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ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ 

ਵੋਟਰਜ਼ ਚਆੁਇਸ ਐਕਟ (VCA) ਨ ੁੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਕਾਉਟਂੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਿਨਾ (EAP) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਉਟਂੀ ਜਵੱਚ ਵੋਜਟੁੰਗ 

ਪਰਜਕਜਰਆ ਜਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਬਾਰ ੇਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵੋਟਰਾ ਂਨ ੁੰ  ਜਕਵੇਂ ਪਰਭਾਜਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਸਮੱੁਚੀ ਚੋਣਾ ਂਦਾ ਪਰਬੁੰਧਨ ਜਕਵੇਂ 

ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।  

 

ਅਲਾਮੇਡਾ ਕਾਉਟਂੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ROV) ਸਾਡੀ ਕਾਉਟਂੀ ਜਵੱਚ ਵੋਟਰਜ਼ ਚਆੁਇਸ ਐਕਟ ਨ ੁੰ  ਸਫ਼ਲਤਾਪ ਰਵਕ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਾਡੇ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾ ਂਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਅਤ ੇਫੀਡਬੈਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨ ੁੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਯੋਿਨਾ ਦੇ ਜਵਕਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ROV 

ਵੋਟਰ ਐਿ ਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (LAAC) ਅਤੇ ਵੋਜਟੁੰਗ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗਤਾ 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (VAAC) ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾ ਂਜਕ ਉਹਨਾ ਂਸਮੁਦਾਇਆ ਨ ੁੰ  ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕ ੇਜਿਨ੍ਾਂ ਦਾ 

ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

 

EAP ਨ ੁੰ  ਦੋ (2) ਭਾਗਾ ਂਜਵੱਚ ਵੁੰਜਡਆ ਜਗਆ ਹ:ੈ 

 

ਯੋਿਨਾ ਦਾ ਭਾਗ 1 ਜਵੱਚ ਚੋਣ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਜਵੱਚ ਡਾਕ ਦਆੁਰਾ ਮੱਤਦਾਨ, ਮੱਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ (ਮੱਤਦਾਨ ਸਥਾਨ) ਅਤ ੇ

ਬੈਲਟ ਡਰੋਪ ਆਫ ਕਾਉਟਂ, ਮੱਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ, ਅਤ ੇਿਨਤਕ ਇਨਪੁਟ ਅਤ ੇਸ ਚਨਾ ਜਵਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

 

ਯੋਿਨਾ ਦਾ ਭਾਗ 2 ਜਵੱਚ ਜਸੱਜਿਆ ਅਤ ੇਆਊਟਰੀਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤ ੇਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੋਣ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 4005(a)(10)(I)(i) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਇਸ ਜਵੱਚ ਆਮ, ਅਲਪ ਸੁੰਜਿਅੁੰਕ ਵਰਗ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਤ ੇਜਵਕਲਾਂਗ ਮੱਤਦਾਤਾ ਲਈ ਮੱਤਦਾਤਾ ਸੁੰਪਰਕ, ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤ ੇਬੈਲਟ ਡਰੋਪ ਆਫ 

ਸਥਾਨ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਬਲੈਟ ਸੁਰੱਜਿਆ ਅਤ ੇਗੋਪਨੀਯਤਾ ਯੋਿਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਬਿਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

 

ਬੈਕਗਰਾਊ ਾਂਡ੍ 

 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਟੋਰਜ਼ ਚਆੁਇਸ ਐਕਟ (VCA), ਿਾ ਂ ਸੈਨੇਟ ਜਬਲੱ (SB) 450 (Allen, D-26) ਨ ੁੰ  29 ਸਤੁੰਬਰ, 2016 ਨ ੁੰ  ਕਾਨ ੁੰ ਨ ਜਵੱਚ 

ਦਸਤਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੋਣ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 4005 ਿੋੜਕੇ, ਅਜਧਕਾਰਤ ਕਾਉਟਂੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਕੁਝ ਿਾਸ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ ਰੀ 'ਤੇ, ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਕਈੋ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। VCA ਦੇ ਤਜਹਤ, ਸਾਰ ੇ

ਮੱਤਦਾਤਾ ਨ ੁੰ  ਚੋਣ ਤੋਂ 29 ਜਦਨ ਪਜਹਲਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਬੈਲਟ ਭੇਜਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਹਰੇਕ ਕਾਉਟਂੀ ਿਨਤਕ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਉਟਂੀ ਜਵੱਚ 

ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਬੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਆਫ ਸਥਾਨ ਅਤ ੇਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਈੋ ਵੀ ਕਾਉਟਂੀ ਵਟੋਰ ਆਪਣਾ ਮੱਤਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
VCA ਵੋਜਟੁੰਗ ਮਾਡਲ ਲਈ ਿੇਤਰੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਚੋਣਾ ਂਵਾਲੇ ਜਦਨ ਤੋਂ 10 ਜਦਨ ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਮੱਤਦਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 

ਤੱਕ ਿੋਲ੍ਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ।   

 

8 ਮਈ, 2020, ਅਤ ੇ3 ਿ ਨ, 2020 ਨ ੁੰ , COVID-19 ਜਸਹਤ ਸੁੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 

N-64-20 ਅਤ ੇN-67-20 ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਬੱਲ AB860 'ਤੇ ਦਸਤਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵਟੋਰ ਨ ੁੰ  ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਇੱਕ 

ਬੈਲਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇ3 ਨਵੁੰਬਰ, 2020 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾ ਂਲਈ ਿੇਤਰੀ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੁੰਦੀ ਹ,ੈ 

ਉਹਨਾ ਂਕਾਉਟਂੀਆ ਂਨ ੁੰ  ਿੋ VCA ਕਾਉਟਂੀ ਨਹੀ ਂਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਉਟਂੀਆ ਂਨ ੁੰ  VCA-ਵਰਗੇ ਵੋਜਟੁੰਗ ਮਾਡਲ ਚੋਣਾ ਂਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ 

ਇਿਾਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਚੋਣ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 1602 (a) (b) ਅਤ ੇ(c) ਜਵੱਚ ਦੱਜਸਆ ਜਗਆ ਹੈ, VCA-ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ ਚੋਣਾ ਂਜਵੱਚ ਹਰੇਕ 

10,000 ਮੱਤਦਾਤਾ ਲਈ ਇੱਕ (1) ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਮੱਤਦਾਨ ਸਥਾਨ ਅਤ ੇਹਰ 15,000 ਮੱਤਦਾਤਾ ਲਈ ਇਕੱ (1) ਬੈਲਟ ਡਰੋਪ ਬਾਕਸ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਲਾਮੇਡਾ ਕਾਉਟਂੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪ ਰਵਕ ਦੋ VCA-

ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ ਚੋਣਾ ਂ - 3 ਨਵੁੰਬਰ, 2020 ਆਮ ਚੋਣ ਅਤ ੇ 14 ਸਤੁੰਬਰ, 2021 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗਬਰਨੇਟੋਰੀਅਲ ਰੀਕਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 

ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

 

27 ਸਤੁੰਬਰ, 2021 ਨ ੁੰ , ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਬੱਲ 37 (AB37) 'ਤੇ ਹਸਤਾਿਰ ਕੀਤੇ ਿੋ ਸਾਰ ੇਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀਆ ਂ

ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵੋਟਰ ਨ ੁੰ  ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨ ੁੰ  ਵਧਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਜਬੱਲ ਕਾਉਟਂੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਜਕਸੇ ਵੀ ਚੋਣ 

ਲਈ ਪਰਮਾਜਣਤ ਜਰਮੋਟ ਐਕਸੈਸੀਬਲ ਵੋਟ ਬਾਇ ਮੇਲ (RAVBM) ਜਸਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਜਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨ ੁੰ  ਮੱਤਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ 
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ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ। AB37 ਨ ੁੰ  ਜਵਕਲਾਂਗ ਮੱਤਦਾਤਾ ਲਈ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਡਾਕ ਦਆੁਰਾ ਮੱਤਦਾਨ ਟਰੈਜਕੁੰਗ ਜਸਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੁੰਦੀ 

ਹੈ। 

 
 

ਅਲਾਮੇਡ੍ਾ ਕਾਉ ਾਂਟੀ ਵੋਟਰਸ ਲਈ ਵੋਟਰਜ਼ ਚਆੁਇਸ ਐਕਟ 

 

ਅਲਾਮੇਡਾ ਕਾਉਟਂੀ ਲਈ ਵਟੋਰਜ਼ ਚਆੁਇਸ ਐਕਟ ਨ ੁੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਉਟਂੀ ਦੇ ਵਟੋਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੱਤਦਾਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਜਹਤ 

ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਰਜ਼ ਚਆੁਇਸ ਐਕਟ (VCA) ਜਵਕਲਪਾਂ ਨ ੁੰ  ਵਧਾਉਦਂਾ ਹੈ ਜਕ ਮੱਤਦਾਤਾ ਜਕਵੇਂ, ਕਦੋਂ ਅਤ ੇ ਜਕੱਥੇ ਵੋਟ 

ਪਾਉਣਗੇ। ਵਟੋਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਮੱਤਦਾਨ (VBM) ਬਲੈਟ ਨ ੁੰ  ਪ ਰ ੇਕਾਉਟਂੀ ਜਵੱਚ ਚੋਣਾ ਂਦੇ ਜਦਨ ਤੋਂ ਦਸ (10) ਜਦਨ ਪਜਹਲਾਂ ਜਬਨਾਂ ਡਾਕ 

ਦੇ, ਜਨਯਮਤ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸਨ ੁੰ  ਅਜਧਕਾਰਤ 24-ਘੁੰਟੇ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ ਬਾਕਸ ਜਵੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਾਂ ਸਜਥਤ 100 ਵੋਟ 

ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਜਕਸੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤਦਾਨ ਕੀਤੀ VBM ਬਲੈਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ, ਵੋਟਰ ਕੋਲ ਚੋਣਾ ਂਦੇ ਜਦਨ ਤੋਂ ਦਸ (10) ਜਦਨ ਪਜਹਲਾਂ ਕਾਉਟਂੀ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਮੱਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤ ੇ

ਮੱਤਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਂ ਉਸੇ ਜਦਨ ਤੋਂ ਚਣੁਾਵ ਦੇ ਜਦਨ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੱਤਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਵਕਲਪ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਵਕਲਾਂਗ ਮੱਤਦਾਤਾ 

ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਮਾਰਜਕੁੰਗ ਜਡਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਮੱਤਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਾਂ ਵੋਟਰ ਦੀ 

ਪਰਾਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਉਨ੍ਾ ਂਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਮੱਤਦਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। VCA ਅਧੀਨ 

ਕਰਵਾਈਆਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਹਰੇਕ ਰਾਿ ਜਵਆਪੀ ਚੋਣਾ ਂਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰ ੇਸਮੁਦਾਇਆ ਜਵਚੱ 100 ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 66 ਅਜਧਕਾਰਤ 

24 ਘੁੰਟੇ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ ਬਾਕਸ ਹੋਣਗ।ੇ 

 
 

 

 

 



   
 

Rev. 04/18/2022 5 
 

ਭਾਗ 1: ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਾਸਨ 

ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀ ਾਂ ਮਿੱਤਦਾਨ (VBM) ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ  

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ ਚੋਣਾ ਂਜਵੱਚ, ਸਾਰ ੇਯੋਗ ਰਜਿਸਟਰ ਮੱਤਦਾਤਾ ਨ ੁੰ  ਸਵੈਚਜਲਤ ਰ ਪ ਤੋਂ ਅਜਧਕਾਰਤ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਮੱਤਦਾਨ ਬੈਲਟ ਮੇਲ ਜਵੱਚ 

ਭੇਜਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।  

 

ਮੱਤਦਾਤਾ ਦੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਮੱਤਦਾਨ ਬੈਲਟ ਪੈਕੇਿ ਜਵੱਚ ਹੇਠ ਜਲਜਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

 

• ਇੱਕ ਡਾਕ-ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਪਸੀ ਜਲਫ਼ਾਫ਼ਾ 

• ਅਜਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ  

o ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਬੈਲਟ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ 
o ਵੋਟਰ ਦੀ ਤਰਿੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ, ਿੇਕਰ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ  

• ਬੈਲਟ ਰੈਪ (ਬੈਲਟ ਨ ੁੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇਵਾਪਸ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਹਦਾਇਤਾਂ) 

• ਿਾਣਕਾਰੀ ਸੁੰਜਮਜਲਤ (VCA ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤ ੇਸਥਾਨ, 24-ਘੁੰਟੇ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ ਬਾਕਸ, ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਟਰੈਜਕੁੰਗ ਲਈ) 

• "ਮੈਂ ਵੋਟ ਜਦੱਤੀ" ਸਜਟੱਕਰ; ਅਤ ੇ

• ਿੇਕਰ ਲਾਗ  ਹੋਵ ੇਹੈ, ਤਾ ਂਇੱਕ ਵਾਧ  ਿਾਣਕਾਰੀ ਸੁੰਜਮਜਲਤ 

 

ਸਾਰ ੇਅਜਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ, ਚੋਣਾ ਂਤੋਂ 29 ਜਦਨ ਪਜਹਲਾਂ ਯ ਨਾਇਟੇਡ ਸਟੇਟਸ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦਆੁਰਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਜਵੱਚ ਭੇਿੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰਆੁਤੀ 45 ਜਦਨ ਪਜਹਲਾ ਂਜਮਲਟਰੀ ਅਤ ੇਓਵਰਸੀਜ਼ ਮੱਤਦਾਤਾ ਨ ੁੰ  ਅਜਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਵੀ ਭੇਿੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 

 

ਮੱਤਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਬੈਲਟ ਨ ੁੰ  ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਮੇਲ (ਪਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਗਏ ਡਾਕ-ਭੁਗਤਾਨ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਜਰਟਰਨ ਜਲਫਾਫੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ) 

• ਜਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 'ਤ ੇਬੈਲਟ ਵਾਪਸ ਕਰਕ ੇ

• ਜਕਸੇ ਵੀ 24-ਘੁੰਟੇ ਬੈਲਟ ਡਰੋਪ ਬਾਕਸ ਜਵੱਚ ਆਪਣਾ ਮੱਤਦਾਨ ਦੇ ਕੇ 

• ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ ਸਟਪੌ ਟ ਰ ਮੋਬਾਈਲ ਸਥਾਨ 'ਤ ੇਆਪਣਾ ਮੱਤਦਾਨ ਦੇ ਕੇ 

• ACVOTE ਆਨ ਦ ਗੋ (ACVOTE On The Go) ਟੀਮ ਨ ੁੰ  ਬੈਲਟ ਦੇਣਾ (ਮੱਤਦਾਤਾ ਨ ੁੰ  ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਬੈਲਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ) 

• ਕੈਦੀਆ ਂਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀ ਂਵਾਪਸ ਕਰਨਾ 

 

ਿੇਕਰ ਜਕਸੇ ਮੱਤਦਾਤਾ ਨ ੁੰ  ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਂਹਈੋ, ਿੇਕਰ ਬੈਲਟ ਿਰਾਬ ਹ ੋਗਈ ਹੈ, ਿੇਕਰ ਬੈਲਟ ਗੁੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਿਾਂ 

ਿੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਜਵੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹ ੈਤਾ ਂਮੱਤਦਾਤਾ ਬੈਲਟ ਦੀ ਬਦਲੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕ, ਈਮੇਲ, ਫੈਕਸ, 

ਿਾਂ ਫ਼ੋਨ ਦਆੁਰਾ ਵਟੋ ਬਾਇ ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਮੱਤਦਾਨ ਬੈਲਟ, ਮੱਤਦਾਤਾ ਨ ੁੰ  ਡਾਕ 

ਰਾਹੀ ਂਭੇਜਿਆ ਿਾਵੇਗਾ ਿਾਂ ਿੁੱਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ROV ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 

ਵੀ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇ“ਬੈਲਟ ਜਵਲ ਕਾਲ” ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 24-ਘੁੰਜਟਆਂ ਬਾਅਦ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਆਪਣਾ 

ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਮੱਤਦਾਨ ਬੈਲਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।   

 

ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਮੱਤਦਾਤਾ ਲਈ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਬੈਲਟ ਜਿਨ੍ਾਂ ਦੀ ਪਰਾਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਚਾਰ (4) ਸਮਰਜਥਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਉਪਲਬਧ 

ਹਨ: ਚੀਨੀ, ਸਪੈਜਨਸ਼, ਟੈਗਾਲੋਗ ਅਤ ੇਵੀਅਤਨਾਮੀ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੱਤਦਾਤਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ 

ਪਸੁੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਲਟ, ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਮੱਤਦਾਨ ਸਮੱਗਰੀ, ਅਤ ੇਮੱਤਦਾਤਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ ਮੱਤਦਾਤਾ ਨ ੁੰ  ਉਹਨਾ ਂਦੀ 

ਪਸੁੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਭੇਿੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਰਮੀ, ਖਮੇਰ, ਹ ਿੰਦੀ, ਕੋਰੀਅਨ, ਲਾਓਸੀਅਨ, ਮੀਆਂ, ਮਿੰਗੋਲੀਆਈ, ਪਿੰਜਾਬੀ ਅਤ ੇਤੇਲਗੂ ਭਾਸਾਵਾ ਂ

ਹਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 14201 ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਹਵਿੱਚ ਚਣੁਾਵ ਉਪਖੇਤਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਹਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬੈਲਟ ਦੀ 

ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ  ੈ। ਵੋਟਰ ROV ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਫੋਨ (510) 272-6973 ਿਾ ਂਫੈਕਸ (510) 272-6982, ਈ-ਮੇਲ 
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registration@acgov.org, ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਿਾਂ My Voter Profile ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ www.acvote.org/mvp ਰਾਹੀ ਂ

ਔਨਲਾਈਨ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰਕ ੇਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਿੀਹ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।   
 

ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਮੱਤਦਾਨ ਬੈਲਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ  

ਮੱਤਦਾਤਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਦੋ (2) ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾ ਂਦੀ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ ਿੋ ਕਾਉਟਂੀ ਜਵੱਚ ਹਰੇਕ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ ਬਾਕਸ ਜਵੱਚੋਂ ਬੈਲਟ ਮੁੜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 

ਵੇਲੇ ਜਹਰਾਸਤ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਨ ੁੰ  ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਜਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਰੌਪ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਬੈਲਟ 

ਸੁੰਗਰਜਹ ਨ ੁੰ  ਸਾਡੇ ਸੁੰਪੱਤੀ ਟਰੈਜਕੁੰਗ ਜਸਸਟਮ ਜਵੱਚ ਲੌਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਪੱਤੀ ਟਰੈਜਕੁੰਗ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਨਗਰਾਨੀ ROV ਬਲੈਟ 

ਡਰੌਪ ਬਾਕਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ ੈਤਾ ਂਿੋ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕ ੇਜਕ ਸਾਰ ੇਬਕਜਸਆਂ ਨ ੁੰ  ਿਾਲੀ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਹ।ੈ 
ਬੈਲਟ ਇੱਕ ਸੀਲਬੁੰਦ ਬੈਗ ਜਵੱਚ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਕੀਤ ੇਿਾਂਦੇ ਹਨ ਿੋ ਜਸੱਧੇ ROV ਦਫਤਰ ਜਵੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਿਦੋਂ ਟੀਮ ਆਉਦਂੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂ

ਬੈਗ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾ ਂਦਆੁਰਾ ਲਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਬੈਲਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੁੰਚਾਏ ਿਾਣ ਕਰਕੇ ਸੁੰਪੱਤੀ ਦੀ ਟਰੈਜਕੁੰਗ ਜਵੱਚ ਲੌਗਇਨ 

ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।  

 

ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀ ਾਂ ਪ੍ਹੰੁਚਯੋਗ ਮਿੱਤਦਾਨ  

 

ਦ ਰ ਤੋਂ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਮੱਤਦਾਨ 

ਇੱਕ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਜਵਕਲਪ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰ ੇਯੋਗ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹ ੈਦ ਰ ਤੋਂ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਮੱਤਦਾਨ 

(RAVBM) ਜਸਸਟਮ, ਿੋ ਵੋਟਰ ਨ ੁੰ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਤੁੰਤਰ ਅਤੇ ਜਨਿੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਆਪਣ ੇਮੱਤਦਾਨ ਨ ੁੰ  ਜਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ 

ਇਿਾਜ਼ਤ ਜਦੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਵਟੋਰਾ ਂਨ ੁੰ  RAVBM ਬਾਰ ੇਵੋਟਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ, ROV ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਅਤ ੇਜਸੱਧੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਸ ਜਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
RAVBM ਜਸਸਟਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਰ  ਜਵੱਚ ਜਮਲਟਰੀ ਅਤ ੇਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾ ਂਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਿੋ ਆਪਣੀ ਬਲੈਟ 

ਨ ੁੰ  ਪੜ੍ਨ ਅਤ ੇਜਨਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦ ਜਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾ ਂਿੋ ਹਣੁ ਘਰ ਜਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋਿੀ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨੱਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤ ੇਸੁਤੁੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤ ੇਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਦੀ ਜਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਜਧਆਨ ਰੱਿੋ ਜਕ 

RAVBM ਇੁੰਟਰਨੱੈਟ ਵੋਜਟੁੰਗ ਨਹੀ ਂਹੈ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਲਟ ਆਨਲਾਈਨ ਿਮ੍ਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੁੰ  RAVBM ਜਸਸਟਮ 

ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਿਾਏ, ਵਟੋਰਾ ਂਨ ੁੰ  ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ My Voter Profile ਜਵੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨ ਅਤ ੇਉਨਾ੍ ਂ

ਦੇ ਅਜਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਤਕੱ ਪਹੁੁੰਚਣ ਲਈ, ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਵਟੋ ਕੀਤ ੇਬਲੈਟ ਨ ੁੰ  ਡਾਊਨਲੋਡ, ਜਪਰੁੰਟ, ਪ ਰਾ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ROV ਨ ੁੰ  ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਹਦਾਇਤਾਂ ਜਦੱਤੀਆ ਂਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਰਾ ਂਨ ੁੰ  ਆਪਣੀ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗਤਾ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ 

ਇਸ ਨ ੁੰ  ਪੜ੍ਨ ਅਤੇ ਜਚੁੰਜਨ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਡਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਬੈਲਟ ਨ ੁੰ  ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ RAVBM ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਂ ਨ ੁੰ  ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਬੈਲਟ ਨ ੁੰ  ਜਤੁੰਨ ਤਰੀਜਕਆਂ ਜਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ ਸਟੈਂਡਰਡ 

ਡਾਕ ਰਾਹੀ,ਂ 24-ਘੁੰਟੇ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ ਬਾਕਸ ਜਵੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ, ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਵੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ। 

 

ਚਾਹੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕਈੋ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਚਜੁਣਆ ਜਗਆ ਹੋਵੇ, ਵੋਟ ਕੀਤ ੇਬਲੈਟ ਇਕੱ ਜਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਜਵੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ 

ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਵੋਟਰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਲਟ ਜਰਟਰਨ ਜਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬਾਇ ਮੇਲ ਪੈਕੇਿ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ 

ਉਹ (510) 272-6973 'ਤੇ ROV ਨ ੁੰ  ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਿਾਂ ROV ਦਫਤਰ ਿਾਂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਟੋ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ ਬੈਲਟ ਜਰਟਰਨ 

ਜਲਫਾਜਫਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਆਪਣ ੇਿੁਦ ਦੇ ਜਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿੇਕਰ ਵਟੋ ਕੀਤੀ 

ਬੈਲਟ ਨ ੁੰ  ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਲਟ ਵਾਪਸੀ ਜਲਫਾਫੇ ਨ ੁੰ  ਜਕਸੇ ਡਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਇਸ ਦੇ 

ਉਲਟ, ਿਦੋਂ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਜਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਵੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਲਟ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਲੋੜੀਦਂੀ ਡਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 

 

ਕੈਦੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਮੱਤਦਾਨ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਸਾਡਾ ਦਫਤਰ ਸਾਡੇ ਕੈਦੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਮੱਤਦਾਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਸੇਵਾਵਾ ਂਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਜਕਜਰਆ ਹ ੈ

ਜਿਸ ਜਵੱਚ ਵੋਟਰਾ ਂਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਲਾਮੇਡਾ ਕਾਉਟਂੀ ਸ਼ੈਜਰਫ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਜਕ ਕੈਦੀ ਚੋਣਾ ਂ ਜਵੱਚ ਵੋਜਟੁੰਗ ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਪਰਜਕਜਰਆ ਦੇ ਅੁੰਦਰ, ROV ਕੈਦੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੌਿ ਦਾ 

mailto:registration@acgov.org
http://www.acvote.org/mvp
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ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੋਗ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਬੈਲਟ ਿਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸ਼ੈਜਰਫ ਦਾ ਦਫਤਰ ਿੁਦ ਵਟੋਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 

ਫਾਰਮ ਅਤ ੇਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਮੱਤਦਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ROV ਦਫਤਰ ਨ ੁੰ  ਜਡਲੀਵਰ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ROV ਮੱਤਦਾਤਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 

ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਮੱਤਦਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾ ਂਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ, ROV ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸ ਚੀ ਨ ੁੰ  ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸ਼ੈਜਰਫ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵੱਚ ਚੋਣਾ ਂਦੀ ਜਮਤੀ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, VBM ਬੈਲਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ (ਚੋਣਾ ਂ

ਤੋਂ 29 ਜਦਨ ਪਜਹਲਾਂ), ਅਤ ੇਵੋਟ ਕੀਤੇ ਬੈਲਟਾਂ ਨ ੁੰ  ਚਣੁਨਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਜਰਫ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂ

ਮੱਤਦਾਨ ਬੈਲਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਜਰਫ਼ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਵੋਟ ਕੀਤੇ ਬੈਲਟ ਨ ੁੰ  ROV ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੁੰ  ਵਾਪਸ 

ਕਰ ਜਦੁੰਦਾ ਹ।ੈ 

 

ACVOTE ਆਨ ਦ ਗੋ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਔਨ ਦਾ ਗੋ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸੁਜਵਧਾਵਾਂ ਅਤ ੇਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਿੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਵੋਟਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 

ਜਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੁੰਕਟਕਾਲ ਕਰਕ ੇਹਸਪਤਾਲ ਜਵੱਚ ਭਰਤੀ, ਅਪੁੰਗ, ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 2 ROV ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਿਣ ਜਵੱਚ ਤਾਲਮੇਲ 

ਜਬਠਾਇਆ ਿਾ ਸਕ।ੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਅਗਲੇਰੀਆ ਂ

ਜਹਦਾਇਤਾਂ ਵਾਸਤ ੇਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਕਸੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਕੇ 29 ਜਦਨ ਪਜਹਲਾਂ ਵੋਟਰਾ ਂਵੱਲੋਂ  ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ 

ਵੋਟਰਜ਼ ਆਜਫਸ ਨ ੁੰ  (510) 272-6973 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ  ਿਾਂ ਔਨ ਦਾ ਗੋ ਪਰੋਗਰਾਮ (On the Go Program) ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ 

ਲਈ onthego@acgov.org ਨ ੁੰ  ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਂਭੇਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਬੈਲਟ ਡਰਾਪ ਸਟਾਪ ਟ ਰ 

ROV ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ ਸਟਾਪ ਟ ਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਆਪਣੇ ਵਟੋ ਕੀਤ ੇਬੈਲਟ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਚੋਣਾ ਂਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਅਤ ੇ

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਜਦੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ 28 ਜਦਨ ਪਜਹਲਾ ਂਸ਼ੁਰ  ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ 

ਜਦਨ ਪਜਹਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲੈਟ ਡਰੌਪ ਸਟਾਪ ਟ ਰ ਅਪਾਹਿਤਾ, ਬਜੁ਼ਰਗ, ਨੌਿਵਾਨ, ਭਾਸ਼ਾ, ਜਵਸ਼ਵਾਸ-ਅਧਾਰਤ ਸੁੰਸਥਾਵਾਂ, ਿਾਨਵਰਾਂ ਦੇ 

ਆਸਰਾ, ਮਾਲ, ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਅਤ ੇਬਘੇਰ, ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਨ ੁੰ  ਜਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਨ। ਜਟਕਾਜਣਆਂ ਜਵੱਚ ਕਾਉਟਂੀ ਕਾਉਟਂੀ ਲਾਇਬਰਰੇੀਆਂ, 

ਜਸਟੀ ਹਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਅਤ ੇਕਜਮਊਜਨਟੀ ਸਮਾਗਮ ਅਤ ੇਜਤਉਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ ਸਟਾਪ ਟ ਰ ਅਤ ੇਸੁੰਭਾਵੀ ਸਟਾਪ, ਦੇ 

ਸੁੰਬੁੰਧ ਜਵੱਚ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ROV ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.acvote.org/dropstop 'ਤ ੇਬੈਲਟ ਡਰੌਪ ਸਟਾਪ ਪੁੰਨੇ 'ਤ ੇ

ਿਾਓ। 

 
 

ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੋਪ੍-ਆਫ ਸਥਾਨ  

 

ਚੋਣ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 4005 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੋਣ ਕੋਡ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਦੁੰਡਾਂ ਨ ੁੰ  ਸੱੈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਆੁਰਾ ਇੱਕ ਕਾਉਟਂੀ ਨ ੁੰ  ਵਟੋਰਾ ਂਲਈ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਆਫ ਸਥਾਨ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾ ਂਤੋਂ 28 ਜਦਨ ਪਜਹਲਾਂ, ਅਤ ੇਚੋਣ ਵਾਲੇ ਜਦਨ, ਕੱੁਲ 29 ਜਦਨਾਂ ਲਈ ਹਰ 15,000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੱਤਦਾਤਾ ਲਈ 

ਘੱਟੋ-ਘਟੱ ਇੱਕ (1) ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਆਫ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

 

 ਰੇਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹ ਲਾਂ 88ਵੇਂ ਹਦਨ ਕਾਉਟਂੀ ਦੇ ਰਹਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਗਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 24 ਘਿੰਟੇ ਚਿੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ 

ਬਾਕਸਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ  ੈ। ਉਸ ਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ROV ਨੂਿੰ  63 24-ਘਿੰਟੇ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ ਡਰੌਪ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ 

ਜ਼ਰਰੂੀ  ੁਿੰਦਾ  ੈ। 
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ਘੱਟੋ-ਘਟੱ ਲੋੜਾ ਂ

ਬੈਲਟ ਡਰੋਪ-ਆਫ ਸਥਾਨ: 

(ਹਰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ 1) 

63 

 

24-ਘੁੰਟੇ ਬੈਲਟ ਡਰੋਪ ਬਾਕਸ 

ਵਰਤਮਾਨ ਜਵੱਚ, ROV ਕੋਲ ਕਾਉਟਂੀ ਭਰ ਜਵੱਚ 24-ਘੁੰਟ ੇਬੈਲਟ ਡਰੌਪ ਬਾਕਸ ਸਥਾਨ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਥਾਜਪਤ ਹਨ। ਬੈਲਟ ਇੱਕ ਸਲਾਟ 

ਰਾਹੀ ਂਡਰੌਪ ਬਾਕਸ ਜਵੱਚ ਿਮ੍ਾ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰਾ ਂਦਆੁਰਾ 24-ਘੁੰਟ ੇਬੈਲਟ ਡਰੌਪ ਬਾਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਤੁੰਨ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣਾ ਂਅਤੇ ਦੋ ਰਾਿ 

ਜਵਆਪੀ ਚੋਣਾ ਂਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

 

24-ਘੁੰਟ ੇਬੈਲਟ ਡਰੌਪ ਬਾਕਸ ਦੇ ਜਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤ ੇਸਥਾਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਜਵੱਚ, ROV ਨੇ ਰਾਿ ਦੇ ਸਾਰ ੇਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤ ੇਜਨਯਮਾ ਂ

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ROV ਨੇ ਸਾਰ ੇਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਜਵੱਚ 24-ਘੁੰਟੇ ਬਲੈਟ ਡਰੌਪ ਬਾਕਸਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨ ੁੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਜਹਰ ਅਤ ੇ

ਕਾਉਟਂੀ ਅਜਧਕਾਰੀਆ,ਂ ਸਥਾਨਕ ਅਜਧਕਾਰ ਿੇਤਰਾਂ, ਚਣੁੇ ਹੋਏ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ, ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਅਧਾਰਤ ਸੁੰਗਠਨਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ, 

ਅਸਮਰੱਥਾ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ, ਅਤ ੇਸ਼ਜਹਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ। 24 ਘੁੰਟ ੇਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ ਬਾਕਸਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਵਚਾਰ 

ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਪੱਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਆੁਰਾ ਲੋੜੀਦੇਂ ਮਾਪਦੁੰਡ ਲਾਗ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 
 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਕ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਮੱੁਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਲੋਦੇ ਹਨ, ਉਨਾ੍ਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਦਂੀ ਪਹੁੁੰਚ 

ਹੈ, 24-ਘੁੰਟੇ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ ਬਾਕਸ ਨ ੁੰ  ਲੋੜੀਦਂੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ "ਅਜਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਬਾਕਸ" ਵਿੋਂ ਜਚੁੰਜਨ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। 
 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ  

ਵੋਟਰਜ਼ ਚਆੁਇਸ ਐਕਟ (VCA) ਮਾਡਲ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪੋਜਲੁੰਗ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਜਹਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਭਆਸ ਨਾਲੋਂ  

ਵੱਧ ਜਦਨਾਂ ਲਈ ਿੁੱਲੇ੍ ਰੱਿਣ ੇਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਜਦਵਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ,ਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਦਵਸ ਨ ੁੰ , ਕੱੁਲ ਚਾਰ (4) ਜਦਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਜਤੁੰਨ (3) 

ਜਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਿੁੱਲੇ੍ ਰਜਹਣਗ।ੇ ਚੋਣ ਜਦਵਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਦਵਸ ਨ ੁੰ , ਕੱੁਲ ਜਗਆਰਾਂ (11) ਜਦਨਾਂ ਲਈ ਵੀਹ ਸਥਾਨ ਦਸ (10) ਜਦਨਾਂ 

ਲਈ ਿੁੱਲੇ੍ ਰਜਹਣਗੇ।  

 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੋਟਰਜ਼ ਚਆੁਇਸ ਐਕਟ ਉਹਨਾ ਂਮਾਪਦੁੰਡਾਂ ਨ ੁੰ  ਸੱੈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਾਂ ਮਾਪਦੁੰਡਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕਾਉਟਂੀ ਨ ੁੰ  ਵੋਟਰਾ ਂਲਈ ਵਟੋ 

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: 

 

• ਚੋਣ ਜਦਵਸ ਤੋਂ ਦਸ (10) ਜਦਨ ਪਜਹਲਾ ਂਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਕੇ, ਚੋਣ ਦੇ ਜਦਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਚੌਥੇ ਜਦਨ ਸਮੇਤ, ਕੱੁਲ ਸੱਤ (7) ਜਦਨਾਂ ਲਈ, ਹਰੇਕ 

50,000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਅਜਧਕਾਰ ਿੇਤਰ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਚਲਾਇਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 

• ਚੋਣ ਜਦਵਸ ਤੋਂ ਜਤੁੰਨ (3) ਜਦਨ ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਕੇ, ਅਤ ੇਚੋਣ ਦੇ ਜਦਨ ਸਮੇਤ, ਕੱੁਲ ਚਾਰ (4) 

ਜਦਨਾਂ ਲਈ, ਹਰੇਕ 10,000 ਵਟੋਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਅਜਧਕਾਰ ਿੇਤਰ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਚਲਾਇਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 

ਚੋਣ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਰ ੇਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਵੋਜਟੁੰਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਵਟੋਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (CVR) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਟੋਰ ਉਸੇ ਜਦਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਅਤ ੇਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਪੋਜਲੁੰਗ 

ਜਟਕਾਣੇ ਤੱਕ ਸੀਜਮਤ ਨਹੀ ਂਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਾਉਟਂੀ ਆਫ਼ ਅਲਾਮੇਡਾ ਜਵਚੱ ਜਕਸੇ ਇੱਕ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਜਟਕਾਣੇ 'ਤੇ ਿਾਣ ਦਾ ਜਵਕਲਪ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ। 

 

ਵੋਟਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਹਬ ਤਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਚਤ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਉਪਲਬਧ  ੋਣ ਅਤ ੇ ਹਜਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਲਾਭ  ੋਵੇਗਾ, Alameda 

County ਹਨਊਨਤਮ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਵਾਧੂ 11-ਹਦਨ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਨਊਨਤਮ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਛੇ (6) ਵਾਧੂ 4-ਹਦਨ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਿੰਚਾਹਲਤ 

ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰ ੀ  ੈ। ਸਾਰੇ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੁੰਮਕਾਿ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੋਣ ਦੇ ਜਦਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ ਂਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ੇ9:00 ਵਿੇ ਤੋਂ 

ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਿੇ ਤਕੱ ਹੋਣਗ।ੇ ROV ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਪਰਕਾਜਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਿੋ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਜਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ 
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ਹੈ। ਚੋਣ ਜਦਵਸ ਨ ੁੰ , ਸਾਰ ੇਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ (ਚੋਣ ਕੋਡ §4005) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰ ੇ7:00 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8:00 ਵਿੇ ਤੱਕ 

ਿੁੱਲੇ੍ ਰਜਹਣਗ।ੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ  ਰੇਕ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹ ਲਾ ਂ88ਵੇਂ ਹਦਨ ਰਹਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਗਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 

ਹਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ  ੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 11-ਹਦਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਹਨਉਨਤਮ 

ਲੋੜੀਦਂੀ ਹਗਣਤੀ 19  ੈ ਅਤ ੇ4-ਹਦਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ 75  ੈ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ  ੇਠਾਂ ਹਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਹਵਿੱਚ ਦਿੱਹਸਆ ਹਗਆ  ੈ। 

ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰਹਜਸਟਰਾਰ 20 11-ਹਦਨ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 80 4-ਹਦਨ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

 

ਰਾਿ ਜਵਆਪੀ ਚੋਣ ਗਣਨਾ VCA ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜ ROV ਦੀ ਯੋਿਨਾ (ROV’s 

Plan) 

11-ਜਦਨ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ 

(ਹਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ 1) 

19 20 

4-ਜਦਨ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 

(ਹਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ 1) 

75 80 

 
ਹੇਠਾਾਂ ਇਿੱਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਲੇਆਉਟ ਦੀ ਇਿੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ ਸਚਿੱਤਰ ਹੈ। 

 

ਜਚੱਤਰ ਜਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

1. ਵੋਟਰ ਸ ਚਨਾ ਕੇਂਦਰ (2) ਪਰਵਸ਼ੇ ਦਆੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ 

2. ਬੈਲਟ ਜਪਰੁੰਟ-ਆਨ-ਜਡਮਾਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਬੈਲਟ ਸਟੋਰੇਿ ਕੇਿ (4) 

3. ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ (2) 

4. ਪਰਵੇਸ਼ ਦਆੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੋਲ ਬੁਕੱ ਚੱੈਕ-ਇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ 

5. ਪੋਲ ਬੁੱਕ ਚੱੈਕ-ਇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲਟ ਜਪਰੁੰਟ-ਆਨ-ਜਡਮਾਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨ 

6. ਬੈਲਟ ਜਪਰੁੰਟ-ਆਨ-ਜਡਮਾਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ 

7. ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਲੀ ਡਾਕ ਦਆੁਰਾ ਬੈਲਟ ਟਰਾਲੀ ਵੋਟ 

8. ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਲੀ ਕੁੰਡੀਸ਼ਨਲ/ਆਰਜ਼ੀ ਟਰਾਲੀ 

9. ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਫਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਲਟ ਟਰਾਲੀ 

10. ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਵੋਜਟੁੰਗ ਬ ਥ (2) ਕਰਾਸ ਟਰੈਜਫਕ ਤੋਂ ਦ ਰ ਇੱਕ ਕੁੰਧ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱੈਟਅੱਪ 

11. ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਵੋਜਟੁੰਗ ਬ ਥਾ ਂਅਤੇ ਬੈਲਟ ਮਾਰਜਕੁੰਗ ਜਡਵਾਈਸ ਬ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦ ਰ ਵੋਜਟੁੰਗ ਬ ਥ (4) ਸੱੈਟਅੱਪ 

       12. ਬੈਲਟ ਮਾਰਜਕੁੰਗ ਜਡਵਾਈਸ ਵੋਜਟੁੰਗ ਬ ਥ (4) ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਵੋਜਟੁੰਗ ਬ ਥਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱੈਟਅੱਪ 
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ਵੋਟਰ ਰਸਜਸਟਰੇਸਨ 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ – ਸ਼ਰਤੀਆ ਵਟੋਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪੋਜਲੁੰਗ ਪਲੇਸ ਮਾਡਲ ਦਆੁਰਾ ਪਜਹਲਾ ਂਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾ ਂਨਾਲੋਂ  ਬਹਤੁ ਜਜ਼ਆਦਾ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪਰਦਾਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਦੱਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਜਵਸਜਤਰਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਜਵੱਚੋਂ ਇਕੱ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਹਣੁ ਵਟੋਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ 

ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨ ੁੰ  ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਅਤ ੇਜਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 

ਰੱਿਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (CVR) ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨਾ੍ਂ ਨ ੁੰ  CVR ਜਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱ ਬੈਲਟ 

ਜਮਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਪੋਜਲੁੰਗ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਿਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤੀਆ ਵਟੋਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਟੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵੋਟਰ ਦੀ 

ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਜਕਸਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 
ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈਲਟ 

ਿੇਕਰ ਜਕਸੇ ਮੱਤਦਾਤਾ ਨ ੁੰ  ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਂਹੋਈ, ਿਾਂ ਿੇਕਰ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਜਵੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹ ੈਤਾ ਂ

ਮੱਤਦਾਤਾ ਬੈਲਟ ਦੀ ਬਦਲੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕ, ਈਮੇਲ, ਫੈਕਸ, ਿਾਂ ਫ਼ੋਨ ਦਆੁਰਾ ਵੋਟ ਬਾਇ ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ 

ਿਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਮੱਤਦਾਨ ਬੈਲਟ, ਮੱਤਦਾਤਾ ਨ ੁੰ  ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਭੇਜਿਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਵੋਟਰ ROV ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਵੀ ਿਾ 

ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇ“ਬੈਲਟ ਜਵਲ ਕਾਲ” ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 24-ਘੁੰਜਟਆਂ ਬਾਅਦ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਾਕ 

ਰਾਹੀ ਂਮੱਤਦਾਨ ਬੈਲਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।   
 

ਆਰਜ਼ੀ ਵੋਜਟੁੰਗ  

ਜਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ, ਵੋਟਰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਚੋਣ ਕੋਡ §14310)। ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਵੋਟਰ, ਪਰ ਜਿਸਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਯੋਗਤਾ ROV ਸਟਾਫ ਦਆੁਰਾ ਤੁਰੁੰਤ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਵੋਟ 

ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਵਟੋਰ ਨ ੁੰ  ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਅਤ ੇਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਜਲਫ਼ਾਫ਼ਾ ਜਦੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਪਾਉਣ 

ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਅਤ ੇਪਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਜਲਿਤੀ ਜਹਦਾਇਤਾਂ ਜਦੱਤੀਆ ਂਿਾਣਗੀਆ;ਂ ਅਤ ੇਵੋਟਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ 

ਯੋਗਤਾ ਬਾਰ ੇਇੱਕ ਜਲਿਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਦੱਤੀ ਿਾਏਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਦਆੁਰਾ ਦਸਤਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ 

ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਜਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਜਵੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਰਸੀਦ ਪਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਿੋ ਉਹ ROV ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਲਟ ਦੀ ਸਜਥਤੀ 
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ਨ ੁੰ  ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕ।ੇ ਵਟੋਰ ਨ ੁੰ  ਜਫਰ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਜਲਫਾਫ ੇਜਵਚੱ ਬੈਲਟ ਨ ੁੰ  ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸਨ ੁੰ  ROV ਦੇ ਮੱੁਿ ਦਫਤਰ 

ਜਵੱਚ ਵਾਪਸ ਿਾਣ ਲਈ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਟਰਾਲੀ ਜਵੱਚ ਿਮ੍ਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ROV ਨਾਲ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਾ ਂ

ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਬੱਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਕ ਕੀ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਬੈਲਟ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
 

ਮਿੱਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਪ੍ਹੰੁਚਯਗੋ ਵੋਸਟੰਗ  

ਅਲਾਮੇਡਾ ਕਾਉਟਂੀ ਵੋਟਰਾ ਂਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ROV) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹ ੈਜਕ VCA ਦੀ ਯੋਿਨਾਬੁੰਦੀ ਅਤ ੇਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ 

ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੁੰਚ 'ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ। ਵੋਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਚੋਣ, ਵੋਜਟੁੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਅਤ ੇਚੋਣ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਸਿਲਾਈ ਅਤ ੇਪਲੇਸਮੈਂਟ 

ਦਾ ਜਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗਤਾ ROV ਦਆੁਰਾ ਅਜਧਐਨ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਤੱਵਪ ਰਨ ਮਾਪਦੁੰਡਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਇਕੱ ਹੈ। ROV 

ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਲਈ ਸੁਰੱਜਿਅਤ, ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ, ਅਤ ੇਸੁਤੁੰਤਰ ਵੋਜਟੁੰਗ ਅਨੁਭਵ ਨ ੁੰ  ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਜਪਤ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ 

ਜਕ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਜਰਮੋਟ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਵੋਟ (RAVBM) ਵੋਜਟੁੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਮਾਰਜਕੁੰਗ ਜਡਵਾਈਸਾਂ (BMD) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 
ROV ਸਾਰ ੇਵਟੋ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਵੋਜਟੁੰਗ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰੱਿੇਗਾ। 

 

ROV ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗਤਾ ਚੈਕਜਲਸਟ ਸਰਵੇਿਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਿੋ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਹ ਲਤਾਂ 

ਦੀਆਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨ ੁੰ  ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕ ੇਿੋ ਜਮਆਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨ ੁੰ  ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰ ੇਵਟੋ ਕੇਂਦਰ 

ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣਗ।ੇ 
 

ਕਾਉਟਂੀ ਆਫ਼ ਅਲਾਮੇਡਾ ਜਵੱਚ ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਘਟੱੋ-ਘਟੱ ਛੇ (6) ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਵੋਜਟੁੰਗ ਜਸਸਟਮ ਦੇ ICX ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਮਾਰਜਕੁੰਗ 

ਜਡਵਾਈਸਾਂ (BMD) ਨਾਲ ਲੈਸ ਹ।ੈ ਇਹ ਇਕਾਈਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਬੈਲਟ ਜਕਸਮਾਂ ਅਤ ੇਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁੰਸਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂ

ਹਨ ਅਤ ੇਅਪਾਹਿ ਵਟੋਰਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੁੰਤਰ ਵੋਜਟੁੰਗ ਅਨੁਭਵ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਲਈ BMD ਜਵੱਚ ਅਮਰੀਕੀ 

ਅਪਾਹਿਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤ ੇਵਿੱ-ਵੱਿ ਵੋਜਟੁੰਗ ਜਵਧੀ ਜਵਕਲਪਾ ਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਂ ਜਵੱਚ 

ਜਵਜ਼ ਅਲ, ਆਡੀਓ, ਅਤੇ ਟਕੈਟਾਇਲ ਇੁੰਟਰਫੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਵਟੋਰ ਦਆੁਰਾ ਪਸੁੰਦੀਦਾ ਸੁਮੇਲ ਜਵੱਚ ਨੈਵੀਗੇਟ 

ਕਰਨ ਅਤ ੇਬੈਲਟ ਨ ੁੰ  ਜਨਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਫੌਂਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਦਜਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇ

ਸਕਰੀਨ ਰੈਜ਼ੋਜਲਊਸ਼ਨ ਨ ੁੰ  ਕਾਲੇ ਬੈਕਗਰਾਊਡਂ 'ਤ ੇਉਚੱ-ਕੁੰਟਰਾਸਟ ਸਫੈਦ 'ਤੇ ਬਦਜਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਡੀਓ 

ਟੈਕਟਾਈਲ ਇੁੰਟਰਫੇਸ (ATI) ਕੀਪੈਡ ਨਾਲ ਵਟੋਰ ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ ਨ ੁੰ  ਸੁਣਨ, ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗਤੀ (ਿੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਨ ੁੰ  ਐਡਿਸਟ 

ਕਰਨ ਅਤ ੇਆਪਣਾ ਜਵਕਲਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ATI ਜਵੱਚ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਟਨਾ ਂਦੀ ਪ ਰੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵੱਚ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਰਲੇ 

ਵਰਣਨ ਅਤ ੇ"ਜਸਪ ਐਡਂ ਪਫ" ਿਾਂ ਪੈਡਲ ਚੋਣ ਜਡਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਹਨ। ਵਟੋਰ ਿੋ ਇਹਨਾਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੁੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ 

ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ (1) ਿਾਂ ਦੋ (2) ਜਵਅਕਤੀਆ ਂਨ ੁੰ  ਵੋਜਟੁੰਗ ਪਰਜਕਜਰਆ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਲਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ 

ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਤ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਇੱਕ (1) ਜਾਂ ਦ ੋ(2) ਵਵਅਕਤੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਵੋਵਟੂੰਗ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦਰੌਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ। 
 

ਿੇ ਇੱਕ ਿਾਂ ਇਕੱ ਤੋਂ ਵਧੱ BMDs ਨ ੁੰ  ਸਮੱਜਸਆ ਹੋਣ ਦੇ ਰ ਪ ਜਵੱਚ ਪਛਾਜਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂROV ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਡਵਾਈਸ ਨ ੁੰ  ਬਦਲਣ 

ਲਈ ਤੁਰੁੰਤ ਪਰਜਕਜਰਆਵਾ ਂਸ਼ੁਰ  ਕਰੇਗਾ। ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਨ ੁੰ  ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਾਰਿਸ਼ੀਲ ਇਕਾਈਆਂ, ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ,ਂ 

ਅਤੇ ਮੱੁਦੇ ਦੀ ਗੁੰਭੀਰਤਾ ਦਆੁਰਾ ਤਰਿੀਹ ਜਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।  

 

ਹਰੇਕ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ 'ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਅਜਤਜਰਕਤ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਕਰਬਸਾਈਡ ਵੋਜਟੁੰਗ ਅਤ ੇਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਾਂ ਨ ੁੰ  

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਪਰਜਕਜਰਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰ ੇਵੋਟਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਜਨਰਦੇਜਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਿਲਾਈ ਜਦੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਵੱਚ ਇੱਕ 

ਵੱਡਾ ਜਗਰਪ ਪੈੱਨ ਅਤ ੇਵੱਡਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
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ਭਾਸਾ ਸਹਾਇਤਾ  

ROV ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਉਟਂੀ ਆਫ਼ ਅਲਾਮੇਡਾ 

ਲਈ, ਇਹਨਾ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਚੀਨੀ, ਸਪੈਜਨਸ਼, ਟੈਗਾਲੋਗ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਬਰਮੀ, ਿਮਾਇ, ਜਹੁੰਦੀ, ਕੋਰੀਅਨ, 

ਲਾਓਟੀਅਨ, ਜਮਏਨ, ਮੁੰਗੋਲੀਆਈ, ਪੁੰਿਾਬੀ ਅਤ ੇਤੇਲਗ । ਅਹਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ, ਚਣੁਾਵ ਉਪਖਤੇਰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬੈਲਟ, CVR, ਅਤੇ 

ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਹਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਸਹ ਤ ਸਾਰੀ ਵੋਹਟਿੰਗ ਸਮਿੱਗਰੀ, ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਹਵਿੱਚ ਉ ਨਾਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਹਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ  ੈ।  

 

ROV ਯੋਿਨਾ ਜਵੱਚ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿੋ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਦੱਤੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰ ੇਜਵੱਚ ਲੋੜੀਦਂੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਿੇਕਰ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਸਟਾਫ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤਾ ਂਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟਾਫ ROV ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇਵਟੋਰ ਨ ੁੰ  ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਸਹਾਇਤਾ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਿੋੜੇਗਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਵੋਟਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਲਰਾਂ, ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਮੱਤਦਾਨ ਇਨਸਰਟਸ, 

ROV ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਭਾਸ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ, ਅਤ ੇਆਊਟਰੀਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਆੁਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਬਾਰ ੇਸ ਜਚਤ ਕੀਤਾ 

ਿਾਵੇਗਾ। 

 

ਵੋਟਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਮੈਜਪੁੰਗ ਅਤ ੇਭਾਸ਼ਾ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ, ROV ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨ ੁੰ  ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ 

ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਿੇ ਪ ਰ ੇਕਾਉਟਂੀ ਜਵੱਚ ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 

ਲੋੜੀਦੇਂ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਚੋਣ ਵਰਕਰ ਨਹੀ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਅਸੀ ਂਉਹਨਾਂ ਿੇਤਰਾ ਂ ਜਵੱਚ ਸਜਥਤ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵੱਚ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਚੋਣ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਨਯੁਕਤੀ ਨ ੁੰ  

ਜਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗ ੇਜਿਨ੍ਾ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਚੋਣ ਵਰਕਰਾ ਂਦੀ ਜਗਣਤੀ ਚੋਣਾ ਂਤੋਂ 

60 ਜਦਨ ਪਜਹਲਾਂ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਔਸਤਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਤੋਂ 5 ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਚੋਣ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 

ਇੱਕ ਜਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਕਹੜੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਨਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਿੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਚੋਣ ਵਰਕਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਯੁਕਤ 

ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। 
 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਲੇਸਮੈਂਟ ਸਵਚਾਰ  

ROV ਜਵੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵਟੋਰਜ਼ ਚਆੁਇਸ ਐਕਟ ਦਆੁਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 14 ਮਾਪਦੁੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਮਾਪਦੁੰਡ ਹਨ: 

1. ਿਨਤਕ ਆਵਾਿਾਈ ਦੀ ਨੇੜਤਾ 

2. ਘਟੱ ਵੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ ਪਰੁੰਪਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੁਦਾਇਆ ਂਦੀ ਨੇੜਤਾ 

3. ਆਬਾਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ 

4. ਭਾਸ਼ਾ ਘੱਟ ਜਗਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ 

5. ਅਪਾਹਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ 

6. ਘਟੱ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆ ਂਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ 

7. ਘਟੱ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀਆ ਂਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ 

8. ਘਟੱ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੁਦਾਇਆ ਂਦੀ ਨੇੜਤਾ 

9. ਭ ਗੋਜਲਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨੇੜਤਾ, ਮ ਲ ਅਮਰੀਕੀ ਜਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ 

10.ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਅਤ ੇਮੁਫਤ ਪਾਰਜਕੁੰਗ 

11.ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤ ੇਬੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਆਫ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਿਾਣ ਲਈ ਦ ਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ 

12.ਉਨ੍ਾਂ ਅਪਾਹਿ ਵਟੋਰਾ ਂਲਈ ਜਵਕਲਪਕ ਤਰੀਜਕਆਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਿਨ੍ਾਂ ਲਈ ਵੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹਨ 

13.ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤ ੇਬੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਆਫ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟਰੈਜਫਕ ਪੈਟਰਨ 

14.ਮੋਬਾਈਲ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 

 

ਇਹਨਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਪਦੁੰਡਾਂ ਨ ੁੰ  ਤਅੈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਨ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਸਰਵੇਿਣ, ROV ਵੋਟਰ 

ਡੇਟਾਬੇਸ, AC ਟਰਾਂਜਜ਼ਟ ਬੱਸ ਸਟਾਪ, Bart ਸਟੇਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤ ੇਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।  
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ROV ਸੁੰਭਾਵੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਟਕਾਣੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਾਪਦੁੰਡਾਂ ਜਵਚੱ ਸੁੰਦਰਜਭਤ ਆਬਾਦੀ ਅਤ ੇ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਦੀ ਭ ਗੋਜਲਕ ਸਜਥਤੀ ਨ ੁੰ  

ਦਰਸਾਉਦਂੀਆਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਰਤਾ ਂਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਿੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਸਕ ੇਜਕ ਉਹਨਾ ਂਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇਂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 

ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
 

ਅਲਾਮੇਡਾ ਕਾਉਟਂੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਸਥਾਨਾ ਂਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਨਕਲ ਜਸਵ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵੋਟ ਸੈਂਟਰ ਸਾਈਜਟੁੰਗ ਟ ਲ 

ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਪਦੁੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟ ਲ ਲੋੜੀਦੇਂ ਮਾਪਦੁੰਡਾਂ ਨ ੁੰ  ਜਧਆਨ ਜਵੱਚ ਰਿਦੇ ਹੋਏ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ 

ਸਾਈਜਟੁੰਗ ਵਾਸਤ ੇਆਦਰਸ਼ ਿੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਜਦੱਤਾ ਜਚੱਤਰ ਦੇਿੋ। 

 

 

ਟ ਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡਾ ਮੈਜਪੁੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ 1 ਮੀਲ ਦੇ ਬਫਰ ਜ਼ਨੋ ਜਦਿਾਉਦੇਂ ਹੋਏ ਲੇਅਰ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹ।ੈ 
ਇਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਵਚੱ ਮਦਦ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਜਕ ਜਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਿਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 

ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵ।ੇ 10,000 ਵਟੋਰਾ ਂਵਾਲੇ ਿੇਤਰ ਨ ੁੰ  ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧ  ਲੇਅਰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਿਾਦਂੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਜਕ ਅਸੀ ਂਉਹਨਾਂ ਿਤੇਰਾ ਂਜਵੱਚ ਲੋੜੀਦਂੀ ਜਗਣਤੀ ਜਵੱਚ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਹੇਠਾਂ ਜਦੱਤਾ ਜਚੱਤਰ 

ਦੇਿੋ। 



   
 

Rev. 04/18/2022 14 
 

 

 

ਇਸ ਪਰਜਕਜਰਆ ਜਵੱਚ ਿਨਤਾ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਨ ੁੰ  ਵੀ ਜਧਆਨ ਜਵੱਚ ਰੱਜਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ROV ਇਜਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਵਟੋਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ 

ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੁਦਾਇਆ ਂਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨ ੁੰ  ਮਹੱਤਵ ਜਦੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਜਕਉਜਂਕ ਇਨ੍ਾਂ ਸਮੁਦਾਇਆ ਂਦੀ ਜਵਅਕਤੀਗਤ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਿਾਂ ਹਰ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 'ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਸ਼ਰਤੀਆ ਵਟੋਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਜਜ਼ਆਦਾ ਸੁੰਭਾਵਨਾ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੋਜਟੁੰਗ 

ਿੇਤਰ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਉਪਲਬਧ ਮੁਫਤ ਪਾਰਜਕੁੰਗ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾ ਂਦੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਨ ੁੰ  ਵੀ ਜਧਆਨ ਜਵੱਚ ਰੱਜਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।  

 

ROV ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਜਰਹਾ ਹ ੈਜਕ ਵੁੰਜਚਤ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਅਤੇ ਉਚੱ ਵਟੋਰ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਿਤੇਰਾ ਂਜਵੱਚ ਵਾਧ  ਵੋਜਟੁੰਗ 

ਸਥਾਨ ਰੱਿੇ ਗਏ ਹਨ।  
 

ਚੋਣ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ROV ਚੋਣ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂ(ਚੋਣ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਆੁਰਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਿਾਜਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਨ ੁੰ  ਸਟਾਫ਼ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਜਨਯੁਕਤ ਕਰਦਾ 

ਹੈ।  

 

ਕਾਉਟਂੀ ਦੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾ ਂਨ ੁੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੱ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਚੋਣ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ 
ਚੋਣ ਵਰਕਰਾ ਂਦੀ ਜਸਰਿਨਾ ਕਾਉਟਂੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤ ੇਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵਾਲੁੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਜਸ਼ਸ਼ਾਂ ਜਵੱਚ ਵੋਟਰ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ, ਕਾਉਟਂੀ ਘਸ਼ੋਣਾਵਾਂ, ਕਾਉਟਂੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਭਾਸ਼ਾ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ, ROV ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, 

ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਇਵੈਂਟਸ, ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁੰਚਾਰ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਰਲੀਜ਼, ਅਤ ੇਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਲਰਾਂ ਰਾਹੀ ਂਜਵਜਗਆਪਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੋਣ ਵਰਕਰਾਂ ਨ ੁੰ  

ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਜਨਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਸਿਲਾਈ ਜਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹਨਾ ਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਜਗਆਰਾ ਂ(11) ਜਦਨਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਯੋਿਨਾ ਹਰਕੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨੌਂ (9) ਚੋਣ ਵਰਕਰ ਰੱਿਣ ਦੀ ਹੈ। 

  

ਇਲੈਿੱਕਟਰਾਸਨਕ ਪੋ੍ਲ ਬੁਿੱਕਸ (ਈ-ਪੋ੍ਲ ਬੁਿੱਕਸ) 

ਵੋਟਰਜ਼ ਚਆੁਇਸ ਐਕਟ (VCA) ਦੇ ਤਜਹਤ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਨ ੁੰ  ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ, ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਈ-ਪੋਲਬੁੱਕ (ਚੋਣਾ ਂਕੋਡ 

§2183) ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਇੱਕ ਈ-ਪੋਲਬੁੱਕ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨ ੁੰ  ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤ ੇROV 
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ਡੇਟਾ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਿਮੈਂਟ ਜਸਸਟਮ (DIMS) ਜਵਚਕਾਰ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਸੁੰਚਾਰ ਨ ੁੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ 

ROV DIMS ਜਫਰ VoteCal ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਿ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨ ੁੰ  ਿਾਣਕਾਰੀ ਸੁੰਚਾਜਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। VoteCal ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਜਕਰਤ ਰਾਿ ਜਵਆਪੀ ਵੋਟਰ 

ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈ ਿੋ ਕਾਉਟਂੀ ਚੋਣ ਪਰਬੁੰਧਨ ਪਰਣਾਲੀਆ ਂਨਾਲ ਡੇਟਾ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਅਤ ੇਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀ ਂVCA 

ਟੈਕਨਾਲੋਿੀ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ 'ਤ ੇਚਲਦੀ ਹੈ ਿੋ ਜਕ "HARDENED" ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਜਡਵਾਈਸ 'ਤੇ ਜਸਰਫ਼ SOS-ਪਰਮਾਜਣਤ ਈ-ਪੋਲਬੁਕੱ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 

ਹੀ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਈ-ਪੋਲਬੁੱਕਾਂ ਜਵੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਟੋਰਾ ਂ(ਰੋਸਟਰ ਇੁੰਡੈਕਸ) ਦੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਸ ਚੀ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ ਿੋ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰਾ ਂ'ਤੇ ਜਲਿਾਈ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਿਾ 

ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਰੋਸਟਰ ਇੁੰਡੈਕਸ ਚੋਣ ਜਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਾਰ ੇਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਜਧਕਾਰਤ ਸ ਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਨ ੁੰ  ਮੱੁਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਹਰੀ 

ਵੋਜਟੁੰਗ ਨ ੁੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਲਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਵੋਟਰ ਇਜਤਹਾਸ ਨ ੁੰ  ਨੇੜੇ ਦੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਜਵੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ 

ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਜਤਆ ਿਾਦਂਾ ਹੈ। 

 

ਈ-ਪੋਲਬੁੱਕਾਂ ਨ ੁੰ  ਇੱਕ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਲਾਕਡ ਵਾਟਰਪਰ ਫ ਕੇਸ ਜਵੱਚ ਰੱਜਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਨ ੁੰ  ਸੈਕੁੰਡਰੀ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੁੰਦਰ 

ਰੱਜਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਪਰੇਜਟੁੰਗ ਘੁੰਜਟਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਯ ਜਨਟਾਂ ਜਵਚੱ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਨ ੁੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਈ-ਪੋਲਬੁੱਕਾਂ 

ਨ ੁੰ  ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਹੁੁੰਚ ਨਾਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਰਫ਼ ਅਜਧਕਾਰਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਕਲਾਉਡ ਸਰਵਰ 

ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਲਾਉਡ ਸਰਵਰ ਵੋਟਰ ਡੇਟਾ ਨ ੁੰ  ਜਕਸੇ ਵੀ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇ 

ਪਰਸਾਰਣ ਲਈ ROV ਦੇ ਡੇਟਾ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਿਮੈਂਟ ਜਸਸਟਮ ਨਾਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਬੁੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 

ਈ-ਪੋਲਬੁੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਟੋਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਵਚੱ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਿਨਮ ਜਮਤੀ, ਤਰਿੀਹੀ 

ਭਾਸ਼ਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਿੀਹ, ਿੇਤਰ, ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਵਟੋ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈ-ਪੋਲਬੁੱਕਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੇਠਾ ਂਜਦੱਤੀ ਵੋਟਰ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਨ ੁੰ  ਸਟੋਰ ਨਹੀ ਂਕਰਦੀਆਂ ਹਨ: ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੁੰ ਬਰ ਿਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਜਕਉਜਰਟੀ ਨੁੰ ਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ। ਈ-ਪੋਲਬੁੱਕ ਅਸਲ-

ਸਮੇਂ ਦੀ ਿੋਿ ਅਤ ੇਵੋਟਰ ਸਜਥਤੀ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਵਾਕਈ, ਵੋਟਰਾ ਂਅਤ ੇROV ਚੋਣ ਵਰਕਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਕੱ ਜਬਹਤਰ 

ਵੋਜਟੁੰਗ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾਉਦਂੀ ਹ।ੈ 

 

ਆਊਟਰੀਚ 

ਿਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰ ੇ

ਅਲਾਮੇਡਾ ਕਾਉਟਂੀ ਜਵੱਚ ਵੋਟਰਜ਼ ਚਆੁਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਜਹਤ EAP ਬਾਰ ੇਿਨਤਕ ਇਨਪੁਟ ਲਈ ਮਤਦਾਤਾ ਜਸੱਜਿਆ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ 

ਟੀਜਚਆਂ ਜਵੱਚ ਜਨਮਨਜਲਜਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

 

• ਸੁੰਭਾਵੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਨ 

• ਸੁੰਭਾਵੀ ਬੈਲਟ ਡਰੋਪ-ਆਫ ਸਥਾਨ 

• ਵੱਿ-ਵੱਿ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ  

• ਮੱਤਦਾਤਾ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਜਵਕਲਜਪਕ ਤਰੀਕ ੇ 

• ਮੀਡੀਆ ਅਤ ੇਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀ ਂਸਮੁਦਾਇ ਪਹੁੁੰਚ ਲਈ ਸੁਝਾਅ 

• ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਘਸੋਣਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਵਕਲਪਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹਗਆ  ੈ: 

o ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਸਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂਿੰ  ਹਨਸਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਵਹਗਆਪਨ 

▪ ਹਵਸਵਾਸ-ਆਧਾਹਰਤ, ਸੀਨੀਅਰ, ਭਾਸਾ, ਅਪਾ ਜਤਾ, ਬ-ੇਘਰ, ਅਯੋਗ ਸਰੇਣੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਅਤੇ ਮੁਹ ਿੰਮ 

ਸਮੂ   

o ਸਰਵੋਤਮ ਅਹਭਆਸਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਰਿੱਖਣਾ 

o ਹਨਊਜ਼ ਰੀਲੀਜ਼, ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਇਵੈਂਟ, ਅਤੇ ROV 

ਵੋਟਰ ਹਸਿੱਹਖਆ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਟੀਮ ਦਆੁਰਾ 
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• ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ  ੌਟਲਾਈਨ (1-800-834-6454) ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਦਂੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਹਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ  ੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 

ਸਿੰਬਿੰਹਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਲਰਾਂ, ਮੇਲ ਦਆੁਰਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਲਟ 

ਸਿੰਹਮਲਨ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਮਾਚਾਰ ਪਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟ ਹਵਿੱਚ ਹਮਲ ਸਕਦੀ  ੈ। 

 
ਨਾਲ ਹੀ, ਸੇਕਰੇਟਰੀ ਓਫ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 4005 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ (2) ਸਾਲਾ ਂਬਾਅਦ ਅਤ ੇਪਜਹਲੀ ਚੋਣ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਿਨਾ ਨ ੁੰ  

ਅਪਣਾਏ ਿਾਣ ਦੇ ਹਰ ਚਾਰ (4) ਸਾਲਾ ਂਬਾਅਦ। 

 

ROV ਜਨਮਨਜਲਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ: 

ਕਦਮ 1: 14-ਜਦਨ ਦੀ ਜਟੱਪਣੀ ਜਮਆਦ ਵਾਸਤ ੇਡਰਾਫਟ EAP ਨ ੁੰ  ਪਰਕਾਜਸ਼ਤ ਕਰੋ 

ਕਦਮ 2: ਿਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ 10-ਜਦਨ ਦਾ ਨੋਜਟਸ ਿਾਰੀ ਕਰੋ 

ਕਦਮ 3: EAP 'ਤ ੇਇਕੱ ਿਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੋ 

ਕਦਮ 4: 14-ਜਦਨ ਦੀ ਜਟੱਪਣੀ ਜਮਆਦ ਵਾਸਤ ੇਇੱਕ ਸੋਜਧਆ ਹਇੋਆ ਡਰਾਫਟ EAP ਪਰਕਾਜਸ਼ਤ ਕਰੋ 

ਕਦਮ 5: ਮਨਜ਼ ਰੀ ਵਾਸਤ ੇਅੁੰਜਤਮ EAP ਨ ੁੰ  SOS ਨ ੁੰ  ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ 

ਕਦਮ 6: ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਦੋਂ SOS ਅੁੰਜਤਮ ਜਸੱਜਿਆ ਅਤ ੇਆਊਟਰੀਚ ਯੋਿਨਾ ਨ ੁੰ  ਮਨਜ਼ ਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂROV ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੋਡ §14201 ਅਤ ੇ

1965 ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਵੋਜਟੁੰਗ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 203 ਦੇ ਤਜਹਤ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ EAP ਦੇ ਇੱਕ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ 

ਸੁੰਸਕਰਣ ਨ ੁੰ  ਕਾਊਟਂੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਪੋਸਟ ਕਰੇਗਾ। 

 

ਿਨਤਕ ਨੋਜਟਸ 

ਦੋ ਜਸੱਧੇ ਮੇਲਰ ਰਾਹੀ,ਂ ਿਨਤਾ ਨ ੁੰ  ਸ ਜਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਜਕ ਸਾਰ ੇਵੋਟਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਵੋਟ ਬਾਇ ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਜਟਸ ਮੱਤਦਾਤਾ ਨ ੁੰ  

ਸ ਜਚਤ ਕਰਨਗੇ ਜਕ ਆਲ-ਮੇਲਡ ਬੈਲਟ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਿਾਵੇਗੀ, ਅਤ ੇਮੱਤਦਾਤਾ ਚਾਰ ਜਵੱਚੋਂ ਜਕਸੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ: ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂ(ਡਾਕ 

ਦਆੁਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ), ਜਕਸੇ ਵੀ ਬੈਲਟ-ਔਫ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, 24 ਘੁੰਟੇ ਬੈਲਟ ਡਰੋਪ ਬਾਕਸ, ਿਾਂ ਕਾਉਟਂੀ ਜਵੱਚ ਜਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਵੱਚ 

ਆਪਣਾ ਮੱਤਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੋਜਟਸਾਂ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਹੇਠ ਜਲਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ 

ਪਹੁੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ: ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਤਾਰੀਿਾਂ, ਵੋਜਟੁੰਗ ਸਥਾਨ, ਵਟੋ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਕੁੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, 24-ਘੁੰਟੇ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ ਬਾਕਸ ਦੇ ਸਥਾਨ, 

ਬੈਲਟ ਡਰੋਪ-ਆਫ ਸਥਾਨ, ਅਤ ੇਵਟੋ ਬਾਇ ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਵਟੋ ਦੀ ਅੁੰਤਮ ਤਾਰੀਿ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਲਰਾਂ ਜਵੱਚ ਜਦੱਤੀ 

ਗਈ ਵਾਧ  ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕਾਉਟਂੀ ਮੱਤਦਾਤਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੋਜਟਸ 

ਮੱਤਦਾਤਾ ਨ ੁੰ  ROV ਵੈਬੱਸਾਈਟ, ਫ਼ਨੋ ਨੁੰ ਬਰ, ਅਤੇ 1(800) 834-6454 'ਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਹਟੌਲਾਈਨ ਦਾ ਜਲੁੰਕ 

ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। 
 

ਪਜਹਲਾ ਜਸੱਧਾ ਮੇਲਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਜਦਨ ਪਜਹਲਾ ਂਅਤ ੇਅਗਲੇ ਸੱੈਟ ਨ ੁੰ  ਚੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 29 ਜਦਨ ਪਜਹਲਾ ਂਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਭੇਜਿਆ 

ਿਾਵੇਗਾ। VCA ਨਾਲ ਸੁੰਬੁੰਜਧਤ ਸਾਰ ੇਿਨਤਕ ਨੋਜਟਸ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨ ੁੰ  ਇੱਕ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਜਵੱਚ ROV ਵੈਬੱਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ 

ਿਾਵੇਗਾ। 

 

ਭਾਸ਼ਾ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਵੋਜਟੁੰਗ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆ,ਂ ਅਤ ੇਵੋਟਰ ਜਸੱਜਿਆ ਅਤ ੇਆਊਟਰੀਚ ਕਮੇਟੀ 

ਮੱਤਦਾਤਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਸਤੁੰਬਰ 2001 ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਮੱਤਦਾਤਾ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (VAAC) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇ

ਫਰਵਰੀ 2012 ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (LAAC) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੱ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਜਹਲਾ 

ਮੱਤਦਾਤਾ ਦੀ ਲੀਗ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ROV ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨ ੂੰ  VCA ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮ ਲੀਅਤ ਦੇ ਮੌਵਕਆਂ ਬਾਰ ੇਸ ਵਚਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਵਟੋਰ ਵਸੱਵਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਟੋਰ ਐਜ ਕੇਸਨ ਐਡਂ ਆਊਟਰੀਚ ਕਲੋੀਸਨ (VEOC) ਦੀ 
ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਮੱਤਦਾਤਾ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ ਚੋਣ ਲਈ ਚੋਣ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਿਨਾ ਦਾ ਿਰੜਾ ਜਤਆਰ 

ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਅਸੀ ਂਅਲਾਮੇਡਾ ਕਾਉਟਂੀ ਲਈ ਵੋਟਰਜ਼ ਚਆੁਇਸ ਐਕਟ ਨ ੁੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁੰਬੁੰਜਧਤ ਫੀਡਬੈਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇ

ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਾਗੀਦਾਰਾ ਂਨਾਲ ਕੁੰਮ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰੱਿਾਂਗ।ੇ LAAC, VAAC, ਿਾਂ VEOC ਦਾ ਜਹੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ vca@acgov.org 'ਤੇ ਵਟੋਰ 

ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੁੰ  ਈਮੇਲ ਕਰੋ। 



   
 

Rev. 04/18/2022 17 
 

 
 

ਭਾਗ 2 – ਵੋਟਰ ਸਸਿੱਸਿਆ ਅਤ ੇਆਊਟਰੀਚ ਯੋਜਨਾ (Voter Education and Outreach Plan) 

 

ਵੋਟਰਜ਼ ਚਆੁਇਸ ਐਕਟ (VCA) ਜਕਸੇ ਵੀ ਕਾਉਟਂੀ ਨ ੁੰ  VCA ਮਾਡਲ ਚਨੁਾਵ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦਾ ਹਕੁਮ ਜਦੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੱਤਦਾਤਾ ਜਸੱਜਿਆ ਅਤ ੇ

ਆਊਟਰੀਚ ਯੋਿਨਾ ਵੀ ਲਾਗ  ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਮੱਤਦਾਤਾ ਨ ੁੰ  VCA ਦੇ ਪਰਬੁੰਧਾਂ ਬਾਰ ੇਸ ਜਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰ ੇਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਾਨ ੁੰ ਨ ਉਹਨਾ ਂ

ਮੱਤਦਾਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਚਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿੋ ਮੱੁਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈੋ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਕਲਾਂਗ 

ਮੱਤਦਾਤਾ ਨ ੁੰ , ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਸਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨ ੁੰ  ਜਸੱਜਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

 

ਅਲਾਮੇਡਾ ਕਾਉਟਂੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ROV) ਕੋਲ ਇਕੱ ਮੌਿ ਦਾ ਆਊਟਰੀਚ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਿੋ ਸਮੁਦਾਇਕ ਦੀ ਮੌਿ ਦਗੀ ਨ ੁੰ  ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ 

ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਕੁੰਮ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਆਊਟਰੀਚ ਯਤਨਾਂ ਹਵਿੱਚ ਮਿੱਤਦਾਤਾ ਹਸਿੱਹਖਆ ਅਤੇ ਰਹਜਸਟਰੇਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ 

ਘੋਸਣਾਵਾਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਹਵਿੱਚ ਸਾਮਲ  ੋਣਾ, ਅਤੇ ਮਿੱਤਦਾਤਾ ਪ ੁਿੰਚਯੋਗਤਾ ਸਮੂ , ਭਾਸਾ ਸਮੂ , ਸਮੁਦਾਇਕ-ਆਧਾਹਰਤ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਵਸਵਾਸ-

ਆਧਾਹਰਤ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ  ਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਸਾਮਲ  ।ੈ ਮੱਤਦਾਤਾ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਲਾਮੇਡਾ 

ਕਾਉਟਂੀ ਜਵੱਚ ਵੋਟਰਜ਼ ਚਆੁਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੁੰਬੁੰਦ ਜਵੱਚ ਮੱਤਦਾਤਾ ਜਸੱਜਿਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨ ੁੰ  ਇਸਦੇ ਮੌਿ ਦਾ ਆਊਟਰੀਚ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕਰੇਗਾ। ਵਰਕਸ਼ਾਪਾ ਂ ਜਵੱਚ ਵੋਟਰਜ਼ ਚਆੁਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰ ੇਸੁੰਿਪੇ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਵਟੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤ ੇਡਰੌਪ ਬਾਕਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ 

ਸਮੀਜਿਆ, ਅਤ ੇਵੋਜਟੁੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗ।ੇ EAP ਦਾ ਇਹ ਵੋਟਰ ਐਿ ਕੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਆਊਟਰੀਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਜਕਵੇਂ ROV ਆਪਣ ੇਮੌਿ ਦਾ ਆਊਟਰੀਚ ਤਰੀਜਕਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਏਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੁੰ  VCA ਬਾਰ ੇਜਸੱਜਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਤੱਕ 

ਪਹੁੁੰਚਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਜਕਆ ਂਨਾਲ ਿੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਊਟਰੀਚ ਗਤੀਜਵਧੀਆ ਂਨ ੁੰ  ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਧਾਉਣ, ਨਾਗਜਰਕ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਦੇ 

ਮੌਜਕਆਂ ਦਾ ਜਵਸਤਾਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ ਚੋਣਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਮੱਤਦਾਤਾ ਅਨੁਭਵ ਜਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ 

ਿਾਵੇਗਾ। 
ਗਜਤਜਵਧੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਮੱਤਦਾਤਾ ਜਸੱਜਿਆ ਅਤੇ ਮੱਤਦਾਤਾ ਆਊਟਰੀਚ ਭਾਗਾ ਂਜਵੱਚ ਸ ਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। 

 

ਮੱਤਦਾਤਾ ਜਸੱਜਿਆ:  

• ਸਾਰ ੇਵੋਜਟੁੰਗ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨ ੁੰ  ਜਸੱਜਿਅਤ ਕਰੋ ਵੋਟਰਜ਼ ਚਆੁਇਸ ਐਕਟ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਮੱਤਦਾਨ ਕਰਨ, ਅਜਧਕ ਜਵਕਲਪ, 

ਅਜਧਕ ਜਦਨ, ਅਤ ੇਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਧਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦੁੰਦਾ ਹੈ 

• ਸਾਰੀਆ ਂਸੁੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੁੰਮ ਕਰੋ (ਸਮੁਦਾਇ-ਆਧਾਜਰਤ, ਅਪਾਹਿਤਾ, ਜਵਸ਼ਵਾਸ-ਆਧਾਜਰਤ, ਭਾਸ਼ਾ, ਬਜੁ਼ਰਗ, ਅਤੇ ਨੌਿਵਾਨ) 

• ਜਸਿਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ  

• ਯੁਵਾ ਮੱਤਦਾਤਾ (ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਅਤੇ ਕਾਲਿ) ਨ ੁੰ  ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾ ਂਚੱਕਰਾਂ ਜਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨ ੁੰ  ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜਸੱਜਿਅਤ ਕਰੋ ਿੋ ਇੱਕ VCA ਮਾਡਲ ਚਣੁਾਵ ਦੇ ਤਜਹਤ ਕਰਵਾਏ ਿਾਣਗੇ 

 

ਵੋਟਰ ਆਊਟਰੀਚ: 

• ਮੱਤਦਾਤਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨ ੁੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰ ੇਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨ ੁੰ  ਜਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ  

• ਸਾਰ ੇਸਮ ਹਾਂ (VAAC, LAAC, ਸੀਨੀਅਰ ਜਸਟੀਜ਼ਨਜ਼, ਅਤ ੇਹਾਈ ਸਕ ਲ ਦੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ) ਲਈ ਨਕਲੀ ਚੋਣਾ ਂਅਤ ੇਪਹੁੁੰਚਯਗੋ 

ਵੋਜਟੁੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ 

• VCA ਬਾਰ ੇਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਿਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਿਵਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਫਲਾਇਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ 

• ਆਊਟਰੀਚ ਅਤ ੇਜਵਜਦਅਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਸੁੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਜਵੱਚ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ ਸਟਾਪ ਟ ਰ ਅਤ ੇACVOTE ਆਨ ਦ ਗੋ ਸੇਵਾਵਾ ਂ

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

• ਸਟਰੀਟ ਜਤਉਹਾਰਾ,ਂ ਿਨਤਕ ਬ ਥਾਂ, ਜਕਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇਿਣ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਸਮੁਦਾਇ 

• ਆਧਾਜਰਤ ਸੁੰਗਠਨ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਅਤ ੇ ਜਵਸ਼ਵਾਸ-ਆਧਾਜਰਤ ਸੁੰਗਠਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਵੱਚ ਮੌਿ ਦਗੀ 

ਬਣਾਈ ਰੱਿਣਾ। 
 

EAP ਦੇ ਅੁੰਜਤਮ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਟਰਾਜਿਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਲਾਮੇਡਾ ਕਾਉਟਂੀ ਦੀ ਸੁੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਿ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਦਂੀਆ ਂ

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤ ੇਚੋਣ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਜਸੱਜਿਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। 
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ਸੁੰਘੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਚੀਨੀ, ਸਪੈਜਨਸ਼, ਟੈਗਾਲੋਗ ਅਤ ੇਵੀਅਤਨਾਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਿ ਦੀਆਂ 

ਕਵਰ ਕੀਤੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਜਵੱਚ ਬਰਮੀ, ਜਹੁੰਦੀ, ਿਮੇਰ, ਕੋਰੀਅਨ, ਲਾਓਸ਼ੀਅਨ, ਮੀਏਨ, ਮੁੰਗੋਲੀਆਈ, ਪੁੰਿਾਬੀ ਅਤ ੇਤੇਲਗ  ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ। ਹਰੇਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਵੱਚ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ, ਵੋਜਟੁੰਗ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸੁੰਿੇਪ ਿਾਣਕਾਰੀ/ਪਰਦਰਸ਼ਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾ,ਂ 

ਬੈਲਟ ਡਰਾਪ-ਆਫ ਜਵਕਲਪ, ਅਤ ੇਅਨੁਵਾਜਦਤ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਢੁੰਗਾ ਂਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰੀ ਜਮਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਜਦਨ ਪਜਹਲਾਂ ਘੋਜਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇLAAC, VAAC, VEOC ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ 

ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਸੁੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਝਂੀ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।  

 

ਸੈਕਸਨ 1: ਵੋਟਰ ਸੰਪ੍ਰਕ – ਜਨਰਲ 

ਮੱਤਦਾਤਾ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ VCA ਬਾਰ ੇਮੱਤਦਾਤਾ ਜਸੱਜਿਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਨਤਾ ਅਤ ੇਸਾਰ ੇਸਮੁਦਾਇਆ ਂਲਈ ਇਕੱ ਸਮੁਦਾਇ ਮੌਿ ਦਗੀ 

ਿਾਰੀ ਰੱਿੇਗਾ। ਮੱਤਦਾਤਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾ ਂਬਾਰ ੇਅਲਪ ਸੁੰਜਿਅੁੰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੁਦਾਇ ਨ ੁੰ  ਸ ਜਚਤ ਕਰਨ, ਟੋਲ-ਫਰੀ ਮੱਤਦਾਤਾ 

ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨ ੁੰ  ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰਨ, ਮੱਤਦਾਤਾ ਨ ੁੰ  ਜਰਮੋਟ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਵੋਟ ਬਾਇ ਮੇਲ ਬਾਰੇ ਸ ਜਚਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਵੋਟ ਬਾਇ ਮੇਲ 

ਬੈਲਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਅਤ ੇਜਡਿੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗ।ੇ  

 

ਿਨਵਰੀ 2020 ਅਤ ੇਅਕਤ ਬਰ 2021 ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ, ਮੱਤਦਾਤਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਮੱਤਦਾਤਾ ਜਸੱਜਿਆ ਅਤ ੇਪਹੁੁੰਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, 

ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੰਮ ਬਾਰ ੇਿਾਣਨ ਲਈ 289 ਸਮੁਦਾਇ-ਆਧਾਜਰਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਵੱਚ ਭਾਗ ਜਲਆ ਹ।ੈ 

ਇੱਕ ਸਫਲ ਮੱਤਦਾਤਾ ਜਸੱਜਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨ ੁੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁਦਾਇ-ਆਧਾਜਰਤ ਸੁੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤ ੇਸਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨਾਲ ਜਮਲ 

ਕੇ ਕੁੰਮ ਕਰਨਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। 

 

ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  

 

 

ਟੈਲੀਜਵਜ਼ਨ                                                                                 ਭਾਸ਼ਾ 

Comcast                                                                                  ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 

PBS / KQED                              ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 
Epoch Times/ NTD TV           ਚੀਨੀ 

KTSF26                                                                                    ਚੀਨੀ/ਤਾਗਾਲੋਗ 

ਸਕਾਈ ਜਲੁੰਕ ਟੀਵੀ                                                                     ਚੀਨੀ 

TVB USA                                                                                  ਚੀਨੀ 

ਕਰਾਜਸੁੰਗ ਟੀਵੀ                                                                             ਚੀਨੀ, ਤਾਗਾਲੋਗ, ਜਹੁੰਦੀ ਵੀਅਤਨਾਮੀ/ਪੁੰਿਾਬੀ 

ਯ ਨੀਜਵਜ਼ਨ                                                                                ਸਪੈਜਨਸ਼ 

ਟੈਲੀਮੁੁੰਡੋ                                                                                    ਸਪੈਜਨਸ਼ 

Estrella ਟੀਵੀ                                                                           ਸਪੈਜਨਸ਼ 

ABS-CBN ਜਨਊਜ਼                                                                      ਤਾਗਾਲੋਗ 

SBTN                                                                                      ਵੀਅਤਨਾਮੀ 
Nguoi Viet TV                                                                        ਵੀਅਤਨਾਮੀ 

ਟਰ ਏਨ ਜਹਨ ਕੈਲੀ ਅੱਿ                                                             ਵੀਅਤਨਾਮੀ 

ਨਮਸਤੇ ਟੀਵੀ                                                                            ਜਹੁੰਦੀ  
 

ROV ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ ਚੋਣਾਂ, ਵੋਟ ਬਾਇ ਮੇਲ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ, ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਵੋਵਟੂੰ ਗ ਵਵਕਲਪ੍, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਦੇਵਿਤ ਮੀਡੀਆ ਮ਼ੁਵਹੂੰ ਮ 

ਵਵੱਚ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵਵੱਚ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਵਕਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਲਈ ਮੌਵਕਆਂ ਵਵੱਚ 

ਵਨਮਨਵਲਵਿਤ ਸਾਮਲ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ: 
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ਅਿਬਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਿੱਤਰ ਭਾਸਾ 

ਇੁੰਡੀਆ ਵੈਸਟ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਦ ਮਰਕਰੀ ਜਨਊਜ਼ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਈਸਟ ਬ ੇਟਾਈਮਜ਼ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਈਸਟ ਬ ੇਐਕਸਪਰੈਸ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਦ ਓਕਲੈਂਡ ਪੋਸਟ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਦ ਡੇਲੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (UC Berkeley)  ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਪਾਇਨੀਅਰ (CSU Hayward) ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਦ ਇਨਡੇਪੈਂਜਡਟ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਅਲਾਮੇਡਾ ਸਨ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਓਕਲੈਂਡ ਜਟਰਜਬਊਨ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਏਲ ਸੱਰੀਟੋ ਵਾਇਰ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਦ ਪਲੈਸੈਂਟਨ ਵੀਕਲੀ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਦ ਐਕਸਪਰੈਸ (Las Positas ਕਾਲਿ) ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਦ ਜਰਪੋਰਟਰ (ਕਾਲਿ ਆਫ ਅਲਾਮੇਡਾ ) ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਦ ਜਸਟੀਜ਼ਨ (Peralta ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਕਾਲਿ ਜਡਸਜਟਰਕਟ) ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਕੈਂਪਜਨਲ (Mills ਕਾਲਿ) ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਵਰਲਡ ਿਰਨਲ ਚੀਨੀ 

ਜਸੁੰਗ ਤਾਓ ਡੈਲੀ ਚੀਨੀ 

ਈਪੋਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਚੀਨੀ/ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਵੀਅਤਨਾਮੀ 

ਹੈਰਾਲਡ ਮੁੰਥਲੀ ਚੀਨੀ 

ਐਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਡਰ ਸਪੇਜਨਸ਼ 

ਜਵਜ਼ਨ ਜਹਸਪਾਨਾ ਸਪੇਜਨਸ਼ 

ਜਮਕਸਟੇਕੋ ਇੁੰਡੀਿੇਨਾ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜਜ਼ੁੰਗ ਪਰੋਿੈਕਟ 

(Mixteco Indigena Community Organizing Project) ਸਪੇਜਨਸ਼ 

ਜਫਲੀਪੀਨ ਜਨਊਜ਼ ਟ ਡੇ ਟੈਗਾਲੋਗ 

ਏਸ਼ੀਅਨ ਿਰਨਲ ਟੈਗਾਲੋਗ 

ਥੈਂਗ ਮੋ  ਵੀਅਤਨਾਮੀ 

ਗੁਓਈ ਵੀਅਤ ਡੇਲੀ ਜਨਊਜ਼ ਵੀਅਤਨਾਮੀ 

 

 ਇੁੰਡੀਆ ਕਰੁੰਟਸ                                                                           ਜਹੁੰਦੀ 
 ਕੋਰੀਆ ਟਾਈਮਜ਼ SF                                                                    ਕੋਰੀਅਨ 

 ਕੋਰੀਅਨ Hyundae ਸਪਤਾਜਹਕ                                                     ਕੋਰੀਅਨ 

ਇੁੰਡੀਆ ਕਰੁੰਟਸ                                                             ਜਹੁੰਦੀ 
ਕੋਰੀਆ ਟਾਈਮਜ਼ SF      ਕੋਰੀਆਈ 

ਕੋਰੀਅਨ Hyundae ਸਪਤਾਜਹਕ                 ਕੋਰੀਆਈ 
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ਰੇਡ੍ੀਓ ਭਾਸਾ 

 
  

KBAY/KEZR ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 

KALX (Berkeley) ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 

KCRH (Hayward) ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 

KQED-FM ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 

KKSF (Oakland) ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 

KNEW (Oakland) ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 

KPFB (Berkeley) ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 

KOHL (Fremont) ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 

KPFA (Berkeley) ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 

KKIQ (Livermore) ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 

KBLX-FM (Berkeley) ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 

KALW ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਸਾਊਡਂ ਔਫ ਹੋਪ ਚੀਨੀ 

ਜਸੁੰਗ ਤਾਓ ਚੀਨੀ / KVTO (Berkeley) ਚੀਨੀ 

KEST AM1450 ਚੀਨੀ 

ਯ ਨੀਜਵਜ਼ਨ ਸਪੇਜਨਸ਼ 

KSFN (Piedmont) ਸਪੇਜਨਸ਼ 

KMKY (ਓਕਲੈਂਡ)                                                                            ਜਹੁੰਦੀ,ਪੁੰਿਾਬੀ 

ਕੋਰੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰੇ                                                                        ਕੋਰੀਅਨ  

  

 

ਸੋਸਲ ਮੀਡ੍ੀਆ 

ACVOTE Facebook www.facebook.com/acvote  

Alameda County Facebook 

ACVOTE Twitter www.twitter.com/acvote  

Alameda County Twitter 
ACVOTE Instagram 
www.instagram.com/acvote  

ਕਾਉਂਟੀ ਵਨਊਜ਼ਫੀਡ ਸਬਸਵਕਰਪ੍ਿਨ ਸ ਚੀ 
ACVOTE YouTube www.youtube.com  

ACVOTE ਦੀ ਿੋਜ ਕਰੋ 

www.ACVOTE.org ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 

ACGOV.org ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 

http://www.facebook.com/acvote
http://www.twitter.com/acvote
http://www.instagram.com/acvote
http://www.youtube.com/
http://www.acvote.org/


   
 

Rev. 04/18/2022 21 
 

 

 
ROV BART ਸਟੇਸ਼ਨਾ,ਂ AC ਟਰਾਂਜਜ਼ਟ ਬੱਸਾਂ, ਅਤੇ ਅਲਾਮੇਡਾ ਕਾਉਟਂੀ ਜਵੱਚ ਪਾਏ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਜਡਿੀਟਲ ਜਬਲਬੋਰਡਾਂ 'ਤ ੇਵੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾ 

ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਉਟਂੀ ਦੇ ਪ ਰ ੇਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਭਾਈਵਾਲਾ,ਂ ਅਪਾਹਿਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁੰਸਥਾਵਾਂ, ਚਣੁੇ ਹੋਏ ਅਜਧਕਾਰੀਆ,ਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਜਜ਼ਲੇ੍, ਸਕ ਲੀ ਜਜ਼ਲੇ੍, ਭਾਈਚਾਰਾ-ਆਧਾਜਰਤ ਸੁੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਤ ੇਜਵਸ਼ਵਾਸ-ਆਧਾਜਰਤ ਸੁੰਸਥਾਵਾਂ ਵਰਗ ੇਸਮ ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ 

'ਤੇ ਜਧਆਨ ਕੇਂਦਜਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤ ੇਜਪਰੁੰਟ ਜਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਉਟਂੀ ਭਰ ਜਵੱਚ ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਾਗੀਦਾਰਾ,ਂ ਜਵਕਲਾਂਗਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁੰਸਥਾਵਾਂ, ਚਣੁੇ ਹੋਏ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ, ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਜ਼ਲੇ੍, ਸਕ ਲੀ 

ਜਜ਼ਲੇ੍, ਸਮੁਦਾਇ-ਆਧਾਜਰਤ ਸੁੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਜਵਸ਼ਵਾਸ-ਆਧਾਜਰਤ ਸੁੰਸਥਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਸਮ ਹਾ ਂਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨ ੁੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਧਆਨ 

ਕੇਂਦਜਰਤ ਕਰੇਗਾ। 

 

ROV ਆਡੀਓ ਅਤ ੇ ਜਵਜ਼ ਅਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਿੋ ਮੱਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨ ੁੰ  ਹਰੇਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾ ਂਬਾਰ ੇਸ ਜਚਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਜਵੱਚ ਜਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੁੰਜਡਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰ ੇਕਾਉਟਂੀ ਮੱਤਦਾਤਾਵਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਵੱਚ 

ਜਵਕਲਾਂਗ ਮੱਤਦਾਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਬਲੇੋ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ, ਅੁੰਨੇ੍ ਅਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਮੱਤਦਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 

ਸਮੁਦਾਇਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯੋਜਨਾ (Community Presence Plan) ਅਤ ੇਮਿੱਤਦਾਤਾ ਸਸਿੱਸਿਆ ਸਮਿੱਗਰੀ  

ROV ਸਾਲ ਭਰ ਜਵੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਮਾਗਮਾ ਂਜਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮੁਦਾਇਕ ਮੌਿ ਦਗੀ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀ ਂ

ਜਵਜਦਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗ ੇ ਜਿਸ ਜਵੱਚ ਬਰੋਸ਼ਰ, ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜਲੁੰਕ, ਅਤ ੇ VCA ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਫਲਾਇਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ROV 

ਮੱਤਦਾਤਾ ਨ ੁੰ  ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਵੋਜਟੁੰਗ ਜਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰ ੇਸ ਜਚਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਵੋਜਟੁੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਪਰਦਰਸ਼ਨ, ਮੁੰਗ 'ਤੇ ਬੈਲਟ, ਅਤ ੇਮੁੰਗ 

'ਤੇ ਮੱਤਦਾਤਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਲੋੜੀਦਂੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸਾ ਂ

ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਿਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ROV ਜਕਸੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵ 

ਬਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇਆ ਂਨ ੁੰ  ਸ ਜਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੱਤਦਾਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨ ੁੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਜਕਆਂ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇ

ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਉਟਂੀ ਭਰ ਜਵੱਚ ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਾਗੀਦਾਰਾ ਂਨਾਲ ਜਮਲਣਾ ਿਾਰੀ ਰੱਿੇਗਾ। ਜਹਦਾਇਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ 

ਅਤੇ ROV ਕਰਮਚਾਰੀ VCA ਬਾਰ ੇਮੱਤਦਾਤਾ ਜਸੱਜਿਆ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਦੇਣਗੇ।  

 

ਸਮੁਦਾਇਕ-ਅਧਾਜਰਤ ਸਾਰ ੇਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਮੌਿ ਦਗੀ ਅਤ ੇਮੱਤਦਾਤਾ ਜਸੱਜਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: 

• CIL (ਸੁਤੁੰਤਰ ਿੀਵਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ) 

• CRIL (ਸੁਤੁੰਤਰ ਿੀਵਨ ਲਈ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਰੋਤ)  

• ਅਪਾਹਿਤਾ ਸਮੁਦਾਇ 

• ਜਵਸ਼ਵਾਸ-ਆਧਾਜਰਤ ਸਮੁਦਾਇ  

• ਭਾਸ਼ਾ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ 

• LGBTQ+ ਸਮੁਦਾਇ 

• LWV (ਮਜਹਲਾ ਮੱਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੀਗ) 

• ਿਨਤਕ ਸਮਾਗਮ/ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ 

•  ਸੀਨੀਅਰ ਸਮੁਦਾਇ 

• ਸੁਜਵਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੁੰਜਚਤ  

• ਬੇਘਰ 

• USCIS (ਯ ਨਾਇਟੇਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਨਾਗਜਰਕਤਾ ਅਤ ੇਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ) 

• ਵੋਜਟੁੰਗ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ 

• ਨੌਿਵਾਨ-ਅਧਾਜਰਤ ਸਮੁਦਾਇ (ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਅਤੇ ਕਾਲਿ) 
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ਡ੍ਾਇਰੈਕਟ ਮੇਲਰ  

ROV ਵਟੋਰਜ਼ ਚਆੁਇਸ ਐਕਟ ਵੋਜਟੁੰਗ ਮਾਡਲ, ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰ ੇ ਮੱਤਦਾਤਾ ਨ ੁੰ  ਸ ਜਚਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਟੋਲ-ਫਰੀ ਮੱਤਦਾਤਾ ਸਹਾਇਤਾ 

ਹਾਟਲਾਈਨ ਨ ੁੰ  ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਾਮੇਡਾ ਕਾਉਟਂੀ ਜਵੱਚ ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੱਤਦਾਤਾ ਨਾਲ ਦੋ (2) ਵਿੱ-ਵੱਿ ਮੇਜਲੁੰਗਾ ਂ- 800 834- 

6454 ਨਾਲ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਜਲੁੰਗ, ਮੱਤਦਾਤਾ ਨ ੁੰ  ਨਵੇਂ ਚਣੁਾਵ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੱਤਦਾਨ ਦੇ ਜਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰ ੇ

ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੱਤਦਾਤਾ ਜਕਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਬਾਰ ੇਹਰੋ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਜਲੁੰਕ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਮਤੀਆ,ਂ ਸਥਾਨ ਅਤ ੇ

ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤ ੇਬੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਆਫ ਸਥਾਨ ਿੁੱਲੇ੍ ਰਜਹਣਗ।ੇ ਮੱਤਦਾਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਿੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 

'ਤੇ, ਹਰੇਕ ਮੇਲਰ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਚਾਰ (4) ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ, ਿੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੱਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨ ੁੰ  ਵੁੰਜਡਆ ਿਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਾਂ ਨੇ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਿੀਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ROV ਸੀਮਤ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਲਰ ਦੇ ਜਪੱਛੇ, 

ਵੋਟਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ, ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਪਕੈੇਿ ਦਆੁਰਾ ਵੋਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਅਤ ੇਮਾਈ ਵੋਟਰ ਪਰੋਫਾਈਲ ਰਾਹੀ ਂਔਨਲਾਈਨ ਜਵੱਚ 

ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਿੀਹ ਨ ੁੰ  ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹ-ੁਭਾਸ਼ਾਈ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 

ਸਾਰ ੇਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕ-ਭੁਗਤਾਨ ਪੋਸਟਕਾਰਡ ਭੇਜਿਆ ਿਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ 

ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਜਵੱਚ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਫੈਡਰਲ ਵੋਜਟੁੰਗ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਤਹਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 

ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ §14201 ਅਤੇ §203 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਕਲਜਪਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੋਸਟਕਾਰਡ ਨ ੁੰ  

ਭਰਨ ਅਤ ੇਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਟੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ ਅਤ ੇROV ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆ ਂਿਾਣਗੀਆਂ। 
 

ROV ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਮਿੱਤਦਾਤਾ ਸਸਿੱਸਿਆ ਸਰਤੋ 

ROV ਦੀ ਆਊਟਰੀਚ ਮੱਤਦਾਤਾ ਜਸੱਜਿਆ ਸਮੱਗਰੀ, ਵੋਟਰਜ਼ ਚਆੁਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ, ROV ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ 

ਫਾਰਮੈਟ ਜਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ROV ਵੈਬੱਸਾਈਟ ਜਵਚੱ ਹੇਠ ਜਲਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ: 

 

• VCA ਬਾਰ ੇਆਮ ਿਾਣਕਾਰੀ 

• ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ 24-ਘੁੰਟ ੇਬੈਲਟ ਡਰੌਪ ਬਾਕਸ ਸਥਾਨ  

• ROV ਟੋਲ-ਫਰੀ ਮੱਤਦਾਤਾ ਸਹਾਇਤਾ  

• ਹੌਟਲਾਈਨ 1-800-834-6454 ਅਤ ੇ510-267-8683  

• ਚੋਣ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਿਨਾ (Election Administration Plan) 

• VCA ਪਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ 

• VCA ਜਵਜਦਅਕ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪਰਸਤੁਤੀਆ ਂ

• ਆਊਟਰੀਚ ਅਤ ੇਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀਆ ਂ

• ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 

 
 
 

ਸੈਕਸਨ 2: ਵੋਟਰ ਸੰਪ੍ਰਕ – ਭਾਸਾ ਸਮੁਦਾਇ  

ਮੱਤਦਾਤਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ROV) ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (LAAC) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾ ਂਿੋ ਮਨੋਨੀਤ ਭਾਸ਼ਾ 

ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਤੋਂ ਇਨਪਟੁ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਜਕਆਂ ਬਾਰੇ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ ਚੋਣ ਮੱਤਦਾਤਾਵਾ ਂਦੀ ਜਬਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕ ੇਿੋ ਮੱੁਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ROV ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ ਿੋ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਜਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾ ਂ

ਬਾਰ ੇਫੀਡਬੈਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਿੋ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਿਾਣਗੀਆਂ ਿਾਂ ਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਨ ੁੰ  ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 

ਨਾਲ ਕੁੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿੋਂ ਜਤਮਾਹੀ ਮੀਜਟੁੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰੱਿੇਗੀ। ਮੀਟ ਿੰਗ ਦੀਆ ਂਤਾਰੀਖਾਂ ਬਾਰੇ, LAAC ਟਵਿੱਚ ਟਿਵੇਂ ਹਾਟਿਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, 
ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹ ੈਅਤ/ੇਜਾਂ ਸਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈ  www.acgov.org 'ਤੇ ਜਾਓ। 

 
 

http://www.acgov.org/
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ਅਲਪ ਸੁੰਜਿਅੁੰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ  

ਅਲਾਮੇਡਾ ਕਾਉਟਂੀ ਜਵੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੱਤਦਾਤਾ ਦੀ ਤਰਿੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆ ਂਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਲਪ ਸੁੰਜਿਅੁੰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੁਦਾਇਆ ਂ

ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਨਗਣਨਾ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਹੋਰ ਿਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ 

ਿਨਸੁੰਜਿਆ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ROV ਪਰਮੱੁਿ ਭਾਸ਼ਾ ਿੇਤਰਾ ਂਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਕੇ ਗਵਰਨੇਟੋਰੀਅਲ 

ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਰਾਿ ਸਕਤੱਰ ਕਾਉਟਂੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਡੇਟਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਕ ਜਕਹੜੇ ਿੇਤਰਾਂ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਲਪ 

ਸੁੰਜਿਅੁੰਕ ਦੇ 3% (ਚੋਣ ਕੋਡ §14201) ਤੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਫਰ ਸਾਡੇ ਮੈਜਪੁੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਆੁਰਾ ਇਹ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ 

ਹੈ ਜਕ ਕਾਉਟਂੀ ਦੇ ਜਕਹੜੇ ਿੇਤਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਜਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੋਿਨਾਬੱਧ ਮੱਤਦਾਤਾ ਜਸੱਜਿਆ ਅਤ ੇਆਊਟਰੀਚ ਦੇ ਜਹੱਸੇ ਵਿੋਂ ਇਨਾ੍ ਂ

ਸਥਾਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਲਕਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਊਟਰੀਚ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ROV ਵੱਿ-ਵੱਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਲਪ ਸੁੰਜਿਅੁੰਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਤੋਂ 

ਆਊਟਰੀਚ ਅਤ ੇਸਮੁਦਾਇਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਜਕਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਮੁੰਗ ਜਰਹਾ ਹੈ ਿੋ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹ ੋ

ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਅਲਪ ਸੁੰਜਿਅੁੰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ

ROV ਵਰਤਮਾਨ ਜਵੱਚ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਪੁੰਿ (14) ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁੰਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੁੰਘੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ: 

ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਚੀਨੀ, ਸਪੈਜਨਸ਼, ਟੈਗਾਲੋਗ, ਅਤ ੇਵੀਅਤਨਾਮੀ। ਨੌਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਾਿ ਦਆੁਰਾ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਹਨ: ਬਰਮੀ, ਜਹੁੰਦੀ, 

ਿਮੇਰ, ਕੋਰੀਅਨ, ਲਾਓਸ਼ੀਅਨ, ਜਮਏਨ, ਮੁੰਗੋਲੀਆਈ, ਪੁੰਿਾਬੀ, ਅਤੇ ਤੇਲਗ । 24-ਘੁੰਟ ੇਬੈਲਟ ਡਰੌਪ ਬਾਕਸ ਸਾਈਨੇਿ ਅਤ ੇਕਾਉਟਂੀ ਵਟੋਰ 

ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡਜ਼ (VIGs) ਲੋੜੀਦਂੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗ।ੇ ਿਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਮੈਜਪੁੰਗ ਅਤ ੇ ਜਨਸ਼ਾਨਾ 

ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ROV ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱ-ਵੱਿ ਸਮੁਦਾਇਆ ਂਜਵੱਚ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਚੋਣ ਵਰਕਰਾ ਂਦੇ ਰ ਪ ਜਵੱਚ ਢਕੁਵੀ ਂਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਟਾਜਫੁੰਗ ਨ ੁੰ  ਅੁੰਜਤਮ ਰ ਪ ਦੇਣ 'ਤੇ, ROV ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 'ਤ ੇ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 

ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰ ੇROV ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਿਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰੇਗਾ। 

ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਡੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ, ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਜਰਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ROV ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਅਤ ੇਸਥਾਨਕ ਅਜਧਕਾਰ ਿਤੇਰਾ ਂਰਾਹੀ ਂ

ਿਨਤਕ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਮੁੰਗ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਅਲਪ ਸੁੰਜਿਅੁੰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਲਈ ਮੱਤਦਾਤਾ ਜਸੱਜਿਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ  

ROV ਪਜਹਲਾਂ ਜਜ਼ਕਰ ਕੀਤੀ ਹਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘਟੱ ਇਕੱ (1) ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਵੋਟਰ ਜਸੱਜਿਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਲਾਮੇਡਾ 

ਕਾਉਟਂੀ ਜਵੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨ ੁੰ  ਹਰੇਕ ਜਨਰਧਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ ਚਣੁਾਵ ਪਰਜਕਜਰਆ 

ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ROV ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤ ੇਜਮਤੀਆ ਂਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹੁੁੰਚਯਗੋਤਾ 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (LAAC) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂਤੋਂ ਇਨਪਟੁ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਜਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ-

ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਹੋਣਗ।ੇ  
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       ਮੀਡੀਆ ਨ ੁੰ  ਜਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਲਪ ਸੁੰਜਿਅੁੰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰੇਡੀਓ ਅਤ ੇਟੈਲੀਜਵਜ਼ਨ ਪਬਜਲਕ ਸਰਜਵਸ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ ਚੋਣਾ ਂਦੇ  

ਤਜਹਤ ਉਪਲਬਧ ਵੋਜਟੁੰਗ ਜਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਘਟੱ ਜਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਨ ੁੰ  ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ  

ਸੈਕਸ਼ਨ 1 (ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਜਵੱਚ ਹਵਾਲਾ ਜਦੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਜਵੱਚ ਸ ਚੀਬੱਧ  

ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੇਟ ਜਕਸਮਾਂ ਜਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਟੈਲੀਜਵਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ, ਅਿਬਾਰ, ਅਤ ੇਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। 

 

• ਰੇਡੀਓ ਅਤ ੇਟੈਲੀਜਵਜ਼ਨ ਪਬਜਲਕ ਸਰਜਵਸ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾ ਂਿੋ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗਤਾ ਜਵਕਲਪਾਂ ਨ ੁੰ  ਉਿਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ: 

         o ਸਾਰ ੇਚੌਦਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਨ ੁੰ  ਜਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਜਵਜਗਆਪਨ 

         o ਵਧੀਆ ਅਜਭਆਸਾ ਂਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾ ਂਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ 

         o ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਾਚਾਰ ਪਤੱਰ, ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਸ, ਭਾਸ਼ਾ ਸੁੰਸਥਾਵਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ, ਅਤ ੇਭਾਸ਼ਾ  

           ਪਹੁੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ 

• ਟੋਲ ਫਰੀ ਹੌਟਲਾਈਨ (1-800-834-6454) ਸਾਰੀਆ ਂ ਲੋੜੀਦਂੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਨਾਲ ਸਬੁੰਧਤ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਵੋਟਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਲਰ, ਮੇਲ ਬਲੈਟ ਇਨਸਰਟਸ ਦਆੁਰਾ ਵੋਟ, ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਜਨਊਜ਼ ਲੈਟਰ 

ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੇਟ ਜਵੱਚ ਲੱਭੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 

ਚੋਣ ਵਰਕਰ 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨ ੂੰ  ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ROV ਚੋਣ ਵਰਕਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਨਯ਼ੁਕਤ ਕਰੇਗਾ (ਚ਼ੁਣਾਵ ਕਡੋ ਚਣੋਾਂ, ਵਡਵੀਜ਼ਨ 12, 

ਅਵਧਆਇ 4 ਦੇ ਲੇਿ 1 ਦ਼ੁਆਰਾ ਚਣੋ ਬੋਰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ)। ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਸਟਾਵਫੂੰਗ ਚੋਣ ਵਦਨ ਅਤ ੇਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਦ ੇਆਕਾਰ 

ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦਵੋਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਵਰਤ ਹੋਵਗੇੀ। ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਨੌਂ  (9) ਚੋਣ ਵਰਕਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ 

ਲਈ ਨੌਂ  (9) ਚੋਣ ਵਰਕਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਨਯ਼ੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।  

 

ROV ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਚੋਣ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
ਚੋਣਾਂ ਜਵੱਚ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਵੱਚ ਜਪਛਲੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਜਪਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 

'ਤੇ ਵਰਕਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭ ਜਮਕਾ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਭ ਜਮਕਾ ਨਾਲ ਸੁੰਬੁੰਜਧਤ ਜਸਿਲਾਈ ਜਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਿੇਕਰ 

ਜਕਸੇ ਵੋਟਰ ਨ ੁੰ  ਜਕਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਈੋ ਚੋਣ ਵਰਕਰ ਨਹੀ ਂਹੁੁੰਦਾ ਹ ੈਿੋ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨ ੁੰ  ਬੋਲਦਾ ਹਵੋੇ, ਤਾ ਂਵਰਕਰ 

ਵੋਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਵਿ ੇਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ।  
 

ਸੈਕਸਨ 3: ਵੋਟਰ ਸੰਪ੍ਰਕ – ਸਵਕਲਾਾਂਗ ਵੋਟਰ  

ਵੋਟਰਾਂ ਦ ੇਰਵਜਸਟਰਾਰ (ROV) ਕੋਲ ਵਵਕਲਾਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪ਼੍ੁੱ ਟ ਲੈਣ ਲਈ ਲੂੰ ਮ ੇਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਵੋਟੂੰਗ ਪ੍ਹ਼ੁੂੰ ਚਯੋਗਤਾ 
ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (VAAC) ਹ਼ੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਟਕਾਵਣਆਂ 'ਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਕਸ ੇਵੀ ਵਵਸੇਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਬਾਰ ੇਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਣਨ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ 
ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦ ੇਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਤਮਾਹੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਮਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿੇਗੀ। ਮੀਹਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਬਾਰ,ੇ VAAC ਹਵਿੱਚ ਹਕਵੇਂ  ਾਹਜ਼ਰ  ਣੋਾ 

 ੈ, ਭਾਗ ਲੈਣਾ  ੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਮਲ  ੋਣਾ  ੈ ਇਸ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ www.acgov.org 'ਤੇ ਜਾਓ। 

 
ਅਪਾਹਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆ ਂਿਾਦਂੀਆਂ ਜਵਧੀਆ ਂ

ROV ਪ ਰੀ ਕਾਉਟਂੀ ਜਵੱਚ ਅਪਾਹਿ ਵੋਟਰਾ ਂਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੁੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰੱਿੇਗਾ। ROV ਨੇ 2001 ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਪਹੁੁੰਚਯਗੋਤਾ 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (VAAC) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਇੱਕ ਸਜਹਯੋਗੀ ਜਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਜਿਆ। ROV ਅਪਾਹਿ ਵਟੋਰਾ ਂਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਦੀ 

ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ VAAC ਨਾਲ ਕੁੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਕਉਜਂਕ ਇਹ ਅਲਾਮੇਡਾ ਕਾਉਟਂੀ ਜਵੱਚ ਵਟੋਰਾ ਂਦੇ ਜਵਕਲਪ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੁੰਬੁੰਧ ਰੱਿਦੀ ਹ।ੈ 
ROV ਅਪਾਹਿਤਾ ਭਾਈਚਾਰ ੇਜਵੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਜਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 

http://www.acgov.org/
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ਅਪਾਹਿ ਭਾਈਚਾਰ ੇਤੱਕ ਪਹੁੁੰਚ  

ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਮ ਮੁਜਹੁੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ROV ਪਹੁੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਟੋਰਾ ਂਨ ੁੰ  ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਵੱਚ ਹਰਕੇ ਵਟੋ 

ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਵੋਜਟੁੰਗ ਜਡਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਜਰਮੋਟ ਐਕਸੈਸੀਬਲ 

ਵੋਟ (RAVBM) ਜਸਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਵਕਲਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। RAVBM ਜਸਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰ ੇਯੋਗ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦਆੁਰਾ 

ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

ਅਪਾਹਿਤਾ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨ ੁੰ  ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤ ੇਪਹੁੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਜਕਆਂ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 

• ਉਹ ਸੁੰਸਥਾਵਾਂ ਿੋ ਬਜੁ਼ਰਗਾ ਂਿਾਂ ਅਪਾਹਿਾਂ ਨ ੁੰ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ CRIL, ਅਤ ੇਦ ਈਡੀ ਰੌਬਰਟਜ਼ 

ਕੈਂਪਸ 

• ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਪਾਰਟਨਰ, ਸ਼ਜਹਰ, ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਜ਼ਲੇ੍, ਸਕ ਲੀ ਜਜ਼ਲੇ੍, ਜਵਸ਼ਵਾਸ-ਆਧਾਜਰਤ ਸੁੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਾ ਂਦੀਆਂ ਕਜਮਊਜਨਟੀ-

ਆਧਾਜਰਤ ਸੁੰਸਥਾਵਾ;ਂ 

• ਵੋਟਰ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (VAAC); 

• ਵੋਟਰਾ ਂਅਤ ੇਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਵੋਜਟੁੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਥੱ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ 

ਲਈ ਇਕੱ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ "ਓਪਨ ਹਾਊਸ" ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗਤਾ ਜਵਕਲਪਾਂ ਨ ੁੰ  ਉਿਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ; 

o ਓ ਿੁੱਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾ ਂਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਵਿ ੇ
o ਿਾਣਕਾਰੀ www.acvote.org 'ਤੇ, ਵਟੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ ਜਵਚੱ, ਅਤ ੇਆਊਟਰੀਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ 

•  ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾ ਂ'ਤ ੇਪਹੁੁੰਚਯੋਗਤਾ ਜਵਕਲਪਾਂ ਨ ੁੰ  ਉਿਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਓ ਅਤ ੇਟੈਲੀਜਵਜ਼ਨ ਪਬਜਲਕ ਸਰਜਵਸ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾ ਂਨ ੁੰ  ਸ਼ਾਮਲ 

ਕਰਨ ਲਈ: 

o ਬੁੰਦ ਸੁਰਿੀਆ ਂਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਜਵਜਗਆਪਨ ਿਾਂ ਬੋਲੇ ਅਤ ੇਸੁਣਨ ਤੋਂ ਔਿੇ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ 
o ਜਬਹਤਰੀਨ ਅਜਭਆਸਾਂ ਲਈ ਅਪਾਹਿਤਾ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਜਰਆ ਂਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ 

o ਜੁ਼ਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਘਸ਼ੋਣਾਵਾਂ ਿੋ ਜਕ ਜਸਰਫ ਅੁੰਨੇ੍ ਅਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਿਨਤਕ ਸੇਵਾ 

ਘੋਸ਼ਣਾ ਨ ੁੰ  ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਚੱਤਰਕਾਰੀ 'ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਨਹੀ ਂਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 

o ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ, ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਸ, ਅਪਾਹਿਤਾ ਸੁੰਸਥਾਵਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ, ਅਤ ੇ ਵੋਜਟੁੰਗ 

ਪਹੁੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ 

•  ਟੋਲ ਫਰੀ ਹੌਟਲਾਈਨ (1-800-834-6454) ਵੋਟਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਲਰ, ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਇਨਸਰਟਸ ਦਆੁਰਾ ਵੋਟ, 

ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਜਨਊਜ਼ ਲੈਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਸ, ਜਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 

ਅਪਾਹਿ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾ ਂ 

ਸਾਰ ੇਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਮਰੀਕਨ ਜਵਦ ਜਡਸਏਜਬਜਲਟੀਜ਼ ਐਕਟ (ADA) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਾਂ ਬੈਲਟ 

ਮਾਰਜਕੁੰਗ ਜਡਵਾਈਸਾ ਂ(BMD) ਨਾਲ ਸੁਸੱਜਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਾ ਂਜਵੱਚ ADA-ਅਨੁਕ ਲ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾ ਂਿੋ ਅਪਾਹਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਆਿਾਦੀ ਅਤ ੇ

ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਜਦੱਤੀ ਿਾ ਸਕ।ੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਬਸਾਈਡ ਵੋਜਟੁੰਗ ਸਾਰ ੇਵਟੋ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ 
ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਾ ਂਕੋਲ ਵੀ RAVBM ਜਸਸਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜਵਕਲਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਟੋਰ 

RAVBM ਜਸਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਵੋਟ ਜਦੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣ ੇਅਜਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਨ ੁੰ  ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ROV ਵੈਬੱਸਾਈਟ 

(www.acvote.org) 'ਤੇ My Voter Profile 'ਤ ੇਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰ ੇਜਹਦਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜਕ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਬਲੈਟ 

ਨ ੁੰ  ROV ਨ ੁੰ  ਜਕਵੇਂ ਛਾਪਣਾ, ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਟੋਰ ਬਾਰ ੇਸਧਾਰਨ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਅਪਾਹਿ ਵਟੋਰ ROV ਦੀ ਟਲੋ-ਫਰੀ 

ਹੌਟਲਾਈਨ 1-800-834-6454 ਰਾਹੀ ਂਵੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

 
ਿਨਤਾ ਨ ੁੰ  ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤ ੇਵੋਜਟੁੰਗ ਅਤੇ ਚੋਣ-ਸਬੁੰਧਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰਾ ਂਨ ੁੰ  ਪਹੁੁੰਚਯੋਗਤਾ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਸੇਜਧਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਵੋਟਰ ਫ਼ੋਨ ਨੁੰ ਬਰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਟੋਲ-ਫਰੀ ਫ਼ੋਨ ਨੁੰ ਬਰ ਵਟੋਰਾ ਂਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਪਰਕਾਜਸ਼ਤ 

ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਮੀਡੀਆ ਆਊਟਰੀਚ ਅਤ ੇਵੋਟਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਲਰਾਂ, ROV ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਅਤ ੇਵਟੋ ਬਾਈ ਮੇਲ 

http://www.acgov.org/
http://www.acvote.org/
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ਪੈਕੇਿ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਸੱਧੀ ਸੁੰਪਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਬਲੇੋ ਹਨ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਿਾਂ 

ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਵਟੋਰਾ ਂਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੁੰ  ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਟਲੈੀਫੋਨ (TTY) ਿਾਂ ਹੋਰ ਜਡਵਾਈਸ ਰਾਹੀ ਂ

ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਸਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ 711 ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੀਲੇਅ ਸਰਜਵਸ (CRS) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ 

ਵੋਟਰ ਫ਼ਨੋ ਨੁੰ ਬਰ। CRS ਸੁੰਚਾਰ ਦੇ ਜਨਮਨਜਲਿਤ ਢੁੰਗਾ ਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: TTY, VCO, 2LVCO, HCO, STS, VASTS, ASCII, ਿਾ ਂ

ਵੌਇਸ। 

 

ਅਪਾਹਿ ਸਮੁਦਾਇ ਲਈ ਵਟੋਰ ਜਸੱਜਿਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ  

ROV ਅਪਾਹਿ ਵਟੋਰਾ ਂਅਤ ੇਬਜੁ਼ਰਗਾ ਂਨ ੁੰ  ਉਪਲਬਧ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗਤਾ ਜਵਕਲਪਾਂ ਅਤ ੇਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਪਰਜਕਜਰਆ ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਘਟੱੋ-ਘਟੱ ਇੱਕ (1) ਵੋਟਰ ਜਸੱਜਿਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਵੱਚ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ ਚੋਣਾਂ, ਵੋਜਟੁੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ 

ਪਰਦਰਸ਼ਨ, ਵੋਜਟੁੰਗ ਉਪਕਰਣਾ ਂਦੀ ਪਹੁੁੰਚ, 24-ਘੁੰਟੇ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ ਬਾਕਸ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਅਤ ੇਮੇਲ ਬਲੈਟ ਦਆੁਰਾ ਇਲੱੈਕਟਰਾਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਵਟੋ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਵਕਲਪ (RAVBM) ਬਾਰ ੇਜਸੱਜਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ROV ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮਤੀਆ ਂਦੀ ਚੋਣ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਜਟੁੰਗ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (VAAC) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। 

ਅਪਾਹਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਜਸੱਜਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆ ਂਿਾਂਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਧੀਆ ਂ 

ROV ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਸਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਿਾਣ ਲਈ ਆਡੀਓ, ਜਵਜ਼ ਅਲ, ਅਤੇ ਜਲਿਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਤਆਰ ਕਰੇਗਾ; ਅਤ ੇVAAC ਮੀਜਟੁੰਗਾ ਂਤੋਂ 

ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਪਾਹਿ ਵਟੋਰਾ ਂਨ ੁੰ  ਜਸੱਜਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਜਕਆਂ ਦੇ ਜਵਕਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ 

ਿਾਵੇਗੀ। ਸਮੱਗਰੀ ਨ ੁੰ  ROV ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਸਰੋਤ ਵਿੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ। VCA ਪਰਚਾਰ ਅਤ ੇਜਸੱਜਿਆ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕੀਤ ੇ

ਿਾ ਰਹੇ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਬੁੰਦ ਸੁਰਿੀਆਂ, ROV ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ।  
 

ਚੋਣ ਵਰਕਰ 

ROV ਨੇ ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਜਸਿਲਾਈ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਸਿਲਾਈ ਜਵੱਚ ਕੁਝ ਜਸਿਲਾਈ 

ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਾਹਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਜਭਆਚਾਰਕ ਸੁੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪਜਹਲ  'ਤੇ ਕੇਂਦਜਰਤ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਰਕਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ 

ਬੈਲਟ ਮਾਰਜਕੁੰਗ ਜਡਵਾਈਸ (BMD) ਲਈ ਵਿੱ-ਵੱਿ ਸੁਣਨ ਅਤ/ੇਿਾਂ ਜਵਜ਼ ਅਲ ਸਹਾਇਕ ਯੁੰਤਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਆਡੀਓ ਟੈਕਟਾਇਲ ਇੁੰਟਰਫੇਸ ਨਾਲ 

ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਿੋੜਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਜਹਲ  ਜਵੱਚ ਹੋਰ ਜਸਿਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਸਿਲਾਈ ਜਵੱਚ ਅਪਾਹਿ ਵੋਟਰਾ ਂਲਈ 

ਸਹੀ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ ਸਾਰ ੇਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਵਵਹਾਰਕ ਜਸਿਲਾਈ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਸੱਿਦੇ 

ਹਨ ਜਕ ਬੈਲਟ ਮਾਰਜਕੁੰਗ ਜਡਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।  

 

ਸੈਕਸਨ 4: ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੋਪ੍-ਆਫ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਥਾਨ 

ਵੋਟਰਜ਼ ਚਆੁਇਸ ਐਕਟ (VCA) ਮਾਡਲ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪੋਜਲੁੰਗ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਜਹਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਭਆਸ ਨਾਲੋਂ  

ਵੱਧ ਜਦਨਾਂ ਲਈ ਿੁੱਲੇ੍ ਰੱਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਜਦਵਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ, ਅਤ ੇਚੋਣ ਜਦਵਸ ਨ ੁੰ , ਕੱੁਲ ਚਾਰ ਜਦਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਤੁੰਨ ਜਦਨਾਂ 

ਦੌਰਾਨ ਿੁੱਲੇ੍ ਰਜਹਣਗ।ੇ ਚੋਣ ਜਦਵਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਦਵਸ ਨ ੁੰ , ਕੱੁਲ ਜਗਆਰਾਂ 11 ਜਦਨਾਂ ਲਈ ਵੀਹ ਸਥਾਨ ਦਸ (10) ਜਦਨਾਂ ਲਈ 

ਿੁੱਲੇ੍ ਰਜਹਣਗ।ੇ  

 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੋਟਰਜ਼ ਚਆੁਇਸ ਐਕਟ ਉਹਨਾ ਂਮਾਪਦੁੰਡਾਂ ਨ ੁੰ  ਸੱੈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਾਂ ਮਾਪਦੁੰਡਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕਾਉਟਂੀ ਨ ੁੰ  ਵੋਟਰਾ ਂਲਈ ਵਟੋ 

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: 

 

• ਚੋਣ ਜਦਵਸ ਤੋਂ ਦਸ (10) ਜਦਨ ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਕੇ, ਚੋਣ ਦੇ ਜਦਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਚੌਥੇ ਜਦਨ ਸਮੇਤ, ਕੱੁਲ ਸੱਤ (7) ਜਦਨਾਂ ਲਈ, 

ਹਰੇਕ 50,000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ (1) ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਅਜਧਕਾਰ ਿਤੇਰ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਚਲਾਇਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਿੱਥੇ 

ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ 
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•  ਚੋਣ ਜਦਵਸ ਤੋਂ ਜਤੁੰਨ (3) ਜਦਨ ਪਜਹਲਾ ਂਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਕੇ, ਅਤ ੇਚੋਣ ਦੇ ਜਦਨ ਸਮੇਤ, ਕੱੁਲ ਚਾਰ (4) ਜਦਨਾ ਂਲਈ, ਹਰੇਕ 10,000 

ਵੋਟਰਾ ਂਲਈ ਇਕੱ (1) ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਅਜਧਕਾਰ ਿੇਤਰ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਚਲਾਇਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਰ ੇਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਵੋਜਟੁੰਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਵਟੋਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (CVR) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਟੋਰ ਉਸੇ ਜਦਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਅਤ ੇਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਪੋਜਲੁੰਗ 

ਜਟਕਾਣੇ ਤਕੱ ਸੀਜਮਤ ਨਹੀ ਂਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਾਉਟਂੀ ਆਫ਼ ਅਲਾਮੇਡਾ ਜਵਚੱ ਜਕਸੇ ਇੱਕ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਜਟਕਾਣ ੇ'ਤੇ ਿਾਣ ਦਾ ਜਵਕਲਪ ਹੁੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਿੇਕਰ 

ਜਕਸੇ ਵੋਟਰ ਨ ੁੰ  ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀ ਂਹੈ ਿੋ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨ ੁੰ  ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੋਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਵੋਟਰਜ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਜਵਿੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਬਰਮੀ, 

ਖਮੇਰ, ਹ ਿੰਦੀ, ਕੋਰੀਅਨ, ਲਾਓਸੀਅਨ, ਮੀਆਂ, ਮਿੰਗੋਲੀਆਈ, ਪਿੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਹਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕੋਡ § 14201 ਦੀ 

ਅਨੁਪਾਲਣ ਹਵਿੱਚ ਚਣੁਾਵ ਉਪਖਤੇਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਹਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬੈਲਟ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ  ਨ ਅਤ ੇ

ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ  ਨ। ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਅਜਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਹੇਠਾਂ ਜਦੱਤੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਮੁੰਗ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਚੀਨੀ, 

ਸਪੈਜਨਸ਼, ਟੈਗਾਲੋਗ, ਅਤ ੇਵੀਅਤਨਾਮੀ। ਸਾਰ ੇਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 14201 ਅਤ ੇਵੋਜਟੁੰਗ ਰਾਇਟਸ ਐਕਟ 

ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 203 ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਦਂੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਵੋਟਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਹਬ ਤਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਚਤ ਸਥਾਨ ਅਤ ੇਸਟਾਫ਼ ਉਪਲਬਧ  ੋਣ ਅਤੇ ਹਜਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਲਾਭ  ੋਵੇਗਾ, Alameda 

County ਹਨਊਨਤਮ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਵਾਧੂ 11-ਹਦਨ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਨਊਨਤਮ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਛੇ (6) ਵਾਧੂ 4-ਹਦਨ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਿੰਚਾਹਲਤ 

ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰ ੀ  ੈ। ਸਾਰੇ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੁੰਮਕਾਿ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੋਣ ਦੇ ਜਦਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ ਂਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ੇ9:00 ਵਿੇ ਤੋਂ 

ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਿੇ ਤਕੱ ਹੋਣਗ।ੇ ROV ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਪਰਕਾਜਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਿੋ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਜਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਚੋਣ ਜਦਵਸ ਨ ੁੰ , ਸਾਰ ੇਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ (ਚੋਣ ਕੋਡ §4005) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰ ੇ7:00 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8:00 ਵਿੇ ਤੱਕ 

ਿੁੱਲੇ੍ ਰਜਹਣਗ।ੇ  

 

ਬੈਲਟ ਡਰੋਪ-ਆਫ ਸਥਾਨ 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੋਣ ਕੋਡ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਦੁੰਡਾਂ ਨ ੁੰ  ਸੱੈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਆੁਰਾ ਇੱਕ ਕਾਉਟਂੀ ਨ ੁੰ  ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਆਫ ਸਥਾਨ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰ 15,000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾ ਂਲਈ ਘਟੱ-ੋਘੱਟ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਚੋਣ ਜਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘਟੱ 28 ਜਦਨ 

ਪਜਹਲਾਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਦਵਸ ਸਮੇਤ ਜਨਯਮਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੁੰਜਟਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ 

ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੋਂ ਮੌਿ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਲੋੜੀਦੇਂ 24-ਘੁੰਟੇ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ ਬਾਕਸਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸੁੰਜਿਆ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰਣੀ ਜਵੱਚ ਜਦੱਤੀ 

ਗਈ ਹ:ੈ 

 

ਘੱਟੋ-ਘਟੱ ਲੋੜਾ ਂ

ਬੈਲਟ ਡਰੋਪ-ਆਫ ਸਥਾਨ: 

(ਹਰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ 1) 

63 

 
ROV ਨੇ ਸੂੰਭਾਵੀ 24-ਘੂੰਟੇ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍ ਬਾਕਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਤ਼ੁਲਨਾ ਮਾਪ੍ਦੂੰਡਾਂ ਵਵੱਚ (ਵੋਟ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਲੇਸਮੈਂਟ ਵਵਚਾਰਾਂ ਵਵੱਚ ਭਾਗ 1 

ਵਵੱਚ ਪ੍ਾਇਆ ਵਗਆ) ਸੂੰਦਰਵਭਤ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੀ ਭ ਗੋਵਲਕ ਸਵਥਤੀ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀਆ ਂਪ੍ਰਤਾਂ ਦ ੇਨਕਸੇ ਨਾਲ 

ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਲਈ ਢ਼ੁਕਵੇਂ 24-ਘੂੰਟ ੇਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍ ਬਾਕਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਹਨ। 
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ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ 

ROV ਕੋਲ ਵੋਜਟੁੰਗ ਪਰਜਕਜਰਆ ਜਵਚੱ ਜਵਘਨ ਨ ੁੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ, ਚੋਣਾ ਂਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾ ਂਦੌਰਾਨ, ਹਠੇਾਂ ਜਦੱਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਸੁਰੱਜਿਆ ਉਪਾਅ 

ਹੋਣਗ:ੇ 

ਰੋਕਥਾਮ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਉਪ੍ਾਅ ਉਦੇਸ 

ਜਮਆਰੀ ਸੁਰੱਜਿਆ ਉਪਾਅ ਚੋਣ-ਸਬੁੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤ ੇਉਪਕਰਣ ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਚ ਨ ੁੰ  ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਅੁੰਤ ਜਵਚੱ 

ਜਕਸੇ ਵੀ ਸੁੰਭਾਵੀ ਰਕੁਾਵਟ ਨ ੁੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ: 

• ਸਟਾਫ ਨ ੁੰ  ROV ਰਾਹੀ ਂਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ID ਬੈਿ ਪਜਹਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੁੰਦੀ ਹ ੈ

• ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਵੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਵਜ਼ਟਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨਾ 

ਅਤ ੇਉਨਾ੍ਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹ ੈ

• ROV ਦੇ ਕੁੰਜਪਊਟਰ ਸਰਵਰ ਰ ਮ ਅਤ ੇਬੈਲਟ ਰ ਮ ਹਮੇਸਾਂ ਬੈਿ ਵਾਲੀ ਸੀਜਮਤ 

ਪਹੁੁੰਚ ਅਤ ੇਵੀਡੀਓ ਜਨਗਰਾਨੀ ਦਆੁਰਾ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਹੁੁੰਦੇ ਹਨ 

ਸਰਵਰ ਅਤ ੇਨੱੈਟਵਰਕ ਬੈਕਅਪੱ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਜਵੱਚ ਜਵਘਨ ਨ ੁੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੱੁਿ ਸਰਵਰ ਿਾ ਂਨੱੈਟਵਰਕ ਨ ੁੰ  ਹੇਠਾ ਂ

ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ 

• ROV ਦੀ ਵੋਜਟੁੰਗ ਪਰਣਾਲੀ, ਬੈਲਟ ਲੇਆਉਟ ਅਤ ੇਜਡਜ਼ਾਈਨ, ਅਤ ੇਚੋਣ ਪਰਬੁੰਧਨ 

ਪਰਣਾਲੀ (EMS) ਗਤੀਜਵਧੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਿੇਤਰ ਜਵੱਚ ਸਜਥਤ ਹੁੁੰਦੀ ਹ ੈ

• ਇਸ ਡੇਟਾ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ ਮੱੁਿ ਸਰਵਰ ਦੇ 

ਡਾਊਨ ਹਣੋ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।  

• ਵੋਟਰ ਡੇਟਾ, ਵੋਜਟੁੰਗ ਪਰਣਾਲੀ, ਅਤੇ EMS ਜਵੱਚ ਕੀਤੀਆ ਂਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ 

ਜਨਯਮਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਜਵੱਚ ਬੈਕਅੱਪ ਜਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਬੈਕਅਪੱ ਸੱੈਟ ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਉਪਕਰਣ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਿਾਏ ਤਾ ਂਵੋਜਟੁੰਗ ਪਰਜਕਜਰਆ ਜਵੱਚ ਜਵਘਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 

ਕਰਨ ਲਈ:  

• ਿੇਕਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਿ ਦਾ 

ਉਪਕਰਣ ਨ ੁੰ  ਵਰਤੋਂ ਿਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਭਾਗ ਕੋਲ ਵਾਧ  ਉਪਕਰਣ 

ਉਪਲਬਧ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਵੋਜਟੁੰਗ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਟੋਰਾ ਂਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਿਾਰੀ ਰੱਿ 

ਸਕ।ੇ 

• ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਧ  ਉਪਕਰਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂਹੁੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੋਜਟੁੰਗ ਿਾਰੀ ਰੱਿਣ 

ਲਈ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਹ ਇਿਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੁੰਦੀ ਹ ੈ
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ਸੁੰਕਟਕਾਲੀਨ ਯੋਿਨਾ (Contingency Plan)  

ROV ਇਕੱ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਜਵੱਚ ਜਕਸੇ ਵੀ ਰਕੁਾਵਟ ਨ ੁੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਿੇਕਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਵਘਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂROV ਦੇ ਚੋਣ ਵਰਕਰ ਵੋਟਰਾ ਂਨ ੁੰ  ਦ ਿੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾ ਂ 'ਤ ੇਭੇਿਣਗੇ। ਉਜਚਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ROV ਕਾਨ ੁੰ ਨ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰਾਿ ਦੇ 

ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੁੰ  ਵੀ ਸ ਜਚਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇਵਟੋਰਾ ਂਨ ੁੰ  ਸ ਜਚਤ ਕਰਨ ਨ ੁੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨ ੁੰ  ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਿੇਕਰ 

ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਿਾਂ ਕਈੋ ਹੋਰ ਗੜਬੜ ਹੁੁੰਦੀ ਹ ੈਿੋ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਿਾਂ VBM ਦੀ ਡਰੌਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਭੌਜਤਕ ਸਮਰੱਥਾ ਿਾ ਂ

ਜਵਹਾਰਕਤਾ ਨ ੁੰ  ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਵਟੋਰਾ ਂਨ ੁੰ  ਜਕਸੇ ਜਵਕਲਜਪਕ ਸਥਾਨ 'ਤ ੇਭੇਿਣ ਲਈ ਵਾਧ  ਸ ਚਨਾਵਾਂ, ਸੁੰਕੇਤ ਅਤ ੇਸਟਾਫ ਉਪਲਬਧ 

ਹੋਵੇਗਾ। ਿੇਕਰ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆ ਂਬੁੰਦ ਕਰ ਜਦੱਤੀਆ ਂਿਾਣ, ਤਾ ਂਚੋਣ ਵਰਕਰ ਕਲੈੀਫੋਰਨੀਆ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤ ੇਬਲੈਟ 

ਮੈਨ ਫੈਕਚਜਰੁੰਗ ਅਤ ੇਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੋਜਟੁੰਗ ਉਪਕਰਣ ਅਤ ੇਸਾਰੀਆਂ ਵੋਜਟੁੰਗ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਲਈ ਿਾਤ ੇ

ਨ ੁੰ  ਤੁਰੁੰਤ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਕਰਨਗੇ।  
 

  

ਵੋਜਟੁੰਗ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦਾ ਬਕੈਅੱਪ ਲੈਣਾ ਜਕਸੇ ਵੀ ਵੋਜਟੁੰਗ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਿਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤ ੇਵੋਜਟੁੰਗ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ 

ਜਵੱਚ ਜਵਘਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ:  

• ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੰਟਨੇਰਾਂ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰੱਿੀ 

ਿਾਵੇਗੀ 

• ਅਜਿਹੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵੱਚ ਿਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਨ ੁੰ  ਮ ਵ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਤ ੇ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆ ਂਮੌਿ ਦਾ ਸਪਲਾਈਆ ਂਨ ੁੰ  ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ, 

ਤਾ ਂਬੈਕਅਪੱ ਸਪਲਾਈ ਨਵੀ ਂਸਾਈਟ ਨ ੁੰ  ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਬਾਇ 

ਹੋਣਾ 

ਵੋਜਟੁੰਗ ਪਰਜਕਜਰਆ ਜਵੱਚ ਜਵਘਨ ਨ ੁੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਗੈਰ-

ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ 

• ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ 

ROV ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਨਾਲ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ 

• ਜਸਜਿਅਤ ਬੈਕਅੱਪ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ ਚੀ ਮੱੁਿ ROV ਦਫਤਰ ਦਆੁਰਾ ਸੁੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਿੀ 

ਿਾਵੇਗੀ 

ਸ਼ੱਕੀ ਜਵਅਕਤੀ ਿਾਂ ਵਸਤ  ਲਈ ਪਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਿੇਕਰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਜਵਅਕਤੀ ਿਾਂ ਵਸਤ  ਜਦਿਾਈ ਜਦੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਵੋਜਟੁੰਗ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਜਵੱਚ 

ਜਵਘਨ ਨ ੁੰ  ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ: 

• ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਜਥਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ROV ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜਿਆ 

ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ 

ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੈਨ ਅਲ ਜਸਸਟਮ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਵੋਜਟੁੰਗ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਿਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੋਜਟੁੰਗ ਪਰਜਕਜਰਆ ਜਵਘਨ ਦੀ 

ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ: 

• ਵੋਜਟੁੰਗ ਪਰਜਕਜਰਆ ਨ ੁੰ  ਿਾਰੀ ਰੱਿਣ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰ ੇਫੁੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤ ੇ

ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 



   
 

Rev. 04/18/2022 30 
 

ਸੈਕਸਨ 5: ਮਿੱਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਬੈਲਟ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪ੍ਨੀਯਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ (Vote Center Ballot Security and Privacy Plans) 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਲੇਆਊਟ  

ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਘੱਟੋ-ਘਟੱ 40'x 40' ਦੇ ਹੋਣਗ ੇਤਾ ਂਿੋ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਜਨੱਿੀ ਵੋਜਟੁੰਗ ਿੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਥਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਪਰਵਾਹ ਨ ੁੰ  

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਸਕ।ੇ ਵਟੋਰ ਪਜਹਲਾਂ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਟਬੇਲ 'ਤੇ ਿਾਣਗ,ੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਈ-ਪੋਲ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਨ ੁੰ  

ਪੁੱਜਛਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਕੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਿਾ ਂਬੈਲਟ ਮਾਰਜਕੁੰਗ ਜਡਵਾਈਸ 'ਤੇ ਵਟੋ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਕੀ ਉਨ੍ਾਂ ਨ ੁੰ  ਭਾਸ਼ਾ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੋਟਰ ਬੈਲਟ ਔਨ ਜਡਮਾਡਂ ਜਪਰੁੰਟਰਜ਼ ਟਬੇਲ 'ਤ ੇਿਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੈਲਟ ਅਜਧਕਾਰੀ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਿੇਤਰ 

ਲਈ ਬੈਲਟ ਜਪਰੁੰਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਫਰ ਵੋਟਰ ਨ ੁੰ  ਵੋਜਟੁੰਗ ਬ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਨ ੁੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਰਦੇਜਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਵੋਟਰ ਨ ੁੰ  

ਜਫਰੋਜ਼ੀ ਅਜਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਟਰਾਲੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜਕ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਉਜਂਟੁੰਗ ਸਹ ਲਤ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਿਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਟੋ ਵਾਲੀ 

ਬੈਲਟ ਿਮ੍ਾ ਂਕਰਾ ਦੇਣ। ਿੇਕਰ ਵੋਟਰ ਇਲੱੈਕਟਰਾਜਨਕ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਵਟੋਰ ਨ ੁੰ  ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਜਧਕਾਰੀ ਨ ੁੰ  

ਜਨਰਦੇਜਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਵੋਟਰ ਨ ੁੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਲਟ ਮਾਰਜਕੁੰਗ ਜਡਵਾਈਸ 'ਤ ੇਇੱਕ ਬਲੈਟ ਐਕਟੀਵਟੇ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ 

ਨ ੁੰ  ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਜਪਰੁੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਆਪਣੀ ਜਪਰੁੰਟ ਕੀਤੀ ਬੈਲਟ ਨ ੁੰ  ਜਫਰੋਜ਼ੀ ਅਜਧਕਾਰਤ ਬਲੈਟ ਟਰਾਲੀ 

ਜਵੱਚ ਿਮ੍ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਹਾ ਿਾਦਂਾ ਹੈ।  

ਵੋਜਟੁੰਗ ਸੁਰੱਜਿਆ 

ਵੋਟਰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ, ਅਿੁੰਡਤਾ ਅਤ ੇਸੁਰੱਜਿਆ ਨ ੁੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰ ੇਜ਼ਰ ਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਿਾ ਰਹ ੇਹਨ। ਕਾਉਟਂੀ ਦੇ ਸਾਰ ੇ

ਵੋਟਰ ਡੇਟਾ ਨ ੁੰ  ਸੁਰੱਜਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਸਰਵਰਾ ਂਜਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਿਾਦਂਾ ਹ ੈਿੋ ਕਾਉਟਂੀ ਸਟਾਫ ਦਆੁਰਾ ਵਰਤੋਂ 

ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ ਡੈਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਜਿਆ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

 

ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਵਿੇ, ਵੋਜਟੁੰਗ ਪਰਣਾਲੀ ਏਅਰ-ਗੈਪ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਕ ਇਸਦੀ ਬਾਹਰੀ ਕੁੰਜਪਊਟਰ ਨੱੈਟਵਰਕ ਤੱਕ ਕਈੋ 

ਪਹੁੁੰਚ ਨਹੀ ਂਹ।ੈ ਵੋਜਟੁੰਗ ਪਰਣਾਲੀ ਵੀ ਮੱੁਿ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਿੇਤਰ ਜਵੱਚ ਸਜਥਤ ਹੈ, ਿੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਜਨਗਰਾਨੀ ਨਾਲ 

ਬੈਿ ਪਹੁੁੰਚ ਦਆੁਰਾ ਸੀਜਮਤ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ। 

 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾ ਂ 'ਤ,ੇ ਸਟਾਫ਼ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਅਤ ੇਵੋਟਰ ਇਜਤਹਾਸ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਚ ਹੁੁੰਦੀ ਹ ੈ

ਜਕਉਜਂਕ ਉਹ ਜਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਆਉਦੇਂ ਹਨ। ਕਈੋ ਵੀ ਵੋਟਰ ਡੇਟਾ ਿੋ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਵਟੋ ਕੇਂਦਰਾ ਂ

ਅਤੇ ਕਾਉਟਂੀ ਡੇਟਾ ਸਰਵਰਾ ਂਜਵਚਕਾਰ ਸੁੰਚਾਜਰਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨ ੁੰ  ਨਵੀਨਤਮ ਐਨਜਕਰਪਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਏਨਜਕਰਪਟ 

ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾ ਂ'ਤ ੇਜਸਰਫ਼ ਿਾਸ ਚੋਣ ਜਡਵਾਈਸਾਂ ਅਤ ੇਉਪਕਰਣਾ ਂਨ ੁੰ  ਵੋਟਰਾ ਂਦੇ ਡੇਟਾ ਤਕੱ ਪਹੁੁੰਚ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਜਦੱਤੀ ਿਾਦਂੀ ਹ ੈ

ਅਤੇ ਡੇਟੇ ਨ ੁੰ  ਟਰਾਂਜਜ਼ਟ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਏਨਜਕਰਪਟ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
  

ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਮੱਤਦਾਨ (VBM) ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਬੈਲਟ ROV ਦੇ ਮੱੁਿ ਦਫ਼ਤਰ ਜਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਜਗਣਤੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਤੱਕ ਸੁਰੱਜਿਅਤ 

ਕਮਜਰਆਂ ਜਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ, VBM ਬੈਲਟ ਜਲਫ਼ਾਜਫ਼ਆ ਂ'ਤੇ ਦਸਤਿਤਾ ਂਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਿੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਸਕ ੇਜਕ ਹਰੇਕ ਬੈਲਟ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਿਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ, ਬੈਲਟ ਕੱਢੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਕਰਮਬਧੱ ਕੀਤ ੇਿਾਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਗਣਤੀ ਲਈ ਿਮ੍ਾਂ ਕਰਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਗਣਤੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਲਟ ਜਫਰ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਜਕ ਉਹਨਾ ਂਨ ੁੰ  ਸੁੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ROV 

ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਜਵੱਚ ਨਹੀ ਂਜਲਿਾਇਆ ਿਾਂਦਾ। 
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ਸੈਕਸਨ 6: ਬਜਟ  

 

ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ROV) ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰ ੇਸ ਜਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਵਸ਼ਾਲ ਿਾਲ ਜਵਛਾਉਣ ਲਈ 

ਲੋੜੀਦੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਇਕੱ ਬਿਟ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤ ੇਯੋਿਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਜਨਤ ਬਿਟ ਜਵੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤ ੇਆਊਟਰੀਚ ਨਾਲ 

ਿੁੜੇ ਹੋਰ ਿਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂਹਨ। ਬਿਟ ਦਾ ਜਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੇਠਾਂ ਜਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਜਵੱਚ ਜਦਿਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ: 

ਗਤੀਜਵਧੀ ਬਿਟ 

ਕੁਿੱਲ ਇਸਸਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ $115,000 

ਅਿਬਾਰ ਜਵਜਗਆਪਨ/ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ/ਜਪਰੁੰਟ 

ਜਵਜਗਆਪਨ 

$100,000 
 

ਰੇਡੀਓ ਸਪੌਟਜ਼ $15,000 

ਕੁਿੱਲ ਆਊਟਰੀਚ $1,135,000 

ਆਊਟਰੀਚ ਸਪਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ $4,000 

ਗਤੀਜਵਧੀਆ ਂ'ਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤ ਆ ਂ $14,000 

CBO ਵੁੰਡ ਲਈ ਆਊਟਰੀਚ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤ ਆ ਂ $1,800 
 

ਆਊਟਰੀਚ ਉਪਕਰਣ $8,000 

ਕਾਊਟਂੀ ਦੀ ਜਪਰੁੰਟਡ ਸਮੱਗਰੀ $6,000 

ਜਕਰਾਏ ਦੇ ਵਾਹਨ ਅਤ ੇਈਧਂਨ $1,200 

ਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਲਈ 2 ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਜਲੁੰਗ $1,100,000 

 
 
 

ਿਰਚੇ VCA-ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਿਰਚੇ ਸਤੁੰਬਰ 14, 2021, CA 

ਗਵਰਨੇਟੋਰੀਅਲ ਰੀਕਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 

(ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਚੋਣ) 

VCA ਚੋਣ ਿਰਚੇ* 

  

ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀ $519,720.56 $519,720.56 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਕਰਾਇਆ $21,671.97 $21,671.97 

ਇਸ਼ਜਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤ ੇਆਊਟਰੀਚ $557,500.76 $1,250,000.00 
                  * ਪਰਸਤਾਜਵਤ ਬਿਟ 

ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਚੋਣਾ ਂਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਲੁੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਰਜਚਆਂ ਅਤ ੇਬੱਚਤਾਂ 'ਤੇ 

ਵੋਟਰਜ਼ ਚਆੁਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰੱਿੇਗਾ। 
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24-ਘੰਟੇ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਬਾਕਸ 

ਐਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਟਂੀ ਜਵੱਚ 24-ਘੁੰਟੇ ਬੈਲਟ ਡਰਾਪ ਬਾਕਸ ਦੇ ਜਟਕਾਜਣਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁੰਪ ਰਨ ਸ ਚੀ ਹਠੇਾਂ ਸ ਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
24-ਘੁੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈਲਟ ਡਰਾਪ ਬਾਕਸ ਹਰੇਕ ਪਰਾਂਤ-ਜਵਆਪੀ ਅਤ ੇਕਾਊਟਂੀ ਚੋਣਾ ਂਤੋਂ 29 ਜਦਨ ਪਜਹਲਾਂ ਿੁੱਲੇ੍ ਹੁੁੰਦੇ ਹਨ। 
 

ਸਸਹਰ/ਿੇਤਰ ਨਾਮ ਪ੍ਤਾ 
Albany Albany City Hall Albany City Hall 1000 San Pablo Ave. 94706 

Ashland REACH Ashland Youth Center 16335 E 14th St. San Leandro, CA 94578 

Alameda Alameda City Hall Alameda City Hall (cross streets of Santa Clara 
Ave. and Oak St.) 2263 Santa Clara Ave. 94501 

Alameda College of Alameda College of Alameda  

Alameda Bay Farm Island Library/ Park 3221 Mecartney  94502 

Berkeley Berkeley Civic Center Bldg. 2180 Milvia St. 94704 

Berkeley University of California Berkeley University of California Berkeley - Between 
Sather Gate and Architects & Engineers Building 

Berkeley Frances A. Rec. Center 2800 Park Street 94702  

Berkeley Claremont Branch Library 2940 Benvenue, Avenue, 94705 

Berkeley North Branch Library 1170 The Alameda, 94707  

Berkeley Berkeley Public Library West 
Branch 

1125 University Ave, 94702  

Cherryland Cherryland Park Grove Way, Hayward  

Castro Valley Castro Valley Library 3600 Norbridge Ave, 94546 

Castro Valley Castro Valley Community Center 18988 Lake Chabot Rd, 94546 

Castro Valley Bay Trees Park 19855 Cull Canyon 94546  

Dublin Dublin City Offices Dublin City Offices 100 Civic Plaza Dublin, CA 
94568 

Dublin The Wave  4201 Central Parkway, 94568 

Emeryville Emeryville City Hall 1333 Park Ave. 94608 

Fremont Fremont City Building 3300 Capitol Ave., Building A, 94538 

Fremont Centerville Library 3801 Nicolet Ave, 94536 

Fremont Irvington Library 41825 Greenpark Dr., 94538 

Fremont Northwestern Polytechnic 
University 

47671 Westinghouse Drive, 94539 

Fremont Ohlone College Ohlone College - Building 19 
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ਸਸਹਰ/ਿੇਤਰ ਨਾਮ ਪ੍ਤਾ 
Fremont Niles Library 150 I St., 94536 

Fremont Fremont Main Library 2400 Stevenson Blvd., 94538 

Fremont East Bay Depot Cafe 37260 Fremont Blvd., 94536 

Fairview San Felipe Community Park 2058 D St., 94541 

Hayward Hayward City Hall 777 B St., 94541 

Hayward CSUEB California State University - Between Old and 
New University Union 

Hayward Chabot College 25555 Hesperian Blvd., 94545, Near Bus Stop 
on Campus, close to the 200 Building 

Hayward Hayward Hall of Justice 24405 Amador St, 94544 

Hayward Hayward Weekes Community 
Center 

27182 Patrick Avenue, 94544 

Livermore Livermore City Hall 1052 South Livermore Ave., 94550 

Livermore Livermore Public Library – 
Rincon Branch 

725 Rincon Ave., 94551 

Livermore Summit Park 6329 Tioga Pass Ct, 94551 

Newark Newark City Hall 37101 Newark Blvd., 94560 

Newark Newark Community Center Park 35501 Cedar Blvd., 94560 

Oakland Alameda County Administration 
Building 

1221 Oak St., 94612  

Oakland Rene C. Davidson Courthouse 1225 Fallon St., 94612 

Oakland Alameda County Registrar of 
Voters 

1225 Fallon St. Room G-1, 94612 

Oakland Samuel Merritt University 450 30th St., 94609 

Oakland Merritt College 12500 Campus Dr., 94619 

Oakland Highland Hospital 1411 E 31st St., 94602  

Oakland Recreation center 6300 Moraga Ave., 94611  

Oakland Temescal Walgreens 5055 Telegraph Ave., 94609 

Oakland Rainbow Recreation Center 5800 International Blvd., 94621  

Oakland Eastmont Wellness 7200 Bancroft Avenue, 94605 

Oakland Keller Market  4400 Keller Ave., 94605  
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ਸਸਹਰ/ਿੇਤਰ ਨਾਮ ਪ੍ਤਾ 
Oakland Peralta Hacienda Historical Park 2496 Coolidge Avenue, 94601  

Oakland Cesar E. Chavez Library - 
Fruitvale 

3301 E 12th St #271, 94601 Library/BART 

Oakland DeFremery Park 1651 Adeline Street, 94607 

Oakland Roots Community Center 9925 International Blvd, 94603  

Oakland Goodwill- Laurel 3525 MacArthur Blvd., 94619 

Oakland Woodminster Market 5000 Woodminster Lane, 94602 

Oakland Warehouse 8000 Capwell Dr., 94621 

Piedmont Piedmont Highland Way and Mountain Avenue, 94611 

Pleasanton Pleasanton City Hall 123 Main St. 94566 

Pleasanton Dolores Bengston Aquatic 
Center 

4455 Black Avenue, 94566 

Pleasanton Pleasanton Sports Complex 5800 Parkside Dr., 94588 

San Leandro San Leandro Civic Center 835 East 14th St., 94577 

San Leandro Fairmont Hospital - Building 
Maintenance Department  

15400 Foothill Blvd., 94578 

San Leandro Manor Branch Library 1241 Manor Blvd., 94579 

San Leandro San Leandro Hospital 13855 E 14th St., 94578 

San Lorenzo San Lorenzo Library 395 Paseo Grande, 94580 

Union City Union City City Hall 34009 Alvarado-Niles Rd., 94587 

Union City Contempo Park  32300 Meteor Drive, 94587 

Union City Holly Community Center 31600 Alvarado Blvd., 94587 
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ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁੰਭਾਵੀ ਟਟਕਾਣ ੇ 

 ਰੇਕ ਪਰਾਤਂ-ਹਵਆਪੀ ਅਤ ੇਕਾਊਟਂੀ-ਹਵਆਪੀ ਚੋਣਾ ਂਵਾਸਤੇ ਐਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਟਂੀ ਹਵਿੱਚ ਕੁਿੱਲ 100 ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ  ਣੋਗੇ।  ੇਠਾਂ ਹਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾ ਂਦੀ ਸਿੰਪੂਰਨ ਸੂਚੀ ਨੂਿੰ  ਨ ੀ ਂਦਰਸਾਉਦਂੀ। ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਟਕਾਹਣਆ ਂਦੀ ਅਿੰਹਤਮ ਸੂਚੀ ਚੋਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਹ ਤ 

www.acvote.org ਹਵਖੇ ਰਹਜਸਟਰਾਰ ਆਫ੍ ਵੋਟਰਜ਼ ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 ਸੁੰਭਾਵੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ (ਸੂਚੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਈ – ਚੋਣ ਪਰਟਕਟਰਆ ਅਜ ੇਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ)  

ਇ ਨਾ ਂਹਦਨਾਂ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤ,ੇ ਭਾਗ 1: ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਤਹ ਤ ਚੋਣ ਪਰਸਾਸਨ 

 

ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ 
ਕਮਰਾ 

(ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) 
ਪ੍ਤਾ # ਸਦਨ ਲਈ 

1ST CONGREGATIONAL CH 
OF ALAMEDA 

FELLOWSHIP 
HALL 

1912 CENTRAL AVE 
ALAMEDA 

4 

81ST AVE BRANCH LIBRARY   1021 81ST AVE OAKLAND 4 

ALAMEDA COUNTY 
ELECTRICAL JATC 

  14600 CATALINA ST SAN 
LEANDRO 

11 

ALAMEDA COUNTY OFFICE 
BUILDING 

PUBLIC 
HEARING RM 

224 W WINTON AVE 
HAYWARD 

4 

ALBANY  REC & COMM 
SERVICES 

COMMUNITY 
CENTER 

1249 MARIN AVE ALBANY 4 

ALLEN TEMPLE 
GYM 8501 INTERNATIONAL BLVD 

OAKLAND 
4 

BASERO MOBILE PARK 
SOCIAL HALL 4141 DEEP CREEK RD 

FREMONT 
4 

BERKELEY ADULT SCHOOL 
GYM 1701 SAN PABLO AVE 

BERKELEY 
4 

BERKELEY HIGH SCHOOL  
GYM 1980 ALLSTON WAY 

BERKELEY 
4 

BETH EDEN BAPTIST 
CHURCH 

FLC 
1183 10TH ST OAKLAND 4 

BETHEL PRESBY CHURCH 
MPR/FIRESIDE 14235 BANCROFT AVE SAN 

LEANDRO 
4 

BOTHWELL ARTS CENTER EAST END 2466 8TH ST LIVERMORE 11 

BOYS AND GIRLS CLUB 
  2200 SAN LEANDRO BLVD 

SAN LEANDRO 
4 

BROOKEVALE ELEM 
SCHOOL 

  3400 NICOLET AVE 
FREMONT 

4 

BUENA VISTA UNITED 
METHODIST CH 

SOCIAL HALL 2311 BUENA VISTA AVE 
ALAMEDA 

4 

BURCKHALTER ELEM 
SCHOOL 

  3994 BURCKHALTER AVE 
OAKLAND 

4 

CAL STATE UNIV EAST BAY 
  25800 CARLOS BEE BLVD 

HAYWARD 
4 

CASTRO VALLEY LIBRARY 
  3600 NORBRIDGE AVE 

CASTRO VALLEY 
4 

http://www.acgov.org/
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ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ 
ਕਮਰਾ 

(ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) 
ਪ੍ਤਾ # ਸਦਨ ਲਈ 

CELEBRATION CHURCH 
ROOM 2 1135 BLUEBELL DR 

LIVERMORE 
4 

CENTRAL BAPTIST CHURCH 
WORSHIP 
CENTER 

2133 CENTRAL AVE 
ALAMEDA 

11 

CHABOT COLLEGE 
EVENT CENTER 25555 HESPERIAN BLVD 

HAYWARD 
11 

CHURCH OF THE 
TRANSFIGURATION 

HALL 4000 E. CASTRO VALLEY 
BLVD CASTRO VALLEY 

11 

CHURCH ON THE CORNER 
SANCTUARY 

1319 SOLANO AVE ALBANY 4 

COLLEGE OF ALAMEDA 
  555 RALPH APPEZZATO 

MEMORIAL PKWY ALAMEDA 
4 

COMMUNITY OF CHRIST 
FREMONT 

  34050 PASEO PADRE PKWY 
FREMONT 

4 

CORNERSTONE 
FELLOWSHIP 

FELLOWSHIP 
HALL 

180 LEWELLING BLVD SAN 
LORENZO 

11 

DOWNTOWN HAYWARD 
PUBLIC LIBRARY 

  
888 C ST HAYWARD 4 

DUBLIN CIVIC CENTER 
REGIONAL 
MEETING ROOM 

100 CIVIC PLAZA DUBLIN 4 

DUBLIN UNIFIED SCH 
DISTRICT 

BOARDROOM 
7471 LARKDALE AVE DUBLIN 11 

EAST OAKLAND SENIOR 
CENTER 

MULTIPURPOSE 
9255 EDES AVE OAKLAND 4 

EASTMONT TOWN CENTER 
ENTRANCE F 

UNIT 52 7200 BANCROFT AVE 
OAKLAND 

11 

ED ROBERTS CAMPUS   3075 ADELINE ST BERKELEY 4 

ELMHURST MIDDLE 
SCHOOL 

GYM 
1800 98TH AVE OAKLAND 11 

EMERYVILLE SENIOR 
CENTER 

  
4321 SALEM ST EMERYVILLE 4 

EPWORTH UNITED 
METHODIST CHURCH 

FELLOWSHIP 
HALL 

1953 HOPKINS ST BERKELEY 4 

FAIRVIEW ELEMENTARY 
SCHOOL 

  
23515 MAUD AVE HAYWARD 4 

FAIRWAY PARK BAPTIST 
CHURCH 

  
425 GRESEL ST HAYWARD 4 

FIRE STATION 6 APP BAY 4550 EAST AVE LIVERMORE 4 

FREMONT ADULT SCHOOL 
  4700 CALAVERAS AVE 

FREMONT 
4 

FREMONT HIGH SCHOOL 
  4610 FOOTHILL BLVD 

OAKLAND 
4 

FREMONT MAIN LIBRARY 
FUKUYA 2400 STEVENSON BLVD 

FREMONT 
11 
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ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ 
ਕਮਰਾ 

(ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) 
ਪ੍ਤਾ # ਸਦਨ ਲਈ 

FRUITVALE ELEMENTARY 
SCHOOL 

  
3200 BOSTON AVE OAKLAND 4 

HALCYON BAPTIST CHURCH 
  2860 HALCYON DR SAN 

LEANDRO 
4 

HARVEST PARK MIDDLE 
SCHOOL 

GYM 4900 VALLEY AVE 
PLEASANTON 

4 

HINDU COMMUNITY AND 
CULTURAL CENTER 

KEDARNATH 
ROOM 

1232 ARROWHEAD AVE 
LIVERMORE 

11 

HIRING HALL - 
CHERRYLAND 

  
1050 MATTOX RD HAYWARD 11 

HOLY CROSS LUTHERAN 
CHURCH 

FELLOWSHIP 
HALL 

1020 MOCHO ST LIVERMORE 4 

IRVINGTON LIBRARY 
LIBRARY 41825 GREENPARK DR 

FREMONT 
4 

ISLAMIC CENTER ON 
FREMONT 

LADIES GYM 
AREA 

42412 ALBRAE ST FREMONT 4 

ITLONG VERA-CRUZ 
MIDDLE SCHOOL 

  31604 ALVARADO BLVD 
UNION CITY 

4 

JACK LONDON AQUATIC 
CENTER 

  115 EMBARCADERO 
OAKLAND 

4 

JAMES LEITCH ELEM 
SCHOOL 

  47100 FERNALD ST 
FREMONT 

4 

JAMES LOGAN HIGH 
SCHOOL 

GYM 
1800 H ST UNION CITY 4 

JOAQUIN MILLER CENTER 
ASSEMBLY 
ROOM 

3594 SANBORN DR 
OAKLAND 

4 

LAKE MERRITT UNITED 
METH CHURCH 

  1330 LAKESHORE AVE 
OAKLAND 

4 

LAKESIDE PARK GARDEN 
VISTA ROOM 666 BELLEVUE AVE 

OAKLAND 
4 

LIFE ADVENTIST CH OF 
BERKELEY 

  
2236 PARKER ST BERKELEY 4 

LIFE WEST COLLEGE 
  25001 INDUSTRIAL BLVD 

HAYWARD 
4 

LIVERMORE VALLEY 
ACADEMY 

ROOM 16 557 OLIVINA AVE 
LIVERMORE 

4 

LONGFELLOW SCHOOL GYM 1522 WARD ST BERKELEY 4 

MILLS COLLEGE 
HAAS GYM IN 
JUNE & SU IN 
NOV. 

5000 MACARTHUR BLVD 
OAKLAND 

4 

MONTERA MIDDLE SCHOOL MPR 5555 ASCOT DR OAKLAND 4 

MUSLIM COMMUNITY 
CENTER 

BANQUET HALL 5724 W LAS POSITAS BLVD 
PLEASANTON 

11 

NEW HAVEN ADULT 
SCHOOL 

MPR 
600 G ST UNION CITY 4 
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ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ 
ਕਮਰਾ 

(ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) 
ਪ੍ਤਾ # ਸਦਨ ਲਈ 

NEWARK PUBLIC LIBRARY 
MEETING ROOM 37055 NEWARK BLVD 

NEWARK 
11 

OAKLAND PUBLIC LIB 
ROCKRIDGE BRANCH 

2ND FLOOR 5366 COLLEGE AVE 
OAKLAND 

4 

OAKLAND TECH HIGH 
SCHOOL 

GYM 
4351 BROADWAY OAKLAND 11 

PALMA CEIA BAPTIST 
CHURCH 

BENNETT HALL 
28605 RUUS RD HAYWARD 4 

PALOMARES HILLS REC CTR 
  6811 VILLAREAL DR  

CASTRO VALLEY 
4 

PIEDMONT VETERANS 
MEMORIAL BLDG 

BALLROOM 401 HIGHLAND AVE 
PIEDMONT 

4 

PLEASANTON MIDDLE 
SCHOOL 

GYM 5001 CASE AVE 
PLEASANTON 

4 

PRESCOTT SCHOOL MPR 920 CAMPBELL ST OAKLAND 11 

ROSA PARKS SCHOOL 
MULTI-USE 
ROOM 

920 ALLSTON WAY 
BERKELEY 

4 

SAN LORENZO COMM CH 
SOCIAL HALL 945 PASEO GRANDE 

SAN LORENZO 
4 

SANTA RITA PUBLIC 
WORKS 

CONFERENCE 
ROOM 

4825 GLEASON DR DUBLIN 4 

SHEPHERED OF THE HILLS 
LUTHERAN CHURCH 

  401 GRIZZLY PEAK BLVD 
BERKELEY 

4 

SIKH TEMPLE 
CANOPY 300 GURDWARA RD 

FREMONT 
4 

SL VETERANS MEMORIAL 
BLDG 

  1105 BANCROFT AVE SAN 
LEANDRO 

4 

SOUTH SHORE CENTER   2130 OTIS DRIVE ALAMEDA 4 

ST CLEMENTS CHURCH 
MCCOLLUM 
HALL 

750 CALHOUN ST HAYWARD 4 

ST COLUMBA CATHOLIC 
CHURCH 

  6401 SAN PABLO AVE 
OAKLAND 

4 

ST JARLATH CHURCH 
  2620 PLEASANT ST 

OAKLAND 
4 

ST JOHN EPISCOPAL 
CHURCH 

  
1707 GOULDIN RD OAKLAND 4 

TEMPLE ISRAEL 
SOCIAL HALL 3183 MECARTNEY RD 

ALAMEDA 
4 

THE SILLIMAN CENTER   6800 MOWRY AVE NEWARK 4 

THE WAVE 
COMMUNITY 
ROOM 

4201 CENTRAL PARKWAY 
DUBLIN 

4 

THINK COLLEGE NOW 
GYM 2825 INTERNATIONAL BLVD 

OAKLAND 
4 

THOMAS S HART MIDDLE 
SCHOOL 

GYM 4433 WILLOW RD 
PLEASANTON 

4 
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ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ 
ਕਮਰਾ 

(ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) 
ਪ੍ਤਾ # ਸਦਨ ਲਈ 

TROPICS MOBILE HOME 
PARK 

AUDITORIUM 33000 ALMADEN BLVD 
UNION CITY 

11 

UNITED CHURCH OF 
CHRIST FREMONT 

SOCIAL HALL 38255 BLACOW RD 
FREMONT 

4 

UNITED FOR SUCCESS 
ACADEMY 

GYM 
2101 35TH AVE OAKLAND 4 

UNITED METHODIST 
CHURCH OF CV 

FELLOWSHIP 
HALL 

19806 WISTERIA ST 
CASTRO VALLEY 

4 

VALLEJO MILL ELEM 
SCHOOL 

LIBRARY 38569 CANYON HEIGHTS DR 
FREMONT 

4 

VALLEY VIEW ELEMENTARY 
SCHOOL 

MPR 480 ADAMS WAY 
PLEASANTON 

4 

WEST OAKLAND PUBLIC 
LIBRARY 

MEETING ROOM 
1801 ADELINE ST OAKLAND 4 

WILLARD MIDDLE SCHOOL GYM 2425 STUART ST BERKELEY 4 

WILLIAMS CHAPEL BAPTIST 
CHURCH 

  
1410 10TH AVE OAKLAND 4 

 

 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ 

ਿੇ ਤੁਸੀ ਂਿਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਸਥਾ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਚ ਅਤ ੇਜਸੱਜਿਆਵਾਂ ਬਾਰ ੇਐਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਟਂੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਾਲ 

ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਂਗ,ੇ ਤਾ ਂਜਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਨ ੁੰ  vca@acgov.org 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।  

       ਭਾਸਾ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੇ ਭਾਈਵਾਲ 

• Asian Advisory Collaborative 

• Asian American Curriculum Project Inc. 

• Asian Civil Liberties Union (ACLU) 

• Asian Pacific Environment Network (APEN) 

• Cantonese Speaking Academy Alumni 

• Center for Empowering Refugees and Immigrants (CERI) 

• Chinese American Citizens Alliance 

• Dien Hong Senior Center 

• East Bay Asian Local Development Corporation 

• East Bay Asian Youth Center 

• East Bay Refugee Forum 

• Family Bridges 

• Filipino for Justice 

• Hong Lok Senior Center 

• Lao Family Community Development 

• Lincoln Square Recreation Center 

• Oakland Asian Cultural Center 

• Oakland Chinatown Chamber of Commerce 

• Oakland Community Organization (Spanish) 
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• Oakland Public Asian Library 

• Oakland Vietnamese Chamber of Commerce 

• Spanish Speaking Citizens' Foundation 

• The Unity Council (Fruitvale Village) Spanish 

• U.S. Citizenship and Immigration Service 

• Van Lang Language Center (Vietnamese) 

• Vietnamese Community Development Incorporated Of The East Bay 

 

       ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਪਰਾਪਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ  

• ACC Food Bank 

• ALCO Probation Dept 

• Alameda Point Collaborative 

• BOSS – Building Opportunities for Self Sufficiency 

• California Hotel 

• Center of Reentry Excellence (Felton Inst.) 

• Covenant House 

• East Bay Housing Organizations 

• Felton Institute 

• Impact Justice (Homecoming Project) 

• Legal Services for Prisoners with Children (LSPC) 

• Meals On Wheels 

• Oakland Housing Authority 

• Public Defender’s Client Advocates 

• Restore Oakland 

• Roots Community Health Center 

• California State Parole Office 

• The Unity Council 

• YEAH (Youth Engagement Advocacy Housing) 

 

      ਸਕ ਲ/ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਕਾਲਿ ਭਾਈਵਾਲ 

            •    Arroyo High School 

• erkeley High School 

• Bishop O'Dowd High School 

• California State University, East Bay 

• College Of Alameda 

• Dewey Academy 

• Dewey Academy High School 

• Dublin High School 

• Encinal High School 

• Irvington High School 

• James Logan High School 

• John F. Kennedy High School 

• Laney College 

• Livermore High School 

• Merritt College 
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        ਸਕ ਲ/ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਾਲਿ ਭਾਈਵਾਲ (ਿਾਰੀ) 

 

• Mills College 

• Mission San Jose High 

• Newark Memorial High School 

• Oakland High School 

• Oakland Military Institute 

• Robertson High School 

• Royal Sunset High School 

• Saint Mary’s College 

• San Leandro High School 

• San Lorenzo High School 

• Skyline High School 

• Tennyson High School 

• UC Berkeley 

• Washington High School 

 

         ਜਵਸ਼ਵਾਸ-ਆਧਾਜਰਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ  

• Acts Full Gospel 

• Allen Temple Baptist Church 

• Buddhist Temple Oakland 

• Cornerstone Fellowship 

• Fremont Sikh Temple 

• Grace Church 

• Gurdwara Sahib of Fremont 

• Holy Names University 

• Olivet Oakland Church 

• Pho Tu Buddhist Center 

• Saint Anne Catholic Church 

• Shiloh Church 

• St. Andrew Kim Korean Church 

• St. Barnabas Church of Alameda City 

• St. Bernard Church 

• St. Elizabeth Catholic Church 

• Tabernacle Missionary Baptist 

• The New Parks Chapel A.M.E Church 

 

          ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ 

• Alameda County Network of Mental Health Clients (ACNMHC) 

• Berkeley Center for Independent Living 

• California Department of Rehabilitation Orientation Center for The Blind 

• Center for Independent Living (CIL) 

• Chabot College 

• Community Resources for Independent Living (CRIL) 
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• CRIL Hayward 

• CURYJ (Communities United for Restorative Justice)   

• East Bay Center for the Blind 

• East Oakland Community Project (EOCP)t 

• Emeryville Senior Center  

• Faith In Action Community 

• Friends of Children with Special Needs 

• Fruitvale-San Antonio Senior Center 

• Hong Lok Senior Centers 

• Immigration Clinic (Oakland) 

• Mastic Senior Center 

• North Berkeley Senior Center 

• Root and Rebound 

• San Leandro Senior Community Center 

• St. Mary's Center 

• Stepping Stones 

• Vietnamese Senior Center 

 

       ਵਧੀਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ (ਵਕਾਲਤ, ਰਾਿਨੀਤਕ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ) 

           

 
• ACLU of N. California 

• Acta Non Verba Farm 

• Alameda County Mosquito Abatement District 

• Alameda Landing 

• Alameda Library 

• Alameda Multicultural Community Center 

• Bay Area Rapid Transit (BART) 

• Black Joy Parade 

• Boy Scout Troop (Oakland) 

• Caledonian Club of San Francisco 

• Cal Red Berets 

• Castro Valley Pride 

• Centro Legal 

• City of Albany Recreation and Community Services 

• City Of Dublin 

• City of Hayward 

• City of Emeryville 

• City of Livermore 

• Delta Kappa Omega Women's Society 

• Dublin Library 

• East County Animal Shelter 

• Eastmont Mall 

• Friends of the Alameda Animal Shelter 

• Golden State Warriors 

• ACFANFEST 
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• Heron Bay Homeowners Association 

• High Line Kites 

• La Familia 

• League of Women Voters 

• MLK Freedom Center 

• Montclair Library 

• Newark Library 

• Newark Rotary Club 

• NewPark Mall 

• Oakland Animal Shelter 

• Oakland Black Cowboy Association 

• Oakland LGBTQ+ Community Center 

• Oakland Pride Parade & Festival 

• Oakland Unified School District 

• Piedmont City Hall 

• Planting Justice 

• Red Cross 

• Restorative Justice for Oakland Youth (R-JOY) 

• Rockridge District Association 

• Social Security Administration 

• South Shore Center 

• Southland Mall 

• SCI Graphics 

• SPCA 

• Stoneridge Mall 

• The Dublin Wave 

• The Unity Council (Fruitvale Village) 

• Walgreens 

• Walton Consulting 

• YMCA 

• Youth Enrichment Services 

• Youth Uprising 
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Alameda County ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਵੋਟਰਸ 

ਭਾਸਾ ਪ੍ਹ਼ੁੂੰਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (LAAC) ਅਤੇ ਵੋਵਟੂੰਗ ਪ੍ਹ਼ੁੂੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ 
 

 

ਭਾਸਾ ਪ੍ਹ਼ੁੂੰਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ 
 

• Chinese American Citizens’ Alliance 

• Family Bridges, Inc. Hong Lok Senior Center 

• Cantonese Speaking Citizens Academey Alumni 

• Asian Law Caucus 

• Spanish Speaking Citizens’ Foundation 

• East Bay Vietnamese Association 

• East Bay Legal Aid Center 

• Vietnamese Voter League 

• Dien Hong Senior Center 

• Alameda County Refugee Forum 

• New Apostolic Church 

• Oakland Vietnamese Chamber of Commerce 

• Vietnamese Community Development  

• Pho Tu Buddhist Center 

• Filipino Advocates fro Justice 

• Mobilize the Immigrant Vote 

• Lincoln Square Recreation Center 

• J.L. Richard Terrace Senior Home & Irene Cooper 

• Asian Pacific Environment Network (APEN) 

ਵੋਵਟੂੰਗ ਪ੍ਹ਼ੁੂੰਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ 

• Disabiltiy Rights of California 

• Center for Independent Living (CIL) 

• Community Resources for Indenpendnt Living (CRIL) Hayward 

• Voters from the Disability Community 

• City of Oakland – ADA Program 

 


