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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 

ਕ ੱਲ 101 

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 
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