸ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਬੈਲਟ ਡੌਪ-ਔਫ਼ ਸਥਾਿ (BDL) ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਨਜਸਟਰਾਰ ਦ ਆਰਾ ਸਥਾਨਪਤ ਸਥਾਿ, ਨਜੁੱ ਥ ੇਜਾਂ ਤਾਂ ਨਟਕਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸ ਰੁੱ ਨਖਅਤ ਅਨਿਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਡਰਪੌ-ਬੌਕਸ 

ਸਨਥਤ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਪਹ ੰ ਚਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਨਵੁੱ ਚ ਬੈਲਟ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬਲੈਟ ਦੇਖੋ। 
ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਿ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਡਵਾਈਸ 

(BMD) 

ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਿ ਲਗਾਉਣ ਨਵੁੱ ਚ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਵਾਲਾ ਨਡਵਾਈਸ। ਨਡਵਾਈਸ ਨਕਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ, ਸ਼ਕਲ, ਜਾਂ ਰ ਪ ਨਵੁੱ ਚ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਿਸ਼ਾਿ ਿ ੰ  ਸਪੁੱਸ਼ਟ ਢੰਗ ਿਾਲ ਵੋਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਿ ੰ  ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ §14270) 

ਮੰਗ ਕਰਿ 'ਤੇ ਬੈਲਟ (BOD) ਇੁੱਕ ਪਰਮਾਨਣਤ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਪਰਣਾਲੀ ਨਜਸ ਿਾਲ ਕੋਈ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਨਿਕਾਰੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਨਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਿ ੰ  
ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਨਿਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਕਾਰਡ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਬੈਲਟ ਛਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਣਾਲੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ 
ਨਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨਿਕਾਰਤ ਬੈਲਟ (ਵੋਟ-ਪਰਚੀਆਂ) ਦੀ ਪ ਰਕ ਬਣੇਗੀ। 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ §13004.5) 

ਸ ਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ (BOS) ਨਿਯੰਤਰਕ ਇਕਾਈ ਜੋ Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਦੇ ਸੰਚਾਲਿ ਦੀ ਨਿਗਰਾਿੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
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Cal-Access ਰਾਜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਦਾਿੀਆਂ, ਲੌਬੀ ਕਰਿ ਵਾਨਲਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦ ਆਰਾ ਨਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਵੁੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਅਤੇ ਇਸ ਤੁੱਕ 

ਪਹ ੰ ਚਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਿ ੰ ਿਾਂ ਦੇ ਅਿ ਸਾਰ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਦ ਆਰਾ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਿਲਾਈਿ ਪਰਣਾਲੀ। ਉਿਹ ਾਂ ਮ ਨਹੰਮ ਕਰਿ 

ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਔਿਲਾਈਿ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਦਾਇਰ ਕਰਿਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਨਜਿਹ ਾਂ ਿੇ 1 ਜਿਵਰੀ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
$25,000 ਇਕੁੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਿ। ਲੌਬੀ ਕਰਿ ਵਾਲੀਆ ਂਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਨਕਸੇ ਕਲੰਡਰ ਨਤਮਾਹੀ ਨਵੁੱ ਚ ਨਰਪੋਰਟ ਕਰਿ ਯੋਗ 

ਭ ਗਤਾਿ, ਖਰਚੇ, ਯੋਗਦਾਿ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤ ਆਂ ਦੀ ਨਕਸ ੇਵੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ਕ ੁੱ ਲ ਰਕਮ $2,500 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੁੱਿ ਹੋਣ 'ਤ ੇਔਿਲਾਈਿ ਜਾਂ 
ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਦਾਇਰ ਕਰਿਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 
(California ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ §§84602 ਅਤੇ 84605) 

Cal-Online ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਨਦੁੱ ਤੀ ਇੁੱਕ ਵੈਿੱਬ-ਅਿਾਰਤ ਡੇਟਾ ਐਟਂਰੀ ਫਾਇਨਲੰਗ ਪਰਣਾਲੀ ਨਜਸ ਿਾਲ California ਦੇ ਰਾਜਿੀਨਤਕ 
ਸ ਿਾਰ ਅਨਿਨਿਯਮ ਦ ਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਦੁੱ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖ ਲਾਸੇ ਦੇ ਨਬਆਿ/ਨਰਪੋਰਟਾਂ ਿ ੰ  ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਮ ਫ਼ਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮ ਫ਼ਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿ ਿ ੰ  ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਇੁੱਕ ਵੈਿ ਆਈਡੀ ਿੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਹੈ। ਨਫਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ੰ  ਜਿਤਾ ਦੇ ਦੇਖ ੇਜਾਣ ਲਈ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੀ Cal-Access ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦ ਬਾਰਾ ਪਰਕਾਨਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। 
(California ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ §84602) 

California ਨਵਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਕਾਿ ੰ ਿੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਜਸ ਨਵੁੱਚ California ਦੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣ ਕਾਿ ੰ ਿ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਦਾ ਭਰੋਸਾ 
ਨਦਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਿ ੰ  ਕੋਡਬੁੱ ਿ ਕਰਦੇ ਹਿ। 

California ਚੋਣ ਕੋਡ ਕਾਿ ੰ ਿ ਜੋ California ਨਵੁੱ ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਿ ੰ  ਨਿਯੰਤਨਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
California ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਕਾਿ ੰ ਿ ਜੋ ਪ ਰੇ California ਨਵੁੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਿ ੰ  ਨਿਯੰਤਨਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਰੁੱਦ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਵੋਟਰ ਹੇਠ ਨਲਖੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਿ ੰ  ਵੋਟਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਵੁੱ ਚੋਂ ਰੁੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

1. ਪਤੇ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀਕਰਿ ਡਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਿਹੀਂ 
2. ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਸਾਈਕਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੋਨਟੰਗ ਨਰਕਾਰਡ ਿਹੀਂ 
3. ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 
4. ਵੋਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਿਤੀ ਦ ਆਰਾ 

ਵੋਟਰਾਂ ਦ ੇਰੋਸਟਰ ਜਾਂ ਚੋਣ ਅਨਿਕਾਰੀ ਦ ਆਰਾ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸ ਚੀ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਨਦਖਾਈ ਿਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ 

ਸਮੁੱਗਰੀ ਪਰਾਪਤ ਿਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਰੁੱਦ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਵੋਟਰ ਿਵੀਂ ਵੋਟਰ ਰਰਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪ ਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹ ੰ ਦਾ 
ਹੈ। ਰੁੱਦ ਕੀਤਾ ਵੋਟਰ ਨਕਸ ੇਪਟੀਸ਼ਿ 'ਤ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ §2183) 
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ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਹੇਠ ਨਲਖੀਆਂ ਸਨਥਤੀਆਂ ਨਵੁੱ ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ: 

1. ਨਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਾਮ ਨਕਸ ੇਪਰਾਇਮਰੀ, ਆਮ, ਨਵਸ਼ੇਸ਼, ਜਾਂ ਦ ਬਾਰਾ ਬ ਲਾਈ ਚੋਣ ਦੀ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਸ ਚੀਬੁੱ ਿ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ 
2. ਨਵਅਕਤੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਿਕ ਚੋਣਵੇਂ ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ ਿਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲਈ ਚੋਣ ਅਨਿਕਾਰੀ ਿ ੰ  ਉਸਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ 

ਰਾਈਟ-ਇਿ ਵੋਟ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਗੋ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ 
3. ਨਵਅਕਤੀ ਿ ੰ  ਨਕਸ ੇਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਿਕ ਚੋਣਵੇਂ ਦਫਤਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਿ ਨਮਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਚਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਦ ਆਰਾ ਯੋਗਦਾਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਜਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤੀ ਨਦੰਦਾ ਹੈ); ਜਾਂ 
4. ਉਹ ਨਵਅਕਤੀ ਇੁੱਕ ਚ ਨਣਆ ਨਗਆ ਅਹ ਦੇਦਾਰ ਹੈ। 

ਰਾਜਿੀਨਤਕ ਸ ਿਾਰ ਅਨਿਨਿਯਮ ਦ ੇਅਿੀਿ ਸੰਘੀ ਅਹ ਦੇ ਲਈ ਖੜਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀ “ਉਮੀਦਵਾਰ” ਿਹੀਂ ਹ ੰ ਦ।ੇ 
(California ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ §§82007 ਅਤੇ 84214) 

ਵੋਟ ਮੰਗਣਾ (ਅਨਿਕਾਰਤ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਾ) ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਨਿਕਾਰੀ ਲਈ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆ ਂਸਾਰੀਆਂ ਬੈਲਟ (ਵੋਟ-ਪਰਚੀਆ)ਂ (ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ, ਡਾਕ ਵੋਟ ਬੈਲਟ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਬੱਧ ਵੋਟਰ 

ਬੈਲਟ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਪਰੋਸੈਨਸੰਗ ਅਤੇ ਸ ਚੀਕਰਿ ਿ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਿ, ਸਮੁੱਗਰੀ ਦਾ ਨਮਲਾਿ ਕਰਿ, ਬੈਲਟ (ਵੋਟ-ਪਰਚੀਆ)ਂ ਦਾ ਹੁੱਥੀਂ ਨਮਲਾਿ 

(ਤਸਦੀਕ) ਕਰਾਉਣ, ਿਤੀਨਜਆਂ ਿ ੰ  ਪਰਮਾਨਣਤ ਕਰਿ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਰਟੀਨਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਿ ਲਈ ਕਾਿ ੰ ਿੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਚੋਣ 

ਵਾਲੇ ਨਦਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਨਹਲੇ ਨਦਿ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ 30 ਨਦਿਾਂ ਦੀ ਨਮਆਦ)। 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ ਨਡਵੀਜ਼ਿ 15) 

ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਿਾਰਤ ਸੰਗਠਿ (CBOs) ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰਨਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਵੋਟਰ ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਿ ੰ  ਵਿਾਉਣ ਅਤੇ ਿਵੇਂ ਰਨਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਿ ੰ  ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਵੁੱ ਚ ਨਹੁੱ ਸਾ ਲੈਣ 
ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਿ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਿਾਰਤ ਸੰਗਠਿ (CBOs) ਿਾਲ ਜ ੜਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਰਤਬੁੱਿ ਵੋਟਰ ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਸਹੀ ਢੰਗ ਿਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਰਰਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਰਬਆਨ ਜੋ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਨਦਿ ਿ ੰ  ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤ ਰੰਤ ਪਨਹਲਾਂ ਦ ੇ14 ਨਦਿਾਂ ਨਵੁੱ ਚ 

ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਦ ਆਰਾ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਨਿਕਾਰੀ ਿ ੰ  ਨਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜਸ ਿ ੰ  ਚੋਣ ਅਨਿਕਾਰੀ ਦ ਆਰਾ ਹਲਫ਼ਿਾਮੇ 'ਤੇ ਪਰਨਕਨਰਆ 

ਕਰਿ, ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਿ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਿਾਰਤ ਕਰਿ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਨਮਆਦ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਦੌਰਾਿ 

ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ੰ  ਪਰਮਾਨਣਤ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਭਾਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸ਼ਰਤਬੁੱਿ ਵੋਟਰ ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਿ 
ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੁੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ §§2170 - 2173) 
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ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ (CVIG) ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਨਿਕਾਰੀ ਦ ਆਰਾ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀ, ਅਿ ਵਾਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਛਾਪੀ ਗਈ ਪ ਸਤਕ ਨਜਸ ਨਵੁੱ ਚ ਮਹੁੱਤਵਪ ਰਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, 
ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਬੈਲਟ ਡੌਪ-ਬੌਕਸ ਸਥਾਿ ਅਤੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ, ਅਨਿਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਦਾ ਿਮ ਿਾ (ਨਮੂਨਾ ਬੈਲਟ ਦੇਖ)ੋ; ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ ੇ
ਨਬਆਿ; ਕਾਿ ੰ ਿੀ ਨਲਖਤ, ਨਿਰਪੁੱਖ ਨਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਸਥਾਿਕ ਬੈਲਟ ਨਵਿਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹੁੱਕ ਨਵੁੱ ਚ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨਵਰ ੁੱ ਿ ਦਲੀਲਾਂ; ਅਤੇ, ਇੁੱਕ ਬੈਲਟ 

ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਫਾਰਮ। ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ (CVIG) ਿ ੰ  ਨਕਸ ੇਚੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਨਦਿ ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਭੇਨਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਨਹਲਾਂ ਿਮ ਿਾ ਬੈਲਟ ਨਕਤਾਬਚੇ ਵਜੋਂ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। CVIG ਦੇ ਅਿ ਵਾਨਦਤ ਸੰਸਕਰਿ ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚੀਿੀ, ਟੈਗਾਲੋਗ 

ਅਤੇ ਵੀਅਤਿਾਮੀ ਨਵੁੱ ਚ ਉਪਲਬਿ ਹਿ। 
ਇਹ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਦ ਆਰਾ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨਿਕਾਰਤ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ ਿਹੀਂ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ §§13300 - 13317) 

ਡਾਊਿਲੋਡ ਕਰਿ ਯੋਗ ਬੈਲਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਨਜਸਟਰਾਰ ਦ ਆਰਾ ਦੂਰ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ (RAVBM) ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ 
ਿਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਵੁੱ ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਕਸੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਘਰੇਲ  ਨਡਵਾਈਸ 'ਤੇ ਿਕਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਲਟ। ਨਫਰ ਵੋਟਰ ਿ ੰ  ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ 
ਨਗਣਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਿ ੰ  ਨਪਰੰ ਟ ਕਰਕੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰਨਜਸਟਰਾਰ ਿ ੰ  ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ §3007.7) 

ਡਾਇਰੈਕਟ-ਨਰਕਾਰਨਡੰਗ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ (DRE) ਪ ਰਾਣੀ ਵੋਰਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ। 
ਇੁੱਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਿ ਜ ੋਬੈਲਟ ਨਡਸਪਲੇ, ਨਜਸ ਨਵੁੱ ਚ ਵੋਟਰ ਦ ਆਰਾ ਨਕਰਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮਕੈਿੀਕਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰੋ-
ਔਪਟੀਕਲ ਨਹੁੱ ਸ ੇਹ ੰ ਦੇ ਹਿ, ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟਾਂ ਿ ੰ  ਨਰਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਜੋ ਇੁੱਕ ਕੰਨਪਊਟਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦ ੇਜ਼ਰੀਏ ਡੇਟਾ 'ਤ ੇਪਰਨਕਨਰਆ ਕਰਦਾ ਹੈ; 

ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਮੋਰੀ ਨਹੁੱ ਨਸਆਂ ਨਵੁੱ ਚ ਵੋਨਟੰਗ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਨਚੁੱ ਤਰਾਂ ਿ ੰ  ਨਰਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜਲਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚੋਣ ਨਦਵਸ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਿ। California ਨਵੁੱ ਚ “ਕੋਈ ਬਹਾਿਾ ਿਹੀਂ” ਛੇਤੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਸਸਟਮ ਹੈ 

ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਿ ੰ  ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਨਦਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦ ੇਸਮਰੁੱਥ ਿਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹਾਿਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹ ੰ ਦੀ। California ਨਵੁੱ ਚ, ਜਲਦੀ 
ਵੋਨਟੰਗ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 29 ਨਦਿ ਪਨਹਲਾਂ ਤੁੱਕ ਸ਼ ਰ  ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਨਵੁੱ ਚ ਰਨਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ, ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਨਦਿ ਤੋਂ ਦਸ ਨਦਿ 

ਪਨਹਲਾਂ ਸ਼ ਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਨਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਨਵੁੱ ਚ ਜਲਦੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਿ। 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ §19209) 
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ਚੋਣ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਯੋਜਿਾ (EAP) ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਨਿਕਾਰੀ ਦ ਆਰਾ ਪਰਸਤਾਨਵਤ, ਵੋਟਰ ਪਸੰਦ ਅਰਧਰਨਯਮ (VCA) ਦੇ ਅਿੀਿ ਚੋਣਾਂ ਆਯਨੋਜਤ ਕਰਿ ਬਾਰੇ ਨਵਸਤਨਰਤ 

ਯੋਜਿਾ। ਯੋਜਿਾ ਨਵੁੱ ਚ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੰ ਦੀਆਂ ਹਿ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡਰਪੌ-ਬੌਕਸ ਦੇ ਸਥਾਿਾਂ ਦੀ 
ਚੋਣ, ਨਵੁੱ ਤੀ ਪਰਭਾਵ ਅਤੇ ਜਿਤਾ ਤੁੱਕ ਪਹ ੰ ਚ ਦੀਆਂ ਯੋਜਿਾਵਾਂ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਇ ਦੇ ਿਾਲ ਇੁੱਕ ਮਸੌਦਾ ਯੋਜਿਾ ਨਲਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੁੱਕ 

ਜਿਤਕ ਸ ਣਵਾਈ ਪਰਨਕਨਰਆ ਦ ਆਰਾ ਇਸਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸੌਦਾ ਯੋਜਿਾ 'ਤੇ ਜਿਤਕ ਸ ਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤ ੇਬਾਅਦ ਇੁੱਕ ਸੋਿੀ 
ਗਈ ਮਸੌਦਾ ਯੋਜਿਾ ਿ ੰ  ਜਿਤਕ ਨਟੁੱ ਪਣੀ ਲਈ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਿਾ ਿ ੰ  ਅੰਤਮ ਰ ਪ ਨਵੁੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਅੰਤਮ ਯੋਜਿਾ ਨਜਸ ਿ ੰ  ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਤਕ ਨਟੁੱ ਪਣੀਆ ਂਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੁੱਕ ਸੋਿੀ ਗਈ ਅੰਤਮ ਯੋਜਿਾ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ 

ਆਯਨੋਜਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਤਮ ਚੋਣ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਯੋਜਿਾ (EAP) ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਰਤੋਂ 
ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸੋਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। EAP ਦਾ ਵੋਟਰ ਨਸੁੱ ਨਖਆ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਨਹੁੱ ਸਾ 
ਪਰਵਾਿਗੀ ਲਈ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਜਮਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਿਾਵਾਂ ਦਾ ਅਿ ਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਨਿਕਾਰੀ 
ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹ ੰ ਦੀਆਂ ਹਿ। 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ §§4000 - 4108) 

ਚੋਣ ਸਾਈਕਲ “ਚੋਣ ਸਾਈਕਲ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਰਸੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਚੀਜ਼ ਨਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਕ। 
1. “ਚੋਣ ਸਾਈਕਲ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ §§ 85309 ਜਾਂ 85500 ਦੇ ਅਿ ਸਾਰ, ਔਿਲਾਈਿ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, 

$1,000 ਜਾਂ ਵੁੱਿ ਦੇ ਯੋਗਦਾਿਾਂ ਜਾਂ ਸ ਤੰਤਰ ਖਰਨਚਆਂ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਕਰਿ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 90 ਨਦਿ ਪਨਹਲਾਂ ਸ਼ ਰ  ਹੋਣ 

ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੀ ਨਮਤੀ ਿ ੰ  ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਂ ਨਮਆਦ। (ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਭਾਗ 85204)। 
2. “ਚੋਣ ਸਾਈਕਲ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ Cal-Access ਉੱਤੇ ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਿਾਂ ਅਤੇ ਖਰਨਚਆਂ ਿ ੰ  ਵੇਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਿਾਲ, ਇੁੱਕ ਟਾਂਕ ਸਾਲ 

ਦੀ 1 ਜਿਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ  ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਮਆਦ। 
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ਚੋਣ ਅਨਿਕਾਰੀ  ਨਪਰਨਸੰਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿ ੰ  ਪੜਹ ਅਤੇ ਨਲਖ ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਜਸ ਿ ੰ  ਪੋਨਲੰਗ ਸਥਾਿ ਜਾਂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 
ਨਵਖੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰਨਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਦ ਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸਖਲਾਈ ਨਵੁੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੇ। ਪਨਹਲਾਂ ਪੋਲ 

ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਚੋਣ ਅਨਿਕਾਰੀ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਨਡਊਟੀਆਂ ਦ ੇਿਾਲ ਕਲੁੱ ਰਕ ਜਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯ ਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਿ। 
ਚੋਣ ਅਨਿਕਾਰੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਅਨਿਕਾਰਤ ਬੈਲਟ (ਵੋਟ- ਪਰਚੀਆਂ) ਜਾਰੀ 
ਕਰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਡਊਟੀਆਂ ਪ ਰੀਆ ਂਕਰਦੇ ਹਿ। 
(ਚੋਣ ਕੋਡ ਦ ਆਰਾ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵਜੋਂ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) 

ਚੋਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਬੰਿਿ ਪਰਣਾਲੀ (EIMS) Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ। 
ਇਲੈਕਟਰਨੋਿਕ ਪੋਲਬ ੁੱ ਕ (ਈ-ਪੋਲਬ ੁੱ ਕ) ਰਨਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਸ ਚੀ ਵਾਲੀ ਇੁੱਕ ਪਰਣਾਲੀ ਨਜਸ ਿ ੰ  ਨਕਸੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਵੁੱ ਚ ਨਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਵਰਨਤਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਨਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਦੀ ਅਨਿਕਾਰਤ ਸ ਚੀ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਨਵੁੱ ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹ ੰ ਦੇ ਹਿ; ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਕਸ ੇਵੋਟਰ 

ਦ ਆਰਾ ਬੈਲਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਿ ਅਤੇ ਦ ਹਰੀ ਵੋਨਟੰਗ ਿ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਨਵੁੱ ਚ ਵੋਟਰ ਇਨਤਹਾਸ ਿ ੰ  ਪਰਾਪਤ 
ਕਰਿ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਪੋਲਬ ੁੱ ਕ ਿ ੰ  ਨਕਸ ੇਵੋਨਟੰਗ ਪਰਣਾਲੀ ਿਾਲ ਜੋਨੜਆ ਿਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜ 

ਲਈ ਇਿਹ ਾਂ ਨਵੁੱ ਚ ਬੈਕਅੁੱਪ ਪਾਵਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

1. ਨਕਸੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਪੋਲਬ ੁੱ ਕ ਨਵੁੱ ਚ, ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ, ਹੇਠ ਨਦੁੱ ਤਾ ਸਾਰਾ ਵੋਟਰ ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਡੇਟਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਿਾਮ, ਪਤਾ, ਨਜ਼ਲਹਾ/ 
ਨਪਰਨਸੰਕਟ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ, ਵੋਟਰ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਵੋਟਰ ਿ ੰ  ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਿਹੀਂ, ਵੋਟ 

ਅਨਿਕਾਰੀ ਦ ਆਰਾ ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਿ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਿਹੀਂ, ਅਤੇ, ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿਹੀਂ (ਨਸਰਫ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਨਵੁੱ ਚ ਪਨਹਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰ)। 
2. ਨਕਸੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਪੋਲਬ ੁੱ ਕ ਨਵੁੱ ਚ ਹੇਠਾਂ ਨਦੁੱ ਤਾ ਵੋਟਰ ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ: ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਿੰਬਰ, 

ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨਮਕਉਨਰਟੀ ਿੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ। 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ §2183) 
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ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਲਟ ਨਡਲਵਰੀ ਇਸ ਨਕਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮ ੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਸੇ ਵੋਟਰ ਿ ੰ  ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਨਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਨਕਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਜਵੇਂ 
ਨਕ ਅਨਣਕਆਸੀ ਨਬਮਾਰੀ, ਨਕਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹ ਲਤ ਦੀ ਹੁੱਦ ਤੁੱਕ ਮਨਹਦ ਦ, ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਦ ਰਘਟਿਾਵਾਂ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੈਿੱਟ ਕਰਕੇ 
ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਜਹਾ ਕਰਿ ਨਵੁੱ ਚ ਅਸਮਰਥ ਹਿ। California ਉਿਹ ਾਂ 38 ਰਾਜਾਂ ਨਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਕ ਹੈ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਲਟ ਨਡਲਵਰੀ ਨਸਸਟਮ 

ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਿ। 

 ਪਰਤੀਨਕਰਤੀ ਬੈਲਟ  
 

ਅਨਜਹੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਨਵੁੱ ਚ ਉਪਲਬਿ ਕਰਾਈ ਇੁੱਕ ਛਪੀ ਹੋਈ ਬੈਲਟ ਦੀ ਇੁੱਕ ਕਾਪੀ ਨਜਸਦੀ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਜਵੇਂ 
ਨਕ ਨਕਸ ੇਨਵਸ਼ਸ਼ੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵੁੱ ਚ ਅਿ ਵਾਦ ਕੀਤਾ (ਨਮੂਨਾ ਬੈਲਟ ਦੇਖ)ੋ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਜ਼ਰ ਵਾਨਲਆਂ ਲਈ ਵੁੱਡੇ ਅੁੱਖਰ ਨਵੁੱ ਚ ਛਾਨਪਆ ਨਗਆ ਬੈਲਟ। 
ਵੋਟਰ ਡਾਕ ਦ ਆਰਾ ਇੁੱਕ ਪਰਤੀਨਕਰਤੀ ਬੈਲਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਪਰਤੀਨਕਰਤੀ ਬੈਲਟ ਕੋਈ ਅਨਿਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਿਹੀਂ 
ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿ ੰ  ਵੋਨਟੰਗ ਪਰਣਾਲੀ ਦ ਆਰਾ ਵਰਨਤਆ ਿਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਪਰਤੀਨਕਰਤੀ ਬੈਲਟ ਿ ੰ  ਆਪਣੀ ਅਨਿਕਾਰਤ ਬਲੈਟ ਿ ੰ  ਭਰਿ 

ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਿ। 

ਹੈਲਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵੋਟ ਅਨਿਨਿਯਮ (HAVA) 2002 ਨਵੁੱ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦ ਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੋਟ ਪਰਨਕਨਰਆਵਾਂ ਦੇ ਆਿ ਨਿਕੀਕਰਿ ਅਤੇ ਸ ਿਾਰ ਨਵੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਗਆ, 

ਹੈਲਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵੋਟ ਅਨਿਨਿਯਮ (HAVA) ਰਾਜ ਲਈ ਚੋਣ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਦੇ ਕਈ ਪਰਮ ੁੱ ਖ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਲਈ ਿਵੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘੁੱਟੋ- 
ਘੁੱਟ ਨਮਆਰ ਨਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਿ ੰ ਿ ਇਿਹ ਾਂ ਿਵੇਂ ਨਮਆਰਾਂ ਿ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਿ, ਵੋਨਟੰਗ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਿ ੰ  ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਿ ੰ  ਸ ਿਾਰਿ 

ਨਵੁੱ ਚ ਰਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਫੰਡ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। HAVA ਦੇ ਅਿ ਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਨਕ ਰਾਜ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ 
ਪਰਨਕਨਰਆਵਾਂ ਿ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਿ:  

1. ਆਰਜ਼ੀ ਵੋਨਟੰਗ 

2. ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 
3. ਅੁੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੁੱਪਗਰੇਡ ਕੀਤਾ ਵੋਨਟੰਗ ਉਪਕਰਿ 

4. ਰਾਜ ਨਵਆਪੀ ਵੋਟਰ ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਡੇਟਾਬੇਸ 

5. ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪਰਨਕਨਰਆਵਾਂ 
6. ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਨਕਨਰਆਵਾਂ 
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ਗੈਰ- ਨਕਨਰਆਸ਼ੀਲ ਵੋਟਰ ਨਕਸੇ ਵੋਟਰ ਿ ੰ  ਗੈਰ-ਨਕਨਰਆਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਾਉਂਟੀ ਿ ੰ  ਇਹ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਉਸੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਸ ੇਅੁੱਗੇ ਭੇਜਣ 

ਲਈ ਪਤੇ ਤੋਂ ਨਬਿਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਨਚੁੱ ਠੀ, ਜਾਂ, ਯ ਿਾਇਟੇਡ ਸਟੇਟਸ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਤਾ ਬਦਲੀ (NCOA) 

ਡੇਟਾਬੇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਕ ਵੋਟਰ ਕਾਉਂਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਨਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੋਸਟਰ 'ਤੇ 
ਨਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸੰਬੰਿੀ ਕੋਈ ਸਮੁੱਗਰੀ ਪਰਾਪਤ ਿਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੁੱਗੇ, ਨਜਹੜੇ ਗੈਰ-ਨਕਨਰਆਸ਼ੀਲ ਵੋਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸੰਘੀ 
ਆਮ ਚੋਣ ਨਵੁੱ ਚ ਵੋਟ ਿਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਿਹ ਾਂ ਿ ੰ  ਰੁੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੈਰ- ਨਕਨਰਆਸ਼ੀਲ ਵੋਟਰ ਪਤਾ ਪ ਸ਼ਟੀਕਰਿ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਬ 

'ਤੇ, ਉਸੇ ਪਤੇ ਿ ੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਇੁੱਕ ਪਟੀਸ਼ਿ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਇੁੱਕ ਿਵੀਂ ਵੋਟਰ ਰਰਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਿ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ 

ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਭਾਸ਼ਾ ਪਹ ੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ 
(LAAC) 

ਭਾਸ਼ਾ ਪਹ ੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (LAAC) ਦਾ ਗਠਿ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰਨਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਿ ੰ  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਵੁੱ ਚ ਸੀਮਤ ਨਿਪ ੰ ਿਤਾ ਵਾਲੇ 

ਵੋਟਰ ਦ ਆਰਾ ਚੋਣ ਪਰਨਕਨਰਆ ਤੁੱਕ ਪਹ ੰ ਚ ਿਾਲ ਜ ੜ ੇਮਾਮਨਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨਵੁੱ ਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਘੱਟ ਰਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਦੇ ਿ ਮਾਇੰਨਦਆਂ ਿ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਜਸ ਿ ੰ  ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹ ੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, 
ਨਜਸ ਿ ੰ  ਸਾਿਾਰਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਢੰਗ, ਜਾਂ ਨਕਸ ੇਅਨਜਹੇ ਢੰਗ ਜੋ ਵੋਟਰ ਲਈ ਪਹ ੰ ਚ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਅਸਾਿ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਦਆਂ 

ਵੋਟਰਾਂ ਿ ੰ  ਚੋਣ ਸਮੁੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਿ ਦਾ ਨਗਆਿ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜੋ ਨਸਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਅਨਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਿ ਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ROV 

ਕਮੇਟੀ ਿਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਨਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ (ਕਮੇਟੀ) ਇਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ 

ਕਰੇਗੀ। 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ §4005) 

ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੁੱਟ ਨਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਸਮ ਹ ਜੋ ਕੋਈ ਅਨਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਿ ਨਜਸ ਨਵੁੱ ਚ ਸੰਘੀ ਵੋਨਟੰਗ ਅਨਿਕਾਰ ਅਨਿਨਿਯਮ ਦੇ ਅਿੀਿ ਸੇਵਾ ਨਦੁੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੁੱਟ ਨਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਨਰਆਂ ਿਾਲ ਸੰਬੰਨਿਤ ਸਮੁੱਗਰੀ, ਵੋਨਟੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਨਵਿੀਆ ਂਦਾ ਵੋਟਰ ਪਸੰਦ 

ਅਰਧਰਨਯਮ (VCA) ਿਾਲ ਸੰਬੰਨਿਤ ਕਾਿ ੰ ਿ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਨਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
(ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦ ੇਹੁੱਕ ਬਾਰੇ ਅਨਿਨਿਯਮ ਦ ੇਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੁੱਟ ਨਗਣਤੀ ਪਰਾਵਿਾਿ) 

ਡਾਕ ਬੈਲਟ ਨਪਰਨਸੰਕਟ  ਪੋਰਲੰਗ ਸਥਾਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਿੀਿ, ਕੋਈ ਨਪਰਨਸੰਕਟ ਨਜਸ ਨਵੁੱ ਚ ਨਕਸ ੇਚੋਣ ਤੋਂ 88 ਨਦਿ ਪਨਹਲਾਂ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ 250 ਜਾਂ ਘੁੱਟ ਨਵਅਕਤੀ 
ਰਨਜਸਟਰ ਹਿ, ਿ ੰ  ਇੁੱਕ “ਡਾਕ ਬੈਲਟ ਨਪਰਨਸੰਕਟ” ਵਜੋਂ ਨਿਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਨਿਕਾਰੀ ਹਰ ਵੋਟਰ ਿ ੰ  ਨਕਸ ੇਅਰਜ਼ੀ ਦੀ 
ਲੋੜ ਦੇ ਨਬਿਾਂ ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਮ ਸ਼ਕਲ ਿ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਵੁੱਚ ਰ ਕਾਵਟ ਿ ੰ  ਸੀਮਤ ਕਰਿ ਲਈ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਿ ਦੀ ਪਹ ੰ ਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਹ ੰ ਚ ਨਵੁੱ ਚ ਸ ਿਾਰ ਕਰਿ ਲਈ 

ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆਂ ਸਮੁੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆਂ। ਉਪਕਰਿ ਦੇ ਿਮ ਿੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ: ਵਾਿ  ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਰੋਸ਼ਿੀ; ਉਿਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 

ਵਿੇਰੇ ਕ ਰਸੀਆਂ ਜੋ ਖੜਹੇ ਿਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ; ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਹ ੰ ਚਯੋਗ ਰਸਤੇ ਿ ੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸੰਕੇਤ; ਗਰੇਨਟੰਗ ਿ ੰ  ਕਵਰ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਪਾੜੇ, ਰੈਂਪ 

ਜਾਂ ਰਬੜ ਮੈਟ ਜਾਂ ਸ ਿਾਰੇ ਗਏ ਥਰਸ਼ੈਹੋਲਡ; ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖ ੁੱ ਲਹੇ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਡੋਰ ਸਟੌਪਰ; ਪਹ ੰ ਚਯੋਗ ਪਾਰਨਕੰਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਿਦੇਹੀ ਲਈ ਸੰਤਰੀ 
ਕੋਿ; ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਕਿਾਰੇ ਵੋਨਟੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਿ ਲਈ ਇੁੱਕ ਸ ਚਿਾ ਪਰਣਾਲੀ। 

ਮੋਬਾਈਲ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵੋਟਰ ਦ ੇਰਨਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਦ ਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੁੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਰੇਸ਼ਿ ਜੋ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੀ ਨਮਆਰ ਿ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ 
ਉਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਤਾ ਤਬਦੀਲੀ (NCOA) ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਡਟੇਾ ਨਜਸ ਨਵੁੱ ਚ ਉਿਹ ਾਂ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਿਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੰ ਦੇ ਹਿ ਨਜਿਹ ਾਂ ਿੇ ਯ ਿਾਇਟੇਡ ਸਟੇਟਸ 

ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਨਵੁੱ ਚ ਪਤੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ §2222) 

ਔਨਪਟਕਲ ਸਕਿੈਰ ਪ ਰਾਣੀ ਵੋਰਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ। 
ਇੁੱਕ ਕਾਗਜ਼-ਅਿਾਰਤ ਵੋਨਟੰਗ ਮਸ਼ੀਿ ਨਜਹੜੀ ਬੈਲਟ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਦ ਆਰਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਸ਼ਾਿ ਦਾ ਔਨਪਟਕਲ ਸਕੈਿ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਪੋਲ ਵਰਕਰ ਪ ਰਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। 
ਚੋਣ ਅਰਧਕਾਰੀ ਦੇਖੋ 

ਪੋਨਲੰਗ ਸਥਾਿ ਮਾਡਲ ਨਜਸ ਤੋਂ ਮੌਜ ਦਾ ਮਾਡਲ ROV ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਨਰਹਾ ਹੈ। 
ਸ਼ਬਦ California ਚੋਣ ਕੋਡ ਦ ੇਆਮ ਪਰਾਵਿਾਿਾਂ ਅਿੀਿ ਆਯੋਨਜਤ ਚੋਣ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਪਰਬੰਿਿ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਦੰਦਾ ਹੈ। ਮ ੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤ ੇ1,000 
ਤੁੱ ਕ ਵੋਟਰ ਵਾਲੇ ਨਪਰਨਸੰਕਟ ਿ ੰ  ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਲਈ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ “ਆਂਢ-ਗ ਆਂਢ ਅਿਾਨਰਤ” ਪੋਨਲੰਗ ਸਥਾਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਿ ੰ  ਡਾਕ 

ਨਵੁੱ ਚ ਬੈਲਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਲਈ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਦ ਆਰਾ ਪ ਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਮਲਦੀ ਹੈ। 
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਇੁੱਕ ਪਰਨਕਨਰਆ ਨਜਸ ਨਵੁੱ ਚ ਵੋਟਰ ਿ ੰ  ਗੈਰ-ਨਕਨਰਆਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਰੁੱਦ ਕੀਤੀ ਫ਼ਾਈਲ ਨਵੁੱ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਇੁੱਕ ਨਕਨਰਆਸ਼ੀਲ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਰਨਹਣ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇੁੱਕ ਪੋਸਟਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ। 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ §§2220 ਅਤੇ 2191) 
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ਨਪਰਨਸੰਕਟ (ਖੇਤਰ) ਨਕਸ ੇਕਾਉਂਟੀ ਜਾਂ ਰਾਜਿੀਨਤਕ ਅਨਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੁੱਕ ਭ ਗੋਨਲਕ ਖੇਤਰ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ California ਚੋਣ ਕੋਡ ਦੀ 
ਨਡਵੀਜ਼ਿ 12 ਦੇ ਚੈਪਟਰ 3 (§ 12200 ਦੇ ਿਾਲ ਸ਼ ਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ) ਦੇ ਅਿ ਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਪੋਨਲੰਗ ਸਥਾਿ ਮਾਡਲ” ਚੋਣ ਨਵੁੱ ਚ, ਉਸੇ 
ਨਪਰਨਸੰਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਿ ੰ  ਇੁੱਕੋ ਪੋਨਲੰਗ ਸਥਾਿ ਨਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਵੋਟ ਸੈਂਟਰ ਮਾਡਲ” ਚੋਣ ਨਵੁੱ ਚ, ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਪਰਨਸੰਕਟ ਤੋਂ 
ਵੋਟਰ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਸ ੇਵੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਿ। ROV ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੁੱਕ “ਪੋਨਲੰਗ ਸਥਾਿ ਮਾਡਲ” ਤੋਂ “ਵੋਟ ਸੈਂਟਰ 

ਮਾਡਲ” ਨਵੁੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਨਕਹਾ ਹੈ। 

ਨਪਰਨਸੰਕਟ ਬੋਰਡ California ਚੋਣ ਕੋਡ ਦ ਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਲਈ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਨਵੁੱਚ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚੋਣ 

ਅਨਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯ ਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵਅਕਤੀ, ਉਸ ਨਪਰਨਸੰਕਟ ਅਤੇ ਪੋਨਲੰਗ ਸਥਾਿ ਲਈ ਨਪਰਨਸੰਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਿ 

ਕਰਿਗੇ। ਉਹ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜਹ ਜਾਂ ਨਲਖ ਿਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਪਰਨਸੰਕਟ-ਬਰੋਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ ਿਹੀਂ 
ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਨਪਰਨਸੰਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਚਿਾ ਚੋਣ ਅਨਿਕਾਰੀ ਦ ਆਰਾ ਚੋਣ ਨਪਰਨਸੰਕਟ ਦ ੇਆਕਾਰ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਿਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਨਪਰਨਸੰਕਟ ਬੋਰਡ ਨਵੁੱ ਚ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਇੁੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਦੋ ਕਲੁੱ ਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 
ਚੋਣ ਅਰਧਕਾਰੀ ਦੇਖੋ। 

ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਦੇ ਨਬਆਿ ਇਹ ਨਬਆਿ ਉਿਹ ਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਅਹ ਦੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਿ ਨਜਿਾਂ ਕੋਲ ਨਿਯੰਤਨਰਤ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਜਿਹ ਾਂ ਿੇ ਕਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਿ 

ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਹੋਲਨਡੰਗ ਦਫਤਰ ਲਈ ਚੋਣ (FPPC ਫਾਰਮ 460) ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਨਵੁੱ ਚ $2,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੁੱਿ ਇਕੁੱਤਰ ਜਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਿ 

ਜਾਂ ਇਕੁੱਤਰ ਜਾਂ ਖਰਚ ਕਰਿੇ ਹਿ। ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਦੇ ਪਨਹਲੇ ਨਬਆਿਾਂ ਿ ੰ  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਤੋਂ 40 ਨਦਿ ਪਨਹਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ (ਚੋਣ ਤੋਂ 45 ਨਦਿ ਪਨਹਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਮਆਦ ਲਈ)। ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਦੇ ਦ ਜੇ ਨਬਆਿਾਂ ਿ ੰ  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਤੋਂ 12 ਨਦਿ 

ਪਨਹਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ (ਚੋਣ ਤੋਂ 17 ਨਦਿ ਪਨਹਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਮਆਦ ਲਈ)। 
(California ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ §§84200.5, 84200.7, ਅਤੇ 84200.8) 

ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ 
ਨਕਸ ੇਅਨਜਹੇ ਵੋਟਰ ਿ ੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਲੈਟ ਲਈ ਵਰਨਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਜਸਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਤ ਰੰਤ ਨਿਰਿਾਰਿ ਿਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਬੱਧ ਵੋਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਲਟ “ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮ ਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗ ਲਾਬੀ ਨਲਫਾਫੇ ਨਵੁੱ ਚ ਸੀਲ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਲਹਣ ਅਤੇ ਨਗਣਿ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਇਸਦੀ ਵੋਟਰ ਦ ੇਰਨਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵੁੱ ਚ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ §§4005 ਅਤੇ 4310) 
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ਜਿਤਕ ਨਟੁੱ ਪਣੀ ਦੀ ਨਮਆਦ ਜਿਤਾ ਲਈ ਮਸੌਦੇ, ਸੋਿੇ ਗਏ ਮਸੌਦੇ, ਅੰਤਮ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ, ਸੰਸ਼ੋਨਿਤ ਅੰਤਮ ਚੋਣ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਿਨਾ (EAP) ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਿ ਲਈ ਕਾਿ ੰ ਿੀ ਚੌਦਾਂ ਨਦਿਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਨਮਆਦ। 

ਜਿਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਮੀਨਟੰਗ ਚੋਣ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਿਨਾ (EAP) ਦੀ ਨਸਰਜਣਾ ਕਰਿ ਲਈ ਜਿਤਕ ਰਾਇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰਨਜਸਟਰਾਰ ਦ ਆਰਾ 
ਆਯਨੋਜਤ,ਕਾਿ ੰ ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ ਨਚਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪਰਕਾਨਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖ ੁੱ ਲਹੀਆਂ ਮੀਨਟੰਗਾਂ। 

ਜਿਤਕ ਸ ਣਵਾਈ ਇੁੱਕ ਅਨਿਕਾਰਤ ਮੀਨਟੰਗ ਨਜੁੱ ਥ ੇਜਿਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਿਾਬੁੱ ਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਤੁੱਥ ਸ ਣਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਦੰਦੇ ਹਿ। 

ਜਿਤਕ ਸੇਵਾ ਘੋਸ਼ਣਾ (PSA) ਜਿਤਕ ਨਹੁੱ ਤ ਨਵੁੱ ਚ ਸ ਿੇਹਾ, ਜੋ ਨਕਸੇ ਸਮਾਨਜਕ ਮ ੁੱ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਿ ੰ  ਵਿਾਉਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਵੁੱਈਏ ਅਤੇ ਨਵਹਾਰ ਿ ੰ  
ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਿਾਲ, ਨਬਿਾਂ ਨਕਸ ੇਮ ੁੱ ਲ ਦੇ, ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਵੋਟਰ ਦਾ ਰਨਜਸਟਰਾਰ (ROV) Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਨਵੁੱ ਚ ਇੁੱਕ ਨਵਭਾਗ ਜੋ ਵੋਟਰ ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹੈ। 
ਦ ਰ ਪਹ ੰ ਚਯੋਗ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ (RAVBM) ਇੁੱਕ ਨਸਸਟਮ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਨਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਕਸ ੇਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਨਵਦੇਸ਼ ਨਵੁੱ ਚ ਮੌਜ ਦ ਵੋਟਰ, ਜ ੋ

ਚੋਣ ਅਨਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਮਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵੋਟ ਦਾ ਨਰਕਾਰਡ ਛਾਪਣਗੇ, ਲਈ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਨਿਸ਼ਾਿ 

ਲਾਉਣ ਦੇ ਇੁੱਕੋ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦ ਰ ਪਹ ੰ ਚਯੋਗ ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਨਸਸਟਮ ਨਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ ਕਦ ੇਵੀ ਨਕਸ ੇਵਨੋਟੰਗ ਪਰਣਾਲੀ ਿਾਲ 

ਜ ਨੜਆ ਿਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ §3016.5) 

ਬਦਲਵੀਂ ਬੈਲਟ ਹੇਠ ਨਲਖੀਆ ਂਸਨਥਤੀਆਂ ਨਵੁੱ ਚੋਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵੁੱ ਚ ਨਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਬੈਲਟ: ਬੈਲਟ ਪਰਾਪਤ ਿਹੀਂ ਹੋਈ, ਗ ੰ ਮ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਿਾਲ ਨਿਸ਼ਾਿ 

ਲਗਾਇਆ ਨਗਆ, ਜਾਂ ਨਕਸ ੇਵੁੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਨਵੁੱ ਚ ਬੇਿਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੋਟਰ ਿ ੰ  ਦ ਜੀ ਜਾਂ ਬਦਲਵੀਂ ਬੈਲਟ ਜਾਰੀ ਕਰਿ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਦੋਹਰੀ ਵੋਨਟੰਗ ਿ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਨਹਲੀ ਬੈਲਟ ਿ ੰ  ਚੋਣ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਬੰਧਨ ਪਰਣਾਲੀ (EIMS) ਨਵੁੱ ਚ ਰੁੱਦ ਕਰ 

ਨਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ §4005) 
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ਰੋਸਟਰ ਕਰਮ-ਸ ਚੀ ਨਕਸ ੇਚੋਣ ਲਈ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦੀ ਅਨਿਕਾਰਤ ਸ ਚੀ, ਜੋ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਰ ਪ ਨਵੁੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੁੱਕ ਵਾਰੀ ਵੋਟਰ ਦ ਆਰਾ 
ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਿ ਜਾਂ ਚੋਣ ਅਨਿਕਾਰੀ ਦ ਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਿ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸਟਰ ਉਿਹ ਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਨਿਕਾਰਤ ਕਰਮ-ਸ ਚੀ ਬਣ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਜਿਹ ਾਂ ਿੇ ਚੋਣ ਨਵੁੱ ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਰ ਕਰਮ-ਸੂਚੀ ਹਾਰ ਿਹੀਂ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ §14109) 

ਿਮ ਿਾ ਬੈਲਟ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਲਈ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ (CVIG) ਦੇ ਅੰਦਰ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਿ ੰ ਿ ਅਿੀਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 

ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਿਾਲ, ਿਮ ਿਾ ਬੈਲਟ ਇੁੱਕ ਅਨਿਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਦੀ ਇੁੱਕ ਮਹੁੱਤਵਪ ਰਿ ਿਕਲ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ; ਪਰ, ਿਮ ਿਾ ਬੈਲਟ ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਿਹੀਂ 
ਹ ੰ ਦੀ ਅਤੇ ਿਾ ਹੀ ਇਸ ਿ ੰ  ਨਕਸੇ ਅਨਿਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਛਾਨਪਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੁੱ ਚ ਵਾਿ  ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਨਜਸ ਿਾਲ 

ਇਹ ਵੋਟ ਨਗਣਿ ਵਾਲੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦ ਆਰਾ ਿਾ-ਪੜਹਿਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਿ ਵਾਨਦਤ ਸੰਸਕਰਿ Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਨਵੁੱ ਚ ਹੇਠ 

ਨਲਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਵੁੱ ਚ ਉਪਲਬਿ ਹਿ: ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚੀਿੀ, ਟੈਗਾਲੋਗ ਅਤੇ ਵੀਅਤਿਾਮੀ। 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ §13303) 

ਸ ਰੁੱ ਨਖਅਤ ਬੈਲਟ ਕੰਟੇਿਰ / ਟਰਾਂਸਫਰ 

ਨਡਵਾਈਸ 

ਇੁੱਕ ਤਾਲਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸ ਰੁੱ ਨਖਅਤ ਕੰਟੇਿਰ ਜੋ ਨਕਸੇ ਡਰੌਪ-ਬੌਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁੱ ਨਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੁੱਲਾ ਕੰਟਿੇਰ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਜੇ ਨਕਸ ੇਸ ਰੁੱ ਨਖਅਤ ਬੈਲਟ ਕੰਟੇਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਕਸੇ ਡਰੌਪ-ਬੌਕਸ ਦ ੇਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਲਟਾਂ (ਵੋਟ-ਪਰਚੀਆ)ਂ ਨਸੁੱ ਿਾ ਉਸ ਕੰਟੇਿਰ 

ਨਵੁੱ ਚ ਜਮਹਾ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿ। ਸਾਰੇ ਡੌਪ-ਬੌਕਸ ਲਈ ਨਕਸੇ ਸ ਰੁੱ ਨਖਅਤ ਬੈਲਟ ਕੰਟੇਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਸੈਮੀਫਾਈਿਲ ਅਨਿਕਾਰਤ ਿਤੀਜੇ ਬੈਲਟ ਇਕੁੱਤਰ ਕਰਿ, ਉਿਹ ਾਂ 'ਤੇ ਪਰਨਕਨਰਆ ਕਰਿ ਅਤੇ ਨਮਲਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਜਿਤਕ ਪਰਨਕਨਰਆ ਅਤੇ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪੁੱਿਰੀ ਚੋਣ ਲਈ, 

ਚੋਣ ਦੀ ਰਾਤ ਿ ੰ  ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਿ ੰ  ਿਤੀਨਜਆਂ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਕਰਿਾ। ਸੈਮੀਫਾਈਿਲ ਅਨਿਕਾਰਕ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨਵੁੱ ਚ ਕ ਝ, ਜਾਂ 
ਸਾਰੀਆਂ,ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਵੋਟ ਦੇ ਕ ੁੱ ਲ ਜੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ। 

ਸਟਾਫ਼ ਵਾਲਾ ਡਰਪੌ-ਬੌਕਸ ਡਰੌਪ-ਬੌਕਸ ਜਾਂ ਸ ਰੁੱ ਨਖਅਤ ਬੈਲਟ ਕੰਟੇਿਰ ਜੋ ਅਨਜਹੀ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਰੁੱ ਨਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਕਸ ੇਲਾਈਵ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਜ਼ਰ ਨਵੁੱ ਚ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ 
ਡਰੌਪ-ਬੌਕਸ ਦੀ ਸਨਥਤੀ 'ਤੇ ਨਿਯ ਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਸਟੀ ਜਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਰੌਪ-ਬੌਕਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਿੀ ਕਰਿ ਦੇ 
ਉਦੇਸ਼ ਿਾਲ ਰੁੱ ਨਖਆ ਨਗਆ ਕੋਈ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ਼ ਵਾਲਾ ਡਰੌਪ-ਬੌਕਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਦਿ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ 
ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਿਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਨਬਿ ਸਟਾਫ਼ ਵਾਲਾ ਡਰੌਪ-ਬੌਕਸ ਅਨਜਹਾ ਸ ਰੁੱ ਨਖਅਤ ਡਰੌਪ-ਬੌਕਸ ਜੋ ਨਿਗਰਾਿੀ ਲਈ ਨਕਸੇ ਲਾਈਵ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 
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ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ (VBM) Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਦ ੇਸਾਰੇ ਰਨਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਿ ੰ  ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਨਦਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ- 
ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਕੌਾ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਬੈਲਟ ROV ਿ ੰ  ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿ, 

ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਨਲਫਾਫੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਿ ੰ  ਸੰਬੰਨਿਤ ਵੋਟਰ ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਿਾਲ ਨਮਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਂ ਪੁੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕੇ ਨਕ ਇਹ ਮਲੇ ਖਾਂਦੇ ਹਿ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲਟ ਿ ੰ  ਨਲਫਾਫੇ ਤੋਂ ਵੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਫਰ ਇਸ ਿ ੰ  ਟੈਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ §4005) 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਪਤ ਇੁੱਕ ਸਥਾਿ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਿ ੰ  ਵੋਟ ਪਾਉਣ; ਆਪਣੀ ਡਾਕ ਬੈਲਟ ਛੁੱਡਣ; ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਨਜਸਟਰ 

ਕਰਿ; ਜਾਂ ਇੁੱਕ ਆਰਜ਼ੀ, ਬਦਲਵੀਂ, ਜਾਂ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ, 

ਰਵਾਇਤੀ ਪੋਨਲੰਗ ਸਥਾਿ ਿਾਲੋਂ ਵੁੱਡੇ ਸਥਾਿ ਹ ੰ ਦੇ ਹਿ, ਇੁੱਥੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਵਿੇਰੇ ਵੋਨਟੰਗ ਨਡਵਾਈਸ ਅਤੇ ਵਿੇਰੇ ਚੋਣ 

ਅਨਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਿਹ ਾਂ ਲਈ ਉਿਹ ਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੋਨਲੰਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਹ ੰ ਦੇ ਹਿ। ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ 
ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ §§2170, 4005, ਅਤੇ 4007) 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਕ ਵੋਟਰ ਪਸੰਦ ਅਰਧਰਨਯਮ ਦੇ ਅਿੀਿ ਚੋਣਾਂ ਨਕਵੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਹਿ। ਮ ੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵੁੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਪੋਨਲੰਗ ਸਥਾਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਚੋਣ ਦੇ ਸ ਮੇਲ ਿ ੰ  ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ §14428) 

VoteCal ਪਨਹਲਾਂ CalVoter ਵਜੋਂ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 
ਹੈਲਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵੋਟ ਅਨਿਨਿਯਮ (HAVA) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਾਲ, VoteCal, ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਦ ਆਰਾ ਨਵਕਸਤ ਅਤੇ ਪਰਬੰਨਿਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਨਕਰਤ ਰਾਜ-ਨਵਆਪੀਵੋਟਰ ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕਾਉਂਟੀ ਨਸਸਟਮ ਿਾਲ ਜ ੜੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡ ਪਲੀਕੇਟ 

ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਿਵੀਆ ਂਅੁੱਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਰ ਿ ੰ  ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ। 
VoteCal ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਿਾਣਕਾਰੀ ਬੰਧਨ ਪਰਣਾਲੀ (EIMS) ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਸ ਿਾਰ ਅਤੇ ਮ ੜ-ਵਸੇਬਾ ਨਵਭਾਗ, 

ਜਿਤਕ ਨਸਹਤ ਦਾ ਨਵਭਾਗ ਅਤ ੇਮੋਟਰ ਵਾਹਿ ਦੇ ਨਵਭਾਗ ਿਾਲ ਅੰਤਰ-ਨਕਨਰਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਿ-ਪਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
(2002 ਦਾ ਹੈਲਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵਟੋ ਅਰਧਰਨਯਮ ) 
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ਵੋਟਰ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਿਤੀ ਫਾਰਮ (VARF) Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ “ਰਨਜਸਟਰਡ” ਵੋਟਰ ਲਈ ਹੇਠ ਨਦੁੱ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮ: 

1. ਪਤਾ ਜਾਂ ਡਾਕ ਪਤਾ ਬਦਲਣਾ (ਜੇ Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਨਹਣ ਦੀ ਜਗਹਾ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ) 

2. ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਿ ੰ  ਬਦਲਣਾ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਚੀਿੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਟੈਗਾਲੋਗ, ਵੀਅਤਿਾਮੀ, ਨਹੰਦੀ, ਜਪਾਿੀ, ਖਮੇਰ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆਈ) 

3. ਇੁੱਕ ਪਰਤੀਨਕਰਤੀ ਬੈਲਟ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਕਰਿਾ 
4. ਸਥਾਈ ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਸਨਥਤੀ ਿ ੰ  ਬਦਲਣਾ 
5. ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵੁੱ ਚ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਜਾਂਜ ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਿ ੰ  ਠੀਕ ਕਰਿਾ 
6. ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ (CVIG) ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਤੋਂ ਔਪਟ-ਆਉਟ (ਬਾਹਰ ਰਨਹਣਾ) 
7. ਵੋਟਰ ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਰੁੱ ਦ ਕਰਿਾ 
8. ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦ ੇਨਕਸੇ ਨਮਰਤਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਰੁੱ ਦ ਕਰਿੀ 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §§2150 - 2168) 

ਵੋਟਰ ਨਸੁੱ ਨਖਆ ਅਤੇ ਪਹ ੰ ਚ ਗੁੱਠਜੋੜ (VEOC) ਕਾਉਂਟੀ ਨਵੁੱ ਚ ਨਸੁੱ ਨਖਆ ਦੇ ਮੌਨਕਆਂ ਿ ੰ  ਵਿਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੁੱਕ ਪਹ ੰ ਚ ਅਤੇ ਜ ੜਾਵ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਿ ੰ  ਵਿਾਉਣ ਿਾਲ ਜ ੜ ੇ

ਮਾਮਨਲਆਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰਨਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਿ ੰ  ਸਲਾਹ ਨਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਫ਼ਾਨਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਠਜੋੜ ਨਵੁੱ ਚ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਿਾਂ ਦੇ ਿ ਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਨਜਿਹ ਾਂ ਿੇ ਨਸੁੱ ਨਖਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੁੱਕ ਪਹ ੰ ਚ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪਰਦਰਨਸ਼ਤ ਕੀਤਾ 
ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਨਸਟੀ ਚੋਣ ਅਨਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਗੁੱਠਜੋੜ ROV ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸਮਰੁੱਥਾ ਨਵੁੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। 

ਵੋਟਰ ਨਸੁੱ ਨਖਆ ਅਤੇ ਪਹ ੰ ਚ ਯੋਜਿਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਿਨਾ (EAP) ਨਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਦ ਆਰਾ ਪਰਵਾਿਗੀ ਨਦੁੱ ਤੀ 
ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਿਾ ਨਵੁੱ ਚ ਇਹ ਜ਼ਰ ਰ ਦੁੱ ਨਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਨਿਕਾਰੀ , ਵੋਟਰ ਪਸੰਦ ਅਰਧਰਨਯਮ 
(VCA) ਦੀਆ ਂਨਸੁੱ ਨਖਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੁੱਕ ਪਹ ੰ ਚ ਿਾਲ ਜ ੜ ੇਖਾਸ ਪਰਾਵਿਾਿ ਿ ੰ  ਨਕਵੇਂ ਪ ਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਜਸ ਨਵੁੱ ਚ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, 

ਜਿਤਕ ਨਸੁੱ ਨਖਆ ਮੀਨਟੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਿਾਲ ਨਸੁੱ ਿੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਿਹ ਾਂ ਿ ੰ  ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਿਵੇਂ ਤਰੀਨਕਆਂ ਅਤੇ 
ਨਲਖਤੀ ਸਮੁੱਗਰੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਿ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਿਤਾ ਬਾਰੇ ਸ ਨਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 
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ਵੋਟਰ ਨਸੁੱ ਨਖਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਨਿਕਾਰੀ ਿ ੰ  ਵੋਟਰ ਿ ੰ  ਚੋਣ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਿਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਦੁੱਸਣ ਲਈ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਦੋ ਟੀਚਾਬੁੱ ਿ ਵੋਟਰ ਨਸੁੱ ਨਖਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਿ। ਨਿਰਿਾਰਤ ਨਿਸ਼ਾਿਾਬੁੱ ਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨਵੁੱਚ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਵੋਟਰ ਨਸੁੱ ਨਖਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ (ਕਾਉਂਟੀ ਦ ਆਰਾ 
ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਇੁੱਕ) ਅਤੇ ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਹ ੰ ਚ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਵੁੱ ਚ ਵਾਿਾ ਕਰਿ ਲਈ 

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਵੋਟਰ ਤੁੱਕ ਪਹ ੰ ਚ ਵੋਨਟੰਗ ਪਰਨਕਨਰਆ ਬਾਰੇ, ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਕਨਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਿਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਰਸਾਰਿ ਕਰਿਾ। 
ਵੋਟਰ ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਅਰਜ਼ੀ ਰਰਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਖੋ 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §2188) 

ਵੋਟਰ ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਕਾਰਡ ਰਰਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਖੋ 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ §2158) 

ਵੋਟਰ ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਫਾਰਮ ਰਰਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਖੋ 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ §2162) 

ਵੋਟਰ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਪ ਸ਼ਟੀਕਰਿ ਕਾਰਡ ਵੋਟਰ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਪ ਸ਼ਟੀਕਰਿ ਕਾਰਡ (8D2 ਕਾਰਡ) ਪਨਹਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਅੁੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਡਾਕ ਦ ਆਰਾ ਭਨੇਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਨਕਸ ੇਵੋਟਰ ਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਿ ਲਈ ਵਰਨਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਵੋਟਰ ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਫ਼ਾਈਲ ਦਾ ਪਰਬੰਿਿ ਕਰਿ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ 
ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਿ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂਉਹਿਾਂ ਿ ੰ  ਸਹੀ ਕਰਿ ਲਈ ਵਰਨਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਜਿਹ ਾਂ ਿੇ ਆਪਣੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਬਦਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। (California ਚੋਣ ਕੋਡ §§2191, 2220, & 2240 - 2231) 

ਵੋਟਰ ਪ ਸ਼ਟੀਕਰਿ ਪਰਣਾਲੀ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਨਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਕਸੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਵਖੇ ਵੋਟਰ ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਡੇਟਾ ਤੁੱਕ ਤ ਰੰਤ ਪਹ ੰ ਚ ਕਰਿ ਲਈ ਇੁੱਕ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ 
ਪਰਣਾਲੀ। 
ਇਲੈਕਟਰਾਰਨਕ ਪੋਲਬੁੱ ਕ ਦੇਖੋ। 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ §359.2) 
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ਵੋਟਰ ਪਸੰਦ ਅਨਿਨਿਯਮ (VCA) ਸੇਿੇਟਰ Ben Allen ਦ ਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਗਆ, 2016 ਨਵੁੱ ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਇੁੱਕ ਿਵਾਂ California ਕਾਿ ੰ ਿ (SB450) ਜੋ ਵੋਟਰ ਲਈ 

ਵਿੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹ ਲਤ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਇੁੱਕ ਿਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਿੀਿ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਨਗਆ ਦੇ ਕੇ, California ਨਵੁੱ ਚ 

ਚੋਣ ਿ ੰ  ਆਿ ਨਿਕ ਬਣਾਏਗਾ। 
ਇਹ ਿਵਾਂ ਚੋਣ ਮਾਡਲ ਹੇਠਾਂ ਨਦੁੱ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦ ਆਰਾ ਵੋਟਰ ਿ ੰ  ਇਹ ਚ ਣਿ ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਦੰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਕਵੇਂ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਨਕੁੱ ਥੇ 
ਪਾਉਣੀ ਹੈ: 

1. ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਿ ੰ  ਇੁੱਕ ਬੈਲਟ ਭੇਜਣੀ 
2. ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਵੋਨਟੰਗ ਦਾ ਨਵਸਤਾਰ ਕਰਿਾ 
3. ਵੋਟਰ ਿ ੰ  ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦ ੇਅੰਦਰ ਨਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਵਖੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਨਗਆ ਦੇਣੀ 

ਇਸ ਕਾਿ ੰ ਿ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਉਂਟੀਆ ਂਿ ੰ  ਕ ਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਵੁੱ ਚ ਡਾਕ ਦ ਆਰਾ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 
ਨਵੁੱ ਚ ਵਾਿਾ ਕਰਿਾ ਹੈ। 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ §§3017, 15320, & 4005 - 4008) 

ਵੋਨਟੰਗ ਪਹ ੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ 
(VAAC) 

ਵੋਨਟੰਗ ਪਹ ੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (VAAC) ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰਰਿਸਟਰਾਰ (ROV) ਿ ੰ  ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਲਈ 

ਚੋਣ ਤੁੱਕ ਪਹ ੰ ਚ ਨਵੁੱ ਚ ਸ ਿਾਰ ਨਲਆਉਣ ਸੰਬੰਿੀ ਮਾਨਮਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਅਤੇ 
ਵੋਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹ ੰ ਚ ਨਵੁੱ ਚ ਸ ਿਾਰ ਕਰਿ ਲਈ ਨਸਫ਼ਾਨਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਨਜਿਹ ਾਂ ਨਵੁੱ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਜ਼ਰ 

ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ, ਅਤੇ ਬੋਲ਼ੇ, ਜਾਂ ਸ ਣਿ ਨਵੁੱ ਚ ਮ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ, ਪਰ ਇਿਹ ਾਂ ਤੁੱਕ ਹੀ ਸੀਨਮਤ ਿਹੀਂ ਹਿ। ਕਮੇਟੀ ਨਵੁੱ ਚ 

ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਨਜਸ ਿੇ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਲਈ ਪਹ ੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਅਿ ਭਵ ਦਾ 
ਪਰਦਰਸ਼ਿ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਸਟੀ ਚੋਣ ਅਨਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮਰੁੱਥਾ ਨਵੁੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। 

ਵੋਨਟੰਗ ਨਡਵਾਈਸ ਬੈਲਟ ਕਾਰਡ ਿ ੰ  ਨਿਸ਼ਾਿ ਲਗਾਉਣ, ਪੰਚ ਕਰਿ, ਜਾਂ ਸਲੋਟ ਕਰਿ ਦ ਆਰਾ ਵੋਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬੈਲਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਦੇ 
ਿਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਰਨਤਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਡਵਾਈਸ। 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ ਨਡਵੀਜ਼ਿ 19) 



ਅੰਤਕਾ A - ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 
ਸ਼ਬਦ/ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ 

ਵੋਨਟੰਗ ਮਸ਼ੀਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਨਡਵਾਈਸ, ਨਜਸ ਨਵੁੱ ਚ ਕੋਈ ਨਪਰਨਸੰਕਟ ਔਰਟਕਲ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਰਕਾਰਰਡੰਗ ਇਲੈਕਟਰਾਰਨਕ 
(DRE) ਵੋਨਟੰਗ ਪਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੁੱਕ ਹੀ ਸੀਨਮਤ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਵੁੱਚ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਕਦੀ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ, ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਟੈਬ ਲੇਸ਼ਿ ਅਤੇ ਨਪਰੰ ਟ ਆਉਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਪੁੱਸ਼ਟ, ਮਿ ੁੱ ਖੀ-ਪੜਹਿਯੋਗ ਨਰਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ 

ਲਈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਵਿਾਇਕ ਦੇ ਪੁੱਖ ਨਵੁੱ ਚ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨਵਰ ੁੱ ਿ, ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕ ੁੱ ਲ ਨਗਣਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ ਨਡਵੀਜ਼ਿ 19) 

ਵੋਨਟੰਗ ਨਸਸਟਮ ਕੋਈ ਬੈਲਟ ਪਾਉਣ, ਵੋਟ ਿ ੰ  ਟੈਬ ਲੇਟ ਕਰਿ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੁੱਕ ਮਕੈਿੀਕਲ, ਇਲੈਕਟਰੋਮਕੈਿੀਕਲ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਨਸਸਟਮ, ਅਤੇ 
ਇਸਦਾ ਸਾਫਟਵਅੇਰ, ਜਾਂ ਇਿਹ ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਯਜੋਿ। “ਵੋਨਟੰਗ ਨਸਸਟਮ” ਨਵੁੱ ਚ ਦੂਰ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਪਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਹੀਂ 
ਹ ੰ ਦੀ। 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ ਨਡਵੀਜ਼ਿ 19) 

ਵੋਟਰ-ਤਸਦੀਕਸ਼ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਔਨਡਟ ਟਰੇਲ 
(VVPAT) 

1 ਜਿਵਰੀ, 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਰਕਾਰਰਡੰਗ ਇਲੈਕਟਰਾਰਨਕ (DRE) ਵਨੋਟੰਗ ਮਸ਼ੀਿ ਨਵੁੱ ਚ ਇੁੱਕ 

ਪਹ ੰ ਚਯੋਗ ਵੋਟਰ-ਤਸਦੀਕਸ਼ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਔਨਡਟ ਟਰੇਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਵਨੋਟੰਗ ਮਸ਼ੀਿ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰ ੇਵੋਟਰਾਂ ਿ ੰ  
ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਿ ੰ  ਅੰਤਮ ਰ ਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਇਸ ਛਪ ੇਹੋਏ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਰਕਾਰਡ ਨਵੁੱਚ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ 
ਸਮੀਨਖਆ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੁੱਕ ਵਾਰ ਬੈਲਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਲਟ ਦਾ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਰਕਾਰਡ, ਚੋਣ ਔਨਡਟ ਟਰੇਲ ਦੇ 
ਨਹੁੱ ਸ ੇਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਨਟੰਗ ਮਸ਼ੀਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁੱਖ ਨਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ ੁੱ ਿਤਾ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 
California ਚੋਣ ਕੋਡ ਦੇ ਅਿ ਸਾਰ, ਵੋਟਰ ਿ ੰ  ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਛਨਪਆ ਹੋਇਆ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਰਕਾਰਡ ਿਹੀਂ ਨਮਲਦਾ ਹੈ। 
(California ਚੋਣ ਕੋਡ § 19250) 

 


