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ਭੂਮਿਕਾ 

California ਦ ੇਿੋਟਰ ਪ੍ਸੁੰਦ ਅਵਧਵਨਯਿ (VCA), ਜਾੀਂ ਸਨੇੈਟ ਵਬਿੱਲ (SB) 450 (Allen, D-26) ‘ਤ ੇ29 ਸਤੁੰਬਰ, 2016 ਨੂੁੰ  ਕਨੂੁੰ ਨੀ 

ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਨ, ਵਜਸ ਅਨ ਸਾਰ California ਚੋਣ ਕੋਡ ਵਿਿੱਚ ਧਾਰਾ 4005 ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਜਸ ਨਾਲ 

ਅਵਧਕਾਵਰਕ ਕਾਉੀਂਟੀਆੀਂ ਨੂੁੰ , ਕ ਝ ਜ਼ਰਰੂਤਾੀਂ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਾੀਂ ਦ ੇਸ ਪ੍ਰਿਾਈਜ਼ਰਾੀਂ ਦ ੇਬੋਰਡ ਤੋਂ ਿਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਲਣ ‘ਤ ੇਡਾਕ ਦ ਆਰਾ ਚਣੋਾੀਂ 

ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। VCA ਦ ੇਤਵਹਤ, ਸਾਰ ੇਿਟੋਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਚੋਣ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ 29 ਵਦਨ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ ੂਕਰਦ ੇਹੋਏ 

ਡਾਕ ਵਿਿੱਚ ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ੍ ਇਿੱਕ ਬਲੈਟ ਭੇਵਜਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਹਰਕੇ ਕਾਉੀਂਟੀ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ, ਕਾਉੀਂਟੀ ਵਿਿੱਚ ਬਹ ਤ ਸਾਰ ੇਬਲੈਟ 

ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਣੇ ਅਤੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਜਿੱਥ ੇਕਾਉੀਂਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਿੀ ਿਟੋਰ ਆਪ੍ਣੀ ਿੋਟ ਪ੍ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ 

ਬਹ ਤ ਸਾਰ ੇਅਵਜਹ ੇਚੋਣ ਸ ਧਾਰਾੀਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹ ੈਜ ੋਿਟੋ ਪ੍ਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ੍ਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਿਧਾ ਕ ੇਿਟੋਰਾੀਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਿੋਟਰਾੀਂ ਦੀ 

ਸ਼ਿਲੂੀਅਤ ਨੂੁੰ  ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾੀਂ ਵਕਿੇਂ ਕਰਿਾਈਆੀਂ ਜਾੀਂਦੀਆੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਾੀਂ ਤਰੀਵਕਆੀਂ ਨੂੁੰ  ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। 

VCA ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ, ਚੋਣਾੀਂ ਰਿਾਇਤੀ ਪ੍ੋਵਲੁੰਗ ਪ੍ਲੇਸ ਿਾਡਲ ਦ ੇਤਵਹਤ ਕਰਿਾਈਆੀਂ ਜਾੀਂਦੀਆੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿਟੋ ਪ੍ਾਉਣਾ ਅਤੇ 

ਪ੍ੋਵਲੁੰਗ ਦੀ ਥਾੀਂ ਦ ੇਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸੁੰਯ ਕਤ ਿਾਡਲ ਸੀ। ਚਣੋ ਕੋਡ §12261(a) ਕਾਉੀਂਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀਆੀਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਿੀ 

ਬਣਾਉੀਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ 1000 ਿੋਟਰਾੀਂ ਲਈ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਿਾਲੇ ਵਪ੍ਰਵਸੁੰਕਟ (ਿੇਤਰ) ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲਈ 

ਇਿੱਕ ਿਿੱਿਰੀ ਿੋਵਟੁੰਗ ਦੀ ਥਾੀਂ ਹਿੋੇ (ਇਹ ਉਹ ਡੇਟਾ ਿੀ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਉੀਂਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੁੰ  ਹਰਕੇ ਿੋਵਟੁੰਗ ਵਪ੍ਰਵਸੁੰਕਟ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ ਚੋਣ 

ਨਤੀਵਜਆੀਂ ਦੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦੁੰਦਾ ਹੈ)। 2002 ਵਿਿੱਚ, California ਚੋਣ ਕੋਡ ਵਿਿੱਚ ਵਕਸ ੇਿੀ ਿੋਟਰ ਨੂੁੰ  ਸਥਾਈ ਡਾਕ 

ਰਾਹੀ ੀਂ ਿੋਟ ਸਵਥਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ੍ ਡਾਕ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਬੈਲਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ; 

ਕੋਈ ਿੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣਾ ਚਾਹ ੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੁੰ  ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਸਬਵਿਟ ਕਰਨੀ ਪ੍ਿਗੇੀ ਜਾੀਂ ਉਸ ਦੇ 

ਵਨਰਧਾਰਤ ਪ੍ੋਵਲੁੰਗ ਸਥਾਨ 'ਤ ੇਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣੀ ਪ੍ਿੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੇ ਿੋਵਟੁੰਗ ਦੇ ਿੇਤਰ ਅਤੇ ਬਲੈਟ ਦੀ ਵਕਸਿ ਲਈ 

ਿਿੱਿ ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ।  

Santa Clara ਕਾਉੀਂਟੀ ਦੇ VCA ਨੂੁੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੋਣਾੀਂ ਇਿੱਕ ਨਿੇਂ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਿਾਡਲ ਦ ੇਤਵਹਤ ਕਰਿਾਈਆੀਂ ਜਾੀਂਦੀਆੀਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਨਿੇਂ ਿਾਡਲ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰ ਨੂੁੰ  ਵਨਰਧਾਰਤ ਚੋਣ ਤੋਂ 29 ਵਦਨ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ ੂਕਰਵਦਆੀਂ ਹੋਇਆੀਂ ਡਾਕ ਵਿਿੱਚ 

ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ੍ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿੋਟ ਬੈਲਟ ਭੇਵਜਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। ਿਟੋਰ ਆਪ੍ਣੇ ਬੈਲਟ ਇਨ੍ਾੀਂ ਵਤੁੰਨ ਤਰੀਵਕਆੀਂ ਚੋਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਇਿੱਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿਾਪ੍ਸ 

ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ (ਡਾਕ-ਿਰਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ), ਵਕਸੇ ਿੀ ਬਲੈਟ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਦੀ ਥਾੀਂ 'ਤ,ੇ ਜਾੀਂ ਕਾਉੀਂਟੀ ਵਿਿੱਚ ਬਣੇ ਵਕਸੇ 

ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ। ਿੋਟਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਿੋਟਰਾੀਂ ਦ ੇਰਵਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਦੇ 

ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾੀਂ Santa Clara ਕਾਉੀਂਟੀ ਵਿਿੱਚ ਬਣੇ ਵਕਸੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੋਟ 

ਪ੍ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹ ਣ, ਿੋਟਰਾੀਂ ਕੋਲ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਵਟਕਾਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਾਉੀਂਟੀ ਵਿਚਲੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਹ ਣ ਚੋਣ 

ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਿ ਿੱਲੇ੍ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਚੋਣ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਕਈ ਵਦਨ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਸਾਰੇ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾੀਂ ਲਈ ਿ ਲੇ੍ ਹ ੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਨੂੁੰ  ਹੋਰ ਪ੍ਿੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਸਿ ਦਾਇ VCA ਦੀਆੀਂ ਤਬਦੀਲੀਆੀਂ ਬਾਰ ੇਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾੀਂ ਨਾਲ ਸੂਵਚਤ ਹੈ, ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਿੋਵਟੁੰਗ 

ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿੇਟੀ (VAAC) ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿਟੇੀ (LAAC), ਦੋਿਾੀਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

VAAC ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਜ਼ ਰਗਾੀਂ ਅਤੇ ਅਸਿਰਥਤਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆੀਂ ਲਈ ਚੋਣਾੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਸਲਾਹ 

ਦੇਣਾ, ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਸ ਧਾਰਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਅਤ ੇਇਸ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। VAAC ਦਾ ਵਿਸ਼ਨ ਹਰ 

ਿੋਟਰ ਨੂੁੰ  ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸ ਤੁੰਤਰ ਅਤੇ ਵਨਿੱ ਜੀ ਿੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। LAAC ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾੀਂ ਿੋਟਰਾੀਂ ਲਈ, ਜੋ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ 

ਇਲਾਿਾੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਬਲੋਦੇ ਹਨ, ਚੋਣਾੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਤਿੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਬੁੰਧੀ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਿਸਵਲਆੀਂ ਨੂੁੰ  ਸ ਲਝਾਉਣ 

ਦੇ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ, ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਕਸ ੇਿੀ ਤਰ੍ਾੀਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਿੌਵਕਆੀਂ ਵਿਿੱਚ 

ਸ ਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੀ LAAC ਦਾ ਵਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੋਿੇਂ ਕਿੇਟੀਆੀਂ ROV ਨੂੁੰ  ਿਹਿੱਤਿਪ੍ੂਰਨ ਿਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ 

ਕਰਦੀਆੀਂ ਹਨ ਅਤ ੇਇਹ ਿੋਟਰਾੀਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਅਤੇ ਕਾਉੀਂਟੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਦੋਿਾੀਂ ਦਾ ਿੂਲ ਅੁੰਗ ਹਨ। ROV ਿਿੱਲੋਂ  LAAC ਜਾੀਂ 

VAAC ਦੀ ਸਦਿੱਸਤਾ ਲਈ ਵਨਰੁੰਤਰ ਰਪੂ੍ ਵਿਿੱਚ ਅਰਜੀਆੀਂ ਲਈਆੀਂ ਜਾੀਂਦੀਆੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਾੀਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕਿੇਟੀ ਦੀ ਸਦਿੱਸਤਾ ਲਈ 

ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਰਜ਼ੀ ROV ਦੀ ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: www.sccvote.org/voterschoice. 

ROV ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਿਟੋਰ ਵਸਿੱਵਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਦਾ ਹਰੋ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿੋਟਰ ਵਸਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਗਠਜੜੋ (VEOC) ਨੂੁੰ  ਸਥਾਪ੍ਤ 

ਕਰਨ ਦੀ ਿੀ ਯਜੋਨਾ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਤਾੀਂ ਵਕ ਿਸਨੀਕਾੀਂ ਨੂੁੰ  VCA ਅਤ ੇਸਿ ਦਾਇ ਦੀ ਸ਼ਿਲੂੀਅਤ ਦ ੇਿੌਵਕਆੀਂ ਬਾਰ ੇਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕ।ੇ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ (EAP) ਵਿਿੱਚ ਇਹਨਾੀਂ ਕਿਟੇੀਆੀਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਭਾਈਿਾਲ ਸੁੰਸਥਾਿਾੀਂ ਦ ੇਵਿਚਾਰ ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਲ 

ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰ ੇਦਾ ਸਵਹਯਗੋ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ VCA ਦ ੇਤਵਹਤ ਚੋਣਾੀਂ ਦ ੇਸਫਲਤਾਪ੍ੂਰਿਕ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਅਤ ੇSanta Clara 

ਕਾਉੀਂਟੀ ਵਿਿੇ ਚੋਣਾੀਂ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਨਿੀ ੀਂ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਨੂੁੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹ ਤ ਅਵਹਿ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਇਸ ਬਾਰ ੇਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈਵਕ Santa Clara ਕਾਉੀਂਟੀ ਵਕਿੇਂ VCA ਦ ੇਤਵਹਤ ਚੋਣਾੀਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਭ ਲਈ, ਕਈੋ ਿੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾੀਂ ਚੋਣ ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਅੁੰਵਤਕਾ A ਵਿਿੱਚ ਵਦਿੱਤੀ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ ਵਿਿੱਚ ਪ੍ਵਰਭਾਵਸ਼ਤ 

ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

http://www.sccvote.org/voterschoice


ਭਾਗ 1 – ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ 

ਹਰ ਉਹ ਕਾਉੀਂਟੀ ਜੋ ਿੋਟਰ ਪ੍ਸੁੰਦ ਅਵਧਵਨਯਿ (VCA) ਨੂੁੰ  ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਿੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ 

ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਇਹਨਾੀਂ ਤਬਦੀਲੀਆੀਂ ਨਾਲ ਿੋਟਰਾੀਂ ‘ਤੇ ਪ੍ੈਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਸਿਝਣ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਅਵਹਿ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। EAP ਨੂੁੰ  ਦ ੋਭਾਗਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਿੁੰਵਡਆ ਵਗਆ ਹੈ: ਭਾਗ 1 - ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਾਗ 2 – ਵਸਿੱਵਿਆ 

ਅਤੇ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਯੋਜਨਾ। 

ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਵੋਟ (VBM) ਪ੍ਰਮਕਮਰਆ 

EAP ਵਿਿੱਚ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਦੇ ਵਟਕਾਣੇ ਅਤੇ ਸਵਿਆੀਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿੇਟੀ 

(LAAC) ਅਤੇ ਿੋਵਟੁੰਗ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿੇਟੀ (VAAC) ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿੋਟਰ ਵਸਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਹ ੁੰਚ 

ਯੋਜਨਾ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਇਨਪ੍ ਿੱਟ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਵਿਚਾਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁੰਬੁੰਵਧਤ ਸਿਿੱਗਰੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਿਾਡਲ ਵਿਿੱਚ, ਸਾਰ ੇਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ੍ ਇਿੱਕ ਅਵਧਕਾਵਰਕ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿੋਟ ਪ੍ੈਕੇਟ ਭੇਵਜਆ ਜਾੀਂਦਾ 

ਹੈ। ਿੋਟਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਇਹ ਪ੍ੈਕੇਟ ਇਿੱਕ ਵਚਿੱਟੇ ਵਲਫਾਫੇ ਵਿਿੱਚ ਭੇਵਜਆ ਜਾਿੇਗਾ ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਹਠੇਾੀਂ ਵਲਿੀਆੀਂ ਚੀਜ਼ਾੀਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣਗੀਆੀਂ: 

• ਿੋਟ ਨੂੁੰ  ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਨੀਲਾ ਵਲਫਾਫਾ 

• ਅਵਧਕਾਵਰਕ ਬੈਲਟ, ਜੋ ਵਕ ਚਣੋਾੀਂ ਿਾਸਤੇ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਿ ਕਾਬਵਲਆੀਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਹ -ਵਗਣਤੀ ਬੈਲਟ 

ਕਾਰਡਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਿੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈ

• ਇਿੱਕ ਸ਼ੀਟ ਵਜਸ ਅੁੰਦਰ ਬੈਲਟ ਨੂੁੰ  ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੁੰ  ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਵਹਦਾਇਤਾੀਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹ ੁੰਦੀਆੀਂ ਹਨ 

• ਇਿੱਕ ਸ਼ੀਟ ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਦੀਆੀਂ ਥਾਿਾੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਦੇ ਿ ਿੱਲੇ੍ ਰਵਹਣ ਦੇ ਸਵਿਆੀਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਿੇਗੀ 

• ਇਿੱਕ “I Voted” (ਿੈਂ ਿੋਟ ਪ੍ਾਇਆ ਹ)ੈ ਸਵਟਿੱਕਰ 

• ਇਿੱਕ ਿਾਧ ੂਸ਼ੀਟ ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹਿੋੇਗੀ, ਜ ੇਲੋੜੀ ੀਂਦੀ ਹਿੋ ੇ

ਸਾਰੇ ਅਵਧਕਾਵਰਕ ਬੈਲਟ ਸਯ ੁੰਕਤ ਰਾਜ ਪ੍ੋਸਟਲ ਸੇਿਾ ਰਾਹੀ ੀਂ ਚੋਣਾੀਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ 29 ਵਦਨ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ ਰ ੂਕੀਤ ੇਜਾੀਂਦੇ ਹਨ। 

ਿੋਟਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪ੍ਣੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿੋਟ ਪ੍ੈਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ ਰ ੂਕਰ ਦੇਣਗੇ। 

ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਉਹਨਾੀਂ ਦੇ ਆਪ੍ਣਾ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿੋਟ ਬੈਲੇਟ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ‘ਤੇ, ਿੋਟਰ ਆਪ੍ਣਾ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਹੋਏ ਡਾਕ ਿਰਚ ਅਦਾ 

ਕੀਤ ੇਿਾਪ੍ਸੀ ਵਲਫਾਫੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਆਰੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿਾਪ੍ਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾੀਂ ਵਕਸੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਾੀਂ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਣੇ 

‘ਤੇ ਿੀ ਿਾਪ੍ਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਵਣਆੀਂ ਿਜੋਂ ਿੀ ਕੁੰਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਕ ਕ ਝ ਬਲੈਟ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ 

ਵਟਕਾਣੇ ਵਸਰਫ਼ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਹੀ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਉੀਂਟੀ ਦੇ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਿੇਤਰਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਜਾੀਂਦੇ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਿੋਟਰ ਨੂੁੰ  ਬੈਲਟ ਸਿੇਂ ਵਸਰ ਨਹੀ ੀਂ ਵਿਲਦਾ, ਜਾੀਂ ਉਹਨਾੀਂ ਤੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੈਲਟ ਵਿਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਉਹ ਆਪ੍ਣਾ 

ਬੈਲਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਬਦਲਿੇਂ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਨਿਾੀਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿੋਟ ਪੈ੍ਕੇਟ ਿੇਲ ਵਿਿੱਚ ਭੇਜ 

ਵਦਿੱਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪ੍ਣਾ ਬੈਲਟ ਚੋਣ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਸਿੱਤ ਵਦਨ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਤੋਂ ਿੀ ਘਿੱਟ ਸਿੇਂ ਅੁੰਦਰ ਬਦਲਿਾਉਣਾ ਚਾਹ ੁੰਦੇ ਹਨ, 

ਤਾੀਂ ਉਹਨਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਇਿੱਕ ਨਿਾੀਂ ਬੈਲਟ ਲੈਣ ਲਈ ਿੋਟਰਾੀਂ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਾੀਂ ਵਕਸੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵਿਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪ੍ਿੇਗਾ। 

ਉਹਨਾੀਂ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾੀਂ ਲਈ ਜੋ ਿ ਿੱਿ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੁੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਲੋਦੇ ਹਨ, ਬੈਲਟ ਅਿੱਠ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਵਿਿੱਚ 

ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਿਾਏ ਜਾੀਂਦੇ ਹਨ: ਚੀਨੀ, ਸਪ੍ੈਵਨਸ਼, ਟੈਗਾਲੌਗ, ਿੀਅਤਨਾਿੀ, ਿਿੇਰ, ਕੋਰੀਆਈ, ਵਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜਪ੍ਾਨੀ। ਚੋਣ ਕੋਡ 

§ 14201 ਦੀ ਅਨ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਕਵਸ਼ਤ ਿੇਤਰਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਤਵਲਪ੍ੀ ਬੈਲਟ ਗ ਜਰਾਤੀ, ਨੇਪ੍ਾਲੀ, ਪ੍ੁੰਜਾਬੀ, 

ਤਵਿਲ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਿੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। ਭੂਗੋਵਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆੀਂ ਦਾ ਿੈਵਪ੍ੁੰਗ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਵਕ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਦ ੇਅੁੰਦਰ ਵਕਹੜੇ ਿੇਤਰ ਹ ੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਜੁੰਨਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਪ੍ਰਵਤਵਲਪ੍ੀ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾੀਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਵਿਿੱਚੋਂ, ਿੋਟਰ 

ਆਪ੍ਣੀ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਿੋਟ ਲਈ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਨ ਿੇਲੇ, ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਿ ਵਿਿੱਚ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਲੈਟ ਅਤੇ 

ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿੋਟ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਸਿਾਨ ਉਹਨਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਉਹਨਾੀਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾੀਂਦੇ ਹਨ। ਿੋਟਰ ਆਪ੍ਣੀ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੁੰ  

ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ROV ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੁੰ  ਫ਼ੋਨ (408) 299-VOTE, ਫੈਕਸ (408) 998-7314, ਈਿਲੇ 

voterinfo@rov.sccgov.org ਰਾਹੀ ੀਂ ਸੁੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਵਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾੀਂ ਿਟੋਰ ਕਾਰਿਾਈ 

ਬੇਨਤੀ ਫ਼ਾਰਿ (VARF) ਰਾਹੀ ੀਂ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਿੋਟਰ VARF ਨੂੁੰ  ROV ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਿ ਦ ਜਾ ਕੇ ਿੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਜਾੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਈਿੇਲ, ਫਕੈਸ, ਜਾੀਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿੀ ਭੇਵਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਵਪ੍ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, VARF ਨੂੁੰ  ROV ਦੀ ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ 

‘ਤੇ ਅਤੇ ਕਾਉੀਂਟੀ ਿੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ (CVIG) ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਿੀ ਦੇਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

mailto:voterinfo@rov.sccgov.org


ਪ੍ਹ ੁੰਚਯਗੋ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਵੋਟ 

ਿੋਟਰ ROV ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੁੰਪ੍ਰਕ ਕਰਕੇ ਿੋਵਟੁੰਗ ਦੇ ਸਿਾਨ ਨੂੁੰ  ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗ ਫਾਰਿੈਟ ਵਿਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ। ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਿੋਟਰ ਦੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਉਹਨਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਇਿੱਕ ਸਥਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਹਰੇਕ ਚੋਣਾੀਂ 

ਿੇਲੇ ਉਹਨਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗ ਿੋਵਟੁੰਗ ਸਿਾਨ ਭੇਵਜਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਉਹਨਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਵਸਰਫ਼ ਅਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਉਸ ਕਾਉੀਂਟੀ ਵਿਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ 

ਚਲੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਿ ਜਰਿਾੀਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹ ੋਜਾਣ ‘ਤੇ, ਜਾੀਂ ਿੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਵਿਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿੋਟ (RAVBM) ਵਸਸਟਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗ ਵਿਕਲਪ੍ ਵਜਸਦੀ ਿੋਟਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। RAVBM ਵਸਸਟਿ ਨੂੁੰ  ਿਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਿਰਥਤਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾੀਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਫੌਜ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਦਜੂੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ1। ਇਸ 

RAVBM ਵਸਸਟਿ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੁੰਟਰਨੈਿੱ ਟ ਰਾਹੀ ੀਂ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣਾ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ। RAVBM ਿੋਟਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਵਲੁੰਕ ਦੇ ਇਿੱਕ ਈਿੇਲ ਭੇਜੀ 

ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਅਵਧਕਾਵਰਕ ਬੈਲਟ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗ ੇਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਿਿੱਚ ਬੈਲਟ ਨੂੁੰ  ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, 

ਵਪ੍ਰੁੰਟ ਕਰਨ, ਉਸਨੂੁੰ  ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਵਦਨ ਤਿੱਕ ROV ਨੂੁੰ  ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜਣ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਵਹਦਾਇਤਾੀਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣਗੀਆੀਂ। ਿੋਟਰਾੀਂ ਦਾ, 

ਉਸ ਈਿੇਲ ਿਾਲੇ ਵਲੁੰਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਲਟ ਨੂੁੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਵਡਿਾਇਸ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਵਨਿੱ ਜੀਕਰਤ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗ ਫੀਚਰਾੀਂ 

ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੁੰ  ਪ੍ੜ੍ਨਾ ਅਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨਬਿੱਧ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਕਸੇ ਿੀ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰ ਨਾਲ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ, 

RAVBM ਿੋਟਰ ਿੀ ਆਪ੍ਣਾ ਬੈਲਟ ਵਤੁੰਨ ਤਰੀਵਕਆੀਂ ਨਾਲ ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਸਧਾਰਨ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ, ਬਲੈਟ ਡਰੌਪ੍-ਬਕੌਸ ਵਿਿੱਚ 

ਆਪ੍ਣਾ ਬੈਲਟ ਪ੍ਾ ਕੇ, ਜਾੀਂ ਵਕਸੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵਿਿੱਚ ਇਸ ਨੂੁੰ  ਿਾਪ੍ਸ ਕਰਕੇ। 

ਿਾਪ੍ਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਭਾਿੇਂ ਕੋਈ ਿੀ ਹੋਿੇ, ਪ੍ਰ ਬੈਲਟ ਇਿੱਕ ਵਲਫਾਫੇ ਵਿਿੱਚ ਿਾਪ੍ਸ ਕੀਤ ੇਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹਨ। ਇਹ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ 

ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਿੋਟਰ ਨੀਲੇ ਰੁੰਗ ਦੇ ਿਾਪ੍ਸੀ ਿਾਲੇ ਵਲਫਾਫੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜੋ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿਟੋ ਵਲਫਾਫੇ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਲਟ 

ਿਾਪ੍ਸੀ ਵਲਫਾਵਫਆੀਂ ਨੂੁੰ  ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ROV ਦ ੇਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਨੁੰ ਬਰ (866) 430-8683 ‘ਤੇ ਕਾਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 

ਜਾੀਂ ਵਕਸੇ ROV ਦਫ਼ਤਰ ਜਾੀਂ ਿਟੋ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੁੰ  ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਦਲਿੇਂ ਬਲੈਟ ਿਾਪ੍ਸੀ ਵਲਫਾਫੇ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਬਕੌਸਾੀਂ ‘ਤੇ ਿੀ 

ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਿੋਟਰ ਆਪ੍ਣਾ ਵਲਫਾਫਾ ਿਰਤਣ ਦੀ ਚਣੋ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਇੁੰਝ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਵਪ੍ਰੁੰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿੋਟਰ ਦਾ ਸਹ ੁੰ ਿਾਲਾ ਪ੍ੁੰਨਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋਟਰ ਦਾ ਸਹ ੁੰ 

ਿਾਲਾ ਪ੍ੁੰਨਾ RAVBM ਈਿੇਲ ਵਲੁੰਕ ਤੋਂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਲੈਟ ਦੀ ਿਾਪ੍ਸੀ ਵਿਆਰੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਨੀਲੇ ਬੈਲਟ ਿਾਪ੍ਸੀ ਿਾਲੇ ਵਲਫਾਫੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕ ਵਟਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ੀਂ ਹ ੁੰਦੀ, ਪ੍ਰ ਜ ੇਕੋਈ ਿੋਟਰ ਆਪ੍ਣਾ 

ਵਲਫਾਫਾ ਿਰਤ ਕ ੇਬੈਲਟ ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜ ਵਰਹਾ ਹੈ ਤਾੀਂ ਉਵਚਤ ਡਾਕ ਵਟਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। 

ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਿਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਿੋਟਰਾੀਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾੀਂ ਿੋਟਰਾੀਂ ਲਈ ਜ ੋਵਕਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੁੰਕਟਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ 

ਘਰ ਵਿਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਸੁੰਕਟਕਾਲੀਨ ਬੈਲਟ ਵਡਲੀਿਰੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਿੋਟਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਬੈਲਟ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰ ਉਹ ਆਪ੍ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੁੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਿੱਕ ਜਲਦੀ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੁੰ  ਭਰ ਕੇ ਿਾਪ੍ਸ ਕਰਨਾ 

ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾੀਂ ਵਕ ROV ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੁੰਧਕ ਪ੍ਣਾਲੀ (EIMS) ਰਾਹੀ ੀਂ ਿੌਜੂਦਾ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਿਲਾਨ ਕਰਕੇ 

ਇਸਦੀ ਪ੍ ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰ ਲਈ ਜਲਦੀ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੁੰ  ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ, 

ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਪ੍ਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿੋਟਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾੀਂ ਕੋਈ ਦਜੂਾ ਵਿਅਕਤੀ ਿੋਟਰ ਦੀ “X” ਦਾ 

ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੋਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਨ ਿਾਇੁੰਦੇ ਨੂੁੰ  "ਇਸ ਦ ਆਰਾ 

ਗਿਾਹੀ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ" ਵਲਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਿ ਦ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਿੋਵਟੁੰਗ ਦੀ ਪ੍ੂਰੀ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨੂੁੰ  ਬਰਗਰ ਡਰਾਈਿ 'ਤੇ ਬਣੇ ROV ਦੇ ਿ ਿੱਿ ਦਫਤਰ ਨੂੁੰ  ਿਾਪ੍ਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ROV ਦਫ਼ਤਰ ਿਿੱਲੋਂ  

ਿੋਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਪ੍ ਸ਼ਟੀ EIMS ਵਿਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਅਤ ੇਇਿੱਕ ਿਾਰ ਪ੍ ਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਿੋਟਰ ਨੂੁੰ  ਇਿੱਕ ਬੈਲਟ 

ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਿੱਕ ਸੁੰਪ੍ੂਰਨ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿਟੋ ਪ੍ੈਕੇਜ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। ਵਫਰ ਉਹ ਨ ਿਾਇੁੰਦਾ ਜੋ ਿੋਟਰ ਦੀ 

ਿਦਦ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਲੈਟ ਉਸ ਿੋਟਰ ਦੇ ਸੁੰਬੁੰਵਧਤ ਵਟਕਾਣੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕ ੇਜਾਿੇਗਾ। ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਪ੍ੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਬੈਲਟ ਨੂੁੰ  ROV ਦ ੇ

ਿ ਿੱਿ ਦਫ਼ਤਰ, ਵਕਸੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ, ਜਾੀਂ ਵਕਸੇ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਦੇ ਵਟਕਾਣੇ ਵਿਿ ੇਬਾਕੀ ਦੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿੋਟ ਬੈਲਟਾੀਂ ਦ ੇਨਾਲ ਵਿਲ ਕੇ ਕਾਰਿਾਈ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਵਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕਾਉੀਂਟੀ ਜੇਲ ਦੇ ਵਿਿੱਚ ਬੁੰਦ ਸਜਾ ਭ ਗਤ ਰਹ ੇਿੋਟਰ ਿੀ ਸੁੰਕਟਕਾਲੀਨ ਬੈਲਟ ਵਡਲੀਿਰੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੁੰਘੀ 

ਜੇਲਾੀਂ ਦੇ ਵਿਿੱਚ ਬੁੰਦ ਸਜਾ-ਯ ਕਤ ਿੋਟਰ ਕਨੂੁੰ ਨ ਅਨ ਸਾਰ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ੀਂ ਹ ੁੰਦੇ ਹਨ। 
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ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਮਟਕਾਣੇ 

California ਚੋਣ ਕੋਡ ਿਿੱਲੋਂ  ਕ ਝ ਿਾਪ੍ਦੁੰਡ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾੀਂਦੇ ਹਨ ਵਜਸ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਕਾਉੀਂਟੀ ਿਾਸਤੇ ਿੋਟਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ 

ਵਟਕਾਣੇ ਿ ਹਿੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹ ੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ 15,000 ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾੀਂ ਲਈ ਇਿੱਕ (1) ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਣਾ ਹੋਣਾ 

ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਚੋਣਾੀਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ 28 ਵਦਨ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾੀਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਨੂੁੰ  ਵਿਲਾ ਕੇ, ਕ ਿੱਲ 29 ਵਦਨਾੀਂ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਰਵਹਣਾ 

ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ।  

 

ਿੋਟਰਾੀਂ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਿਿੱਲੋਂ  ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾੀਂ ਦੇ ਿੌਜੂਦਾ ਨੁੰ ਬਰਾੀਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ, ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਵਣਆੀਂ ਦੀ ਲੋੜੀ ੀਂਦੀ ਘਿੱਟੋ-

ਘਿੱਟ ਵਗਣਤੀ 67 ਹੈ। ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ 88ਿੇਂ ਵਦਨ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਵਣਆੀਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਕਾਉੀਂਟੀ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾੀਂ ਦੀ 

ਅਸਲ ਵਗਣਤੀ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

 

ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ 

ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਣੇ 
(ਹਰ 15,000 ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾੀਂ ਲਈ 1) 

67 

ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸਾੀਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਵਟਕਾਣੇ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ROV ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ (SOS) ਅਤ ੇਚੋਣ ਕੋਡ ਿਿੱਲੋਂ  

ਲਾਜ਼ਿੀ ਕੀਤ ੇ14 ਿਾਪ੍ਦੁੰਡਾੀਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹ ੈਤਾੀਂ ਜ ੋਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵਟਕਾਵਣਆੀਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਥਾਿਾੀਂ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤੀਆੀਂ 

ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹਨਾੀਂ 14 ਿਾਪ੍ਦੁੰਡਾੀਂ ਨੇ ROV ਦੀ ਕਾਉੀਂਟੀ ਦ ੇਅੁੰਦਰ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸਾੀਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯਗੋਤਾ ਿਾਲੇ 

ਉਪ੍ਲਬਧ ਵਟਕਾਣੇ ਲਿੱਭਣ ਵਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾੀਂ ਿਾਪ੍ਦੁੰਡਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ: 

1. ਜਨਤਕ ਆਿਾਜਾਈ ਸਹਲੂਤ ਤੋਂ ਨੇੜਤਾ 

2. ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿੋਟ ਦੀ ਘਿੱਟ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਤੋਂ ਨੇੜਤਾ 

3. ਆਬਾਦੀ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਤੋਂ ਨੇੜਤਾ 

4. ਅਲਪ੍ ਸੁੰਵਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਤੋਂ ਨੇੜਤਾ 

5. ਅਸਿਰਥਤਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾੀਂ ਤੋਂ ਨੇੜਤਾ 

6. ਿਾਹਨ ਦੀ ਘਿੱਟ ਿਲਕੀਅਤ ਦਰ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਤੋਂ ਨੇੜਤਾ 
7. ਘਿੱਟ ਆਿਦਨ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਤੋਂ ਨੇੜਤਾ 
8. ਘਿੱਟ ਿੋਟਰ ਰਵਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਦਰ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਤੋਂ ਨੇੜਤਾ 

9. ਭੂਗੋਵਲਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਲਿੱਗ ਰਵਹਣ ਿਾਲੀ ਜਨਸੁੰਵਿਆ ਤੋਂ ਨੇੜਤਾ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਿਲੂ ਅਿਰੀਕਨ ਰਾਿਿਾੀਂਕਰਨ ਿਾਲੀ ਜਨਸੁੰਵਿਆ 

ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹ ੈ

10. ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਿ ਫ਼ਤ ਪ੍ਾਰਵਕੁੰਗ 

11. ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਵਣਆੀਂ ਦੀ ਦਰੂੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹ ੁੰਚਣ ਵਿਿੱਚ ਲਿੱਗਣ ਿਾਲਾ ਸਿਾੀਂ 

12. ਉਹਨਾੀਂ ਅਸਿਰਥਤਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾੀਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਵਪ੍ਕ ਤਰੀਵਕਆੀਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਜਨ੍ਾੀਂ ਲਈ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿੋਟ ਬੈਲਟ 

ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗ ਨਹੀ ੀਂ ਹਨ 

13. ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਲੈਟ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਵਣਆੀਂ ਦ ੇਨੇੜ ੇਟਰੈਵਫਕ ਪ੍ੈਟਰਨ 

14. ਿੋਬਾਈਲ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਦੀ ਲੋੜ 

ROV ਅਸਿਰਥਤਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਅਿਰੀਕਾ ਿਾਸੀਆੀਂ ਲਈ ਅਵਧਵਨਯਿ (ADA) ਦੀਆੀਂ ਅਵਧਕਾਵਰਕ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸਾੀਂ ਲਈ ਬਣੀਆੀਂ 

ਆਿਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜਨਸੁੰਵਿਆ ਦੀ ਘਣਤਾ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਲੋੜਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਪ੍ਰੂਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਵਕ ਅਸਿਰਥਤਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾੀਂ ਿਾਸਤੇ ਵਬਹਤਰ ਵਿਿਸਥਾ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਉਹਨਾੀਂ ਦ ੇਸੁੰਬੁੰਵਧਤ ਵਟਕਾਣੇ ‘ਤੇ ਚੋਣਾੀਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ 29 ਵਦਨ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਰਿੱਿਣਾ ਸ਼ ਰ ੂਕਰ ਵਦਿੱਤਾ 

ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾੀਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ 28ਿੇਂ ਵਦਨ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਤਿੱਕ, ਸਾਰ ੇਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਕੇ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕਰ ਵਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ 

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਿੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਬਕੌਸ ਿੋਟਰਾੀਂ ਲਈ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣ, ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਹੇਠਾੀਂ ਵਲਿ ੇਿਾੀਂਗ ਕੁੰਿ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ2: 
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• ਭੌਵਤਕ ਨ ਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅਣਅਵਧਕਾਵਰਕ ਪ੍ਰਿੇਸ਼ ਨੂੁੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਬਾਹਰ ਸਥਾਪ੍ਤ ਵਬਨਾੀਂ ਸਟਾਫ਼ ਿਾਲਾ ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸ 

ਵਟਕਾਊ ਸਿਾਨ ਦਾ ਬਵਣਆ ਹਿੋੇਗਾ, ਤਾੀਂਵਕ ਉਹ ਵਕਸ ੇਿੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭੁੰਨ ਤੋੜ, ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼, ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਿੌਸਿ ਦੇ 

ਸਾਹਿਣੇ ਵਟਵਕਆ ਰਵਹ ਸਕੇ। 

• ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਿੂੁੰਹ (ਿ ਿੱਲ੍ਾ ਸਲੌਟ) ਹੋਿੇਗਾ, ਜੋ ਇੁੰਨਾ ਿਿੱਡਾ ਨਹੀ ੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਕ ਵਜਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਲੈਟ ਨਾਲ 

ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ ੇਜਾੀਂ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਕਿੱਵਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

• ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸ ਇਸ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਵਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤ ੇਹ ੁੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਕਸ ੇਿੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਣਅਵਧਕਾਵਰਕ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਇਿੱਕ ਭੌਵਤਕ ਸਬਤੂ 

ਛਿੱਡ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਜ ੋਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹ ੈਵਕ ਅਣਅਵਧਕਾਵਰਕ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਚਣੋ ਅਵਧਕਾਰੀ ਇਸ ਭਾਗ ਦ ੇਉਦਸ਼ੇਾੀਂ 

ਲਈ ਇਿੱਕ ਛੇੜਛਾੜ-ਦਰਸਾਉਣ ਿਾਲੀ ਸੀਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

• ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿਾਸ ਸਾਈਨੇਜ ਹੋਿੇਗਾ ਜ ੋਇਹ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੋਿੇ ਵਕ ਬਲੈਟ ਵਕਿੱਥ ੇਪ੍ਾਉਣੇ ਹਨ। 

• ਹਰੇਕ ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਿਲਿੱਿਣ ਪ੍ਛਾਣ ਨੁੰ ਬਰ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਵਕ ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸ ਦੇ ਉਿੱਪ੍ਰ ਸਥਾਪ੍ਤ 

ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਿਿੱਲੋਂ  ਿੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਛਾਵਣਆ ਜਾਿੇ। 

• ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸ ਦੀ ਬੜੇ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਦਿਣਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ “ਅਵਧਕਾਵਰਕ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸ” ਿਜੋਂ ਵਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

• ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸ ਦਾ ਹਾਰਡਿੇਅਰ ਵਬਨਾੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਕੜੇ, ਵਬਨਾੀਂ ਚੂੁੰਿੀ ਿਿੱਿੇ, ਜਾੀਂ ਵਬਨਾੀਂ ਗ ਿੱਟ ਨੂੁੰ  ਿਰੋੜੇ ਕੁੰਿ ਕਰਨਯੋਗ ਹੋਿੇਗਾ। 

• ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸ ਦੇ ਹਾਰਡਿੇਅਰ ਨੂੁੰ  ਆਪ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿੋਟਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਪ੍ੁੰਜ (5) ਪ੍ਾਉੀਂਡ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਹੀ ੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। 

• ਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆੀਂ ਲਈ ਜੋ ਿ੍ੀਲਚੇਅਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸ ਫ਼ਰਸ਼ ਜਾੀਂ ਜ਼ਿੀਨ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 48 ਇੁੰਚ ਦੀ ਉਚਾਈ 

ਦੀ ਰੇਂਜ ‘ਤੇ ਿਰਤਣ ਯੋਗ ਹੋਿੇਗਾ (ਇਹ ਵਨਯਿ ਉਸ ਿਾਿਲੇ ਵਿਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ੀਂ ਹ ੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸ ਿਾਹਨ ਦ ੇਚਾਲਕਾੀਂ ਦੀ 

ਿਰਤੋਂ ਿਾਸਤੇ ਰਿੱਵਿਆ ਵਗਆ ਹੋਿੇ)। 

• ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸ ਦਾ ਸਾਈਨੇਜ ਇਿੱਕ ਵਿਲਿੱਿਣ ਰੁੰਗ ਦਾ ਹਿੋੇਗਾ ਜੋ ਬੈਕਗਰਾਊ ੀਂਡ ਤੋਂ ਿਿਰੇਿੇਂ ਵਿਿੱਚ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਫਵਨਸ਼ 

“ਗੈਰ-ਚਿਕੀਲੀ” ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸ ਇਸ ਿੁੰਗ ਨਾਲ ਵਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹਨ ਵਕ ਜਨਤਾ ਨੂੁੰ  ਦੇਿਣ ਵਿਿੱਚ ਅਵਧਕਾਵਰਕ ਅਤੇ ਸ ਰਿੱਵਿਅਤ 

ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ। 

• ਪ੍ੂਰੀ ਕਾਉੀਂਟੀ ਵਿਿੱਚ ਲਿੱਗੇ ਸਾਰੇ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟਾਫ਼ ਿਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾੀਂ ਵਬਨਾ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ, ਿਰਤੋਂ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਸਿਾਨ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹਨ, ਅਤ ੇਇਿੱਕੋ ਵਜਹੇ ਵਡਜ਼ਾਈਨ, ਰੁੰਗ ਤਰਤੀਬ ਿਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਵਿਿੱਚ 

ਜਨਤਾ ਿਾਸਤੇ ਪ੍ਛਾਣ ਨੂੁੰ  ਸ ਿਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨੇਜ ਹਣੋਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ। 

• ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸ ਦਾ ਆਕਾਰ Santa Clara ਕਾਉੀਂਟੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾੀਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਅਵਧਕਾਵਰਕ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸਾੀਂ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਕ ਝ ਚੀਜ਼ਾੀਂ, ਜੋ ਵਧਆਨ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਿਣੀਆੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆੀਂ ਹਨ: 

• ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਬਲੈਟ ਨੂੁੰ  ਿਾਪ੍ਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸੀ ਡਾਕ-ਵਟਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ। 

• ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿੋਟ ਬੈਲਟ ਚੋਣਾੀਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਰਾਤ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀ ੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

o ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸ ਚੋਣਾੀਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਰਾਤ ਠੀਕ 8 ਿਜੇ ਲਾਿੱਕ ਕਰ ਵਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

o ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਛੋਟ ਵਸਰਫ਼ ਉਸ ਿਾਿਲੇ ਵਿਿੱਚ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦ ੇਬੁੰਦ ਹੋਣ ਦ ੇਸਿੇਂ ਿੋਟਰ ਬੈਲਟ ਿਾਪ੍ਸ 

ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਈਨ ਵਿਿੱਚ ਲਿੱਗੇ ਹੋਣ ਜਾੀਂ ਜਕੇਰ ਸਿੇਂ ਨੂੁੰ  ਅਦਾਲਤੀ ਹ ਕਿ ਅਨ ਸਾਰ ਿਧਾ ਵਦਿੱਤਾ 

ਵਗਆ ਹੋਿੇ। 

• ਅਵਧਕਾਵਰਕ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਇਿੱਕ ਕਨੂੁੰ ਨੀ ਅਪ੍ਰਾਧ ਹੈ3। 

• ਵਕਸੇ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨੂੁੰ  ਇਹ ਦਿੱਸਣ ਿਾਸਤੇ ਵਕ ਬਕੌਸ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾੀਂ ਭਵਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 

ਜਾੀਂ ਇਸ ਨੂੁੰ  ਨ ਕਸਾਨ ਪ੍ਹ ੁੰਚਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸ ਦੇ ਉਿੱਪ੍ਰ ਇਿੱਕ ਨੋਵਟਸ ਲਗਾਇਗਾ ਜਾਏਗਾ। 

• ਬੌਕਸਾੀਂ ਦੇ ਉਿੱਪ੍ਰ ROV ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨੁੰ ਬਰ ਅਤੇ ROV ਜਾੀਂ SOS ਦਾ ਇਿੱਕ ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਨੁੰ ਬਰ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾੀਂਵਕ ਡਰੌਪ੍-

ਬੌਕਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਬਾਰੇ ਜਾੀਂ ਹੋਰ ਨ ਕਸਾਨ ਬਾਰ ੇਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।4 

ਅਵਜਹੇ ਿੋਟਰਾੀਂ ਤਿੱਕ ਉਵਚਤ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਨੂੁੰ  ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਿ ਿੱਿਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, 

ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸ ਨੂੁੰ  ਸਾਰੀਆੀਂ ਅਿੱਠ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਵਿਿੱਚ “ਅਵਧਕਾਵਰਕ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸ” ਿਜੋਂ ਵਨਸ਼ਾਨਬਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਹਨ: 

ਚੀਨੀ, ਸਪ੍ੈਵਨਸ਼, ਟੈਗਾਲੌਗ, ਿੀਅਤਨਾਿੀ, ਿਿੇਰ, ਕੋਰੀਆਈ, ਵਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜਪ੍ਾਨੀ, ਗ ਜਰਾਤੀ, ਨੇਪ੍ਾਲੀ, ਪ੍ੁੰਜਾਬੀ, ਤਵਿਲ, ਅਤ ੇ

ਤੇਲਗੂ। 

                                                           
3 California ਚੋਣ ਕੋਡ §18500 ਦੇਖੋ 
4 California ਚੋਣ ਕੋਡ §20132 ਦੇਖੋ 



ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਹਰੇਕ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸ ‘ਤੇ ਇਿੱਕ ਸੁੰਕੇਤ ਲਵਗਆ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿੋਟਰ ਨੂੁੰ  ਇਹ ਦਿੱਸੇਗਾ ਵਕ ਜ ੇਲੋੜ ਹੋਿ ੇਤਾੀਂ ਿਾਧੂ 

ਬੈਲਟ ਿਾਪ੍ਸੀ ਵਲਫਾਫੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। ਿੋਟਰ ਨੂੁੰ  ਵਲਫਾਫੇ ਉਿੱਪ੍ਰ ਵਦਿੱਤੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾੀਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਹਦਾਇਤ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ, 

ਵਜਸ ਦੇ ਵਿਿੱਚ ਆਪ੍ਣਾ ਨਾਿ, ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਤਾ, ਜਨਿ ਤਾਰੀਖ਼ ਭਰਨਾ, ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਬੈਲਟ 

ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਬੈਲਟ ਿੋਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦ ੇਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ ਕਰਕੇ, ਬੁੰਦ ਵਲਫਾਫੇ ਵਿਿੱਚ 

ਿਾਪ੍ਸ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹਨ। ਇਿੱਕ ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਨੁੰ ਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੋਟਰ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਾੀਂ ਿਧੇਰੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 

ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 11 ਵਦਨਾੀਂ ਤਿੱਕ ਿ ਲੇ੍ ਰਵਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਨਿੇਂ ਅਤ ੇਿਧੇਰ ੇਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗ ਿੋਵਟੁੰਗ ਉਪ੍ਕਰਣਾੀਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੈਸ 

ਹ ੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਬਿੱਧ ਿੋਟਰ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ (CVR) ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਦਨ ਿੋਵਟੁੰਗ ਿਰਗੀਆੀਂ ਸਹਲੂਤਾੀਂ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ 

ਇਲਾਿਾ, ਿੋਟਰ ਉਹਨਾੀਂ ਲਈ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤ ੇਇਿੱਕ ਪ੍ੋਵਲੁੰਗ ਸਥਾਨ ਤਿੱਕ ਸੀਿਤ ਨਹੀ ੀਂ ਹ ੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਲਵਕ ਉਹਨਾੀਂ ਕੋਲ ਪ੍ੂਰੀ 

Santa Clara ਕਾਉੀਂਟੀ ਵਿਿੱਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵਟਕਾਵਣਆੀਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਵਿਿੱਚ ਿੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ੍ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ। 

VCA ਦੇ ਤਵਹਤ, ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਦੇ ਰਿਾਇਤੀ ਪ੍ੋਵਲੁੰਗ ਸਥਾਨਾੀਂ ਦੇ ਿ ਕਾਬਲੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਦਨਾੀਂ ਤਿੱਕ ਿ ਲੇ੍ ਰਿੱਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਿੋੇਗੀ। 

ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਦ ੋਜਲਦੀ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀਆੀਂ ਵਿਆਦਾੀਂ ਲਈ ਸੁੰਚਾਵਲਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹ:ੈ (1) ਚਣੋਾੀਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਅਤ ੇਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ 

ਦ ੇਦਸ ਵਦਨ ਵਿਲਾ ਕੇ, ਕ ਿੱਲ 11 ਵਦਨ; ਅਤ ੇ(2) ਚਣੋਾੀਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਅਤ ੇਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਦੇ ਵਤੁੰਨ ਵਦਨ ਵਿਲਾ ਕੇ, ਕ ਿੱਲ ਚਾਰ ਵਦਨ। 

California ਚੋਣ ਕੋਡ ਿਿੱਲੋਂ  ਿਾਪ੍ਦੁੰਡ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾੀਂਦ ੇਹਨ, ਵਜਸ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਕਾਉੀਂਟੀ ਨੂੁੰ  ਿਟੋਰਾੀਂ ਲਈ ਿਟੋ ਕੇਂਦਰ ਵਟਕਾਣੇ 

ਿ ਹਿੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹਨ: 

• ਚੋਣਾੀਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਦਸ (10) ਵਦਨ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਸ਼ ਰ ੂਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੋਣਾੀਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਦਨਾੀਂ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਅਤੇ ਸਿੇਤ 

ਤਿੱਕ, ਕ ਿੱਲ ਵਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਤ (7) ਵਦਨਾੀਂ ਲਈ, ਉਸ ਅਵਧਕਾਰ ਿਤੇਰ ਦ ੇਅੁੰਦਰ, ਵਜਥੇ ਚੋਣ ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ 50,000 

ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾੀਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸੁੰਚਾਵਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ। 

• ਚੋਣਾੀਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਦੇ ਵਤੁੰਨ (3) ਵਦਨ ਵਿਲਾ ਕੇ, ਕ ਿੱਲ ਵਿਲਾ ਕੇ ਚਾਰ (4) ਵਦਨਾੀਂ ਲਈ, ਉਸ ਅਵਧਕਾਰ ਿਤੇਰ 

ਦੇ ਅੁੰਦਰ, ਵਜਥੇ ਚੋਣ ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ 10,000 ਿੋਟਰਾੀਂ ਲਈ ੇਇਿੱਕ ਿਟੋ ਕੇਂਦਰ ਸਿੇਰ ੇ7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 8 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਸੁੰਚਾਵਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ। 

• VCA ਿਾਡਲ ਦੇ ਤਵਹਤ ਆਯਵੋਜਤ ਿਾਸ ਚੋਣਾੀਂ ਲਈ, ਚੋਣਾੀਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਦਸ (10) ਵਦਨ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਸ਼ ਰ ੂਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕ ਿੱਲ ਵਿਲਾ 

ਕੇ ਦਸ (10) ਵਦਨਾੀਂ ਲਈ ਹਰ 60,000 ਿੋਟਰਾੀਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸੁੰਚਾਵਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਚੋਣਾੀਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ 

ਹਰ 30,000 ਿੋਟਰਾੀਂ ਲਈ ਇਿੱਕ (1) ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 8 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਸੁੰਚਾਵਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ।  

ਿੋਟਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਵਬਹਤਰ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, Santa Clara ਕਾਉੀਂਟੀ, ਜਦੋਂ ਸੁੰਸਾਧਨ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਵਦੁੰਦ ੇਹਨ, ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਲੋੜ ਤੋਂ 

ਉਿੱਤੇ ਿਾਧੂ 11-ਵਦਨਾੀਂ ਿਾਲੇ ਿਟੋ ਕੇਂਦਰਾੀਂ, ਅਤ ੇਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਲੋੜ ਤੋਂ ਉਿੱਤੇ ਿਾਧੂ 4-ਵਦਨਾੀਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਸੁੰਚਾਵਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 

ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾੀਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਦੀਆੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾੀਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਦੇ ਕੁੰਿਕਾਜੀ ਘੁੰਟੇ ਹਰ ਵਟਕਾਣੇ ਦ ੇਵਹਸਾਬ ਨਾਲ 

ਿਿੱਿ-ਿਿੱਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ5। ਚੋਣਾੀਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ, ਚੋਣ ਕੋਡ ਅਨ ਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਿੋਟਰਾੀਂ ਲਈ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 8 ਿਜੇ 

ਤਿੱਕ ਿ ਲੇ੍ ਰਵਹਣਗੇ6। ਿੋਟਰਾੀਂ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਿਿੱਲੋਂ  ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾੀਂ ਦੇ ਿੌਜੂਦਾ ਨੁੰ ਬਰਾੀਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 11 ਵਦਨਾੀਂ 

ਿਾਲੇ ਅਤੇ 4 ਵਦਨਾੀਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਦੀ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਲੋੜੀ ੀਂਦੀ ਵਗਣਤੀ ਹੇਠਾੀਂ ਵਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿਿੱਚ ਦਿੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਗਣਨਾ ਚੋਣ 

ਕੋਡ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਚੋਣਾੀਂ ਤੋਂ 88 ਵਦਨ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।7  

ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ 

11-ਵਦਨਾੀਂ ਦ ੇਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 
(ਹਰ 50,000 ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾੀਂ ਲਈ 1) 

20 

4-ਵਦਨਾੀਂ ਦੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 
(ਹਰ 10,000 ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾੀਂ ਲਈ 1) 

81 

 

 

                                                           
5 ROV ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਕਟਕਾਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ।  
6 ਚੋਣ ਕੋਡ §4005 ਦੇਖੋ 
7 ਚੋਣ ਕੋਡ §12223 ਦੇਖੋ 



ਵੋਟਰ ਰਮਜਸਟਰੇਸ਼ਨ 

ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਿਾਲੇ ਰਿਾਇਤੀ ਪ੍ੋਵਲੁੰਗ ਸਥਾਨ ਿਾਡਲ ਦ ੇਿ ਕਾਬਲੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆੀਂ ਹੋਰ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿੋਟ 

ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਿਿੱਲੋਂ  ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੀਆੀਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆੀਂ ਵਿਸਵਤਰਤ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਿੋਟਰ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਿੋਟਰਾੀਂ ਕੋਲ ਹ ਣ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ 

ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਨ, ਆਪ੍ਣਾ ਿਟੋਰ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਿੱਪ੍ਡੇਟ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਤਬਿੱਧ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਸ ਵਿਧਾ 

ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਵਜਹੇ ਿੋਟਰ ਜੋ ਸ਼ਰਤਬਿੱਧ ਿੋਟਰ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ (CVR) ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਾਏ ਜਾੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ CVR ਵਲਫਾਫੇ ਸਿੇਤ ਇਿੱਕ 

ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਗੇ। 

CVR ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੇ ਉਹਨਾੀਂ ਸਦਿੱਸਾੀਂ ਲਈ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜ ੋਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 15 ਵਦਨਾੀਂ ਦੀ ਵਿਆਦ ਿਤਿ ਹੋਣ 

‘ਤੇ ਜਾੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਰਵਜਸਟਰਡ ਨਹੀ ੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਤਵਹਤ ਉਹ ਚੋਣਾੀਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਹੀ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੁੰ  ਿੋਟ 

ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕ ੇਰਵਜਸਟਰ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਫਰ ਿਟੋ ਪ੍ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿੋਟਰ CVR ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 15 ਵਦਨਾੀਂ 

ਦੀ ਵਿਆਦ ਿਤਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ਤਾ ਜਾੀਂ ਰਾਜਨੀਵਤਕ ਪ੍ਾਰਟੀ ਅਿੱਪ੍ਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾੀਂਵਕ, 

ਰਾਜਨੀਵਤਕ ਪ੍ਾਰਟੀ ਨੂੁੰ  ਅਿੱਪ੍ਡੇਟ ਕਰਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਪ੍ਿੱਦ ਦੀਆੀਂ ਪ੍ਰਾਈਿਰੀ ਚੋਣਾੀਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਪ੍ੂਰ ੇ

ਕੀਤ ੇCVR ਬੈਲਟ ਦੇ ROV ਦਫ਼ਤਰ ਿਾਪ੍ਸ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਸੁੰਭਾਵਿਤ ਿੋਟਰ ਨੂੁੰ  ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਜਾੀਂਵਚਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਬੈਲਟ ਉਦੋਂ ਹੀ 

ਿੋਵਲ੍ਆ ਜਾਿੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ ਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਿੇਗੀ ਵਕ ਿੋਟਰ ਸਾਰੀਆੀਂ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। CVR ਵਲਫਾਫਾ 

ਿੋਟਰ ਦੀ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਿੇ ਿਜੋਂ ਿੀ ਕੁੰਿ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿੋਟਰ ਵਲਫਾਫੇ ਦੇ ਉਿੱਪ੍ਰੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਰਸੀਦ ਨੂੁੰ  ਫਾੜ ਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕੋਲ 

ਰਿੱਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾੀਂ ਵਕ ਉਹ ROV ਦੀ ਿੈਿੱਬ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਸਵਥਤੀ ਨੂੁੰ  ਟਰਕੈ ਕਰ ਸਕਣ8। 

ਬਦਲਵੇਂ ਬੈਲਟ 

ਬੇਨਤੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ‘ਤੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਹ ਣ ਿੋਟਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਬਦਲਿੇਂ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ ਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕ 

ROV ਨੇ ਿੋਟਰ ਪ੍ਾਸੋਂ ਇਹਨਾੀਂ ਚੋਣਾੀਂ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ੀਂ ਕੀਤਾ, ਿੋਟਰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਿੱਕ ਬਦਲਿੇਂ 

ਬੈਲਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ9 ਜੇਕਰ ROV ਇਹ ਗਿੱਲ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰ ਪ੍ਾਇਆ ਵਕ ਕੋਈ ਬੈਲਟ ਿੋਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾੀਂ ਨਹੀ ੀਂ, ਤਾੀਂ ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਿੋਟਰ ਨੂੁੰ  ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਅਨ ਿਤੀ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਆਰਜ਼ੀ ਵੋਮਟੁੰਗ10
 

ਿੋਟਰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ‘ਤ ੇਜਾ ਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੋਟ ਪ੍ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਵਜਹਾ ਿੋਟਰ ਜ ੋਇਹ ਦਾਅਿਾ ਕਰਦਾ ਹੋਿੇ ਵਕ ਉਹ 

ਰਵਜਸਟਰਡ ਹੈ, ਪ੍ਰ ROV ਸਟਾਫ਼ ਉਸਦੀ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੁੰ  ਫੌਰਨ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਨਾ ਕਰ ਪ੍ਾ ਵਰਹਾ ਹੋਿੇ, ਤਾੀਂ ਇਸ 

ਿਾਿਲੇ ਵਿਿੱਚ ਿੋਟਰ ਆਰਜ਼ੀ ਬਲੈਟ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਿੇਗਾ। ROV ਲਈ ਿੋਟਰ ਨੂੁੰ  ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਬਾਰ ੇ

ਦਿੱਸਣਾ ਅਤੇ ਹੇਠਾੀਂ ਵਦਿੱਤੀਆੀਂ ਚੀਜ਼ਾੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹ:ੈ 

• ਇਿੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ, ਵਜਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੁੰ  ਕਾਸਵਟੁੰਗ ਦੀਆੀਂ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਿਾੀਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆੀਂ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਵਲਿਤੀ ਵਹਦਾਇਤਾੀਂ ਸ਼ਾਿਲ 

ਹੋਣ 

• ਿੋਟਰ ਦੀ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਟੋ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਵਲਿਤ ਸਵਹਿਤੀ, ਵਜਸ ‘ਤੇ ਿਟੋਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ 

ਲਾਜ਼ਿੀ ਹਨ 

ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ, ਿੋਟਰ ਿਿੱਲੋਂ  ROV ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਿੌਜੂਦਗੀ ਵਿਿੱਚ ਵਲਿਤ ਸਵਹਿਤੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ, 

ਵਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਹ ੁੰਦਾ ਹੋਿੇ ਵਕ ਿੋਟਰ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ Santa Clara ਕਾਉੀਂਟੀ ਵਿਿੱਚ ਰਵਜਸਟਰਡ ਹੈ। ਵਫਰ 

ਿੋਟਰ ਨੂੁੰ  ਬੈਲਟ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਵਲਫਾਫੇ ਵਿਿੱਚ ਸੀਲਬੁੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾੀਂ ਵਕ ਇਸ ਨੂੁੰ  ROV ਦੇ ਿ ਿੱਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਿੱਚ ਿਾਪ੍ਸ 

ਭੇਵਜਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਅਵਧਕਾਵਰਕ ਕਨੈਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਟਾਫ਼ ਿਿੱਲੋਂ  ਿੋਟਰ ਦੇ ਪ੍ਤੇ ਦੀ ਪ੍ ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਿੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਵਕ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਵਲਫਾਫੇ ਦ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਿੋਟਰ ਦੀ ਰਵਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਿੇ ਜਾੀਂ ਿੋਟਰ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਕਸੇ ਦਜੂੇ 

ਦਸਤਖ਼ਤਾੀਂ ਨਾਲ ਿੇਲ ਿਾੀਂਦ ੇਹਣੋ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਿਿੱਚ ਨਾਿ ਦੇ ਪ੍ਵਹਲੇ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ, ਜਾੀਂ ਦੋਿਾੀਂ ਭਾਗਾੀਂ ਦ ੇਛੋਟੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਬਦਲਣ 

ਨਾਲ ਜਾੀਂ ਦਸਤਖ਼ਤਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਫਰਕ ਪ੍ੈਣ ਨਾਲ, ਜਾੀਂ ਇਹਨਾੀਂ ਦੋਿਾੀਂ ਕਾਰਨਾੀਂ ਨਾਲ ਬੈਲਟ ਅਯੋਗ ਨਹੀ ੀਂ ਹੋ ਜਾੀਂਦਾ। ਸਟਾਫ਼ ਿਿੱਲੋਂ  ਬੈਲਟ 

                                                           
8ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ: https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab  

9 ਚੋਣ ਕੋਡ §4005 

10 ਚੋਣ ਕੋਡ §14310 
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ਨੂੁੰ  ਿੋਲ੍ਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਗਣਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ, ਿਧੀਕ ਯਗੋਤਾ ਲੋੜਾੀਂ ਦੀ ਪ੍ ਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਿੀ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ। 

ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹਰੇਕ ਿੋਟਰ ਨੂੁੰ  ਵਲਫਾਫੇ ਤੋਂ ਰਸੀਦ ਨੂੁੰ  ਫਾੜ ਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕੋਲ ਰਿੱਿ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਤਾੀਂਵਕ ਉਹ 

ਆਪ੍ਣੇ ਬੈਲਟ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ROV ਦੀ ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ ‘ਤ ੇਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਣ11।ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਕ ਉਹਨਾੀਂ ਦੇ ਬੈਲਟ ਨੂੁੰ  ਵਗਣਤੀ ਵਿਿੱਚ 

ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਜਾੀਂ ਨਹੀ ੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀ ੀਂ, ਤਾੀਂ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਿੋਟਰ ROV ਨੂੁੰ  ਸੁੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾੀਂ 

ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ12 ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾ ਂਮਵੱਚ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗ ਵੋਮਟੁੰਗ 

Santa Clara ਕਾਉੀਂਟੀ ਦੇ ਿਟੋਰਾੀਂ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਪ੍ਿੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਕ VCA ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੁੰਧੀ ਅਤੇ 

ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਸਿੇਂ ਹਰਕੇ ਿੋਟਰ ਦੀ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰਿੱਵਿਆ ਜਾਿੇ। ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ, ਿੋਵਟੁੰਗ ਿਸ਼ੀਨਾੀਂ ਦੀ ਚੋਣ 

ਕਰਨ ਿੇਲੇ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀਆੀਂ ਦੀ ਵਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਲੇਸਿੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ, ਪ੍ਹ ੁੰਚਯਗੋਤਾ ਨੂੁੰ  ਿ ਿੱਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਆਨ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਵਿਆ 

ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਵਕ ਿੋਟਰਾੀਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆੀਂ ਿੁੰਗਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ROV ਦਰੂੋਂ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ 

ਿੋਟ (RAVBM) ਦ ਆਰਾ ਿੋਵਟੁੰਗ ਕਰਨ ਵਜਹੇ ਪ੍ ਰਾਣੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿਾੀਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੇ 

ਵਡਿਾਈਸਾੀਂ (BMD) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਵਕ ਹਰਕੇ ਿੋਟਰ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸ ਰਿੱਵਿਅਤ, ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗ, ਅਤੇ ਸ ਤੁੰਤਰ ਿੋਵਟੁੰਗ ਅਨ ਭਿ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। Santa Clara ਕਾਉੀਂਟੀ ਿਿੱਲੋਂ  ਸਾਰੇ ਿੋਵਟੁੰਗ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗ ਿੋਵਟੁੰਗ ਦੀ ਸ ਵਿਧਾ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਿੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ 

ਜਾੀਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਸਿੇਂ ਵਿਿੱਚ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ13। 

ROV ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਸਹਲੂਤਾੀਂ ਦੀਆੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾੀਂ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ ੋਵਿਆਰਾੀਂ ‘ਤੇ ਪ੍ੂਰੀਆੀਂ ਉਤਰਦੀਆੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਜਨ੍ਾੀਂ 

ਨੂੁੰ  ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, California ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗਤਾ ਜਾੀਂਚ-ਸੂਚੀ ਸਰਿੇਿਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰ ੇਸੁੰਸ਼ੋਧਨਾੀਂ ਨੂੁੰ  

ਵਡਲੀਿਰੀ ਵਸਸਟਿ ਵਿਿੱਚ ਅਤ ੇਨਕਵਸ਼ਆੀਂ, ਉਦਾਹਰਨਾੀਂ ਅਤ ੇਫ਼ੋਟੋਆੀਂ ਸਿੇਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵਕਤਾਬਵਚਆੀਂ ਵਿਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ 

ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕ ਝ ਸ ਪ੍ਰਿਾਈਜ਼ਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਿਗੇਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੁੰ  ਵਤਆਰ ਅਤ ੇਆਪ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ੁੰਿੇਿਾਰ ਹਨ। ਇਹ 

ਉਿੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਸੁੰਸ਼ੋਧਨ ਅਸਿਰਥਤਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਅਿਰੀਕਾ ਿਾਸੀਆੀਂ ਦੇ ਅਵਧਵਨਯਿ (ADA)14 ਦੀਆੀਂ ਲੋੜਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਪ੍ੂਰਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ADA ਦੀਆੀਂ ਪ੍ਾਰਵਕੁੰਗ ਥਾਿਾੀਂ, ਰੈਂਪ੍, ਦਰਿਾਜ਼ੇ, ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

Santa Clara ਦਾ ਹਰੇਕ ਿਟੋ ਕੇਂਦਰ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਵਤੁੰਨ (3) ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਿਾਰਵਕੁੰਗ ਵਡਿਾਈਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੋਿੀਨੀਅਨ 

ਿੋਵਟੁੰਗ ਵਸਸਟਿ ICX BMD ਿਿੱਲੋਂ  ਕ ਝ ਅਸਿਰਥਤਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾੀਂ ਲਈ ਸ ਤੁੰਤਰ ਿੋਵਟੁੰਗ ਅਨ ਭਿ ਿ ਹਿੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾੀਂਦਾ 

ਹੈ। ਹਰੇਕ ਿੋਵਟੁੰਗ ਕੇਂਦਰ ਲਈ BMD ਵਿਿੱਚ ਿਤਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਵਕਸਿਾੀਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ੍ਾੀਂ ਦ ੇਨਾਲ ADA ਅਨ ਰਪੂ੍ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇਤਾਿਾੀਂ ਅਤੇ 

ਸਹਾਇਕ ਉਪ੍ਕਰਣ ਿੌਜੂਦ ਹ ੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਵਨਟਾੀਂ ਸਾਰੀਆੀਂ ਬੈਲਟ ਵਕਸਿਾੀਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁੰਸਕਰਨਾੀਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਕੀਤੀਆੀਂ 

ਜਾੀਂਦੀਆੀਂ ਹਨ। 

ਕਾਉੀਂਟੀ ਦੀ ਿੋਵਟੁੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਿੱਚ ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾੀਂ ਹਨ ਜ ੋਿਧੇਰ ੇਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗ ਿੋਵਟੁੰਗ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆੀਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਵਸਸਟਿ ਵਿਜ਼ ਅਲ, ਆਡੀਓ, ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਇੁੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਸ ਵਿਧਾ ਵਦੁੰਦਾ ਹੈ ਵਜਨ੍ਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਿੋਟਰ ਨੈਿੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਤੇ ਬੈਲਟ ‘ਤ ੇਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਤਰਜੀਹ ਅਨ ਸਾਰ ਵਕਸ ੇਿੀ ਸ ਿੇਲ ਵਿਿੱਚ ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਕਰੀਨ ਸੋਧਾੀਂ 

ਦ ੇਸੁੰਬੁੰਧ ਵਿਿੱਚ, ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਫੋਂਟ ਦਾ ਅਕਾਰ ਬਦਵਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਕਰੀਨ ਰੈਜ਼ੋਲਯੂਸ਼ਨ ਨੂੁੰ  ਇਿੱਕ ਕਾਲੇ ਬੈਕਗਰਾਉ ੀਂਡ ਤੇ ਹਾਈ-

ਕੁੰਟਰਾਸਟ ਵਚਿੱਟੇ ਵਿਿੱਚ ਬਦਵਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਸਕਰੀਨ ਸਧੋਾੀਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਆਡੀਓ ਸਪ੍ਰਸ਼ ਇੁੰਟਰਫੇਸ (ATI) ਨੂੁੰ  ਿੀ ਜੋਵੜਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ATI ਯੂਵਨਟ ਅਿਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਨਯੁੰਵਤਰਤ ਆਡੀਓ ਿਵੋਟੁੰਗ ਵਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ ਜ ੋਿਟੋਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੇ ਬਲੈਟ ਨੂੁੰ  ਸ ਣਨ, ਬੋਲਣ 

ਦੀ ਸਪ੍ੀਡ ਨੂੁੰ  ਅਨ ਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਦੁੰਦਾ ਹ ੈ(ਜੇ ਲੋੜੀ ੀਂਦਾ ਹਿੋੇ), ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਚੋਣਾੀਂ ਕਰਨ ਵਦੁੰਦਾ ਹੈ। ATI ਵਿਿੱਚ ਨੇਿੀਗਸ਼ੇਨ ਲਈ ਿਿੱਡੇ 

ਬਟਨਾੀਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਪ੍ੂਰੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਿੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਸੁੰਬੁੰਵਧਤ ਬਰੇਲ ਿੇਰਿ ੇਅਤੇ "ਵਸਪ੍ ਅਤ ੇਪ੍ਫ਼" ਜਾੀਂ ਪ੍ੈਡਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਉਪ੍ਕਰਣਾੀਂ 

ਲਈ ਇਨਪ੍ ਟਸ ਹ ੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਿੋਟਰ ਜੋ ਇਨ੍ਾੀਂ ਸ ਵਿਧਾਿਾੀਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ੍ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅਸਿਰਿੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਿਟੋ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ 

ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਤਿੱਕ ਵਲਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਕਾਉੀਂਟੀ 

ਿੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ (CVIG) ਦੀਆੀਂ ਆਡੀਓ ਟੇਪ੍ਾੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆੀਂ ਜਾੀਂਦੀਆੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ 

ਕਰਿਾਈਆੀਂ ਜਾੀਂਦੀਆੀਂ ਹਨ। 

ਇਿੱਕ ਜਾੀਂ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ BMD ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾੀਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ, ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਲੋੜ ਅਨ ਸਾਰ ਵਕਸ ੇਿੀ ਵਡਿਾਈਸ ਨੂੁੰ  

ਬਦਲਣ ਦੀਆੀਂ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਿਾੀਂ ਫੌਰਨ ਸ਼ ਰ ੂਕਰ ਵਦਿੱਤੀਆੀਂ ਜਾਣਗੀਆੀਂ। ਬਦਲੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਟਕਾਣੇ ਦੇ ਕੁੰਿ ਕਰ ੇਰਹ ੇ

                                                           
11ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ: https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab 

12 ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ: https://eservices.sccgov.org/rov/?tab=pb 

13 ਚੋਣ ਕੋਡ §19240 

14 ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਕਧਕਨਯਮ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ: https://www.ada.gov/  
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ਉਪ੍ਲਬਧ ਯੂਵਨਟਾੀਂ, ਸਿਰਿੱਥਾ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਲੋੜਾੀਂ, ਅਤ ੇਖ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਤਅੈ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਿਾਈ 

ਅਨ ਪ੍ਾਤ, ਹਰ ਛੇ (6) ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਿੂਹਾੀਂ ਲਈ ਵਤੁੰਨ (3) ਟੀਿਾੀਂ ਨਾਲ ਇਿੱਕ (1) ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਈਟ ਹੈ। 

ਹਰੇਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿਧੀਕ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਕਰਬਸਾਈਡ ਿੋਵਟੁੰਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾੀਂ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ 

ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ, ਵਜਨ੍ਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਿ ਲਾੀਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿੋਟਰਾੀਂ ਦੀਆੀਂ ਸਾਰੀਆੀਂ ਲੋੜਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਿਾਈ ਰਾਹੀ ੀਂ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ 

ਵਸਿਲਾਈ ਵਿਲੀ ਹੋਿੇਗੀ। 

ਭਾਸ਼ਾ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ROV ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਵਕ ਹਰੇਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਾਰੀਆੀਂ ਲੋੜੀ ੀਂਦੀਆੀਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਲਈ ਵਕਸ ੇਨਾ ਵਕਸੇ ਤਰ੍ਾੀਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਜ਼ਰਰੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ15। Santa Clara ਕਾਉੀਂਟੀ ਲਈ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਹਨ: 
 

- ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 

- ਚੀਨੀ 

- ਸਪ੍ੈਵਨਸ਼ 

- ਟੈਗਾਲੌਗ 

- ਿੀਅਤਨਾਿੀ 

- ਵਹੁੰਦੀ 

- ਜਪ੍ਾਨੀ  

- ਿਿੇਰ 

- ਕੋਰੀਆਈ  

- ਗ ਜਰਾਤੀ 

- ਨੇਪ੍ਾਲੀ 

- ਪ੍ੁੰਜਾਬੀ 

- ਤਵਿਲ 

- ਤੇਲਗੂ 

ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੀਆੀਂ ਲੋੜਾੀਂ ਿ ਤਾਬਕ, ROV ਦ ਭਾਸ਼ੀਏ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੁੰ  ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ 

ਦੀਆੀਂ ਪ੍ਰਿ ਿੱਿ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੋਿੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਿਾਸ ਲੋੜਾੀਂ ਿਾਲੇ ਿੇਤਰਾੀਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਹਾਲਾੀਂਵਕ, ਜਕੇਰ ਦ ਭਾਸ਼ੀਆ 

ਸਟਾਫ਼ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀ ੀਂ ਹ ੁੰਦਾ, ਤਾੀਂ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ROV ਨਾਲ ਸੁੰਪ੍ਰਕ ਕਰਕੇ ਿੋਟਰ ਨੂੁੰ  ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦ ਭਾਸ਼ੀਏ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਜਾੀਂ 

ਕਾਉੀਂਟੀ ਦੀ ਫ਼ੋਨ ਅਨ ਿਾਦ ਸਿੇਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। 

ਿੋਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਿੈਵਪ੍ੁੰਗ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ROV ਨੇ ਦ ਭਾਸ਼ੀਏ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੁੰ  ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਉਹਨਾੀਂ ਵਟਕਾਵਣਆੀਂ ਨੂੁੰ  ਲਕਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਵਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੁੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ 

ਸਕਣਗੇ। ਕ ਝ ਿਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਵਿਚਲੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ‘ਤੇ ਦ ਭਾਸ਼ੀਏ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀਆੀਂ ਨੂੁੰ  ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁੰਿ ਉਦੋਂ 

ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ੂਰੀ ਕਾਉੀਂਟੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵਿਿੱਚ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਦ ਭਾਸ਼ੀਏ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀਆੀਂ 

ਦੀ ਉਵਚਤ ਵਗਣਤੀ ਿੌਜੂਦ ਨਹੀ ੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। 

ਆਵਧਕਾਵਰਕ ਬੈਲਟ, CVR ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵਲਫਾਫੇ ਸੁੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਬਣਾਈਆੀਂ ਗਈਆੀਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਚੀਨੀ, 

ਸਪ੍ੈਵਨਸ਼, ਟੈਗਾਲੌਗ, ਿੀਅਤਨਾਿੀ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦ ਆਰਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਬਣਾਈਆੀਂ ਗਈਆੀਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਵਹੁੰਦੀ, ਿਿੇਰ, ਕੋਰੀਆਈ ਅਤੇ ਜਪ੍ਾਨੀ 

ਵਿਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾੀਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਤਵਲਪ੍ੀ ਬੈਲਟ ਰਾਜ ਦ ਆਰਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਬਣਾਈਆੀਂ ਗਈਆੀਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਗ ਜਰਾਤੀ, ਨੇਪ੍ਾਲੀ, ਪ੍ੁੰਜਾਬੀ, ਤਵਿਲ 

ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਵਿਿੱਚ ਲਕਵਸ਼ਤ ਿਤੇਰਾੀਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾੀਂਦੇ ਹਨ। ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਲਗ ੇਸਾਈਨੇਜ (ਸੁੰਕੇਤ) ਇਨ੍ਾੀਂ ਸਾਰੀਆੀਂ ਚੌਦਾੀਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ 

ਵਿਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾੀਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਤਵਲਪ੍ੀ ਬੈਲਟ ਨਿੂਨਾ ਬੈਲਟ ਹ ੁੰਦੇ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਿੋਟਰ ਿਟੋ ਪ੍ਾਉਣ ਲਿੱ ਵਗਆੀਂ ਹਿਾਲੇ ਦ ੇਤੌਰ 'ਤੇ 

ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। Santa Clara ਕਾਉੀਂਟੀ ਦੇ ਿੋਟਰਾੀਂ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਲਕਵਸ਼ਤ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਲਈ 2021 ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ 

ਕੀਤੀਆੀਂ ਗਈਆੀਂ ਪ੍ੁੰਜ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ, ਗ ਜਰਾਤੀ, ਨੇਪ੍ਾਲੀ, ਪ੍ੁੰਜਾਬੀ, ਤਵਿਲ ਅਤੇ ਤਲੇਗੂ ਵਿਿੱਚ ਪ੍ਰਵਤਵਲਪ੍ੀ ਬੈਲਟ ਵਤਆਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। 

ਪ੍ਰਵਤਵਲਪ੍ੀ ਬੈਲਟ ਦੀਆੀਂ ਕਾਪ੍ੀਆੀਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਿੋਟਰਾੀਂ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆੀਂ ਤਾੀਂ ਵਕ ਉਹ ਵਨਿੱ ਜੀ ਬੈਲਟ ਕਾਸਟ 

ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਇਨ੍ਾੀਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਵਤਵਲਪ੍ੀ ਬੈਲਟ ਵਦਸਣ ਵਿਿੱਚ ਆਿ ਬਲੈਟ ਨਾਲੋਂ  ਿਿੱਿ ਹੋਣਗੇ ਤਾੀਂ ਵਕ ਿੋਟਰ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ 

ਿੇਲੇ ਵਕਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਤਵਲਪ੍ੀ ਕਾਿੱਪ੍ੀ 'ਤੇ ਹੀ ਿੋਟ ਨਾ ਪ੍ਾ ਦੇਣ। ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦ ੇਕਰਿਚਾਰੀਆੀਂ ਨੂੁੰ  ਵਸਿਲਾਈ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਤਾੀਂ ਵਕ 

ਉਹ ਿੋਟਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਬੈਲਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਤਵਲਪ੍ੀ ਕਾਿੱਪ੍ੀ ਿੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਿੋਟਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸਨੂੁੰ  ਇਿੱਕ 

ਪ੍ਰਵਤਵਲਪ੍ੀ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰ ੇਜਾਣ ਸਕਣ। ਕਾਉੀਂਟੀ ਿਿੱਲੋਂ  ਵਜਨ੍ਾੀਂ 14 ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂਦੀ 

ਹੈ (ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਚੀਨੀ, ਸਪ੍ੈਵਨਸ਼, ਟੈਗਾਲੌਗ, ਿੀਅਤਨਾਿੀ, ਿਿੇਰ, ਕੋਰੀਆਈ, ਵਹੁੰਦੀ, ਜਪ੍ਾਨੀ, ਗ ਜਰਾਤੀ, ਨੇਪ੍ਾਲੀ, ਪ੍ੁੰਜਾਬੀ, ਤਵਿਲ 

ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ) ਉਹਨਾੀਂ ਸਾਰੀਆੀਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਲਕਵਸ਼ਤ ਿੇਤਰਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਸਾਰੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਈ-ਪ੍ੋਲਬ ਿੱਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁੰਕੇਤ ਲਗਾਏ 

ਜਾਣਗੇ, ਤਾੀਂ ਵਕ ਿੋਟਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਪ੍ਰਵਤਵਲਪ੍ੀ ਕਾਿੱਪ੍ੀਆੀਂ ਦੇ ਿਜੌੂਦ ਹਣੋ ਬਾਰ ੇਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

ਸਾਰੀਆੀਂ ਕਾਉੀਂਟੀ ਿੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਸਾਰੀਆੀਂ 14 ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਪ੍ਰਵਤਵਲਪ੍ੀ ਬੈਲਟ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਅਤ ੇਇਿੱਕ ਨੋਵਟਸ 

ਿੌਜੂਦ ਹੋਿੇਗਾ ਜ ੋਿੋਟਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਸੂਵਚਤ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਚੋਣ ਕੋਡ § 14201 ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ 'ਤੇ ਿੋਟਰਾੀਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਤਵਲਪ੍ੀ ਬੈਲਟ 

ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। ਚੋਣਾੀਂ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 14 ਵਦਨ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਕਾਉੀਂਟੀ ਦੀ ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 

                                                           
15 ਚੋਣ ਕੋਡ §12303 



ਇਿੱਕ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਵਸਆ ਹੋਿੇਗਾ ਵਕ ਵਕਹੜ ੇਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ 'ਤੇ ਿੋਟਰਾੀਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਤਵਲਪ੍ੀ ਬੈਲਟ 

ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿਾਸ ਦ ਭਾਸ਼ੀਆ ਕਰਿਚਾਰੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀ ੀਂ ਹ ੁੰਦਾ, ਤਾੀਂ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ROV ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਿੱਚ ਕਾਿੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 

ਵਕਸੇ ਦ ਭਾਸ਼ੀਏ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਸਾਨੂੁੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹਈੋ ਕੋਈ ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀ ੀਂ 

ਕਾਉੀਂਟੀ ਦੀ ਫ਼ੋਨ ਅਨ ਿਾਦ ਸਿੇਾ ਰਾਹੀ ੀਂ ਪ੍ੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ। 

ਸਾਰੀਆੀਂ ਿੋਵਟੁੰਗ ਸਿਿੱਗਰੀਆੀਂ ਵਪ੍ਰੁੰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਿੀਡੀਆ ਵਿਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟਰਾਵਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ (ਟੈਬਲੇਟ ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਕਾਉੀਂਟੀ 

ਿੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ (CVIG) ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਸੁੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਬਣਾਈਆੀਂ ਗਈਆੀਂ ਪ੍ੁੰਜ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ 

ਵਿਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਦੇ ਸੁੰਕੇਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜ ੋਇਹ ਦਿੱਸਣਗ ੇਵਕ ਇਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। 



ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਮਵਚਾਰ 

ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਮਟਕਾਣੇ ਭਾਗ ਵਿਿੱਚ ਵਦਿੱਤੇ ਹਏੋ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਿਿੱਲੋਂ  ਲਾਜ਼ਿੀ ਕੀਤ ੇ14 ਿਾਪ੍ਦੁੰਡਾੀਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ 

ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰ ੇਉਪ੍ਲਬਧ ਸਰੋਤਾੀਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਿਰੀਕੀ ਸਿ ਦਾਇ ਸਰਿੇਿਣ, ROV ਿੋਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ, VTA ਬਸ ਅਿੱਡੇ) 

ਤੋਂ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤ ੇਡਾਟਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾੀਂ ਿਾਪ੍ਦੁੰਡਾੀਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਕ ਝ ਲਈ ਿਾਤਰਾ ਨੂੁੰ  ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾੀਂ ਿਾਪ੍ਦੁੰਡਾੀਂ 

ਵਿਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਿਾਜਾਈ, ਟਰੈਵਫਕ ਪ੍ੈਟਰਨ, ਜਨਸੁੰਵਿਆ ਕੇਂਦਰ, ਅਲਪ੍ਸੁੰਵਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਸਿ ਦਾਇ, ਅਸਿਰਥਤਾਿਾੀਂ, ਘਿੱਟ 

ਿਾਹਨ ਿਲਕੀਅਤ, ਘਿੱਟ ਆਿਦਨ, ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿੋਟ ਦੀ ਘਿੱਟ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਘਿੱਟ ਿੋਟਰ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ  

ROV ਦੀ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ਕ ਵਟਕਾਣੇ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਇਵਟੁੰਗ ਟਲੂ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ, 

ਵਜਸਨੂੁੰ  “DOTS” ਵਕਹਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਿਾਡਲ ਕਾਉੀਂਟੀ ਨੂੁੰ  0.5-ਿੀਲ ਦ ੇਵਗਰਡਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਿੁੰਡਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਗਰਡ ਨੂੁੰ  ਉਿੱਪ੍ਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਕੀਤ ੇ

ਹਰ ਿਾਪ੍ਦੁੰਡ ਲਈ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ੁੰਜ ਤਿੱਕ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। ਅੁੰਤ ਵਿਿੱਚ ਕ ਿੱਲ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ 

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੋਰ ਨੂੁੰ  ਆਪ੍ਸ ਵਿਿੱਚ ਜੋਵੜਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਭਾਿੀ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਵਣਆੀਂ ਨੂੁੰ  ਇਸ ਸਕੋਰ ਨਕਸ਼ੇ 

ਦ ੇਉਿੱਪ੍ਰ ਰਿੱਵਿਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹ।ੈ ਵਜਹੜੇ ਵਟਕਾਣੇ ਉਿੱਚ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਗਰਡਾੀਂ ਦੇ ਵਿਿੱਚ, ਜਾੀਂ ਨੇੜੇ ਪ੍ਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਤਰਜੀਹ ਵਦਿੱਤੀ 

ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ, ਵਕਉੀਂਵਕ ਉਹਨਾੀਂ ਦਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿਾਪ੍ਦੁੰਡਾੀਂ ਨਾਲ ਵਿਲਾਨ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਾਰਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਜਨਤਾ ਿਿੱਲੋਂ  ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਿੀ ਵਧਆਨ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਵਿਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। ROV ਇਵਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਿੱਟ ਿੋਟਰ 

ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿੋਟ ਦੀ ਘਿੱਟ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਤੋਂ ਨੇੜਤਾ ਨੂੁੰ  ਿਧੀਕ ਿਹਿੱਤਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਵਕਉੀਂਵਕ 

ਇਹ ਸਿ ਦਾਇ ਸ਼ਰਤਬਿੱਧ ਿੋਟਰ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੋਵਟੁੰਗ ਿਰਗੀਆੀਂ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆੀਂ 

ਜਾੀਂਦੀਆੀਂ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚ ਿੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਟ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਟਲੂ ਦਾ 

ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱਚ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ROV ਸਟਾਫ਼ ਿਿੱਲੋਂ  ਚ ਣੇ ਗਏ ਿਾਪ੍ਦੁੰਡਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਵਜ਼ਆਦਾ ਿਹਿੱਤਿ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। 

ਉਪ੍ਲਭਤਾ, ਕੀਿਤ, ਆਕਾਰ, ਕਿਰੇ ਦੀ ਬਣਾਿਟ, ਅਤ ੇਪ੍ਾਰਵਕੁੰਗ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਿਰਗੇ ਹੋਰ ਿਾਪ੍ਦੁੰਡਾੀਂ ਦਾ ਿਾਿਲੇ-ਦਰ-ਿਾਿਲੇ ਦੇ 

ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਿ ਲਾੀਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। 

ROV ਨੇ ਉਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਿਾਲੇ ਿੇਤਰਾੀਂ, ਇਵਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਿੱਟ ਿਤਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਿੇਤਰਾੀਂ ਅਤ ੇਿੁੰਵਚਤ ਰਹੇ 

ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਿਾਲੇ ਿੇਤਰਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਿ ਕਿੀ ੀਂ ਕਿਰੇਜ ਨੂੁੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੰਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆੀਂ 

ਸੀਿਾਿਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ, ਤਾੀਂ ਵਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਰੂੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹ ੁੰਚਣ ਵਿਿੱਚ ਲਿੱਗਣ ਿਾਲੇ ਸਿੇਂ ਨੂੁੰ  ਸੀਿਾਬਿੱਧ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਿੋਬਾਇਲ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਦੀ ਜਗ੍ਾ, ROV ਦੀ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿਾਧੂ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਅਤੇ ਇਨ੍ਾੀਂ ਿੇਤਰਾੀਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਇਕ ਦਜੂੇ ਦੇ ਨੇੜ ੇਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾੀਂ ਵਕ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਬਹਤਰ ਸੇਿਾ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।  

ਚੋਣ ਅਮਧਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ 

ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਵਨਯ ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀਆੀਂ (ਚੋਣ ਕੋਡ ਅਨ ਸਾਰ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵਕਹਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ16) ਦੀ 

ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀ ਵਜੁੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਬਹ ਭਾੀਂਤੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਤੋਂ ਹ ੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾੀਂ ਵਕ ਿੋਟਰਾੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ 

ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਲੋੜ ਪ੍ੈਣ ਿਾਲੇ ਹ ਨਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਵਜੁੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਿਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ17। ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦ ੇਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਾਹਕ 

ਸੇਿਾ, ਦ ਭਾਸ਼ੀਆ ਯੋਗਤਾ, ਵਿਵਭੁੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲੂੀਅਤ ਲਈ ਸੁੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਲੀਡਰਵਸ਼ਪ੍ ਕ ਆਵਲਟੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾਿਾੀਂ, ਅਤੇ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਜਨ-ਸੇਿਾ ਿਰਗੀਆੀਂ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇਤਾਿਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਤਜ਼ਰਬ ੇਲਈ ਜਾੀਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਨਿੀ ੀਂ ਿੋਟ 

ਕੇਂਦਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਿੋਟਰਾੀਂ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੀੜ ਵਨਯੁੰਤਰਨ ਪ੍ਰਬੁੰਧਨ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਵਸਿਲਾਈ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ। ਿਧੀਕ 

ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਵਸਿਲਾਈ ਵਿਵਸ਼ਆੀਂ ਵਿਿੱਚ ਬਜ਼ ਰਗਾੀਂ ਅਤੇ ਅਸਿਰਥਤਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾੀਂ ਲਈ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਸ਼ਿਲੂੀਅਤ ਅਤੇ ਠੀਕ ਿੁੰਗ 

ਨਾਲ ਸੁੰਚਾਰ ਸ਼ਾਿਲ ਹ ੁੰਦ ੇਹਨ। ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਉਿੀਦਿਾਰਾੀਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਹਨਾੀਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਿ ਦਾਇ ਦੀਆੀਂ ਲੋੜਾੀਂ 

ਿ ਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ।  

ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀਆੀਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਿੱਚ ਿਾਧੂ ਿਦਦ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਾਉੀਂਟੀ ਦੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਅਤੇ ਿਜ਼ੀਫ਼ਾ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਿਲੁੰਟੀਅਰ ਸ਼ਾਿਲ ਹ ੁੰਦੇ 

ਹਨ। ਲੀਡ ਅਤੇ ਕਲਿੱਰਕਾੀਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਘੁੰਟਾਿਾਰ ਕਾਉੀਂਟੀ ਕਰਿੀਆੀਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਾਗਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਰਿੀ 

ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਜ਼ੀਫ਼ਾ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਕਰਿੀ ਹ ੁੰਦੇ ਹਨ। ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੁੰ  ਉਹਨਾੀਂ ਦੀ ਭੂਵਿਕਾ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਵਸਿਲਾਈ ਵਦਿੱਤੀ 

ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ, ਜਕੇਰ ਸਾਰ ੇਚੋਣ ਿਾਲੇ ਵਦਨਾੀਂ ਲਈ ਨਹੀ ੀਂ, ਤਾੀਂ ਇਿੱਕ ਵਦਨ (ਿਜ਼ੀਫ਼ ੇ‘ਤੇ ਕੁੰਿ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਰਿਚਾਰੀ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ 

ਵਦਨਾੀਂ ਤਿੱਕ ਕੁੰਿ ਕਰਨਗੇ।  

                                                           
16 ਚੋਣ ਕੋਡ §4005 
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ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਇਹ 

ਹੈ ਵਕ ਹਰੇਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਛੇ (6) ਤੋਂ ਪ੍ੁੰਦਰਾੀਂ (15) ਤਿੱਕ ਚਣੋ ਅਵਧਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। ਿਿੱਡੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਚੋਣਾੀਂ 

ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਦ ੇਨਜਦੀਕ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਭੀੜ ਿਾਲੇ ਸਿੇਂ ਅਤੇ ਵਦਨਾੀਂ ਲਈ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਵਨਯ ਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗੇਾ। ਕਾਉੀਂਟੀ 

ਦੀਆੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਲੋੜਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਜੁੰਨੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਓਨੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਦ ਭਾਸ਼ੀਏ ਚੋਣ 

ਅਵਧਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣ। 

ਇਲੈਕਟਰੋਮਨਕ ਪੋ੍ਲਬ ਕੱ (ਈ-ਪੋ੍ਲਬ ੱਕ) 

VCA ਦੇ ਤਵਹਤ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆੀਂ ਤਬਦੀਲੀਆੀਂ ਨੂੁੰ  ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਈ-ਪ੍ੋਲਬ ਿੱਕਾੀਂ ਨਾਲ 

ਅਿੱਪ੍ਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ।18 ਇਿੱਕ ਈ-ਪ੍ੋਲਬ ਿੱਕ ਇਲੈਕਟਰੋਵਨਕ ਹਾਰਡਿੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਦਾ ਸ ਿੇਲ ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਜਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੋਟ 

ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਅਤੇ ROV ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੁੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (EIMS) ਵਿਚਕਾਰ ਸ ਰਿੱਵਿਅਤ ਇਲੈਕਟਰੋਵਨਕ ਸੁੰਚਾਰ ਨੂੁੰ  ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ। ROV EIMS ਿਿੱਲੋਂ  ਵਫਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੁੰਚਾਰ VoteCal ਦੇ ਜਰੀਏ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੁੰ  

ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। VoteCal ਪ੍ਰੂ ੇਰਾਜ ਦੇ ਿੋਟਰਾੀਂ ਦੀ ਰਵਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਕੇਂਦਰੀਵਕਰਤ ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਉੀਂਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੁੰਧਨ 

ਵਸਸਟਿ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦ ੇਹੋਰ ਵਸਸਟਿਾੀਂ ਨਾਲ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸ ਧਾਈ ਅਤੇ ਿ ੜਿਸੇਬੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗ, ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਦੇ ਵਿਭਾਗ, ਅਤੇ ਿੋਟਰ 

ਿਾਹਨਾੀਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ, ਨਾਲ ਅੁੰਤਰਵਕਵਰਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਿਟਾੀਂਦਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੀ ੀਂ VCA ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾੀਂ ਤਾੀਂ 

ਲੈਪ੍ਟਾਪ੍ ‘ਤੇ ਜਾੀਂ ਟੈਬਲੈਿੱਟ ‘ਤੇ ਚਿੱਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਇਸ ਨੂੁੰ  “ਹਾਰਡਨਡ” ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ; ਵਜਸਦਾ ਿਤਲਬ ਹ,ੈ ਵਕ ਵਡਿਾਈਸ ‘ਤੇ ਵਸਰਫ਼ 

ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਿਨਜ਼ੂਰਸ਼ ਦਾ ਈ-ਪ੍ੋਲਬ ਿੱਕ ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਹੀ ਚਿੱਲਦਾ ਹੈ। 

ਈ-ਪ੍ੋਲਬ ਿੱਕਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾੀਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਇਲੈਕਟਰੋਵਨਕ ਸੂਚੀ ਹੋਿਗੇੀ (ਰੋਸਟਰ ਕਰਿ-ਸੂਚੀ) ਜ ੋਵਕ ਸ਼ਾਇਦ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਵਿਿੱਚ 

ਭੇਜੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਉਿੱਥੇ ਿਰਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਰੋਸਟਰ ਕਰਿ-ਸੂਚੀ ਉਹਨਾੀਂ ਸਾਰੇ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾੀਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਅਵਧਕਾਵਰਕ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾੀਂ 

ਵਿਿੱਚ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸਨੂੁੰ  ਿ ਿੱਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਲੈਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਿੋਟਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ ਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ 

ਇਿੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੁੰ  ਦੋ ਿਾਰ ਿਟੋ ਪ੍ਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਅਸਲ ਸਿੇਂ ਵਿਿੱਚ ਿੋਟਰ ਇਵਤਹਾਸ ਨੂੁੰ  ਕੈਪ੍ਚਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਰਵਤਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। 

ਈ-ਪ੍ੋਲਬ ਿੱਕਾੀਂ ਇਿੱਕ ਸ ਰਿੱਵਿਅਤ ਲਾਿੱਕ ਕੀਤੇ ਿਾਟਰਪ੍ਰਫ਼ੂ ਡਿੱਬੇ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਵਿਆ ਜਾੀਂਦੀਆੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਫਰ ਇਿੱਕ ਸ ਰਿੱਵਿਅਤ ਤਾਲੇ ਅਤੇ ਕ ੁੰਜੀ 

ਿਾਲੇ ਇਿੱਕ ਦਜੂੇ ਸ ਰਿੱਵਿਅਤ ਲਾਿੱਕ ਕੀਤ ੇਵਪ੍ੁੰਜਰ ੇਵਿਿੱਚ ਰਿੱਵਿਆ ਜਾੀਂਦੀਆੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਜਸ ਨੂੁੰ  ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਵਕਸੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਦੇ 

ਵਜ਼ੁੰਿੇਿਾਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾੀਂਦੀ ਹ।ੈ ਕੁੰਿਕਾਜੀ ਘੁੰਵਟਆੀਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹਨਾੀਂ ਯੂਵਨਟਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ ਵਨਰੁੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਿੱਪ੍ਡੇਟ ਹ ੁੰਦਾ 

ਰਵਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈ-ਪ੍ੋਲਬ ਿੱਕਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਿਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗੋਰਾਿ ਕੀਤਾ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ ਵਜਸਦੇ ਤਵਹਤ ਵਸਰਫ਼ ਅਵਧਕਾਵਰਕ ਿਰਤੋਂਕਾਰ ਹੀ 

ਸ ਰਿੱਵਿਅਤ ਕਲਾਊਡ ਸਰਿਰ ‘ਤੇ ਸ ਰਿੱਵਿਅਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਲਾਊਡ ਸਰਿਰ ਿੋਟਰ 

ਡਾਟਾ ਵਿਿੱਚ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆੀਂ ਅਿੱਪ੍ਡੇਟਾੀਂ ਦੇ ਸੁੰਚਾਰ ਲਈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ROV ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੁੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੁੰ  

ਕਾਇਿ ਰਿੱਿਦਾ ਹ।ੈ ਈ-ਪ੍ੋਲਬ ਿੱਕ ਵਿਿੱਚ ਿੋਟਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸ ਰਿੱਵਿਆ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਗ 2: ਵੋਟਰ ਮਸੱਮਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਯੋਜਨਾ 

ਦ ੇਵੋਮਟੁੰਗ ਸ ਰੱਮਿਆ ਸਕੈਸ਼ਨ ਵਿਿੱਚ ਲਿੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਈ-ਪ੍ੋਲਬ ਿੱਕਾੀਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੋਟਰ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ ਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਨਾਿ, ਪ੍ਤਾ, ਜਨਿ ਦੀ 

ਤਾਰੀਖ਼, ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪ੍ਾਰਟੀ ਸਬੁੰਧੀ ਤਰਜੀਹ, ਵਪ੍ਰਵਸੁੰਕਟ, ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿੋਟ ਸਵਥਤੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, 

ਈ-ਪ੍ੋਲਬ ਿੱਕਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਅਿੱਗੇ ਵਦਿੱਤੀ ਿੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੇ ਿੀ ਸਟੋਰ ਨਹੀ ੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂਦੀ: ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੁੰਸ ਨੁੰ ਬਰ, ਜਾੀਂ ਸੋਸ਼ਲ 

ਵਸਵਕਉਰਟੀ ਨੁੰ ਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਾਲਾ। ਈ-ਪ੍ੋਲਬ ਿੱਕ ਲਗਭਗ ਅਸਲ-ਸਿੇਂ ਵਿਿੱਚ ਿਜੋ ਅਤੇ ਿੋਟਰ ਸਵਥਤੀ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ; ਜੋ ਆਿਸ਼ਕ ਰਪੂ੍ ਨਾਲ, ਿੋਟਰਾੀਂ ਅਤ ੇROV ਦੇ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀਆੀਂ ਲਈ ਿੋਵਟੁੰਗ ਅਨ ਭਿ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਿੱਚ 

ਸਹਾਈ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਹ ੁੰਚ 

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਵਰਾ 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦ ੇਚੋਣ ਕੋਡ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ, ROV ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਿਾਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ 

ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਵਿਿੱਚ EAP ਬਾਰ ੇਹਰ ਅਪ੍ਡੇਟ ਲਈ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵਨਰੁੰਤਰ ਇਨਪ੍ ਟ ਿੁੰਗੇਗਾ। ਚੋਣ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ, ਹਰਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ, 

EAP ਵਿਿੱਚ ਸੁੰਸ਼ੋਧਨ ਤ ੇਵਿਚਾਰ-ਿਟਾੀਂਦਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ROV ਜਨਤਕ ਿੀਵਟੁੰਗਾੀਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ।  
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EAP ਿੀਵਟੁੰਗਾੀਂ ਵਿਿੱਚ, ਲਕਵਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ: 

• ਸੁੰਭਾਿੀ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵਟਕਾਣੇ 

• ਸੁੰਭਾਿੀ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਣੇ 

• ਿਿੱਿ-ਿਿੱਿ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਲੋੜਾੀਂ 

• ਿਿੱਿ-ਿਿੱਿ ਿੋਟਰ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਲੋੜਾੀਂ 

• ਿੀਡੀਆ ਅਤ ੇਸਿਾਰੋਹਾੀਂ ਰਾਹੀ ੀਂ ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਕਰਨ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਸ ਝਾਅ 

 

ਜਨਤਕ ਨੋਮਟਸ 

2 ਵਸਿੱਧੀਆੀਂ ਡਾਕਾੀਂ ਰਾਹੀ ੀਂ, ਜਨਤਾ ਨੂੁੰ  ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਵਕ ਸਾਰੇ ਿੋਟਰ ਇਿੱਕ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿੋਟ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਗੇ। ਭੇਜੇ ਗਏ 

ਨੋਵਟਸ ਿੋਟਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਸੂਵਚਤ ਕਰਨਗੇ ਵਕ ਇਿੱਕ ਸਾਰੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬੈਲਟ ਿਾਲੀ ਚੋਣ ਕਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਅਤੇ ਿੋਟਰ ਆਪ੍ਣੇ 

ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਤੁੰਨ ਤਰੀਵਕਆੀਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇਿੱਕ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ (ਡਾਕ-ਵਟਕਟ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ), ਵਕਸੇ ਿੀ 

ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਣੇ 'ਤੇ, ਜਾੀਂ ਕਾਉੀਂਟੀ ਵਿਿੱਚ ਬਣੇ ਵਕਸੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ। ਨੋਵਟਸਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਵਲੁੰਕ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਿੇਗਾ, ਵਜਿੱਥੇ ਿੋਟਰ ਿੋਟ 

ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਵਣਆੀਂ ਦੇ ਿ ਿੱਲ੍ਣ ਦੀਆੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾੀਂ, ਵਟਕਾਣੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਦੇ ਕੁੰਿਕਾਜੀ ਘੁੰਵਟਆੀਂ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਿ 

ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਿੱਕ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗ ਫਾਰਿੈਟ ਜਾੀਂ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੀਆੀਂ ਜਾੀਂਦੀਆੀਂ ਅਿੱਠ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇਿੱਕ 

ਵਿਿੱਚ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿੋਟ ਬੈਲਟ ਿੁੰਗਿਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਿੱਿ ਿੇਲ ਵਿਿੱਚ 

ਿ ਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ: ਿਹਿੱਤਿਪੂ੍ਰਨ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਉੀਂਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਿੋਟਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ ਦੇ ਿੇਰਿੇ। ਨੋਵਟਸਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਿੋਟਰਾੀਂ ਲਈ ROV ਦੀ ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਇਿੱਕ ਵਲੁੰਕ, ਫ਼ੋਨ ਨੁੰ ਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਟੋਲ-ਫ਼ਰੀ ਹੌਟਲਾਈਨ (866) 430-VOTE ‘ਤੇ ਕਾਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਵਹਲਾ ਵਸਿੱਧਾ ਿੇਲ ਚੋਣਾੀਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਵਦਨ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਭੇਜ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਵਜਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਿੱਗਲਾ ਸੈਿੱਟ ਚੋਣਾੀਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 29 ਵਦਨ 

ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਭੇਵਜਆ ਜਾਿੇਗਾ। VCA ਨਾਲ ਸੁੰਬੁੰਵਧਤ ਸਾਰੇ ਨੋਵਟਸ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ROV ਦੀ ਿੈਿੱਬ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇਿੱਕ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗ 

ਫਾਰਿੈਟ ਵਿਿੱਚ ਪੋ੍ਸਟ ਕਰ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯਗੋਤਾ ਅਤੇ ਵੋਮਟੁੰਗ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯਗੋਤਾ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿੇਟੀਆ ਂ
Santa Clara ਕਾਉੀਂਟੀ ਦੇ ਿਟੋਰਾੀਂ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਨੇ ਦੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿੇਟੀਆੀਂ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਅੁੰਦਰਨੂੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਿਕਾਸ, 

ਵਹਿੱਸੇਦਾਰਾੀਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਨਪ੍ ਿੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਤੋਂ ਿੋਟਰ ਪ੍ਸੁੰਦ ਅਵਧਵਨਯਿ (VCA) ਨੂੁੰ  ਅਪ੍ਣਾ ਚ ਿੱਕੀਆੀਂ ਕਾਉੀਂਟੀਆੀਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ 

ਦ ਆਰਾ ਇਿੱਕ ਤਾਲਿਲੇ ਿਾਲੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਰਾਹੀ ੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਵਹਲੀ ਕਿੇਟੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯਗੋਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿੇਟੀ (LAAC) ਜੋ 

ਅਲਪ੍ਸੁੰਵਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਨੂੁੰ  ਉਹਨਾੀਂ ਤਰੀਵਕਆੀਂ ਬਾਰ ੇਆਪ੍ਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਣੇ ਲਈ ਕਹੇਗੀ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 

ਿਾਡਲ ਉਹਨਾੀਂ ਿੋਟਰਾੀਂ ਦਾ ਵਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਥਨ ਕਰ ਸਕੇ ਜ ੋਿ ਿੱਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ 

ਹਨ। ਦਜੂੀ ਕਿੇਟੀ ਹ ੈਿੋਵਟੁੰਗ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿੇਟੀ (VAAC) ਜੋ ਉਹਨਾੀਂ ਿਟੋਰਾੀਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਿੁੰਗੇਗੀ ਵਜਨ੍ਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗਤਾ 

ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਸਿਿੱਵਸਆਿਾੀਂ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਬਜ਼ ਰਗ ਜਾੀਂ ਅਸਿਰਥਤਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰ, ਤਾੀਂ ਵਕ ਉਹਨਾੀਂ ਦੀਆੀਂ ਿੋਵਟੁੰਗ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਲੋੜਾੀਂ ਅਤੇ 

ਸਿਿੱਵਸਆਿਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਹਿੱਲ ਕਰਨਾ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾੀਂ ਕਿੇਟੀਆੀਂ ਦੀ ਸਦਿੱਸਤਾ ਨੈਿੱ ਟਿਰਵਕੁੰਗ ਰਾਹੀ ੀਂ ਅਤੇ ਿਿੱਿ-ਿਿੱਿ 

ਇਕਰਾਰਨਾਵਿਆੀਂ ਦੇ ਸਵਹਯਗੋ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿਧਾਈ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਗੈਰ-ਿ ਨਾਫ਼ਾ ਸੁੰਸਥਾਿਾੀਂ ਅਤੇ ਸਿ ਦਾਇ ਆਧਾਵਰਤ ਸੁੰਸਥਾਿਾੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 

Santa Clara ਕਾਉੀਂਟੀ ਵਿਚਲੀਆੀਂ ਨਗਰਪ੍ਾਵਲਕਾਿਾੀਂ ਤਿੱਕ। LAAC ਅਤੇ VAAC ਦੀ ਸਾਰੀਆੀਂ ਿੀਵਟੁੰਗਾੀਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੇ ਏਜੁੰਡੇ 

ਅਤੇ ਵਿਨਟਾੀਂ ਦ ੇਨਾਲ, ROV ਦੀ ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ, www.sccvote.org/voterschoice ‘ਤ ੇਪ੍ੋਸਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿੀ ਜਾਿੇਗੀ।  

 

http://www.sccvote.org/voterschoice


ਭਾਗ 2 – ਵੋਟਰ ਮਸੱਮਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਯੋਜਨਾ 
ਿੋਟਰ ਪ੍ਸੁੰਦ ਅਵਧਵਨਯਿ (VCA) ਿਿੱਲੋਂ  VCA ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਰੇਕ ਕਾਉੀਂਟੀ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿੋਟਰ ਵਸਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੁੰ  ਲਾਗੂ 

ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿੋਟਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  VCA ਦੀਆੀਂ ਵਿਿਸਥਾਿਾੀਂ ਬਾਰ ੇਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ, 

ਇਹ ਕਨੂੁੰ ਨ ਉਹਨਾੀਂ ਿੋਟਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਸੇਵਧਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਬਣਾਉੀਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿ ਿੱਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 

ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਿਰਥਤਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਿੀ ਸੇਵਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਵਕ ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਨੂੁੰ  ਉਪ੍ਲਬਧ ਸੇਿਾਿਾੀਂ 

ਬਾਰ ੇਵਸਿੱਵਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

Santa Clara ਕਾਉੀਂਟੀ ਦੇ ਿਟੋਰਾੀਂ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਕੋਲ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਟੀਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਿੌਜਦੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ 

ਿਿੱਲੋਂ  ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਿੱਚ ਆਪ੍ਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਿ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਿੋਟਰ ਰਵਜਸਟਰ ਸਿੇਾਿਾੀਂ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਿੋਟਰ ਵਸਿੱਵਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪ੍ੂਰ ੇਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਸਿਾਰਹੋਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹ।ੈ EAP ਦਾ ਿੋਟਰ ਵਸਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਹ ੁੰਚ 

ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਪੂ੍ ਰਿੇਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਆਪ੍ਣੇ ਿੌਜੂਦਾ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਵਿਧੀਆੀਂ ਤੋਂ ਵਕਿੇਂ ਫਾਇਦਾ ਚ ਿੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਹਨਾੀਂ ਦਾ ਨਿੇਂ ਤਰੀਵਕਆੀਂ ਨਾਲ ਵਕਿੇਂ ਸ ਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਤਾੀਂ ਵਕ ਜਨਤਾ ਨੂੁੰ  VCA ਬਾਰ ੇਵਸਿੱਵਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਗਤੀਵਿਵਧਆੀਂ ਨੂੁੰ  ਸਿ ਦਾਇ ਭਾਈਿਾਲੀਆੀਂ ਨੂੁੰ  ਿਧਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ 

ਦ ੇਿੌਵਕਆੀਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਿਾਡਲ ਨਾਲ ਿੋਟਰ ਅਨ ਭਿ ਵਿਿੱਚ ਸ ਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ 

ਜਾਿੇਗਾ। 

ਸੈਕਸ਼ਨ 1: ਵੋਟਰ ਸੁੰਪ੍ਰਕ – ਸਧਾਰਨ 

ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਅਤੀਤ ਵਿਿੱਚ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਜਾੀਂ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਸਿਾਰੋਹਾੀਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਹੋਰ ਿੀ ਿੋਟਰ ਵਸਿੱਵਿਆ ਅਤੇ 

ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾੀਂ ਵਕ ਵਜੁੰਨਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹ ੋਸਕੇ ਕਾਉੀਂਟੀ ਦੇ ਜਨਅੁੰਕਣਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਕਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਉਹਨਾੀਂ ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਤਿੱਕ ਿੀ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜ ੋਅਤੀਤ ਵਿਿੱਚ ਿੁੰਵਚਤ ਰਹ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਸਨ। 

ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਵਜਨ੍ਾੀਂ ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ ਬਜ਼ ਰਗ ਭਾਈਚਾਰੇ, 

ਜਾਤੀ/ਭਾਸ਼ਾ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਨੌਜਿਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਿੁੰਵਚਤ ਰਹ ੇਭਾਈਚਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਲਾਿੱਕੇ ਦੇ ਸਿਹੂ। 

ROV ਿਿੱਲੋਂ  100 ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਸਿ ਦਾਇ-ਆਧਾਵਰਤ ਸੁੰਸਥਾਿਾੀਂ (CBOs) ਨੂੁੰ  ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਵਕ 

ਉਹਨਾੀਂ ਦ ਆਰਾ ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਿਾਸਤੇ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਿਾਲੇ ਕੁੰਿਾੀਂ ਬਾਰ ੇਜਾਵਣਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ 

ਵਕ ਉਹਨਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ROV ਦੀ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਟੀਿ ਵਕਿੇਂ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਿਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਿੋਟਰ ਵਸਿੱਵਿਆ ਪ੍ਰਗੋਰਾਿ ਦੀ 

ਸਫਲਤਾ ਨੂੁੰ  ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ CBOs ਅਤ ੇਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਨਾਲ ਵਿਲ ਕੇ ਕੁੰਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਿੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਇਿੱਕ ਟੀਚਾਬਿੱਧ ਿੀਡੀਆ ਿ ਵਹੁੰਿ ਚਲਾ ਕ ੇਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਿਾਡਲ, ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿੋਟ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ, ਜਲਦੀ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ੍, 

ਅਤ ੇਿਟੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿਿੱਚ ਕੁੰਿ ਕਰਨ ਦ ੇਿਵੌਕਆੀਂ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਿੀਡੀਆ ਅਦਾਵਰਆੀਂ ਲਈ ਿੌਵਕਆੀਂ ਵਿਿੱਚ ਹਠੇਾੀਂ 

ਵਦਿੱਤ ੇਸ਼ਾਿਲ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਇਹਨਾੀਂ ਤਿੱਕ ਸੀਿਤ ਨਹੀ ੀਂ ਹਨ: 

 

1. ਸਥਾਨਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਬਲ ਸਟਸ਼ੇਨ 

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

2. ਅਿਬਾਰ (ਿੇਤਰੀ ਅਤੇ 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 ਅਤੇ ਕਾਉੀਂਟੀ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ ਅਤੇ ਿੈਿੱਬਸਾਈਟਾੀਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 

a. ROV ਦਾ Facebook ਪ੍ੁੰਨਾ: https://www.facebook.com/sccvote 

b. ਕਾਉੀਂਟੀ ਦਾ Facebook ਪ੍ੁੰਨਾ: https://www.facebook.com/county.of.santa.clara 

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

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

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

f. Nextdoor ਐਪ੍: (ਸੁੰਚਾਰ ਅਤੇ ਿੀਡੀਆ Santa Clara ਕਾਉੀਂਟੀ ਲਈ ਿੋਜੋ) 

g. ਕਾਉੀਂਟੀ ਦੀ ਅਿਬਾਰਾੀਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਦੀਆੀਂ ਸੂਚੀਆੀਂ 

5. ROV YouTube: https://www.youtube.com/sccvote 

6. ਿੈਲੀ ਆਜਾਿਾਈ ਅਥਾਰਟੀ (Valley Transportation Authority) ਦੀਆੀਂ ਬਸਾੀਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਿਾਜਾਈ ਸ ਨੇਹਾ ਸਿੇਾ 

7. ਪ੍ੂਰੀ ਕਾਉੀਂਟੀ ਵਿਚਲੇ ਸਿੂਹਾੀਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਿਾਲ, ਅਸਿਰਿੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆੀਂ ਦਾ ਸਿਰਥਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆੀਂ 

ਸੁੰਸਥਾਿਾੀਂ, ਚ ਣੇ ਹੋਏ ਅਵਧਕਾਰੀ, ਿਾਸ ਵਡਸਵਟਰਕਟ, ਸਕੂਲ ਵਡਸਵਟਰਕਟ, ਸਿ ਦਾਇ-ਆਧਾਵਰਤ ਸੁੰਸਥਾਿਾੀਂ, ਅਤੇ ਿਿੱਤ-

ਆਧਾਵਰਤ ਸੁੰਸਥਾਿਾੀਂ, ਨਾਲ ਸਿਾਨ ਸਾੀਂਝਾ ਕਰਨਾ 

8. ਜਨਤਕ ਸੇਿਾ ਘੋਸ਼ਣਾਿਾੀਂ (PSAs) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿਾਵਧਅਿਾੀਂ ‘ਤੇ ਵਿਵਗਆਪ੍ਨ ਿ ਵਹੁੰਿ ਨੂੁੰ  ਸੁੰਪ੍ੂਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੁੰ  

ਅਿੱਗੇ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਇਹ PSAs ਵਜਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ VCA ਬਾਰ ੇ

ਆਿ ਜਾਣਕਾਰੀ, VCA ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੌਟਲਾਈਨ ਦਾ ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਨੁੰ ਬਰ ਅਤੇ 

ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਿਕਲਪ੍ ਅਤੇ ਡਾਕ-ਰਾਹੀ ੀਂ ਿੋਟ ਰਾਹੀ ੀਂ ਵਰਿੋਟ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗਤਾ। 

 

ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਗਤ ਿੀਡੀਆ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਜ ੋਵਕ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗ ਫਾਰਿੈਟਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਵਿਸਵਤਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 

ਪ੍ਰਸਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤ ੇਿੋਟਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਹਰੇਕ ਆਗਾਿੀ ਚਣੋਾੀਂ ਬਾਰ ੇਸੂਵਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕ ਝ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਾਉੀਂਟੀ 

ਦ ੇਸਾਰੇ ਿੋਟਰਾੀਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹ ੁੰਚਣਾ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਅਸਿਰਥਤਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉਹ ਜੋ ਬੋਲ਼ੇ ਹਨ ਜਾੀਂ ਜੋ ਉਿੱਚਾ 

ਸ ਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਿੋਟਰ ਜੋ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹਨ ਜਾੀਂ ਜੋ ਦੇਿ ਨਹੀ ੀਂ ਸਕਦੇ। 

 

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


ਭਾਈਚਾਰੇ ਮਵੱਚ ਿੌਜੂਦਗੀ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤ ੇਵੋਟਰ ਮਸੱਮਿਆ ਸਿਗੱਰੀ 

ROV ਪ੍ੂਰ ੇਸਾਲ ਵਿਿੱਚ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਕਵੜਆੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਿੈਂਟਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ CBOs ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਿੀ ਨਾਲ 

ਕੁੰਿ ਕਰਦਾ ਹ ੈਵਕ ਵਕਿੇਂ ਉਹਨਾੀਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਨੂੁੰ  ਆਉਣ ਿਾਲੀਆੀਂ ਤਬਦੀਲੀਆੀਂ ਬਾਰ ੇਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਿੇ 

ਅਤੇ ਿੋਟਰਾੀਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਿੋਟਰ ਵਸਿੱਵਿਆ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਿਲਾਈ ਸਿਿੱਗਰੀ ਅਤੇ 

ਸਟਾਫ਼ ਿੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਸਿ ਦਾਇਕ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਿਰੇਿ ੇਅੁੰਤਕਾ B ਵਿਿੱਚ ਦੇਿੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਮਸੱਧੀਆ ਂਡਾਕਾ ਂ

ROV ਿਿੱਲੋਂ  Santa Clara ਕਾਉੀਂਟੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰ ਨੂੁੰ  ਦੋ (2) ਿਿੱਿ-ਿਿੱਿ ਡਾਕਾੀਂ ਰਾਹੀ ੀਂ ਸੁੰਪ੍ਰਕ ਕਰਕੇ ਆਗਾਿੀ ਚੋਣਾੀਂ 

ਬਾਰ ੇਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਟੋਲ-ਫ਼ਰੀ ਿੋਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਹੌਟਲਾਈਨ, (866) 430-VOTE ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗੇਾ। ਇਹ 

ਡਾਕਾੀਂ ਿੋਟਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਨਿੇਂ ਚੋਣ ਿਾਡਲ, ਆਗਾਿੀ ਚੋਣਾੀਂ, ਇਹਨਾੀਂ ਤਬਦੀਲੀਆੀਂ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਿਣ ਦੇ ਵਟਕਾਣੇ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆੀਂ ਅਤ ੇਇਿੱਕ ਵਲੁੰਕ ਿੀ ਿ ਹਿੱਈਆ ਕਰਨਗੀਆੀਂ, ਵਜਿੱਥੋਂ ਿੋਟਰ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਥਾਿਾੀਂ ਦ ੇਵਟਕਾਣੇ, 

ਉਹਨਾੀਂ ਦੇ ਿ ਿੱਲੇ੍ ਰਵਹਣ ਦੀਆੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾੀਂ ਅਤੇ ਕੁੰਿਕਾਜੀ ਘੁੰਵਟਆੀਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਿੇਲਰ ਨੂੁੰ , ਿੋਟਰ ਦੀ 

ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ,ੇ 13 ਤਿੱਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਅਨ ਿਾਵਦਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਵਜੁੰਨਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਉਨ੍ਾੀਂ ਿੋਟਰਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਿੁੰਵਡਆ ਜਾਏਗਾ 

ਵਜੁੰਨਾੀਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚ ਣੀ ਹੈ।  

ROV ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤ ੇਵਟੋਰ ਮਸੱਮਿਆ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਸਰੋਤ 

ROV ਦੀ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਿੋਟਰ ਵਸਿੱਵਿਆ ਸਿਿੱਗਰੀ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਿੋਟਰ ਪ੍ਸੁੰਦ ਅਵਧਵਨਯਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹ,ੈ ROV ਦੀ 

ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਵਨਕ ਫਾਰਿੈਟ ਵਿਿੱਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਿਾਈ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ। ROV ਦੀ ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਹੇਠਾੀਂ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਲ 

ਹੋਿੇਗੀ: 

• VCA ਬਾਰ ੇਆਿ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਲੈਟ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਦੇ ਵਟਕਾਣੇ ਅਤ ੇਕੁੰਿਕਾਜੀ ਘੁੰਟੇ 

• ROV ਦੀ ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਿੋਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਹੌਟਲਾਈਨ 

• EAP ਦਸਤਾਿਜ਼ੇ 

• VCA ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਿੱਗਰੀ 

• VCA ਦੇ ਵਸਿੱਿਲਾਈ ਿੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀਆੀਂ 

• ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਅਤੇ ਿਰਕਸ਼ਾਪ੍ ਸਿਾੀਂ-ਸੂਚੀਆੀਂ 

• ਹਰੇਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ 

 
ਸੈਕਸ਼ਨ 2: ਵੋਟਰ ਸੁੰਪ੍ਰਕ – ਅਲਪ੍ਸੁੰਮਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 

ਿੋਟਰਾੀਂ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਿਿੱਲੋਂ  ਇਿੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯਗੋਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿੇਟੀ (LAAC) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਵਜਸਦਾ 

ਉਦੇਸ਼ ਅਲਪ੍ਸੁੰਵਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾੀਂ ਤਰੀਵਕਆੀਂ ਬਾਰ ੇਵਿਚਾਰ ਿੁੰਗਣਾ ਸੀ ਵਜਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 

ਿਾਡਲ ਉਹਨਾੀਂ ਿੋਟਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਵਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਲੂਤਾੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿ ਿੱਿ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕਈੋ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 

ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿੇਟੀ ਿਿੱਿ-ਿਿੱਿ ਪ੍ਵਹਲੂਆੀਂ ‘ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ, ਿਟੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਟਕਾਣੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾੀਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਜ ੋਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆੀਂ ਜਾਣਗੀਆੀਂ, ਜਾੀਂ ਕੀਤੀਆੀਂ ਜਾਣੀਆੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿੇਟੀ ਸਿੂਦਾਇ ਦੀ 

ਗਿੱਲਬਾਤ ਸ ਣਨ ਲਈ ਵਨਯਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਿਲੇਗੀ। 

 

ਅਲਪ੍ਸੁੰਮਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਮਰਆਂ ਨੂੁੰ  ਪ੍ਛਾਣਨਾ 

ਅਲਪ੍ਸੁੰਵਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ Santa Clara ਕਾਉੀਂਟੀ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿਟੋਰਾੀਂ ਦੀਆੀਂ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁੰਬੁੰਧੀ 

ਬੇਨਤੀਆੀਂ ਦ ੇਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੇੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਰ 

ਜਨਅੁੰਕਣ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਲਾ ਕ ੇਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ROV ਪ੍ਰਿ ਿੱਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਿੇਤਰਾੀਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਵਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਟੀਿ ਨੂੁੰ  ਯਜੋਨਾਬਿੱਧ ਿੋਟਰ ਵਸਿੱਵਿਆ ਅਤ ੇਪ੍ਹ ੁੰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਦੇ ਵਹਿੱਸੇ ਿਜੋਂ ਇਹਨਾੀਂ ਵਟਕਾਵਣਆੀਂ ਨੂੁੰ  ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗੇਾ। ROV ਿਿੱਿ-ਿਿੱਿ ਅਲਪ੍ਸੁੰਵਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾੀਂ ਦ ੇਵਿਚਾਰਾੀਂ ਦੀ ਿੀ ਿੁੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਵਜਸ 

ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਦੀਆੀਂ ਹੋਰ ਵਿਧੀਆੀਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤ ੇਉਹਨਾੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਿਾਰੋਹਾੀਂ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੇੀ 

ਵਜਨ੍ਾੀਂ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਲਾਹਿੇੁੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 



ਅਲਪ੍ਸੁੰਮਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਵਾਲੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮਜਨ੍ਾਂ ਨੂੁੰ  ਸਮਹਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹ ੈ

ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਅੁੰਗਰਜ਼ੇੀ ਸਿੇਤ ਚੌਦਾੀਂ (14) ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ੁੰਜ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਸੁੰਘੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹਨ: 

ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਚੀਨੀ, ਸਪ੍ੈਵਨਸ਼, ਟਗੈਾਲੌਗ, ਅਤ ੇਿੀਅਤਨਾਿੀ। ਨੌਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਰਾਜ ਦ ਆਰਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਕੀਤੀਆੀਂ ਗਈਆੀਂ ਹਨ: ਗ ਜਰਾਤੀ, 

ਵਹੁੰਦੀ, ਜਾਪ੍ਾਨੀ, ਿਿੇਰ, ਕੋਰੀਆਈ, ਨੇਪ੍ਾਲੀ, ਪ੍ੁੰਜਾਬੀ, ਤਵਿਲ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ। ਅਵਧਕਾਵਰਕ ਬੈਲਟ, ਸ਼ਰਤਬਿੱਧ ਿੋਟਰ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 

ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਵਲਫਾਫੇ, ਅਤੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨੇਜ ਪ੍ੂਰੀਆੀਂ ਚੌਦਾੀਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਬਾਕਸ 

ਸਾਈਨੇਜ ਪ੍ੁੰਜ ਿਾਧ ੂਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਗ ਜਰਾਤੀ, ਨੇਪ੍ਾਲੀ, ਪ੍ੁੰਜਾਬੀ, ਤਵਿਲ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਵਿਿੱਚ ਿੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾੀਂਦੇ ਹਨ। ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਤੋਂ 

ਚਿੱਵਲਆ ਆ ਵਰਹਾ ਹੈ ਕਾਉੀਂਟੀ ਿੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡਾੀਂ (CVIGs) ਵਸਰਫ਼ ਸੁੰਘੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆੀਂ 

ਜਾਣਗੀਆੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਕਾਉੀਂਟੀ ਵਿਿੱਚ ਬੋਲੀਆੀਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆੀਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਅਤੇ ਬਲੋੀਆੀਂ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਲਈ, ਦ ਭਾਸ਼ੀਆ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਟਾਫ਼ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾੀਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਕ ਝ ਹਨ, ਕੈਂਟਨੋੀਜ਼, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਗ ਜਰਾਤੀ, 

ਨੇਪ੍ਾਲੀ, ਪ੍ ਰਤਗਾਲੀ, ਪ੍ੁੰਜਾਬੀ, ਰਸੂੀ, ਸੀਰੀਆਈ, ਤਵਿਲ, ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਥਾਈ। ਿੈਵਪ੍ੁੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਨੂੁੰ  

ਸੇਵਧਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਇਹ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਵਕ ਿਿੱਿ-ਿਿੱਿ ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਵਿਿੱਚ ਦ ਭਾਸ਼ੀਏ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀ ਦੇ 

ਰਪੂ੍ ਵਿਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਿ ਕਿੀ ੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਿ।ੇ ਿੋਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੁੰ  ਅੁੰਤਿ ਰਪੂ੍ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ROV ਹਰੇਕ ਿੋਟ 

ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੁੰ  ROV ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ੋਸਟ ਕਰਗੇਾ। 

ਅਲਪ੍ਸੁੰਮਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਮਰਆਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਮਸੱਮਿਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ 

ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤੀਆੀਂ ਗਈਆੀਂ ਚੌਦਾੀਂ (14) ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਦ ਭਾਸ਼ੀਆ ਿੋਟਰ ਵਸਿੱਵਿਆ ਿਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆੀਂ 

ਜਾਣਗੀਆੀਂ। ਹਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਸਿਿੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਇਹ ਿਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾੀਂ Santa Clara ਕਾਉੀਂਟੀ ਦੇ 

ਭਾਸ਼ਾ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਲਈ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਿਾਡਲ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਿਕੌਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਣਗੀਆੀਂ। 

ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿੇਟੀ (LAAC) ਦੇ ਿੈਂਬਰਾੀਂ ਿਿੱਲੋਂ  ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾੀਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ROV ਿਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾੀਂ ਲਈ 

ਵਟਕਾਣੇ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ਾੀਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆੀਂ ਿਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਹਾਜਰੀ ਭਰਨ ਿਾਵਲਆੀਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ-

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦ ਭਾਸ਼ੀਏ ਿੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ।  

ਅਲਪ੍ਸੁੰਮਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਮਰਆਂ ਨੂੁੰ  ਸੇਮਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਿਿੱਿ-ਿਿੱਿ ਅਲਪ੍ਸੁੰਵਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਨੂੁੰ  ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਿਾਡਲ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿੋਟ ਦ ਆਰਾ ਿੋਵਟੁੰਗ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿੋਟਰਾੀਂ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੁੰ ਬਰ (866) 430-VOTE, ਅਤੇ 

ਸਧਾਰਨ ਿੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨੁੰ ਬਰ (408) 299-VOTE ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿੀਡੀਆ ਅਦਾਵਰਆੀਂ 

ਨਾਲ ਇਸ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਸਵਹਕਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਤਾੀਂ ਵਕ ਸੁੰਘੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਸਾਰੀਆੀਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਦੀ ਨ ਿਾਇੁੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਿੀਡੀਆ ਅਦਾਵਰਆੀਂ ਵਿਿੱਚ ਹਠੇਾੀਂ ਵਦਿੱਤੇ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਇਹਨਾੀਂ ਤਿੱਕ ਸੀਿਤ ਨਹੀ ੀਂ ਹਨ। 

 

1. ਸਥਾਨਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਬਲ ਸਟਸ਼ੇਨ 

a. Univision (ਸਪ੍ੈਵਨਸ਼) 

b. Epoch Times (ਚੀਨੀ) 

c. Telemundo (ਸਪ੍ੈਵਨਸ਼) 

d. Namaste (ਵਹੁੰਦੀ) 

e. Crossing TV (ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ + ਸਾਰੀਆੀਂ 8 ਿਧੀਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ) 

2. ਅਿਬਾਰ (ਿੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿ ਦਾਇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼) 

a. El Observador (ਸਪੈ੍ਵਨਸ਼) 

b. Epoch Times (ਚੀਨੀ) 

c. India West (ਅੁੰਗਰਜ਼ੇੀ) 

d. Korea Times (ਕੋਰੀਆਈ) 

e. Nichi Bei Weekly (ਜਾਪ੍ਾਨੀ) 

f. Philippine News (ਟੈਗਾਲੌਗ) 

g. Viet Nam Daily (ਿੀਅਤਨਾਿੀ) 

h. World Journal (ਚੀਨੀ) 

i. N & R (ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ) 



j. China Press (ਚੀਨੀ) 

k. JWeekly (ਜਾਪ੍ਾਨੀ) 

l. Spotlight (ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ) 

m. Bayspo Magazine (ਜਾਪ੍ਾਨੀ) 

n. Daily Post (ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ) 

o. India Currents (ਵਹੁੰਦੀ) 

3. ਰੇਡੀਓ 

a. Univision (ਸਪ੍ੈਵਨਸ਼) 

b. Celina Rodriquez (ਸਪ੍ੈਵਨਸ਼) 

c. Sound of Hope (ਚੀਨੀ) 

d. Sing Tao (ਚੀਨੀ) 

e. Vien Thao (ਿੀਅਤਨਾਿੀ) 

f. China Press (ਚੀਨੀ) 

g. Radio Zindagi (ਵਹੁੰਦੀ) 

h. Korean American ਰੇਡੀਓ 

4. ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆੀਂ ਿੈਿੱਬਸਾਈਟਾੀਂ 

a. ROV ਦਾ Facebook ਪ੍ੁੰਨਾ: https://www.facebook.com/sccvote 

b. ਕਾਉੀਂਟੀ ਦਾ Facebook ਪ੍ੁੰਨਾ: https://www.facebook.com/county.of.santa.clara 

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

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

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

f. Nextdoor ਐਪ੍: (ਸੁੰਚਾਰ ਅਤੇ ਿੀਡੀਆ Santa Clara ਕਾਉੀਂਟੀ ਲਈ ਿੋਜੋ) 

g. ਕਾਉੀਂਟੀ ਦੀ ਿਬਰਾੀਂ ਫੀਡ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਗਾਹਕੀ ਦੀਆੀਂ ਸੂਚੀਆੀਂ 

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

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

5. ਅਲਪ੍ਸੁੰਵਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ-ਪ੍ਿੱਤਰ 

6. ਅਲਪ੍ਸੁੰਵਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਦੇ ਿੋਟਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਆਗਾਿੀ ਚੋਣਾੀਂ ਅਤੇ ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੌਟਲਾਈਨ ਬਾਰ ੇ

ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੇਿਾ ਘੋਸ਼ਣਾਿਾੀਂ (PSAs) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। PSA ਦਾ ਅਲਪ੍ਸੁੰਵਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਦੇ 

ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ, ਅਿਬਾਰਾੀਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਵਿਆੀਂ ਰਾਹੀ ੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦ ਆਰਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਕੀਤੀਆੀਂ 

ਗਈਆੀਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਅਨ ਿਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਿੁੰਵਡਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਚੋਣ ਅਮਧਕਾਰੀ 

ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਟਾਫ਼ ਦ ੇਗਠਨ ਨੂੁੰ  ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ (ਚੋਣ ਕਡੋ ਅਨ ਸਾਰ ਚੋਣ 

ਬੋਰਡ ਵਕਹਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ)19। ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਚਣੋ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਨੇੜਤਾ ਅਤ ੇਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 

ਆਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੋਿੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਹਰੇਕ ਿਟੋ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਛੇ (6) ਤੋਂ ਪ੍ੁੰਦਰਾੀਂ (15) ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀਆੀਂ ਦੀ ਵਨਯ ਕਤੀ 

ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। ਚੋਣਾੀਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਭੀੜ ਿਾਲੇ ਸਵਿਆੀਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਿਿੱਡੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਲਈ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਟਾਫ਼ 

ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਚੋਣਾੀਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ 10 ਵਦਨ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਦਨ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਤਿੱਕ, ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 6 ਸਟਾਫ਼ 

ਿੈਂਬਰਾੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਚੋਣਾੀਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ 3 ਵਦਨ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇ1 ਵਦਨ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਤਿੱਕ, ਲੋੜ ਅਨ ਸਾਰ, ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 8 ਤੋਂ 

15 ਸਟਾਫ਼ ਿੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।  

ਇਹ ਿੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਵਕ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀ ਵਨਯ ਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ, ਜਾੀਂ ਜ ੇਇਹ ਸੁੰਭਿ ਨਹੀ ੀਂ, ਤਾੀਂ ਉਸ ਿੋਟ 

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਿੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੋਲੀਆੀਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆੀਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਲਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀ ਵਨਯ ਕਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਿੇ। ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਵਜੁੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਬਹ ਭਾੀਂਤੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਤੋਂ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਤਾੀਂ ਵਕ ਿੋਟਰਾੀਂ 

ਲਈ ਅਨ ਿਾਦਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਕੁੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਿਾਵਣਤ ਹਣੋ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਿੋਟਰਾੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ 

ਲੋੜ ਪ੍ੈਣ ਿਾਲੇ ਹ ਨਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਵਜੁੰਨਾ ਹੋ ਸਕ ੇਿਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਸਾਬਕਾ ਦ ਭਾਸ਼ੀਏ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀਆੀਂ ਨਾਲ 
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ਸੁੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ ੂਹੋਿੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਿ ਿ ਿੱਲ੍ੀ-ਭਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਿੀ ਚਿੱਲੇਗੀ। 

ਸੈਕਸ਼ਨ 3: ਵੋਟਰ ਸੁੰਪ੍ਰਕ – ਅਸਿਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ 

ਿੋਟਰਾੀਂ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਿਿੱਲੋਂ  ਇਿੱਕ ਿੋਵਟੁੰਗ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯਗੋਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿੇਟੀ (VAAC) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਵਜਸਦਾ 

ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਸਿਿੱਵਸਆ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾੀਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਿੁੰਗਣਾ ਸੀ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਬਜ਼ ਰਗ ਜਾੀਂ ਅਸਿਰਥਤਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰ, ਤਾੀਂ ਵਕ 

ਉਹਨਾੀਂ ਤਰੀਵਕਆੀਂ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ੇਵਜਨ੍ਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਿਰਤੋਂ ਵਿਿੱਚ ਵਲਆ ਕੇ ਨਿਾੀਂ ਚੋਣ ਿਾਡਲ ਉਹਨਾੀਂ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਨੂੁੰ  

ਸ ਿਾਲਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਿਟੇੀ ਿਿੱਿ-ਿਿੱਿ ਪ੍ਵਹਲੂਆੀਂ ‘ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ, ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਟਕਾਣੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 

ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾੀਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆੀਂ ਜਾਣਗੀਆੀਂ, ਜਾੀਂ ਕੀਤੀਆੀਂ ਜਾਣੀਆੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ 

ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ, ਵਜਸ ਦਾ ਿਕਸਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾੀਂ ਦੀ ਸ ਣਿਾਈ ਕਰਨਾ, ਅਤ ੇਉਹਨਾੀਂ ਨਾਲ ਕੁੰਿ ਕਰਨਾ ਹਿੋੇਗਾ। ਇਹ 

ਕਿੇਟੀ ਸਿੂਦਾਇ ਦੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਸ ਣਨ ਲਈ ਵਨਯਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਲੇਗੀ। 

ਅਸਿਰਥਤਾਵਾ ਂਵਾਲੇ ਵਟੋਰਾ ਂਦੀਆਂ ਲੋੜਾ ਂਨੂੁੰ  ਪ੍ਛਾਣਨ ਲਈ ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ 

ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਅਸਿਰਥਤਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾੀਂ ਦੀਆੀਂ ਲੋੜਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆੀਂ ਵਿਿੱਚ ਵਨਰੁੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ ਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

ਇੁੰਝ ਕਰਨ ਲਈ, ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਚਾਰ (4) ਪ੍ਰਿ ਿੱਿ ਸਰੋਤਾੀਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆੀਂ ਅਸਿਰਥਤਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾੀਂ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾੀਂ ਦਾ 

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ: (1) ਅਸਿਰਥਤਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਿਸਨੀਕ, (2) CBO, ਜੋ ਅਸਿਰਥਤਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾੀਂ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, (3) VCA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆੀਂ ਹੋਰ ਕਾਉੀਂਟੀਆੀਂ, ਅਤੇ (4) ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਕਤਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ। VCA ਿਿੱਲੋਂ  ਿੋਵਟੁੰਗ 

ਕਰਿਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੁੰ  ਵਬਲਕ ਲ ਨਿਾੀਂ ਰਪੂ੍ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਿੀ ਇਸ ਿੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉੀਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸਿਰਥਤਾਿਾੀਂ 

ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾੀਂ (ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਦਾ ਸਿਰਥਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ CBOs) ਨਾਲ ਸੁੰਬੁੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਨਿਾੀਂ ਪ੍ੜਾਅ ਸ਼ ਰ ੂਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

 

ਵਡਸਏਵਬਵਲਟੀ ਰਾਈਟਜ਼ California ਅਤੇ Silicon Valley ਇੁੰਡੀਪ੍ੈਨਡੈਂਟ ਵਲਵਿੁੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਅਵਜਹੀਆੀਂ ਦ ੋਸੁੰਸਥਾਿਾੀਂ ਹਨ, ਵਜਨ੍ਾੀਂ 

ਨੇ ਅਸਿਰਥਤਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾੀਂ ਦੀਆੀਂ ਲੋੜਾੀਂ ਦੇ ਸੁੰਬੁੰਧ ਵਿਿੱਚ ROV ਤਿੱਕ ਵਸਿੱਧੀ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸ਼ ਰਆੂਤੀ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 

ROV ਨੇ ਹਠੇਾੀਂ ਵਦਿੱਤੀਆੀਂ ਸੁੰਸਥਾਿਾੀਂ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਸੁੰਬੁੰਧਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਅਿੱਗੇ ਿਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਵਿਆ ਹੈ:  

• ਨੇਤਰਹੀਣਾੀਂ ਅਤ ੇਦੇਿਣ ਤੋਂ ਅਸਿਰਿੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆੀਂ ਲਈ Vista ਸੈਂਟਰ 

• ਵਿਕਾਸ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਅਸਿਰਥਤਾਿਾੀਂ ਦੀ ਰਾਜ ਕੌਂਸਲ – Central Coast ਦਫ਼ਤਰ 

• ਹੈਂਡੀਕੈਪ੍ੇਬਲਜ਼ 

• Santa Clara Valley ਦਾ ਨੇਤਰਹੀਣ ਕੇਂਦਰ 

• San Andreas ਦਾ ਿੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ 

ਇਹ ਨਿਾੀਂ ਪ੍ੜਾਅ ਅਸਿਰਥਤਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾੀਂ ਤੋਂ ਵਸਿੱਧੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੁੰਦਾ ਹੈ। ROV ਿੋਟਰਾੀਂ ਤੋਂ ਵਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣ 

ਿਾਲੀਆੀਂ ਸਾਰੀਆੀਂ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾੀਂ ਦੀ ਸਿੀਵਿਆ/ਪ੍ੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬਿੱਧ/ਵਤਆਰ ਹੈ। 

ਅਸਿਰਥਤਾਵਾ ਂਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤਕੱ ਪ੍ਹ ੁੰਚ 

ਸਧਾਰਨ ਿੀਡੀਆ ਿ ਵਹੁੰਿ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾੀਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਿੀ ਵਧਆਨ 

ਕੇਂਵਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਹਰੇਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਿੋਵਟੁੰਗ ਡੀਿਾਈਆੀਂ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਬਾਰ,ੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰੂੋਂ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗ ਡਾਕ 

ਰਾਹੀ ੀਂ ਿੋਟ (RAVBM) ਵਸਸਟਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦ ੇਵਿਕਲਪ੍ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ। RAVBM 

ਵਸਸਟਿ ਨੂੁੰ  ਿਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਿਰਥਤਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾੀਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਵਨਯਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੀ 

ਿਰਤੋਂ ਫੌਜ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਦਜੂੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ20। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਿਵੌਕਆੀਂ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ: 

1. ਸੁੰਸਥਾਿਾੀਂ ਜੋ ਬਜ਼ ਰਗਾੀਂ ਜਾੀਂ ਅਸਿਰਥਤਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆੀਂ ਨੂੁੰ  ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆੀਂ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ 

Silicon Valley ਇੁੰਡੀਪ੍ੈਨਡੈਂਟ ਵਲਵਿੁੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਨੇਤਰਹੀਣਾੀਂ ਲਈ Silicon Valley ਕੌਂਸਲ, Santa Clara Valley ਦਾ 

ਨੇਤਰਹੀਣ ਕੇਂਦਰ ਇਨਕੋਰਪ੍ੋਰੇਟੇਡ, ਅਤੇ ਗਰੇਟਰ ਆਪ੍ਰਵਚਊਨੀਟੀਜ਼, ਅਤੇ ਹੋਰ; 

2. ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਿਾਲ, ਸ਼ਵਹਰ, ਿਾਸ ਵਡਸਵਟਰਕਟ, ਸਕੂਲ ਵਡਸਵਟਰਕਟ, ਿਿੱਤ-ਆਧਾਵਰਤ ਸੁੰਸਥਾਿਾੀਂ, ਅਤ ੇਪ੍ੂਰੀ ਕਾਉੀਂਟੀ 
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ਵਿਚਲੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਵਧਕਾਰੀ; 

3. ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਕਲ ਦਾ ਅਨ ਭਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ “ਓਪ੍ਨ ਹਾਊਸ” ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਕਸ ੇਿੀਡੀਆ ਸੁੰਬੁੰਧੀ 

ਿੌਕ ੇ‘ਤ ੇਉਜਾਗਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਿਕਲਪ੍; 

4. ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ‘ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਿਕਲਪ੍ ਨੂੁੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆੀਂ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਨਤਕ ਸੇਿਾ 

ਘੋਸ਼ਣਾਿਾੀਂ; 

5. ਜਨਤਕ ਸੇਿਾ ਘੋਸ਼ਣਾਿਾੀਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ‘ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਿਕਲਪ੍ਾੀਂ ਨੂੁੰ , ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰੂੋਂ 

ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿੋਟ ਵਸਸਟਿ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਨੂੁੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਅਸਿਰਥਤਾਵਾ ਂਵਾਲੇ ਵਟੋਰਾ ਂਲਈ ਸੇਵਾਵਾ ਂ

ਸਾਰੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਸਿਰਥਤਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਅਿਰੀਕਾ ਿਾਸੀਆੀਂ ਲਈ ਬਣੇ ਅਵਧਵਨਯਿਾੀਂ (ADA) ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਲੋੜ ਪ੍ੈਣ ‘ਤੇ, 

ਹੋਰ ਉਪ੍ਲਬਧ ਦਰਿਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੇਸ਼ ਰਸਤੇ ਿੋਲ੍ ਵਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾੀਂ ਵਕ ਸਾਰ ੇਿੋਟਰਾੀਂ ਲਈ ਪ੍ੂਰੀ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਨੂੁੰ  ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਆਕਾਰ ਦ ੇਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਬਲੈਟ ‘ਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੇ ਵਡਿਾਈਸਾੀਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਜਨ੍ਾੀਂ 

ਵਿਿੱਚ ADA ਅਨ ਰਪੂ੍ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇਤਾਿਾੀਂ ਹ ੁੰਦੀਆੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਿਰਥਤਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਸ ਤੁੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਦਾਰੀ ਵਿਿੱਚ ਬੈਲਟ ਕਾਸਟ 

ਕਰਨ ਵਦੁੰਦੀਆੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾੀਂ ਿੋਟਰਾੀਂ ਲਈ ਜੋ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਿ ਵਿਿੱਚ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣਾ ਪ੍ਸੁੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, RAVBM ਵਸਸਟਿ 

ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ੍ ਿੀ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ। RAVBM ਦੇ ਤਵਹਤ, ਿੋਟਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਵਲੁੰਕ ਿਾਲੀ ਇਿੱਕ 

ਈਿੇਲ ਭੇਜੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਵਜਸ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪ੍ਣਾ ਅਵਧਕਾਵਰਕ ਬਲੈਟ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਹਦਾਇਤਾੀਂ ਿੀ ਹੋਣਗੀਆੀਂ, 

ਵਜਨ੍ਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਵਸਆ ਹੋਿਗੇਾ ਵਕ ਬੈਲਟ ਨੂੁੰ  ਵਪ੍ਰੁੰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੂਾ ਕਰਕੇ, ROV ਨੂੁੰ  ਿਾਪ੍ਸ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸਿਰਥਤਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ 

ਿੋਟਰ ਆਿ ਿੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ (408) 299-VOTE ‘ਤੇ ਕਾਿੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰ੍ਾੀਂ ਦੀ ਹੋਰ ਿਦਦ ਲਈ 

ROV ਦੀ ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਹੌਟਲਾਈਨ (866) 430-VOTE ‘ਤੇ ਿੀ ਕਾਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੋੇਂ ਲਾਈਨਾੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰਦੀਆੀਂ ਹਨ। 

ਅਸਿਰਥਤਾਵਾ ਂਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੋਟਰ ਮਸਮੱਿਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ 

ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਬਜ਼ ਰਗਾੀਂ ਅਤੇ ਅਸਿਰਥਤਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾੀਂ ਲਈ ਿੋਟਰ ਵਸਿੱਵਿਆ ਿਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾੀਂ ਕਰਿਾਈਆੀਂ ਜਾੀਂਦੀਆੀਂ ਹਨ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ 

ਉਪ੍ਲਬਧ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਿਕਲਪ੍ਾੀਂ ਅਤੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਿਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 

ਿਾਡਲ ਬਾਰ ੇਵਸਿੱਵਿਆ, ਨਿੇਂ ਿਵੋਟੁੰਗ ਉਪ੍ਕਰਣਾੀਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਿੋਵਟੁੰਗ ਉਪ੍ਕਰਣਾੀਂ ਦੀ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸ ਸੁੰਬੁੰਧੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਵਨਕ ਿਾਵਧਅਿ ਰਾਹੀ ੀਂ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿੋਟ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਿਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਿਲ ਹ ੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ 

ਇਹਨਾੀਂ ਤਿੱਕ ਹੀ ਸੀਵਿਤ ਨਹੀ ੀਂ ਹ ੁੰਦੇ। ਿਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾੀਂ ਲਈ ਥਾਿਾੀਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ਾੀਂ ਚ ਣਨ ਲਈ ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਿੋਵਟੁੰਗ ਪ੍ਹ ੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ 

ਕਿੇਟੀ (VAAC) ਦੇ ਿੈਂਬਰਾੀਂ ਿਿੱਲੋਂ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਵਿਚਾਰਾੀਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ।  

ਅਸਿਰਥਤਾਵਾ ਂਵਾਲੇ ਵਟੋਰਾ ਂਨੂੁੰ  ਮਸਿਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਦਂੀ ਸਿਗੱਰੀ 

ROV ਆਡੀਓ, ਵਿਜ਼ ਅਲ, ਅਤੇ ਵਲਿਤੀ ਸਿਿੱਗਰੀ ਵਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ; 

ਅਤੇ VAAC ਦੀਆੀਂ ਿੀਵਟੁੰਗਾੀਂ ਤੋਂ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾੀਂ ਸਿਿੱਗਰੀਆੀਂ ਨੂੁੰ  ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਿੱਚ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂਦੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਸਿਿੱਗਰੀ ਨੂੁੰ  ROV ਦੀ ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਰੋਤਾੀਂ ਿਜੋਂ ਿੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। VCA ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾੀਂ ਵਸਿਲਾਈ 

ਵਿਿੱਚ ਿਰਤ ੇਗਏ ਵਕਸੀ ਿੀ ਿੀਡੀਓ ਲਈ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਕੈਪ੍ਸ਼ਨ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਿਾਈਆੀਂ ਜਾਣਗੀਆੀਂ। ਉਦਾਹਰਨਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ROV ਦੀ 

ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ੋਸਟ ਕੀਤਾ VCA ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਿੀਡੀਓ ਅਤੇ EAP ਦੀਆੀਂ ਜਨਤਕ ਸ ਣਿਾਈਆੀਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਔਨਲਾਈਨ 

ਸਟਰੀਿ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹ ੈ(ਅਤੇ ਅਿੱਪ੍ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ROV ਿਿੱਲੋਂ  VCA ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 

ਫਲਾਇਰ ਦੀ ਬਰੇਲ ਵਿਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਲਪ੍ੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਚੋਣ ਅਮਧਕਾਰੀ 

ROV ਨੇ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀਆੀਂ ਲਈ ਿਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਿਲਾਈ ਸਿਿੱਗਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕ ਝ ਵਸਿਲਾਈ ਸਿਿੱਗਰੀ ਅਸਿਰਥਤਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ 

ਿੋਟਰਾੀਂ ਦੀ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਦ ੇਸਿੱਵਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਿੱਿ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਸਿਲਾਈ ਸਿਿੱਗਰੀ ਚਣੋ 

ਅਵਧਕਾਰੀਆੀਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਿੱਿੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹ ੈਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਿਿੱਿੋ-ਿਿੱਿ ਸ ਣਨ ਅਤੇ/ਜਾੀਂ ਦੇਿਣ ਵਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 

ਵਡਿਾਈਸਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਸਿਲਾਈ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਿੇਗੀ ਜ ੋਅਸਿਰਥਤਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ‘ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ 

ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਵਕ ਉਹਨਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਿੇ। ਵਿਵਭੁੰਨਤਾ ਨੂੁੰ  ਦਰਸਾਉੀਂਦਾ ਇਿੱਕ ਿੀਡੀਓ ਵਸਿਲਾਈ 

ਸਿੇਂ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀਆੀਂ ਨੂੁੰ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਤਾੀਂ ਵਕ ਉਹ ਇਹ ਸਿਝ ਸਕਣ ਵਕ ਹਰ ਇਿੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੁੰ , ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸਿਰਿੱਥ 

ਹੋਿ ੇਜਾੀਂ ਨਾ, ਸਵਤਕਾਰ ਸਵਹਤ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨੀਆੀਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਵਸਿਲਾਈਆੀਂ ਵਿਿੱਚ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੁੰ  ਅਸਿਰਥਤਾਿਾੀਂ ਿਾਲੇ 



ਿੋਟਰਾੀਂ ਿਾਸਤੇ ਵਕਿੇਂ ਸੈਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀ ਇਿੱਕ ਸਹ ੁੰ ਚ ਿੱਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹ ਸਾਰ ੇਿੋਟਰਾੀਂ ਦੀ ਵਿਵਭੁੰਨਤਾ 

ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ੍ਣੀ ਿਚਨਬਿੱਧਤਾ ਨੂੁੰ  ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਿੋਟਰ ਦੇ ਵਨਿੇਕਲੇਪ੍ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਵਤਕਾਰਸੂਚਕ ਹਣੋਗੇ। ਚੋਣ 

ਅਵਧਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਦਿਾਉੀਂਦ ੇਹਨ ਵਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿੋਟਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਸਿੀਕਾਰਤ, ਸਵਤਕਾਰਤ ਅਤੇ ਿਿੱਡਿ ਿੱਲਾ ਿਵਹਸੂਸ ਕਰਿਾਉਣਗੇ। 

ਸੈਕਸ਼ਨ 4: ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਮਟਕਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਟਕਾਣੇ 

California ਦੇ ਚੋਣ ਕੋਡ ਅਨ ਸਾਰ ਕਾਉੀਂਟੀਆੀਂ ਨੂੁੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੋ ਆਰੁੰਵਭਕ ਿੋਵਟੁੰਗ ਵਿਆਦਾੀਂ ਲਈ ਿੋਲ੍ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਪ੍ਵਹਲੀ ਆਰੁੰਵਭਕ ਿੋਵਟੁੰਗ ਵਿਆਦ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਚੋਣਾੀਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਦਸ (10) ਵਦਨ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ, ਚੋਣਾੀਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਚਾਰ 

ਵਦਨ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਤਿੱਕ ਅਤੇ ਸਿੇਤ ਵਿਲਾ ਕੇ, ਕ ਿੱਲ ਸਿੱਤ (7) ਵਦਨਾੀਂ ਲਈ ਿੋਲ੍ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗਣਨਾ ਹਰ 50,000 ਰਵਜਸਟਰਡ 

ਕਾਉੀਂਟੀ ਿੋਟਰਾੀਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੈ। ਦਜੂੀ ਆਰੁੰਵਭਕ ਿੋਵਟੁੰਗ ਵਿਆਦ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਚੋਣਾੀਂ ਿਾਲੇ 

ਵਦਨ ਤੋਂ ਵਤੁੰਨ (3) ਵਦਨ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾੀਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਨੂੁੰ  ਵਿਲਾ ਕੇ, ਕ ਿੱਲ ਚਾਰ (4) ਵਦਨਾੀਂ ਲਈ ਿੋਲ੍ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗਣਨਾ ਹਰ 

10,000 ਰਵਜਸਟਰਡ ਕਾਉੀਂਟੀ ਿੋਟਰਾੀਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਵਰਤ ਹੈ। 

ਕ ਝ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਦ ੇਕੁੰਿਕਾਜੀ ਘੁੰਟੇ ਅਵਨਯਵਿਤ ਸਿਾੀਂ-ਸੂਚੀਆੀਂ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆੀਂ ਲਈ ਜਾੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਟਕਾਵਣਆੀਂ ਦੀ 

ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਿਸਵਥਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤਿੱਕ, ਇਸ ਕਾਉੀਂਟੀ ਵਿਿੱਚ ਿੌਜੂਦਾ 

1,011,395 ਰਵਜਸਟਰਡ ਿਟੋਰ ਹਨ। ਿੌਜੂਦਾ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ,ੇ ਲੋੜੀ ੀਂਦੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਦੀ ਅਨ ਿਾਵਨਤ ਸੁੰਵਿਆ ਹੇਠਾੀਂ 

ਵਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿਿੱਚ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ 

11-ਵਦਨਾੀਂ ਦ ੇਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 
(ਹਰ 50,000 ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾੀਂ ਲਈ 1) 

20 

4-ਵਦਨਾੀਂ ਦੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 
(ਹਰ 10,000 ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾੀਂ ਲਈ 1) 

81 
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ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਮਟਕਾਣੇ 

California ਚੋਣ ਕਡੋ ਿਿੱਲੋਂ  ਕ ਝ ਿਾਪ੍ਦੁੰਡ ਸੈਿੱਟ ਕੀਤ ੇਜਾੀਂਦ ੇਹਨ ਵਜਸ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਕਾਉੀਂਟੀ ਿਾਸਤੇ ਿੋਟਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਣੇ 

ਿ ਹਿੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹ ੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ 15,000 ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾੀਂ ਲਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਣੇ ਦਾ 

ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਨੇਿੀ ਕੁੰਿਕਾਜ ਦੇ ਘੁੰਵਟਆੀਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣਾੀਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 28 ਵਦਨ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ, ਅਤੇ ਚੋਣਾੀਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ 

ਿ ਿੱਵਲ੍ਆ ਰਵਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿੋਟਰਾੀਂ ਦ ੇਰਵਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਕਾਉੀਂਟੀ ਵਿਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਜ਼ਲੇ ਵਿਿੱਚ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਣੇ ਦੇ 

ਹੋਣ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਡੋ ਵਿਿੱਚ ਲਾਜ਼ਿੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਰਵਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹ ੇਹਨ। ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ 

ਦ ੇਪ੍ਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤਿੱਕ ਿੌਜੂਦਾ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਲੋੜੀ ੀਂਦੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਦੀ ਅਨ ਿਾਵਨਤ ਸੁੰਵਿਆ ਹੇਠਾੀਂ ਵਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ 

ਵਿਿੱਚ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: 

ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ 

ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਵਟਕਾਣੇ (ਹਰਕੇ 

15,000 ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾੀਂ ਲਈ 1) 
67 

ਰੋਕਥਾਿ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਉਪ੍ਾਅ 

ਚੋਣਾੀਂ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਜਾੀਂ ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿੋਵਟੁੰਗ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱਚ ਪ੍ੈ ਸਕਣ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰ੍ਾੀਂ ਦ ੇਵਿਘਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ ਲਈ, 

ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਹੇਠਾੀਂ ਵਦਿੱਤੇ ਰੋਕਥਾਿ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਸ ਰਿੱਵਿਆ ਉਪ੍ਾਅ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਹਨ:  

  



 

ਰੋਕਥਾਿ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਸ ਰੱਮਿਆ ਉਪ੍ਾਅ ਉਦੇਸ਼ 

ਸਧਾਰਨ ਸ ਰਿੱਵਿਆ ਉਪ੍ਾਅ ਚੋਣਾੀਂ ਨਾਲ ਸੁੰਬੁੰਵਧਤ ਸਿਿੱਗਰੀ ਅਤੇ ਉਪ੍ਕਰਣਾੀਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਨੂੁੰ  ਸੀਿਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਅਤੇ ਆਿਰਕਾਰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰ੍ਾੀਂ ਦੇ ਸੁੰਭਾਿੀ ਵਿਘਨ ਨੂੁੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ। 

ਸਰਿਰ ਅਤੇ ਨੈਿੱ ਟਿਰਕ ਬਕੈਅਿੱਪ੍ ਿ ਿੱਿ ਸਰਿਰ ਜਾੀਂ ਨੈਿੱ ਟਿਰਕ ਦ ੇਬੁੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁੰਚਾਰ ਵਿਿੱਚ 

ਰ ਕਾਿਟ ਪ੍ੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। 

ਪ੍ੋਵਲੁੰਗ ਸਾਈਟ ਉਪ੍ਕਰਣਾੀਂ ਦਾ ਬੈਕਅਿੱਪ੍ ਸੈਿੱਟ ਵਕਸੇ ਿੀ ਉਪ੍ਕਰਣ ਦ ੇਨਾ-ਿਰਤਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਵਿਿੱਚ ਿੋਵਟੁੰਗ 

ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪ੍ੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। 

ਬੈਕਅਿੱਪ੍ ਉਪ੍ਕਰਣ ਵਕਸੇ ਿੀ ਉਪ੍ਕਰਣ ਦ ੇਗ ੁੰਿ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਵਿਿੱਚ ਿੋਵਟੁੰਗ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱਚ 

ਵਿਘਨ ਪ੍ੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। 

ਬੈਕਅਿੱਪ੍ ਿੋਵਟੁੰਗ ਸਿਾਨ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਿਾਨ ਦ ੇਗ ੁੰਿ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾੀਂ ਨਾ-ਿਰਤਣਯੋਗ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦੇ 

ਿਾਿਲੇ ਵਿਿੱਚ ਿੋਵਟੁੰਗ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪ੍ੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। 

ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡਬਾਈ ਕਰਿਚਾਰੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਕਰਿਚਾਰੀ ਦ ੇਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਵਿਿੱਚ 

ਿੋਵਟੁੰਗ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪ੍ੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। 

ਸ਼ਿੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾੀਂ ਿਸਤੂਆੀਂ ਸੁੰਬੁੰਧੀ 

ਵਿਧੀਆੀਂ 

ਵਕਸੇ ਸ਼ਿੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾੀਂ ਿਸਤੂ ਦੇ ਵਦਸਣ ‘ਤੇ ਿੋਵਟੁੰਗ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱਚ 

ਵਿਘਨ ਪ੍ੈਣ ਨੂੁੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ। 

ਹਿੱਥੀ ੀਂ ਚਿੱਲਣ ਿਾਲੇ ਵਸਸਟਿਾੀਂ ਦੀ ਿੌਜੂਦਗੀ ਜ ੇਕੋਈ ਇਲੈਕਟਰੋਵਨਕ ਿੋਵਟੁੰਗ ਉਪ੍ਕਰਣ ਿਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀ ੀਂ ਰਵਹੁੰਦਾ 

ਹੈ ਤਾੀਂ ਿੋਵਟੁੰਗ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨੂੁੰ  ਰਕੋਣ ਲਈ। 

 

ਉਿੱਪ੍ਰ ਵਦਿੱਤੇ ਰੋਕਥਾਿ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਸ ਰਿੱਵਿਆ ਉਪ੍ਾਿਾੀਂ ਦੀ ਿੇਰਿ ੇਸਵਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਅੁੰਤਕਾ C ਦੇਿੋ। 

ਅਚਨਚਤੇਤਾ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਯਜੋਨਾ (ਬੈਕਅਪੱ੍ ਪ੍ਲਾਨ) 

ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਇਿੱਕ ਵਨਰਵਿਘਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੁੰਭਿ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਵਫਰ ਿੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰ ਕਾਿਟ 

ਆ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ, ਤਾੀਂ ROV ਕੋਲ ਸ ਰਿੱਵਿਆ ਉਪ੍ਾਅ ਿੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾੀਂ ਵਕ ਰ ਕਾਿਟ ਆਉਣ ਦ ੇਬਾਿਜੂਦ ਿੀ ਕੁੰਿ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਚਿੱਲਦਾ ਰਹ।ੇ ROV ਿਿੱਲੋਂ  ਕਈ ਸੁੰਭਾਿੀ ਰ ਕਾਿਟਾੀਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: 

• ਚੋਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੁੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਠਿੱ ਪ੍ ਹ ੋਜਾਣਾ 

• ਵਬਜਲੀ ਦਾ ਬੁੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ 

• ਖ਼ਰਾਬ ਿੌਸਿ 

• ਅਿੱਗ ਲਿੱਗਣਾ ਜਾੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਬਪ੍ਤਾ 

• ਿੋਵਟੁੰਗ ਉਪ੍ਕਰਣ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ 

• ਿੁੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਲੈਟ ਿਾਲੀ ਿਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੁੰਿ ਕਰਨਾ ਬੁੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ 

• ਇੁੰਟਰਨੈਿੱ ਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਾ 

• ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਕਰਿਚਾਰੀਆੀਂ ਦਾ ਗੈਰ ਹਾਜਰ ਹੋਣਾ 

• ਨਾ-ਿਰਤੋਂ ਯੋਗ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 

ਇਹਨਾੀਂ ਰ ਕਾਿਟਾੀਂ ਦੇ ਿੁੰਡ ਸਵਹਤ ਿੇਰਵਿਆੀਂ, ROV ਦੇ ਇਹਨਾੀਂ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਹਿੱਲਾੀਂ, ਅਤੇ ROV ਦੇ ਿਧੇਰ ੇਅਚਨਚੇਤਤਾ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਉਪ੍ਾਿਾੀਂ 

ਲਈ, ਅੁੰਤਕਾ D ਦੇਿ ੋ

ਸੈਕਸ਼ਨ 5: ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਬੈਲਟ ਸ ਰੱਮਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਦਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤ ੇਿਾਕਾ 

ਇਿੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 60’x60’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਵਕ ਵਨਿੱ ਜੀ ਿੋਟ ਿੇਤਰਾੀਂ ਲਈ ਿ ਿੱਲ੍ੀ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਜਗ੍ਾ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਿੀ ਸ ਯੋਗ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵਿਿੱਚ ਿਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਇਿੱਕ ਕਤਾਰ ਵਸਸਟਿ 

ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿੋਟਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਿ ਕਿੇਂ ਸਟਾਫ਼ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ, ਿੋਟਰਾੀਂ ਦੀ ਨਿੀ ੀਂ ਇਲੈਕਟਰੋਵਨਕ ਪੋ੍ਲਬ ਿੱਕ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਾਈਨ-ਇਨ 

ਟੇਬਲ ਹੋਿੇਗਾ, ਿੁੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬੈਲਟ ਲਈ ਵਪ੍ਰੁੰਟਰ ਿੇਤਰ ਹੋਿੇਗਾ ਵਜਿੱਥੇ ਬੈਲਟ ਵਪ੍ਰੁੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਿੋਵਟੁੰਗ ਬੂਥ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ‘ਤੇ 

ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੇ ਵਡਿਾਈਸ ਦਾ ਿੇਤਰ ਹੋਿੇਗਾ। ਅੁੰਤਕਾ E ਵਿਿੱਚ ਤ ਸੀ ੀਂ ਇਿੱਕ ਆਿ ਿਾਕਾ ਵਡਜ਼ਾਈਨ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਜਸਨੂੁੰ  ਇਿੱਕ 

ਗਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਰਵਤਆ ਜਾਿੇਗਾ, ਪ੍ਰ ਹਰੇਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਟਕਾਣੇ ਦੀ ਿਾਪ੍ਾੀਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਿੱਕ ਵਿਉੀਂਵਤਆ ਿਾਕਾ ਹੀ ਹੋਿੇਗਾ। 



ਵੋਮਟੁੰਗ ਸ ਰੱਮਿਆ 

ਿੋਟਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗ ਪ੍ਤਤਾ, ਅਿੁੰਡਤਾ, ਅਤੇ ਸ ਰਿੱਵਿਆ ਨੂੁੰ  ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪ੍ਣਾਏ ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ। ਸਾਰਾ 

ਕਾਉੀਂਟੀ ਿੋਟਰ ਡਾਟਾ ਸ ਰਿੱਵਿਆ ਉਪ੍ਾਿਾੀਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਜਨ੍ਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਡਾਟਾ ਦੀ ਸ ਰਿੱਵਿਆ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਡਾਟਾਬੇਸ 

ਅਤੇ ਸਰਿਰ ਵਿਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਅਤ ੇਇਹ ਕਾਉੀਂਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਰਹੇਗਾ। 

ਿੋਟਰਾੀਂ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਦੇ ਿ ਿੱਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਿੇ, ਿੋਵਟੁੰਗ ਵਸਸਟਿ ਵਬਲਕ ਲ ਸੀਲ ਬੁੰਦ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਜਸਦਾ ਿਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਬਾਹਰਲੇ 

ਨੈਿੱ ਟਿਰਕ ਤਿੱਕ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਨਹੀ ੀਂ ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ। ਿੋਵਟੁੰਗ ਵਸਸਟਿ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਿਾਤਰ ਤਰੀਕਾ ਵਸਸਟਿ ਿਾਲੇ ਸਰਿਰ 

ਰਿੂ ਅੁੰਦਰ ਸਰੀਰਕ ਰਪੂ੍ ਵਿਿੱਚ ਪ੍ਰਿੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁੰਵਪ੍ਊਟਰ ਸ ਰਿੱਵਿਆ ਦੇ ਿਿੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜੇਕਰ ਸਟਾਫ਼ ਕੋਲ ਡੈਸਕਟਾਪ੍ ਕੁੰਵਪ੍ਊਟਰ ਬੁੰਦ 

ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਾੀਂ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਉਹਨਾੀਂ ਨੂੁੰ  Ctrl+Alt+Delete ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੁੰਵਪ੍ਊਟਰ ਲਾਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ 

ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਾਿਰ ਬਟਨ ਨੂੁੰ  ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਦਿੱਬਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੁੰ  ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰ੍ਾੀਂ ਨਾਲ ਕੁੰਵਪ੍ਊਟਰ ਨੂੁੰ  ਬੁੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਿੇ। ਜੇਕਰ ਵਬਜਲੀ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ ਤਾੀਂ, ਸਟਾਫ਼ ਨੂੁੰ  ਕੁੰਵਪ੍ਊਟਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਵਬਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੰਭਾਲਣ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਿਦਦ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਆਉਣ 

ਿਾਲੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾੀਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਵਿਿ,ੇ ਵਜਿੇਂ-ਵਜਿੇਂ ਿੋਟਰ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ‘ਤੇ ਆਉੀਂਦ ੇਜਾਣਗੇ, ਸਟਾਫ਼ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਿਟੋਰਾੀਂ ਲਈ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਿੋਟਰ 

ਇਵਤਹਾਸ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅਸਲ ਸਿੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ। ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ‘ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਕਸਿ ਦ ੇਿੋਟਰ ਡਾਟੇ ਨੂੁੰ  

ਅਤੇ ਉਸ ਡਾਟੇ ਨੂੁੰ  ਵਜਸਦਾ ਿਟੋ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਅਤੇ ਕਾਉੀਂਟੀ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸਰਿਰਾੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਿੀਨਤਿ 

ਇਨਵਕਰਪ੍ਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਇਨਵਕਰਪ੍ਟ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹ।ੈ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਦੀਆੀਂ ਕ ਝ ਿਾਸ ਚੋਣ ਵਡਿਾਈਸਾੀਂ ਅਤੇ ਉਪ੍ਕਰਣਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਹੀ 

ਿੋਟਰ ਡਾਟਾ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੰਚਾਰ ਵਿਚਲਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਨਵਕਰਪ੍ਟ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ 

ਸ ਰਿੱਵਿਆ ਨੂੁੰ  ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦ ੇਵਨਯਵਿਤ ਬੈਕਅਿੱਪ੍ ਲਏ ਜਾੀਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਰਤੋਂਕਾਰ 

ਅੁੰਤਰਵਕਵਰਆ ਅਤੇ ਕਾਰਿਾਈਿਾੀਂ ਦੀਆੀਂ ਪ੍ੈੜਾੀਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਵਿਸਵਤਰਤ ਲੇਿਾ-ਪ੍ੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ। 

ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਵਿਿ ੇਪ੍ੂਰ ੇਹੋਏ ਬਲੈਟਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਸਾਈਟ ‘ਤ ੇਹੀ ਬੈਲਟ ਵਗਣਤੀ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆੀਂ ਿਸ਼ੀਨਾੀਂ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਵਗਵਣਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ, 

ਜੋ ਵਕ ਵਕਸੇ ਿੀ ਨੈਿੱ ਟਿਰਕ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀ ੀਂ ਹ ੁੰਦੀਆੀਂ। ਬਲੈਟ ਡਾਟਾ ਨੂੁੰ  ਇਨਵਕਰਪ੍ਟ ਕਰਕੇ ਇਿੱਕ ਕਾਰਵਟਰਜ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਵਿਅਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੁੰ  ਿਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਭੌਵਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੈਲਟ ਵਗਣਤੀ ਕਰਨ ਿਾਲੀ 

ਿਸ਼ੀਨ ਦੀਆੀਂ ਕਾਰਵਟਰਜ ਨੂੁੰ  ਚਣੋਾੀਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਿੋਵਟੁੰਗ ਬੁੰਦ ਹਣੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ 8 ਿਜੇ ROV ਦ ੇਿ ਿੱਿ ਦਫ਼ਤਰ ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਵਜਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ 

ਤਾੀਂਵਕ ਵਰਕਾਰਵਡੁੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿੋਟ (VBM) ਬੈਲਟ ROV ਦ ੇਿ ਿੱਿ ਦਫ਼ਤਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤ ੇਜਾੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਗਣਤੀ ਹਣੋ ਤਿੱਕ 

ਇਿੱਕ ਸ ਰਿੱਵਿਅਤ ਬੈਲਟ ਕਿਰ ੇਵਿਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਕ ੇਰਿੱਿ ੇਜਾੀਂਦ ੇਹਨ। ਬੈਲਟਾੀਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ, VBM ਬੈਲਟ ਵਲਫਾਵਫਆੀਂ 

ਉਿੱਪ੍ਰਲੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾੀਂ ਦੀ ਪ੍ ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾੀਂ ਵਕ ਇਹ ਪ੍ਿੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਹਰੇਕ ਬੈਲਟ ਇਿੱਕ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰ ਦਾ ਹੀ 

ਹੈ। ਦਸਤਖ਼ਤਾੀਂ ਦੀ ਪ੍ ਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਲੈਟਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਕਿੱਿ ਕ ੇਵਪ੍ਰੁੰਵਸਕਟਾੀਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਕਰਿਬਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਫਰ ਉਹਨਾੀਂ ਨੂੁੰ  

ਵਗਣਤੀ ਲਈ ਸਪ੍ ਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। ਵਗਣਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਲਟਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਵਪ੍ਰੁੰਵਸਕਟ ਅਨ ਸਾਰ ਇਿੱਕ ਅਲਿੱਗ ਸ ਰਿੱਵਿਅਤ ਵਟਕਾਣੇ ‘ਤੇ 

ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਸੁੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਵਥਤੀ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਟਾਫ਼ ਨੂੁੰ  ਉਸ ਇਿਾਰਤ ਤੋਂ ਬੈਲਟਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾੀਂ ਸਟਾਫ਼ 

ਨੂੁੰ  ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਬੌਕਸਾੀਂ, ਜਾੀਂ ਪ੍ੀਵਪ੍ਆੀਂ ‘ਤੇ ਟੇਪ੍ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਚੁੰਗੀ ਤਰ੍ਾੀਂ ਬੁੰਦ ਕਰਕੇ ਵਫਰ ਵਕਸੇ ਨਿੇਂ ਵਟਕਾਣੇ ‘ਤੇ ਵਲਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਇਿਾਰਤ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀ ੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾੀਂ ਬੈਲਟਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਇਿੱਕ ਸ ਰਿੱਵਿਅਤ ਕਿਰੇ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਵਿਆ ਜਾਿਗੇਾ। ਿਾਲੀ 

ਜਾੀਂ ਉਹ ਬੈਲਟ ਵਜਨ੍ਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਜਾਰੀ ਨਹੀ ੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਉਿੱਥੇ ਹੀ ਛਿੱਡ ਵਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਿਾੀਂ 

ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਾੀਂ ਹੈ, ਤਾੀਂ ROV ਜਾੀਂ ਵਨਯਤ ਕੀਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੁੰ  ਇਹ ਦਿੱਸੇਗਾ ਵਕ ਿਾਲੀ ਜਾੀਂ ਉਹਨਾੀਂ ਬੈਲਟਾੀਂ ਨਾਲ ਵਜਨ੍ਾੀਂ 

ਨੂੁੰ  ਜਾਰੀ ਨਹੀ ੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ 

ਸੈਕਸ਼ਨ 6 – ਬਜਟ 

ਿੋਟਰਾੀਂ ਦ ੇਰਵਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਿਿੱਲੋਂ  ਇਿੱਕ ਬਜਟ ਅਤੇ ਲੋੜੀ ੀਂਦ ੇਸਰੋਤਾੀਂ ਿਾਸਤੇ ਇਿੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਵਕ ਿਟੋ ਕੇਂਦਰ 

ਿਾਡਲ ਿੋਵਟੁੰਗ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਬਾਰ ੇਿੋਟਰਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਿੱਕ ਿਿੱਡਾ ਜਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।  

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਜਟ ਵਿਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਿਲ ਨਹੀ ੀਂ ਹਨ। ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹਠੇਾੀਂ ਵਦਿੱਤੀ 

ਸਾਰਣੀ ਵਿਿੱਚ ਵਦਿਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ: 
 



ਕਾਰਵਾਈ ਬਜਟ 

ਕ ੱਲ ਮਵਮਗਆਪ੍ਨ ਿਰਚਾ $115,000 

ਅਿਬਾਰਾੀਂ ਦੇ ਵਿਵਗਆਪ੍ਨ/ਰੇਡੀਓ ਸਪ੍ਟੌ/ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ/ਵਪ੍ਰੁੰਟ 

ਵਿਵਗਆਪ੍ਨ 
$100,000 

ਨਿੇਂ ਰੇਡੀਓ ਸਪ੍ੌਟ $15,000 

  

ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਦਾ ਕ ੱਲ ਿਰਚਾ $1,135,000 

ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਸਪ੍ਲਾਈਆੀਂ ਅਤੇ ਵਡਸਪ੍ਲੇ $4,000 

ਸਿਾਰੋਹਾੀਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਦਿੱਤੀਆੀਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆੀਂ 

ਚੀਜ਼ਾੀਂ (ਸਿੈਗ) 
$14,000 

CBO ਵਿਤਰਨ ਲਈ ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਦਿੱਤੀਆੀਂ ਜਾਣ 

ਿਾਲੀਆੀਂ ਚੀਜ਼ਾੀਂ 
$1,800 

ਪ੍ਹ ੁੰਚ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਉਪ੍ਕਰਣ $8,000 

ਕਾਉ ੀਂਟੀ ਵਪ੍ਰੁੰਟਸ਼ਾਪ੍/ਵਪ੍ਰੁੰਟ ਕੀਤੀਆੀਂ ਸਿਿੱਗਰੀਆੀਂ $6,000 

ਿਾਹਨਾੀਂ ਦਾ ਵਕਰਾਇਆ ਅਤ ੇਤੇਲ ਦਾ ਿਰਚਾ $1,200 

ਹਰੇਕ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰ ਨੂੁੰ  2 ਵਸਿੱਧੀਆੀਂ ਡਾਕਾੀਂ $1,100,000 

 



 ਅੰਤਕਾ A - ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ  

ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਾਠਕ ਨੰੂ ਸਮੁੱ ਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਪ�ਸੰਗਕ ਸਮਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ� ਦੀ 

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ� ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੂਖਮ ਅੰਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਈ, ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇਖੋ।  

ਸ਼ਬਦ/ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ 

1% ਮੈਨੁਅਲ ਿਮਲਾਨ ਚੋਣ� ਦੇ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਵੋਟ� ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜ�ਦੀ ਚੋਣ-ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ। 

ਵੋਟ� ਮੰਗਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ। 

ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦਾ 15-ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਬੰਦ ਹੋਣਾ California ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਕਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤਾਰੀਖ਼। 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §2102) 

8D2 ਕਾਰਡ ਵੋਟਰ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਾਰਡ ਦੇਖੋ। 

ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਬੈਲਟ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। 

ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਦੇਖੋ। 

ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਬੈਲਟ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ ਟੱਚਸਕ�ੀਨ, ਿਜਸ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਧੇਅਕ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਜਨ� � 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ 

ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਕ�ੀਨ ਦੇ ਿਨਯਤ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਛੂਹ ਕੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਸਹਾਇਕ ਿਡਵਾਈਸ, ਿਜਵ� ਿਕ ਆਡੀਓ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਿਡਵਾਈਸ ਅਤੇ ਬ�ੇਲ ਟਚ ਪੈਡ 

ਜ� ਿਸਪ-ਐਡਂ-ਪਫ, ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਅਸਮਰਥ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §19240) 

ਪਤਾ ਦਰੁਸਤੀ ਸੇਵਾ (ACS) ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਸਟੇਟਸ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਡੇਟਾ ਿਜੱਥ ੇਕਾ�ਟੀ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਿਰਕਾਰਡ� ਅਤੇ 

ਡਾਕ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਾਰਡ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §2033) 
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ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਵੋਟਰ 

 

ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਿਜਸਦੀ (1) ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਅਪਡੇਟ ਹ,ੈ (2) ਜੋ ਵੋਿਟੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ (3) ਿਜਸ ਨ�  ਹਾਲ ਹੀ 

ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜ� ਪਤਾ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਿਜਸ ਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਵੋਟਰ 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §§2220 - 2227) 

 

ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ, ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ, ਜ� ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਜ� 

ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ (ਿਸਵਾਏ ਉਸਦੇ 

ਜਦ� ਸੁਪੀਿਰਅਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ)। ਚੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� 15ਵ� ਿਦਨ ਨੰੂ ਜ� ਉਸ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਸਮ�-ਬੱਧ ਸ਼ਰਤ� ਅਧੀਨ, ਕਾ�ਟੀ ਚੋਣ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਹੀ ਤਰ�� ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 

ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ� ਵੀ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਥ� ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਸਹੀ ਤਰ�� ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ 

ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵ� ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਜ� ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨ� ਿਟਸ ਜ� ਿਚੱਠੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §§2100 - 2194.1)  

 

 

 

ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਭੇਦੇ ਗਏ ਬੈਲਟ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼, ਜ� ਸੰਿਚਤ ਚੋਣ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ (ਕੁਝ ਸ਼ਰਤ� ਅਧੀਨ)। 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ ਿਡਵੀਜ਼ਨ 4) 
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ਿਵਕਲਪਕ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ (ARC) ਇੱਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹ ੈਿਕ ਕਾ�ਟੀ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਰੇਕ ਅਿਜਹੇ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਯੋਗ ਪੋਸਟ 

ਕਾਰਡ ਭੇਜੇ ਿਜਸ ਨ�  ਚਾਰ ਸਾਲ� ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਨਹ� ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਬਦਿਲਆ ਹੈ; ਅਤੇ, ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਵੋਟਰ ਤ�, ਇੱਕ 

“ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ” ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹੋਏ, ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §2220) 

ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 

ਅਿਧਿਨਯਮ (ADA) 

ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਿਧਿਨਯਮ (ADA) 1990 ਿਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣ ਿਗਆ। ADA ਇੱਕ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ 

ਹੈ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਕੂਲ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ� ਲਈ ਖੱੁਲੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਿਨ�ਜੀ ਸਥਾਨ� ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ� 

ਿਵੱਚ ਅਪਾਹਜ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵਤਕਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ�ਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸਮਰਥਤਾਵ� 

ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਜੋ ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ADA ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ 

ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਉਹੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਿਲੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਿਰਹਾਇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵ� 

ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਦੂਰ� ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਵੋਟ (RAVBM) ਦੇਖੋ। 

ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਖੋ। 

ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਪੋਿਲੰਗ ਸਥਾਨ ਇੱਕੋ ਥ� ਿਜੱਥ ੇਕੋਈ ਵੋਟਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੈਲਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰ ਦੇ 

ਹਨ ਿਜਨ� � ਲਈ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ, ਿਜਨ� � 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣ ੇਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਪੋਿਲੰਗ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ 

ਯੋਗ ਨਹ� ਹਨ, ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ। ਿਟਕਾਣੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ� ਦੇ ਇੱਕੋ ਿਪ�ਿਸੰਕਟ (ਖੇਤਰ) ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਜੋ 

ਇੱਕ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਵੋਿਟੰਗ ਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਪੋਿਲੰਗ ਸਥਾਨ ਿਸਰਫ ਪੋਿਲੰਗ ਪਲੇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਰਤੇ 

ਜ�ਦੇ ਹਨ।  
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ਸਵੈਚਿਲਤ ਮੁੜ-ਿਗਣਤੀ ਨੀਤੀ Santa Clara ਕਾ�ਟੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ� ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਬੈਲਟ (ਵੋਟ-ਪਰਚੀਆਂ) 

ਦਾ ਹੱਥ� ਿਮਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਜੱਤ ਦੇ ਘੱਟ ਮਾਰਜਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ 

ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ� ਚਾਹਵਾਨ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� 

ਹੋਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ Santa Clara ਕਾ�ਟੀ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ (ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਦਫਤਰ� ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ) ਿਵੱਚ ਹੱਥ� 

ਮੁੜ-ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਥੇ ਿਜੱਤ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਜ� ਤ� ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟ� ਦੇ 0.25 ਪ�ਿਤਸ਼ਤ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ ਜ� 25 ਵੋਟ� ਤ� ਘੱਟ 

ਹੈ, ਿਸਵਾਏ ਉਹਨ� ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ ਦੇ ਜੋ ਜ� ਤ� ਪੂਰੀ ਕਾ�ਟੀ ਲਈ ਹਨ ਜ� San José ਿਸਟੀ ਲਈ ਹਨ ਿਜਨ� � ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਮੁੜ-ਿਗਣਤੀ ਨੰੂ 

ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

(Santa Clara ਕਾ�ਟੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ� ਦੇ ਬਰੋਡ ਦੇ ਪਾਿਲਸੀ ਮੈਨੂਅਲ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 3.63)  

ਬੈਲਟ ਡ�ੌਪ-ਬੌਕਸ ਵੋਟਰ� ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ/ਕਾ�ਟੀ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਡੱਬਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ ਡਾਕ ਬੈਲਟ ਵਾਪਸ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਬੈਲਟ ਡ�ੌਪ-ਔਫ਼ ਸਥਾਨ (BDL) ਵੋਟਰ� ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਿਪਤ ਸਥਾਨ, ਿਜੱਥ ੇਜ� ਤ� ਿਟਕਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ� ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਿਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਡ�ੌਪ-ਬੌਕਸ 

ਸਿਥਤ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱਚ ਬੈਲਟ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਦੇਖੋ। 

ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਿਡਵਾਈਸ 

(BMD) 

ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਿਵੱਚ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਡਵਾਈਸ। ਿਡਵਾਈਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ, ਸ਼ਕਲ, ਜ� ਰੂਪ ਿਵੱਚ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨੰੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §14270) 

ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੈਲਟ (BOD) ਇੱਕ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਸਵ-ੈਿਨਰਭਰ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾ�ਟੀ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਮੰਗ ੇਜਾਣ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ� ਨੰੂ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਕਾਰਡ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਬੈਲਟ ਛਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ�ਣਾਲੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਚੋਣ� ਤ� ਪਿਹਲ� 

ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਿਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ (ਵੋਟ-ਪਰਚੀਆਂ) ਦੀ ਪੂਰਕ ਬਣੇਗੀ। 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §13004.5) 

ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ� ਦਾ ਬੋਰਡ (BOS) ਿਨਯੰਤ�ਕ ਇਕਾਈ ਜੋ Santa Clara ਕਾ�ਟੀ ਦ ੇਸਰਕਾਰੀ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
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Cal-Access ਰਾਜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ�, ਦਾਨੀਆਂ, ਲੌਬੀ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ� ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਕ 

ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਕ�ੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪ�ਣਾਲੀ। ਉਹਨ� ਮੁਿਹੰਮ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ� ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਜ� ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨ�  1 ਜਨਵਰੀ 2000 ਤ� ਬਾਅਦ 

$25,000 ਇਕੱਠ�  ਕੀਤੇ ਜ� ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੌਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ� ਲਈ ਿਕਸੇ ਕਲੰਡਰ ਿਤਮਾਹੀ ਿਵੱਚ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ 

ਭੁਗਤਾਨ, ਖਰਚੇ, ਯੋਗਦਾਨ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਜ� ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਰਕਮ $2,500 ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜ� 

ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
(California ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ §§84602 ਅਤੇ 84605) 

Cal-Online ਸੈਕ�ੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਇੱਕ ਵੈ�ਬ-ਅਧਾਰਤ ਡੇਟਾ ਐਟਂਰੀ ਫਾਈਿਲੰਗ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਜਸ ਨਾਲ California ਦੇ 
ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸੁਧਾਰ ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਿਬਆਨ/ਿਰਪੋਰਟ� ਨੰੂ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਕ�ੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਮੁਫ਼ਤ 
ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਧ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ 
ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੈਕ�ੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੀ Cal-Access ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ 
ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
(California ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ §84602) 

California ਿਵਿਨਯਮ� ਦਾ ਕੋਡ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਜਸ ਿਵੱਚ California ਦੇ ਸੈਕ�ੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ 
ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ ਿਨਯਮ� ਨੰੂ ਕੋਡਬੱਧ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

California ਚੋਣ ਕੋਡ ਕਾਨੰੂਨ ਜੋ California ਿਵੱਚ ਚੋਣ� ਦੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

California ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਕਾਨੰੂਨ ਜੋ ਪੂਰੇ California ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਵੋਟਰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਵੋਟਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਿਵੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:  

1. ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਡਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹ� 

2. ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਸਾਈਕਲ� ਲਈ ਕੋਈ ਵੋਿਟੰਗ ਿਰਕਾਰਡ ਨਹ� 

3. ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇ

4. ਵੋਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦੁਆਰਾ 

ਵੋਟਰ� ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਜ� ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਿਦਖਾਈ ਨਹ� ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ 

ਸਮੱਗਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਵੋਟਰ ਨਵ� ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ 

ਹੈ। ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਵੋਟਰ ਿਕਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §2183) 
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ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ: 

1. ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਕਸੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ, ਆਮ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼, ਜ� ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਈ ਚੋਣ ਦੀ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ; ਜ� 

2. ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਵ� ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜ� ਚੋਣ ਲਈ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਤਰਫ਼� 

ਰਾਈਟ-ਇਨ ਵੋਟ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ; ਜ� 

3. ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਵ� ਦਫਤਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜ� ਚੋਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਜ� ਖਰਚਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜ� ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਜ� ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ); ਜ� 

4. ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ। 

ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸੁਧਾਰ ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਘੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਖੜ�ੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ “ਉਮੀਦਵਾਰ” ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ। 
(California ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ §§82007 ਅਤੇ 84214) 

ਵੋਟ� ਮੰਗਣਾ (ਅਿਧਕਾਰਤ ਵੋਟ� ਮੰਗਣਾ) ਕਾ�ਟੀ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਲਈ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਲਟ (ਵੋਟ-ਪਰਚੀਆਂ) (ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ, ਡਾਕ ਰਾਹ� ਵੋਟ ਬੈਲਟ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਬੱਧ 

ਵੋਟਰ ਬੈਲਟ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਅਤੇ ਸੂਚੀਕਰਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਿਮਲਾਨ ਕਰਨ, ਬੈਲਟ (ਵੋਟ-ਪਰਚੀਆਂ) ਦਾ ਹੱਥ� 

ਿਮਲਾਨ (ਤਸਦੀਕ) ਕਰਾਉਣ, ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਮ�-ਸੀਮਾ (ਆਮ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 30 ਿਦਨ� ਦੀ ਿਮਆਦ)। 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ ਿਡਵੀਜ਼ਨ 15) 

ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਧਾਰਤ ਸੰਗਠਨ (CBOs) ਵੋਟਰ� ਦਾ ਰਿਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵ� ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ� ਨੰੂ ਵੋਟ ਰਾਹ� ਲੋਕਤੰਤਰ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ 

ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਧਾਰਤ ਸੰਗਠਨ� (CBOs) ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਰਤਬੱਧ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਿਬਆਨ ਜੋ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਨੰੂ ਜ� ਉਸ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਪਿਹਲ� ਦੇ 14 ਿਦਨ� ਿਵੱਚ 

ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੰੂ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ 

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ, ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਵੋਟ� ਮੰਗਣ ਦੀ ਿਮਆਦ ਤ� ਪਿਹਲ� ਜ� 

ਇਸਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਪ�ਭਾਵੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸ਼ਰਤਬੱਧ ਵੋਟਰ 

ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §§2170 - 2173) 
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ਕਾ�ਟੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ (CVIG) ਕਾ�ਟੀ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ, ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਛਾਪੀ ਗਈ ਪੁਸਤਕ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ 

ਿਜਵ� ਿਕ ਬੈਲਟ ਡ�ੌਪ-ਬੌਕਸ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਦੀ ਸੂਚੀ, ਅਿਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਦਾ ਨਮੂਨਾ (ਨਮਨੂਾ ਬੈਲਟ ਦੇਖੋ); ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ 

ਿਬਆਨ; ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਲਖਤ, ਿਨਰਪੱਖ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੈਲਟ ਿਵਧੇਅਕ� ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਜ� ਇਸਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਦਲੀਲ�; ਅਤੇ, ਇੱਕ ਬੈਲਟ 

ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ। ਕਾ�ਟੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ (CVIG) ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਚੋਣ ਤ� ਲਗਭਗ 40 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਭੇਿਜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲ� ਨਮੂਨਾ ਬੈਲਟ ਿਕਤਾਬਚੇ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ। CVIG ਦੇ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸੰਸਕਰਨ ਸਪੈਿਨਸ਼, ਚੀਨੀ, ਟੈਗਾਲੋਗ 

ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਇਹ ਸੈਕ�ੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §§13300 - 13317) 

ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬੈਲਟ ਵੋਟਰ� ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ� ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਡਾਕ-ਰਾਹ�-ਵੋਟ (RAVBM) ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਿਡਵਾਈਸ 'ਤੇ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਲਟ। ਿਫਰ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ 

ਿਗਣਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਿਪ�ੰ ਟ ਕਰਕ ੇਡਾਕ ਰਾਹ� ਵੋਟਰ� ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਨੰੂ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §3007.7) 

ਡਾਇਰੈਕਟ-ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ (DRE) ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਿਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ। 

ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜੋ ਬੈਲਟ ਿਡਸਪਲੇ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਜ� 

ਇਲੈਕਟ�ੋ-ਔਪਟੀਕਲ ਿਹੱਸੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟ� ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਿਪਊਟਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਮੋਰੀ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਵੋਿਟੰਗ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਿਚੱਤਰ� ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜਲਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚੋਣ ਿਦਵਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦਾ ਸਮ�, ਜਦ� ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। California ਿਵੱਚ “ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹ�” ਛੇਤੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਿਸਸਟਮ ਹੈ 

ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ। California ਿਵੱਚ, ਜਲਦੀ 

ਵੋਿਟੰਗ, ਚੋਣ� ਤ� 29 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Santa Clara ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ, ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤ� ਦੱਸ ਿਦਨ 

ਪਿਹਲ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰ� ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਜਲਦੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §19209) 
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ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ (EAP) 
 

ਕਾ�ਟੀ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ, ਵੋਟਰ ਪਸੰਦ ਅਿਧਿਨਯਮ (VCA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੋਣ� ਆਯੋਿਜਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਵਸਿਤ�ਤ 

ਯੋਜਨਾ। ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਕਈ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਿਵਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾਵ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡ�ੌਪ-ਬੌਕਸ ਦੇ ਸਥਾਨ� ਦੀ 

ਚੋਣ, ਿਵੱਤੀ ਪ�ਭਾਵ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ�। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸੌਦਾ ਯੋਜਨਾ ਿਲਖੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ 

ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਮਸੌਦਾ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੋਧੀ 

ਗਈ ਮਸੌਦਾ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਿਟੱਪਣੀ ਲਈ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਅੰਤਮ ਯੋਜਨਾ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕ ੇਜਨਤਕ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਗਈ ਅੰਤਮ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ 

ਆਯੋਿਜਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਅੰਤਮ ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ (EAP) ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਰਤ� 

ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ� ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ� ਬਾਅਦ, ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। EAP ਦਾ ਵੋਟਰ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ 

ਿਹੱਸਾ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੈਕ�ੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਜਮ�� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵ� ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾ�ਟੀ ਚੋਣ 

ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §§4000 - 4108) 

ਚੋਣ ਸਾਈਕਲ “ਚੋਣ ਸਾਈਕਲ” ਤ� ਭਾਵ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਪ�ਸੰਗ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ। 

1. “ਚੋਣ ਸਾਈਕਲ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ §§ 85309 ਜ� 85500 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਨਲਾਈਨ ਜ� ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, 

$1,000 ਜ� ਵੱਧ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ� ਜ� ਸੁਤੰਤਰ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ, ਚੋਣ� ਤ� 90 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 

ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮ� ਿਮਆਦ। (ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਭਾਗ 85204)। 

2. “ਚੋਣ ਸਾਈਕਲ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ Cal-Access �ਤੇ ਪ�ਚਾਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ� ਅਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਟ�ਕ 

ਸਾਲ ਦੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਮਆਦ। 
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ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਪ�ਿਸੰਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮ�ਬਰ, ਰਾਜ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਪੜ� ਅਤੇ ਿਲਖ ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪੋਿਲੰਗ ਸਥਾਨ ਜ� ਵੋਟ ਕ�ਦਰ 

ਿਵਖੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੋਟਰ� ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੇ। ਪਿਹਲ� ਪੋਲ 

ਵਰਕਰ ਵਜ� ਜਾਣੇ ਜ�ਦੇ, ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਡਊਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੱਰਕ ਜ� ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� 'ਤੇ ਵੋਟਰ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਿਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ (ਵੋਟ-

ਪਰਚੀਆਂ) ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਡਊਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

(ਚੋਣ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਬਰੋਡ� ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ) 

ਚੋਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਬੰਧਨ ਪ�ਣਾਲੀ (EIMS) Santa Clara ਕਾ�ਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ। 

ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ ਪੋਲਬੁੱ ਕ (ਈ-ਪੋਲਬੁੱ ਕ) 
 

ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ� ਦੀ ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ ਸੂਚੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਿਤਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ� ਦੀ ਅਿਧਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ� ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ; ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਸੇ ਵੋਟਰ 

ਦੁਆਰਾ ਬੈਲਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਹਰੀ ਵੋਿਟੰਗ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸਲ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਵੋਟਰ ਇਿਤਹਾਸ ਨੰੂ 

ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ ਪੋਲਬੁੱ ਕ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਵੋਿਟੰਗ ਪ�ਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਰੰਤਰ 

ਕਾਰਜ� ਲਈ ਇਹਨ� ਿਵੱਚ ਬੈਕਅੱਪ ਪਾਵਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

1. ਿਕਸੇ ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ ਪੋਲਬੁੱ ਕ ਿਵੱਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ, ਹੇਠ� ਿਦੱਤਾ ਸਾਰਾ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਨਾਮ, ਪਤਾ, 

ਿਜ਼ਲ�ਾ/ਿਪ�ਿਸੰਕਟ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ, ਵੋਟਰ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਡਾਕ-ਰਾਹ�-ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ� ਨਹ�, ਵੋਟ 

ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕ-ਰਾਹ�-ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਜ� ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਨਹ�, ਅਤੇ, ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ� ਨਹ� (ਿਸਰਫ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣ� ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰ)। 

2. ਿਕਸੇ ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ ਪੋਲਬੁੱ ਕ ਿਵੱਚ ਹੇਠ� ਿਦੱਤਾ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ: ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸ�ਸ ਨੰਬਰ, ਜ� 

ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਕਉਿਰਟੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ। 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §2183) 
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ਐਮਰਜ�ਸੀ ਬੈਲਟ ਿਡਿਲਵਰੀ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹ ੈਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜ�ਸੀ 

ਿਜਵ� ਿਕ ਅਣਿਕਆਸੀ ਿਬਮਾਰੀ, ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਹਦੂਦ, ਅਸਮਰਥਤਾਵ�, ਜ� ਦੁਰਘਟਨਾਵ� ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਸੱਟ 

ਕਰਕ ੇਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। California ਉਹਨ� 38 ਰਾਜ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਬੈਲਟ ਿਡਿਲਵਰੀ 

ਿਸਸਟਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਪ�ਤੀਿਕ�ਤੀ ਬੈਲਟ ਅਿਜਹੇ ਫਾਰਮੈਟ� ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਇੱਕ ਛਪੀ ਹੋਈ ਬੈਲਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਿਜਸਦੀ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਵਰਤ� ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਿਜਵ� ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ (ਨਮੂਨਾ ਬੈਲਟ ਦੇਖੋ) ਜ� ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ� ਿਵੱਚ ਛਾਿਪਆ 

ਿਗਆ ਬੈਲਟ। ਵੋਟਰ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ�ਤੀਿਕ�ਤੀ ਬੈਲਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ�ਤੀਿਕ�ਤੀ ਬੈਲਟ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰਤ 

ਬੈਲਟ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਵੋਿਟੰਗ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਿਤਆ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਪ�ਤੀਿਕ�ਤੀ ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਿਧਕਾਰਤ 

ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਹੈਲਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵੋਟ ਅਿਧਿਨਯਮ (HAVA) 2002 ਿਵੱਚ ਕ�ਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੋਟ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੇ ਆਧੁਿਨਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, 

ਹੈਲਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵੋਟ ਅਿਧਿਨਯਮ (HAVA) ਰਾਜ� ਲਈ ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਈ ਪ�ਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵ� ਲਾਜ਼ਮੀ ਘੱਟ-ੋ

ਘੱਟ ਿਮਆਰ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨ ਇਹਨ� ਨਵ� ਿਮਆਰ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਵੋਿਟੰਗ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ 

ਸੁਧਾਰਨ ਿਵੱਚ ਰਾਜ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। HAVA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਰਾਜ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ 

ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ: 

1. ਆਰਜ਼ੀ ਵੋਿਟੰਗ 

2. ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

3. ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਪਗ�ੇਡ ਕੀਤਾ ਵੋਿਟੰਗ ਉਪਕਰਨ 

4. ਰਾਜ ਿਵਆਪੀ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾਬੇਸ 

5. ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� 

6. ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� 
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ਗੈਰ-ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਵੋਟਰ ਿਕਸੇ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜੇ ਕਾ�ਟੀ ਨੰੂ ਇਹ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹ:ੈ ਉਸੇ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਕਸੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ 

ਲਈ ਪਤੇ ਤ� ਿਬਨ� ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਚੱਠੀ, ਜ�, ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਸਟੇਟਸ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਤਾ ਬਦਲੀ (NCOA) 

ਡੇਟਾਬੇਸ ਰਾਹ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਇਸ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕ ਵਟੋਰ ਕਾ�ਟੀ ਤ� ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਰ ਵੋਟਰ� ਦੇ ਰੋਸਟਰ 'ਤੇ 

ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ, ਿਜਹੜੇ ਗੈਰ-ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਵੋਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸੰਘੀ 

ਆਮ ਚੋਣ� ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਨਹ� ਪਾ�ਦੇ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੈਰ-ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਵੋਟਰ ਪਤਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਾਰਡ ਦੇ 

ਜਵਾਬ 'ਤੇ, ਉਸੇ ਪਤੇ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕ,ੇ ਜ� ਇੱਕ ਨਵ� ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਕ ੇਵੋਟ 

ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

ਭਾਸ਼ਾ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ 

(LAAC) 

ਭਾਸ਼ਾ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (LAAC) ਦਾ ਗਠਨ ਵੋਟਰ� ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਸੀਮਤ ਿਨਪੁੰ ਨਤਾ ਵਾਲੇ 

ਵੋਟਰ� ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਿਵੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਿਰਆ  ਂਦੇ ਨੁਮਾਇੰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨ�  ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, 

ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਾਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਢੰਗ�, ਜ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਢੰਗ ਜੋ ਵੋਟਰ� ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ 

ਵੋਟਰ� ਨੰੂ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ/ਜ� ਜੋ ਿਸਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜ� ਉਸਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ROV 

ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਰਸ਼� ਉਪਰ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ (ਕਮੇਟੀ) ਇਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜ� ਕੰਮ 

ਕਰੇਗੀ। 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §4005) 

ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੋਕ� ਦਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੰਘੀ ਵੋਿਟੰਗ ਅਿਧਕਾਰ ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਵੋਿਟੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਪਸੰਦ 

ਅਿਧਿਨਯਮ (VCA) ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਾਨੰੂਨ ਤ� ਹਵਾਲਾ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

(ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰ ੇਅਿਧਿਨਯਮ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਪ�ਾਵਧਾਨ) 

ਡਾਕ ਬੈਲਟ ਿਪ�ਿਸੰਕਟ ਪੋਿਲੰਗ ਸਥਾਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕੋਈ ਿਪ�ਿਸੰਕਟ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਚੋਣ ਤ� 88 ਿਦਨ ਪਿਹਲ�, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ 250 ਜ� ਘੱਟ ਿਵਅਕਤੀ 

ਰਿਜਸਟਰ ਹਨ, ਨੰੂ ਇੱਕ “ਡਾਕ ਬੈਲਟ ਿਪ�ਿਸੰਕਟ” ਵਜ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਅਰਜ਼ੀ 

ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਿਬਨ� ਡਾਕ-ਰਾਹ�-ਵਟੋ ਬੈਲਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ� ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਰਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆਂ। ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਨਮੂਨ�  ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਵਾਧੂ ਜ� ਅਸਥਾਈ ਰੋਸ਼ਨੀ; ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਲਈ 

ਵਧੇਰੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜੋ ਖੜ�ੇ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਰਸਤੇ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਸੰਕੇਤ; ਗ�ੇਿਟਗ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾੜੇ, ਰ�ਪ 

ਜ� ਰਬੜ ਮੈਟ ਜ� ਸੁਧਾਰੇ ਗਏ ਥ�ੈਸ਼ਹੋਲਡ; ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱ ਲ�ੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡੋਰ ਸਟੌਪਰ; ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਪਾਰਿਕੰਗ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਸੰਤਰੀ 

ਕੋਨ; ਅਤੇ ਸੜਕ ਿਕਨਾਰੇ ਵੋਿਟੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਪ�ਣਾਲੀ। 

ਮੋਬਾਈਲ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਵੋਟਰ� ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੋਟ ਸ�ਟਰ ਦੇ ਹੀ ਿਮਆਰ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ 

ਅਤੇ ਉਹੀ ਸੇਵਾਵ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਤਾ ਤਬਦੀਲੀ (NCOA) ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ� ਡੇਟਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨ�  ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਸਟੇਟਸ 

ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਪਤੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §2222) 

ਔਪਿਟਕਲ ਸਕੈਨਰ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਿਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ। 

ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼-ਅਧਾਰਤ ਵੋਿਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਿਜਹੜੀ ਬੈਲਟ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਨਸ਼ਾਨ� ਦਾ ਔਪਿਟਕਲ 

ਸਕੈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਪੋਲ ਵਰਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। 

ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇਖੋ 

ਪੋਿਲੰਗ ਸਥਾਨ ਮਾਡਲ ਿਜਸ ਤ� ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ROV ਤਬਦੀਲ ਹ ੋਿਰਹਾ ਹ।ੈ 

ਸ਼ਬਦ California ਚੋਣ ਕੋਡ ਦੇ ਆਮ ਪ�ਾਵਧਾਨ� ਅਧੀਨ ਆਯੋਿਜਤ ਚੋਣ� ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 1,000 

ਤੱਕ ਵੋਟਰ� ਵਾਲੇ ਿਪ�ਿਸੰਕਟ� ਨੰੂ ਸ�ਪੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ “ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਅਧਾਰਤ” ਪੋਿਲੰਗ ਸਥਾਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ 

ਡਾਕ ਿਵੱਚ ਬੈਲਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ� ਲਈ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।  

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਜ� ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਫ਼ਾਈਲ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਇੱਕ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ। 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §§2220 ਅਤੇ 2191) 
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ਿਪ�ਿਸੰਕਟ (ਖੇਤਰ) ਿਕਸੇ ਕਾ�ਟੀ ਜ� ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੂਗੋਿਲਕ ਖੇਤਰ ਜੋ ਵੋਟਰ� ਤ� ਬਣਦਾ ਹ ੈਅਤੇ California ਚੋਣ ਕੋਡ ਦੀ 

ਿਡਵੀਜ਼ਨ 12 ਦੇ ਚੈਪਟਰ 3 (§ 12200 ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। “ਪੋਿਲੰਗ ਸਥਾਨ ਮਾਡਲ” ਚੋਣ ਿਵੱਚ, 

ਉਸੇ ਿਪ�ਿਸੰਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ� ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਪੋਿਲੰਗ ਸਥਾਨ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। “ਵੋਟ ਸ�ਟਰ ਮਾਡਲ” ਚੋਣ ਿਵੱਚ, ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਿਪ�ਿਸੰਕਟ ਤ� ਵੋਟਰ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ROV ਇਸ ਸਮ� ਇੱਕ “ਪੋਿਲੰਗ ਸਥਾਨ ਮਾਡਲ” ਤ� “ਵੋਟ 

ਸ�ਟਰ ਮਾਡਲ” ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਿਪ�ਿਸੰਕਟ ਬੋਰਡ California ਚੋਣ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। Santa Clara ਕਾ�ਟੀ ਲਈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚੋਣ 

ਅਿਧਕਾਰੀ ਵਜ� ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਅਕਤੀ, ਉਸ ਿਪ�ਿਸੰਕਟ ਅਤੇ ਪੋਿਲੰਗ ਸਥਾਨ ਲਈ ਿਪ�ਿਸੰਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ 

ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ� ਜ� ਿਲਖ ਨਹ� ਸਕਦਾ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਪ�ਿਸੰਕਟ-ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� 

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਪ�ਿਸੰਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਿਪ�ਿਸੰਕਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਿਪ�ਿਸੰਕਟ ਬੋਰਡ ਿਵੱਚ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਦੋ ਕਲੱਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।  

ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਿਮਲੋ। 

ਚੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੇ ਿਬਆਨ ਇਹ ਿਬਆਨ ਉਹਨ� ਉਮੀਦਵਾਰ� ਜ� ਅਹੁਦੇਦਾਰ� ਤ� ਲੋੜ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਨ� � ਕੋਲ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਕਮੇਟੀ ਹ,ੈ ਜ� ਿਜਨ� � ਨ�  ਕਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 

ਦਫ਼ਤਰ ਜ� ਹੋਲਿਡੰਗ ਦਫਤਰ ਲਈ ਚੋਣ (FPPC ਫਾਰਮ 460) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ $2,000 ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਇਕੱਤਰ ਜ� ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ 

ਜ� ਇਕੱਤਰ ਜ� ਖਰਚ ਕਰਨ�  ਹਨ। ਚੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਬਆਨ� ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਤ� 40 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ (ਚੋਣ ਤ� 45 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਮਆਦ ਲਈ)। ਚੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਬਆਨ� ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਤ� 12 ਿਦਨ 

ਪਿਹਲ� ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ (ਚੋਣ ਤ� 17 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਮਆਦ ਲਈ)। 

(California ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ §§84200.5, 84200.7, ਅਤੇ 84200.8) 

ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਬੈਲਟ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਿਨਰਧਾਰਨ ਨਹ� 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ� ਉਹ ਸ਼ਰਤਬੱਧ ਵੋਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਲਟ “ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਬੀ ਿਲਫਾਫੇ ਿਵੱਚ ਸੀਲ 

ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਲ�ਣ ਅਤੇ ਿਗਣਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਸਦੀ ਵੋਟਰ� ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §§4005 ਅਤੇ 4310) 
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ਜਨਤਕ ਿਟੱਪਣੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮਸੌਦੇ, ਸੋਧ ੇਗਏ ਮਸੌਦੇ, ਅੰਤਮ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏ ਤ�, ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਅੰਤਮ ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ (EAP) ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪੇਸ਼ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਚੌਦ� ਿਦਨ� ਦੀ ਸਮ�-ਿਮਆਦ। 

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ (EAP) ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਰ� ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਿਜਤ, 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਖੁੱ ਲੀਆਂ ਮੀਿਟੰਗ�।  

ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰਤ ਮੀਿਟੰਗ ਿਜੱਥੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਿਦੰਦ ੇਹਨ। 

ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਘੋਸ਼ਣਾ (PSA) ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਸੁਨ� ਹਾ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਸਮਾਿਜਕ ਮੁੱ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ�ਤੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰ ਨੰੂ 

ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਮੁੱ ਲ ਦੇ, ਫੈਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਵੋਟਰ� ਦਾ ਰਿਜਸਟਰਾਰ (ROV) Santa Clara ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਭਾਗ ਜੋ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ� ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 

ਦੂਰ� ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਵੋਟ (RAVBM) ਇੱਕ ਿਸਸਟਮ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਿਜਸਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਸੇ ਅਸਮਰਥਤਾਵ� ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਜ� ਿਕਸੇ ਫੌਜੀ ਜ� ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੋਟਰ, 

ਜੋ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਮ�� ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵੋਟ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਛਾਪਣਗੇ, ਲਈ ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ ਡਾਕ-ਰਾਹ�-ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਿਨਸ਼ਾਨ 

ਲਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਦੂਰ� ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਡਾਕ-ਰਾਹ�-ਵੋਟ ਿਸਸਟਮ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸ ੇਵੋਿਟੰਗ ਪ�ਣਾਲੀ ਨਾਲ 

ਜੁਿੜਆ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §3016.5) 

ਬਦਲਵ� ਬੈਲਟ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਬੈਲਟ: ਬੈਲਟ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੋਈ, ਗੁੰ ਮ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਿਨਸ਼ਾਨ 

ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ, ਜ� ਿਕਸੇ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ� ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਟੋਰ ਨੰੂ ਦੂਜੀ ਜ� ਬਦਲਵ� ਬਲੈਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, 

ਦੋਹਰੀ ਵੋਿਟੰਗ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਿਹਲੀ ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਚੋਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਬੰਧਨ ਪ�ਣਾਲੀ (EIMS) ਿਵੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ। 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §4005) 
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ਰੋਸਟਰ ਕ�ਮ-ਸੂਚੀ ਿਕਸੇ ਚੋਣ ਲਈ ਯੋਗ ਵੋਟਰ� ਦੀ ਅਿਧਕਾਰਤ ਸੂਚੀ, ਜੋ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜ� ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ 

ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਜ� ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਰੋਸਟਰ ਉਹਨ� ਵੋਟਰ� ਦਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕ�ਮ-ਸੂਚੀ ਬਣ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨ�  ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਰ ਕ�ਮ-ਸੂਚੀ ਹਾਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §14109) 

ਨਮੂਨਾ ਬੈਲਟ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਕਾ�ਟੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ (CVIG) ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 

ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਮੂਨਾ ਬੈਲਟ ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਕਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ; ਪਰ, ਨਮੂਨਾ ਬੈਲਟ ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਦੀ 

ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਅਿਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਛਾਿਪਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਵਾਧੂ ਖਾਲੀ ਥ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ 

ਨਾਲ ਇਹ ਵੋਟ ਿਗਣਨ ਵਾਲੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾ-ਪੜ�ਨਯੋਗ ਬਣ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸੰਸਕਰਨ Santa Clara ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱਚ ਹੇਠ 

ਿਲਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਸਪੈਿਨਸ਼, ਚੀਨੀ, ਟੈਗਾਲੋਗ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ। 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §13303) 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬੈਲਟ ਕੰਟੇਨਰ / ਟ��ਸਫਰ 

ਿਡਵਾਈਸ 

ਇੱਕ ਤਾਲਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੰਟੇਨਰ ਜੋ ਿਕਸੇ ਡ�ੌਪ-ਬੌਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਇਕੱਲਾ ਕੰਟੇਨਰ ਹੁੰ ਦਾ 

ਹੈ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬੈਲਟ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਸੇ ਡ�ੌਪ-ਬੌਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਬੈਲਟ (ਵੋਟ-ਪਰਚੀਆਂ) ਿਸੱਧਾ ਉਸ 

ਕੰਟੇਨਰ ਿਵੱਚ ਜਮ�ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਡ�ੌਪ-ਬੌਕਸ� ਲਈ ਿਕਸੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬੈਲਟ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨਤੀਜੇ ਬੈਲਟ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਉਹਨ� 'ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਮਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ, ਰਾਜ ਜ� ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ� ਲਈ, 

ਚੋਣ ਦੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਸੈਕ�ੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਨੰੂ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਿਧਕਾਰਕ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਿਵੱਚ ਕੁਝ, ਜ� ਸਾਰੀਆਂ, 

ਡਾਕ-ਰਾਹ�-ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਵੋਟ ਦੇ ਕੁੱ ਲ ਜੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸਟਾਫ਼ ਵਾਲਾ ਡ�ੌਪ-ਬੌਕਸ ਡ�ੌਪ-ਬੌਕਸ ਜ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬੈਲਟ ਕੰਟੇਨਰ ਜੋ ਅਿਜਹੀ ਜਗ�ਾ 'ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਲਾਈਵ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ 

ਡ�ੌਪ-ਬੌਕਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ 'ਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਿਸਟੀ ਜ� ਕਾ�ਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜ� ਡ�ੌਪ-ਬੌਕਸ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਕੋਈ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕਰ ਜ� ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ਼ ਵਾਲਾ ਡ�ੌਪ-ਬੌਕਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ 

ਵਰਤ� ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਹ।ੈ 

ਿਬਨ� ਸਟਾਫ਼ ਵਾਲਾ ਡ�ੌਪ-ਬੌਕਸ ਅਿਜਹਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਡ�ੌਪ-ਬੌਕਸ ਜੋ ਿਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਿਕਸੇ ਲਾਈਵ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
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ਡਾਕ-ਰਾਹ�-ਵੋਟ (VBM) Santa Clara ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ� ਨੰੂ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਡਾਕ-ਰਾਹ�-

ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕ ੇਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ� ਡਾਕ-ਰਾਹ�-ਵੋਟ ਬੈਲਟ ROV ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਤ� ਵਾਪਸੀ ਿਲਫਾਫੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ� ਨੰੂ ਸੰਬੰਿਧਤ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ� 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ� ਨਾਲ ਿਮਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕ ੇਿਕ ਇਹ ਮੇਲ ਖ�ਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਿਲਫਾਫੇ ਤ� ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸ ਨੰੂ ਟੈਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §4005) 

ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਚੋਣ� ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਿਪਤ ਇੱਕ ਸਥਾਨ, ਜੋ ਵੋਟਰ� ਨੰੂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ; ਆਪਣੀ ਡਾਕ ਬੈਲਟ ਛੱਡਣ; ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ 

ਕਰਨ; ਜ� ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ, ਬਦਲਵ�, ਜ� ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਕ�ਦਰ, 

ਰਵਾਇਤੀ ਪੋਿਲੰਗ ਸਥਾਨ� ਨਾਲ� ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਵੋਟਰ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵੋਿਟੰਗ ਿਡਵਾਈਸ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚੋਣ 

ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨ� ਲਈ ਉਹਨ� ਹੀ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੋਿਲੰਗ ਥਾਵ� 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਕਾ�ਟੀ 

ਦਾ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §§2170, 4005, ਅਤੇ 4007) 

ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਮਾਡਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਿਕ ਵੋਟਰ ਪਸੰਦ ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੋਣ� ਿਕਵ� ਕਰਵਾਈਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਪੋਿਲੰਗ ਸਥਾਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰ ੇਡਾਕ-ਰਾਹ�-ਵੋਟ ਚੋਣ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੰੂ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ। 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §14428) 

VoteCal ਪਿਹਲ� CalVoter ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ। 

ਹੈਲਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵੋਟ ਅਿਧਿਨਯਮ (HAVA) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ, VoteCal, ਸੈਕ�ੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਿਵਕਸਤ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਿਧਤ ਕੀਤਾ 

ਜ�ਦਾ, ਕ�ਦਰੀਿਕ�ਤ ਰਾਜ-ਿਵਆਪੀ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕਾ�ਟੀ ਿਸਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ 

ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਅੱਪਡੇਟ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਰ� ਨੰੂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤ� ਰੋਕਣਗੇ। 

VoteCal ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਬੰਧਨ ਪ�ਣਾਲੀ (EIMS) ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਿਵਭਾਗ, 

ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦਾ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ� ਦੇ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਿਕਿਰਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

(2002 ਦਾ ਹੈਲਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵੋਟ ਅਿਧਿਨਯਮ) 
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ਵੋਟਰ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ (VARF) Santa Clara ਕਾ�ਟੀ ਦੇ “ਰਿਜਸਟਰਡ” ਵੋਟਰ� ਲਈ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਕੰਮ� ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮ:  

1. ਪਤਾ ਜ� ਡਾਕ ਪਤਾ ਬਦਲਣਾ (ਜੇ Santa Clara ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ)  

2. ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਚੀਨੀ, ਸਪੈਿਨਸ਼, ਟੈਗਾਲੋਗ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਿਹੰਦੀ, ਜਪਾਨੀ, ਖਮੇਰ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆਈ) 

3. ਇੱਕ ਪ�ਤੀਿਕ�ਤੀ ਬੈਲਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ 

4. ਸਥਾਈ ਡਾਕ-ਰਾਹ�-ਵੋਟ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ 

5. ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਗਲਤ ਿਹੱਿਜਆਂ ਜ� ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ 

6. ਡਾਕ ਰਾਹ� ਕਾ�ਟੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ (CVIG) ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਔਪਟ-ਆਉਟ (ਬਾਹਰ ਰਿਹਣਾ)  

7. ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ 

8. ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਜ� ਘਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਮ�ਤਕ ਮ�ਬਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨੀ 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §§2150 - 2168) 

ਵੋਟਰ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਗੱਠਜੋੜ (VEOC) ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਜੁੜਾਵ ਰਾਹ� ਵੋਟਰ� ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 

ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰ� ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ� ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਿਜਨ� � ਨ�  ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਲੋਕ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ 

ਹੋਵੇਗਾ ਜ� ਜੋ ਿਸਟੀ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਠਜੋੜ ROV ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। 

ਵੋਟਰ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਯੋਜਨਾ ਕਾ�ਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ (EAP) ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕ�ੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਿਦੱਤੀ 

ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਿਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਾ�ਟੀ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਵੋਟਰ ਪਸੰਦ ਅਿਧਿਨਯਮ 

(VCA) ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਲੋਕ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਸ ਪ�ਾਵਧਾਨ� ਨੰੂ ਿਕਵ� ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, 

ਜਨਤਕ ਿਸੱਿਖਆ ਮੀਿਟੰਗ� ਅਤੇ ਵੋਟਰ� ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਸੰਪਰਕ� ਦੀ ਵਰਤ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤ� ਜੋ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਵ� ਤਰੀਿਕਆਂ ਅਤੇ 

ਿਲਖਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ  
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ਵੋਟਰ ਿਸੱਿਖਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਾ�ਟੀ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਵੋਟਰ� ਨੰੂ ਚੋਣ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਵ� ਤਰੀਕ ੇਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਦੋ ਟੀਚਾਬੱਧ ਵੋਟਰ ਿਸੱਿਖਆ 

ਵਰਕਸ਼ਾਪ� ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਨਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਵਰਕਸ਼ਾਪ� ਿਵੱਚ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਵੋਟਰ ਿਸੱਿਖਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ� 

(ਕਾ�ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ�ਦੀ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ) ਅਤੇ ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ� ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  

ਵੋਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਵੋਿਟੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ� ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ�ਸਾਰਨ ਕਰਨਾ। 

ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਖ ੋ

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §2188) 

ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਖੋ 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §2158) 

ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਖ ੋ

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §2162) 

ਵੋਟਰ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਾਰਡ ਵੋਟਰ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਾਰਡ (8D2 ਕਾਰਡ) ਪਿਹਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਭੇਿਜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਿਕਸੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਈਲ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� 

ਵੋਟਰ� ਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨ�  ਆਪਣੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਬਦਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §§2191, 2220, & 2240 - 2231) 

ਵੋਟਰ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ�ਣਾਲੀ ਕਾ�ਟੀ ਚੋਣ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਿਕਸੇ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਵਖੇ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ 

ਪ�ਣਾਲੀ। 

ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ ਪੋਲਬੁੱ ਕ ਦੇਖੋ। 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §359.2) 



 ਅੰਤਕਾ A - ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ  

ਸ਼ਬਦ/ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ 

ਵੋਟਰ ਪਸੰਦ ਅਿਧਿਨਯਮ (VCA) ਸੇਨ� ਟਰ Ben Allen ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, 2016 ਿਵੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨਵ� California ਕਾਨੰੂਨ (SB450) ਜੋ ਵੋਟਰ� ਲਈ 

ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵ� ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੋਣ� ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਕੇ, California ਿਵੱਚ 

ਚੋਣ� ਨੰੂ ਆਧੁਿਨਕ ਬਣਾਏਗਾ। 

ਇਹ ਨਵ� ਚੋਣ ਮਾਡਲ ਹੇਠ� ਿਦੱਤ ੇਕੰਮ� ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰ� ਨੰੂ ਇਹ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਿਕਵ�, ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕੱਥ ੇ

ਪਾਉਣੀ ਹੈ: 

1. ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਭੇਜਣੀ 

2. ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਵੋਿਟੰਗ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ 

3. ਵੋਟਰ� ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਵਖੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣੀ 

ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾ�ਟੀਆਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ� ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਰ� ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 

ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ §§3017, 15320, & 4005 - 4008) 

ਵੋਿਟੰਗ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ 

(VAAC) 

ਵੋਿਟੰਗ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (VAAC) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੋਟਰ� ਦ ੇਰਿਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਨੰੂ ਅਸਮਰਥਤਾਵ� ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ� ਲਈ 

ਚੋਣ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ 

ਵੋਟਰ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਅਸਮਰਥਤਾਵ� ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹੰੁਚ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼� ਕਰੇਗੀ, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ 

ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ, ਅਤੇ ਬੋਲ਼ੇ, ਜ� ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨ� ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਿਵੱਚ 

ਅਸਮਰਥਤਾਵ� ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਿਜਸ ਨ�  ਅਸਮਰਥਤਾਵ� ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ� ਲਈ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਦਾ 

ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜ� ਿਸਟੀ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। 

ਵੋਿਟੰਗ ਿਡਵਾਈਸ ਬੈਲਟ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ, ਪੰਚ ਕਰਨ, ਜ� ਸਲੋਟ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬੈਲਟ ਕਾਰਡ ਜ� ਕਾਰਡ� ਦੇ 

ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਡਵਾਈਸ। 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ ਿਡਵੀਜ਼ਨ 19) 
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ਵੋਿਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ ਿਡਵਾਈਸ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਪ�ਿਸੰਕਟ ਔਪਿਟਕਲ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ (DRE) 

ਵੋਿਟੰਗ ਪ�ਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜ� ਸਕਦੀ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਜੋ, ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ ਟੇਬੁਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਪ�ੰ ਟ ਆਉਟ ਜ� ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਮਨੱੁਖੀ-ਪੜ�ਨਯੋਗ ਿਰਕਾਰਡ� ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ 

ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਵਧੇਅਕ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਜ� ਇਸਦੇ ਿਵਰੱੁਧ, ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟ� ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਿਗਣਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ ਿਡਵੀਜ਼ਨ 19) 

ਵੋਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਕੋਈ ਬੈਲਟ ਪਾਉਣ, ਵੋਟ� ਨੰੂ ਟੈਬੁਲੇਟ ਕਰਨ, ਜ� ਦੋਵ� ਲਈ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ, ਇਲੈਕਟ�ੋਮਕੈਨੀਕਲ, ਜ� ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ ਿਸਸਟਮ, ਅਤੇ 

ਇਸਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਜ� ਇਹਨ� ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਯੋਜਨ। “ਵੋਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ” ਿਵੱਚ ਦੂਰ� ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਡਾਕ-ਰਾਹ�-ਵਟੋ ਪ�ਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� 

ਹੁੰ ਦੀ। 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ ਿਡਵੀਜ਼ਨ 19) 

ਵੋਟਰ-ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਔਿਡਟ ਟ�ੇਲ 

(VVPAT) 

1 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਤ� ਬਾਅਦ ਵਰਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ  ਂਡਾਇਰੈਕਟ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ (DRE) ਵੋਿਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ� ਿਵੱਚ ਇੱਕ 

ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਵੋਟਰ-ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਔਿਡਟ ਟ�ੇਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ ਵੋਿਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ� ਨੰੂ 

ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੰੂ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਸ ਛਪੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼ੀ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣ� ਦੀ 

ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਲਟ ਪਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਬੈਲਟ ਦਾ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਿਰਕਾਰਡ, ਚੋਣ ਔਿਡਟ ਟ�ੇਲ ਦੇ 

ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਿਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਜੋ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟ� ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

California ਚੋਣ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਟਰ� ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣ� ਦਾ ਛਿਪਆ ਹੋਇਆ ਕਾਗਜ਼ੀ ਿਰਕਾਰਡ ਨਹ� ਿਮਲਦਾ ਹੈ। 

(California ਚੋਣ ਕੋਡ § 19250) 

 



ਅੰਤਕਾ B – ਮਤਦਾਤਾ ਸ ਿੱ ਸਿਆ ਅਤੇ ਆਉਟਰੀਚ ਪਲਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
 

Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਔਫ਼ ਵੋਟਰਸ (ROV) ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਜਿਵਾਸੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਵੰਿ-

ਸੁਵੰਿਤਾ ਜਲਆਉਣ ਲਈ ਵਚਿਬਿੱਧ ਹਿ। ਮਤਦਾਤਾ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਅਤ ੇਆਉਟਰੀਚ ਪਲਾਿ ਉਿਹ ਾਂ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦੀ 
ਰੂਪਰੇਿਾ ਜਦੰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀਆ ਂਿੰੂ ਵਧਾਉਣ, ਿਿਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮੌਜਕਆਂ ਦਾ ਜਵਸਤਾਰ ਕਰਿ, ਅਤ ੇ

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ ਿਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤਿਰਬ ੇਜਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਿ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਿਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। ਵੋਟਰ 

ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤ ੇਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਿੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਹੇਠ ਜਲਿੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਿਿਾ ਬਣਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 
 

ਆਉਟਰੀਚ ਦੀਆਂ ਸਕ ਮਾਂ: 
•  ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਆਉਟਰੀਚ:  ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬਿੱ ਧ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਅਤ ੇਆਉਟਰੀਚ ਯਤਿਾਂ ਦੀਆਂ ਉਿਹ ਾਂ 

ਜਕਸਮਾਂ ਿੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਿ ਜਿੰਿਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਔਫ਼ ਵੋਟਰਸ (ROV) ਯੋਿਿਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਜਿਰਧਾਰਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤ ੇਬਗੈਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਹਿੱ ਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਿਹ ਾਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ 

ਔਫ਼ ਵੋਟਰਸ (ROV) ਵੋਟਰ ਦੀ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਲਈ ਸਾਜਹਤ, ਿਾਗਜਰਕ ਅਤ ੇਸਥਾਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਮੇ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ 

ਔਫ਼ ਵੋਟਰਸ (ROV) ਦੀ ਬਰਾਂਡ ਵਾਲੀ ਆਉਟਰੀਚ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ ਅਤ ੇਿਿਤਾ ਲਈ ਡੂੰ ਘਾਈ ਿਾਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਜਵਚਾਰ 

ਵਟਾਂਦਰੇ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹੈ।  
o ਟੇਬਜਲੰਗ – ਜਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਆਉਟਰੀਚ ਸਮਾਰੋਹ ਸੋਮੇ, ਸਾਜਹਤ, ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਿਆ, ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਿ, 

ਅਤ ੇਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਟੇਬਜਲੰਗ ਦੇ ਤਜਹਤ ਆਉਂਦ ੇਹਿ 

o ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਮੇਿਬਾਿੀ ਕਰਿਾ – ਵਿੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਜਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਉਟਡੋਰ ਸਮਾਰੋਹਾਂ, ਮੇਜਲਆਂ ਅਤ ੇ

ਕੰਵੇਿਸ਼ਿਾਂ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਸੋਮੇ, ਸਾਜਹਤ, ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਿਆ, ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਿ, ਅਤ ੇਚੋਣ 

ਅਜਧਕਾਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦ ੇਹਾਂ 
o ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰਸ਼ੇਿ ਟਰੇਜਿੰਗ – ਜਵਅਕਤੀਗਤ/ਸੰਗਠਿ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਅਿੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਸਿਲਾਈ 

ਪਰਦਾਿ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਜਕ ਰਾਿ ਦੇ ਸਿੱਕਤਰ ਤੋਂ ਜਮਲੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਿ ਡਰਾਇਵ ਦੀ 
ਮੇਿਬਾਿੀ ਜਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ 

o ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਪਰਸਤੂਤੀਆ ਂ– ਸੰਗਠਿਾਂ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਅਿੁਸਾਰ, ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਪਰਸਤੂਤੀਆ ਂਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟਰ 

ਦੀ ਚੋਣ ਅਜਧਜਿਯਮ ਜਵਿੱ ਚ ਬਦਲਾਵਾਂ, ਿਾਗਜਰਕ 101, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਧਕਾਰਾਂ, ਅਤ ੇਵੋਟ ਪਾਉਣ 

ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ/ਪਰੀ-ਰਜਿਸਟਰ ਜਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਿਾਏ, ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਸ਼ੇ ਕਵਰ ਕੀਤ ੇਿਾਂਦੇ ਹਿ  

o ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਿ ਡਰਾਇਵ – ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਿਾਲ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਿ ਡਰਾਇਵ ਦਾ 
ਆਯੋਿਿ ਕਰਿ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿਾ 

o ਿ ੈੱਟਵਰਜਕੰਗ/ਿਾਗਜਰਕ ਸਮਾਰੋਹ – ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਮੌਿੂਦਗੀ ਅਤ ੇਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤ ੇਵਿੱਿ-

ਵਿੱਿ ਸ਼ਜਹਰ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਔਫ਼ ਕਾਮਰਸ, ਸ਼ਜਹਰੀ ਕੌਂਸਲ ਜਿਲਹੇ , ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਿਾ। 



•  ਵੋਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਅਜਧਜਿਯਮ-ਸੰਬਧੀ ਆਉਟਰੀਚ: ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਔਫ਼ ਵੋਟਰਸ (ROV) ਵੋਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਅਜਧਜਿਯਮ 

ਅਧੀਿ ਲਾਗ ੂਕੀਤ ੇਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਵੋਟਰਾਂ ਿੰੂ ਿਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਿੇਗਾ। ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬਿੱ ਧ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ 
ਆਉਟਰੀਚ ਯਤਿਾਂ ਦੀਆਂ ਉਿਹ ਾਂ ਜਕਸਮਾਂ ਿੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਿ ਜਿੰਿਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਔਫ਼ ਵੋਟਰਸ (ROV) 

Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸਦਿੱਸਾਂ ਅਤ ੇਸੰਗਠਿਾਂ ਿਾਲ ਮੇਿਬਾਿੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਵਿੱ ਚ ਜਹਿੱ ਸਾ ਲਵੇਗਾ, ਅਤ ੇਜਿੰਿਾਂ ਿਾਲ 

ਿੁੜੇਗਾ: 
o ਪਰਸਤੂਤੀਆ ਂ

o ਜਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਿਾਂ ਸਵਾਲ-ਿਵਾਬ ਸੈਸ਼ਿ 

o ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਰਮਾਣ (ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਗਠਿਾਂ (Community Based Organizations, 

CBOs) ਿਾਲ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਮੀਜਟੰਗਾਂ ਕਰਿਾ) 
o ਵਰਕਸ਼ਾਪ (ਭਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇਪਹੁੰ ਚਿੀਯਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਿਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਲਈ) 

o ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਦੇਣ ਵਾਜਲਆਂ ਿੰੂ ਜਸਿਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ (TTT) (ਸੁਿੇਹੇ ਿੰੂ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇ

ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਉਟਰੀਚ ਸਾਥੀ ਿੰੂ ਜਸਿਲਾਈ ਦੇਣਾ) 
o ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਿ/ਮਸ਼ੀਿ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਿ  

 

ਬ੍ਰਾਂਸ ੰਗ/ ੁਨੇਹਾ: Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਿੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤ ੇਉਿਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਪਰਚਾਰ ਿੰੂ 

ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰਿ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸੋਜਚਆ-ਸਮਜਿਆ ਫੈਸਲਾ ਜਲਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਵਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਬੈਲਟ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਔਫ਼ ਵੋਟਰਸ (ROV) ਵੋਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਅਜਧਜਿਯਮ ਰਾਹੀਂ ਪਰਭਾਜਵਤ 

ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਜਧਆਿ ਕੇਂਜਦਰਤ ਕਰਿਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਿੇਗਾ: ਉਹ ਵੋਟਰ ਿੋ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦ ੇਹਿ।  



ਅੰਤਕਾ C - ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ 

 

ਵੋਟਰ� ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਨ�  ਚੋਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟ� ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ 

ਉਪਾਅ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ: 

 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਿਮਆਰੀ ਉਪਾਅ 

ਚੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਿਵਘਨ 

ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ: 

• ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਕਾ�ਟੀ ਜ� ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਡੀ ਬੈਜ ਪਿਹਨਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ।ੈ 

• ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਜ� ਗੈਰ-ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜ ੋਿਵਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ� ਿਵੱਚ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਤ� ਅੱਗੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈਿਜਸ ਨੰੂ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਇਆ/ਆਈ ਹੈ। 

• ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਰਵਰ ਰੂਮ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਰੂਮ ਹਮਸ਼ੇ� ਬੈਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਿਮਤ ਪਹੁੰ ਚ ਲਈ ਅਤੇ 

ਵੀਡੀਓ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰੱੁਿਖਅਤ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 

 

ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਨ� �ਟਵਰਕ ਬਕੈਅੱਪ 

ਜੇ ਮੁੱ ਖ ਸਰਵਰ ਜ� ਨ� �ਟਵਰਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ�ਵਾਹ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ: 

• ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਵੋਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ, ਬੈਲਟ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਅਤੇ ਿਡਜ਼ਾਈਨ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ�ਬੰਧਨ ਪ�ਣਾਲੀ (EMS) ਦੀ 

ਗਤੀਿਵਧੀ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਡੇਟਾ ਸ�ਟਰ 'ਤੇ ਸਿਥਤ ਹੋਣਗੇ। 

• ਇਸ ਡੇਟਾ ਲਈ ਬੈਕਅੱਪ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਜੇ ਮੁੱ ਖ ਸਰਵਰ ਿਵੱਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਆ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� 

ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ।ੈ  

• ਵੋਟਰ� ਦੇ ਡਾਟਾ, ਵੋਿਟੰਗ ਪ�ਣਾਲੀ ਅਤੇ EMS ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਿਨਯਿਮਤ ਕਾਰਜਕ�ਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਬੈਕਅੱਪ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 

ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਉਪਕਰਣ� ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਸਮੂਹ 

ਜੇ ਕੋਈ ਉਪਕਰਣ ਵਰਤ� ਯੋਗ ਨਹ� ਰਿਹੰਦਾ ਹ ੈਤ� ਵੋਿਟੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ: 

• ਜੇ ਿਕਸ ੇਵੋਟ ਕ�ਦਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹ ੈਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨ� ਦੇ ਮੌਜਦੂਾ ਉਪਕਰਣ ਵਰਤ� 

ਯੋਗ ਨਹ� ਰਿਹੰਦੇ, ਤ� ਿਵਭਾਗ ਕੋਲ ਵਾਧ ੂਉਪਕਰਣ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਤ� ਜ ੋਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਥਾਨ 

ਵੋਟਰ� 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ।  

• ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਧ ੂਉਪਕਰਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹ,ੈ ਤ� ਿਕਸ ੇਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਕੋਲ ਹੱਥ� ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 



 

ਗਾਇਬ ਉਪਕਰਣ 

ਜੇ ਕੋਈ ਉਪਕਰਣ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹ ੈਤ� ਵੋਿਟੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ: 

• ਜੇ ਿਕਸ ੇਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦਾ ਉਪਕਰਣ ਗਾਇਬ ਹ ੋਿਗਆ ਹ,ੈ ਤ� ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੁੱ ਖ ROV ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ 

ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ।  

• ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਬੈਕਅੱਪ ਚੋਣ ਉਪਕਰਣ� ਨੰੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਸਪਲਾਈ ਟਰੱਕ ਦਾ 

ਪ�ਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

• ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਵਖੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ 

ਸਟਾਫ਼ ਮ�ਬਰ ਸਪਲਾਈ ਟਰੱਕ ਤ� ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਨੰੂ ਵਟੋ ਕ�ਦਰ ਿਵਖੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨਗੇ।  
 

ਬੈਕਅੱਪ ਵੋਿਟੰਗ ਸਮਾਨ 

ਜੇ ਕੋਈ ਵੋਿਟੰਗ ਸਮਾਨ ਵਰਤ� ਯੋਗ ਨਹ� ਰਿਹੰਦਾ ਹ ੈਜ� ਗੁਆਚ ਜ�ਦਾ ਹ ੈਤ� ਵੋਿਟੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਨੰੂ 

ਰੋਕਣ ਲਈ: 

• ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੱਿਬਆਂ ਦੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। 

• ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਕਆੋਰਡੀਨ� ਟਰ ਬੈਕਅੱਪ ਵੋਿਟੰਗ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹ।ੈ 

• ਜੇ ਿਕਸ ੇਸਾਈਟ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਬਦਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਨਹ� 

ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਤ� ਜਦ� ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਨਵ� ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬੈਕਅੱਪ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਜੇ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਿਨਯਤ ਿਸ਼ਫਟ ਲਈ ਿਰਪੋਰਟ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ� ਵੋਿਟੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ 

ਿਵਘਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ: 

• ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਲਈ ਬਦਲਵ� ਸਟਾਫ਼ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ROV ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰੇਗਾ। 

• ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਬੈਕਅੱਪ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਮੁੱ ਖ ROV ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। 
 

ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਵਸਤੂ 

ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਵਸਤੂ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹ ੈਤ� ਵੋਿਟੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ: 

• ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਿਥਤੀ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। 

 



 

ਹੱਥ� ਪ�ਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ 

ਜੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ�ਿੋਨਕ ਵੋਿਟੰਗ ਉਪਕਰਣ ਵਰਤ� ਯੋਗ ਨਹ� ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤ� ਵੋਿਟੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ: 

• ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੱਥ� ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 



ਅੰਤਕਾ D - ਅਚਨਚੇਤ ਹਾਲਾਤ ਵਾਸਤ ੇਯੋਜਨਾ 

ਅਚਨਚੇਤ ਹਾਲਾਤ ਵਾਸਤੇ ਯਜੋਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਥਵਿੱਚ, ਜ ੋ

ਥਵਭਾਗ ਦਆੁਰਾ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੇਵਾ ਦਣੇ ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰਕੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ 

ਪ੍ਰਥਕਥਰਆਵਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਥਨਸ਼ਥਚਤ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਥਸਰਫ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਇਸ ਥਵਭਾਗ ਦੀ ਚੋਣਾਾਂ 

ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਿਊਟੀ ਨ ੂੰ  ਮਅੁਿੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।1 

 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੈਕੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ (SOS) ਦੀ ਆਪ੍ਾਤਕਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਥਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ 

ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

 

ਥਵਭਾਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਾਂ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਪ੍ਰਥਤਥਕਥਰਆਵਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਥਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਪੈ੍ਦਾ ਹੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਹਿੱਦ 

ਦਆੁਰਾ ਮਾਪ੍ਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਾਾਂ, ਜੇ ਥਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਥਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥਮਲਦੀ ਹੈ 

ਥਜਸਦੇ ਲਈ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਾਥਲਆਾਂ ਜਾਾਂ ਿਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ 911 'ਤੇ ਕਾਿੱਲ ਕਰੇਗਾ 

ਅਤੇ ਫਲੌਰ ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨ ੂੰ  ਸ ਥਚਤ ਕਰੇਗਾ। 

 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਵਖਆ, ਦਫਤਰ ਵਵੱਚ ਰੱਖੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲੋਂ  ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹ।ੈ 

 

ਪਵਹਲਾਾਂ ਕੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ (ਵਕਸੇ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੱਚ) 

• ਜੇ ਅਥਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਥਜਹਾ ਕਰਨਾ ਥਨਿੱ ਜੀ ਸੁਰਿੱਥਿਆ ਨ ੂੰ  ਖ਼ਤਰੇ ਥਵਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਪ੍ਾਉਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ 

ਸਟਾਫ਼, ਮਹਿੱਤਵ ਦੇ ਕਰਮ ਥਵਿੱਚ ਹੇਠ ਥਲਿੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਸੁਰਿੱਥਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

1. ਬੈਲਟ (ਵੋਟ ਪ੍ਾਏ ਗਏ ਬੈਲਟ ਪ੍ਥਹਲਾਾਂ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਥਵਿੱਚ) 

2. ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਚੈਿੱਕ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਕਦੀ ਬੌਕਸ 

 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਰਕਵਰੀ (ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਾਂ ਦੌਰਾਨ) 

• ਹੇਠਾਾਂ ਥਦਿੱਤੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਥਰਕਾਰਿ ਮੂੰਥਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਕਰਤੀ 

ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਾਂ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥਲਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

1. ਥਗਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਥਗਣੇ ਗਏ ਬੈਲਟ 
2. ਸਰਵਰ 
3. ਹੋਰ ਇਲੈਕਟਰਾਥਨਕ ਿਾਟਾ ਸਟਰੋੇਜ 
4. ਵੋਟਰਾਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ 

5. ਛੋਟ ੇਨਕਦੀ ਬਕੌਸ ਥਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਚੈਿੱਕ 

 

ਕੰਵਪਊਟਰ ਸੁਰੱਵਖਆ 

• ਜੇ ਿੈਸਕਟੌਪ੍ ਕੂੰਥਪ੍ਊਟਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱਥਿਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਿੱਟ ਿਾਊਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੂੰ  

ਆਪ੍ਣੇ ਕੂੰਥਪ੍ਊਟਰ ਨ ੂੰ  Ctrl + Alt + Delete ਵਰਤ ਕੇ ਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਥਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਾਵਰ ਬਟਨ ਨ ੂੰ  ਥਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਬਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਅਤੇ 

ਪ੍ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਕੂੰਥਪ੍ਊਟਰ ਨ ੂੰ  ਬੂੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹਵੋੇ। 

• ਜੇ ਪ੍ਾਵਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੂੰ  ਕੂੰਥਪ੍ਊਟਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਿੱਤਮ ਤਰੀਥਕਆਾਂ ਬਾਰੇ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ 

ਸਰਥਵਥਸਜ਼ ਐਾਂਿ ਸਲ ਸ਼ਨਜ਼ (TSS) ਥਵਭਾਗ ਤੋਂ ਥਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਉਿੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

 
1 GC§ 8571 



ਵਗਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਵਗਣੇ ਗਏ ਬੈਲਟ 

• ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਥਗਣੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ, ਬੈਲਟਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਥਪ੍ਰਥਸੂੰਕਟਾਾਂ (ਿੇਤਰਾਾਂ) ਥਵਿੱਚ ਕਰਮਬਿੱਧ 

ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਿਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਥਤਆਰ ਹੋਣ ਤਕ ਸੁਰਿੱਥਿਅਤ ਬੈਲਟ ਰ ਮ ਥਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਬੈਲਟਾਾਂ ਦੀ ਥਗਣਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਵਿੱਿਰੀ ਸੁਰਿੱਥਿਅਤ ਿਾਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਨਾ ਥਗਣੇ ਗਏ ਬੈਲਟਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰੇਣੀਬਿੱਧ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ: 

1. ਬੈਲਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਥਲਫਾਫੇ ਥਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਛਾਾਂਥਟਆ ਨਹੀ ਾਂ ਥਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ 

ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈ

2. ਬੈਲਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਥਲਫਾਫੇ ਥਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਥਪ੍ਰਥਸੂੰਕਟਾਾਂ ਥਵਿੱਚ ਛਾਾਂਥਟਆ ਥਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਦਸਤਖ਼ਤਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 

3. ਬੈਲਟ ਥਲਫਾਫੇ ਥਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਥਪ੍ਰਥਸੂੰਕਟ ਨੂੰ ਬਰ ਵਾਲੇ ਬਕੌਸ ਥਵਿੱਚ ਹਨ 

• ਵਧਆਨ ਵਦਓ: ਬੈਲਟਾਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਿਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਕਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਬੈਲਟ 

ਮੁਆਇਨਾ ਕਮਰੇ ਥਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਪ੍ਰਦੀ ਹੈ ਥਜਸ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੂੰ  ਬੈਲਟਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 

ਤਾਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਬੌਕਸਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਿਿੱਥਬਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਟੇਪ੍ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਵੀ ਾਂ ਿਾਾਂ 'ਤ ੇਲੈ ਕ ੇਜਾਵਗੇਾ। 

• ਜੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਨਹੀ ਾਂ ਥਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਾਂ ਬੈਲਟਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱਥਿਅਤ ਕਮਰੇ ਥਵਿੱਚ ਰਿੱਥਿਆ 

ਜਾਵੇਗਾ। 

• ਿਾਲੀ ਜਾਾਂ ਉਹ ਬੈਲਟ ਥਜਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਸੀ, ਉਿੱਿੇ ਹੀ ਛਿੱਿ ਥਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ 

ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਰਥਜਸਟਰਾਰ ਔਫ਼ ਵੋਟਰਸ (ROV) ਜਾਾਂ ਥਨਰਧਾਰਤ 

ਥਵਅਕਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਦਿੱਸੇਗਾ ਥਕ ਿਾਲੀ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਬੈਲਟਾਾਂ ਨਾਲ ਥਜਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਥਗਆ, ਕੀ 

ਕਰਨਾ ਹੈ। 

 

ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਵਤਹਾਸ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਵੱਚ ਵਵਘਨ ਜਾਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ 

• ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁਿੀ ਮੁਿੱਿ ROV ਦਫਤਰ ਨ ੂੰ  ਸ ਥਚਤ ਕਰੇਗਾ। 

• ਜੇ ਥਵਘਨ ਥਸਰਫ ਥਕਸੇ ਥਵਸ਼ਸ਼ੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਥਵਿੱਚ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ30 ਥਮੂੰਟ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸਮੇਂ, ਜਾਾਂ ਥਕਸੇ ਵੀ ਕਾਫੀ 

ਥਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਥਹੂੰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਵੋਟਰਾਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਵੋਟਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਥਕਸ ੇਹੋਰ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 

ਥਵਿੱਚ ਭੇਥਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦਾ ਥਵਕਲਪ੍ ਥਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

• ਜੇ ਥਵਘਨ ਕਾਉਾਂਟੀ-ਥਵਆਪ੍ਕ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਵੋਟਰ ਲਈ ਬੈਲਟ ਦੀ ਸਹੀ ਥਕਸਮ ਜਾਾਂ 

ਥਪ੍ਰਥਸੂੰਕਟ ਥਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜ ੇਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਆਰਜ਼ੀ ਥਲਫਾਥਫਆਾਂ ਥਵਿੱਚ, 

ਇਲੈਕਟਰਾਥਨਕ ਵੋਥਟੂੰਗ ਉਪ੍ਕਰਣਾਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਥਰਕਾਰਿਾਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਵੇਲੇ EIMS ਥਵਿੱਚ ਦਾਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿੱਿ ੋਜਦੋਂ 

ਥਸਸਟਮ ਵਾਪ੍ਸ ਚਾਲ  ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੱਲਣ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ। 

• ਵੋਥਟੂੰਗ ਥਸਸਟਮ ਥਿਵੀਜ਼ਨ ਤੁਰੂੰਤ ਥਵਕਰੇਤਾ(ਵਾਾਂ) ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਥਜੂੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੂੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ 

ਮਸਲੇ ਨ ੂੰ  ਹਿੱਲ ਕਰੇਗਾ। 

 

ਵਬਜਲੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ 

• ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁਿੀ ਮੁਿੱਿ ROV ਦਫਤਰ ਨ ੂੰ  ਸ ਥਚਤ ਕਰੇਗਾ।  

• ਜੇ ਪ੍ਾਵਰ ਦਾ ਬੂੰਦ ਹੋਣਾ 15 ਥਮੂੰਟ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਰਥਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਵੋਟਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਥਕਸੇ ਹੋਰ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਥਵਿੱਚ 

ਭੇਥਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

• ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ, ਫੋਨ ਮਸੈੇਜ, ਖ਼ਬਰਾਾਂ, ਰੇਿੀਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਿੀਆ, ਵਗੈਰਾ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸ ਥਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 



ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ 

• ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁਿੀ ਮੁਿੱਿ ROV ਦਫਤਰ ਨ ੂੰ  ਸ ਥਚਤ ਕਰੇਗਾ। 

• ਜੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮੌਸਮ ਦ ੇਕਾਰਨ ਪ੍ਹੁੂੰਚਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਜਾਾਂ ਸੁਰਿੱਥਿਅਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਬਕੈਅਿੱਪ੍ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 

ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਰੂੰਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

• ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ, ਫੋਨ ਮਸੈੇਜ, ਖ਼ਬਰਾਾਂ, ਰੇਿੀਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਿੀਆ, ਵਗੈਰਾ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸ ਥਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਅੱਗ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਵਬਪਤਾ 

• ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਥਹਲਾਾਂ ਸੁਰਿੱਥਿਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥਢਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

• ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁਿੀ ਮੁਿੱਿ ROV ਦਫਤਰ ਨ ੂੰ  ਸ ਥਚਤ ਕਰੇਗਾ। 

• ਜੇ ਸਮਾਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਤਾਾਂ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਕਰਮ ਥਵਿੱਚ ਹੇਠ ਥਲਿੇ ਕੂੰਮ ਕਰੇਗਾ: 

1. ਸਹ ਲਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਪ੍ਾਏ ਬਲੈਟਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱਥਿਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣਾ (ਿਾਕ-ਰਾਹੀ ਾਂ-ਵੋਟ ਬੈਲਟ, 

ਉਪ੍ਕਰਣਾਾਂ ਤੋਂ ਮੈਮੋਰੀ ਕਾਰਿ, ਕਾਲੇ ਬੈਲਟ ਬਕੌਸ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵੋਟਾਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਬਿੱਧ ਵੋਟਰ 

ਰਥਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬੈਲਟ)  

2. ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (EIMS) ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਥਪ੍ਊਟਰਾਾਂ 

ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱਥਿਅਤ/ਬੂੰਦ ਕਰਨਾ 

3. ਸਾਰੇ ਵੋਥਟੂੰਗ ਉਪ੍ਕਰਣਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱਥਿਅਤ/ਬੂੰਦ ਕਰਨਾ 

4. ਜੇ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਥਕਸ ੇਵੀ ਕੂੰਥਪ੍ਊਟਰ/ਉਪ੍ਕਰਣ ਨ ੂੰ  ਹਟਾਉਣਾ। 

• ਮੁਿੱਿ ROV ਦਫ਼ਤਰ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ, ਫੋਨ ਥਰਕਾਰਥਿੂੰਗ, ਖ਼ਬਰਾਾਂ, ਰੇਿੀਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਿੀਆ, ਵਗਰੈਾ ਰਾਹੀ ਾਂ ਜਨਤਾ 

ਨ ੂੰ  ਸ ਥਚਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਥਵਕਲਥਪ੍ਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਬਾਰ ੇਸ ਥਚਤ ਕਰੇਗਾ। 

• ਥਜੂੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੂੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਿੱਕ ਬਦਲਵਾਾਂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਿਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 
 

ਵੋਵਟੰਗ ਉਪਕਰਣ ਵਵੱਚ ਖ਼ਰਾਬੀ 

• ਥਜਸ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁਿੀ ਮੁਿੱਦੇ ਨ ੂੰ  ਸੁਲਝਾਉਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੋਟਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮੁਿੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਥਕਤਾਬਚੇ ਥਵਿੱਚ ਥਦਿੱਤੀਆਾਂ ਸਮਿੱਥਸਆ ਨ ੂੰ  ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਥਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ 

ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। 

• ਜੇ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਥਵਿੱਚ ਅਸਮਰਿ ਹੋਵੇ, ਤਾਾਂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁਿੀ ਮੁਿੱਿ ROV ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰੇਗਾ। 

• ROV ਢਕੁਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕੇਗਾ ਥਜਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣਾ ਜਾਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਉਪ੍ਕਰਣ ਭੇਜਣੇ। 
 

ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੈਲਟ ਉਪਕਰਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਦੰ ਕਰ ਵਦੰਦਾ ਹ ੈ

• ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮੁਿੀ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਥਕਤਾਬਚੇ ਥਵਿੱਚ ਥਦਿੱਤੀਆਾਂ ਸਮਿੱਥਸਆ ਨ ੂੰ  ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ 

ਥਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। 
• ਜੇ ਹਿੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਾਂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁਿੀ ਵੋਥਟੂੰਗ ਉਪ੍ਕਰਣ ਦੇ ਬੈਕਅਿੱਪ੍ ਸੈਿੱਟ ਤੋਂ ਮੂੰਗ ਕਰਨ 

'ਤੇ ਬੈਲਟ (ਬੈਲਟ ਆਨ ਥਿਮਾਾਂਿ) ਮਸ਼ੀਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਿੱਿ ROV ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ 
ਕਰੇਗਾ। 

• ਜੇ ਮੂੰਗ ਕਰਨ 'ਤ ੇਬੈਲਟ ਮਸ਼ੀਨਾਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਗੋ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਵੋਥਟੂੰਗ ਕੇਂਦਰਾਾਂ 'ਤੇ ਬੈਲਟ 'ਤੇ 

ਥਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਥਿਵਾਈਸ ਵਰਤ ੇਜਾਣਗੇ। 

• ਜੇ ਵੋਥਟੂੰਗ ਕੇਂਦਰ ਥਵਿੱਚ ਥਬਜਲੀ ਬੂੰਦ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਵੋਥਟੂੰਗ ਪ੍ਰਥਕਥਰਆ ਥਵਿੱਚ ਥਵਘਨ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਿੱਕ 

ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

• ਜੇ ਜਨਰੇਟਰਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਬਜਲੀ ਵਾਪ੍ਸ ਨਹੀ ਾਂ ਆਉਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਵੋਟਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਥਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਥਪ੍ਰੂੰਟ 

ਕੀਤ ੇਅਚਨਚੇਤ ਹਾਲਾਤ ਥਕਸਮ ਦੀਆਾਂ ਬੈਲਟਾਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। 

• ਜੇ ਪ੍ਥਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਥਪ੍ਰੂੰਟ ਕੀਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੀਆਾਂ ਬੈਲਟਾਾਂ ਿਤਮ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ROV ਆਿਰੀ 

ਅਚਨਚੇਤ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੀ ਬਲੈਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਿੱਿ ਨਾਲ ਥਲਿਤ ਬੈਲਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। 



ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ 

• ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮੁਿੀ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਥਕਤਾਬਚੇ ਥਵਿੱਚ ਥਦਿੱਤੀਆਾਂ ਸਮਿੱਥਸਆ ਨ ੂੰ  ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ 

ਥਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।  

o ਜੇ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਥਵਿੱਚ ਅਸਮਰਿ ਹੋਵੇ, ਤਾਾਂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁਿੀ ਮੁਿੱਿ ROV ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ 

ਕਰੇਗਾ।  

o ROV ਉਥਚਤ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕੇਗਾ ਥਜਵੇਂ ਥਕ ਕਾਉਾਂਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 

ਇੂੰਟਰਨੈਿੱ ਟ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨਾ। 

• ਜੇ ਇੂੰਟਰਨੈਿੱ ਟ ਦਾ ਬੂੰਦ ਹੋਣਾ 15 ਥਮੂੰਟਾਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਥਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਟਾਫ਼, ਜੇ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ 

ਇਲੈਕਟਰਾਥਨਕ ਵੋਥਟੂੰਗ ਉਪ੍ਕਰਣਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ, ਆਰਜ਼ੀ ਥਲਫਾਥਫਆਾਂ ਥਵਿੱਚ, ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

• ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਵਟੋਰਾਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਥਰਕਾਰਿ ਰਿੱਿੇਗਾ ਤਾਾਂ ਜ ੋਚੋਣ ਸਟਾਫ਼ ਇਸਨ ੂੰ  

ਮੁਿੱਿ ROV ਦਫ਼ਤਰ ਥਵਿੇ EIMS ਥਵਿੱਚ ਦਾਿਲ ਕਰ ਸਕੇ। 

• ਜੇ ਇੂੰਟਰਨੈਿੱ ਟ ਇਿੱਕ ਘੂੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ, ਜਾਾਂ ਮਜੌ ਦ ਵੋਟਰਾਾਂ ਦੀ ਥਗਣਤੀ ਦ ੇਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ 

ਥਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੂੰਦ ਰਥਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਵੋਟਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਥਕਸੇ ਹੋਰ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਭੇਥਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ  ROV 

ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ, ਫੋਨ ਮੈਸੇਜ, ਖ਼ਬਰਾਾਂ, ਰੇਿੀਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਿੀਆ, ਵਗੈਰਾ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸ ਥਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਨਾ-ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 

• ਜੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਥਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਰਥਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁਿੀ ਮੁਿੱਿ ROV 

ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੂੰ  ਸ ਥਚਤ ਕਰੇਗਾ। 

• ਬੈਕਅਿੱਪ੍ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸ ਚੀ ਮੁਿੱਿ ROV ਦਫਤਰ ਦਆੁਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱਿੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

• ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੌਥਜਸਥਟਕਸ (ਰਸਦ) ਸਟਾਫ਼ ਸਿਾਨ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਨ ੂੰ  ਸਿਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਥਵਿੱਚ 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। 

• ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ  ROV ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ, ਫੋਨ ਮੈਸੇਜ, ਖ਼ਬਰਾਾਂ, ਰੇਿੀਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਿੀਆ, ਵਗੈਰਾ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸਿਾਨ ਦੀ 

ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰ ੇਸ ਥਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਬੈਕਅੱਪ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 

• ROV ਚੋਣ ਦੇ ਥਦਨ ਵੀ ਬਦਲਵਾਾਂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਥਨਯਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਨਵਾਾਂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥਜੂੰਨਾ ਸੂੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸਲ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦ ੇਨੇੜ ੇਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਵੋਟਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਵੇਂ ਸਿਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮ ਲ ਸਿਾਨ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਨੋਥਟਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਵਖਆ (ਸੁਚੇਤਤਾ ਦੀ ਵਡਗਰੀ #1) 

ROV ਜਾਾਂ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥਵਭਾਗ ਦਆੁਰਾ ਥਨਯਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸੁਰਿੱਥਿਆ ਉਪ੍ਾਵਾਾਂ 

ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਥਵਿੱਚ, ਢਕੁਵੇਂ ਹੋਣ 'ਤੇ, ROV ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਿਾਇਰੈਕਟਰ ਦ ੇਦਫਤਰ ਨ ੂੰ  ਹੇਠਾਾਂ ਥਦਿੱਤੇ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ 

ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

• ਵੋਟਰ ਦਆੁਰਾ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਥਵਿੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਥਨਕਲਣਾ; 
• ਸਟਾਫ਼ ਦਆੁਰਾ ਬੈਲਟਾਾਂ ਦੀ ਥਗਣਤੀ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣਾ; ਜਾਾਂ 

• ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ ਆਮ ਕੂੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਿਲ ਹੋਣਾ। 

 

ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਲਜਾਉਣਾ (ਸੁਚੇਤਤਾ ਦੀ ਵਡਗਰੀ #2) 

ਉਿੱਪ੍ਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਥਮਆਰੀ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੁਰਿੱਥਿਆ ਦੇ ਉਪ੍ਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਾਨ ਨ ੂੰ  ਿਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ 

ਥਨਯਤ ਸਟਾਫ਼ ਦਆੁਰਾ ਹਠੇਾਾਂ ਥਦਿੱਤੇ ਉਪ੍ਾਅ ਲਾਗ  ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: 



• ਜੇ ਅਲਾਰਮ ਵਿੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰਤ ਸ਼ਾਾਂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਥਨਕਾਸ ਰਾਹੀ ਾਂ ਬਾਹਰ ਥਨਕਲਣ ਬਾਰ ੇ

ਸ ਥਚਤ ਕਰ।ੋ 

• ਅਸਮਰਿ ਲੋਕਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਬਾਹਰ ਥਨਕਲਣ ਥਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਸਮੇਤ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। 

• ਦਰਵਾਥਜ਼ਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੌਕ ਕਰ ੋਅਤੇ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਥਰਕਾਰਿਾਾਂ ਅਤੇ ਬੈਲਟਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱਥਿਅਤ ਕਰੋ। 

• ਥਨਯਤ ਕੀਤੀ ਇਕਿੱਠੇ ਹਣੋ ਦੀ ਿਾਾਂ 'ਤ ੇਜਾਓ ਅਤ ੇਇਕਿੱਠੇ ਰਹੋ। 

• ROV ਥਕਸੇ ਥਵਕਲਥਪ੍ਕ ਸਾਈਟ ਲਈ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਦਵੇੇਗਾ। 

• ਵੌਇਸ ਮੇਲ ਅਤੇ ਥਬਲਥਿੂੰਗ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ੋਸਟ ਕਰ।ੋ 

• ਜੇ ਸੂੰਭਵ ਹਵੋ ੇਤਾਾਂ ਥਵਭਾਗ ਦੀਆਾਂ ਫ਼ਨੋ ਲਾਈਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਵੀ ਾਂ ਸਾਈਟ 'ਤ ੇਫਾਰਵਰਿ ਕਰ।ੋ 

• ਥਜਹੜਾ ਸਟਾਫ਼ ਇਮਾਰਤ ਥਵਿੱਚ ਮੌਜ ਦ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੈਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰ ੇਸੈਲ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸ ਥਚਤ 

ਕਰ।ੋ 

• ਪ੍ਥਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰੇਕ ਮੂੰਜ਼ਲ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਥਨਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 

ਬੂੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 

 

ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਵਦਨ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ 

ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਥਦਨ ਥਵਭਾਗ ਦਆੁਰਾ ਸਿਾਨ ਿਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਥਵਿੱਚ, ਉਿੱਪ੍ਰ ਦਿੱਸੇ ਗਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੇਠ ਥਦਿੱਤੇ 

ਕਦਮ ਚੁਿੱਕੇ ਜਾਣਗੇ: 

• ਬੈਲਟ ਦੀ ਪ੍ਰਥਕਥਰਆ ਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰਤ ਰੋਕ ਥਦਓ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਰ ਮ ਅਤੇ ਕਾਉਾਂਥਟੂੰਗ ਰ ਮ ਦੇ ਦਰਵਾਥਜ਼ਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਾਲਾ 

ਲਗਾ ਕੇ ਬਲੈਟ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਲੇਸ਼ਨ ਉਪ੍ਕਰਣਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱਥਿਅਤ ਕਰ।ੋ ਥਗਣੀਆਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਛਾਾਂਟੀਆਾਂ 

ਗਈਆਾਂ ਬੈਲਟਾਾਂ ਪ੍ਥਹਲਾਾਂ ਹੀ ਸੁਰਿੱਥਿਅਤ ਕਮਰੇ ਥਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੂੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

• ਦਸਤਖ਼ਤਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਵਰਕਸਟੇਸ਼ਨਾਾਂ 'ਤ ੇਬੈਲਟਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱਥਿਅਤ ਬੈਲਟ ਰ ਮ ਥਵਿੱਚ ਰਿੱਥਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

• ਹਣੇੁ-ਹਣੇੁ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਈਆਾਂ, ਪ੍ਰ ਹਾਲੇ ਤਿੱਕ ਛਾਾਂਟੀਆਾਂ ਅਤੇ ਵੂੰਿੀਆਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਗਈਆਾਂ ਬੈਲਟਾਾਂ, ਪ੍ਥਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 

ਸੁਰਿੱਥਿਅਤ ਬੈਲਟ ਰ ਮ ਥਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੂੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਉਥਚਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੂੰਗ ਨਾਲ, ਵੋਟਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਵੀ ਾਂ ਸਾਈਟ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਦੀ 

ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸ ਥਚਤ ਕਰੋ ਥਜਿੱਿੇ ਵੋਥਟੂੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। 

• ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਪ੍ੋਸਟ ਕਰੋ ਥਕ ਪ੍ ਰੀ ਕਾਉਾਂਟੀ ਥਵਿੱਚ ਥਵਕਲਥਪ੍ਕ ਿਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਸਿਾਨ ਥਕਿੱਿ ੇਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। 

 

ਇੱਕ ਜਾਾਂ ਵਧੇਰ ੇਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਾਂ 

ਇਿੱਕ ਜਾਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਥਵਿੱਚ, ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਾ ਬਦਲਣ 

ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਥਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤਥਹਤ, ਚੋਣ ਅਥਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਹੇਠ ਥਲਿੀਆਾਂ 

ਪ੍ਰਥਕਥਰਆਵਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਵੋਟਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਵੀ ਾਂ ਸਾਈਟਾਾਂ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਿਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਬੌਕਸਾਾਂ ਵਿੱਲ ਭੇਜਣ ਦ ੇਥਨਰਦੇਸ਼ ਥਦੂੰਦੇ ਹੋਏ ਜਗ੍ਾ ਬਦਲੀ ਦੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂੰਕੇਤ ਪ੍ੋਸਟ ਕਰ।ੋ 

• ਸਾਰੀਆਾਂ ਵੋਟ ਪ੍ਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਬੈਲਟਾਾਂ ਇਕਿੱਠੀਆਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਵੈ-ਸੀਥਲੂੰਗ ਬੈਗ 

ਥਵਿੱਚ ਸੁਰਿੱਥਿਅਤ ਕਰੋ। 

• ਬੈਲਟ ਬੌਕਸ, ਵੋਟ ਨਾ ਪ੍ਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਬੈਲਟਾਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਾਂ ਦ ੇਰੋਸਟਰ ਨ ੂੰ  ਇਕਿੱਠਾ ਕਰ ੋਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  

ਨਵੀ ਾਂ ਿਾਾਂ 'ਤੇ ਥਲਜਾਓ। 



• ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਦ ੋਚਣੋ ਅਥਧਕਾਰੀ, ਜਾਾਂ ਇੂੰਸਪ੍ਕੈਟਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਲੈਟਾਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਥਹਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਥਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਥਕ ਬਲੈਟਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱਥਿਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਦ ੇ

ਥਟਕਾਥਣਆਾਂ 'ਤ ੇਥਲਜਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

• ਜੇ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਥਵਭਾਗ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀਆਾਂ ਨਵੀਆਾਂ ਸੀਲਾਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। 
 

ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤ ੇਜਾਾਂ ਫੀਲਡ ਵਵੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਾਂ 

ਥਕਸੇ ਅਥਜਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਥਵਿੱਚ, ਜੋ ਿੇਤਰ ਥਵਿੱਚ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਾਂ ਫੀਲਿ ਥਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਥਵਤ 

ਕਰਦੀ ਹੈ, ਥਵਭਾਗ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਫੀਲਿ ਥਵਿੱਚ ਮੌਜ ਦ ਚੋਣ ਅਥਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸ ਥਚਤ ਕਰੇਗਾ। 

 

ਅਵਧਕਾਰ ਸੌਂਪਣਾ 

ਥਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਥਵਿੱਚ, ROV ਥਵਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵਗੇਾ। ਜ ੇROV ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 

ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਪ੍ ਰਾ ਅਥਧਕਾਰ ਅਥਸਸਟੈਂਟ ROV(s) ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਹ ੋਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 

ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਿਾਥਰਟੀ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ ਜ ੋਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਥਕਸੇ ਸੁਰਿੱਥਿਅਤ ਜਗ੍ਾ 'ਤ ੇਹੋਵੇ, ROV ਅਤ ੇਉਸਦਾ ਮਨੋਨੀਤ ਸਟਾਫ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਲੁਾਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਜੇ ਸੂੰਭਵ 

ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਥਸਸਟਮ ਬਹਾਲੀ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਥਟੂੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਥਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਥਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 

ਪ੍ਰਥਕਰਤੀ ਦ ੇਅਧਾਰ 'ਤ ੇਥਕਹੜੀਆਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ ਜਾਾਂ ਜਾਰੀ ਰਥਹ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਮੀਥਟੂੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰ ੇਸੈਿੱਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਘਰਾਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਬਰਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੂੰ  ਸ ਥਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸਚੰਾਰ 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਥਵਭਾਗ ਦਾ ਮੁਿੀ ਥਕਸੇ ਸਿਾਨ ਨ ੂੰ  ਿਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਧ ਥਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ 

ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਥਕਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨ ੂੰ  ਥਹਦਾਇਤ ਥਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਥਕ ਸਿਾਨ ਿਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ 

ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਾਂਤ, ਸੁਚਿੱਜੇ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਥਕਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀ ਾਂ ਬਾਹਰ ਥਨਕਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਕਿੱਿੇ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। 

ਥਵਭਾਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਥਦਿੱਤੇ ਤਰੀਥਕਆਾਂ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ: 

• ਸੈਲ ਫ਼ਨੋ 

• ਥਵਭਾਗ ਦੀ ਵੋਇਸਮੇਲ 
• ਟੈਕਸਟ ਮਸੈਜੇ 
• ਘਰ ਦਾ ਫੋਨ 

ਸੁਰਿੱਥਿਆ ਅਥਧਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਾਨ 'ਤ ੇਰੋਲ ਕਾਿੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ 

ਸਾਰ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਥਗਣਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਥਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਥਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਹਾਲਾਾਂਥਕ, ਜੇ ਰੋਲ ਕਾਿੱਲ ਦੌਰਾਨ ਥਕਸੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਥਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰਤ 

ਸ ਥਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਫ਼ਟੀ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ ਜਾਾਂ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੂੰ  ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦਬੁਾਰਾ ਦਾਿਲੇ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ 

ਬਾਰ ੇਸ ਥਚਤ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਪਵਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਵਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਮੈਸੇਜ 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਸੇਜ ਥਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਕਰਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਥਨਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦਾ 

ਮੈਨੇਜਰ ਇਹ ਪ੍ਿੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥਜੂੰਮੇਵਾਰ ਹ ੈਥਕ ਮੈਸੇਜ ਨਵੀਨਤਮ ਹਨ ਤਾਾਂ ਜ ੋਚੋਣਾਾਂ ਦ ੇਥਦਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਣ 'ਤੇ 

ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਦਆੁਰਾ ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਨਵੀਆਾਂ ਵੋਥਟੂੰਗ ਸਾਈਟਾਾਂ ਬਾਰ ੇਸ ਥਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
 



ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਆੁਰਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਥਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰ ੇਸ ਥਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਸਾਰ ੇਸਟਾਫ਼ ਨ ੂੰ  ਸਿਾਨ ਿਾਲੀ ਕਰਨ ਦ ੇਰਸਥਤਆਾਂ ਅਤੇ ਥਮਲਣ ਦੀਆਾਂ ਿਾਵਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।  
 

ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਵਸਖਲਾਈ ਰਣਨੀਤੀ 

ਥਵਭਾਗ ਇਿੱਕ ਬਾਈ ਾਂਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱਿਦਾ ਹੈ ਥਜਸ ਥਵਿੱਚ ਮੁਿੱਢਲੀ ਸੁਰਿੱਥਿਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ 

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪ੍ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। 

ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਥਹਲਾਾਂ ਇਸ ਗਾਈਿ ਦੀ ਸਮੀਥਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਅਿੱਪ੍ਿੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੂੰਤਮ 

ਗਾਈਿ ਚੋਣ ਥਦਨ ਤੋਂ 120 ਥਦਨ ਪ੍ਥਹਲਾਾਂ ਪ੍ ਰੀ ਕਰ ਥਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
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=ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ

=ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਹਹਯੋਗੀ/
ਵਾਲੰਟੀਅਰ

=ਬੈਲਟ 'ਤ ੇਹਿਸ਼ਾਿ ਲਗਾਉਣ 

ਵਾਲਾ ਹਿਵਾਇਸ

=ਮੰਗ ਕਰਿ 'ਤ ੇਬੈਲਟ ਹਪ੍ਰੰ ਟ 

ਕਰਿ ਵਾਲਾ ਹਪ੍ਰੰ ਟਰ

=ਬੈਲਟ ਟੈਬੂਲੇਟਰ

=ਵੋਹਟੰਗ ਬੂਥ

=ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਵੋਹਟੰਗ ਬੂਥ

=ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਗਾਈਿ

ਅਿੰ ਤ ਾ E – ਨਮੂਨਾ ਵੋਟ੍  ੇਂਦਰ ਲੇਆਉਟ੍
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