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ਦਸੰਬਰ 2021 

ਜਪ੍ਆਰ ੇਮਤਦਾਤਾ,  
ਮੈਨ ੰ  ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ (Voter's Choice Act, VCA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ 
ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਯੋਜਨਾ (Election Administration Plan, EAP) ਦਾ ਪ੍ਜਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖਰੜਾ ਪੇ੍ਸ ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ ਖੁਸੀ ਿੋ ਰਿੀ 
ਿੈ। ਇਿ ਡ੍ਰਾਫਟ EAP ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ VCA ਜਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸਟੇਕਿੋਲਡ੍ਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸੁਰ ਆਤੀ ਜਬੰਦ  ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 
ਿੈ।  

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਇਨਪ੍ੁਟ ਨ ੰ  ਸਾਮਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮੀਜਖਆ ਲਈ EAP ਦਾ ਅੰਜਤਮ ਖਰੜਾ ਪੇ੍ਸ 

ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਨਤਕ ਸਮੀਜਖਆ ਇਿੱਕ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Yolo ਕਾਉਂਟੀ EAP ਨ ੰ  ਅਪ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।  

ਅਪ੍ਣਾਇਆ ਜਗਆ EAP, Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਜਟੰਗ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭਜਵਿੱ ਖ ਲਈ ਬੁਜਨਆਦ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸਕ ਰ ਪ੍-ਰੇਖਾ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰੇਗਾ। EAP, VCA, ਮੇਲ-ਦੁਆਰਾ-ਵੋਟ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ, ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ, ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬਾਕਸ ਜਟਕਾਜਣਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਿੈ।  

"ਵੋਟਰ ਐਜ ਕੇਸਨ ਐਡਂ੍ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਲਾਨ" (ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਲਾਨ) ਜਸਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਪ੍ਜਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਭਜਵਿੱ ਖੀ ਚੋਣਾਂ ਨ ੰ  ਸਫਲ 

ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਿਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਿੈ। Yolo ਕਾਉਂਟੀ, ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (Voting Accessibility 

Advisory Committee, VAAC) ਅਤੇ ਭਾਸਾ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (Language Accessibility Advisory 

Committee, LAAC) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਆਪ੍ਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਨਪ੍ੁਟ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਦੀ ਿੈ।  

ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਲਾਨ ਜਨਤਕ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਆਊਟਰੀਚ ਮੀਜਟੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ VAAC ਅਤੇ LAAC ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਈਆ ਂਜਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ ਨ ੰ  
ਸਾਮਲ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ। ਜਨਤਕ ਸਮੀਜਖਆ ਦੀ ਜਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਿ ਜਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ ਜੋ EAP ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, "ਜਨਤਕ ਜਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ" ਜਸਰਲੇਖ 

ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਜਵਿੱ ਚ ਜਮਲ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਿੀ ਸਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ। 

ਜਪ੍ਛਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ VCA ਵਰਗੇ ਮਾਡ੍ਲ ਦੇ ਸਾਡ੍ੇ ਪ੍ਾਇਲਟ ਦੀ ਸਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਦੇਖਦੇ ਿੋਏ, ਅਸੀਂ VCA ਮਾਡ੍ਲ 

ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਜਿਤ ਿਾਂ। ਜਜਵੇਂ ਜਕ Yolo ਕਾਉਂਟੀ VCA ਮਾਡ੍ਲ ਵਿੱਲ ਵਧਦੀ ਿੈ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ 

ਸੰਮਜਲਤ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਧ ਿਾਂ ਜੋ ਵੋਟ ਦੀ ਅਖੰਡ੍ਤਾ ਦੀ ਰਿੱ ਜਖਆ ਕਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਪ੍ਾਰਦਰਸੀ, ਸਿੀ ਅਤੇ ਜਨਰਪ੍ਿੱਖ ਚੋਣ 

ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਨ ੰ  ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਦੀ ਿੈ। 

ਜੇਕਰ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ, ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡ੍ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡ੍ੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਿੋਣ ਤਾਂ ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ 
(530) 666-8133 'ਤ ੇYolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ Election@yolocounty.org 'ਤੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।  

ਜਵਸ਼ਵਾਸ-ਪ੍ਾਤਰ 

 

Jesse Salinas 
Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ/ਕਲਰਕ-ਜਰਕਾਰਡ੍ਰ/ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰਜਜਸਟਰਾਰ  
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ਸਕੈਸਨ 1: ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਯੋਜਨਾ 
ਸੰਖਪੇ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ  

EC §4005(a)(10)(I)(i)(VI) 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਮ ਲ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਸੀ, ਜੋ ਜਕ 1850 ਜਵਿੱ ਚ ਰਾਜਪ੍ਦ ਦ ੇਸਮੇਂ 1,086 ਦੀ ਅਨੁਮਾਜਨਤ ਆਬਾਦੀ 
ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਇਲੈਕਸਨ ਆਜਫਸ (Yolo County Elections Office, YCE) Yolo ਕਾਉਂਟੀ 
ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ/ਕਲਰਕ-ਜਰਕਾਰਡ੍ਰ/ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਜਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਦੇਜਸਤ ਜਤੰਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਿੈ, ਜੋ 
ਿਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਚੁਜਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜਕਉਂਜਕ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡ੍ੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੁਜਨਆਦੀ ਿਨ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਨਰਪ੍ਿੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੁਿੱ ਧਤਾ 
ਜਵਿੱ ਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਿੁਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਿਰ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਿਰ ਮਤਦਾਤਾ ਅਤੇ ਿਰ ਮੁਜਿੰਮ ਨ ੰ  ਇਿੱਕੋ ਜਜਿੀ ਸਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। 

2016 ਜਵਿੱ ਚ, ਸੈਨੇਟ ਜਬਿੱ ਲ 450 ਨੇ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ (VCA) ਬਣਾਇਆ। 2018 ਜਵਿੱ ਚ, ਪੰ੍ਜ ਕਾਉਂਟੀਆਂ VCA (ਮਾਡ੍ੇਰਾ, 
ਨਾਪ੍ਾ, ਨੇਵਾਡ੍ਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਅਤੇ ਸੈਨ ਮਾਟੇਓ।) ਜਵਿੱ ਚ ਬਦਲੀਆ ਂਗਈਆਂ। VCA ਮਾਡ੍ਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜਕ ਿਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨ ੰ  ਵੋਟ-

ਬਾਏ-ਮੇਲ (vote-by-mail, VBM) ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ੋਜਲੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੇ ਿਨ। ਮਾਰਚ 

2020 ਦੀਆਂ ਰਾਸਟਰਪ੍ਤੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ੋਜਲੰਗ ਸਥਾਨ ਮਾਡ੍ਲ ਦ ੇਤਜਿਤ, Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਜਦਨ ਲਈ 

96 ਪ੍ੋਜਲੰਗ ਸਥਾਨ ਖੁਿੱ ਲਹੇ  ਸਨ। ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਮਿਾਂਮਾਰੀ-ਸੰਬੰਜਧਤ ਜਨਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੀਆਂ 
ਰਾਸਟਰਪ੍ਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਗਬਰਨੇਟੋਰੀਅਲ ਰੀਕਾਲ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸਿਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (VC) ਨਾਲ ਉਿਨਾਂ 
ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ੋਜਲੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਬਦਲ ਜਦਿੱ ਤਾ। ਿਰੇਕ VC ਚਾਰ ਜਦਨਾਂ ਲਈ ਖੁਿੱ ਲਹਾ ਸੀ।  

VCA ਦੇ ਤਜਿਤ, Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 13 ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ (Vote Centers, VC) ਿੋਣਗੇ ਜਜਨਹ ਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਤੰਨ 11 ਜਦਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 
ਦਸ ਚਾਰ ਜਦਨਾਂ ਲਈ ਖੁਿੱ ਲਹੇ  ਰਜਿਣਗੇ, ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਸਨੀਵਾਰ, ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਦਵਸ ਸਾਮਲ ਿਨ। VCA ਮਾਡ੍ਲ ਦੇ ਤਜਿਤ ਵਾਧ  
14 ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬਾਕਸ (Ballot Drop Boxes, BDB) ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਸਮੇਤ 30 ਜਦਨਾਂ ਲਈ ਖੁਿੱ ਲਹੇ  
ਰਜਿਣਗੇ। Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਮਤਦਾਤਾ 13 VC ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਜਕਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਜੋ ਮੰਗ 'ਤੇ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਵੋਟਰ 

ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਪ੍ਿੱਧਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।  

ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 28 ਸਥਾਨ (13 VC, 14 BDB, ਅਤੇ Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ) ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਜਮਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ 

ਿੋਣਗੇ। ਮਤਦਾਤਾ ਆਪ੍ਣੇ VBM ਬੈਲਟ ਡ੍ਾਕ ਰਾਿੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ 

ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਿਨ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਿੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਦਖਾਇਆ ਜਗਆ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਮਾਡ੍ਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ 
ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸਿ ਲਤ ਅਤੇ ਅਪ੍ਾਿਜ ਵੋਟਰਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਜਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2021 ਤਿੱਕ VAAC (ਵੋਜਟੰਗ ਅਸੈਸਜਬਲਟੀ ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ) ਅਤੇ LAAC (ਭਾਸਾ 
ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ) ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕੀਤੀ ਿੈ।  
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Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੰ  ਡ੍ਰਾਫਟ ਇਲੈਕਸਨ ਐਡ੍ਜਮਜਨਸਟਰੇਸਨ ਪ੍ਲਾਨ (EAP) ਜਤਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। EAP, Yolo 

ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  VCA ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ (VBM) ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ, ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਲਟ 

ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬਾਕਸ ਦੇ ਜਟਕਾਜਣਆਂ, ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਸਾਡ੍ੀ ਵੋਟਰ ਆਊਟਰੀਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 
ਰ ਪ੍ਰੇਖਾ ਵੀ ਦਿੱਸਦਾ ਿੈ। Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਆਊਟਰੀਚ ਮੀਜਟੰਗਾਂ ਵੀ ਆਯੋਜਜਤ ਕਰੇਗਾ। 

ਇਸ EAP ਨਾਲ YCE ਨੇ ਸੰਖੇਪ੍ ਅਤੇ ਸਬਦਾਵਲੀ ਸਾਮਲ ਕੀਤੀ ਿੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਜਤਕਾ L ਜਵਿੱ ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਇਸ ਸਬਦਾਵਲੀ ਦਾ 
ਮੰਤਵ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਾਠਕ ਨ ੰ  ਚੋਣ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਵਿੱ ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸਬਦ 

ਪ੍ਜਰਭਾਜਸਤ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਕੁਝ ਸਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਜਧਤ ਛੋਟੀਆਂ -ਮੋਟੀਆਂ  ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਪ੍ਸਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਾਸਨ 

ਯੋਜਨਾ ਜਵਿੱ ਚ ਜਵਸੇਸਤਾਵਾਂ ਦੇਖ ੋ

ਆਊਟਰੀਚ ਸੰਖਪੇ੍: Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਭਾਸਾ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵੋਜਟੰਗ 

ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ) ਅਤੇ ਿੋਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀਜਨਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਕਉਂਜਕ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ 

ਜਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਯਤਨ ਜਪ੍ਰੰ ਟ, ਸੋਸਲ ਮੀਡ੍ੀਆ, ਰੇਡ੍ੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਜਵਜ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵਿੱਖ-

ਵਿੱਖ ਮੀਡ੍ੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਿਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨ ੰ  ਦੋ ਪ੍ਿੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਣਗੇ ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਗਆ ਿੈ ਜਕ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਵੋਟ-

ਬਾਏ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਵੋਜਟੰਗ ਲਈ ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਜਵਕਲਪ੍ ਅਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਣਗੀਆ।ਂ ਫੈਡ੍ਰਲ ਵੋਜਟੰਗ ਰਾਈਟਸ 

ਐਕਟ 1965 ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਵਟੋ-ਬਾਏ-ਮਲੇ ਬਲੈਟ  

VCA ਦੇ ਤਜਿਤ, ਸਾਰੇ ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਚੋਣ ਤੋਂ 29 ਜਦਨ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਇਿੱਕ ਬੈਲਟ ਡ੍ਾਕ ਰਾਿੀਂ ਭੇਜਜਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਜਜਸ ਦੇ ਨਾਲ 

ਇਿੱਕ ਡ੍ਾਕ-ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਪ੍ਸੀ ਪ੍ਛਾਣ ਜਲਫ਼ਾਫ਼ਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਵੋਟਰ ਨ ੰ  ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ੈਕੇਟ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟਰ ਜਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ 
ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬਾਕਸ ਦ ੇਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦ ੇਘੰਟੇ ਦੀ ਸ ਚੀ ਵੀ ਿੋਵੇਗੀ। 

2021 ਤਿੱਕ, Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਨ ੰ  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿੋਰ ਭਾਸਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਅਜਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। 

2021 ਤਿੱਕ, Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਨ ੰ  ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੋਣ ਕੋਡ੍ (Elections Code, EC) ਦੀ ਧਾਰਾ 14201 ਦੇ ਤਜਿਤ ਚਾਰ ਭਾਸਾਵਾਂ 
(ਸਪ੍ੈਜਨਸ, ਚੀਨੀ, ਕੋਰੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰ੍ਜਾਬੀ) ਜਵਿੱ ਚ ਅਨੁਵਾਜਦਤ ਸੰਦਰਭ ਬੈਲਟ, ਜਜਸਨ ੰ  "ਫੈਕਸੀਮਾਈਲ" ਬੈਲਟ ਜਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਪ੍ਰ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡ੍ੀ ਵਿੱਡ੍ੀ ਰ ਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜਵਿੱ ਚ ਰ ਸੀ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਤੀਰ ਪ੍ ਬੈਲਟ ਵੀ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਤੀਰ ਪ੍ ਬੈਲਟ ਭੇਜਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ; ਿਾਲਾਂਜਕ, ਇਿ ਬੈਲਟ ਜਸਰਫ 

ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਿਨ ਅਤੇ ਅਜਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਨਿੀਂ ਿਨ। ਫੇਕਸੀਮਾਈਲ ਬੈਲਟ, ਸੰਬੰਜਧਤ ਜਨਰਦੇਸ, ਅਤੇ ਦੋਭਾਸੀ ਸਿਾਇਤਾ ਵੋਜਟੰਗ 

ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿਨ।  

ਸੰਘੀ ਲੋੜਾਂ ਿਰ ਪੰ੍ਜ ਸਾਲਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਿਰ ਸਾਲ ਗਵਰਨਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ 1 ਜਨਵਰੀ 
ਤਿੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਸ ਚੀ ਅੰਜਤਕਾ ਜਵਿੱ ਚ ਿੈ। 
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ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੇ "ਮੇਰਾ ਬੈਲਟ ਜਕਿੱ ਥੇ ਿੈ?" 'ਤੇ ਬੈਲਟ ਟਰੈਜਕੰਗ ਸ ਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ 

ਅਿੱਪ੍ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ (https://california.ballottrax.net/voter/)। ਵੋਟਰ ਸਵੈਚਜਲਤ ਈਮੇਲਾਂ, SMS (ਟੈਕਸਟ), 

ਜਾਂ ਵੌਇਸ ਕਾਲਾਂ ਰਾਿੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਬਾਰੇ ਅਿੱਪ੍ਡ੍ੇਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ ਯ .ਐੈੱਸ. 

ਡ੍ਾਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮੇਲ ਬਾਰਕੋਡ੍ਸ (Intelligent Mail barcodes, IMb) ਨ ੰ  ਅਨੁਕ ਜਲਤ ਕਰਕੇ ਇਿਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੰ  
ਵਧਾਇਆ ਿੈ, ਜਜਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਨ ੰ  ਯ .ਐੈੱਸ. ਡ੍ਾਕ ਸੇਵਾ ਮੇਲ ਜਸਸਟਮ ਜਵਿੱ ਚ ਚੈਕਪ੍ੁਆਇੰਟਾਂ ਰਾਿੀਂ ਅਿੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀ 
ਬੈਲਟ ਨ ੰ  ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।  

ਵੋਟਰ (530) 666-8133, (916) 375-6490, ਜਾਂ (800) 649-9943 'ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਿੀਂ; (530) 666-8123 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਫੈਕਸ 

ਕਰਕੇ; elections@yolocounty.org 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ; ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਜਵਖੇ ਿਾਜ਼ਰ ਿੋ ਕੇ 
ਜਰਪ੍ਲੇਸਮੈਂਟ ਬੈਲਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

ਸਾਰੇ ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਵਾਪ੍ਸੀ ਪ੍ਛਾਣ ਜਲਫਾਜਫਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 

ਵੋਟਰ ਨ ੰ  ਵਾਪ੍ਸੀ ਪ੍ਛਾਣ ਜਲਫਾਫੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। ਵਾਪਸੀ  'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ 

ਜਰਕਾਰਡ੍ ਜਵਿੱ ਚ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦਸਤਖਤ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਬੈਲਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜੇਕਰ ਦਸਤਖਤਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਸਮਿੱ ਜਸਆ ਿੈ, ਤਾਂ ਬੈਲਟ ਨ ੰ  ਚੁਣੌਤੀ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ EC §3019 ਦੇ ਤਜਿਤ ਦਸਤਖਤ ਦੇ 
ਮੁਿੱ ਦੇ ਨ ੰ  ਿਿੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬੈਲਟ ਨ ੰ  ਚੁਣੌਤੀ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਡ੍ਾਕ ਰਾਿੀਂ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਿੀਂ ਵੀ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਅਰਜ਼ੀ 
ਜਵਿੱ ਚ ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਕੀਤੀ ਿੈ। 

ਵਟੋ ਕੀਤੇ VBM ਬਲੈਟ ਵਾਪ੍ਸ ਕਰਨਾ  

ਵੋਟਰ ਆਪ੍ਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਵਾਪ੍ਸੀ ਪ੍ਛਾਣ ਜਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਨ ੰ  ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਅਜਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ 

ਬਾਕਸਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਵਿੱ ਚ ਜਮਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ। ਦੋ (2) Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਬੈਲਟ ਜਰਟਰਾਈਵਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਜਡ੍ਊਲ 

'ਤੇ BDB ਤੋਂ ਬੈਲਟ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰਨਗੇ। 

ਵੋਟਰ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ, ਯ .ਐੈੱਸ. ਪ੍ੋਸਟ ਆਜਫਸ, ਜਾਂ ਯ .ਐੈੱਸ.ਪ੍ੀ.ਐੈੱਸ. ਮੇਲਬਾਕਸ 'ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਵਾਪ੍ਸੀ ਪ੍ਛਾਣ ਜਲਫਾਫੇ 
ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ VBM ਬੈਲਟ ਨ ੰ  ਵੀ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਜਵਕਲਜਪ੍ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਰਿਾਇਸੀ ਡ੍ਾਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ 
ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਡ੍ਲੀਵਰੀ ਜਵਅਕਤੀ ਆਪ੍ਣੀ ਬੈਲਟ ਚੁਿੱ ਕ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਡ੍ਾਕ-ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਪ੍ਸੀ ਪ੍ਛਾਣ ਜਲਫਾਫੇ ਜਵਿੱ ਚ USPS ਦੁਆਰਾ 
ਬੈਲਟ ਵਾਪ੍ਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਡ੍ਾਕ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। 

3 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 14 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗਬਰਨੇਟੋਰੀਅਲ ਰੀਕਾਲ ਇਲੈਕਸਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ 
ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬਾਕਸ ਜਟਕਾਜਣਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਲਈ ਅੰਜਤਕਾ ਦੇਖ।ੋ (ਲੋਕੇਸ਼ਨ 

ਿੋਸਟ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬਾਕਸ ਦ ੇਸਥਾਨ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ।) 

https://california.ballottrax.net/voter/
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ਿਰੇਕ ਡ੍ਰਾਪ੍-ਆਫ ਜਟਕਾਣੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਸਿੀ ਸਮਾਂ Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਇਲੈਕਸਨਜ਼ ਵੈੈੱਬਪ੍ੇਜ 

(https://www.yoloelections.org) 'ਤੇ ਪ੍ੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮਲੇ ਦਆੁਰਾ ਜਰਮਟੋ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯਗੋ ਵਟੋ  

EC §§4005(a)(8)(C), 4005(a)(10)(B)(xii), 4005(a)(10)(E)(iii), 4005(a)(10)(I)(i)(II), ਅਤੇ 4005(a)(10)(I)(i)(II)(IV) 

ਅਤੇ 4005(a)(10)(I)(ii) 

2021 ਜਵਿੱ ਚ ਸੈਨੇਟ ਜਬਿੱ ਲ 37 ਦ ੇਤਜਿਤ, ਸਾਰੇ ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰ ਿੁਣ ਜਰਮੋਟ ਐਕਸੈਸੀਬਲ ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ (Remote 

Accessible Vote-by-Mail, RAVBM) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਬਿੱ ਲ 2252 ਦ ੇਤਜਿਤ 2016 ਜਵਿੱ ਚ 

ਇਿੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪ੍ਾਿਜ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਜਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਿੋ ਸਕੇ ਜਨੈੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ੍ਣੀ 
ਬੈਲਟ ਨ ੰ  ਪ੍ੜਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਨਸਾਨਦੇਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੋਂ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਤਰਜੀਿ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। RAVBM ਜਸਸਟਮ ਦਾ ਜਲੰਕ 

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 29 ਜਦਨ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰ  ਿੋਣ ਵਾਲੀ Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜਸਿੱ ਧੇ ਜਲੰਕ ਵਜੋਂ 
ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੈ। ਵੋਟਰ ਫ਼ੋਨ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫੈਕਸ ਰਾਿੀਂ YCE ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਕੇ RAVBM ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿੱਕ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਿਨ। ਵੋਟਰ ਨ ੰ  ਈਮੇਲ ਰਾਿੀਂ RAVBM ਜਸਸਟਮ ਦਾ ਜਸਿੱ ਧਾ ਜਲੰਕ ਭੇਜਜਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡ੍ੇ RAVBM ਟ ਲਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ੍ (Accessible 

County Voter Information Guide, ACVIG) ਨ ੰ  ਪ੍ਰਦਰਜਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡ੍ੈਮੋਕਰੇਸੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਚੋਣ ਜਸਸਟਮ 

ਸੰਸਕਰਣ 1.2.2 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ। ਪ੍ ਰੀ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ WCAG 2.0 ਅਤੇ ਸੈਕਸਨ 508 ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਲਈ 

ਅਨੁਕ ਲ ਿੈ।  

RAVBM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪ੍ਕਰਣ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ, ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਇੰਟਰਨ ੈੱਟ-ਕੁਨ ਕਟਡ੍ ਜਡ੍ਵਾਈਸ, 

ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਘਰੇਲ  ਕੰਜਪ੍ਊਟਰ, ਅਤੇ ਜਪ੍ਰੰ ਟਰ ਤਿੱਕ ਜਨੈੱਜੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਿੋਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। ਇਿ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਿਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਿੈ ਜਕ 

ਵੋਟਰ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਿਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਦ ੇਆਪ੍ਣੇ ਜਡ੍ਵਾਈਸ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਕੰਜਪ੍ਊਟਰ 

ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਵੋਟਰ RAVBM ਬੈਲਟ ਨ ੰ  ਡ੍ਾਊਨਲੋਡ੍ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਪ੍ੜਹਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜਚੰਜਨਹ ਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਕਾਉਂਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 
ਕੀਤੇ ਬੈਲਟ ਵਾਪ੍ਸੀ ਪ੍ਛਾਣ ਜਲਫ਼ਾਜਫ਼ਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਦੋ ਛੇਕ ਿੋਣਗੇ, ਜੋ ਜਕ ਅੰਨਹੇ  ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਿੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਖਤ 

ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਿਨ (ਜਾਂ ਇਿ ਜਲਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਰੇਖਾ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਿੱਕ 

ਸਪ੍ਰਸ ਤਰੀਕਾ ਿੈ)।  

ਿਾਲਾਂਜਕ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਜਸਿੱ ਧੀ ਿੈ, ਕਾਉਂਟੀ RAVBM ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜਸਸ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ ਤਾਂ 
ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਚੋਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਜਸਸਟਮ ਨ ੰ  ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ, ਵੋਟਰ 

ਆਪ੍ਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ੁਸਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਜਨੈੱਜੀ ਪ੍ਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ (personally identifying information, PII) ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰਦੇ ਿਨ। ਜਫਰ, ਉਿ ਵਾਪ੍ਸੀ ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਡ੍ਾਊਨਲੋਡ੍ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਅਿੱਗੇ, ਵੋਟਰ ਜਨੈੱਜੀ ਅਤੇ 

https://www.yoloelections.org/
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ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਜਨਸਾਨਦੇਿੀ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਅੰਤ ਜਵਿੱ ਚ, ਵੋਟਰ ਬੈਲਟ ਨ ੰ  ਛਾਪ੍ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜਗਣਤੀ 
ਲਈ YCE ਦਫਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਵਾਪ੍ਸ ਭੇਜਦਾ ਿੈ। 

ਵਟੋਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤ ੇਬਲੈਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਬਾਕਸ ਸਥਾਨ 

EC §4005(a)(10)(B) 

ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ (VCA) "ਵੋਟ ਸੈਂਟਰਾਂ" ਅਤੇ "ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍-ਆਫ ਬਾਕਸ" ਦੀ ਪ੍ਲੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਜਵਸਜਤਰਤ 

ਮਾਪ੍ਦੰਡ੍ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਲੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਿੋਸਟ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍-

ਆਫ ਜਟਕਾਣੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਨ। ਿੇਠਾਂ ਦਿੱਸੇ ਗਏ ਖਾਸ ਜਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: 

• ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਨੇੜਤਾ 
• ਇਜਤਿਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਿੱਟ ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ 
• ਆਬਾਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ 
• ਭਾਸਾ ਘਿੱਟ ਜਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ 
• ਅਪ੍ਾਿਜ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ 
• ਘਰੇਲ  ਵਾਿਨ ਮਾਲਕੀ ਦੀਆਂ ਘਿੱਟ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ 
• ਘਿੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ 
• ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਜੋ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਨਿੀਂ ਿਨ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਉਸੇ ਜਦਨ 

ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਤਿੱਕ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

• ਮ ਲ ਅਮਰੀਕੀ ਜਰਜ਼ਰਵੇਸਨਾਂ ਸਮੇਤ ਭ ਗੋਜਲਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਿੱ ਗ-ਥਲਿੱ ਗ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨੇੜਤਾ 
• ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਾਰਜਕੰਗ ਤਿੱਕ ਪ੍ਿੁੰ ਚ 

• ਦ ਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਨ ੰ  ਕਾਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ 

• ਅਪ੍ਾਿਜ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਜਵਕਲਜਪ੍ਕ ਤਰੀਜਕਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜਜਨਹ ਾਂ ਲਈ ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ 

ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿਨ। 

• ਟਰੈਜਫਕ ਪੈ੍ਟਰਨ 

• ਇਿਨਾਂ ਜਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਜਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ 
ਲੋੜ ਿੈ। 

• ਜਕਸੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯ ਨੀਵਰਜਸਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪ੍ਸ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਜਥਤੀ। 

ਵਟੋਰ ਕੇਂਦਰ (VC) 

EC §4005(a)(10)(I)(ii) 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਰਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ (VC) ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਵੋਰਟਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦ ੇਉੱਚ ਪਿੱਧਰ ਨ ਿੰ  
ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ੋਜਲੰਗ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੇ੍ਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਉਪ੍ਲਬਧ ਿਨ।  
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Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਜਕਸੇ ਵੀ VC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਵੇਗਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿ ਲਤ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਂਦਾ ਿੈ। VC ਜਵਿੱ ਚ, ਵੋਟਰ ਇਿ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਵੇਗਾ:  

• ਜਰਪ੍ਲੇਸਮੈਂਟ ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ (VBM) ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋ, 
• VBM ਬੈਲਟ ਵਾਪ੍ਸੀ ਪ੍ਛਾਣ ਜਲਫ਼ਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋ, 
• ਵੋਟ ਕੀਤੀ VBM ਬੈਲਟ ਛਿੱਡ੍ੋ,  
• ਭਾਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋ, 
• ADA ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਨੈੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਲਟ ਦੀ ਜਨਸਾਨਦੇਿੀ ਕਰੋ, 
• ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਰਜਜਸਟਰ ਕਰੋ, 
• ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਨ ੰ  ਅਪ੍ਡ੍ੇਟ ਕਰੋ, 
• ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਰਤੀਆ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਬੈਲਟ ਵੋਟ ਕਰੋ।  

 

ਜਜਨਹ ਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਦੀ ਸਮਾਪ੍ਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ (ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਦਨ ਤੋਂ 15 ਜਦਨ ਪ੍ਜਿਲਾਂ) ਰਜਜਸਟਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਉਿ ਜਕਸੇ 
ਵੀ VC 'ਤੇ ਸਰਤੀਆ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ (CVR) ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਜਦਨ, ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਦੁਆਰਾ ਆਰਜ਼ੀ 
ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ। 

ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਕੋਲ VoteCal, ਰਾਜ ਜਵਆਪ੍ੀ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਡ੍ੇਟਾਬੇਸ, ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਸਸਟਮ 

(Election Management System, EMS) ਤਿੱਕ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਿੋਵੇਗੀ। ਇਿ ਐਨਜਕਰਪ੍ਟਡ੍ ਕੁਨ ਕਸਨ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  
ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪੋ੍ਲ ਬੁਿੱ ਕ (ਈ-ਪ੍ੋਲਬੁਿੱ ਕ) ਰਾਿੀਂ ਿਰੇਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਨ ੰ  ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਅਪ੍ਡ੍ੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। YCE 

ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਸੰਚਾਰ ਜਲੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। 

ਕੋਜਵਡ੍-19 ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, YCE ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਿੱਕ VCA-ਵਰਗੇ ਮਾਡ੍ਲ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕੀਤਾ। 12 VC 'ਤ ੇTenex 

ePollbooks ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵੋਟਰ ਰੋਸਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਬਦਲ ਜਦਿੱ ਤਾ ਿੈ। VCA-ਵਰਗੇ ਮਾਡ੍ਲ ਨੇ 

ਜਦਖਾਇਆ ਜਕ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਵੋਟਰ ਚੈੈੱਕ-ਇਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਈ-ਪ੍ੋਲਬੁਿੱ ਕ ਆਸਾਨ ਸਨ। ਈ-ਪ੍ੋਲਬੁਿੱ ਕ ਡ੍ੈਸਬੋਰਡ੍ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਰੇ VC 'ਤੇ ਉਡ੍ੀਕ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਦੰਦਾ ਿੈ। 14 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 

ਗਬਰਨੇਟੋਰੀਅਲ ਰੀਕਾਲ ਇਲੈਕਸਨ ਲਈ ਇਸਨ ੰ  ਸਫਲਤਾਪ੍ ਰਵਕ 13 VC ਤਿੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਗਆ ਸੀ। 

ਿਰੇਕ VC ਕੋਲ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਜਤੰਨ ਿਾਰਟ ਵੇਰੀਟੀ ਟਿੱਚ ਰਾਈਟਰ ਬੈਲਟ ਮਾਰਜਕੰਗ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਵੋਜਟੰਗ ਬ ਥ ਉਪ੍ਲਬਧ 

ਿੋਣਗੇ। ਿਰੇਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਦੋ ਬੈਲਟ ਆਨ ਜਡ੍ਮਾਂਡ੍ (Ballot on Demand, BOD) ਜਪ੍ਰੰ ਟਰ ਿੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਿ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਕ ਿਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨ ੰ  ਸਿੀ ਬੈਲਟ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਰੋਜਵੰਗ ਇੰਸਪ੍ੈਕਟਰਾਂ (ਰੋਵਰਾਂ) ਨ ੰ  
ਜਸਖਲਾਈ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਬੈਕਅਿੱਪ੍ BOD ਜਪ੍ਰੰ ਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਜਪ੍ਰੰ ਟਰ ਸਮਿੱ ਜਸਆਵਾਂ ਜਾਂ ਬੈਲਟ 

ਦੀ ਵਿੱਡ੍ੀ ਮਾਤਰਾ ਜਵਿੱ ਚ ਜਪ੍ਰੰ ਜਟੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। 



13 

 VC ਫਾਰਮ ਲਾ ਅਤ ੇਸਥਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਚਾਰ 

EC §4005(a)(4)(A); EC §4005(a)(10)(I)(vi)(I); ਅਤੇ EC §4005(a)(10)(I)(vi)(III) 

ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ (VCA) ਨੇ ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਇਿੱਕ ਫਾਰਮ ਲਾ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਿੈ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਦਨ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ 88ਵੇਂ ਜਦਨ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ। VCA ਕਾਉਂਟੀਆਂ 
ਨ ੰ  ਿਰ 50,000 ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ 11-ਜਦਨ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਿਰ 10,000 ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ 

ਚਾਰ-ਜਦਨ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।  

VCA ਜਵਿੱ ਚ >120,000 ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਸੇ ਗਏ ਐਲਗੋਜਰਦਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਜਤੰਨ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ 11 ਜਦਨਾਂ (ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਦਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਦਨ ਤੋਂ ਦਸ ਜਦਨ ਪ੍ਜਿਲਾਂ) ਅਤੇ 13 ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਚਾਰ ਜਦਨ (ਚੋਣਾਂ ਦੇ 
ਜਦਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਦਨ ਤੋਂ ਜਤੰਨ ਜਦਨ ਪ੍ਜਿਲਾਂ) ਲਈ ਖੁਿੱ ਲਹੇ  ਰਜਿਣਗੇ। 

ਸਾਰਣੀ 1 ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਫਾਰਮ ਲਾ 

ਚੋਣ ਜਦਨ ਤੋਂ ਕਝੁ 

ਜਦਨ ਪ੍ਜਿਲਾਂ 
ਪ੍ਰਤੀ VC ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵਟੋਰਾਂ ਦੀ 

ਜਗਣਤੀ 
ਰਜੋ਼ਾਨਾ ਕੁਿੱ ਲ  

ਘੰਟ ੇ

VC ਦੀ ਅਨੁਮਾਜਨਤ 

ਜਨਊਨਤਮ ਸੰਜਖਆ† 

10 ਜਦਨ 50,000 ਵੋਟਰ 8 ਘੰਟੇ 3 VC 

3 ਜਦਨ 10,000 ਵੋਟਰ 8 ਘੰਟੇ 13 VC 

ਚੋਣ ਜਦਵਸ 10,000 ਵੋਟਰ 13 ਘੰਟੇ 13 VC 

† >120,000 ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 

YCE ਸਾਡ੍ੇ ਵੋਟਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਚੁਣਨ ਲਈ ਜਪ੍ਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਸਾਡ੍ੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆ ਂਆਦਤਾਂ, ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ 
ਜਰਕਾਰਡ੍, ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਗਆਨ ਦ ੇਡ੍ੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਜਕ ਅਜਜਿੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਿੋ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ 

ਜੋ ਚੋਣ ਕੋਡ੍ EC § 4005(a)(10)(B) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਵਚਾਰੇ ਗਏ ਵਾਧ  ਮਾਪ੍ਦੰਡ੍ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਦਰਸ ਨਿੀਂ ਿਨ। ਿਾਲਾਂਜਕ, ਅਸੀਂ 
ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰੇਕ ਜਟਕਾਣੇ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਜਵਚਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਕ ਜਵਸਵਾਸ ਨਾਲ ਕੋਜਸਸ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਾਡ੍ੇ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਸੁਜਵਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਿੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ VC ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਅੰਜਤਕਾ ਵੇਖੋ। 

 VC ਪ੍ਿੁੰ ਚਯਗੋਤਾ  

EC §§4005(a)(10)(I)(ii), 4005(a)(10)(l)(vi)(X), ਅਤੇ 4005(a)(10)(l)(vii) 

California ਦੇ ਪ੍ੁਨਰਵਾਸ ਜਵਭਾਗ ਨਾਲ ਜਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਪ੍ੋਜਲੰਗ ਪ੍ਲੇਸ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ 
ਜਦਸਾ-ਜਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵੋਟਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਿ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜਾਂ ਇਿ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਿਨ ਜਕ ਪ੍ੋਜਲੰਗ ਸਥਾਨ ਅਪ੍ਾਿਜ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸੰਭਵ ਿਿੱਦ ਤਿੱਕ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਿਨ। ਇਿ ਨੋਟ ਕਰਨਾ 
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ਮਿਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਿੈ ਜਕ VCA ਜਦਸਾ-ਜਨਰਦੇਸ ਨਵਾਂ ਕਾਨ ੰ ਨ ਨਿੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ੋਜਲੰਗ ਸਥਾਨ 

ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਲਾਗ  ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਿ ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਯਮਾਂ ਦਾ ਸੰਗਰਜਿ ਿਨ ਜਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਦਸਾ-ਜਨਰਦੇਸਾਂ 
ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਿ ਕੀਤੇ ਜਬਨਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। ਪ੍ੋਜਲੰਗ ਸਥਾਨ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ 
ਸੰਬੰਧੀ ਜਦਸਾ-ਜਨਰਦੇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਿੱਤਰ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ  

https://www.sos.ca.gov/elections/publications-and-resources/polling-place-accessibility-guidelines  'ਤੇ 
ਉਪ੍ਲਬਧ ਿਨ। 

ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ, ਇਮਾਰਤ ਤਿੱਕ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ (ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਿਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ), ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ 

ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ, ਅਤੇ ਵੋਜਟੰਗ ਰ ਮ ਤਿੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਲਈ 1990 ਦੇ ਅਮੈਜਰਕਨ ਜਵਦ ਜਡ੍ਸਏਜਬਜਲਟੀਜ਼ ਐਕਟ 

(ADA) ਦੇ ਮਾਪ੍ਦੰਡ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ ਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਟਕਾਣੇ ਆਕਾਰ ਜਵਿੱ ਚ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਿੋਣਗੇ। ਵੋਟਰ 

ਗੋਪ੍ਨੀਯਤਾ ਨ ੰ  ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿੱ ਖੇ ਗਏ ਿਰੇਕ VC ਜਵਿੱ ਚ ਜਤੰਨ (3) ਿਾਰਟ ਵੇਰੀਟੀ ਟਿੱਚ ਰਾਈਟਰ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਬੈਲਟ 

ਮਾਰਜਕੰਗ ਯੰਤਰ ਿੋਣਗੇ।  

ਵੇਰੀਟੀ ਟਿੱਚ ਰਾਈਟਰ ਬੈਲਟ ਮਾਰਜਕੰਗ ਜਡ੍ਵਾਈਸ ਦਾ ਵੋਟਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਇਿੱਕ ਟਿੱਚਸਕਰੀਨ ਅਤੇ ਆਡ੍ੀਓ-ਟੈਕਟਾਇਲ ਇੰਟਰਫੇਸ 

(Audio-Tactile Interface, ATI) ਿੈ ਜੋ ਵੋਟਰ ਨ ੰ  ਸਕਰੀਨ ਨ ੰ  ਛ ਿਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਬੈਲਟ ਜਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦੰਦਾ ਿੈ। ਿੈਂਡ੍ਿੋਲਡ੍ 

ਕੰਟਰੋਲਰ ਵੋਟਰ ਨ ੰ  ਵਾਧ  ਇਨਪ੍ੁਟ ਜਵਕਲਪ੍ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ: ਸਕਰੌ ਜਲੰਗ ਵਹੀਲ ਅਤੇ ਚੋਣ ਬਟਨ, ਿੈੈੱਡ੍ਫੋਨ, ਅਤੇ ਟੈਕਟਾਇਲ ਬਟਨਾਂ 
ਲਈ ਇਿੱਕ ਐਨਾਲਾਗ ਕਨ ਕਸਨ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਦੇ ਜਸਪ੍-ਐਡਂ੍-ਪ੍ਫ ਜਡ੍ਵਾਈਸ। 

 VC ਜਦਨ ਅਤ ੇਕੰਮ ਦ ੇਘੰਟ ੇ  

EC §§4005(a)(10)(l)(vi)(III) and 4005(a)(10)(l)(vi)(VI) 

VCA ਮਾਡ੍ਲ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਿਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਸਮੇਤ 11 ਜਦਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 93 ਘੰਜਟਆਂ ਨਾਲ ਜਕਸੇ ਵੀ VC ਜਵਿੱ ਚ 

ਆਪ੍ਣੀ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਪ੍ੋਜਲੰਗ ਸਥਾਨ ਮਾਡ੍ਲ ਦੇ ਤਜਿਤ 13 ਘੰਟੇ (ਇਿੱਕ ਜਦਨ ਤੋਂ ਵਿੱਧ) ਦੇ 
ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੋਜਟੰਗ ਦ ੇਮੌਜਕਆਂ ਦਾ ਜਵਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ।  

ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ੋਜਲੰਗ ਸਥਾਨ ਮਾਡ੍ਲ ਦੇ ਤਜਿਤ ਉਪ੍ਲਬਧ ਇਿੱਕ ਸਥਾਨ (ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ 
ਵੋਟਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਜਿਲੇ ਜਤੰਨ ਸਥਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਤੋਂ ਦਸ ਜਦਨ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਖੁਿੱ ਲਹਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ 

ਤੋਂ ਜਤੰਨ ਜਦਨ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਦਸ ਿੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਖੁਿੱ ਲਹਣਗੀਆਂ। ਕੁਿੱ ਲ 13 VC ਿੋਣਗੇ। 
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ਸਾਰਣੀ 2 VC ਜਦਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟ ੇ

VC ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਘਿੱਟੋ-
ਘਿੱਟ ਸੰਜਖਆ 

ਚੋਣ ਜਦਨ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ 
ਦ ੇਜਦਨ 

ਰਜੋ਼ਾਨਾ ਕੁਿੱ ਲ 

ਘੰਟ ੇ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਘੰਟ ੇ

3 VC 10 ਜਦਨ 8 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 

13 VC  3 ਜਦਨ 8 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 

13 VC ਚੋਣ ਜਦਵਸ 13 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 8:00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 

ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਲਈ ਅੰਜਤਕਾ ਦੇਖ।ੋ (ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਿੋਸਟ ਦੀ 
ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤ ੇਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਟਕਾਣੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ।) 

 VC ਖਾਕਾ  

EC §4005(a)(10)(l)(vi)(XI) 

ਿਰੇਕ VC ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਖਾਸ, ਪ੍ ਰਵ-ਪ੍ਰਭਾਜਸਤ ਖਾਕਾ ਿੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਕ ਪੋ੍ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ 
ਗੋਪ੍ਨੀਯਤਾ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਸਨ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਮੰਜਜ਼ਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਆਰ 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਿਰੇਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਖੋ-ਵਿੱ ਖਰੇ ਆਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪ੍ਾਂ ਦੀ ਜਬਿਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਵਸਜਥਤ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਣਗੀਆਂ। 

03 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਆਮ ਚੋਣ ਅਤੇ 14 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗਬਰਨੇਟੋਰੀਅਲ ਰੀਕਾਲ ਇਲੈਕਸਨ ਜਵਿੱ ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵੋਟ 

ਕੇਂਦਰਾਂਦੇ ਵੋਜਟੰਗ ਰ ਮ ਲੇਆਉਟ ਲਈ ਅੰਜਤਕਾ ਦੇਖੋ, ਜਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿੇ ਿਾਂ। 

(ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਿੋਸਟ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਟਕਾਣੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ।) 

 VC ਸਟਾਜਫੰਗ  

EC §§4005(a)(10)(l)(vi)(IX) ਅਤੇ 4005(a)(10)(I)(vi)(IX) 

VC ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਜਸਖਲਾਈ ਲਈ ਅਨੁਮਾਜਨਤ ਲੋੜ 11-ਜਦਨ ਅਤੇ ਚਾਰ-ਜਦਨ ਵੋਟਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੰਜਖਆ, ਚੈੈੱਕ-ਇਨ 

ਸਟੇਸਨਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ, VC ਦੀ ਅਨੁਮਾਜਨਤ ਸਮਰਿੱਥਾ, ਅਤੇ ਅਨੁਸ ਚੀ 'ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਿੈ ਜੋ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਜਸਖਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ 
ਲਈ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਸਫਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਅਿੱਠ (8) ਸਟਾਫ, ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਦੋ (2) VC 

ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਮਲ ਿਨ, VCਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। 

VC ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ VC ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਜਤੰਨੋਂ  ਭ ਗੋਜਲਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ 

ਰੋਜਵੰਗ ਇੰਸਪ੍ੈਕਟਰ (ਰੋਵਰ) ਜਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨਤ ਅਜਤਜਰਕਤ ਪੋ੍ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੋਣਗੇ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਕ "ਪੋ੍ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ" ਸਬਦ ਨ ੰ  "VC ਸਟਾਫ" ਨਾਲ ਬਦਜਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 



16 

11 ਜਦਨਾਂ ਲਈ ਖੁਿੱ ਲੇ VC ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ, ਪ੍ਜਿਲੇ ਸਿੱਤ ਜਦਨ ਸਾਰੇ VC ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਜਸਖਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ 
ਜਾਣਗੇ। VC ਦੇ ਜਵਅਸਤ ਿੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਪ੍ ਰੇ ਜਦਨ ਦੀਆਂ ਜਸਫਟਾਂ ਨ ੰ  ਜਵਿਾਰਕ ਅਤੇ ਜਕਜਰਆਸ਼ੀਲ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਯਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। VC ਸਟਾਫ ਨ ੰ  ਜਫਰ ਚੋਣ ਜਦਨ ਤਿੱਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਦਨ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਜਦਨਾਂ ਲਈ ਜਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਅਜਤਜਰਕਤ ਪੋ੍ਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿੱਤ ਜਦਨਾਂ ਦੀ ਜਸਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਿਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 
VC ਨ ੰ  ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲਈ ਜਤਆਰ ਰਜਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਸਾਰਣੀ 3 VC ਸਟਾਜਫੰਗ ਲੋੜਾਂ 

ਵਟੋਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਕਸਮ ਜਟਕਾਣ ੇ
ਨੰਬਰ। 

ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ
ਭਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ 

11-ਜਦਨ VC 3 8 ਪ੍ਰਤੀ ਜਦਨ 24 ਜਸਫਟਾਂ 
4-ਜਦਨ VC 10 8 ਪ੍ਰਤੀ ਜਦਨ 80 ਜਸਫਟਾਂ 
ਕੁਿੱ ਲ ਅਨੁਮਾਜਨਤ ਲੋੜ   104 ਚਣੋ ਕਰਮਚਾਰੀ 
    

7 ਜਦਨਾਂ ਦੀ ਜਵਿਾਰਕ ਅਤ ੇਜਕਜਰਆਸ਼ੀਲ 

ਟਰੇਜਨੰਗ/ਜਸਖਲਾਈ 
3 8 168 ਪ੍ਲੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਸਖਲਾਈ ਜਸਫਟਾਂ 

4 ਜਦਨ ਜਨਰਧਾਰਤ VC 13 8  104 ਚਣੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਨਯਕੁਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਨ 

ਅਜਤਜਰਕਤ ਪ੍ੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀ   ਜਸਖਲਾਈ ਅਤ ੇਟਸੈਜਟੰਗ 'ਤੇ ਆਧਾਜਰਤ TBD 

 

ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨ ੰ  ਜਸਖਲਾਈ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ 

ਦਾ ਇਿੱਕ ਨੇਕ-ਜਵਸਵਾਸੀ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਚੀਨੀ, ਕੋਰੀਆਈ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ, ਸਪ੍ੈਜਨਸ (ਚੋਣਾਂ ਕੋਡ੍ §14201), ਅਤੇ ਰ ਸੀ ਭਾਸਾ ਜਵਿੱ ਚ 

ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਸਿਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਜਟਕਾਜਣਆਂ ਨ ੰ  ਉਜਚਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ, ਕੋਰੀਆਈ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ, ਰ ਸੀ ਅਤੇ 
ਸਪ੍ੈਜਨਸ ਜਵਿੱ ਚ ਅਨੁਵਾਜਦਤ ਫੇਕਸੀਮਾਈਲ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਜਟੰਗ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸਨ 203 

ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਵੋਜਟੰਗ ਸਮਿੱਗਰੀ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਵਿੱ ਚ ਿਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿਰੇਕ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਨ ੰ  ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਭਾਸੀਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਭਾਸੀਆ ਸੇਵਾ 
ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਿਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੋ੍ਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ 32 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਭਾਸਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ 

ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਮ ਲ ਭਾਸਾ ਜਵਿੱ ਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੀ-ਜਧਰ ਦੇ ਦੁਭਾਸੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਦੰਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਸੇਵਾ 24/7 

ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੈ। VC 'ਤੇ ਜਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੋ੍ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤਿੱਕ ਪ੍ਿੁੰ ਚਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 
ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। 

ਪੋ੍ਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਾਰਟ ਵੇਰੀਟੀ ਟਚ ਰਾਈਟਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਟਰਾਸਟ ਨ ੰ  ਬਦਲਣ ਦੇ ਜਵਕਲਪ੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ 
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਖਲਾਈ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ATI 'ਤੇ ਵਾਲੀਅਮ ਅਤੇ ਰੀਜਡੰ੍ਗ ਸਪ੍ੀਡ੍ ਨ ੰ  ਐਡ੍ਜਸਟ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਿਾਇਕ 

ਟੈਕਟਾਇਲ ਇੰਟਰਫੇਸ (assistive tactile interface, ATI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿਨ। ATI ਯੁਜਨਟ ਅਪ੍ਾਿਜ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਕਈ 
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ਸਿਾਇਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ ਿਨ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਜਸਪ੍-ਐਡਂ੍-ਪ੍ਫ ਜਸਸਟਮ, ਪੈ੍ਡ੍ਲ ਅਤੇ ਿੈੈੱਡ੍-ਪ੍ੁਆਇੰਟਰ। ਟਚ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ੜਹਨ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਬੈਕਅਿੱਪ੍ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਵਾਧ  ਸਟਾਜਫੰਗ, ਅਤੇ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਰਜਚਤ ਕੀਤੇ ਵਾਧ  ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਜਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ 

ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਨਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਸਟੋਰੇਜ, ਛੇੜਛਾੜ-

ਸਪ੍ਿੱਸਟ ਸੀਲਾਂ, ਕਸਟਡ੍ੀ ਟਰੈਜਕੰਗ ਦੀ ਸਖਤ ਲੜੀ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬ ਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਸਜਥਤੀ ਸਾਮਲ ਿੈ। 

 VC 'ਤ ੇਵਜੋਟੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ  

EC §§4005(a)(2)(B), 4005(a)(4)(D), 4005(a)(10)(l)(vi)(X), 4005(a)(6)(D), 4005(a)(10)(l)(vi)(X) 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣਾਂ ਸਾਰੇ VC ਅਤੇ YCE ਦਫਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਿਾਰਟ ਇੰਟਰਜਸਜਵਕ ਵੇਰੀਟੀ ਜਪ੍ਰੰ ਟ ਸੰਸਕਰਣ 3.1.1 ਅਤੇ ਵੇਰੀਟੀ ਟਿੱਚ 

ਰਾਈਟਰ 3.1.1 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ। ਵੇਰੀਟੀ ਜਪ੍ਰੰ ਟ ਵੋਜਟੰਗ ਜਸਸਟਮ ਬੈਲਟ ਜਪ੍ਰੰ ਜਟੰਗ ਯੰਤਰ ਿੈ ਜੋ ਪੋ੍ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਮੰਗ 'ਤੇ 
ਵੋਟਰ ਬੈਲਟ ਨ ੰ  ਛਾਪ੍ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਦੰਦਾ ਿੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਵੇਰੀਟੀ ਟਿੱਚ ਰਾਈਟਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਜਡ੍ਜੀਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ 
ਜਨਸਾਨਦੇਿੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਫਰ ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਨ ੰ  ਛਾਪ੍ਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦੰਦਾ ਿੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਟਿੱਚ 

ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ; ਿਾਲਾਂਜਕ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਜਵਸੇਸਤਾਵਾਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਕੁਝ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 

ਆਦਰਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਿਨ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਜਦਰਸਟੀਿੀਣਤਾ ਜਾਂ ਅਪ੍ਾਿਜਤਾ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਜਨਸਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ "ਪ੍ੈੈੱਨ-ਟ -
ਪੇ੍ਪ੍ਰ/ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਪ੍ੈੈੱਨ" ਵਰਤਣਾ ਮੁਸਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਿੈ। ਿਰੇਕ ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨ ਜਵਿੱ ਚ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਜਤੰਨ ਵੈਜਰਟੀ ਟਿੱਚ ਰਾਈਟਰ ਅਤੇ ਦੋ 
ਵੈਜਰਟੀ ਜਪ੍ਰੰ ਟ ਜਸਸਟਮ ਿੋਣਗੇ।  

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣਾਂ ਟੇਨੇਕਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੋਜਲਊਸਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਜਸੰਕਟ ਸੈਂਟਰਲ ਈ-ਪ੍ੋਲਬੁਿੱ ਕ ਸੰਸਕਰਣ 4.3 ਜਸਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ 
ਿਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ 2020 ਜਵਿੱ ਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵੋਟਰ ਰੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। VCA-ਵਰਗੇ ਮਾਡ੍ਲ ਨੇ ਜਦਖਾਇਆ ਿੈ ਜਕ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ 
ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਵੋਟਰ ਚੈੈੱਕ-ਇਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਈ-ਪ੍ੋਲਬੁਿੱ ਕਾਂ ਆਸਾਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਿ ਇਿੱਕ ਡ੍ੈਸਬੋਰਡ੍ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਿਨ ਜੋ 
ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਡ੍ੀਕ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਦੰਦਾ ਿੈ। 

ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਕੋਲ VoteCal, ਰਾਜ ਜਵਆਪ੍ੀ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਡ੍ੇਟਾਬੇਸ, ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਸਸਟਮ 

(EMS) ਤਿੱਕ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਿੋਵੇਗੀ। ਇਿ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਕੁਨ ਕਸਨ VC ਸਟਾਫ ਨ ੰ  ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪੋ੍ਲ ਬੁਿੱ ਕ (ਈ-ਪ੍ੋਲਬੁਿੱ ਕ) ਰਾਿੀਂ ਿਰੇਕ 

ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਨ ੰ  ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਅਪ੍ਡ੍ੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਦੰਦਾ ਿੈ। CradlePoint ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ YCE ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ 

ਸੰਚਾਰ ਜਲੰਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਕਰੈਡ੍ਲਪ੍ੁਆਇੰਟ/Cradlepoint ਵਾਇਰਲੈੈੱਸ WAN ਐੈੱਜ 

ਨ ੈੱਟਵਰਜਕੰਗ ਲਈ ਰਾਊਟਰਾਂ, ਗੇਟਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਇਿੱਕ ਐਨਜਕਰਪ੍ਟਡ੍ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਬੁਜਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਸਸਟਮ ਿੈ। 

ਮਬੋਾਈਲ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ (MVC)  

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ (Mobile Vote Center, MVC) ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ੜਾਅ ਜਵਿੱ ਚ ਿਨ। ਲਾਭਾਂ 
ਜਵਿੱ ਚ ਟਾਊਨਜਸਪ੍ ਖੇਤਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਿੁੰ ਚਣਾ, ਭ ਗੋਜਲਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਡ੍ੀ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਿੁੰ ਚਣਾ ਮੁਸਕਲ, ਪ੍ਜਿਲਾਂ 
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ਤੋਂ ਸਥਾਜਪ੍ਤ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ 
ਸਾਮਲ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਇਿ ਇਨਹ ਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਮਤ ਨਿੀਂ ਿਨ। ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ VC ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਜਨਤਾ ਲਈ YCE ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 

ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਭੇਜੀ ਗਈ ਵੋਜਟੰਗ ਸਮਿੱਗਰੀ ਜਵਿੱ ਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੋਣਗੇ। ਜਕਸੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ VC ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸਲਤਾ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਜਪ੍ਤ 

ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਵਾਂਗ ਿੀ ਿੋਵੇਗੀ। 

ਅਜਧਕਾਰਤ ਬਲੈਟ ਡ੍ਰਪੌ੍ ਬਾਕਸ (BDB) 

EC §§4005(a)(10)(I)(vi)(II), 4005(a)(3) ਅਤੇ 4005(a)(10)(l)(vi)(VI) 

ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ (VCA) ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਰ 15,000 ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ "ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍-ਆਫ 

ਲੋਕੇਸ਼ਨ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਦਨ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ 88ਵੇਂ ਜਦਨ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ। Yolo 

ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ, ਇਿਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬਾਕਸ (BDB) ਜਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਿਰੇਕ ਸਜਿਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਜਠਤ ਖੇਤਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ 

ਲੋੜੀਂਦੇ BDB ਦੀ ਅਨੁਮਾਜਨਤ ਸੰਜਖਆ ਨ ੰ  ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਡ੍ੇਟਾ ਦਾ ਜਵਸਲੇਸਣ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। 

ਿਾਲਾਂਜਕ Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਅਨੁਮਾਜਨਤ 130,000 ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਨੌਂ  (9) ਿਨ, ਯੋਲੋ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ 

ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ ਰੇ ਯੋਲੋ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ 14 ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬਾਕਸ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਿੈ। ਇਿਨਾਂ 14 ਸਰਕਾਰੀ BDB ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਪੰ੍ਜ ਬਾਿਰ 

ਿੋਣਗੇ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁਿੱ ਲਹੇ  ਰਜਿਣਗੇ। 

ਟੇਬਲ 4 ਬਲੈਟ ਡ੍ਰਪੌ੍ ਬਾਕਸ ਫਾਰਮ ਲਾ 

ਚੋਣ ਜਦਨ ਤੋਂ ਕਝੁ 

ਜਦਨ ਪ੍ਜਿਲਾਂ 
ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਡ੍ੀਬੀ ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵਟੋਰਾਂ ਦੀ 

ਜਗਣਤੀ 
BDB ਦੀ ਅਨੁਮਾਜਨਤ 

ਜਨਊਨਤਮ ਸੰਜਖਆ† 

29 ਜਦਨ 15,000 ਵੋਟਰ ਿਨ 9 BDB 

 † >120,000 ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 

VCA ਦੀਆਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ (California Secretary of State, SOS) ਵਾਧ  
ਜਨਯਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ। ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬਕਜਸਆਂ ਨ ੰ  ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬਕਸੇ ਦੇ ਗਰਾਜਫਕਸ 

ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਅਨੁਵਾਜਦਤ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਭਾਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਡ੍ਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਵਵਿਾਰਕਤਾ 
ਜਵਸਜਤਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਊਨਤਮ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਿੈ। 

 BDB ਜਟਕਾਣਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ  

ਸਾਈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਦੀ ਜਵਆਜਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬਕਸਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਭ ਜਮਕਾ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 

ਇਿੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ੈਕੇਟ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ। ਪ੍ੈਕੇਟ ਜਵਿੱ ਚ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਬੇਦਾਅਵਾ, ਇਿੱਕ ਜਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਿੱਤਰ, ਅਤੇ 
ਜਵਸੇਸਤਾਵਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪ੍ੁਿੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਫਲਾਇਰ ਸਾਮਲ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਪ੍ੈਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਈਟਾਂ 
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ਤਿੱਕ ਪ੍ਿੁੰ ਚਣ ਅਤੇ BDB ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਬਾਰੇ ਜਵਸਜਤਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਧਰਾਂ ਇਿੱਕ BDB 

ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਜਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਨ ੰ  ਸਪ੍ਸਟ ਰ ਪ੍ ਜਵਿੱ ਚ ਸਮਝ ਸਕਣ। 

ਅਨੁਕ ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਨ ੰ  ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰੇਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਈਟ ਨ ੰ  ਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪ੍ਵੇਗਾ। ਇਿੱਕ 

ਵਾਰ ਸਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਸਮੀਜਖਆ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅੰਜਤਮ ਜਨਰਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ 

ਲਈ ਸਾਈਟ ਜਕਰਾਏਦਾਰ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪ੍ਨੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋਵੇਗੀ। ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬਕਸਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਜਨਤਕ ਫੀਡ੍ਬੈਕ ਅਤੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਜਣਆ 

ਜਾਵੇਗਾ। 

 BDB ਜਦਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦ ੇਘੰਟ ੇ  

EC §4005(a)(10)(l)(vi)(IV)ਅਤੇ EC §4005(a)(10)(l)(vi)(VII) 

ਸਾਰੇ ਅਜਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬਾਕਸ (BDB) ਚੋਣ ਜਦਨ ਤੋਂ 29 ਜਦਨ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੋਣਗੇ। ਇਿ ਬਕਸੇ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ, ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ 

ਅਤੇ ਪ੍ਛਾਣਨ ਜਵਿੱ ਚ ਆਸਾਨ ਿੋਣਗੇ। ਘਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਰਿੱਖੇ BDB ਿਰੇਕ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜਨਯਮਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਜਟਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਿੱ ਲਹੇ  
ਰਜਿੰਦੇ ਿਨ। ਿਰੇਕ ਅੰਦਰ ਨੀ BDB ਜਟਕਾਣੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਅਸਲ ਘੰਜਟਆਂ ਲਈ ਅੰਜਤਕਾ ਦੇਖ।ੋ 

ਟੇਬਲ  5 ਅਜਧਕਾਰਤ BDB ਜਦਨ ਅਤ ੇਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟ ੇ

BDBs ਦੀ ਅਨੁਮਾਜਨਤ 

ਸੰਜਖਆ 

ਚੋਣ ਜਦਨ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ 
ਦ ੇਜਦਨ 

ਰਜੋ਼ਾਨਾ ਕੁਿੱ ਲ ਘੰਟ ੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਘੰਟ ੇ

6 ਬਾਿਰੀ BDBs 29 ਜਦਨ 24 ਘੰਟੇ 12:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪ੍ਜਿਰ 
12:00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 

10 ਅੰਦਰ ਨੀ BDB 29 ਜਦਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਟੇ ਅੰਜਤਕਾ ਦੇਖ ੋ

16 ਕੁਿੱ ਲ BDB ਚੋਣ ਜਦਵਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਟੇ 
8:00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਸ ਚੀਬਿੱ ਧ ਘੰਟੇ 

ਅੰਜਤਕਾ ਦੇਖ ੋ

ਕੁਝ BDB ਬਾਿਰੋਂ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਿੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੁਿੱ ਲਹੇ  ਰਜਿਣਗੇ। ਭੌਜਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅਣਅਜਧਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵੇਸ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ 

ਲਈ, ਗੈਰ-ਿਾਜ਼ਰ, ਬਾਿਰੀ BDB ਜਟਕਾਊ ਸਮਿੱਗਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਨ ਜੋ ਬਰਬਾਦੀ, ਿਟਾਉਣ, ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਬੈਲਟ ਜਡ੍ਪ੍ਾਜਜ਼ਟ ਸਲਾਟ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਬੈਲਟ ਨ ੰ  ਅਣਅਜਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਟਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਆਕਾਰ 

ਦਾ ਿੋਵੇਗਾ।  

ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬਾਕਸਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸੇ ਲਈ ਅੰਜਤਕਾ ਦੇਖ।ੋ (ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਿੋਸਟ ਦੀ 
ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤ ੇਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਆਫ ਬਾਕਸ ਜਟਕਾਣੇ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ।) 
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 BDB ਮੜੁ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਟੀਮਾਂ 
ਦੋ (2) Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬਾਕਸ ਰੀਟਰੀਵਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਿੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਜਡ੍ਊਲ 'ਤੇ ਅਜਧਕਾਰਤ BDB ਤੋਂ ਬੈਲਟ ਇਕਿੱ ਠੇ 

ਕਰਨਗੇ। ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਜਦਨ, BDB ਪੁ੍ਨਰ-ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਟੀਮਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪ੍ਤੀ 'ਤੇ BDB ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 

BDB ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਜਮਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਲਾਈਨ ਜਵਿੱ ਚ ਉਡ੍ੀਕ 

ਕਰ ਜਰਿਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ BDB ਰੀਟਰੀਵਲ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਧਕਾਰਤ BDB ਜਵਿੱ ਚ ਆਪ੍ਣੀ ਬੈਲਟ ਛਿੱਡ੍ਣ ਦ ੇ

ਯੋਗ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਭਾਸਾ ਸਿਾਇਤਾ 
EC §§4005(a)(10)(l)(vi)(IX), 4005(a)(10)(l)(vii), ਅਤੇ 4005(a)(10)(l)(i)(I) 

ਮਦਦ ਉਿਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੈ ਜਜੰਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰ ਆਤੀ ਵੋਜਟੰਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਦਵਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸਾ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ 
ਲੋੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। YCE ਉਨਹ ਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਧ ਿੈ ਜਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਸਾ 
ਪ੍ਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੀਤ ਜਵਿੱ ਚ ਭਾਸਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਇਿ ਸਾਡ੍ੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਭਾਸਾ 
ਮਾਇਨੋਜਰਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡ੍ੀ ਭਾਸਾ ਸਿਾਇਤਾ 
ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਾਸ-ਭਾਸਾ ਦ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮ ਿਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਜਦਿੱ ਤੇ ਿਨ। 

 ਵਟੋ-ਬਾਏ-ਮਲੇ ਵਟੋਰਾਂ ਲਈ ਭਾਸਾ ਸਿਾਇਤਾ 
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 29 ਜਦਨ ਪ੍ਜਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ https://www.yoloelections.org/voting/facsimile-ballots 'ਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਬੈਲਟ ਦਾ 
ਪ੍ਰਤੀਰ ਪ੍ ਡ੍ਾਊਨਲੋਡ੍ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡ੍ੇ ਦਫ਼ਤਰ (530) 666-8133 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 
ਫੈਸੀਮਾਈਲ/ਪ੍ਰਤੀਰ ਪ੍ ਬੈਲਟ ਿੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿਨ: 

https://www.yoloelections.org/voting/facsimile-ballots
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ਟੇਬਲ 6 ਉਪਲਬਧ ਫੈਸੀਮਾਈਲ ਬੈਲਟ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 

ਚੀਨੀ 中文 

ਕਰੋੀਆਈ 한국어 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ 

ਰ ਸੀ русский 

ਸਪ੍ੇਨੀ Español 

 ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਵਟੋਰਾਂ ਲਈ ਭਾਸਾ ਸਿਾਇਤਾ 
ਸਾਰੇ ਵੋਟਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਿੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਲਟ ਜਕਸਮਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਰ ਪ੍ ਬੈਲਟ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੋਣਗੇ: 
ਚੀਨੀ, ਕੋਰੀਆਈ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ, ਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪ੍ੇਨੀ। ਇਿ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਿਰੇਕ ਚੈੈੱਕ-ਇਨ ਸਟੇਸਨ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ 
ਅਤੇ ਖਾਸ ਭਾਸਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਦਰਜਸਤ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੋ੍ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਚੀਨੀ, ਕੋਰੀਆਈ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ, ਰ ਸੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਪ੍ੇਨੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਸਾਡ੍ੇ ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ 
ਵੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸਾ ਜਵਿੱ ਚ ਨਾਂ ਟੈਗ ਦੁਆਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। YCE ਦੋਭਾਸੀ ਪੋ੍ਲ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਜਪ੍ਤ LAAC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਚਨਬਿੱਧ ਿੈ। 

ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਆਪ੍ਣੀ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਜਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਦੋ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਵੋਜਟੰਗ ਬ ਥ ਜਵਿੱ ਚ ਜਲਆ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਬਸਰਤੇ ਉਿ ਸਿਾਇਕ 

ਵੋਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦ ਰ ਯ ਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਜਨਧ ਨਾ ਿੋਣ। 

ਟਲੈੀਫਨੋ ਸਵੇਾਵਾਂ 
EC §4005(a)(10)(I)(vii) 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਭਾਸੀਆ ਸੇਵਾ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਿਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਮ ਲ 

ਭਾਸਾ ਜਵਿੱ ਚ 32 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਭਾਸਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੀ-ਜਧਰ ਦੇ ਦੁਭਾਸੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਦੰਦੀ ਿੈ।  

ਪੋ੍ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੀਜੀ-ਜਧਰ ਦੁਭਾਸੀਆ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ "ਕਾਲ ਟੇਲੀ ਸੀਟ" 'ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਦਾ 
ਜਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਕਾਲ ਟੈਲੀ ਸੀਟ ਪੋ੍ਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤਿੱਕ ਆਸਾਨ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਲਈ ਿਰੇਕ VC ਸਪ੍ਲਾਈ ਬਾਕਸ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੋਵਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ VC ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਿਰੇਕ ਵੋਜਟੰਗ ਜਦਨ ਦੇ 
ਅੰਤ 'ਤੇ, ਿੋਰ ਢੁਕਵੀਂ ਚੋਣ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਲ ਟੇਲੀ ਸੀਟਾਂ YCE ਦਫਤਰ ਨ ੰ  ਵਾਪ੍ਸ ਕਰ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
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ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਸੁਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਿੌਟਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਡ੍ਾਇਲ ਕਰਕੇ YCE ਨ ੰ  ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਜੋ YCE ਦੀ 
ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਚੋਣ ਜਦਨ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 29 ਜਦਨ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੋਟਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 

ਜਰਲੇਅ ਸਰਜਵਸ (RTT/TTY) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ 711 'ਤੇ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਡ੍ਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

ਸਰੁਿੱ ਜਖਆ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਯਜੋਨਾਵਾਂ  
EC §§4005(a)(10)(I)(iv), 4005(a)(10)(I)(vi)(VIII)(ia), ਅਤੇ 4005(a)(10)(I)(vi)(VIII)(ib) 

ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦੇ ਮਾਿੌਲ ਜਵਿੱ ਚ, ਸਿ ਲਤਾਂ, ਚੋਣ ਸਮਿੱਗਰੀ, ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵੋਜਟੰਗ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਿਨ ਜੇਕਰ 

ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਤੇ ਮਸੀਨ ਦੋਵਾਂ ਜਿਿੱ ਜਸਆਂ ਨ ੰ  ਸੰਬੋਜਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: 

• ਭੌਜਤਕ ਪ੍ਿੁੰ ਚ - ਜਰਕਾਰਡ੍ ਕੀਤੀ, ਜਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਜਾਜ਼ਤ/ਅਜਧਕਾਰ ਦੇ ਜਸਧਾਂਤ ਤਿੱਕ ਸੀਜਮਤ 

• ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪ੍ਿੁੰ ਚ - ਖਾਜਤਆਂ ਅਤੇ ਲੌਗਇਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿੱ ਖ-ਰਖਾਅ, ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਜਾਜ਼ਤ/ਅਜਧਕਾਰ ਦੇ ਜਸਧਾਂਤ 

ਤਿੱਕ ਸੀਜਮਤ 

 

• ਕਰਤਿੱਵਾਂ, ਦੋ-ਜਵਅਕਤਆਂੀੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਅੰਤਰ-ਜਸਖਲਾਈ, ਅਤੇ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਜਨਯੰਤਰਣ ਨ ੰ  ਵਿੱਖ ਕਰਨਾ  
• ਖੰਜਡ੍ਤ ਜਸਸਟਮ, ਆਜਡ੍ਟ ਲੌਗ, ਿੈਸ ਟੈਸਜਟੰਗ, ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦ ੇਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਚਨਾ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪ੍ਨਾ  

 

• ਭੌਜਤਕ ਸੰਪ੍ਿੱ ਤੀ ਵਸਤ -ਸ ਚੀ ਜਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ  

• ਨ ਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਪੋ੍ਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਯੰਤਰਣ ਦੀ ਵਸਤ -ਸ ਚੀ  
 

• ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਜਰਆ ਂਅਤੇ ਟੈਸਜਟੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਵਿੱ ਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਚਿੱਲ ਰਿੀ ਜਸਖਲਾਈ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਬਰਛੀ-ਜਫਜਸੰਗ ਮੁਜਿੰਮ  

• ਜਡ੍ਵਾਈਸਾਂ, ਫਾਇਰਵਾਲਾਂ, ਰਾਊਟਰਾਂ, ਸਜਵਿੱਚਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਅਿੱਪ੍ਡ੍ੇਟ। ਪ੍ੈਚ ਦੀ ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਸਥਾਪ੍ਨਾ  
 

• ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀਜਕਜਰਆ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦੇ ਸਪ੍ਸਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  

• ਬੈਕਅਪ੍ ਦੇ ਸਪ੍ਿੱ ਸਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਬੈਕ-ਅਪ੍ਸ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ, ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਸਟਮ ਜਰਕਵਰੀ ਅਤੇ ਬਿਾਲੀ  
 

• ਜਨਰੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ  

 

 ਵਟੋਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤ ੇਸਰੁਿੱ ਜਖਆ ਉਪ੍ਾਅ 

EC §4005(a)(10)(I)(iv) 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਿੇਠ ਜਲਖੇ ਤਰੀਜਕਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪ੍ਦੰਡ੍ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਵੋਟਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤ ੇਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵੋਜਟੰਗ ਦੀ 
ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ: 



23 

ਿਰੇਕ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਦ ੇਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨ ੰ  ਿਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਸਖਲਾਈ ਜਦਿੱ ਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਖਲਾਈ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਿੋਣਗੇ: 

• ਸਾਰੇ ਉਪ੍ਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡ੍ੀ ਦੀ ਚੇਨ ਨ ੰ  ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਜਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ 
• ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀਜਕਜਰਆ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਰਪ੍ੋਰਜਟੰਗ ਲੋੜਾਂ 
• ਖੋਲਹਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ 
• ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਅਤੇ ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ 
• ਤਣਾਅਪ੍ ਰਨ ਅੰਤਰ-ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਸਜਥਤੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਡ੍ੀ-ਐਸਕੇਲੇਸਨ ਤਕਨੀਕਾਂ 
• ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਸਿਤ ਜਦਸਾ-ਜਨਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਸਕਾਇਤ ਨ ੰ  ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣਾ।  

 

ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸਾਡ੍ੀ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਈਐਮਐਸ) ਨਾਲ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦ ੇਕਨ ਕਸਨ ਦੇ ਨਾਲ 

ਟੇਨੇਕਸ ਈਪ੍ੋਲਬੁਿੱ ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਿ ਸਟਾਫ ਨ ੰ  ਵੋਟਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਸਜਥਤੀ, ਜੇਕਰ 

ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ, ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੀ ਬੈਲਟ ਜਕਸਮ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਈਪ੍ੋਲਬੁਿੱ ਕ ਅਤੇ ਈਆਈਐਮਐਸ ਜਸਸਟਮ ਇਿਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਕੀਤੇ 
ਜਾਂਦੇ ਿਨ: 

• ਈਪ੍ੋਲਬੁਿੱ ਕ ਟੈਬਲੇਟ ਲਈ ਜਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲੜੀ 
• ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਜਵਚਕਾਰ ਐਨਜਕਰਪ੍ਟਡ੍ ਕਨ ਕਸਨ 

• ਇਲੈਕਸਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਸਸਟਮ ਦੇ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇEMS ਉਪ੍ਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਜਕਰਪ੍ਟਡ੍ ਸੈਲ ਲਰ 

ਸੰਚਾਰ Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਇਨੋਵੇਸਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਰਜਵਜਸਜ਼ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ 

ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਯਮਾਂ (2 CCR §20158) ਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। 

Hart InterCivic Verity ਵੋਜਟੰਗ ਉਪ੍ਕਰਨ ਜਕਸੇ ਵੀ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕਨ ਕਟ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗਾ, ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀ 
ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ Wi-Fi ਜਾਂ ਬਲ ਟੁਿੱ ਥ ਕਨ ਕਸਨ ਸਾਮਲ ਿਨ। ਸਾਰੇ ਉਪ੍ਕਰਣਾਂ ਨ ੰ  ਅਜਧਕਾਰਤ Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਸੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੋਟਕੇਂਦਰਾਂ ਦ ੇਖੁਿੱ ਲਹਣ 'ਤੇ ਬੰਦ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦ ਕਰ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਾਰੇ ਬੈਲਟ, ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ, ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੈਲਟ, ਸਰਤੀਆ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਅਤੇ 
ਅਸਥਾਈ ਬੈਲਟ, ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਸਪ੍ੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਲਟ ਨ ੰ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਜਵਿੱ ਚ 

ਪ੍ਿੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 ਵਟੋਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਜਵਿੱ ਚ ਜਵਘਨ ਨ ੰ  ਰਕੋਣਾ 
EC §4005(a)(10)(I)(vi)(VIII)(ia) 

ਸਾਰੇ YCE ਦਫਤਰ ਦ ੇਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਦ ੇਸਟਾਫ ਨ ੰ  ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਸਖਲਾਈ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵੋਟਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ 
ਸੰਭਾਵੀ ਮਕੈਨੀਕਲ, ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਕਸਟਮ ArcGIS 
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ਐਪ੍ਲੀਕੇਸਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਿੋਣਗੇ ਜੋ YCE ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾਂ ਜਸਖਲਾਈ ਸਮਿੱਗਰੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਦੇਖ ਕੇ 
ਜਲਦੀ ਸਮਿੱ ਜਸਆ ਜਨਪ੍ਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿ ਲਤ ਜਦੰਦੇ ਿਨ। ਅੰਜਤਕਾ ਜਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਨਮ ਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਜਕਜਰਆ ਯੋਜਨਾ ਸਾਮਲ ਿੈ 

ਜੋ ਅੰਦਰ ਨੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿੈ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੇਲੇ YCE ਵਰਤੇਗੀ। 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਜਫਸ ਆਫ ਇਲੈਕਸਨ ਸਾਈਬਰਸਜਕਊਜਰਟੀ (Office of Election 

Cybersecurity, OEC) ਨਾਲ ਸਜਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਉਂਟੀ ਇਲੈਕਸਨ ਜਸਚ ਏਸਨ ਅਵੇਅਰਨ ੈੱਸ ਰ ਮ 

ਜਵਿੱ ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਿਿੱ ਸਾ ਲੈਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਜਕ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਲਈ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਕਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਜਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰਨ 

ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸਪ੍ੇਸ ਿੈ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਜਵਿੱ ਚ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਮਲ ਿਨ।  

 ਜਵਘਨ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਦੀ ਜਨਰੰਤਰਤਾ 
EC §4005(a)(10)(I)(vi)(VIII)(ib) 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਇਲੈਕਸਨਜ਼ ਆਜਫਸ ਕੋਲ ਕਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਿੋਣਗੇ ਜੋ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪ੍ਕਰਣਾਂ ਨ ੰ  ਵੰਡ੍ਣ, ਵੋਟਰ 

ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪ੍ ਰਤੀ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਵਧੇ ਿੋਏ ਮੁਿੱ ਜਦਆਂ ਦੇ ਿਿੱਲ ਲਈ ਜਡ੍ਊਟੀ 'ਤੇ ਿੋਣਗੇ।  

ਿਰੇਕ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ, YCE ਇਿੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਰਸਪ੍ਾਂਸ ਪ੍ਲਾਨ ਜਤਆਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਬੇਸਲਾਈਨ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਮਾਪ੍ਦੰਡ੍, 

ਜਨਕਾਸੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਚਾਰ, ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਿੋਰ ਜਰਕਾਰਡ੍ਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਅਤੇ ਜਰਕਵਰੀ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਜਦਰਸ ਸਾਮਲ ਿੁੰ ਦੇ 
ਿਨ। 2021 ਗਵਰਨੇਟੋਰੀਅਲ ਰੀਕਾਲ ਇਲੈਕਸਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਰਸਪ੍ਾਂਸ ਪ੍ਲਾਨ ਅੰਜਤਕਾ ਜਵਿੱ ਚ ਿੈ। 

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ/ਦੌਰਾਨ/ਬਾਅਦ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਡ੍ੇ ਵੈਜਰਟੀ ਉਪ੍ਕਰਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਿੋਣ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜਨਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਜਿਿੱ ਸੇ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਜਵਿੱ ਚ 

YCE ਨੇ ਸੋਲਾਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ-ਪ੍ਿੱਤਰ (Memorandum of Understanding, MOU) ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ ਕੀਤਾ। ਇਿ 

MOU ਵੀ ਅੰਜਤਕਾ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।  

ਜਵਿੱ ਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤ ੇਲਾਗਤ ਬਚਤ 

EC §4005(a)(10)(I)(v) 

ਚੋਣ ਖਰਜਚਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 2022 ਜ ਨ ਡ੍ਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਈ ਅਨੁਮਾਜਨਤ ਚੋਣ ਖਰਚ ੇਨਾਲ 2020 ਦ ੇਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡ੍ੈਂਸੀਅਲ 

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡ੍ੈਂਸੀਅਲ ਜਨਰਲ ਜਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 
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ਟੇਬਲ  7 ਚੋਣ ਖਰਰਚਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ 
 ਚੋਣ ਖਰਚ ੇ

2020 ਰਾਸਟਰਪ੍ਤੀ 
ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ 

(ਅਸਲ) 

2020 ਰਾਸਟਰਪ੍ਤੀ 
ਦੀਆਂ ਆਮ ਚਣੋਾਂ  

(ਅਸਲ) 

2022 ਜਸਿੱ ਧਾ 
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚਣੋਾਂ 
(ਅਨੁਮਾਜਨਤ) 

ਚੋਣ ਦੀ ਜਕਸਮ 
ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਗਤ 

ਪੋ੍ਲ ਪ੍ਲੇਸ ਮਾਡ੍ਲ 
VCA- ਵਰਗਾ ਮਾਡ੍ਲ ਪ੍ ਰਾ VCA ਮਾਡ੍ਲ 

ਤਨਖਾਿਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ  $ 617,322.24   $ 686,849.30   $ 561,500.00  

ਖਪ੍ਤਯੋਗ ਚੋਣ ਸਪ੍ਲਾਈਆਂ  $ 6,047.34   $ 278,802.56   $ 13,500.00  

ਸੰਚਾਰ  $ 6,037.84   $ 2,984.43   $ 4,000.00  

ਡ੍ਾਕ  $ 53,350.65   $ 146,021.74   $ 188,250.00  

ਆਵਾਜਾਈ, ਚੋਣ-ਸੰਬੰਜਧਤ  $ 2,643.02   $ 4,548.38   $ 5,000.00  

ਛਪ੍ਾਈ  $ 221,752.39   $ 263,889.13   $ 337,000.00  

ਿੋਰ  $ 81,970.78   $ 124,360.32   $ 142,000.00  

ਕੁਿੱ ਲ  $ 989,124.26   $ 1,507,455.85   $ 1,251,250.00  

 

ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਖਰਚ ੇ

EC §4005(a)(10)(I)(i)(VII) 

ਟੇਬਲ  8 ਆਊਟਰੀਚ ਖਰਰਚਆਂ ਦੀ ਤਲੁਨਾ 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ 
ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਖਰਚ ੇ

2020 ਰਾਸਟਰਪ੍ਤੀ 
ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ 

(ਅਸਲ) 

2020 ਰਾਸਟਰਪ੍ਤੀ 
ਦੀਆਂ ਆਮ ਚਣੋਾਂ  

(ਅਸਲ) 

2022 ਜਸਿੱ ਧਾ 
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚਣੋਾਂ 
(ਅਨੁਮਾਜਨਤ) 

ਇਸਜਤਿਾਰਬਾਜ਼ੀ/ਨੋਜਟਸ  $ 5,787.64   $ 15,801.78   $ 25,000.00  

ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਮੇਲਰ   $ 51,164.06   $ 75,000.00  

ਸੋਸਲ ਮੀਡ੍ੀਆ    $ 1,750.00   $ 10,000.00  

ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਸਮਾਗਮ`      $ 5,000.00  

ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ  $ 2,862.81   $ 19,043.93   $ 80,000.00  

ਜਮਾਂਦਰ /ਸਵੈਗ      $ 20,000.00  

ਵੀਡ੍ੀਓ      $ 25,000.00  

ਜਚੰਨਹ  ਅਤੇ ਬੈਨਰ    $ 2,259.84   $ 20,000.00  

ਕੁਿੱ ਲ  $ 8,650.45  $ 90,019.61  $ 260,000.00  
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ਪ੍ਿੁੰ ਚਯਗੋਤਾ ਅਤ ੇਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਬਜੋਧਤ ਕਰਦੇ ਿਏੋ ਅਿੱਗ ੇਵਧਣਾ 
EC §4005(a)(10)(I)(iii) 

ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਯੋਜਨਾ ਨ ੰ  ਬਨਾਉਣਾ ਸਜਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਦੁਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਿੇਗੀ। 2020 ਜਵਿੱ ਚ 

ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਵਰਕ ਗਰੁਿੱ ਪ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਣਨਾ, 2021 ਜਵਿੱ ਚ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਿ-ਮਸਵਰਾ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਵਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਿੋਰ 

ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਜਭਆਸਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕਰਨਾ, EAP ਨ ੰ  ਅਪ੍ਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ 2022 ਜਵਿੱ ਚ VCA ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 

ਅੰਦਰ ਨੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ, ਜਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਸੁਰ ਆਤ ਿੈ। 

ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਜਵਿੱ ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਿੁੰ ਚ 

ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਵਿੱ ਚ ਮਿਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਜਚਤ ਯਤਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। 

ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮਿੱ ਜਸਆਵਾਂ ਨ ੰ  ਿਿੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ 

ਲਈ VAAC ਅਤੇ LAAC ਨਾਲ ਜਮਲਾਂਗੇ। YCE ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ 

ਤੋਂ ਮਤਦਾਤਾ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਵਿੱ ਚ ਜਕਸੇ ਵੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰੇਗਾ। YCE ਜਕਸੇ ਵੀ 
ਵੋਟਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਡ੍ਜੀਟਲ ਸਰਵੇਖਣ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੋਟਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਰਵੇਖਣ 

ਨ ੰ  ਉਤਸਾਜਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਜਧਤ ਮੁਿੱ ਜਦਆਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਿੱਲ ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ 

ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।   
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ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਖਆ 
ਅਤੇ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਯੋਜਨਾ 

ਫਾਈਨਲ EAP 

 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ ਇਲੈਕਸਨ 

ਐਡ੍ਜਮਜਨਸਟਰੇਸਨ ਪ੍ਲਾਨ  
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ਸਕੈਸਨ 2: ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਅਤੇ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਯੋਜਨਾ 
 

ਸੰਖਪੇ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਆਮ ਲੋੜਾਂ 
Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਇਲੈਕਸਨਜ਼ (ਵਾਈਸੀਈ) ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨ ੰ  ਜਬਿਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਵਚਨਬਿੱਧ ਿੈ। ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ, ਜਨਰਪ੍ਿੱ ਖ ਅਤੇ ਪ੍ਾਰਦਰਸੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਮਿ ਰੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਜਵਿੱ ਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ 

ਕਰਨਾ ਮਿਿੱਤਵਪ੍ ਰਣ ਿੈ।  

ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੀਆਂ ਰਾਸਟਰਪ੍ਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਤਆਰੀ ਜਵਿੱ ਚ, Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਕਈ ਕਾਰਜ ਸਮ ਿਾਂ ਨ ੰ  
ਬੁਲਾਇਆ। "ਵੋਟਰ ਆਊਟਰੀਚ, ਮੈਸੇਜਜੰਗ, ਐਜ ਕੇਸਨ, ਅਤੇ ਇਨਫਾਰਮੇਸਨ ਮੁਜਿੰਮ" ਕਾਰਜ ਸਮ ਿਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਮੈਂਬਰ 

ਅਤੇ ਸਜਿਰ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰੀ ਇਿੱਕ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚ ੇਵਿੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਨ।  

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣਾਂ ਮੀਡ੍ੀਆ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨ ੰ  ਜਨਤਕ ਵੰਡ੍ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸੈ ਜਰਲੀਜ਼ਾਂ, ਵੀਡ੍ੀਓ ਸਮਿੱਗਰੀ, ਅਤੇ ਸੋਸਲ 

ਮੀਡ੍ੀਆ ਸਮਿੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣਗੀਆਂ। YCE ਵੋਟਕੇਂਦਰਾਂ, ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬਾਕਸਾਂ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ, ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ 

ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਜਵਕਲਪ੍ਾਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਬੈਲਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦ ੇਤਰੀਜਕਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੇਣ ਲਈ ਿੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੀਡ੍ੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਮੀਡ੍ੀਆ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਅੰਜਤਕਾ ਜਵਿੱ ਚ ਿੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਦ ੇYolo ਕਾਉਂਟੀ ਦ ੇਰਜਜਸਟਰਾਰ Jesse Salinas ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਨੀਤ ਅਕਸਰ ਇਿੱਕ ਚੋਣ ਮਾਿਰ ਵਜੋਂ 
ਬੋਲਣ ਅਤੇ Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਬਾਰੇ ਜਦਰਸਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡ੍ੀਆ ਜਵਿੱ ਚ ਜਦਖਾਈ ਜਦੰਦੇ ਿਨ। ਉਿ ਨਾਗਜਰਕ 

ਸਮ ਿਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਸਮ ਿਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਜਟੰਗਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਿਾਜ਼ਰ ਿੋਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿਨ। ਇਸ ਜਕਸਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਵਸੇਸ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜੌ ਦਗੀ 
EC §§4005(a)(10)(I)(i)(III) ਅਤੇ 4005(a)(10)(I)(i)(IV) 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬ ਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਿਨ। ਸਾਡ੍ੇ ਜਰਸਤੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨਾਲ, ਇਿੱਕ-ਨਾਲ-ਇਿੱਕ ਕਨ ਕਸਨ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨ ੰ  ਬਣਾਉਣ ਜਵਿੱ ਚ ਸਜਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਮੌਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਿਿੱ ਸਾ ਲੈਣ, 

ਅਤੇ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਜਡ੍ਜੀਟਲ ਪ੍ਛਾਣ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਨ।  

YCE ਮੌਜ ਦਗੀ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਜਟੰਗਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਾਰੀ ਰਿੇਗੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਜਵਿੱ ਚ ਮੇਜਲਆ,ਂ 

ਜਤਉਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਐਕਜਟਵ ਬ ਥ ਜਾਂ ਟੈਂਟ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨਾ 
ਵੀ ਸਾਮਲ ਿੈ। YCE ਿਮੇਸਾ ਇਿਨਾਂ ਮੌਜਕਆਂ ਨ ੰ  ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸਸ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਜਵਿੱ ਚ, YCE ਉਿਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ੜਚੋਲ ਕਰ ਜਰਿਾ ਿੈ ਜੋ ਚੋਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਸੇਜਜੰਗ ਨ ੰ  ਮਿਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਰ ਪ੍ ਜਵਿੱ ਚ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਜਤਕਾ ਜਵਿੱ ਚ ਿੈ। 
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 ਜਡ੍ਜੀਟਲ ਅਸਸੈਜਬਲਟੀ 
ਸੋਸਲ ਮੀਡ੍ੀਆ 'ਤੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡ੍ੀ ਸਮ ਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਾਡ੍ੀ ਅਨੁਭਵੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਨੇ YCE ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨ ੰ  
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਿ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪ੍ਾਿਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਪੇ੍ਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਅਤੇ WCAG 2.0, ਸੋਧੇ ਿੋਏ ਸੈਕਸਨ 508 ਦ ੇਜਮਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ ਿੈ। Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 

(https://www.yoloelections.org/) ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ §2053(b)(4) ਜਵਿੱ ਚ ਜਸਫ਼ਾਰਸ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਜਮਆਰਾਂ ਨ ੰ  
ਕਾਇਮ ਰਿੱਖੇਗੀ। 

ਸਾਡ੍ੀਆਂ ਜਡ੍ਜੀਟਲ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿਰ ਉਸ ਜਵਅਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਿੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ, ਵੋਜਟੰਗ, ਅਤੇ VCA ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਕਰਨਾ 
ਚਾਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, YCE ਸਾਦੀ ਭਾਸਾ ਅਤੇ ਜਡ੍ਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਵਿੱ ਚ ਵਧੀਆ ਅਜਭਆਸਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਦਾ ਿੈ। ਸਾਡ੍ੇ ਜਵਭਾਗ ਦੇ 
ਸੋਸਲ ਮੀਡ੍ੀਆ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨ ੰ  ਅਿੱਪ੍ਡ੍ੇਟ ਰਿੱ ਜਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਜਵਪ੍ਰੀਤਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਵਜਭੰਨਤਾ ਦੀ 
ਸੰਮਜਲਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਰਗੇ ਮੁਿੱ ਜਦਆਂ ਲਈ ਆਊਟਰੀਚ ਕੋਆਰਡ੍ੀਨੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡ੍ੀ ਸੰਪ੍ਿੱ ਤੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਪ੍ੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਸਮਿੱਗਰੀ ਜਵਿੱ ਚ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍-ਆਫ ਜਟਕਾਜਣਆਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ 
ਦੇ ਖੁਿੱ ਲਹਣ ਦੀਆ ਂਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਘੰਜਟਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਮਲ ਿਨ, ਪ੍ਰ ਇਿਨਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਜਮਤ 

ਨਿੀਂ ਿਨ।  

ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ 

ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਪ੍ਾਰਟਨਰ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਜਕਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਫਲਾਇਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਜਸ 

ਜਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਜਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਜਵਿੱ ਚ ਲੇਖ ਜਾਂ ਗਾਿਕਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਜਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  VCA ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇ੍ਸ 

ਕਰਨਾ ਸਾਮਲ ਿੈ। ਜਵਜਦਅਕ ਔਜ਼ਾਰ YCE ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ (www.yoloelections.org) ਤੋਂ ਡ੍ਾਊਨਲੋਡ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ 

ਿੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਭੌਜਤਕ ਕਾਪ੍ੀਆਂ Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ੇਸਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ 
ਨ ੰ  ਉਤਸਾਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

2020 ਜਵਿੱ ਚ, Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਇਲੈਕਸਨ੍ਜਜ਼ ਵੋਟਰ ਆਊਟਰੀਚ ਟੀਮ ਨ ੰ  ਜਨੈੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਅਦਾਜਰਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ੋਸਟਰ 

ਲਗਾਉਣ ਜਵਿੱ ਚ ਵਿੱਡ੍ੀ ਸਫਲਤਾ ਜਮਲੀ ਸੀ। ਇਿੱਕ ਸ ੌਸੰਤਾਲੀ ਪ੍ਰਚ ਨ ਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਜਨਹ ਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ 129 ਨੇ 

ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਵਾਧ  ਭਾਸਾ ਜਵਿੱ ਚ ਚੋਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ੋਸਟ ਕੀਤੀ। ਨਮ ਜਨਆਂ ਲਈ ਅੰਜਤਕਾ ਵੇਖੋ।  

ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਵਟੋਰ ਨ ੈੱਟਵਰਕ 

ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਵੋਟਰ ਵੋਜਟੰਗ ਜਵਿੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ YCE ਨ ੰ  ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵੋਜਟੰਗ ਮਾਡ੍ਲ ਬਾਰੇ ਜਵਆਪ੍ਕ ਜਾਗਰ ਕਤਾ 
ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਿਿੱਲ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕ ੇਆਊਟਰੀਚ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਜਿਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। YCE ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 

ਆਪ੍ਣੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਪ੍ੋਸਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੈੈੱਬ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਰਾਿੀਂ ਜਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ 
ਸੰਪ੍ਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਡ੍ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। 

https://www.yoloelections.org/
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ਭਾਸਾ ਅਤ ੇਵਜੋਟੰਗ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯਗੋਤਾ ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮਟੇੀਆ ਂ

EC §4005(a)(10)(I)(i)(V) 

ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਸਾ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 
ਸਥਾਪ੍ਨਾ 1 ਅਕਤ ਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਜਟੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਜਮਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਅੰਜਤਕਾ ਦੇਖ।ੋ 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਭਾਸਾ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (LAAC) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਮੌਜਕਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ੈਰਵੀ ਕਰੇਗੀ। 

ਇਿ ਜਸਫ਼ਾਰਸਾਂ ਪ੍ੇਸਕਾਰੀਆਂ, ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਜਟੰਗਾਂ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਘਿੱਟ ਜਗਣਤੀ ਭਾਸਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਜਵਜਦਅਕ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੀ ਵੰਡ੍ ਵਿੱਲ ਲੈ 

ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। ਸਾਡ੍ੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ ਦੀ LAAC ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਜਵਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਿੋਵੇਗੀ। 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (VAAC) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਜਕਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ੈਰਵੀ 
ਕਰੇਗੀ। ਇਿ ਜਸਫ਼ਾਰਸਾਂ ਪ੍ੇਸਕਾਰੀਆਂ, ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਜਟੰਗਾਂ, ਜਾਂ ਅਪੰ੍ਗਤਾ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਜਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਜਵਜਦਅਕ 

ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੀ ਵੰਡ੍ ਵਿੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਫਲੋਰ ਪ੍ਲਾਨ ਅਤੇ ਭੌਜਤਕ ਖਾਕੇ ਦੀ VAAC ਸਮੀਜਖਆ ਜਵਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਮਿਿੱਤਵਪ੍ ਰਣ ਿੋਵੇਗੀ। 

ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਿੋਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਉਿ elections@yolocounty.org 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਿੀਂ 
ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡ੍ੀਆਂ ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਿੀਂ ਕਰ ਰਿੀਆਂ ਿਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ 
ਕਾਉਂਟੀ LAAC ਅਤੇ VAAC ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰ੍ਜਨਆਂ ਨ ੰ  ਸਥਾਜਪ੍ਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡ੍ੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਈ 

ਜਾਵੇਗੀ। 

 

 ਭਾਸਾ ਘਿੱਟ ਜਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਜਰਆ ਂਨਾਲ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਅਤ ੇਪ੍ਿੁੰ ਚ 

EC §4005(a)(10)(I)(i)(I) ਅਤੇ EC §4005(a)(10)(I)(i)(VI)(ia) 

ਸਾਰੇ ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਸੈਕਸਨ 14201 ਅਤੇ ਫੈਡ੍ਰਲ ਵੋਜਟੰਗ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਦ ੇਸੈਕਸਨ 

203 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਕਲਪ੍ਕ ਭਾਸਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ VBM ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਤੀਰ ਪ੍ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਟੀ 
ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ੍ (County Voter Information Guide, CVIG) ਜਵਿੱ ਚ ਡ੍ਾਕ-ਭੁਗਤਾਨਤ ਪ੍ੋਸਟਕਾਰਡ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਪ੍ੋਸਟਕਾਰਡ੍ ਨ ੰ  ਭਰਨ ਅਤੇ ਵਾਪ੍ਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਾਇਤਾਂ CVIG ਜਵਿੱ ਚ ਅਤੇ Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਮਲ 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣਾਂ ਇਿ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਕ ਜਕਿੜੇ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਜਕਸੇ ਖੇਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਜਥਤ ਿਨ ਜੋ 
ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਭਾਸਾ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਫੈਡ੍ਰਲ ਵੋਜਟੰਗ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ (VRA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਸਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਇਨਪ੍ੁਟ ਮੰਗਣਗੀਆਂ ਜਕ California ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 12303 ਦੀ 
ਉਪ੍-ਜਵਭਾਗ (c) ਅਤੇ ਫੈਡ੍ਰਲ ਵੋਜਟੰਗ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ (VRA) ਦੀ ਧਾਰਾ 203 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਸ ਭਾਸਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਮੁਿਾਰਤ ਰਿੱਖਣ 
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ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਜਫੰਗ ਲਈ VC ਨ ੰ  ਤਰਜੀਿ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਇਿਨਾਂ ਵੋਟਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਦੋਭਾਸੀ ਸਟਾਫ਼ 

ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਜਨਯੁਕਤੀ ਲਈ ਿਰ ਕੋਜਸਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਭਾਸਾ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਵਕਲਪ੍ ਿੋਣਗੇ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਾਸਾ ਜਵਿੱ ਚ ਅਨੁਵਾਜਦਤ ਜਲਖਤੀ ਸਮਿੱਗਰੀ 
ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਰਾਿੀਂ ਦੁਭਾਸੀਏ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ।  

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਿਰੇਕ ਪ੍ਰਮੁਿੱ ਖ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ EC 0§14201 ਅਧੀਨ ਿਰੇਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਾਸਾ ਲਈ ਇਿੱਕ ਦੋਭਾਸੀ ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਖਆ 

ਵਰਕਸਾਪ੍ ਆਯੋਜਜਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਿਨਾਂ ਦੋਭਾਸੀ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਮੀਜਟੰਗਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਿੋ 

ਸਕਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਇਿਨਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਜਮਤ ਨਿੀਂ ਿੈ:  

• ਨਵੇਂ ਵੋਜਟੰਗ ਮਾਡ੍ਲ ਦੀ ਸੰਖੇਪ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ 
• ਵੋਜਟੰਗ ਉਪ੍ਕਰਣ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ 
• ਪ੍ਰਤੀਰ ਪ੍ ਬੈਲਟ ਜਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਿੈ 

• VC ਜਵਖੇ ਦੋਭਾਸੀ ਸਿਾਇਤਾ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਭਾਸੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਜਕਵੇਂ ਕਰੀਏ 

• ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍-ਆਫ ਜਾਣਕਾਰੀ 
• VBM ਜਰਟਰਨ ਜਲਫ਼ਾਜਫ਼ਆਂ 'ਤੇ ਸਿੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ, ਗਵਾਿੀ ਦੇ ਜਨਸਾਨ, ਪ੍ਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ, ਆਜਦ। 

• ਮੇਲ ਰਾਿੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆ ਂਵੋਟਾਂ ਨ ੰ  ਠੀਕ ਕਰਨਾ 
 

 ਜਡ੍ਸਏਜਬਲਟੀ ਕਜਮਊਜਨਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਅਤ ੇਪ੍ਿੁੰ ਚ 

EC §§4005(a)(10)(I)(i)(II) ਅਤੇ 4005(a)(10)(I)(i)(VI)(ib) 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪ੍ਾਿਜ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਿੈ। ਸਾਰੇ ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ੍ (CVIG) ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਵੇਗੀ। ਗਾਈਡ੍ 

ਜਵਿੱ ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਿੋਵੇਗੀ ਜਕ ਵੋਟਰ ਜਕਵੇਂ ਅਤੇ ਜਕਿੱ ਥੇ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਮਾਰਜਕੰਗ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ 

ਅਤੇ ਜਰਮੋਟ ਐਕਸੈਸੀਬਲ ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ (RAVBM) ਤਿੱਕ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਿੈ। VAAC ਮੈਂਬਰ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦਰਸਕਾਂ 
ਨ ੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ ਿਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਵਿੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਿਰੇਕ ਪ੍ਰਮੁਿੱ ਖ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਯੋਗ ਅਪ੍ਾਿਜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ 

ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਵਰਕਸਾਪ੍ ਆਯੋਜਜਤ ਕਰੇਗੀ।  

ਅਪ੍ਾਿਜਤਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਪ੍ਰ ਇਿ ਇਿਨਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਜਮਤ ਨਿੀਂ ਿੈ: 

• ਨਵੇਂ ਵੋਜਟੰਗ ਮਾਡ੍ਲ ਦੀ ਸੰਖੇਪ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ 
• ਵੋਜਟੰਗ ਉਪ੍ਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸਨ 

• ਵੋਜਟੰਗ ਉਪ੍ਕਰਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਿੁੰ ਚ,  

• ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍-ਆਫ ਜਾਣਕਾਰੀ 
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• ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ RAVBM ਬੈਲਟ ਜਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਿੈ 

• VBM ਵਾਪ੍ਸੀ ਜਲਫ਼ਾਜਫ਼ਆਂ 'ਤੇ ਸਿੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ  
• ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਵਾਿੀ ਦ ੇਜਨਸਾਨ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ 
• ਚੁਣੌਤੀਪ੍ ਰਨ ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਦਾ ਉਪ੍ਚਾਰ 

• ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰਜਸਪ੍ ਅਤੇ ਪ੍ਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ 

ਜਸਿੱ ਧੇ ਵਟੋਰ ਸੰਪ੍ਰਕ 

EC §4005(a)(10)(I)(i)(X) 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਇਲੈਕਸਨ੍ਜਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਟੋਲ-ਫਰੀ ਵੋਟਰ ਸਿਾਇਤਾ ਿਾਟਲਾਈਨ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ 
ਅਤੇ ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਜਵਿੱ ਚ ਿੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਿ ਦੇਣ ਲਈ, CVIG ਅਤੇ VBM ਬੈਲਟ ਪ੍ੈਕੇਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ 
ਜਸਿੱ ਧੇ ਮੇਲਰਾਂ ਨ ੰ  ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਿੈ।  

ਮੇਲਰ RAVBM ਜਸਸਟਮ, ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬਾਕਸ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘੰਜਟਆਂ ਨ ੰ  ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਜਟੰਗ ਜਵਕਲਪ੍ਾਂ 
ਦੀ ਜਵਆਜਖਆ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ, ਅਤੇ ਮੇਲ ਜਵਿੱ ਚ CVIG ਜਾਂ VBM ਬੈਲਟ ਦੀ ਕਦੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਿੈ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਮੇਲਰ ਸਾਦੀ ਭਾਸਾ ਜਵਿੱ ਚ ਵਧੀਆ ਅਜਭਆਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਜਵਜ਼ ਅਲ ਜਡ੍ਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਤਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨਗੇ। ਮੇਲਰਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਿੱ ਖਰਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਪ੍ਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਇਲੈਕਸਨਸ ਬਰਾਂਜਡੰ੍ਗ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਜੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਰ 

ਦਾ ਜਧਆਨ ਜਖਿੱ ਚਣ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਪ੍ਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਨਮ ਜਨਆਂ ਲਈ ਅੰਜਤਕਾ ਵੇਖੋ। 

ਅਜਸਿੱ ਧ ੇਵਟੋਰ ਸੰਪ੍ਰਕ 

EC §§4005(a)(10)(I)(i)(VIII), 4005(a)(10)(I)(i)(IX), ਅਤੇ 4005(a)(10)(I)(i)(I) 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੋਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਰਕਾਰਡ੍ ਿੈ। ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 
ਜਵਿੱ ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਜਡ੍ਜੀਟਲ ਮੀਡ੍ੀਆ, ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਇਸਜਤਿਾਰ, ਅਤੇ "ਅਰਜਜਤ/ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ" ਮੀਡ੍ੀਆ ਸਾਮਲ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। 

ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਕਵਰੇਜ ਅਕਸਰ ਮੀਡ੍ੀਆ ਸਲਾਿਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸੈ ਜਰਲੀਜ਼ ਦ ੇਜਵਾਬ ਜਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੀ ਿੈ ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਇਿ ਘੋਸਣਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜਕ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਸੁਰ  ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਜਕ ਇਿ ਮੌਕੇ ਅਣਪ੍ਛਾਤੇ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ 

ਮੀਡ੍ੀਆ ਮੌਜ ਦਾ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਜਰਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਜਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਿਨ।  

ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਅਤੇ ਮੀਡ੍ੀਆ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ, ਅਤੇ ਨਮ ਨਾ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੀ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਸ ਚੀ ਲਈ ਅੰਜਤਕਾ ਦੇਖ।ੋ 

ਟੇਬਲ  9ਅਰਸਿੱਧ ੇਵੋਟਰ ਸਿੰਪਰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 

ਜਕਸਮ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ ਸਨੇੁਿਾ/ਉਦਸੇ 

ਜਨਤਾ ਸੇਵਾ ਘੋਸਣਾਵਾਂ (Public 

Service Announcements, PSA) 

ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਐਕਸੈਸ 

ਸਟੇਸਨ/ਸਜਿਰ/ਕੈਂਪ੍ਸ 

ਮੈਸੇਜਜੰਗ: 

• ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਘਿੱਟ ਜਗਣਤੀ ਭਾਸਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ 
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ਭੁਗਤਾਨਸੁਦਾ ਜਵਜਗਆਪ੍ਨ (PSA) ਜਬਲਬੋਰਡ੍ ਿੋਵੇਗੀ 
• ਉਿਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਿੋਵੇਗੀ ਜੋ 

ਬੋਲੇ ਿਨ ਜਾਂ ਸੁਨਣ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿੈ 

• ਉਿਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਿੋਵੇਗੀ ਜੋ 
ਅੰਨਹੇ  ਜਾਂ ਨੇਤਰਿੀਣ ਿਨ 

• VCA ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨ ੰ  
ਜਾਗਰ ਕ ਕਰੋ 

• YCE ਟੋਲ-ਫਰੀ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ 
• YCE ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ, ਸੋਸਲ ਮੀਡ੍ੀਆ ਅਤੇ 

ਈਮੇਲ ਪ੍ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ 
• ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਸਮ ਿਾਂ ਨਾਲ ਵਰਕਸਾਪ੍ਾਂ ਨ ੰ  

ਉਤਸਾਜਿਤ ਕਰੋ 
• ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖਾਂ, ਵੋਜਟੰਗ ਜਵਕਲਪ੍ਾਂ, 

ਮੇਜਲੰਗਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ 
• VC ਅਤੇ BDB ਜਵਕਲਪ੍ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ 

 ਅਖਬਾਰਾਂ 

 ਜਡ੍ਜੀਟਲ ਜਵਜਗਆਪ੍ਨ 

 ਰੇਡ੍ੀਓ 

 ਥੀਏਟਰ 

ਸੋਸਲ ਮੀਡ੍ੀਆ ਅੰਜਤਕਾ ਦੇਖ ੋ

ਰਵਾਇਤੀ "ਅਰਜਜਤ/ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ" 

ਮੀਡ੍ੀਆ 

ਅਖਬਾਰਾਂ 

 Broadcast TV 

 ਰੇਡ੍ੀਓ 

 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬ ਤ ਸੋਸਲ ਮੀਡ੍ੀਆ ਮੌਜ ਦਗੀ ਸਾਲ ਭਰ ਰਜਿੰਦੀ ਿੈ। VCA ਨ ੰ  ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਸਾਡ੍ੀਆਂ ਪ੍ੋਸਟਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ 

ਪ੍ਰਮੁਿੱ ਖ ਥਰੈੈੱਡ੍ ਿੋਵੇਗਾ। Facebook ਅਕਸਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿ ਲਤ ਜਦੰਦੀ ਿੈ, ਅਤੇ Twitter ਮਿਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ 

ਜਵਜਸਆਂ ਬਾਰੇ ਜਸਿੱ ਧੇ ਸੰਦੇਸ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਜਵਿੱ ਚ (ਗੁਬਰਨੇਟੋਰੀਅਲ ਰੀਕਾਲ ਇਲੈਕਸਨ ਦੌਰਾਨ), ਅਸੀਂ 
78 ਵਾਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ, 20,775 ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ 2,122 ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਵਜਜ਼ਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। California ਜਵਿੱ ਚ ਜਕਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੀ 
ਕਾਉਂਟੀ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਇਿ ਪ੍ਿੱਧਰ ਮਿਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਿੈ। 

  



34 

 

 

 

 

 

 

 

  

ਅੰਜਤਕਾ 
 

ਫਾਈਨਲ EAP 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ ਇਲੈਕਸਨ 

ਐਡ੍ਜਮਜਨਸਟਰੇਸਨ ਪ੍ਲਾਨ 
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ਭਾਸਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
 

ਫਾਈਨਲ EAP ਅੰਜਤਕਾ A 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ 

ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਯੋਜਨਾ 
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ਅੰਜਤਕਾ A | ਭਾਸਾ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ 
Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿੋਰ ਭਾਸਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਚੋਣ ਸਮਿੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡ੍ਰਲ ਵੋਜਟੰਗ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਦੇ 
ਸੈਕਸਨ 203 ਦੇ ਤਜਿਤ ਵਰਤਮਾਨ ਜਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਸੰਘੀ ਿੁਕਮ ਨਿੀਂ ਿਨ।  

California ਰਾਜ ਨ ੰ  ਿੁਣ Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਨ ੰ  ਿੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੈ: 

ਟੇਬਲ  10 ਪ ਰਵ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 

ਭਾਸਾ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਿੱਗਰੀ 

ਚੀਨੀ CA EC §14201 ਦੋਭਾਸੀ ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸੀਮਾਈਲ ਬੈਲਟ 

ਕਰੋੀਆਈ CA EC §14201 ਦੋਭਾਸੀ ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸੀਮਾਈਲ ਬੈਲਟ 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ CA EC §14201 ਦੋਭਾਸੀ ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸੀਮਾਈਲ ਬੈਲਟ 

ਰ ਸੀ CA EC §14201 ਦੋਭਾਸੀ ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸੀਮਾਈਲ ਬੈਲਟ 

ਸਪ੍ੇਨੀ CA EC §14201 ਦੋਭਾਸੀ ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸੀਮਾਈਲ ਬੈਲਟ 

 

ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਲੋੜ ਨਾ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡ੍ੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਨੈੱਜੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਜਵਕਲਪ੍ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਭਾਸਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਦੋਭਾਸੀ ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਪ੍ੀ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ।   
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ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਵਟੋਰ ਕੇਂਦਰ 
ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਬਾਕਸ 

 

ਫਾਈਨਲ EAP ਅੰਜਤਕਾ B 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ ਇਲੈਕਸਨ 

ਐਡ੍ਜਮਜਨਸਟਰੇਸਨ ਪ੍ਲਾਨ 
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ਅੰਜਤਕਾ B | ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਵਟੋਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਲੈਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਬਾਕਸ 

ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਿੋਸਟ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ (Vote Center, VC) ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਬਾਕਸ (BDB) ਜਟਕਾਣੇ ਅਤੇ 
ਘੰਟੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਨ। 

 VC ਅਤੇ BDB ਸਥਾਨ 

EC §§4005(a)(10)(I)(vi)(III) ਅਤੇ 4005(a)(10)(I)(vi)(IV) 

ਟੇਬਲ 11 ਪਰਸਤਾਰਵਤ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 

ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ 02/17/2022 ਤਿੱਕ ਦੀ ਸਜਥਤੀ 
Davis  

UC Davis ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰ (Activities and 

Recreation Center, ARC) ਬਾਲਰ ਮ A ਅਤੇ B 

760 Orchard Rd., Davis 

ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 

Veterans Memorial Center – ਬਿੁ-ਮੰਤਵੀ ਕਮਰਾ (multi-

purpose room, MPR) 
203 East Fourteenth St., Davis 

ਪ੍ੁਸਟੀ ਕੀਤੀ (11-ਜਦਨ VC) 

Montgomery Elementary School – MPR 
1440 Danbury St., Davis 

ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  

Emerson Junior High School – MPR 
2121 Calaveras Ave., Davis 

ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  

Esparto  

Esparto Community Center 
17020 Yolo Ave., Esparto 

ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧ ਰਾ/ਲੰਜਬਤ ਿੈ 

West Sacramento  

Bridgeway Lakes Boathouse 
3650 Southport Pkwy., West Sacramento 

ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 

Virtual Academy – ਜਜਮ 

1100 Clarendon St., West Sacramento 
ਪ੍ੁਸਟੀ ਦੀ ਉਡ੍ੀਕ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ(11-ਜਦਨ VC) 

Bryte CCT - Bryte Café 
637 Todhunter Ave., West Sacramento 

ਪ੍ੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 

Winters  

Public Safety Facility - EOC ਜਸਖਲਾਈ ਕਮਰਾ 
702 Main St., Winters 

ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 
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ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ 02/17/2022 ਤਿੱਕ ਦੀ ਸਜਥਤੀ 
Woodland  

Yolo County Admin Building – ਕਮਰਾ 106 

625 Court St., Woodland 
ਪ੍ੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ (11-ਜਦਨ VC) 

Woodland High School – ਜਜਮ 

21 N. West St. Woodland 
ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 

Pioneer High School – ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਜਾਂ ਜਜਮ 

1400 Pioneer Ave., Woodland 
ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  

Woodland Community & Senior Center - Banquet Room 3 
2001 East St., Woodland 

ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਟੇਬਲ  12 ਪਰਸਤਾਰਵਤ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ ਬਾਕਸ ਸਥਾਨ 

ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬਾਕਸ ਦੀ ਸਜਥਤੀ 02/17/2022 ਤਿੱਕ ਸਜਥਤੀ 
  

Clarksburg  

Clarksburg Library 
52915 Netherlands Ave., Clarksburg 

ਬਾਿਰੀ - 24/7 - ਪ੍ੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 
  

Davis  

Davis City Hall 
23 Russell Blvd., Davis 

ਬਾਿਰੀ - 24/7 - ਪ੍ੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 

Westlake Market 
1260 Lake Blvd., Davis 

ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡ੍ੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ 

Nugget Markets (Mace) 
409 Mace Blvd., Davis 

ਪ੍ੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  

Nugget Markets (E. Covell) 
1414 E. Covell Blvd., Davis 

ਪ੍ੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  

UC Davis – ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟੀਬੀਡ੍ੀ ਬਾਿਰੀ - 24/7- ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 
  

Esparto  

Esparto Regional Library 
17065 Yolo Ave., Esparto 

ਬਾਿਰੀ - 24/7 - ਪ੍ੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 
  

West Sacramento   

West Sacramento City Hall 
1110 W. Capitol Ave., West Sacramento 

ਬਾਿਰੀ - 24/7 - ਪ੍ੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 

Nugget Markets 
2000 Town Center Plaza, West Sacramento 

ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 

Raley's 
1601 W. Capitol Ave., West Sacramento 

ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 

Arteaga Starlite Super Market 
900 Sacramento Ave., West Sacramento 

ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 
  

Winters  

Lorenzo's Market 121 E. Grant Avenue, Winters ਪ੍ੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 
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ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬਾਕਸ ਦੀ ਸਜਥਤੀ 02/17/2022 ਤਿੱਕ ਸਜਥਤੀ 
Woodland  

ਪ੍ੋਸਟ ਆਜਫਸ ਪ੍ਾਰਜਕੰਗ ਲੋਟ 

2720 Court St., Woodland 
ਬਾਿਰੀ - 24/7 - ਪ੍ੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 

Raley's 
367 W. Main St., Woodland 

ਪ੍ੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  

Bell Air 
1885 E. Gibson Road, Woodland 

ਪ੍ੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਜਫਸ – ਕਮਰਾ B-05 

625 Court St., Woodland 
ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  

 

 

 VC ਅਤੇ BDB ਕੰਮ ਦ ੇਘੰਟ ੇ

EC §§4005(a)(10)(I)(vi)(VI) ਅਤੇ 4005(a)(10)(I)(vi)(VII) 

VC ਜਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਪ੍ ਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕੋ ਜਜਿੇ ਿੋਣਗੇ। 24/7 ਬਾਿਰੀ BDB ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਕਸੇ ਸਿ ਲਤ/ਫਜਸਲਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਸਜਥਤ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਬਾਕਸ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਜਟਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ VC ਅਤੇ ਸਾਰੇ BDB, ਸਥਾਨ ਦੀ 
ਪ੍ਰਵਾਿ ਕੀਤੇ ਜਬਨਾਂ, ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 8:00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਖੁਿੱ ਲਹੇ  ਰਜਿਣਗੇ।  

2021 ਰੀਕਾਲ ਇਲੈਕਸਨ ਅਤੇ 2020 ਰਾਸਟਰਪ੍ਤੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਗਲੇ ਪੰ੍ਨੇ 'ਤੇ ਿਨ। ਜਦਿੱ ਤੇ 
ਗਈ ਚੋਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਘੰਟੇ ਥੋੜ ੇਵਿੱਖਰੇ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ; ਿਾਲਾਂਜਕ, VC ਅਤੇ BDB ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਦੀਆਂ ਤਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਘੰਜਟਆਂ 
ਦਾ ਜਵਆਪ੍ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰ ਚੋਣ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
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2021 ਗਵਰਨੇਟਰੋੀਅਲ ਰੀਕਾਲ ਇਲੈਕਸਨ  

ਟੇਬਲ 13 2021 VAC 

2021 ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ (VC) 

11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ, ਸਵਰੇੇ 10:00 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸਾਮ 6:00 ਵਜੇ 
ਤਿੱਕ ਖੁਿੱ ਲਹਾ। 14 ਸਤੰਬਰ (ਚਣੋਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ), ਸਵਰੇੇ 7:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 

ਸਾਮ 8:00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਖੁਿੱ ਲਹਾ। 

DAVIS 
UC Davis Memorial Union- ਗੈਰੀਸਨ ਕਮਰਾ 212 

225 E. Quad, Davis 
 

Veterans Memorial Center- ਬਿਮੰੁਤਵੀ ਕਮਰਾ 
203 E. 14th Street, Davis 

 

Montgomery Elementary School- ਬਿਮੰੁਤਵੀ ਕਮਰਾ 
1441 Danbury Street, Davis 

 

Emerson Junior High School- ਇੰਡ੍ਰੋ ਕਮੋਨ੍ਜਜ਼ ਕਮਰਾ 1 
2121 Calaveras Avenue, Davis 

 

ESPARTO 
Esparto High School- ਜਜਮਨੇਜ਼ੀਅਮ 
26675 Plainfield Street, Esparto 

 

WEST SACRAMENTO 
Bridgeway Lakes Boathouse 

3650 Southport Parkway, West Sacramento 
 

Washington USD Office- ਬਿਮੰੁਤਵੀ ਕਮਰਾ 
930 Westacre Road, West Sacramento 

 

Bryte CCT - Bryte Café- ਮਲਟੀਪ੍ਰਪ੍ਜ਼ Rm. 
637 Todhunter Avenue, West Sacramento 

 

WINTERS 
Public Safety Facility - ਈਓਸੀ ਟਰਜੇਨੰਗ ਕਮਰਾ 

702 Main Street, Winters 

 

WOODLAND 

Yolo County Administration Building- ਕਮਰਾ 106 
625 Court Street, Woodland 

 

Woodland High School- ਜਜਮਨੇਜ਼ੀਅਮ 
21 N. West Street, Woodland 

 

Pioneer High School- ਕਫੈਟੇੀਰੀਆ 
1400 Pioneer Avenue, Woodland 

 

Woodland Community & Senior Center- ਬਾਲਰ ਮ 3 
2001 East Street, Woodland 
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ਟੇਬਲ 14 2021 BDBs 

2021 ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਬਾਕਸ (BDBs) 

16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤਿੱਕ ਉਪ੍ਲਬਧ (ਸ ਚੀਬਿੱ ਧ ਘੰਟ)ੇ 

ਸਤੰਬਰ 14 (ਚਣੋ ਵਾਲੇ ਜਦਨ) ਸਾਮ 8:00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ। 
CLARKSBURG 

Clarksburg Library (ਬਾਿਰੀ – 24/7) 

52915 Netherlands Avenue, Clarksburg 
 

DAVIS 

City Hall (ਬਾਿਰੀ – 24/7) 

23 Russell Boulevard, Davis 
 

Nugget Markets  
(ਰਜੋ਼ਾਨਾ ਸਵਰੇੇ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ) 

409 Mace Boulevard, Davis 
 

Nugget Markets  
(ਰਜੋ਼ਾਨਾ ਸਵਰੇੇ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ) 

1414 E. Covell Boulevard, Davis 
 

Westlake Market (ਰਜੋ਼ਾਨਾ ਸਵਰੇੇ 7:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11:00 
ਵਜੇ ਤਿੱਕ) 

1260 Lake Boulevard, Davis 
 

ESPARTO 

Esparto Regional Library (ਬਾਿਰੀ – 24/7) 

17065 Yolo Avenue, Esparto 
 

WEST SACRAMENTO 

City Hall (ਬਾਿਰੀ – 24/7) 

1110 W. Capitol Avenue, West Sacramento 
 

West Sacramento Recreation Center 

ਿਫ਼ਤੇ ਦ ੇਜਦਨ ਸਵਰੇ ੇ6:00 ਵਜੇ - ਦਪੁ੍ਜਿਰ 1:00 ਵਜੇ; ਸਾਮ 5:00 

ਵਜੇ - ਰਾਤ 8:00 ਵਜ ੇ

ਸਨੀਵਾਰ ਸਵਰੇ ੇ8:00 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸਾਮ 5:30 ਵਜੇ; ਐਤਵਾਰ ਦਪੁ੍ਜਿਰ 

12:00 ਵਜ ੇ- ਸਾਮ 5:30 ਵਜ ੇ
2801 Jefferson Boulevard, West Sacramento 

 

Arteaga's Starlite Supermarket 
(ਰਜੋ਼ਾਨਾ ਸਵਰੇੇ 8:00 ਵਜੇ - ਸਾਮ 8:00 ਵਜੇ) 

940 Sacramento Avenue, West Sacramento 
 

WINTERS 
Lorenzo's Market  

(ਰਜੋ਼ਾਨਾ ਸਵਰੇੇ 7:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ) 
121 E. Grant Avenue, Winters 
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WOODLAND 

ਪ੍ਸੋਟ ਆਜਫਸ ਪ੍ਾਰਜਕੰਗ ਲੋਟ (ਬਾਿਰੀ – 24/7) 

720 Court Street, Woodland 
 

Raley’s (ਰਜੋ਼ਾਨਾ ਸਵਰੇੇ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11:00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ) 

367 W. Main Street, Woodland 
 

Bel Air (ਰਜੋ਼ਾਨਾ ਸਵਰੇੇ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11:00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ) 

1885 E. Gibson Road, Woodland 
 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚਣੋ ਦਫਤਰ  

(ਿਫ਼ਤੇ ਦੇ ਜਦਨ ਸਵਰੇੇ 8 ਵਜੇ - ਸਾਮ 5 ਵਜੇ) 
0625 Court Street, Suite B-05, Woodland 

 

2020  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਆਮ ਚਣੋ 

ਟੇਬਲ 15 2020 VAC ਅਤੇ BDB 

ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ (VC) ਬਲੈਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਬਕਸਾ (BDB) 

31 ਅਕਤ ਬਰ ਤੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ, ਸਵਰੇੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 6:00 
ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਖੁਿੱ ਲਹਾ।  

3 ਨਵੰਬਰ (ਚਣੋਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ), ਸਵਰੇੇ 7:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 8:00 ਵਜੇ 
ਤਿੱਕ ਖੁਿੱ ਲਹਾ।  

5 ਅਕਤ ਬਰ ਤੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਤਿੱਕ ਉਪ੍ਲਬਧ (ਸ ਚੀਬਿੱ ਧ ਘੰਟੇ) 
ਨਵੰਬਰ। 

 3 (ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਜਦਨ) ਸਾਮ 8:00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 

DAVIS DAVIS 
UC Davis ARC- Ballroom City Hall (ਬਾਿਰੀ – 24/7) 
760 Orchard Road, Davis 23 Russell Boulevard, Davis 

  

Veterans Memorial Center- ਮਲਟੀਪ੍ਰਪ੍ਜ਼ ਆਰ.ਐਮ. Nugget Markets  
(ਰਜੋ਼ਾਨਾ ਸਵਰੇ ੇ6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ) 

203 E. 14th Street, Davis 409 Mace Boulevard, Davis 
  

Montgomery Elementary School -  
ਮਲਟੀਪ੍ਰਪ੍ਜ਼ ਆਰ.ਐਮ. 

Nugget Markets  
(ਰਜੋ਼ਾਨਾ ਸਵਰੇ ੇ6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ) 

1441 Danbury Street, Davis 1414 E. Covell Boulevard, Davis 
  

Patwin Elementary School - ਮਲਟੀਪ੍ਰਪ੍ਜ਼ ਆਰ.ਐਮ. Nugget Markets  
(ਰਜੋ਼ਾਨਾ ਸਵਰੇ ੇ7:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11:00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ) 

2222 Shasta Drive, Davis 1260 Lake Boulevard, Davis 
  

ESPARTO ESPARTO 
Esparto High School - ਜਜਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਐਸਪ੍ਾਰਟੋ ਰੀਜਨਲ ਲਾਇਬਰਰੇੀ (ਬਾਿਰ – 24/7) 
26675 Plainfield Street, Esparto 17065 Yolo Avenue, Esparto 
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WEST SACRAMENTO WEST SACRAMENTO 
River City High School - ਜਜਮਨੇਜ਼ੀਅਮ City Hall (ਬਾਿਰੀ – 24/7) 

1 Raider Lane, West Sacramento 1110 W. Capitol Avenue, West Sacramento 
  

Washington USD Office -  
ਮਲਟੀਪ੍ਰਪ੍ਜ਼ ਆਰਐੈੱਮ 

Nugget Markets  
(ਰਜੋ਼ਾਨਾ ਸਵਰੇ ੇ6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ) 

930 Westacre Road, West Sacramento 2000 Town Center Plaza, West Sacramento 
  

Bryte CCT- ਮਲਟੀਪ੍ਰਪ੍ਜ਼ ਆਰ.ਐਮ. Arteaga's Starlite Supermarket  
(ਰਜੋ਼ਾਨਾ ਸਵਰੇ ੇ8:00 ਵਜੇ - ਸਾਮ 8:00 ਵਜੇ) 

637 Todhunter Avenue, West Sacramento 940 Sacramento Avenue, West Sacramento 
  

WINTERS WINTERS 
Winters Community Center- ਮਲਟੀਪ੍ਰਪ੍ਜ਼ ਆਰ.ਐਮ. Lorenzo's Market  

(ਰਜੋ਼ਾਨਾ ਸਵਰੇ ੇ7:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ) 
201 Railroad Avenue, Winters 121 E. Grant Avenue, Winters 

  

WOODLAND WOODLAND 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ- ਕਮਰਾ 106 Post Office Parking Lot (Exterior – 24/7) 

625 Court Street, Woodland 720 Court Street, Woodland 
  

Woodland High School - ਜਜਮਨੇਜ਼ੀਅਮ Raley (ਰਜੋ਼ਾਨਾ ਸਵਰੇੇ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11:00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ) 
21 N. West Street, Woodland 367 W. Main Street, Woodland 

  

Pioneer High School - ਜਜਮਨੇਜ਼ੀਅਮ Bel Air (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵਰੇੇ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11:00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ) 
1400 Pioneer Avenue, Woodland 1885 E. Gibson Road, Woodland 
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ਵੋਟਰ ਸਿਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ 
ਸੁਜਵਧਾ ਖਾਕਾ 

 

ਫਾਈਨਲ EAP ਅੰਜਤਕਾ C 

 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ ਇਲੈਕਸਨ 

ਐਡ੍ਜਮਜਨਸਟਰੇਸਨ ਪ੍ਲਾਨ 
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ਅੰਜਤਕਾ C | ਵਟੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸਜੁਵਧਾ ਖਾਕਾ  
EC §4005(a)(10)(I)(vi)(XI) 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣਾਂ ਿਰੇਕ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਫਲੋਰ ਪ੍ਲਾਨ ਜਤਆਰ ਕਰਦੀਆ ਂਿਨ 3 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਦੀਆਂ ਆਮ 

ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 14 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗਬਰਨੇਟੋਰੀਅਲ ਰੀਕਾਲ ਇਲੈਕਸਨ ਤੋਂ ਵੋਟਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਮਜਰਆਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਿੇਠਾਂ 
ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆ ਂਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਿਨਾਂ ਕਮਜਰਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿੇ ਿਾਂ; ਿਾਲਾਂਜਕ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਿੋਸਟ 

ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਦ ੇਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਦ ੇਅਧੀਨ ਿਨ। ਕਈ ਸੁਜਵਧਾ ਫਲੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨ ੰ  2022 ਜਵਿੱ ਚ ਅਿੱਪ੍ਡ੍ੇਟ ਕਰਨ 

ਲਈ ਤਜਿ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ। ਤਾਰੇ (*) ਨਾਲ ਜਚੰਜਨਹ ਤ ਸਥਾਨਾਂ ਨ ੰ  2022 ਜਵਿੱ ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਨਯਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ। 
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 UC Davis – ARC ਬਾਲਰ ਮ A ਅਤ ੇB (2020) 
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 Veterans Memorial Center – ਬਿਉੁਦਸ਼ੇੀ ਕਮਰਾ (2021) 
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 Montgomery Elementary School – ਬਿਉੁਦਸ਼ੇੀ ਕਮਰਾ (2021) 
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 Esparto High School – ਜਜਮਨੇਜ਼ੀਅਮ * 
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 Bridgeway Lakes Boathouse (2021) 
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 Washington USD Office – ਬਿਉੁਦਸ਼ੇੀ ਕਮਰਾ (2021) * 

 



54 

 Bryte CCT – Bryte Café (2021) 

 



55 

 Winters Public Safety Facility – ਈਓਸੀ ਟਰਜੇਨੰਗ ਕਮਰਾ (2021) 

 



56 

 Woodland High School – ਜਜਮਨੇਜ਼ੀਅਮ (2021) 

 



57 

 Pioneer High School – ਕਫੈਟੇੀਰੀਆ (2021) 

 



58 

 Woodland Community & Senior Center – ਬਾਲਰ ਮ 3 (2021) 

 



59 

 Emerson Junior High School - ਇੰਡ੍ਰੋ ਕਮੋਨ੍ਜਜ਼ (ਬਿਉੁਦਸ਼ੇੀ ਕਮਰਾ) 

ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸਾਈਟ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ। 2022 ਜਵਿੱ ਚ, ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ 2021 ਜਵਿੱ ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੱ ਗਦੇ 
ਕਮਰੇ ਜਵਿੱ ਚ ਿੋਵੇਗਾ। ਫਲੋਰ ਲੇਆਉਟ 2022 ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
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ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ 
 

ਫਾਈਨਲ EAP ਅੰਜਤਕਾ D 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ 

ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਯੋਜਨਾ 
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ਅੰਜਤਕਾ D | ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮਟੇੀਆ ਂ

 

 ਵਜੋਟੰਗ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯਗੋਤਾ ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮਟੇੀ ਦ ੇਮੈਂਬਰ 

ਵੋਜਟੰਗ ਐਕਸੈਸਜਬਲਟੀ ਐਡ੍ਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (VAAC) ਦੀਆਂ ਸੁਰ ਆਤੀ ਮੀਜਟੰਗਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ, ਅਪ੍ਾਿਜਤਾ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਜਿਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ 
ਪ੍ਛਾਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ, ਅਪ੍ਾਿਜ ਜਵਅਕਤੀ ਦ ੇਪ੍ਜਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਵਕੀਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਜਵਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਅਪ੍ਾਿਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਜਵਿੱ ਚ ਵਲੰਟੀਅਰ। ਮੌਜ ਦਾ ਆਊਟਰੀਚ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜਕ ਉਿ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 
ਿੋਰ ਜਵਜਭੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਥਾਜਪ੍ਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਿੋਣਾ 
ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਉਿ elections@yolocounty.org 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਿੀਂ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

 VAAC ਮੀਜਟੰਗ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸ ਚੀ 

ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (VAAC) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ, ਅਗਸਤ 26, 2021 ਨ ੰ  ਪ੍ਜਿਲੀ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਿੋਰ 

ਜਨਰਧਾਰਤ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਮੇਟੀ ਮਿੀਨੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਜਮਲਦੀ ਿੈ। ਕਮੇਟੀ 2022 ਦ ੇਚੋਣ ਚਿੱਕਰ ਦੀ ਜਤਆਰੀ ਲਈ 

ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ ਮੀਜਟੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

ਟੇਬਲ  16 VAAC ਮੀਰਟਿੰਗ ਅਨੁਸ ਚੀ 
ਮੀਜਟੰਗ ਦੀ ਜਮਤੀ ਸਮਾਂ ਿਾਜ਼ਰ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਜਖਆ 

ਵੀਰਵਾਰ, 26 ਅਗਸਤ, 2021 ਸਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 15 

ਵੀਰਵਾਰ, 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਸਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 11 

ਵੀਰਵਾਰ, 21 ਅਕਤ ਬਰ, 2021 ਸਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 7 

ਵੀਰਵਾਰ, ਨਵੰਬਰ 18, 2021 ਸਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 5 

ਵੀਰਵਾਰ, 16 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਸਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 6 

ਵੀਰਵਾਰ, 20 ਜਨਵਰੀ 2022 ਸਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 7 

ਵੀਰਵਾਰ, 17 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਸਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 4 

ਵੀਰਵਾਰ, 17 ਮਾਰਚ, 2022 ਸਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤਿੱਕ  

ਵੀਰਵਾਰ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਸਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤਿੱਕ  

ਵੀਰਵਾਰ, 19 ਮਈ, 2022 ਸਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤਿੱਕ  

ਵੀਰਵਾਰ, 16 ਜ ਨ, 2022 ਸਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤਿੱਕ  

ਵੀਰਵਾਰ, 21 ਜੁਲਾਈ , 2022  ਸਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤਿੱਕ  

ਵੀਰਵਾਰ, 18 ਅਗਸਤ, 2022 ਸਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤਿੱਕ  

ਵੀਰਵਾਰ, 15 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਸਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤਿੱਕ  
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 ਭਾਸਾ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯਗੋਤਾ ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮਟੇੀ ਦ ੇਮੈਂਬਰ 

LAAC ਦੀਆਂ ਸੁਰ ਆਤੀ ਮੀਜਟੰਗਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਿੇਠ ਜਲਖੀਆ ਂਭਾਸਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਇਆ ਜਗਆ ਸੀ: ASL, ਇਤਾਲਵੀ, ਕੋਰੀਆਈ, ਪ੍ੁਰਤਗਾਲੀ 
ਅਤੇ ਸਪ੍ੈਜਨਸ। ਮੌਜ ਦਾ ਆਊਟਰੀਚ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜਦਰਸਟੀਕੋਣਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸਾਵਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਿੋਰ ਜਵਆਪ੍ਕ ਜਵਜਭੰਨਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਿੋਰ 

ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਥਾਜਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਿੋਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਉਿ 
elections@yolocounty.org 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਿੀਂ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

 LAAC ਮੀਜਟੰਗ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ 

ਭਾਸਾ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (LAAC) ਵੀਰਵਾਰ, 26 ਅਗਸਤ, 2021 ਨ ੰ  ਪ੍ਜਿਲੀ ਵਾਰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਮਿੀਨੇ ਦੇ 
ਤੀਜੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਮੀਜਟੰਗ ਕਰਦੀ ਿੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਜਕ ਿੋਰ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੋਵੇ। ਕਮੇਟੀ 2022 ਦੇ ਚੋਣ ਚਿੱਕਰ ਦੀ 
ਜਤਆਰੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ ਮੀਜਟੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

ਟੇਬਲ 17 LAAC ਮੀਰਟਿੰਗ ਅਨੁਸ ਚੀ 

ਮੀਜਟੰਗ ਦੀ ਜਮਤੀ ਸਮਾਂ ਿਾਜ਼ਰ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਜਖਆ 

ਵੀਰਵਾਰ, 26 ਅਗਸਤ, 2021 ਸਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤ ਸਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 15 

ਵੀਰਵਾਰ, 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਸਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 8 

ਵੀਰਵਾਰ, 21 ਅਕਤ ਬਰ, 2021 ਸਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 7 

ਵੀਰਵਾਰ, 18 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਸਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 5 

ਵੀਰਵਾਰ, 16 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਸਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 2 

ਵੀਰਵਾਰ, 20 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਸਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 5 

ਵੀਰਵਾਰ, 17 ਫਰਵਰੀ , 2022  ਸਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 5 

ਵੀਰਵਾਰ, 17 ਮਾਰਚ, 2022 ਸਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤਿੱਕ  

ਵੀਰਵਾਰ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਸਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤਿੱਕ  

ਵੀਰਵਾਰ, 19 ਮਈ, 2022  ਸਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤਿੱਕ  

ਵੀਰਵਾਰ, 16 ਜ ਨ 16, 2022 ਸਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤਿੱਕ  

ਵੀਰਵਾਰ, 21 ਜੁਲਾਈ, 2022  ਸਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤਿੱਕ  

ਵੀਰਵਾਰ, 18 ਅਗਸਤ, 2022  ਸਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤਿੱਕ  

ਵੀਰਵਾਰ, 15 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਸਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤਿੱਕ  
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ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ 
ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ 

ਫਾਈਨਲ EAP ਅੰਜਤਕਾ E 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ 

ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਯੋਜਨਾ 
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ਅੰਜਤਕਾ E | ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਪ੍ਾਰਟਨਰ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟਸ 

ਟੇਬਲ 18 ਸਾਈਰਟਿੰਗ VC ਅਤੇ BDB ਰਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ 

ਜਸਜਟੰਗ ਵਟੋਰ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਥੀ  
ਅਤੇ ਬਲੈਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਬਕਸੇ  

ਸਜਿਰ  

Arteaga's Starlite Supermarket West Sacramento 

Bel Air Grocery Store Woodland 

Lorenzo's Market Winters 

Nugget Markets Davis & West Sacramento 

Raley's Grocery Store West Sacramento & Woodland 

Westlake Market Davis 

City of Davis City Clerk Davis 

City of West Sacramento City Clerk West Sacramento 

City of Woodland City Clerk Woodland 

City of Winters City Clerk Winters 

Davis Joint Unified School District Davis 

Esparto Unified School District Esparto 

Washington Unified School District West Sacramento 

Woodland Joint Unified School District Woodland 

Yolo County Public Library Clarksburg & Esparto 

University of California Davis 

U.S. Postal Service Woodland 

ਟੇਬਲ  19 U.C. ਡੇਰਵਸ ਸਿੰਸਥਾਂਵਾਂ 

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਯ .ਸੀ. ਡ੍ੇਜਵਸ - ਆਊਟਰੀਚ ਸੰਪ੍ਰਕ 

ਯ ਸੀ ਡ੍ੇਜਵਸ ਜਵਖੇ ਭਾਰਤੀ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਸੰਘ ਕੋਰੀਆਈ ਗਰੈਜ ਏਟ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਐਸੋਸੀਏਸਨ 

ਜਾਪ੍ਾਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਚਕਨ ਕਸ ਲੈਜਟਨ ਕਸ ਕਾਲਜੀਏਟ ਐਸੋਸੀਏਸਨ 

ਲਾ ਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੀ-ਲਾਅ ਸਟ ਡ੍ੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸਨ UCD 'ਤੇ ਕੰਪ੍ਾਸ 

ਅਮਰੀਕਾ ਦ ੇਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ 
UC ਡ੍ੇਜਵਸ ਜਵਖੇ 

UC ਡ੍ੇਜਵਸ ਜਵਖੇ ਗਰੈਜ ਏਟ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ੋਸਟ-

ਡ੍ਾਕਟੋਰਲ SACNAS 

ਕੋਰੀਅਨ-ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਇੰਜਟਸਟ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 

ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸਨ, 

ਡ੍ੇਜਵਸ ਚੈਪ੍ਟਰ 

ਲੈਜਟਨਕਸ ਲਾਅ ਸਟ ਡ੍ੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸਨ 

ਮੁਜੇਰੇਸ ਅਯੁਦਾਂਡ੍ੋ ਲਾ ਰਜ਼ਾ ਿਮੋਂਗ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਯ ਨੀਅਨ 

ਮੈਕਸੀਕਨ ਗਰੈਜ ਏਟ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਐਗੀ ਜਨਊਰੋਡ੍ਾਇਵਰਜਸਟੀ ਕਜਮਊਜਨਟੀ 
ਮਾਰੀਆਚੀ ਜਸਏਲੀਟੋ ਜਲੰਡ੍ੋ ਡ੍ੇਜਵਸ ਕਾਲਜ ਡ੍ੈਮੋਕਰੇਟਸ 

ਯ ਸੀ ਡ੍ੇਜਵਸ ਜਵਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਦਾ ਮਾਡ੍ਲ ਿਰਮਨਾਸ ਯ ਨੀਦਾਸ ਡ੍ੀ ਯ ਸੀ ਡ੍ੇਜਵਸ 

ਟੇਬਲ 20 ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ 
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ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ - ਆਊਟਰੀਚ ਸਿੰ ਪਰਕ 

Gurdwara Sahib Sikh ਮਿੰ ਰਦਰ 
RISE Inc. (ਐਸਪਾਰਟੋ, ਕੈਪੇ ਵੈਲੀ, ਅਤੇ 
ਰਵਿੰ ਟਰਸ ਖੇਤਰ) 

D'Primera Mano  

APAPA (ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਸੀਰਫਕ ਆਈਸਲੈਂਡਰ 

ਅਮਰੀਕਨ ਪਬਰਲਕ ਅਫੇਅਰਜ਼) 
International House of Davis   

ਡੇਰਵਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ 

AAPI (ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਪੈਸੀਰਫਕ 

ਆਈਸਲੈਂਡਰ) 

ਮਾਨਰਸਕ ਰੋਗ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ (National 

Alliance on Mental Illness ,NAMI) 

Yolo  ਕਾਉਂਟੀ 

UC ਡੇਰਵਸ ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਆਧਾਰਰਤ 

ਸਿੰਗਠਨ 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਹੈਲਥੀ ਏਰ ਿੰਗ ਅਲਾਇਿੰਸ Northern California Children's 
Therapy Center 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ WIC 

Resources for Independent Living   

(ਸੁਤੰਤਰ ਜਰਿਾਇਸ਼ ਲਈ ਸਰੋਤ) NorCal Resist  
Yolo ਕਾਉਂਟੀ BOS- ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ 

ਬਰਾ ਸ 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਰਚਲਡਰਨਜ਼ ਅਲਾਇਿੰਸ 
ਡੇਰਵਸ ਦਾ ਸ਼ਰਹਰ (ਵਰਰਕਿੰਗ ਗਰੁਿੱ ਪ ਅਤੇ ਰਸਟੀ 
ਕੌਂਸਲ) 

ਡੇਰਵਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ 

Winters Senior Foundation  
ਜਵੰਟਰਜ਼ ਸ਼ਜਿਰ (ਵਰਰਕਿੰਗ ਗਰੁਿੱ ਪ ਅਤੇ ਰਸਟੀ 
ਕੌਂਸਲ) 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਪੋਲ ਵਰਕਰ 

ਵੁਿੱ ਡਲੈਂਡ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਐਡਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ 
ਪਿੱਛਮੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦਾ ਸ਼ਰਹਰ (ਵਰਰਕਿੰਗ ਗਰੁਿੱ ਪ 

ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਕੌਂਸਲ) 

UC ਡੇਰਵਸ MSA 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ 
ਵੁਿੱ ਡਲੈਂਡ ਦਾ ਸ਼ਰਹਰ (ਵਰਰਕਿੰਗ ਗਰੁਿੱ ਪ ਅਤੇ 
ਰਸਟੀ ਕੌਂਸਲ) 

Shifa Clinic  

Empower Yolo  ਰਵਿੰ ਟਰਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਸ਼ਨ ਆਨ ਏਰ ਿੰਗ ਰਸਿੱ ਖ ਕਲਚਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ UCD  

ਲੀਗ ਆਫ਼ ਵ ਮੈਨ ਵੋਟਰ Davis* Dignity Health- Woodland Memorial 
Hospital  

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਰਵਭਾਗ 

ਲੀਗ ਆਫ ਵ ਮੈਨ ਵੋਟਰ ਵੁਡਲੈਂਡ 

 

ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਵਾਂਰਸਿੰਗ  ਸਰਟਸ - 

ਏਸ਼ੀਅਨ ਲਾਅ ਕਾਕਸ (Asian Law Caucus) 

Melissa Gruhler  

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ  ਵਰਕਰ 

ਪਰੋਗਰਾਮ 
ਐਸਪਾਰਟੋ ਖੇਤਰੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ 

Jeana Eriksen (ਚੇਅਰਪਰਸਨ) 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਫ ਡ ਬੈਂਕ Democracy Winters Winters Community Corazon  

ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਐਮਰ ੈਂਸੀ ਏਡ ਕਰਮਸ਼ਨ 

(Short Term Emergency Aide 
Commission, STEAC) 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਇਨ-ਿੋਮ ਸਪ੍ੋਰਜਟੰਗ 
ਸਰਜਵਜਸਜ਼ ਐਡ੍ਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ 

ApoYolo 

ਕੈਥੋਰਲਕ ਚੈਰਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਯੋਲੋ-ਸੋਲਾਨੋ Disability Rights California ਰਸਿੱ ਖ ਕਲਚਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ UCD  

 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗਰਜਿ ਸਿਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਜਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜਪ੍ਛਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚ VCA ਵਰਗੇ ਮਾਡ੍ਲ ਦੇ ਸਾਡ੍ੇ 
ਪ੍ਾਇਲਟ ਦੀ ਸਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਸੀ। YCE ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਐਕਟ ਮਾਡ੍ਲ ਜਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪ੍ ਰਵਕ 
ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡ੍ੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਨਰੰਤਰ ਸਜਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਿੈ। 
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 ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਬੋਾਰ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਸੋਟ ਕੀਤ ੇਗਏ ਫਲਾਇਰਾਂ ਦ ੇਨਮ ਨੇ 
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ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਇਵੈਂਟਸ 

EAP ਸਲਾਿਕਾਰ ਮੀਜਟੰਗਾਂ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਸਿੱਦਾ ਦਣੇ ਵਾਲੇ ਫਲਾਇਰਾਂ ਦ ੇਨਮ ਨੇ 
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ਮੀਡ੍ੀਆ ਜਿਿੱ ਸੇਦਾਰ 
 

ਫਾਈਨਲ EAP ਅੰਜਤਕਾ F 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ 

ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਯੋਜਨਾ 
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ਅੰਜਤਕਾ F | ਮੀਡ੍ੀਆ ਪ੍ਾਰਟਨਰ  

ਿੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਮੀਡ੍ੀਆ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿਨ ਜਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ YCE ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਅਤੇ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿੈ। 
EC §4005(a)(10)(I)(i)(I) 

ਟੇਬਲ 21 ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟਨਰ 

ਮੀਡ੍ੀਆ ਪ੍ਾਰਟਨਰ 
  

ਟੈਲੀਜਵਜ਼ਨ  

 KCRA 3 

 Univision 19 (ਸਪ੍ੇਨੀ) 
 NBCUniversal 

 ABC10 

 Fox40 

 CBS13 

 Telemundo (ਸਪ੍ੇਨੀ) 
ਰੇਡ੍ੀਓ  

 KDVS (UC Davis) 

 Davis Media Access 

 NPR/Cap Radio 

 KHTK 

 KFBK 

 KOVR 

 Ethno.fm 87.7FM Radio (ਰ ਸੀ) 
  

ਜਪ੍ਰੰ ਟ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਡ੍ੀਆ  

 

CalMatters 

Daily Democrat 

 Davis Enterprise 

 Winters Express 

 West Sacramento News-Ledger 

 Sacramento Bee 

 The Aggie (UC Davis) 

 Davis Vanguard 

 Associated Press 

 d’primeramano (ਸਪ੍ੇਨੀ) 
 Diaspora Community Newspaper (ਰ ਸੀ) 
 Valley Voice 
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ਟੇਬਲ 22 Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ   ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 

12/03/2021 ਤਿੱਕ ਚਣੋ ਦਫ਼ਤਰ ਸਸੋਲ ਮੀਡ੍ੀਆ 
  

ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ ਅਨੁਯਾਈ 

Facebook.com/YoloACE 796 

Instagram.com/YoloCoACE 394 

Twitter.com/YoloCoACE 479 

YouTube - Yolo ਕਾਉਂਟੀ ACE ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਿੀਂ 
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ਡ੍ਾਇਰੈਕਟ-ਟ -ਵੋਟਰ 
ਸੰਪ੍ਰਕ ਸਮਿੱਗਰੀ  

 
ਫਾਈਨਲ EAP ਅੰਜਤਕਾ G 

 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ 

ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਯੋਜਨਾ 
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ਅੰਜਤਕਾ G | ਡ੍ਾਇਰਕੈਟ-ਟ -ਵਟੋਰ ਸੰਪ੍ਰਕ ਸਮਿੱਗਰੀ 
EC §4005(a)(10)(I)(i)(X) 

ਇਸ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਪ੍ਛਲੇ ਮੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਜਨਧ ਿਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 
ਲਈ ਅਪ੍ਡ੍ੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

 

ਜਚਿੱ ਤਰ 1 ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਪ੍ੀਰੀਅਡ੍ ਸੁਰ ਆਤੀ ਨੋਜਟਸ 
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ਜਚਿੱ ਤਰ 2 2020 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਤਆਰੀ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ) 
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ਜਚਿੱ ਤਰ 3 2020 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਤਆਰੀ (ਸਪ੍ੇਨੀ ਸੰਸਕਰਣ) 

 

 

 

 

 

 

  



76 

ਜਚਿੱ ਤਰ 4 ਨਵੰਬਰ 2020 ਆਮ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਸਟਿੱਬ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 

COUNTY OF YOLO OFFICIAL BALLOT STUB 

 

November 3, 2020 General Election 

I HAVE VOTED – HAVE YOU? 

State law requires that voters receive a ballot stub as evidence that an official ballot was issued. The California 

Elections Code allows counties to provide a paper ballot stub. This is your official ballot stub should you wish to 

keep it. 

IMPORTANT MESSAGE FOR VOTE BY MAIL VOTERS 

To preserve public health in the face of the threat of COVID-19, as of June 18, 2020 per Assembly Bill No. 860, every 

active registered voter for the November 3, 2020 General Election will automatically receive an official ballot in the 

mail. To ensure that the November election is accessible, secure, and safe, in-person voting opportunities are 

available this November in a manner that is consistent with public health guidance and requirements. If you plan on 

voting in-person, please bring your official Vote by Mail packet with you to the voting location. If you have questions, 

call the Yolo County Elections Office at (530) 666-8133 or toll-free in CA at (800) 649-9943. 

 
To ensure your ballot 
is counted correctly, 
turn this sheet over. 
 

 

Voter 
Survey 

Register to 
Vote 

Visit 
yoloelections.org 

 
  

 

Do you want your ballot to be counted? WE DO! 

Make sure to do the following: 

1. SIGN YOUR ENVELOPE. You must sign your return envelope, or your ballot cannot be counted. State law 
requires the Yolo County Elections Office to match the signature on your registration card to the signature 
on the outside of your return envelope before we count your ballot. 

2. SIGNATURE AUTHORIZING ANOTHER TO RETURN YOUR BALLOT. While most mail ballot voters return 
their voted ballots by mail, you may choose to return your ballot in person to the Yolo County Elections 
Office in Woodland or to any voting or ballot drop off locations in California. You may also authorize 
certain people to return your ballot, but you must sign your envelope where required and the designee 
must sign the authorization section on the return envelope, or we cannot accept your ballot from that 
person. 

3. PLAN TO HAVE YOUR BALLOT ARRIVE ON TIME. If you hand-deliver your ballot on Election Day, it must be 

received by the Elections Office in Woodland or at any voting or ballot drop box location in California no 

later than 8:00 PM for it to count. If you return your ballot by mail, no postage is necessary. Make sure to 

check with your local post office for current days/hours of operation, as your ballot must be postmarked on 

or before Election Day and received within 17 days after Election Day or it cannot be counted. We suggest 

you mail your ballot at your earliest convenience. 

For more information, visit www.yoloelections.org and/or call (530) 666-8133. 
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ਜਚਿੱ ਤਰ 5ਨਵੰਬਰ 2020 ਵੋਟਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘਰੇਲ  ਨੋਜਟਸ ਪ੍ੋਸਟਕਾਰਡ੍ 

 
 

 IMPORTANT CHANGES TO THE NOVEMBER ELECTION  
 

 A ballot for the November 3, 2020 General Election will be mailed to all  

voters beginning October 5, 2020. No request is necessary. 

 No postage is necessary to return your ballot by mail. You may also return your 
ballot to any of our secure Ballot Drop Boxes. These locations can be found at 
yoloelections.org and in the Voter Information Guide that will be mailed to you 
beginning September 24, 2020. 
 

 Please check your registration information at VoterStatus.sos.ca.gov to 
confirm that you are registered and that your ballot will arrive to your correct 
address. 
 

 Sign up at WheresMyBallot.sos.ca.gov to track your ballot and receive 
notifications on the mailing and counting of your ballot through automatic email, 
text or voice call notifications. 
 

 Our Remote Accessible Vote-by-Mail (RAVBM) system provides an accessible 
option for voters to receive their ballots digitally at home and mark them 
independently and privately before returning them to us. Visit yoloelections.org or 
call us for more information. For the November 3, 2020 Election, any registered voter 
may use the RAVBM option. 
 

 Language assistance is available for in-person voting at all Voter Assistance 
Centers. We provide translated facsimile ballots in Chinese, Korean, Punjabi, 
Russian and Spanish for reference purposes only. You can call our Elections Office 
to request a facsimile translated ballot by mail. 
 

 In-person voting will take place at Voter Assistance Centers - there will be no 
neighborhood polling places. We will operate 12 Vote Assistance Centers throughout 
the County between October 31 and November 3. The locations and hours of 
operation are listed at yoloelections.org or in the Voter Information Guide you will 
receive by mail. 
 

DID YOUR ADDRESS CHANGE? If you’ve interacted with the DMV since April of 2018, your voter registration information may have been 

inadvertently changed. It’s important to confirm your voter status, political party affiliation, vote-by-mail status and information to make sure 

you are still registered correctly. Please check your registration at VoterStatus.sos.ca.gov and if necessary update your information at least 15 

days prior to the next election or you may be required to vote using a provisional ballot.  

YOLO COUNTY ELECTIONS OFFICE 625 
COURT STREET, SUITE B-05 

WOODLAND, CA 95695 

   

mailto:elections@yolocounty.org
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ਜਚਿੱ ਤਰ6 2021 ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਸਟਿੱਬ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕਰੋ 

 

COUNTY OF YOLO OFFICIAL BALLOT STUB 

 

September 14, 2021 

California Gubernatorial Recall Election 

I HAVE VOTED – HAVE YOU? 

State law requires that voters receive a ballot stub as evidence that an official ballot was issued. The California 

Elections Code allows counties to provide a paper ballot stub. This is your official ballot stub should you wish to 

keep it. 

IMPORTANT MESSAGE FOR VOTE BY MAIL VOTERS 

Senate Bill 152 (SB152, passed on June 28, 2021) permits the 2021 gubernatorial recall election to be an all-mail ballot election. 

SB152 also authorized a local government entity that previously called a special local election to consolidate that election with a 

gubernatorial recall election if certain conditions were met. This means every active registered voter for the September 14, 2021 

California Gubernatorial Recall Election will automatically receive an official ballot in the mail. If you plan on voting in-person, 

please bring your official Vote by Mail packet with you to the voting location. Call the Yolo County Elections Office at 

(530) 666-8133 or toll-free in CA at (800) 649-9943 to answer any questions you may have. You can visit www.yolocounty.org to 

locate voting and official ballot drop box locations. 

 

To ensure your ballot is 
counted correctly, turn 
this sheet over. 
 

 

Voter 
Survey 

Register to 
Vote 

Visit 
yoloelections.org 

   

 

Do you want your ballot to be counted? WE DO! 

Make sure you do the following: 

1. SIGN YOUR ENVELOPE. You must sign your return envelope, or your ballot cannot be counted. State law 
requires the Yolo County Elections Office to match the signature in your voter record to the signature on 
the outside of your return envelope before we count your ballot. 

2. SIGNATURE AUTHORIZING ANOTHER TO RETURN YOUR BALLOT. While most mail ballot voters return 
their voted ballots by mail, you may choose to return your ballot in person to the Yolo County Elections 
Office in Woodland or to any official ballot drop off location in California. You may also authorize certain 
people to return your ballot, but you must sign your envelope where required and the designee must sign 
the authorization section on the return envelope, or we cannot accept your ballot from that person. 

3. PLAN TO HAVE YOUR BALLOT ARRIVE ON TIME. If you hand-deliver your ballot, it must be received by the 

Yolo County Elections Office in Woodland or at any official ballot drop box location in California no later 

than 8:00 PM on Election Day for it to count. If you return your ballot by mail, no postage is necessary. Make 

sure to check with your local post office for current days/hours of operation, as your ballot must be 

postmarked on or before Election Day and received within 7 days after Election Day or it cannot be counted. 

We suggest you mail your ballot at your earliest convenience. 

For more information, visit www.yoloelections.org and/or call (530) 666-8133. 
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ਜਚਿੱ ਤਰ 7 2021 ਚਣੋ ਵੋਟਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘਰਲੇ  ਨੋਜਟਸ ਪ੍ੋਸਟਕਾਰਡ੍ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕਰ ੋ

 

 IMPORTANT CHANGES TO THE RECALL ELECTION  
 

 A ballot for the September 14, 2021 California Gubernatorial Recall 

Election will be mailed to all active voters beginning August 16, 2021. No 

request is necessary. 

 No postage is necessary to return your ballot by mail. You may also return 
your ballot to any of our secure Ballot Drop Boxes. These locations can be 
found at yoloelections.org and in the Voter Information Guide that will be 
mailed to you at the end of August. 

 

Please check your registration information at VoterStatus.sos.ca.gov to 

that you are registered and that your ballot will arrive at your correct address. 
 

 Sign up at WheresMyBallot.sos.ca.gov to track your ballot and receive 
notifications on the mailing and counting of your ballot through automatic email, 
text or voice call notifications 

 

 Our Remote Accessible Vote-by-Mail (RAVBM) system provides an accessible 
option for voters to receive their ballots digitally at home and mark them 
independently and privately before returning them to us. Visit yoloelections.org 
or call us for more information. For the September 14, 2021 Election, any 
registered voter may use the RAVBM option. 

 

 Language assistance is available for in-person voting at all Voter Assistance 
Centers. We provide translated facsimile ballots in Chinese, Korean, Punjabi, 
Russian and Spanish for reference purposes only. You can call our Elections 
Office to request a facsimile translated ballot by mail. 

 

 In-person voting will take place at Voter Assistance Centers - there will be 
no neighborhood polling places. We will operate 13 Vote Assistance Centers 
throughout the county between September 11 and September 14. The 
locations and hours of operation are listed at yoloelections.org or in the Voter 
Information Guide you will receive by mail. 

DID YOUR ADDRESS CHANGE? If you’ve interacted with the DMV since April of 2018, your voter 
registration information may have been inadvertently changed. It’s important to your voter status, political 
party vote-by-mail status and information to make sure you are still registered correctly. Please check your 
registration at VoterStatus.sos.ca.gov and if necessary update your information at least 15 days prior to 
the next election or you may be required to vote using a provisional ballot. 

  

(800) 649-9943 or (530) 666-8133 yoloelections.org  

mailto:elections@yolocounty.org
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ਜਚਿੱ ਤਰ 8 ਨਵੰਬਰ 2020 ਆਮ ਚੋਣ ਜਬਲਬੋਰਡ੍ ਸੁਨੇਿਾ 
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ਜਚਿੱ ਤਰ 9 ਚੋਣ ਸਜਿਰ ਦੇ ਖਾਸ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸਜਤਿਾਰ ਸੰਦਸੇ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕਰ ੋ
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ਜਚਿੱ ਤਰ 10 ਚੋਣ ਦੋਭਾਸੀ ਨੋਜਟਸ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕਰ ੋ
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ਜਚਿੱ ਤਰ 11 ਚੋਣ ਮੈਸੇਜਜੰਗ ਬੈਨਰ ਯਾਦ ਕਰੋ 
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ਨਕਸੇ ਅਤੇ  
ਸਥਾਜਨਕ ਡ੍ੇਟਾ 

 
ਫਾਈਨਲ EAP ਅੰਜਤਕਾ H 

 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ 

ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਯੋਜਨਾ 
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ਅੰਜਤਕਾ H | ਨਕਸ ੇਅਤੇ ਸਥਾਜਨਕ ਡ੍ਟੇਾ 
7 ਜ ਨ, 2022 ਰਾਜ ਜਵਆਪ੍ੀ ਜਸਿੱ ਧੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣ ਦੀ ਜਤਆਰੀ ਜਵਿੱ ਚ ACE GIS ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਰੀ-ਜਡ੍ਸਜਟਰਕਜਟੰਗ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਨ ੰ  
ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਜਸੰਕਟ/ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸਥਾਜਨਕ ਜਵਸਲੇਸਣਾਂ ਵਾਲੇ ਅਨੁਕ ਜਲਤ ਨਕਸੇ 
ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੋਣਗੇ। ਿੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੇ ਿਰੇਕ ਨਕਸੇ ਲਈ ਕਰੈਜਡ੍ਟ ਅਤੇ ਿਵਾਲੇ ਜਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਿਨ। 

 ਵਟੋਰ ਕੇਂਦਰ ਦ ੇਨਕਸ ੇ

EC §4005(a)(10)(I)(vi)(V) 

2020 ਦੇ ਰਾਸਟਰਪ੍ਤੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2021 ਗਵਰਨੇਟੋਰੀਅਲ ਰੀਕਾਲ ਇਲੈਕਸਨ ਜਵਿੱ ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ 
ਜਟਕਾਜਣਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ ਨ 2022 ਦੀ ਰਾਜ ਜਵਆਪ੍ੀ ਜਸਿੱ ਧੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣ ਜਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਰੇਕ ਚੋਣ ਲਈ ਨਕਸੇ ਪ੍ਰਕਾਜਸਤ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
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 ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਟੋਰ ਕੇਂਦਰ 
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 ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਟੋਰ ਕੇਂਦਰ 
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 ਬਲੈਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਬਾਕਸ ਨਕਸ ੇ

EC §4005(a)(10)(I)(vi)(V) 

2020 ਦੇ ਰਾਸਟਰਪ੍ਤੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2021 ਗਵਰਨੇਟੋਰੀਅਲ ਰੀਕਾਲ ਇਲੈਕਸਨ ਜਵਿੱ ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ 
ਜਟਕਾਜਣਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ ਨ 2022 ਦੀ ਰਾਜ ਜਵਆਪ੍ੀ ਜਸਿੱ ਧੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣ ਜਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਰੇਕ ਚੋਣ ਲਈ ਨਕਸੇ ਪ੍ਰਕਾਜਸਤ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
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 ਨਵੰਬਰ 2020 ਅਜਧਕਾਰਤ ਬਲੈਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਬਾਕਸ 
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 ਸਤੰਬਰ 2021 ਅਜਧਕਾਰਤ ਬਲੈਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਬਾਕਸ 
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 ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦ ੇਰਸਤ ੇ

ਟਰਾਂਜਜ਼ਟ ਮੈਪ੍ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਸਾਟ: https://ca.cidsitingtool.org/ ਤੋਂ ਆਏ ਿਨ। 

 

 ਦਸ਼ੇ ਜਵਆਪ੍ੀ 

 

 

 

  

ਟਰਾਂਜਜ਼ਟ ਸਟਾਪ੍ 
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 Davis ਦਾ ਸਜਿਰ 

 

 

 

 

 

 

  

ਟਰਾਂਜਜ਼ਟ ਸਟਾਪ੍ 
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 West Sacramento ਦਾ ਸਜਿਰ 

 

 

 

 

 

  

ਟਰਾਂਜਜ਼ਟ ਸਟਾਪ੍ 
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  Woodland ਦਾ ਸ਼ਜਿਰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ਟਰਾਂਜਜ਼ਟ ਸਟਾਪ੍ 
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 ਗਰੈ-ਸੰਗਜਠਤ 

 

 

 

 

  

ਟਰਾਂਜਜ਼ਟ ਸਟਾਪ੍ 
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ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨਕਲ ਜਸਵ ਡ੍ਮੈਕੋਰਸੇੀ ਮਪੈ੍ਸ 

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨਕਲ ਜਸਵ ਡ੍ੈਮੋਕਰੇਸੀ (Center for Inclusive Democracy, CID) ਦੇ ਨਕਸੇ ਇਿੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਦ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ 

ਿਨ। ਿੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤਾ ਨਕਸਾ "Siting tool (ਸਾਈਜਟੰਗ ਟ ਲ)" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜਸਰਫ਼ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਡ੍ਰੌਪ੍ 

ਬਾਕਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਜਦਖਾਉਂਦਾ ਿੈ। 

 

https://ca.cidsitingtool.org/county.html?county=113  

  

https://ca.cidsitingtool.org/county.html?county=113
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ਡ੍ਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਆੁਰਾ ਘਿੱਟ ਵਟੋ ਵਾਲੇ ਖਤੇਰ 

ਸੀਆਈਡ੍ੀ ਸਾਈਜਟੰਗ ਟ ਲ ਜਵਿੱ ਚ ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਜਨਸੰਜਖਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਜਧਤ ਡ੍ੇਟਾ ਦੀ 
ਜਵਜ਼ ਅਲਾਈਜ਼ੇਸਨ/ਪ੍ਰਜਤਜਨਧਤਾ ਜਦਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਿਨ। ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ 2010 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਿਨ, ਬਾਕੀ ਅਮਰੀਕੀ 
ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਰਵੇਖਣ 5-ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ (2015-2019) ਤੋਂ ਿਨ। YCE ਪ੍ਰੀਜਸੰਕਟ ਜਾਂ ਿੀਟ ਮੈਪ੍ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ 

ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਜਤਆਰ ਕਰੇਗਾ। (ਇਿੱਥੇ ਨਿੀਂ ਜਦਖਾਇਆ ਜਗਆ।) 

2020 ਵਟੋ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਦਰ - ਕੁਿੱ ਲ 
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2020 ਵਟੋ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਦਰ – ਏਸੀਅਨ-ਅਮਰੀਕਨ 
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2020 ਵਟੋ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਦਰ - ਲੈਜਟਨੋ 
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2020 ਵਟੋ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਦਰ - ਨੌਜਵਾਨ 
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 ਕਾਉਂਟੀ ਜਨਸੰਜਖਆ ਦਾ ਸਥਾਜਨਕ ਜਵਸਲੇਸਣ 

ਵੋਟਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬਾਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਜਟੰਗ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਜਧਤ ਉਪ੍ਲਬਧ ਬਿੁਤਾ ਡ੍ੇਟਾ ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ ਦੁਆਰਾ 
ਪ੍ਾਰਸ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ। VCA ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਜਧਤ ਕੁਝ ਡ੍ੇਟਾ ਸਾਰਣੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਿੈ। ਸਾਰਣੀਆਂ ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ ਦਾ ਿਵਾਲਾ 
ਜਦੰਦੀਆਂ ਿਨ। ਿੇਠਾਂ Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਲਈ 2020 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਟਰੈਕਟ ਸੰਦਰਭ ਨਕਸਾ ਿੈ। 

https://www2.census.gov/geo/maps/DC2020/PL20/st06_ca/censustract_maps/c06113_yolo/DC20CT_C
06113.pdf 

 

 

https://www2.census.gov/geo/maps/DC2020/PL20/st06_ca/censustract_maps/c06113_yolo/DC20CT_C06113.pdf
https://www2.census.gov/geo/maps/DC2020/PL20/st06_ca/censustract_maps/c06113_yolo/DC20CT_C06113.pdf
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 ਭਾਸਾ ਘਿੱਟ ਜਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇ

EC §4005(a)(10)(I)(i)(V) 

2021 ਤਿੱਕ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਿੱਤਰ ਨੇ ਯੋਲੋ ਕਾਉਂਟੀ ਭਾਸਾ ਘਿੱਟ-ਜਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਨਕਸੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤੇ ਿਨ। ਸਾਡ੍ੇ 
ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਦੀ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਡ੍ੇ ਜਨਵੇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, YCE ਯੋਲੋ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਘਿੱਟ ਜਗਣਤੀ ਭਾਸਾ ਸਮ ਿਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 

ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਿੈ। ਿੇਠਾਂ ਇਿੱਕ ਸਾਰਣੀ ਿੈ ਜੋ ਸੀਮਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਿਾਰਤ (limited English proficiency LEP) ਆਬਾਦੀ ਲਈ 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ ਦੁਆਰਾ 2019 ACS ਡ੍ੇਟਾ ਜਦਖਾਉਂਦੀ ਿੈ।  

ਟੇਬਲ 23  ਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ ਅਤੇ LEP ਪਰਰਵਾਰ 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰਕੈਟ 

ਪ੍ਜਰਵਾਰਾਂ ਦਾ % ਜ ੋLEP ਿੈ 

ਸਪ੍ੇਨੀ ਭਾਸਾ 
ਿੋਰ ਇੰਡ੍ੋ-

ਯ ਰਪ੍ੀਅਨ ਭਾਸਾਵਾਂ 
ਏਸੀਆਈ ਅਤੇ 

ਪ੍ਰਸਾਂਤ ਟਾਪ੍  ਭਾਸਾਵਾਂ 
ਿੋਰ ਭਾਸਾਵਾਂ 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 101.01 6.62% 5.69% 0.97% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 101.02 7.17% 9.04% 0.68% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 102.01 3.01% 0.00% 0.00% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 102.03 8.13% 0.54% 2.06% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 102.04 8.46% 4.54% 0.00% 0.43% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 103.02 0.00% 0.80% 2.58% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 103.10 0.50% 2.06% 1.73% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 103.12 1.11% 0.32% 0.32% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 104.01 0.61% 0.50% 1.67% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 104.02 1.17% 0.00% 0.55% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 105.01 0.00% 0.73% 12.12% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 105.05 2.47% 0.00% 2.96% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 105.08 0.00% 0.50% 0.90% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 105.09 0.00% 0.00% 2.37% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 105.10 0.00% 0.00% 1.97% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 105.11 0.00% 0.00% 5.06% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 105.12 0.00% 0.32% 2.86% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 105.13 0.00% 0.81% 0.81% 0.00% 
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ਜਨਗਣਨਾ ਟਰਕੈਟ 

ਪ੍ਜਰਵਾਰਾਂ ਦਾ % ਜ ੋLEP/ 

ਸਪ੍ੇਨੀ 
ਿੋਰ ਇੰਡ੍ੋ-ਯ ਰਪ੍ੀ 

ਭਾਸਾਵਾਂ 

ਏਸੀਆਈ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਸਾਂਤ ਟਾਪ੍  
ਭਾਸਾਵਾਂ 

ਿੋਰ ਭਾਸਾਵਾਂ 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 106.02 0.71% 0.59% 6.47% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 106.05 0.00% 0.69% 2.34% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 106.06 0.53% 0.00% 1.57% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 106.07 0.25% 0.63% 6.60% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 106.08 2.54% 0.44% 4.14% 0.50% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 107.01 1.38% 0.00% 1.71% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 107.03 0.00% 0.42% 3.17% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 107.04 0.00% 0.00% 1.59% 0.23% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 108 13.44% 0.00% 0.00% 0.45% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 109.01 6.56% 0.00% 0.00% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 109.02 3.43% 0.00% 2.16% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 110.01 11.25% 0.44% 0.73% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 110.02 2.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 111.01 6.84% 0.00% 0.00% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 111.02 6.22% 3.11% 0.00% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 111.03 1.84% 1.17% 0.00% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 112.03 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 112.04 3.73% 0.00% 0.59% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 112.05 4.75% 1.51% 0.50% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 112.06 4.02% 0.00% 2.62% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 113 6.44% 0.00% 0.00% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 114 4.87% 0.00% 1.02% 0.00% 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ 115 4.67% 0.00% 0.00% 0.00% 
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ਸੀਆਈਡ੍ੀ ਸਾਈਜਟੰਗ ਟ ਲ ਭਾਸਾ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਿਾਰਤ ਨ ੰ  ਨਿੀਂ ਤੋੜਦਾ ਿੈ; ਿਾਲਾਂਜਕ, ਿੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤਾ ਨਕਸਾ ਕਾਉਂਟੀ ਨ ੰ  
ਕੁਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ ਜੋ LEP ਿਨ।  
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 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜਵਅਕਤੀ ਅਪ੍ਾਿਜ ਿਨ 

ਿੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤਾ CID ਨਕਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਸਰਵੇਖਣ 5-ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ (205-2019) ਤੋਂ ਮਰਦਮਸੁਮਾਰੀ ਟਰੈਕਟ ਦੁਆਰਾ 
ਅਯੋਗ ਵਜੋਂ ਜਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ।  
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 ਵਾਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਘਰ 

ਿੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤਾ CID ਨਕਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਸਰਵੇਖਣ 5-ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ (205-2019) ਤੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ ਦੁਆਰਾ 
ਵਾਿਨਾਂ ਤਿੱਕ ਘਿੱਟ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਜਦਖਾਉਂਦਾ ਿੈ।  
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 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜਵਅਕਤੀ ਗਰੀਬੀ ਜਵਿੱ ਚ ਰਜਿੰਦੇ ਿਨ 

ਿੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤਾ CID ਨਕਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਸਰਵੇਖਣ 5-ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ (205-2019) ਤੋਂ ਮਰਦਮਸੁਮਾਰੀ ਟਰੈਕਟ ਦੁਆਰਾ 
ਗਰੀਬੀ ਜਵਿੱ ਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ।  
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 ਯੋਗ ਜਨਵਾਸੀ ਜ ੋਅਜੇ ਤਿੱਕ ਵਟੋ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਨਿੀਂ ਿਨ 

ਿੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ ਸੀਆਈਡ੍ੀ ਨਕਸਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਜਦਖਾਉਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿਨ ਪ੍ਰ ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਨਿੀਂ 
ਿਨ। ਇਿ ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਜਸਤ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। 
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ਪ੍ਬਜਲਕ ਜਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ 
 

ਫਾਈਨਲ EAP ਅੰਜਤਕਾ I 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ 

ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਯੋਜਨਾ 



110 

ਅੰਜਤਕਾ I | ਜਨਤਕ ਜਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆ ਂ

ਮੀਜਟੰਗਾਂ ਤੋਂ ਈਮੇਲਾਂ ਦੇ ਜਪ੍ਰੰ ਟਆਊਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਜਲਪ੍ੀ ਜਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ ਨ ੰ  ਜਨਤਕ ਸਲਾਿ-ਮਸਵਰੇ ਅਤੇ ਸਮੀਜਖਆ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸ 

ਭਾਗ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
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ਨਮ ਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ  
ਜਰਸਪ੍ਾਂਸ ਪ੍ਲਾਨ 

(ਸਤੰਬਰ 2021 ਰੀਕਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ) 
 

ਫਾਈਨਲ EAP ਅੰਜਤਕਾ J 
 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ ਇਲੈਕਸਨ 

ਐਡ੍ਜਮਜਨਸਟਰੇਸਨ ਪ੍ਲਾਨ 
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ਅੰਜਤਕਾ J | ਨਮ ਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਰਸਪ੍ਾਂਸ ਪ੍ਲਾਨ 

EC §§4005(a)(10)(I)(iv), 4005(a)(10)(I)(vi)(VIII)(ia), ਅਤੇ 4005(a)(10)(I)(vi)(VIII)(ib) 

ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ 
 

ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ, ਜਨਰਪ੍ਿੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਾਰਦਰਸੀ ਚੋਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਿੀਂ ਯੋਲੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ 
ਆਪ੍ਣੇ ਜਮਸਨ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਯੋਲੋ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਿ ਆਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਵਕਜਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਿਨ 

ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਜ਼ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਆਉਂਦੀ ਿੈ। 

 

ਇਿ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਦਸਾ-ਜਨਰਦੇਸ ਯੋਲੋ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੰ  ਆਮ ਮਾਰਗਦਰਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਿਰੇਕ ਚੋਣ ਲਈ 

ਅਨੁਕ ਜਲਤ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ। ਮੌਜ ਦਾ ਚੋਣ ਲਈ ਜਵਸੇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ, ਅੰਜਤਕਾ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਾਏ ਜਾਂਦ ੇਿਨ। 

 

ਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪ੍ਤ ਜਕਸੇ ਵੀ ਮੌਜ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਆਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨ ੰ  
ਨਿੀਂ ਬਦਲਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਯੋਲੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਣਾਈਆਂ ਗਈਆ ਂਲਾਗ  ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ 
ਵਰਜਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਸਟਾਫ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਉਪ੍ਲਬਧ ਸਿ ਲਤਾਂ, ਜਵਿੱ ਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ 

ਵੋਜਟੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਜਵਿੱ ਚ ਵਿੱਖਰੀਆਂ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ।  

 

ਜਕਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਵਿੱ ਚ, ਇਿ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ ਜਕ ਰਾਜਪ੍ਾਲ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਿੱਤਰ, ਜਵਧਾਨ ਸਭਾ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਜਧਕਾਰੀ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਅਤ ੇ

ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਪ੍ਸਟ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ। ਯੋਲੋ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਜਥਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਸਿੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੋਜਟੰਗ ਤਿੱਕ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਜਵਸੇਸ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਿੈ। 
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ਕਾਉਂਟੀ ਆਫ YOLO 
ਚਣੋ ਦਫ਼ਤਰ 

625 COURT STREET, ROOM B-05, WOODLAND CA 95695  

(ਫ਼ੋਨ) 530.666.8133 (ਫੈਕਸ) 530.666.8123 

JESSE SALINAS 

ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਜਸਟਰਾਰ 

 

 

 
 

ਯਲੋੋ ਕਾਉਂਟੀ ਚਣੋਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਰਸਪ੍ਾਂਸ ਪ੍ਲਾਨ 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਿੈ ਜੋ ਕਾਨ ੰ ਨ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਜਾਂ ਡ੍ਾਕਟਰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਜਦੰਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ 
ਉਿ 911 ਜਾਂ 3-911 (ਕਾਉਂਟੀ ਦ ੇਫ਼ੋਨ ਤੋਂ) 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨ ੰ  ਸ ਜਚਤ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨੈੱਜੀ 
ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਿੈ। ਯੋਲੋ ਕਾਉਂਟੀ ਇਲੈਕਸਨ ਆਜਫਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨ ੰ  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ 

ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਜਡ੍ਗਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪ੍ਦਾ ਿੈ।  

 

 ਚਤੇਾਵਨੀ #1 ਦੀ ਜਡ੍ਗਰੀ: ਵਧੀ ਿਈੋ ਸਰੁਿੱ ਜਖਆ 

ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ/ਕਲਰਕ-ਜਰਕਾਰਡ੍ਰ/ਚੋਣਾਂ ਜਵਭਾਗ ਦ ੇਮੁਖੀ (Assessor/Clerk-Recorder/Elections Department Head, 

ACE DH) ਜਾਂ ਕਾਨ ੰ ਨ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵਿੱ ਚ, ACE DH, ਜਦੋਂ ਉਜਚਤ ਿੋਵੇ, ਤਾਲਮੇਲ 

ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ: 

  

 ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਜਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਅਤੇ ਬਾਿਰ ਜਨਕਲਣ ਲਈ;  

 ਬੈਲਟ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਸਟਾਫ਼; ਜਾਂ 
 ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਜਨਯਮਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

 

ਜੇਕਰ ਯੋਲੋ ਕਾਉਂਟੀ ਇਲੈਕਸਨਜ਼ ਆਜਫਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਜਵਸਜਤਰਤ ਜਨਕਾਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਨ ੰ  ਜਕਸੇ ਜਵਕਲਜਪ੍ਕ 

ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਯੋਲੋ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਵਕਲਜਪ੍ਕ ਕਾਰਜਸੀਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ 
ਨ ੰ  ਸ ਜਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸਸ ਕਰੇਗਾ।  

 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜਕਸੇ ਸਿੱਕੀ ਜਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਸਤ  ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪ੍ਣੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰ 

ਨ ੰ  ਸ ਜਚਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨ ੰ  ਸ ਜਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਕਸੇ ਸਿੱਕੀ ਵਸਤ  ਦੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਨਿੀਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਸਿੱਕੀ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ੁਿੱ ਛਜਗਿੱ ਛ ਜਾਂ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 911 ਜਾਂ 3-911 (ਕਾਉਂਟੀ ਫ਼ੋਨ 

ਤੋਂ) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਸਟਾਫ਼ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖਤਰੇ ਜਵਿੱ ਚ ਿੈ। 

 ਚਤੇਾਵਨੀ #2 ਦੀ ਜਡ੍ਗਰੀ: ਪ੍ਬਜਲਕ ਅਤ ੇਸਟਾਫ ਦੀ ਜਨਕਾਸੀ 
ਉੱਪ੍ਰ ਦਿੱਸੇ ਗਏ ਜਮਆਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ੇਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਕਾਸੀ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮਨਜਲਖਤ ਉਪ੍ਾਅ 

ਲਾਗ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ: 
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 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਲਾਰਮ ਵਿੱਜਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਨਕਾਸ ਰਾਿੀਂ ਸਾਂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ਜਚਤ ਕਰੋ। 

 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਜਜਨਹ ਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਅਪ੍ਾਿਜ ਵੀ ਸਾਮਲ ਿਨ, ਜਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਿਰ ਕਿੱਢਣ ਜਵਿੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। 

 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਜਰਕਾਰਡ੍ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਕਰੋ। 

 ਮਨੋਨੀਤ ਮੀਜਟੰਗ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਿੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਿੋ। 

 ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਜਵਕਲਪ੍ਕ ਸਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। 

 ਵੌਇਸ ਮੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਦੇਸ ਪ੍ੋਸਟ ਕਰੋ। 

 ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਯੋਲੋ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨ ੰ  ਬਦਲਵੀਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਭੇਜੋ। 

 ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਇਮਾਰਤ ਜਵਿੱ ਚ ਨਾ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨ ੰ  ਸੈੈੱਲ ਫੋਨ ਰਾਿੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਬਾਰੇ ਸ ਜਚਤ ਕਰੋ। 

 ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨ ੰ  ਇਕਿੱਠਾ ਕਰੋ। 

 ਪ੍ ਰਵ-ਜਨਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਿਰੇਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਾਿਰ ਜਨਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 
ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। 

 

ਇਸ ਮੈਨ ਅਲ ਦੇ "ਜਦਰਸ" ਭਾਗ ਜਵਿੱ ਚ ਜਨਕਾਸੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ ਿੈ।  

ਬਸੇਲਾਈਨ ਸਰੁਿੱ ਜਖਆ ਜਮਆਰ 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਜਤਆਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬੁਜਨਆਦ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਮਾਪ੍ਦੰਡ੍ਾਂ ਦਾ ਸੈੈੱਟ ਿੈ ਜੋ ਿਰ ਸਮੇਂ ਲਾਗ  ਿੁੰ ਦੇ 
ਿਨ। ਉਿ ਖਤਰੇ ਨ ੰ  ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਅਤ ੇਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਅਤ ੇਅਖੰਡ੍ਤਾ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਿਨ। 

 

 ਸਪ੍ਰੁਦ ਕੀਤੀਆਂ ਭ ਜਮਕਾਵਾਂ ਅਤ ੇਸੌਂਪ੍ੀ ਗਈ ਅਥਾਰਟੀ 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵਿੱ ਚ, ACE DH ਯੋਲੋ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ACE DH 

ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ ਪ੍ ਰੇ ਅਜਧਕਾਰ ਜਡ੍ਪ੍ਟੀ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (Deputy of Technology, DoT), ਜਡ੍ਪ੍ਟੀ ਆਫ਼ 

ਇਲੈਕਸਨਜ਼ ਮੈਨੇਜਰ (Deputy of Elections Manager, DoE), ਅਤੇ ਜਫਰ ਇਲੈਕਸਨ ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰ (Election Supervisor, 

ES) ਨ ੰ  ਉਸ ਕਰਮ ਜਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਜੇਕਰ ਇਿਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ 
ਅਥਾਰਟੀ ਨ ੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਨ ੰ  ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜੋ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੈ। 

ਜਦੋਂ ਜਕਸੇ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਿੋਵੇ, ਤਾਂ ACE DH ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਜਨਯੁਕਤੀਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, 

ਜਸਸਟਮ ਦੀ ਬਿਾਲੀ ਸੁਰ  ਕਰਨ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਿੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਿ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਲਣਗੇ ਜਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਰਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 

'ਤੇ ਜਕਿੜੇ ਓਪ੍ਰੇਸਨ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰਜਿ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਮੀਜਟੰਗ ਦ ੇਨਤੀਜਜਆ ਂ 'ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਜਦਆਂ, 
ACE DH ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੇਗਾ। 
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ਇਿੱਕ ਭ ਜਮਕਾ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਜਵਅਕਤੀ, ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕ-ਅਿੱਪ੍ ਚੋਣ ਤੋਂ ਚੋਣ ਤਿੱਕ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 
ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਸ ਚੀ ਅਤ ੇਸੰਪ੍ਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਏ ਜਵਿੱ ਚ ਲਿੱ ਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

 

 ਜਡ੍ਰਲਸ / ਨਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਜਥਤੀ  

ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਸ ਜਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨ ੰ  
ਜਨਕਾਸੀ ਰ ਟਾਂ ਅਤੇ ਮੀਜਟੰਗ ਦੀਆ ਂਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਣ ਚਿੱਕਰ ਜਵਿੱ ਚ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਸਜਮਆਂ 
ਦੌਰਾਨ ਅਜਭਆਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆ ਂਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਿੋਣ। 

 

 ਅਿੱਗ ਬਝੁਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ, ਫਸਟ ਏਡ੍ ਜਕਿੱ ਟਾਂ, ਫਲੈਸਲਾਈਟਾਂ ਅਤ ੇਪ੍ਾਣੀ 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਅਿੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ, ਫਸਟ ਏਡ੍ ਜਕਿੱ ਟਾਂ, ਫਲੈਸਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਿੈ। Yolo ਕਾਉਂਟੀ 
ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਜਨਯਜਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

 

ਅਿੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਤੰਨ ਸਥਾਨ ਿਨ: 

 ਜਪ੍ਛਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਕੈਨਰ ਖੇਤਰ 

 ਮਾਈਕਰੋਵੇਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਸੋਈ 

 ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਨ ੰ  ਤੋੜ ਕ ੇਕੰਧ 'ਤੇ ਜਪ੍ਿੱ ਛੇ ਦਾ ਕਮਰਾ 
 

ਫਸਟ ਏਡ੍ ਜਕਿੱ ਟ ਰਸੋਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਿੈ। Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਕੋਆਰਡ੍ੀਨੇਟਰ ਫਸਟ ਏਡ੍ ਜਕਿੱ ਟ ਨ ੰ  ਸੰਭਾਲਣ 

ਲਈ ਜਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਿੈ। 

 

ਫਲੈਸਲਾਈਟਾਂ ਜਪ੍ਛਲੇ ਕਮਰੇ ਜਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਿਰੇਕ ਵਰਕਸਟੇਸਨ 'ਤੇ ਿਨ। ਿਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੈਟਰੀਆ ਂਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 

 

ਪ੍ੀਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਾਣੀ ਰਸੋਈ ਜਵਿੱ ਚ ਨਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ। ਫਜਰਿੱਜ ਜਵਿੱ ਚ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪ੍ਾਣੀ ਵੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੈ। 

 

ਬੈਲਟ, ਪ੍ਟੀਸਨਾਂ, ਕੰਜਪ੍ਊਟਰਾਂ, ਅਤੇ ਿੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨ ੰ  ਪ੍ਾਣੀ ਅਤੇ ਧ ੰ ਏ ਂਦ ੇਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵਿੱ ਚ ਤਰਪ੍ਾਲ 

ਨ ੰ  ਿਰੇਕ ਡ੍ੈਸਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜਪ੍ਛਲੇ ਕਮਰੇ ਜਵਿੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
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 ਭਜੌਤਕ ਉਪ੍ਾਅ 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ ਦੁਆਰ ਸਾਿਮਣੇ ਕਾਊਂਟਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਐਟਰੀਅਮ ਤਿੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜਨਗਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ 
ਜਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਿਮੇਸਾ ਬੰਦ ਰਿੇਗਾ। ਜਵਜ਼ਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਜਵਜ਼ਟਰ ਦੇ ਲੌਗ 

'ਤੇ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰਨ ਅਤ ੇਜਵਜ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੈਜ ਪ੍ਜਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। ਜਵਜਜ਼ਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਕਦ ੇਵੀ ਅਜਜਿੇ ਕਮਰੇ 
ਜਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਿੀਂ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਿੀਂ ਿੈ। 

 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੰਜਪ੍ਊਟਰ ਸਰਵਰ ਕਮਰਾ ਿਮੇਸਾ ਕਮਰੇ ਜਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਭੌਜਤਕ ਤਾਲੇ ਅਤ ੇ

ਚਾਬੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਜਸਰਫ਼ ACE DoT ਅਤ ੇYolo ਕਾਉਂਟੀ ਸ ਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ 

ਸਰਵਰ ਰ ਮ ਤਿੱਕ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਿੈ।  

 

ਜਪ੍ਛਲਾ ਕਮਰਾ ਅਜਧਕਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰੀਜਸੰਕਟ-ਅਧਾਜਰਤ ਵੋਜਟੰਗ ਉਪ੍ਕਰਣ 

ਸਾਮਲ ਿਨ। ਿਾਰਟ ਇੰਟਰਜਸਜਵਕ ਵੋਜਟੰਗ ਉਪ੍ਕਰਣ (ਵੇਜਰਟੀ ਜਪ੍ਰੰ ਟਸ ਅਤ ੇਟਚ ਰਾਈਟਰਜ਼, ਟੇਨੇਕਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 

ਸਜਲਊਸਨਜ਼ ਈਪ੍ੋਲਬੁਿੱ ਕਸ, ਅਤ ੇਰੈੈੱਡ੍ ਜਰਵਰ ਕਰੈਡ੍ਲਪ੍ੁਆਇੰਟ MiFi ਸੋਜਲਊਸਨਜ਼ ਨ ੰ  ਪ੍ੈਡ੍ਲੌਕ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਟੈਂਪ੍ਰ-

ਐਵੀਡ੍ੈਂਟ ਸੀਲ ਨਾਲ ਤਾਲਾਬੰਦ ਜਪੰ੍ਜਰੇ ਜਵਿੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸੀਲਾਂ 'ਤੇ ਜਵਲਿੱ ਖਣ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਜਪੰ੍ਜਰੇ ਦੇ ਗੇਟ 

ਦੁਆਰਾ ਲੌਗ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜਲਖ ੇਜਾਂਦ ੇਿਨ ਅਤ ੇਜਦੋਂ ਵੀ ਜਪੰ੍ਜਰਾ ਖੋਜਲਹਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਪ੍ੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਬੈਲਟ ਸਾਈਟ 

'ਤੇ ਿੋਣ ਦੌਰਾਨ ਜਪ੍ਛਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦੋਿਰ ੇਦਰਵਾਜ਼ੇ ਟੈਂਪ੍ਰ-ਐਵੀਡ੍ੈਂਟ ਸੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਨ। ਿਰੇਕ ਸੀਲ 'ਤੇ 

ਜਵਲਿੱ ਖਣ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲੌਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਕਉਂਜਕ ਇਸਨ ੰ  ਿਟਾਇਆ ਅਤ ੇਬਦਜਲਆ ਜਗਆ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਸੀਲ 'ਤੇ 

ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲੌਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਿੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਤੁਰੰਤ ਆਪ੍ਣੇ ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨ ੰ  ਸ ਜਚਤ ਕਰੇਗਾ। 

 

 ਸਾਈਬਰ ਸਰੁਿੱ ਜਖਆ ਜਖੋਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 

ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰੁਟੀਨ ਅਤੇ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੁਸਲਤਾ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 
ਿਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬਿੁਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦੀਆ ਂਿਨ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਇਿ ਜਨਰਭਰਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਜਨਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 
ਅੰਦਰ ਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਪੇ੍ਸ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਜੋਖਮ ਨ ੰ  ਜਤਆਰੀ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜਸਖਲਾਈ ਦੁਆਰਾ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸਾਡ੍ੇ ਡ੍ੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਸ ਘੁਸਪ੍ੈਠ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤਕਨੀਕਾਂ 
ਨ ੰ  ਰੋਕਥਾਮ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚ Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ: 

 

 ਜਨਯਮਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਸਖਲਾਈ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਖਤਜਰਆ ਂਨ ੰ  ਤਰਜੀਿ ਜਦਓ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਜਫਜਸੰਗ ਅਤੇ ਸੋਸਲ 

ਇੰਜੀਨੀਅਜਰੰਗ। 
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 ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲਟੌਪ੍ ਅਜਭਆਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੁਰ ਆਤ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬ ਤ ਜਵਾਬ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੀਜਖਆ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਰਪ੍ੋਰਜਟੰਗ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਿ ਜਦਓ। 

 ਜਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦ ੇਮੁਲਾਂਕਣ, ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਮੀਜਖਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਈ ਪ੍ੈਚ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰੋ। 

 ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਨ ੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਅਿੱਪ੍ਡ੍ੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡ੍ੀ ਸਥਾਜਪ੍ਤ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀਜਕਜਰਆ ਟੀਮ ਨ ੰ  ਜਸਖਲਾਈ ਜਦਓ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ 

ਜਕ ਟੀਮ ਕੋਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇਘੰਜਟਆਂ ਬਾਅਦ IT ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਅਿੱਪ੍-ਟ -ਡ੍ੇਟ ਸੰਪ੍ਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈ। 

 ਖਾਤੇ ਦੀ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਨ ੰ  ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਜਸਸਟਮਾਂ ਨ ੰ  ਅਣਅਜਧਕਾਰਤ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। 

 ਜਸਸਟਮ ਜਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਜਾਣਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦੀ ਮਜ਼ਬ ਤ ਲੌਜਗੰਗ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਲੌਗਾਂ ਦੀ 
ਸਵੈਚਜਲਤ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਮੀਜਖਆ ਦੋਵਾਂ ਨ ੰ  ਜਨਯੁਕਤ ਕਰੋ।  

 ਨਕਲੀ ਜਦਰਸਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਰਵਰਾਂ ਦੀ ਬਿਾਲੀ ਦਾ ਅਜਭਆਸ ਕਰੋ। 

 

 ਕੰਮ ਦ ੇਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਸੈਜਰਫ਼, ਜਸਟੀ ਪ੍ੁਜਲਸ, Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ, CAO ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਾਂ ਅਲਾਰਮ ਕੰਪ੍ਨੀ ACE DH ਨ ੰ  ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਿੋਣ 

ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਸ ਜਚਤ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਅਜਜਿਾ ਇਵੈਂਟ ਸਾਮਲ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਜੋ ਚੁਣੇ ਿੋਏ ਸਟਾਫ ਨ ੰ  
ਮਿਿੱਤਵਪ੍ ਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡ੍ੇਟਾ ਸਰਵਰਾਂ ਨ ੰ  ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਜਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਜਦੰਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ACE DH ਸਟਾਫ 

ਨ ੰ  ਸ ਜਚਤ ਕਰੇਗਾ। 
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ਕਾਉਂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਜਨਕਾਸੀ 
ਜਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਇਮਾਰਤ ਨ ੰ  ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ, ਚੋਣ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਲਈ 

ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਉਪ੍ਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। ਜਕਸੇ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਮਆਦ 'ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਜਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਸੰਚਾਲਨ ਯ ਜਨਟ 

ਲਈ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਿੋ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਖਾਸ ਜਕਸਮ ਕਾਉਂਟੀ ਜਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਖਾਸ 

ਜਵਾਬ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਇਮਾਰਤ ਜਵਿੱ ਚ ਲਿੱ ਗੀ ਅਿੱਗ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਗੰਭੀਰ ਭ ਚਾਲ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮ ਜਨਸਾਨੇਬਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ  
ਵਿੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਜਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਜਲਆਂ ਜਵਿੱ ਚ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ: 

 

1. ਇਿ ਸੁਜਨਸਜਚਤ ਕਰੋ ਜਕ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗਾਿਕਾਂ ਨ ੰ  ਫਰੰਟ ਕਾਊਂਟਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ, ਜਾਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਕਿੱ ਜਢਆ ਜਗਆ ਿੈ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ) ਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਇਮਾਰਤ 

ਛਿੱਡ੍ਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਮੀਜਟੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ (ਵੁਿੱ ਡ੍ਲੈਂਡ੍ ਪ੍ਬਜਲਕ ਲਾਇਬਰਰੇੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡ੍ਨ) ਨ ੰ  ਜਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰਨੀ 
ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਰਜਿਣ ਅਤੇ ਿਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਉਂਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਿੋਣ ਲਈ 

ਗਾਿਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੈ। 

2. ਜਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪ੍ਰਕਾਂ ਦੀ ਅਿੱਪ੍ਡ੍ੇਟ ਕੀਤੀ ਸ ਚੀ ਰਿੱਖੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਿਰ EM ਦੁਆਰਾ 
ਸੰਭਾਜਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਸਪ੍ਲਾਈਆਂ ਨ ੰ  ਡ੍ੁਪ੍ਲੀਕੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕਰਮਬਿੱ ਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਜਵਤ ਲੋੜ ਦੇ 
ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਿਿੱਤਵਪ੍ ਰਣ ਸਟਾਫ਼ ਤਿੱਕ ਆਸਾਨ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਵਕਰੇਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ EAP 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 

ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਿੀਂ ਿੈ ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡ੍ੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ। 

ਿੋਰ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਯ ਜਨਟ ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡ੍ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਿੇਠਾਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਿਨ। 

 

 ਵਟੋ-ਬਾਏ-ਮਲੇ 

ਜੇਕਰ ਜਕਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਜਨਕਾਸੀ (ਅਿੱਗ, ਿੜਹ, ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ACE ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਦੇਜਸਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨੈੱਜੀ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਦੰਦਾ ਿੈ: 

 

• ਜੇ ਲੋੜ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਲਟਾਂ ਨ ੰ  ਢਿੱਕਣ ਲਈ ਤਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਲਾਸਜਟਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋ। 

• ਵੋਟ ਪ੍ਾਈਆਂ ਿੋਈਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤਰਪ੍ਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਲਾਸਜਟਕ ਨਾਲ ਢਿੱਕ ਜਦਓ 

• ਲੋੜ ਪੈ੍ਣ 'ਤ ੇਪ੍ੀਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸੀਨਰੀ ਨ ੰ  ਢਿੱਕੋ (ਜਜਵੇਂ, ਜਲਫ਼ਾਫ਼ਾ ਛਾਂਟਣ ਵਾਲਾ, ਬੈਲਟ ਐਕਸਟਰੈਕਟਰ, ਜਪ੍ਰੰ ਟਰ, 

ਸਕੈਨਰ, ਆਜਦ) 
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 ਮਜੁਿੰਮ ਸਵੇਾਵਾਂ 
ਜੇਕਰ ਜਕਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਜਨਕਾਸੀ (ਅਿੱਗ, ਿੜਹ, ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ACE ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਦੇਜਸਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨੈੱਜੀ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਦੰਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਿੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  
ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਿਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ: 

 

• ਮਨੀ ਟਰ ੇਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ 

• CFMR001 (ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਬ ਤ ਸ ਚੀ) ਦੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪ੍ੀ (ਬਲੈਕ ਕੰਟਰੋਲ ਫੋਲਡ੍ਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਜਥਤ) 

• ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਾਈਲਾਂ/ਫੋਲਡ੍ਰ (ਬਲੈਕ ਕੰਟਰੋਲ ਫੋਲਡ੍ਰਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਅਕਾਰਡ੍ੀਅਨ ਫਾਈਲਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਜਥਤ) 

• ਮਾਪ੍ ਫੋਲਡ੍ਰ (ਸਜਥਤ ਬਲੈਕ ਕੰਟਰੋਲ ਫੋਲਡ੍ਰ) 

• ਚੋਣ ਫੋਲਡ੍ਰ (ਕਾਲੇ ਜਨਯੰਤਰਣ ਫੋਲਡ੍ਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਜਥਤ) 

• ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪ੍ ਦੇ ਸਬ ਤ (ਬਲੈਕ ਕੰਟਰੋਲ ਫੋਲਡ੍ਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਜਥਤ) 

• ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ੈਕੇਟ (ਕਾਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਫੋਲਡ੍ਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਜਥਤ) 

• ਕਾਉਂਟੀ ਸੀਲ ਸਟੈਂਪ੍ ਅਤੇ ਰਜਜਸਟਰਾਰ ਸਟੈਂਪ੍ (ਸਾਿਮਣੇ ਕਾਊਂਟਰ ਜਵਿੱ ਚ ਸਜਥਤ) 

• ਿੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕਿੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ, ਢਿੱਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਜਨੈੱਜੀ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਜਦੰਦੀਆਂ ਿਨ। 

 

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਜਕ ਸਟਾਫ ਜਕਸੇ ਿੋਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਿੈ, ਇਸ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਜਕ ਸਾਡ੍ੇ ਕੋਲ PC ਦੁਆਰਾ DFM ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ, 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਲਾਿ ਜਦੰਦੇ ਿੋਏ ਜਕ ਅਸੀਂ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਉਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਸਨ (ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, 

ਜੇਕਰ ਉਿ ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਰਜਿੰਦੇ ਿਨ, ਆਜਦ)। ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪ੍ਸ ਔਨਲਾਈਨ (DFM ਦੇ ਨਾਲ), ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  
ਜਪ੍ਰੰ ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਜਸਸਟਮ ਜਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਿੀ ਜਦਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮ ਮੜੁ 

ਸੁਰ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ। 

 

 ਰਜਜਸਟਰਸੇਨ ਅਤ ੇਆਊਟਰੀਚ ਸਵੇਾਵਾਂ 
ਜੇ ਇਮਾਰਤ ਜਨਕਾਸੀ (ਅਿੱਗ, ਿੜਹ, ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਜਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵਿੱ ਚ ਜਨੈੱਜੀ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਜਦੰਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਿੱਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ACE ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਦੇਜਸਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ: 

• ਕੰਜਪ੍ਊਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਤਰਪ੍ਾਲ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਪ੍ਲਾਸਜਟਕ ਨਾਲ ਢਿੱਕੋ 
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• ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੌਜ ਦਾ ਿਲਫ਼ਨਾਜਮਆਂ ਨ ੰ  ਕਵਰ ਕਰੋ ਜੋ ਸਕੈਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਡ੍ੇਟਾਬੇਸ 

ਜਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਨਿੀਂ ਿੋਏ ਿਨ 

• ਜਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ਟੀਸਨ ਨ ੰ  ਕਵਰ ਕਰੋ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਘਰ ਜਵਿੱ ਚ ਿੈ 

• ਆਊਟਰੀਚ ਲਈ ਕਾਲਾ ਸਪ੍ਲਾਈ ਬੈਗ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋ 

• ਿੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕਿੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ, ਢਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਜਨੈੱਜੀ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਜਦੰਦੀਆਂ ਿਨ 

 

 ਪ੍ ਰਵ ਸੰਚਾਲਨ 

ਅਿੱਗ, ਬੰਬ, ਿੜਹ, ਆਜਦ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵੋਜਟੰਗ ਦੀ ਜਮਆਦ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤ ਨ ੰ  ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵਿੱ ਚ, ਇਿਨਾਂ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ: 

 

1. ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ) ਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਇਮਾਰਤ ਛਿੱਡ੍ਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਮੀਜਟੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 
(ਵੁਿੱ ਡ੍ਲੈਂਡ੍ ਪ੍ਬਜਲਕ ਲਾਇਬਰਰੇੀ ਦੇ ਰਜੋ਼ ਗਾਰਡ੍ਨ) ਨ ੰ  ਜਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

 

2. ਜੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨੈੱਜੀ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਆਜਗਆ ਜਦੰਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਮਿਿੱਤਵ ਦੇ ਕਰਮ ਜਵਿੱ ਚ, ਇਮਾਰਤ ਨ ੰ  ਛਿੱਡ੍ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਿੇਠ ਜਲਖੀਆ ਂ

ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ: 

• ਅਿੱਗ ਬਝੁਾਊ ਯੰਤਰ/ਫਕੈਸ ਮਸੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਜੈਬਨੇਟ ਜਵਿੱ ਚ ਸਜਥਤ ਇਿੱਕ ਲੇਨਯਾਰਡ੍ 'ਤੇ ਥੰਬ ਡ੍ਰਾਈਵ* , ਿੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੀ 
ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ: 

▪ ਉਪ੍ਕਰਣ ਦੀ ਜਡ੍ਜਲਵਰੀ ਅਤੇ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬਾਕਸ /ਜਪ੍ਕ-ਅਿੱਪ੍ ਜਵਕਰੇਤਾ ਸੰਪ੍ਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 

▪ ਵਸਤ  ਸ ਚੀ (ਵੇਅਰਿਾਊਸ ਤੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਸਕਰਣ) 

▪ ਜਰਕਾਰਡ੍ ਸਟੋਰੇਜ ਸ ਚੀ (ਵੇਅਰਿਾਊਸ ਤੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਸਕਰਣ) 

▪ ਸੰਪ੍ਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸਿਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਪ੍ੋਜਲੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ("ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨ") ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ 

ਬਾਕਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਸ ਚੀ 

▪ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਸ ਚੀ (E-15 'ਤੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਈ-5 'ਤੇ ਥੰਬ ਡ੍ਰਾਈਵ ਨ ੰ  ਅਿੱਪ੍ਡ੍ੇਟ ਕਰੋ) 

• DoE ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਾਮਜਲਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਦੋ ਜਵਭਾਗੀ ਲੈਪ੍ਟਾਪ੍ 

• ਤਾਲਾਬੰਦ ਜਪੰ੍ਜਰੇ ਸਟੋਰੇਜ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਰੈੈੱਡ੍ ਜਰਵਰ ਕਰੈਡ੍ਲਪ੍ੁਆਇੰਟ MiFi ਿਿੱਲ ਕੇਸ 
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*ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ DoT ਦੀ ਜਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਿੈ ਜਕ ਥੰਬ ਡ੍ਰਾਈਵ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰਪ੍ੋਰਟਾਂ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 

ਪ੍ਰਚਜਲਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਿੈ। 

 

3. ਅਸੈਂਬਲੀ ਖੇਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਰ ਪ੍ ਜਵਿੱ ਚ, DoE ਜਾਂ ES ਥੰਬ ਡ੍ਰਾਈਵ ਨ ੰ  ਲੈਪ੍ਟਾਪ੍ ਉੱਤੇ ਲੋਡ੍ ਕਰੇਗਾ। 

 

4. ES ਜਫਰ ਸਟਾਫ ਨ ੰ  ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ (VACs) ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਨ ੰ  
ਵੰਡ੍ੇਗਾ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਕ ਇੰਸਪ੍ੈਕਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਿੇਠ ਜਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿੈ: 

• ਪ੍ਰੀਜਸੰਕਟ ਓਪ੍ਰੇਸਨ ਕੋਆਰਡ੍ੀਨੇਟਰ ਦਾ ਸੈੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ: 

• ਬੈਲਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਪ੍ਕਰਨ ਜਰਟਰਨ ਲਈ ਜਵਕਲਜਪ੍ਕ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬਾਕਸ ਸਾਈਟ ਜਟਕਾਣੇ 

• ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਕਲਜਪ੍ਕ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 

 

ਪੋ੍ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੋ੍ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟਰੇਜਨੰਗ ਮੈਨ ਅਲ ਜਵਚ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨਗ ੇਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਜਕ ਤਕਨੀਕੀ 
ਸਿਾਇਤਾ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿੋਰ ਜਨਰਦੇਸ ਨਿੀਂ ਜਦਿੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। 

 

ਗਰੈ-ਚਣੋ ਜਵਸਸੇ ਜਨਕਾਸੀ ਲਈ ਇੰਟਰਨ ਟ ਅਤੇ EIMS ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਲਈ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਲੈਪ੍ਟਾਪ੍ ਅਤੇ ਰੈੈੱਡ੍ ਜਰਵਰ ਕਰਡੈ੍ਲਪ੍ਆੁਇੰਟ MiFi ਿਿੱਲ 

ਕਸੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿਵੋਗੇੀ। DoE, DoT ਅਤੇ ES ਕੋਲ VPN ਜਰਮਟੋ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਿ।ੈ 

 

 ਚਣੋ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਸੋਜੈਸੰਗ ਖਤੇਰ 

ਜਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਇਮਾਰਤ ਨ ੰ  ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ, ਿੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: 

 

1. ਜਨਰਧਾਰਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਲ ਵਧੋ। ਸਾਰੀ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਜਸਖਲਾਈ ਜਵਿੱ ਚ ਮਨੋਨੀਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ 

ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। ਲੀਡ੍ ਸਟਾਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਵੁਿੱ ਡ੍ਲੈਂਡ੍ ਪ੍ਬਜਲਕ ਲਾਇਬਰਰੇੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡ੍ਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸਨ ਕਰੇਗਾ। 

 

2. ਅਸਥਾਈ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਸੀਟ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਜਸੰਗ ਏਰੀਆ ਲੀਡ੍ ਅਤੇ ਉਸ ਜਦਨ 

ਇਮਾਰਤ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ ES ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। 
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3. ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ DoT ਅਤੇ/ਜਾਂ ES ਿੇਠ ਜਲਜਖਆ ਂਦੀ ਜਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ:  

• ਮਿਿੱਤਤਾ ਦੇ ਕਰਮ ਜਵਿੱ ਚ, ਚੋਣ ਸਮਿੱਗਰੀ ਅਤੇ ਿਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ: 

o ਸਾਰੀਆਂ ਸਜਥਤੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਕੀਤੇ ਬੈਲਟ: (ਨਾ ਖੋਲਹੇ  ਗਏ, ਅਣਪ੍ਰੋਸੈਸਡ੍, ਕਰਮਬਿੱ ਧ, ਚੁਣੌਤੀ ਜਦਿੱ ਤੇ, ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ, 
ਜਨਰਣਾਇਕ, ਖਰਾਬ/ਨਕਲੀ) ਇਿ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਜਧਆਨ ਕੇਂਜਦਰਤ ਕਰਕੇ, 
ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਕ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰ,ੇ ਜਪੰ੍ਜਰੇ ਅਤੇ ਬਕਸੇ ਿਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾ 
ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ। 

o ਅਜਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਸਟਾਕ 

o ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਰਕਾਰਡ੍ 

 

ਜਜਿੱ ਥੇ ਜਕਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਕਲਜਪ੍ਕ ਸਥਾਨ ਸਥਾਜਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਸਾਈਟ ਿੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਚੋਣ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ 
ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਕਰੇਗੀ: 

• ਅਜਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ 

o ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਬੈਲਟ ਸਮੇਤ, ਜਨਰੀਖਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਕੀਤੇ ਬੈਲਟ ਜਡ੍ਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

o ਖਾਲੀ ਬੈਲਟ ਸਟਾਕ 

o ਵਾਧ  ਚੋਣ ਸਪ੍ਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪ੍ਕਰਨ 

 

ਬਦਲਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤ ੇਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੋਣ ਵੇਲੇ: 

• ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਲਈ ਸੈਜਰਫ ਦੇ ਜਵਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੋ 

• ਚੋਣ ਉਪ੍ਕਰਨ ਦੇ ਜਪ੍ਕ-ਅਿੱਪ੍ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਰੀ-ਸਜਡ੍ਊਜਲੰਗ/ਜਫਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਜਨਰਧਾਰਨ ਲਈ ਜਡ੍ਜਲਵਰੀ ਜਵਕਰੇਤਾ ਨਾਲ 

ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੋ 

 

ਸਟੋਰੇਜ਼ ਉਪ੍ਕਰਨ (ਪ੍ੈਲੇਟਸ, ਿੈਂਪ੍ਰ, ਕਾਰਟ੍ਸ, ਪ੍ੈਲੇਟ ਜੈਕ ਅਤੇ ਡ੍ਾਕ ਜਪੰ੍ਜਰੇ) ਦੀ ਅਣਿੋਂਦ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ ਸਪ੍ਲਾਈਆ ਂਅਤੇ 
ਉਪ੍ਕਰਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਿੱਥੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
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ਖਾਸ ਜਦਰਸ 

 ਵਜੋਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤ ੇਤਕਨਾਲੋਜੀ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਿਠੇ ਜਲਖੀਆਂ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ: 

 

DoT, ਪ੍ ਰਵ-ਜਨਯੁਕਤ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੋਣ ਡ੍ੇਟਾ ਵਾਲੇ ਕੰਜਪ੍ਊਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਿਾਇਕ ਸਮਿੱਗਰੀ ਸਮੇਤ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਮ ਿ ਜਨਕਾਸੀ ਖੇਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਜਲਜਾਣ ਲਈ ਜਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਿੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਉਪ੍ਕਰਣ ਅਤੇ ਸਿਾਇਕ ਸਮਿੱਗਰੀ ਨ ੰ  ਚੋਣ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ 

ਰਾਿੀਂ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਅਪ੍ਡ੍ੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਕ-ਅਿੱਪ੍ ਕੰਟੇਨਰ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਡ੍ੀ ਮੌਜ ਦਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਮੈਨ ਅਲ ਜਵਿੱ ਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਿੇਠ ਜਲਖੇ ਸਾਮਲ ਿੋਣਗੇ: 

 

• ਿੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਡ੍ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡ੍ੇਟਾ ਅਤੇ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸਨਾਂ ਵਾਲੀ USB ਬਾਿਰੀ ਿਾਰਡ੍ ਡ੍ਰਾਈਵ: 

o ਮੌਜ ਦਾ ਚੋਣ ਡ੍ੇਟਾ (DFM EIMS ਤੋਂ ਵੋਜਟੰਗ ਜਸਸਟਮ ਡ੍ੇਟਾਬੇਸ) 

o ਚੋਣ ਬੈਲਟ ਦੀ PDF 

o ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ੍ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸਨ 

o ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ੍ 

• ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ੍ ਦੀ PDF 

• ਇਿੱਕ (1) ਿਾਰਟ ਵੈਜਰਟੀ ਕਾਉਂਟ ਕੰਜਪ੍ਊਟਰ 

• ਦੋ (2) ਿਾਰਟ ਵੈਜਰਟੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਰ ਕੰਜਪ੍ਊਟਰ 

• ਇਿੱਕ (1) ਮਾਨੀਟਰ, ਕੀਬੋਰਡ੍ ਅਤੇ ਮਾਊਸ 

• DFM EIMS ਨਾਲ ਲੋਡ੍ ਕੀਤੇ ਦੋ (2) ਲੈਪ੍ਟਾਪ੍ 

• ਇਿੱਕ (1) ਰੈੈੱਡ੍ ਜਰਵਰ ਕਰੈਡ੍ਲਪ੍ੁਆਇੰਟ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਜਡ੍ਵਾਈਸ 

• ਿਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਈਪ੍ੋਲਬੁਿੱ ਕਸ, ਵੈਜਰਟੀ ਟਚ ਰਾਈਟਰ, ਵੈਜਰਟੀ ਜਪ੍ਰੰ ਟਰ, ਅਤੇ ਰੈੈੱਡ੍ ਜਰਵਰ 

ਕਰੈਡ੍ਲਪ੍ੁਆਇੰਟ ਜਡ੍ਵਾਈਸ 

 

1. ਜਬਜਲੀ ਦ ੇਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵਿੱ ਚ, ਿੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ: 

DoT ਿੇਠ ਜਲਜਖਆ ਂਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ: 
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• ਸਾਰੇ ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟਾਫ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਿੇਠਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ 

• ਮਨੋਨੀਤ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨ ੰ  ਗੈਰ-ਚੋਣ ਮੋਡ੍ ਜਵਿੱ ਚ ਬੈਲਟ ਟੇਬਲ ਲੇਸਨ ਕਮਰੇ ਜਵਿੱ ਚ ਜਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ; ਜਦੋਂ ਚੋਣ 

ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਜਵਿੱ ਚ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਜਵਿੱ ਚ ਦ ੋਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਜਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

• ਸਰਵਰ ਕਮਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨ ੰ  ਜਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ 

• ਸਾਰੇ ਮਨੋਨੀਤ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਜਿਲੇ ਜਨਰੀਖਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਿਰ ਪੰ੍ਦਰਾਂ ਜਮੰਟ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈੈੱਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸਜਥਤੀ ਬਾਰੇ DoT ਨ ੰ  ਸਲਾਿ ਦੇਣੀ ਿੋਵੇਗੀ। 

• ਜਬਜਲੀ ਦੀ ਬਿਾਲੀ 'ਤ,ੇ ਿਰੇਕ ਮਨੋਨੀਤ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਜਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਿੀ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ 

• ਿਰੇਕ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਆਪ੍-ੋਆਪ੍ਣੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਜਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਿ ਆਪ੍ਣੇ ਨਤੀਜਜਆ ਂਦੀ 
ਜਰਪ੍ੋਰਟ DoT ਨ ੰ  ਕਰਨਗੇ। 

• ਜੇਕਰ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ - ਆਈਟਮ # 1 ਵੇਖੋ 

 

2. ਜਬਜਲੀ ਦ ੇਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨ ਖੇਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਜਨਰੇਟਰ ਪ੍ਾਵਰ ਿੈ, ਿੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦੀ 
ਪ੍ਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ: 

 

DoT ਿੇਠ ਜਲਜਖਆ ਂਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ: 

• ਸਾਰੇ ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟਾਫ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਿੇਠਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ 

• ਮਨੋਨੀਤ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨ ੰ  ਗੈਰ-ਚੋਣ ਮੋਡ੍ ਜਵਿੱ ਚ ਬੈਲਟ ਟੇਬਲ ਲੇਸਨ ਕਮਰੇ ਜਵਿੱ ਚ ਜਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ; ਜਦੋਂ ਚੋਣ 

ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਜਵਿੱ ਚ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਜਵਿੱ ਚ ਦ ੋਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਜਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

• ਸਾਰੇ ਮਨੋਨੀਤ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਿੈ ਅਤੇ ਪ੍ੁਸਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਜਕ ਉਿਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ੍ਣੇ 
ਖੇਤਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਕਤੀ ਿੈ ਅਤੇ ਿਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਿੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। 

• ਸਾਰੇ ਮਨੋਨੀਤ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਜਿਲੇ ਜਨਰੀਖਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਿਰ ਪੰ੍ਦਰਾਂ ਜਮੰਟ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈੈੱਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸਜਥਤੀ ਬਾਰੇ DoT ਨ ੰ  ਸਲਾਿ ਦੇਣੀ ਿੋਵੇਗੀ। 

• ਜਬਜਲੀ ਦੀ ਬਿਾਲੀ 'ਤ,ੇ ਿਰੇਕ ਮਨੋਨੀਤ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਜਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਿੀ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ 
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3. ਟੇਨੇਕਸ ਪ੍ਰੀਜਸੰਕਟ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪੋ੍ਲ ਬੁਿੱ ਕ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵਿੱ ਚ: 

• DoT ਇਸ ਮੁਿੱ ਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ 

• ਸਮਿੱ ਜਸਆ ਦੇ ਿਿੱਲ ਜਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜਵਕਰੇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

• ਜੇਕਰ ਮੁਿੱ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਜਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਈਪ੍ੋਲਬੁਿੱ ਕ ਕੰਮ ਨਿੀਂ ਕਰ ਰਿੀਆਂ ਿਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਸਟਰ ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਵੋਟਰ ਰੋਲ ਸ ਚੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੋਵੇਗੀ। 

• ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦ ੇਪ੍ੇਪ੍ਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੋਸਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਚੈੈੱਕ-ਇਨ ਕਰਨਾ 
ਜਾਰੀ ਰਿੱਖੇਗਾ। 

 

 ਸਾਈਬਰ ਸਰੁਿੱ ਜਖਆ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀਜਕਜਰਆ  

ਜੇਕਰ Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੰ  ਜਕਸੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਤਾਂ DoT ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡ੍ੇ ਕੋਲ ਮੌਜ ਦ 

ਸਾਰੇ ਵੇਰਜਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਜਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਿੱਤਰ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ 
ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਜਨਸਜਚਤਤਾ ਿੈ।  

 

ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਿੱਤਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਸਿਾਇਤਾ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਜ ਅਤੇ 
ਸੰਘੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਜਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਜਵਜਸਜ਼, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨ ਸਨਲ ਗਾਰਡ੍, ਿੋਮਲੈਂਡ੍ 

ਸਜਕਓਜਰਟੀ, ਅਤ ੇਫੈਡ੍ਰਲ ਜਬਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸਨ ਨ ੰ  ਸ ਜਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਲੈਕਸਨਜ਼ 

ਸਾਈਬਰ ਇਨਸੀਡ੍ੈਂਟ ਜਰਸਪ੍ਾਂਸ ਟੀਮ ਨ ੰ  ਸਰਗਰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਜਕ Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਦ ੇਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  
ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀਜਕਜਰਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਵੇ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਇਿ ਕਰਾਂਗੇ:  

 ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਐਕਸਪ੍ੋਜ਼ਰ ਨ ੰ  ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਤਰੇ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਕਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲੈੈੱਸ ਜਾਂ ਬਲ ਟੁਿੱ ਥ ਪ੍ਿੁੰ ਚ 

ਸਮੇਤ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਵਰਕਸਟੇਸਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਉਪ੍ਕਰਨਾਂ ਨ ੰ  ਜਡ੍ਸਕਨ ਕਟ ਕਰੋ। ਿਾਲਾਂਜਕ, ਮਸੀਨ ਨ ੰ  ਪ੍ਾਵਰ ਡ੍ਾਊਨ ਨਾ 
ਕਰੋ। ਫੋਰੈਂਜਸਕ ਸਬ ਤ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਨਾਲ ਜਰਕਵਰੀ ਜਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਜਮਲੇਗੀ। 

 ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਕਨ ਕਸਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ ਜੋ ਉਸ ਵਰਕਸਟੇਸਨ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਸਨ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਕ ਘਟਨਾ ਵਾਧ  
ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਜਟਕਾਜਣਆਂ 'ਤੇ ਨਿੀਂ ਫੈਲੀ ਿੈ। 

 ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ, ਫੈਸਜਲਆਂ ਅਤੇ ਚੁਿੱ ਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਲੌਗ ਰਿੱਖੋ। ਭਜਵਿੱ ਖ ਜਵਿੱ ਚ ਿੋਰ ਸਮਾਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਜਵਿੱ ਚ ਮਦਦ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰੋ। 

 ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਵੋਜਟੰਗ ਜਸਸਟਮ ਜਵਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਵਕਰੇਤਾ, ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਜਚਤ 

ਿੋਵੇ, ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ, ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਕਾਨ ੰ ਨ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਦਾ ਸਕਿੱਤਰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਘਟਨਾ 
ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨ ੰ ਨ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। 
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 ਜਸੰਗਲ ਵਜੋਟੰਗ ਸਥਾਨ 'ਤ ੇਐਮਰਜੈਂਸੀ 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵਿੱ ਚ Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਤਰਜੀਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਿੈ। ਸਾਡ੍ਾ ਜਮਸਨ ਇਿ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣਾ ਿੈ ਜਕ ਿਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨ ੰ  ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਮਲੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੀ ਅਖੰਡ੍ਤਾ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਰਿੱ ਜਖਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਜਕਸੇ ਵੀ 
ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਾਡ੍ੀਆਂ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ 'ਤੇ ਕੇਂਜਦਰਤ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਜਵਚ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਵਘਨ 

ਨ ੰ  ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਕਰਦੀਆ ਂਿਨ। 

 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਜਕਿੱ ਟਾਂ ਸਾਰੇ ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਿੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੇ ਉਪ੍ਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ: 

 ਫਸਟ ਏਡ੍ ਜਕਿੱ ਟ 

 ਫਲੈਸਲਾਈਟਾਂ 
 ਸੰਚਾਰ ਯੋਜਨਾ 
 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪ੍ਰਕ ਸ ਚੀ 
 ਬੈਕਅਿੱਪ੍ ਵੋਜਟੰਗ ਸਮਿੱਗਰੀ (ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ੍, ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰੋਸਟਰ, ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ, ਅਤੇ ਵੋਜਟੰਗ ਮਸੀਨਾਂ, 

ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਿੋਵੇ) 
 

ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਵਾਧ  ਸਪ੍ਲਾਈਆਂ ਨ ੰ  ਸਥਾਨ 'ਤ ੇਪ੍ਿੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ: 

 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਕਅਿੱਪ੍ ਲਾਈਟਾਂ 
 ਜਨਰੇਟਰ 

 ਵੋਜਟੰਗ ਮਸੀਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪ੍ਕਰਣ 

 

ਜਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਜੋ ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੋਜਟੰਗ ਜਵਿੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪ੍ਾਉਂਦੀ ਿੈ, VC ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨ ੰ  ਇਿ ਕਰਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ:  

 Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੰ  ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਲਾਿ ਦੇਣ ਲਈ ਸ ਜਚਤ ਕਰੋ ਜਕਉਂਜਕ ਅਜਜਿਾ ਕਰਨਾ 
ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਿੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨ ਸਮਿੱਗਰੀ ਜਵਿੱ ਚ 

ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਜਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਿਨ। 

 Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫਤਰ, ਜਬਲਜਡੰ੍ਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਵੋਜਟੰਗ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸਾਂ, ਸੰਕੇਤਾਂ, ਸਪ੍ਲਾਈਆ,ਂ ਆਜਦ ਨ ੰ  ਅਿਾਤੇ ਦੇ ਜਕਸ ੇ

ਿੋਰ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਨੇੜਲੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਲਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਜਵਿੱ ਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜਨਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 ਜੇਕਰ ਜਕਸੇ ਨਵੀਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਉਜਚਤ ਿੈ, ਤਾਂ ACE DH, DoE ਅਤੇ DoT ਅਜਜਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਜਟੰਗ 

ਸਥਾਨ VC ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਰੋਜਵੰਗ ਇੰਸਪ੍ੈਕਟਰਾਂ (ਰੋਵਰਜ਼) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ 

ਕਮਰੇ ਜਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਉਜਚਤ ਿੈ, ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈਲਟ, ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਸ ਚੀਆਂ, ਸੰਕੇਤ, ਸਪ੍ਲਾਈ, ਆਜਦ ਨ ੰ  
ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਜਟੰਗ ਜਾਰੀ ਰਜਿ ਸਕੇ। 
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 ਜਬਜਲੀ ਬੰਦ ਿੋਣ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਇਿ ਪ੍ੁਸਟੀ ਕਰਨਾ ਜਕ ਇਿ ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿੈ; Yolo ਕਾਉਂਟੀ 
ਇਲੈਕਸਨਜ਼ ਆਜਫਸ ਵੋਜਟੰਗ ਲੋਕੇਸਨ ਪੋ੍ਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਲੈਕਸਨ ਕੋਡ੍ ਸੈਕਸਨ 14299 ਜਵਿੱ ਚ 

ਵਰਜਣਤ ਜਵਕਲਜਪ੍ਕ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਅਤੇ ਰੋਸਨੀ ਸਥਾਪ੍ਤ ਿੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਸੈੈੱਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ 
ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਜਨਰਦੇਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

 ਜੇਕਰ ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨ ਨ ੰ  ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ, ਤਾਂ VC ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜੋ ਪ੍ੁਜਲਸ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਰਿਾ ਿੈ, ਉਸ ਨ ੰ  ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜਕ ਿਰ ਕੋਈ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ 

ਲਈ ਬਾਿਰ ਜਨਕਲ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਜਨੈੱਜੀ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਲਈ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖ਼ਤਰਾ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ VC ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨ ੰ  ਜਜੰਨਾ 
ਸੰਭਵ ਿੋ ਸਕੇ, ਿੇਠ ਜਲਖੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਅਤੇ ਵੋਜਟੰਗ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੀ ਅਖੰਡ੍ਤਾ ਦੀ ਰਿੱ ਜਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ 
ਿੈ: 

• ਜਨਰਦੇਸਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ। 

• ਅਣਵਰਤੇ ਬੈਲਟ ਸਟਾਕ ਦਾ ਜਸਖਰਲਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਜਰਕਾਰਡ੍ ਕਰੋ। 

• ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਨਪ੍ਲਿੱ ਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਸਥਾਨ 'ਤ ੇਲੈ ਜਾਓ। 

• ਵੋਟ ਕੀਤੇ ਬੈਲਟ ਵਾਲੇ ਬੈਲਟ ਬਕਜਸਆਂ ਨ ੰ  ਇਕਿੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 
ਲੈ ਜਾਓ। 

• ਜੇ ਸੰਭਵ ਿੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਟਾ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

 

ਜੇਕਰ ਸਾਈਟ ਨ ੰ  ਜਨਕਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਜਲਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ VC ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨ ੰ  Yolo ਕਾਉਂਟੀ 
ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੰ  ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਜਜਸ ਨ ੰ  ਿੇਠਾਂ ਜਲਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ 

 ਇਿ ਪ੍ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨ ੰ  ਭੇਜੋ ਜਕ ਕੀ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਤਾਂ ਨਿੀਂ ਿੋਈ। 

 ਜਕਸੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਨ ੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਭਰੋ। 

 ਪੋ੍ਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਵਸੇਸ ਜਨਰਦੇਸ ਦੀ ਸਲਾਿ ਜਦਓ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੋ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। 

 ਜੇਕਰ ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੈਲਟ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਤਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਜਵਕਲਪ੍ਕ ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਵਿੱਲ ਮੁੜਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ ਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ। (ਚੋਣ ਕੋਡ੍ ਸੈਕਸਨ 14299) 

ਘਟਨਾ ਜਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿੈ ਜੋ ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬਾਕਸ ਦ ੇਸੰਚਾਲਨ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 

ਮੀਡ੍ੀਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਜਬਆਨ ਜਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਜਸਟਰਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ੍, ਕਾਉਂਟੀ 
ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦਫ਼ਤਰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਿੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੰ  ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਿੱਕ ਸ ਚਨਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ 
ਜਤਆਰ ਕਰੇਗਾ। 
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 ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਵਜੋਟੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆ ਂ

ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਵੋਜਟੰਗ ਜਟਕਾਜਣਆਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵਿੱ ਚ, ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਸਥਾਪ੍ਨਾ 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਅਜਜਿੇ ਿਾਲਾਤਾਂ ਜਵਿੱ ਚ, ਪੋ੍ਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, VC ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰੋਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਿੇਠਾਂ ਜਲਖੀਆਂ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ: 

 

 ਪ੍ੋਸਟ ਸਾਈਨੇਜ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਮੁੜ-ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਿ ਜਦੰਦੇ ਿੋਏ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਨਵੀਂ ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ 

ਆਫ ਬਾਕਸਾਂ ਵਿੱਲ ਜਨਰਦੇਜਸਤ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

 ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕੀਤੇ ਬੈਲਟ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਨੇਵੀ ਬਲ  ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟ ਬੈਗ ਅਤੇ ਨੀਲੇ VBM ਅਤੇ ਪ੍ੀਲੇ 

CVR/PROV ਬੈਲਟ ਬਾਕਸਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਕਰੋ। 

 ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ, ਅਣਵਰਤੇ ਬੈਲਟ ਸਟਾਕ, ਅਤੇ ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨ ੰ  ਇਕਿੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਿੁੰ ਚਾਓ। 

 ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਦੋ ਪੋ੍ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ, VC ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਜਾਂ ਰੋਵਰਾਂ ਨ ੰ  ਿਮੇਸਾ ਿਰੇਕ ਵੋਜਟੰਗ ਜਟਕਾਣੇ ਤੋਂ ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਜਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਜਕ ਬੈਲਟ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਿਨ। 

 ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੀਲ ਜਾਂ ਿੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਪ੍ਲਾਈਆ ਂਨ ੰ  ਜਡ੍ਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨ ੰ  ਜਨਯੁਕਤ 

ਕਰੇਗਾ। 

 

 ਵਜੋਟੰਗ ਸਥਾਨ 

ਿਰੇਕ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ, ਸਾਡ੍ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਵਕਲਪ੍ਕ ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਮੌਜ ਦਾ ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈ੍ਣ 'ਤੇ 
ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਜਵਕਲਜਪ੍ਕ ਸਾਈਟਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਖਾਲੀ ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 
ਰੀਡ੍ਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਸਾਡ੍ੀਆਂ ਜਤਆਰੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਿਨ: 

 

 ਜਕਸੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਜਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪ੍ਲਬਧ 

ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣਾ। 

 ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨ ੰ  ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਜਜਿੱ ਥੇ ਿਰੇਕ ਵੋਜਟੰਗ ਜਟਕਾਣਾ ਸਜਥਤ ਿੈ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਕ ਜਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 
ਸਜਥਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਉਜਚਤ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ (ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਸਜਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨ ਲਈ 

ਜਸਟੀ ਪ੍ੁਜਲਸ)। 

 ਵਾਧ  ਪ੍ਾਰਜਕੰਗ ਅਤੇ ਟਰੈਜਫਕ ਜਨਯੰਤਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ। 

 ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਨਵੇਂ ਜਟਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਸ ਜਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨੋਜਟਸ ਲਗਾਉਣਾ ਜੇਕਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨਾਂ 
ਨ ੰ  ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ। 
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 ਜਕਸੇ ਵੀ ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਮੀਡ੍ੀਆ ਨ ੰ  ਸ ਜਚਤ ਕਰਨਾ; ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ 
ਸੋਸਲ ਮੀਡ੍ੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ੋਸਟ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਿੱਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨਾ। 

 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੋਜਟੰਗ ਜਟਕਾਣੇ ਦੇ ਜਚੰਨਹ  ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੋਣ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ 
ਿੋਵੇ 
 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਜਤਆਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਜਿਰ ਬੈਕਅਿੱਪ੍ ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਦਾ ਿੈ: 

• Davis 

• West Sacramento 

• Winters 

• Woodland 

 

ਜਕਸੇ ਖਾਸ ਚੋਣ ਲਈ ਸਥਾਨError! Reference source not found. Error! Reference source not found. ਪੰ੍ਨਾ  Error! Bo

okmark not defined. 

 

 ਫੀਲਡ੍ ਜਵਿੱ ਚ ਕਲੈਕਸਨ ਰ ਟਾਂ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆ ਂ

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਟਾਫ: 

 Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਸਜੈਰਫ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਰ ਟ ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੜ-ਸਥਾਪ੍ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ 

ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਜਰ ਰੀ ਿੋਵੇ, ਐਸਕਾਰਟਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ; ਿਾਲਾਂਜਕ, ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵੋਜਟੰਗ ਸਮਿੱਗਰੀ ਗੈਰ-ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਵਿੱ ਚ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗੀ  

 ਖੇਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਰੋਵਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਸੇ ਨਵੇਂ ਅਜਧਕਾਰਤ ਸਟਾਫ 

ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਬਾਰੇ ਸ ਜਚਤ ਕਰੋ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ੍ ਦੀ ਲੜੀ ਨ ੰ  ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣਾ ਮਿਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਿੈ 

 

 ਟਲੈੀਫਨੋ ਜਸਸਟਮ ਡ੍ਾਊਨ 

 ਜੇਕਰ Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਫ਼ੋਨ ਜਸਸਟਮ ਬੰਦ ਿਨ, ਤਾਂ Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਟੈਲੀਕਜਮਊਨੀਕੇਸਨ 

ਜਡ੍ਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜਟਕਟ ਖੋਲਹਣ ਲਈ (530) 406-5090 'ਤ ੇਸੈੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਰਾਿੀਂ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ। 

 ਇਲੈਕਸਨਜ਼ ਆਜਫਸ ਫੋਨ ਵਾਇਸ ਓਵਰ ਇੰਟਰਨ ੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (VoIP) ਿਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਾਵਰ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨ ੈੱਟ/ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਆਊਟੇਜ 

ਦੌਰਾਨ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਿੀਂ ਿੋਣਗੇ; ਿਾਲਾਂਜਕ, ਇਨਕਜਮੰਗ ਕਾਲਾਂ ਰਾਿੀਂ ਜੁਜੜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫ 

ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਖਾਸ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਜਾਂ ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਿਨ 

ਜਜਨਹ ਾਂ ਲਈ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਕਨ ਕਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ, ਸਟਾਫ ਵੋਟਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਖ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਸਸਟਮ 

ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੋਣ 'ਤੇ ਕਾਲ ਵਾਪ੍ਸ ਕਰੇਗਾ। 
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 ਪ੍ਾਵਰ ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ 

ਜਬਜਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਮਿੱ ਜਸਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸਕਲ ਿੈ। ਇਸ ਜਕਸਮ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ 
ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦੀ ਿਾਰਡ੍ ਕਾਪ੍ੀ ਿੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। ਿੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਿਨ: 

 

 Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਸਾਡ੍ੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਾਵਰ ਕੰਪ੍ਨੀ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਇਿ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਕ ਕੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਮਿਿੱਤਵਪ੍ ਰਣ ਚੋਣ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਧ ਪ੍ਬਜਲਕ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਾਵਰ ਸਟਆਫ 

(PSPS) ਇਵੈਂਟ ਜਨਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ।  

 ਜਬਜਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵਿੱ ਚ, ਨੁਕਸਾਨ, ਿਾਨੀ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਜਜੰਨੀ 
ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਿੋ ਸਕੇ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਜਟਕਾਣੇ (ਸਥਾਨਾਂ) ਦੀ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਿੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।  

 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੋਸਨੀ (ਫਲੈਸ ਲਾਈਟਾਂ, ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚਿੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ) ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੋਣੀਆ ਂਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ।  

 ਜਬਜਲੀ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸਾਰੇ ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਿੱਕ 

ਜਨਰੇਟਰ ਮੌਜ ਦ ਿੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਜਨਰੇਟਰ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ਜਕ ਇਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਸਿੀ ਕਾਰਜਕਰਮ ਜਵਿੱ ਚ ਿੈ। 

 ਿਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਵੋਜਟੰਗ ਜਸਸਟਮ ਬੈਕ-ਅਿੱਪ੍ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।  

 ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਡ੍ੇਟਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡ੍ੇਟਾ ਸਾਡ੍ੇ ਸਰਵਰ ਜਵਿੱ ਚ 24-ਘੰਟੇ 
ਜਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਆਫ-ਸਾਈਟ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਆਫ-ਸਾਈਟ 

ਜਟਕਾਣਾ ਵੀ ਬੈਕਅਿੱਪ੍ ਜਨਰੇਟਰ ਨਾਲ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜੁਜੜਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। 

 Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਕ 

ਡ੍ੇਟਾ ਦਾ ਬੈਕਅਿੱ ਪ੍ ਜਲਆ ਜਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੁਿੱ ਖ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 
ਕਮਜਰਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਬਜਲੀ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। 

 ਬੈਕਅਿੱਪ੍ ਉਪ੍ਕਰਣ ਅਤ ੇਕਾਉਂਟੀ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਦੇ ਜਵਕਲਪ੍ਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋਣ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਉਸੇ ਵੋਜਟੰਗ 

ਉਪ੍ਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੋਲਾਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਿੱਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਿੋਇਆ। 
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 ਅਮਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਲੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਆਤੀ ਜਦਨਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨ ੰ  
ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਿੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਿਨ ਜਕ ਜਕਵੇਂ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਸੰਭਾਵੀ ਮੁਿੱ ਜਦਆਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ 

ਕਰੇਗਾ:  

 

 ਮੌਸਮੀ ਗੈਰਿਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਿੋ। ਗੈਰਿਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਥਰੈਸਿੋਲਡ੍ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਓ ਜੋ ਆਮ ਕਾਰਜਾਂ ਨ ੰ  
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪ੍ਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

 

 ਜੇਕਰ ਗੈਰਿਾਜ਼ਰੀ ਉਿਨਾਂ ਥਰੈੈੱਸਿੋਲਡ੍ਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਿੁੰ ਚਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਯੋਜਨਾ 
ਜਵਕਜਸਤ ਕਰੋ। 

 

 ਬੈਕਅਪ੍ ਦਫਤਰ ਦ ੇਸਟਾਫ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸ ਚੀ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰੋ। ਇਿ ਸੁਜਨਸਜਚਤ ਕਰੋ ਜਕ ਚੋਣ ਸਟਾਫ ਪੋ੍ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ 
ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਝਦਾ ਿੈ। 

 

 ਪੋ੍ਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਜਿਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੋ੍ਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸਤਤਾ ਨ ੰ  "ਸਟੈਂਡ੍ ਬਾਏ/ਸਮਰਥਨ" ਸਜਥਤੀ 
ਲਈ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ। ਇਿ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਿਨ ਜਕ ਇਿ ਪੋ੍ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨ ੰ  ਜਕਸੇ ਜਨਰਧਾਰਤ ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨ ਦੀ 
ਬਜਾਏ YCE ਦਫਤਰ ਨ ੰ  ਜਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰਨ। ਜਕਸੇ ਵੀ ਗੈਰਿਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸ ਰਤ ਜਵਿੱ ਚ ਇਿਨਾਂ ਪੋ੍ਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਜਕਸੇ ਵੀ 
ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨ 'ਤ ੇਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

 

 ਵੋਜਟੰਗ ਜਟਕਾਣਾ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦ ੇਜਿਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੋ੍ਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਵੋਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਰਦੇਸ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਿੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਅਜਤਜਰਕਤ ਪੋ੍ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਿੀਂ ਭੇਜਦਾ। 

 

 ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵਿੱ ਚ, Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਕਾਉਂਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਿਰ 

ਜਡ੍ਜ਼ਾਸਟਰ ਸਰਜਵਸ ਵਰਕਰ (Disaster Service Workers, DSW) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਿੈ 

ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਇਿ ਰਾਜ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਘੋਸਣਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਦੇਜਸਤ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। . 

 

 ਚਣੋਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ੇਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜਮਆਦ  

ਕੈਨਵਸ ਪ੍ੀਰੀਅਡ੍ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਿੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵਿੱ ਚ, Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ੇ 
ਜਵਿੱ ਚ ਲਏ ਗਏ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜਰਆਂ ਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
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ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕੀਤੇ ਬੈਲਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਦੰਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਬੈਲਟ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਬੈਕਅਿੱਪ੍ ਜਟਕਾਣੇ 'ਤੇ ਜਲਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

 

ਸਾਰੇ ਕੰਜਪ੍ਊਟਰ, ਭਾਰੀ ਮਸੀਨਰੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਜਸੰਗ ਉਪ੍ਕਰਨ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਰਿੱਖੇ ਜਾਣਗੇ 

 

ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਿੋਵੇ, ਤਾਂ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਲਫ਼ਨਾਮਾ, ਸਰਤੀਆ ਬੈਲਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਜਜਨਹ ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਸਕੈਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਨ ੰ  ਵੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਿੱਤਰ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੇਗਾ। 

 

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮ ਿੇਠ ਜਲਖੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ: 

 

 ਸਾਰੇ ਬੈਲਟ ਇਿੱਕ ਸੰਗਜਠਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। 

 ਬੈਲਟ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੁਪ੍ਤ ਬੈਲਟ, UOCAVA ਫੈਕਸ ਬੈਲਟ, ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ, ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਿੋਰ ਵਾਪ੍ਸੀ ਬੈਲਟ ਲਈ ਜਾਂਚ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜਜਨਹ ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। 

 ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕੀਤੇ ਬੈਲਟ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਸ ਚੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 

 

 ਮਨੁੈਅਲ ਜਸਸਟਮ ਨਾਲ ਚਣੋ ਕਰਵਾਉਣਾ  
 

ਜਕਸੇ ਵੀ ਘਾਤਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵਿੱ ਚ, Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਿਿੱਥੀਂ ਸਿੀ ਅਤੇ ਪ੍ਾਰਦਰਸੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਵੋਟਰ ਸਰਤੀਆ/ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, 

ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ, ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਲੇਖਾ-ਪ੍ੜਤਾਲ ਅਤੇ ਿੋਰ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਿੱਥ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।  

 

ਚੋਣ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਅਤੇ ਅਖੰਡ੍ਤਾ ਨ ੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਦੇ ਿੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਖੁਿੱ ਲਹੀਆਂ 
ਿੋਣਗੀਆਂ। Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਖ-ਵਿੱ ਖ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸੰਚਾਰ ਜਵਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਿਰੇਕ ਗਤੀਜਵਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ 
ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਸ ਜਚਤ ਕਰੇਗਾ। 
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ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਚਾਰ ਯਜੋਨਾ 
ਜਕਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਵੋਜਟੰਗ ਦ ੇ ਜਵਘਨ ਜਵਿੱ ਚ, ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ/ਕਲਰਕ-ਜਰਕਾਰਡ੍ਰ/ਚੋਣਾਂ (Assessor/Clerk-

Recorder/Elections, ACE) ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਟੀਮ ਅਤੇ Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਸਮੇਂ ਜਸਰ, ਸਿੀ ਅਤੇ ਉਪ੍ਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਾਰਦਰਸਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡ੍ਤਾ ਸਾਡ੍ੇ ਮਾਰਗਦਰਸਕ ਜਸਧਾਂਤ ਿਨ। 

 

ACE ਪ੍ਬਜਲਕ ਇਨਫਾਰਮੇਸਨ ਅਫਸਰ (Public Information Officer, PIO) ਜਮਸਨ-ਮਿਿੱਤਵਪ੍ ਰਣ ਸਟਾਫ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸੰਪ੍ਰਕ 

ਸ ਚੀ ਜਤਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨ ੰ  ਸਟਾਫ, ਇੰਸਪ੍ੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਿੋਰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਜਧਰਾਂ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਸੰਪ੍ਰਕ ਸ ਚੀ 
ਜਵਿੱ ਚ ACE DH, IT ਸਿਾਇਤਾ, ਕਾਨ ੰ ਨ ਲਾਗ  ਕਰਨ, ਉਪ੍ਯੋਗਤਾ ਕੰਪ੍ਨੀਆਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਜਧਕਾਰੀ, ਸੁਜਵਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ (ਬੈਕਅਿੱ ਪ੍ 

ਸੁਜਵਧਾਵਾਂ ਸਮੇਤ), ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੋਰ ਪ੍ਰਮੁਿੱ ਖ ਅਜਧਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਿੋਣਗੇ ਜਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

 

ACE PIO ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਜਬਜਲੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਇੰਟਰਨ ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ/ਸੀਵਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ 
ਕੰਪ੍ਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਸ ਜਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਕ ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। PIO ਅਤੇ ACE ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਜਡ੍ਜ਼ਾਈਨੀ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ ਜਕ ਇਿ ਕੰਪ੍ਨੀਆਂ ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਜਸ ਨਾਲ ਜਬਜਲੀ, ਫ਼ੋਨ, ਇੰਟਰਨ ਟ, 

ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

 

PIO ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਡ੍ੀਆ ਸੰਪ੍ਰਕ ਜਵਅਕਤੀ ਿੋਣ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਚੋਣ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਿੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਮੀਡ੍ੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੋਣ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨ ੰ  ਭੇਜਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡ੍ੀਆ ਲਈ ਸੰਪ੍ਰਕ ਸ ਚੀ ਰਿੱਖਦਾ ਿੈ। 

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨਾਂ, ਚੋਣ ਨਤੀਜਜਆ ਂਦੀ ਸੰਭਾਜਵਤ ਜਰਲੀਜ਼ ਆਜਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਸੈ ਜਰਲੀਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਕਸਤ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਸਾਜਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿੈ। 

 

ACE PIO ਜਾਂ ACE DH ਇਿੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਸੁਨੇਿਾ ਪ੍ਾ ਸਕਦਾ ਿੈ: 

 

 ਸੋਸਲ ਮੀਡ੍ੀਆ (ਟਜਵਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ, ਫੇਸਬੁਿੱ ਕ) 

 ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ (yolocounty.org ਅਤ ੇyoloelections.org) 

 ਰੇਡ੍ੀਓ 

 ਸਥਾਨਕ ਜਪ੍ਰੰ ਟ ਮੀਡ੍ੀਆ  

 ਸਥਾਨਕ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸਨ 

 ਿਾਈ ਸਕ ਲਾਂ ਜਾਂ ਿੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਬੁਲੇਜਟਨ ਬੋਰਡ੍ 

 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 
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 ਗੁਆਂਢੀ ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ 

 

 ਜਵਕਲਪ੍ਕ ਸੰਚਾਰ  

ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਨ ੈੱਟ, ਵੌਇਸ ਓਵਰ IP (Voice Over IP, VOIP) ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਿੀਂ ਿਨ ਤਾਂ ਇਿੱਕ ਜਵਕਲਜਪ੍ਕ 

ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਸਟਮ ਦੀ ਇਿੱਕ ਉਦਾਿਰਨ ਇਲੈਕਸਨਜ਼ ਆਜਫਸ ਫੈਸੀਮਾਈਲ ਟਰਾਂਸਜਮਸ਼ਨ ਮਸੀਨ 

(ਫੈਕਸ) ਿੈ। 

 

ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨੇ ਸਾਡ੍ੇ ਸਥਾਨਕ ਲੈਂਡ੍ਲਾਈਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਉਂਟੀ ਦ ੇਮੋਬਾਈਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ 

ਸੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਿ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜਵਘਨ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਇਿ ਜਵਕਲਪ੍ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿਨ। 

ਜਰਕਾਰਡ੍ ਦੀ ਸਰੁਿੱ ਜਖਆ ਅਤੇ ਜਰਕਵਰੀ  
ਿੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨ ੰ  ਮਿਿੱਤਵਪ੍ ਰਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਜਰਕਾਰਡ੍ ਮੰਜਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਰਤੀ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ 
ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਜਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

 ਜਗਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਣਜਗਣਤ ਬੈਲਟ 

 ਵੋਜਟੰਗ ਜਸਸਟਮ ਦ ੇਸਾਰੇ ਜਿਿੱ ਸੇ 
 ਿੋਰ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਡ੍ਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ਼ 

 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ 
 ਕਾਊਂਟਰ ਕੈਸ ਦਰਾਜ਼ ਜਵਿੱ ਚ ਨਕਦ ਅਤੇ ਚੈੈੱਕ 

 ਚੁਣੇ ਿੋਏ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੁੰਆ ਂਸਮੇਤ ਸਿੁੰਆਂ 
 

 ਜਗਣ ੇਅਤ ੇਅਣਜਗਣਤ ਬਲੈਟ  

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਲਟ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਜਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। 

 ਨਾ ਜਗਜਣਆ VBM: ਕਰਮਬਿੱ ਧ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ, ਜਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਕਮਰੇ ਜਵਿੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ 
 ਨਾ ਜਗਜਣਆ VBM: ਅਜੇ ਵੀ ਜਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਜਵਿੱ ਚ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਛਾਂਜਟਆ ਜਗਆ, ਸਾਈਨ ਚੈੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਗਆ; ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਕਮਰੇ ਜਵਿੱ ਚ 

ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ 
 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿੈ: ਜਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਬਾਿਰ ਪ੍ਰ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਲਬੰਦ ਬੈਗਾਂ ਜਵਿੱ ਚ; ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਕਮਰੇ ਜਵਿੱ ਚ 

ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ 
 ਜਗਣੇ ਗਏ ਬੈਲਟ: ਬੈਚ ਬੈਗਾਂ ਜਵਿੱ ਚ, ਬਕਸੇ ਜਵਿੱ ਚ, ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਬੈਚ ਦੁਆਰਾ ਛਾਂਜਟਆ ਜਗਆ; ਤਾਲਾਬੰਦ ਅਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਜਪੰ੍ਜਰੇ 

ਜਵਿੱ ਚ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਤ ੇਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੇ ਿਨ 

 VBM ਬੈਲਟ ਜਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਚੁਣੌਤੀ ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਕਮਰੇ ਜਵਿੱ ਚ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ 

 ਜਡ੍ਜਲਵਰ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ VBM ਬੈਲਟ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤ ੇDoE ਦੇ ਤਾਲਾਬੰਦ ਦਫਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ 
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ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਪ੍ਰਦੀ ਿੈ ਜਜਸ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨ ੰ  ਇਮਾਰਤ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਬੈਲਟ ਿਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ਼ 

ਬੈਗਾਂ/ਬਾਕਸਾਂ ਨ ੰ  ਸੀਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਨਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜੇ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿੀਂ ਜਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਬੈਲਟ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਜਪੰ੍ਜਜਰਆਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਵਿੱ ਚ ਰਿੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਅਣਵਰਤੇ ਬੈਲਟ ਜਪ੍ਿੱ ਛੇ ਛਿੱਡ੍ ਜਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ ਜੇਕਰ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ 
ACE DH ਜਾਂ ਜਡ੍ਜ਼ਾਇਨੀ ਸਟਾਫ ਨ ੰ  ਸਲਾਿ ਦੇਵੇਗਾ ਜਕ ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਅਣਵਰਤੇ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਿੈ। 
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Yolo ਕਾਉਂਟੀ-ਸੋਲਾਨੋ 
ਕਾਉਂਟੀ ਆਪ੍ਸੀ 
ਸਿਾਇਤਾ MOU 

ਫਾਈਨਲ EAP ਅੰਜਤਕਾ K 
 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ  
California ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ ਇਲੈਕਸਨ 

ਐਡ੍ਜਮਜਨਸਟਰੇਸਨ ਪ੍ਲਾਨ 
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ਕਾਉਂਟੀ ਆਫ ਯੋਲੋ 
ਚਣੋ ਦਫ਼ਤਰ 

625 COURT STREET, ROOM B-05, WOODLAND CA 95695 

(P) 530.666.8133 (F) 530.666.8123 

JESSE SALINAS 

ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ 

 

 

 

 

ਅੰਜਤਕਾ K | ਆਪ੍ਸੀ ਸਿਾਇਤਾ MOU: ਬਕੈ-ਅਿੱਪ੍ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਟੋ ਕਾਉਂਜਟੰਗ ਸਵੇਾਵਾਂ ਲਈ 

ਸਮਝਤੌਾ 
 

ਇਿ ਸਮਝਤੌਾ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਇਸ 19ਵ  ਜਦਨ, _ਸੋਲਾਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ("Solano")  ਅਤੇ Yolo ਕਾਉਂਟੀ ("Yolo") ਜਵਿੱ ਚ 

ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ। ਸੋਲਾਨੋ ਅਤੇ Yolo ਨ ੰ  ਕਈ ਵਾਰ ਇਿੱਥੇ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇ("ਪ੍ਾਰਟੀ") ਅਤੇ ਸਮ ਜਿਕ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ("ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ") ਜਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

 

ਵੇਰਵੇ 

 

ਜਦੋਂ ਜਕ, ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ-ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਾਰਟ ਇੰਟਰਜਸਜਵਕ ਵੈਜਰਟੀ ਟਚ 

ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ; ਅਤੇ 

 

ਜਦੋਂ ਜਕ, ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਕ-ਅਿੱਪ੍ ਵੋਟ ਕਾਉਂਜਟੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ("ਵੋਟ ਕਾਉਂਜਟੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ") ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ 
ਚਾਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ; ਅਤੇ, 

 

ਜਦੋਂ ਜਕ, ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਧਾਰਤ ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਵੋਟ ਜਗਣਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜਤਆਰ ਿਨ। 

 

ਿਣੁ, ਇਸ ਲਈ, ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪ੍ਾਠਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਸਾਮਲ ਆਪ੍ਸੀ ਇਕਰਾਰਨਾਜਮਆਂ ਨ ੰ  ਜਧਆਨ ਜਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਦੇ ਿੋਏ, ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ਇਿੱਥੇ ਿੇਠ 

ਜਲਖੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਿਮਤ ਿਨ: 

 

ਪ੍ਾਠ. ਉੱਪ੍ਰ ਦਿੱਸੇ ਗਏ ਪ੍ਾਠਾਂ ਨ ੰ  ਿਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ। 

 



168 

ਬਲੈਟ ਕਾਊਂਜਟੰਗ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਵਸਥਾ। ਅਜਜਿੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਜਦੋਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਧਰ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਵੋਟ ਜਗਣਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅੰਸਕ ਜਾਂ 
ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਅਜਜਿੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰ ਰਿੀ ਕਾਉਂਟੀ (“ਬਨੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਉਂਟੀ”) 

ਦ ਜੀ ਜਧਰ (“ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਉਂਟੀ”) ਤੋਂ ਵੋਟ ਜਗਣਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਬੇਨਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇਿੱਕ 

ਰਜਜਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦ ਜੇ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਰ ਪ੍ ਲੈ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਜਿੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਉਂਟੀ ਆਪ੍ਣੀ ਵੋਟ ਜਗਣਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਉਂਟੀ ਨ ੰ  ਉਸ ਿਿੱਦ ਤਿੱਕ 

ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਜਗਣਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਬਨਾਂ ਅਜਜਿਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 

ਿੈ। 

 

ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਜਗਣਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤ ੇਜਬਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਉਂਟੀ ਨ ੰ  ਜਕਿੜੀਆ ਂਵੋਟਾਂ ਦੀ 
ਜਗਣਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਿਨ, ਇਸ ਬਾਰ ੇਜਨਰਧਾਰਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 
ਰਜਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ ਰਨ ਜਵਵੇਕ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆ ਂਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜਜੰ਼ਮਵੇਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 

ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਮਨਜਲਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿੋਣਗੀਆਂ 

 

ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਿੀ ਆਪ੍ਣੇ ਸੰਬੰਜਧਤ ਬੈਲਟ ਟੇਬਜਲਊਸਨ 

ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਫਰ ਦ ਜੀ ਜਧਰ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਜਧਤ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ 
ਦੀ ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਸ ਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। 

 

ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ਇਿ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੀਆ ਂਜਕ ਉਿਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਜਗਣਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਕ ਲ ਿੈ। 

ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ਇਿ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਕ ਉਿਨਾਂ ਕੋਲ ਉਿੀ ਿਾਰਟ ਇੰਟਰਸੀਜਵਕ ਵੈਜਰਟੀ ਸੰਸਕਰਣ ਿੈ। 

 

ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਿਰੇਕ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਬਾਿਰੀ ਿਾਰਡ੍ ਡ੍ਰਾਈਵ ਿੋਵੇਗੀ ਜਜਸਦੀ ਕਾਪ੍ੀ ਪ੍ੀਡ੍ੀਐਫ ਬੈਲਟ ਅਤ ੇਪ੍ੀਡ੍ੀਐਫ ਸੈਂਪ੍ਲ 

ਬੈਲਟ ਿੋਵੇਗੀ। 

 

ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਿੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਉਂਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਰਣੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਬਾਿਰੀ ਿਾਰਡ੍ 

ਡ੍ਰਾਈਵ ਕੁੰ ਜੀਆ ਂਨ ੰ  ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਉਂਟੀ ਨ ੰ  ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। 
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ਿਰੇਕ ਪ੍ਾਰਟੀ ਇਿ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਕਰੇਗੀ ਜਕ ਕੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਿਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਟੇਬਜਲਊਸਨਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਲਈ ਇਸ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ ਅਤੇ ਜਲਖਤੀ ਪ੍ੁਸਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। 

 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਾਰਟੀ ਇਿ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਕਰਦੀ ਿੈ ਜਕ ਇਿੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਜਸਸਟਮ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਿ ਦ ਜੀ ਪ੍ਾਰਟੀ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ 

ਬਾਿਰੀ ਿਾਰਡ੍ ਡ੍ਰਾਈਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਉਜਚਤ ਚੋਣ ਡ੍ੇਟਾ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਲੋਡ੍ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। 

 

ਇਤਫਾਕਨ ਖਰਚੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਉਂਟੀ ਨ ੰ  ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ 
ਗਈਆ ਂਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਿੱ ਧੇ ਅਤੇ ਅਜਸਿੱ ਧੇ ਖਰਜਚਆ ਂਲਈ 

ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦੇ 60 ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਅਜਜਿੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰਚ ੇਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਕਾਉਂਟੀ ਨ ੰ  ਚਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਉਂਟੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੇ ਤੀਿ (30) ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। 

 

ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟ ਜਗਣਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈ੍ਦਾ ਿੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਉਿਨਾਂ ਦੇ 
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਧਰਾਂ ਉਜਚਤ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਮੇਤ ਜਕਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਜਵਆ,ਂ ਮੰਗਾਂ, ਕਾਰਵਾਈਆ,ਂ ਨੁਕਸਾਨ, 

ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਰਜਚਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜਵਰੁਿੱ ਧ ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ੍, ਅਫਸਰਾਂ, ਏਜੰਟਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਿੁੰ ਚਾਉਣ, ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਿੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਸਜਿਮਤ ਿਨ 

 

ਨੋਜਟਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਜਟਸ, ਮੰਗ, ਬੇਨਤੀ, ਸਜਿਮਤੀ, ਜਾਂ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਜੋ ਜਕ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਧਰ ਨ ੰ  ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਕਸੇ ਿੋਰ ਨ ੰ  
ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਉਿ ਜਲਖਤੀ ਰ ਪ੍ ਜਵਿੱ ਚ ਿੋਵੇਗੀ, ਜਸਵਾਏ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪੈ੍ਰਾ 2 ਜਵਿੱ ਚ ਜਦਿੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਨੈੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਜਡ੍ਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਡ੍ਾਕ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਨ ੰ  ਿੇਠ ਜਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੋਜਧਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ: 

 

SOLANO ਨ ੰ :     YOLO ਨ ੰ : 

Tim Flanagan     Jesse Salinas 

ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰਜਜਸਟਰਾਰ/ਮੁਿੱ ਖ ਸ ਚਨਾ ਅਜਧਕਾਰੀ  ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ/ਕਲਰਕ-ਜਰਕਾਰਡ੍ਰ/ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰਜਜਸਟਰਾਰ 

675 Texas Street, Suite 2600   625 Court Street, Suite B-05 

Fairfield, CA 94533    Woodland, CA 95695 

ਟੈਲੀਫੋਨ:707-784-6675    ਟੈਲੀਫੋਨ:530-666-8133 
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ਅਜਜਿੀ ਜਨੈੱਜੀ ਸਪ੍ੁਰਦਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡ੍ਾਕ ਅਜਜਿੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਜਲਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਚੰਗੀ, ਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਕਨ ੰ ਨੀ ਨੋਜਟਸ ਅਤੇ 
ਸੇਵਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਜਿੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਜਡ੍ਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਮੰਜਨਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਜਨੈੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਡ੍ਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ 

ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਮੇਲ ਜਵਿੱ ਚ ਜਮਹਾ ਿੋਣ 'ਤੇ ਜੇ ਡ੍ਾਕ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਜਆ ਜਗਆ ਿੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਾਰਟੀ ਉਸ ਪ੍ਤੇ ਨ ੰ  ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਿੈ ਜਜਸ 

'ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਵਚ ਨੋਜਟਸ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿੋਰ ਸੰਚਾਰ ਦ ਜੀ ਜਧਰ ਨ ੰ  ਪ੍ਤੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜਨਯਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਜਲਖਤੀ ਨੋਜਟਸ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਜਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਜਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਿੋਵੇਗਾ। 

 

ਪ੍ ਰੀ ਸਮਝ। ਇਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਿੱਥੇ ਸਾਮਲ ਮਾਮਜਲਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਸਮਝ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ ਰਵ 

ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਜਾਂ ਜਲਖਤੀ ਸਮਝ ਇਿੱਥੇ ਿੇਠ ਜਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਮਾਮਜਲਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਵਿੱ ਚ ਜਕਸੇ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗੀ। 

 

ਸਧੋ ਅਤੇ ਛਟੋ। ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਇਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ, ਸੋਧ, ਪ੍ਜਰਵਰਤਨ, ਜਾਂ 
ਛੋਟ ਵੈਧ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਜਲਖਤੀ ਰ ਪ੍ ਜਵਿੱ ਚ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜਧਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਨਿੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਕਸੇ 
ਵੀ ਪ੍ ਰਵ-ਜਨਰਧਾਰਤ, ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਸਰਤ ਪ੍ ਰਵ ਦੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਧਰ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟ ਨ ੰ  ਜਕਸੇ ਿੋਰ ਜਡ੍ਫਾਲਟ, ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਸਰਤ 

ਪ੍ ਰਵ, ਜਾਂ ਇਿੱਥੇ ਜਕਸੇ ਿੋਰ ਅਜਧਕਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਵਜੋਂ ਨਿੀਂ ਸਮਜਝਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਉਪ੍ਬੰਧ ਦੀ ਕੋਈ 

ਜਵਆਜਖਆ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਾਬੰਦ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਿਰੇਕ ਜਧਰ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਉਂਟੀ ਸਲਾਿਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਜਲਖਤੀ ਰ ਪ੍ ਜਵਿੱ ਚ ਸਜਿਮਤੀ ਨਿੀਂ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ। 

 

ਿਮਰਤੁਬਾ. ਇਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਿਮਰੁਤਬਾ ਜਵਿੱ ਚ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਜਜਨਹ ਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਿਰੇਕ ਨ ੰ  ਅਸਲੀ ਮੰਜਨਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰ ਜੋ 
ਇਕਿੱ ਠੇ ਇਿੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ। 

 

ਜਵਆਜਖਆ. ਇਿ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਜਧਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਬਰ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਮੰਜਨਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ 
ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਜਧਰ ਲਈ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕ ਲ ਜਾਂ ਜਵਆਜਖਆ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਕ ਦ ਜੀ ਜਧਰ ਦੁਆਰਾ 
ਇਸਨ ੰ  ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ। 

 

ਗਵਾਿੀ ਜਵਿੱ ਚ, ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਜਦਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਿੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਮਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ 

ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱ ਥੀਆਂ 

 

Solano ਕਾਉਂਟੀ    Yolo ਕਾਉਂਟੀ 
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ਦੁਆਰਾ:      ਦੁਆਰਾ:  

ਨਾਮ:     ਨਾਮ:  

ਜਸਰਲੇਖ:     ਜਸਰਲੇਖ:  

ਜਮਤੀ:     ਜਮਤੀ:  

 

ਫਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ ਰ:    ਫਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ ਰ: 

Bernadette S. Curry, ਕਾਉਂਟੀ ਕਾਉਂਸਲ Philip J. Pogledich, ਕਾਉਂਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 

ਦੁਆਰਾ:_     ਦੁਆਰਾ:_   

Solano ਕਾਉਂਟੀ ਕਾਉਂਸਲ   Hope P. Welton, ਸੀਨੀਅਰ ਜਡ੍ਪ੍ਟੀ 
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ਸੰਖੇਪ੍ ਸਬਦ ਅਤੇ 
ਸਬਦਾਵਲੀ 

 
ਫਾਈਨਲ EAP ਅੰਜਤਕਾ L 

 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ 

ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਯੋਜਨਾ 
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ਅੰਜਤਕਾ L | ਸੰਖਪੇ੍ ਸਬਦ ਅਤ ੇਸਬਦਾਵਲੀ 
ਇਸ ਸਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਾਠਕ ਨ ੰ  ਚੋਣ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਦੀ ਜਬਿਤਰ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸਬਦਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਜਰਭਾਜਸਤ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਕੁਝ ਸਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਜਧਤ ਸ ਖਮ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਪ੍ਸਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝ 

ਲਈ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆ ਂਜਵਸੇਸਤਾਵਾਂ ਵੇਖੋ। 

ਸੰਖੇਪ੍ ਜਾਂ ਸਬਦ ਪ੍ਜਰਭਾਸਾ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਕਡੋ੍ ਿਵਾਲਾ 

ACE 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ 
ਮਲੁਾਂਕਣਕਰਤਾ/ਕਲਰਕ-

ਜਰਕਾਰਡ੍ਰ/ਚੋਣਾਂ 

ਚੋਣਾਂ ਵੋਟਰ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ/ਕਲਰਕ-ਜਰਕਾਰਡ੍ਰ/ਰਜਜਸਟਰਾਰ 

ਦ ੇਅੰਦਰ ਇਿੱਕ ਸਾਖਾ ਿੈ 

ADA 
ਅਪ੍ਾਿਜ ਅਮਰੀਕਨ 

ਐਕਟ 

ਅਮਰੀਕਨ ਜਵਦ ਜਡ੍ਸਏਜਬਜਲਟੀਜ਼ ਐਕਟ (Americans with 

Disabilities Act, ADA) 1990 ਜਵਿੱ ਚ ਕਾਨ ੰ ਨ ਬਣ ਜਗਆ। ADA ਇਿੱਕ 

ਨਾਗਜਰਕ ਅਜਧਕਾਰ ਕਾਨ ੰ ਨ ਿੈ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਕ ਲਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਅਤੇ 
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਿੱ ਲੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਜਨੈੱਜੀ ਸਥਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ 

ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰਥ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਵਤਕਰੇ ਦੀ 
ਮਨਾਿੀ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਕਨ ੰ ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿੈ ਜਕ 

ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਿਰ ਜਕਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਜਧਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 
ਜਮਲਣ। ADA ਅਪ੍ਾਿਜ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਨਾਗਜਰਕ ਅਜਧਕਾਰ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਜਲੰਗ, ਰਾਸਟਰੀ ਮ ਲ, ਉਮਰ ਅਤੇ 
ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਜਨਤਕ 

ਜਰਿਾਇਸਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, 
ਅਤੇ ਦ ਰਸੰਚਾਰ ਜਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰਥ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੀ 
ਗਰੰਟੀ ਜਦੰਦਾ ਿੈ। 

 

ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ: [ਚੋਣਾਂ ਕੋਡ੍ 4005(a)(2)-(4)] ਇਿੱਕ ਅਜਜਿਾ 
ਸਥਾਨ ਜਜਿੱ ਥੇ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਰਜਿਣ ਵਾਲਾ ਵੋਟਰ ਆਪ੍ਣੀ ਡ੍ਾਕ ਬੈਲਟ ਵਾਪ੍ਸ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਜਾਂ ਵੋਟ ਪ੍ਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਵਾਪ੍ਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ; ਵੋਟ 

ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਰਜਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ; ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ 

ਅਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਾ ਸਕਦਾ ਿੈ; ਇਿੱਕ ਬਦਲੀ ਬੈਲਟ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਪ੍ਾ ਸਕਦਾ ਿੈ; 

ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਵੋਜਟੰਗ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਕਸਮ ਦੇ ਬੈਲਟ 

ਨ ੰ  ਵੋਟ ਪ੍ਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਐਜਗਜਲਸ 
ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਜਰਟਰਨ 

ਜਲਫ਼ਾਫ਼ਾ ਸਾਰਟਰ 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਜਲਫਾਜਫਆਂ ਨ ੰ  ਛਾਂਟਣ ਲਈ ਐਜਗਜਲਸ (ਜਵਕਰੇਤਾ: ਰਨਬੈਕ) 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਐਜਗਜਲਸ ਨ ੰ  ਐਕਸਨ ਜਵਿੱ ਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ 
YouTube 'ਤੇ ਸਾਡ੍ੇ ਵੀਡ੍ੀਓ ਨ ੰ  ਦੇਖੋ: https://youtu.be/tG38K8Z2rFk 
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BDB ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਬਾਕਸ 

ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ: [ਚੋਣਾਂ ਕੋਡ੍ 4005(a)(1)(A)-(B)] ਇਿੱਕ 

ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ, ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਜੋ ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ 

(Vote-by-Mail, VBM) ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿੈ। 

BOD ਮੰਗ 'ਤੇ ਬੈਲਟ 

ਇਿੱਕ ਪ੍ਰਮਾਜਣਤ ਸਵੈ-ਸੰਬੰਜਧਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੋ੍ਲ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਵੋਜਟੰਗ ਲਈ ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਜਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਕਾਰਡ੍ ਸਟਾਕ 'ਤ,ੇ ਮੰਗ 'ਤੇ, ਬੈਲਟ ਛਾਪ੍ਣ ਦੀ ਆਜਗਆ 

ਜਦੰਦੀ ਿੈ। 

(ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੋਣ ਕੋਡ੍ §13004.5) 

CBO 
ਭਾਈਚਾਰਾ-ਆਧਾਜਰਤ 

ਸੰਸਥਾ 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਜਜਸਟਰਡ੍ 

ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਵਿੱ ਚ 

ਜਿਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸਾਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਜਮਊਜਨਟੀ-ਆਧਾਜਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 
(CBOs) ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਿਨ। 

CCR 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦ ੇਜਨਯਮਾਂ 
ਦਾ ਕੋਡ੍ 

ਕਨ ੰ ਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਸਕਿੱਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣ 

ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਜਨਯਮਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਡ੍ੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

COVR 

VoteCal ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 

ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਰ 

ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਿੀਂ ਆਨਲਾਈਨ 

ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ। 

CVIG 
ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਗਾਈਡ੍ 

ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ, ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 
ਛਾਜਪ੍ਆ ਜਗਆ ਜਕਤਾਬਚਾ ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਮਿਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਿੈ, 

ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍-ਬਾਕਸ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ, ਅਜਧਕਾਰਤ 

ਬੈਲਟ ਦਾ ਨਮ ਨਾ (ਨਮ ਨਾ ਬੈਲਟ ਦੇਖ)ੋ; ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਜਬਆਨ; ਕਾਨ ੰ ਨੀ 
ਟੈਕਸਟ, ਜਨਰਪ੍ਿੱ ਖ ਜਵਸਲੇਸਣ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੈਲਟ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਦੇ ਿਿੱਕ ਜਵਿੱ ਚ 

ਜਾਂ ਜਵਰੁਿੱ ਧ ਦਲੀਲਾਂ; ਅਤੇ, ਇਿੱਕ ਬੈਲਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ। 

ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਇਨਫਰਮੇਸਨ ਗਾਈਡ੍ (CVIG) ਚੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਜਦਨ 

ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਡ੍ਾਕ ਰਾਿੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਨਮ ਨਾ ਬੈਲਟ ਪ੍ੈਂਫਲੈਟ ਵਜੋਂ 
ਜਾਜਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

(ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੋਣ ਕੋਡ੍ §§13300 - 13317) 

 

ਇਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਿੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ ਅਜਧਕਾਰਤ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਗਾਈਡ੍ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਿੀਂ ਿੈ। 
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CVR 
ਸਰਤੀਆ ਵੋਟਰ 

ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ 

ਸੇਮ ਡ੍ੇ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਜਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਕੰਡ੍ੀਸਨਲ ਵੋਟਰ 

ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ (CVR) ਯੋਗ ਨਾਗਜਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਦੁਆਰਾ 
ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਦੀ ਸਮਾਪ੍ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸੇ ਜਦਨ ਰਜਜਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਦੰਦਾ ਿੈ। ਕੰਡ੍ੀਸਨਲ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਜਾਲ ਿੈ ਜੋ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ 

ਰਜਜਸਟਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਉਦਾਿਰਨ 

ਲਈ, ਨਾਂ, ਪ੍ਤਾ, ਪ੍ਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਜੀਿ) ਨ ੰ  ਅਿੱਪ੍ਡ੍ੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਜਤਮ ਜਮਤੀ 
ਤੋਂ ਖੁੰ ਝ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। 

 

ਯੋਗ ਨਾਗਜਰਕ ਜਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਚੋਣ ਦੇ 14 ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ 

ਰਜਜਸਟਰ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ, ਉਿ ਆਪ੍ਣੇ 
ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ, ਪ੍ੋਜਲੰਗ ਸਥਾਨ, ਜਾਂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਰਜਜਸਟਰ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਕਾਉਂਟੀ 
ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਪ੍ ਰੀ ਿੋਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬੈਲਟ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਅਤੇ ਜਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

DFM DFM ਸਜਿਯੋਗੀ ਜਵਕਰੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸਾਡ੍ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

DMV ਮੋਟਰ ਵਿੀਕਲ ਜਵਭਾਗ 

ਜਡ੍ਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਮੋਟਰ ਵਿੀਕਲਜ਼ (DMV) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨ ੰ  ਗਾਿਕਾਂ ਨ ੰ  
ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਰਜਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ਜਦੋਂ ਉਿ 

ਆਪ੍ਣੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਆਈਡ੍ੀ ਕਾਰਡ੍ਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਦੰਦੇ 
ਿਨ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਿਨ। 

ਇਸਨ ੰ  NVRA ਦੇ ਤਜਿਤ ਮੋਟਰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਜਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

EAP ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਯੋਜਨਾ 

[4005(a)(10)(A)-(J)] ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ 
ਸਾਈਜਟੰਗ, ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍-ਆਫ ਸਥਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 
ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਜਵਚਾਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ 

ਯੋਜਨਾ। ਡ੍ਰਾਫਟ ਯੋਜਨਾ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਇਨਪ੍ੁਟ ਨਾਲ ਜਲਜਖਆ ਜਾਣਾ ਿੈ ਅਤੇ 
ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਦੁਆਰਾ ਪੇ੍ਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿੈ। ਡ੍ਰਾਫਟ 

ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਿੱਕ ਸੋਜਧਆ ਡ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਲਾਨ 

ਜਨਤਕ ਜਟਿੱ ਪ੍ਣੀ ਲਈ ਪ੍ੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਜਨਤਕ ਜਟਿੱ ਪ੍ਣੀ 
ਦੀ ਜਮਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਣਾਈ ਗਈ ਅੰਤਮ ਯੋਜਨਾ ਿੈ। ਅੰਤਮ ਯੋਜਨਾ ਜੋ 
ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਟਿੱ ਪ੍ਣੀ ਲਈ ਰਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਉਿ ਸੰਸੋਜਧਤ 

ਅੰਜਤਮ ਯੋਜਨਾ ਿੈ। ਅੰਜਤਮ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਜਖਆ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅੰਜਤਮ ਜਾਂ ਸੰਸੋਜਧਤ ਅੰਜਤਮ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 
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ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਿਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸੋਜਧਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿੈ।  

EC ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਾਨ ੰ ਨ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਵਿੱ ਚ ਚੋਣਾਂ ਦ ੇਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨ ੰ  ਜਨਯੰਜਤਰਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

EIMS 
ਚੋਣ ਸ ਚਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 

ਜਸਸਟਮ 

ਸਾਡ੍ੇ ਜਵਕਰੇਤਾ DFM ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੁਆਰਾ ਸਪ੍ਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਡ੍ੇਟਾਬੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ। EIMS, Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਚੋਣ 

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿੈ। 

EMS ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਸਸਟਮ 

ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਕੰਜਪ੍ਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਡ੍ੇਟਾਬੇਸ ਲਈ ਆਮ ਸਬਦ ਜੋ ਵੋਟਰ 

ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ, ਖੇਤਰ, ਜਜ਼ਲਹੇ , ਉਮੀਦਵਾਰ, ਚੋਣ ਪ੍ਜਰਭਾਸਾ, ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ 

ਦਸਤਖਤ ਤਸਦੀਕ, ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਜਤਿਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ 
ਿੈ। ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ EMS ਨ ੰ  ਰਾਜ ਦੇ VoteCal ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਜਸਸਟਮ 

ਨਾਲ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਜਵਿੱ ਚ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

EO ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ   

ePB ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪ੍ੋਲਬੁਿੱ ਕ 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪ੍ੋਲਬੁਿੱ ਕ, ਜੋ ਜਕ ਇਿੱਕ iPad ਟੈਬਲੇਟ ਿੈ, 

ਸਾਡ੍ੇ ਜਵਕਰੇਤਾ, ਟੇਨੇਕਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਜਥਤ ਿੈ। "Tenex ePollbook" 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਜਣਤ ਿੈ। ਜਸਸਟਮ 

ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਿੇਠਾਂ ਿੋਰ ਪ੍ਜਰਭਾਜਸਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ। 

 

ਇਿੱਕ ਜਸਸਟਮ ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਸ ਚੀ ਿੁੰ ਦੀ 
ਿੈ ਜਜਸਨ ੰ  ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੱ ਚ ਜਲਜਾਇਆ ਅਤੇ ਵਰਜਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ 

ਚੋਣ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦ ੇਯੋਗ ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਜਧਕਾਰਤ ਸ ਚੀ ਿੈ; 

ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੋਟਰ ਦੀ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ੁਸਟੀ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਦੋਿਰੀ ਵੋਜਟੰਗ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਜਵਿੱ ਚ 

ਵੋਟਰ ਇਜਤਿਾਸ ਨ ੰ  ਕੈਪ੍ਚਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪ੍ੋਲਬੁਿੱ ਕ ਨ ੰ  ਵੋਜਟੰਗ 

ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਨ ਕਟ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜਨਰੰਤਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 

ਬੈਕਅਪ੍ ਪ੍ਾਵਰ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

 

1. ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪ੍ੋਲਬੁਿੱ ਕ ਜਵਿੱ ਚ, ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ, ਿੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ 

ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਡ੍ੇਟਾ ਸਾਮਲ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ: ਨਾਮ, ਪ੍ਤਾ, ਜਜ਼ਲਹਾ/ਸੀਮਾ, 
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ਪ੍ਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਜੀਿ, ਵੋਟਰ ਸਜਥਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਰ ਨ ੰ  ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ 

ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਨ ੰ  ਚੋਣ 

ਅਜਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ, ਅਤੇ, ਵੋਟਰ ਦੀ 
ਪ੍ਛਾਣ ਦੀ ਪ੍ੁਸਟੀ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ (ਜਸਰਫ਼ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚ 

ਪ੍ਜਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ)। 

 

2. ਇਿੱਕ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪ੍ੋਲਬੁਿੱ ਕ ਜਵਿੱ ਚ ਿੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤਾ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਡ੍ੇਟਾ 
ਸਾਮਲ ਨਿੀਂ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ: ਡ੍ਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ ਸਮਾਜਜਕ 

ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਿਵਾਲਾ। 

(ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੋਣ ਕੋਡ੍ §2183) 

EV ਸੁਰ ਆਤੀ ਵੋਜਟੰਗ 

ਚੋਣ ਜਦਨ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਵੋਜਟੰਗ ਦੀ ਜਮਆਦ, ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਡ੍ਾਕ ਰਾਿੀਂ ਵੋਜਟੰਗ 

ਅਤੇ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਜਟੰਗ ਸਾਮਲ ਿੈ। 

 

ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 29 ਜਦਨ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਖੁਿੱ ਲਹਾ ਰਜਿੰਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ 
ਪ੍ਜਿਲੀ ਵੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਸਰਗਰਮ ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰ ਨ ੰ  ਡ੍ਾਕ 

ਰਾਿੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਕੋਈ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਖੁਿੱ ਲਹਾ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ 
ਵੋਟਾਂ ਨ ੰ  ਡ੍ਾਕ ਰਾਿੀਂ ਵੋਟ ਮੰਜਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਨਕਲ ਬੈਲਟ 
ਅਨੁਵਾਜਦਤ ਫੈਸੀਮਾਈਲ 

ਬੈਲਟ 

ਸੀਮਤ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਿਾਰਤ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਚੋਣ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਜਿਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਜਵਿੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜਕਸੇ ਿੋਰ ਭਾਸਾ ਜਵਿੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਲਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰ ਪ੍। 

FPCA 
ਫੈਡ੍ਰਲ ਪ੍ੋਸਟ ਕਾਰਡ੍ 

ਐਪ੍ਲੀਕੇਸਨ 

ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਅਤੇ ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ। ਇਿ 

ਫੈਡ੍ਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਲ-ਅਤੇ-ਜਚਿੱ ਟਾ ਸਟੈਂਡ੍ਰਡ੍ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 76 ਿੈ, 

ਜਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਵਦੇਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਜਰਕਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਰਜਜਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਜਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਚੋਣ ਚਿੱਕਰ 

(ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਆਮ) ਲਈ ਵੈਧ ਿੈ। 
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FPPC 
ਜਨਰਪ੍ਿੱਖ ਜਸਆਸੀ 
ਅਜਭਆਸ ਕਜਮਸਨ 

ਜਨਰਪ੍ਿੱਖ ਰਾਜਨੀਜਤਕ ਅਜਭਆਸ ਕਜਮਸਨ ਇਿੱਕ ਪੰ੍ਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਤੰਤਰ, 

ਜਨਰਪ੍ਿੱਖ ਕਜਮਸਨ ਿੈ ਜਜਸਦੀ ਰਾਜਨੀਜਤਕ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਜਨਰਪ੍ਿੱਖ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਲਈ ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਜਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਿੈ। ਐਕਟ ਮੁਜਿੰਮ ਦੇ ਜਵਿੱ ਤ, ਜਿਿੱ ਤਾਂ 
ਦ ੇਟਕਰਾਅ, ਲਾਜਬੰਗ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨ ਜਤਕਤਾ ਨ ੰ  ਜਨਯੰਜਤਰਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

ਕਜਮਸਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਿਨ ਜਕ ਜਨਤਕ ਅਜਧਕਾਰੀ 
ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਜਵਿੱ ਚ ਜਨਰਪ੍ਿੱ ਖ ਅਤੇ ਜਨਰਪ੍ਿੱ ਖ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਸਰਕਾਰ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਾਰਦਰਸਤਾ ਨ ੰ  ਉਤਸਾਜਿਤ ਕਰਦੇ ਿਨ, 

ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਜਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਵਿੱ ਚ ਜਨਤਾ ਦ ੇਜਵਸਵਾਸ ਨ ੰ  ਉਤਸਾਜਿਤ ਕਰਦੇ 
ਿਨ। 

 

1974 ਦਾ ਰਾਜਨੀਜਤਕ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ੍ ਜਸਰਲੇਖ 9 ਜਸਆਸੀ 
ਸੁਧਾਰ [81000-91014]। 

(ਜਸਰਲੇਖ 9, 4 ਜ ਨ, 1974, ਪ੍ਜਿਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 9 ਦੁਆਰਾ ਜੋਜੜਆ ਜਗਆ। 

FVAP 
ਫੈਡ੍ਰਲ ਵੋਜਟੰਗ ਸਿਾਇਤਾ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 

ਫੈਡ੍ਰਲ ਵੋਜਟੰਗ ਅਜਸਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (www.fvap.gov) ਇਿ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਯੋਗ 

ਪ੍ਜਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅਤੇ ਜਵਦੇਸੀ ਨਾਗਜਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰ 

ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਿੋਵੇ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਕੋਲ - ਦੁਨੀਆ ਜਵਿੱ ਚ ਜਕਤੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪ੍ ਰਵਕ 

ਅਜਜਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਿਨ। 

 

FVAP ਦਾ ਡ੍ਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿੱ ਜਖਆ ਸਕਿੱਤਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਯ ਨੀਫਾਰਮਡ੍ ਅਤੇ 
ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਸਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਅਬਸੈਂਟੀ ਵੋਜਟੰਗ ਐਕਟ (UOCAVA) ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ 

ਕਰਦਾ ਿੈ। UOCAVA, ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਜਮਲਟਰੀ ਅਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੋਟਰ 

ਸਸਕਤੀਕਰਨ (MOVE) ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਸੋਜਧਆ ਜਗਆ ਿੈ, ਰਾਜਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਘੀ 
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 45 ਜਦਨ ਪ੍ਜਿਲਾਂ UOCAVA ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਗੈਰ-ਿਾਜ਼ਰ 

ਬੈਲਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਿੈ। UOCAVA ਦੁਆਰਾ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਨਾਗਜਰਕਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਿਨ: 

 

ਯ ਨੀਫਾਰਮਡ੍ ਸਰਜਵਜਸਜ਼ (ਫੌਜ, ਨੇਵੀ, ਮਰੀਨ ਕੋਰ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ, ਕੋਸਟ 

ਗਾਰਡ੍, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਪ੍ਬਜਲਕ ਿੈਲਥ ਸਰਜਵਸ ਕਜਮਸਨਡ੍ ਕੋਰ, ਅਤੇ 
ਨ ਸਨਲ ਓਸੀਅਨ ਐਡਂ੍ ਐਟਮੌਸਫੇਜਰਕ ਐਡ੍ਮਜਨਸਟਰੇਸਨ ਕਜਮਸਨਡ੍ ਕੋਰ)  

ਵਪ੍ਾਰੀ ਮਰੀਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਜਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ 

ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਰਜਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਜਰਕ 
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FVAP ਜਮਲਟਰੀ ਸਰਜਵਜਸਜ਼, ਜਡ੍ਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ, ਜਡ੍ਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ 

ਆਫ਼ ਜਸਜਟਸ, 50 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ, ਯ .ਐੈੱਸ. ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼, ਅਤੇ 
ਜਡ੍ਸਜਟਰਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਿੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 

ਕਰਦਾ ਿੈ। 

ਿਾਰਟ ਿਾਰਟ ਇੰਟਰਜਸਜਵਕ 
ਜਵਕਰੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸਾਡ੍ੀ ਪ੍ਰਮਾਜਣਤ ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ 
ਿੈ। 

HAVA 
ਅਮਰੀਕਾ ਵੋਟ ਐਕਟ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰੋ 

2002 ਦ ੇਅਮਰੀਕਾ ਵੋਟ ਐਕਟ (Help America Vote Act, HAVA) ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰੋ  

LAAC 
ਭਾਸਾ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ 
ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ 

[4005(a)(9)(A)] ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਭਾਸਾ ਘਿੱਟ-ਜਗਣਤੀ 
ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਜਦਆਂ ਨ ੰ  ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਿੱਕ ਸਲਾਿਕਾਰ 

ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਸਾ ਘਿੱਟ-ਜਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਲਈ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਅਤੇ 
ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਾਸਨ 'ਤੇ ਇਨਪ੍ੁਟ ਦੀ 
ਪ੍ੇਸਕਸ ਕਰਦੀ ਿੈ। 

LAT ਜਾਂ L&A 
ਤਰਕ ਅਤੇ ਸੁਿੱ ਧਤਾ 
ਟੈਸਜਟੰਗ 

ਜਨਯਮਾਂ ਲਈ ਿਰੇਕ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤ ੇਤਰਕ ਅਤੇ 
ਸੁਿੱ ਧਤਾ ਟੈਸਜਟੰਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਜਮੰਗ, ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ ਵੋਜਟੰਗ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਾਸ 

ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

MOVE/ਮ ਵ ਐਕਟ 

ਜਮਲਟਰੀ ਅਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ 

ਵੋਟਰ ਸਸਕਤੀਕਰਨ 

ਐਕਟ 

ਜਮਲਟਰੀ ਐਡਂ੍ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੋਟਰ ਸਸਕਤੀਕਰਨ ਐਕਟ (MOVE) ਨੇ ਸੇਵਾ 
ਮੈਂਬਰਾਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਯੋਗ ਪ੍ਜਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਜਵਦੇਸੀ ਨਾਗਜਰਕਾਂ ਲਈ 

ਵਧੇਰੇ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ UOCAVA ਅਤੇ ਿੋਰ ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸੋਧ 

ਕੀਤੀ ਿੈ। ਿੋਰ ਜਵਵਸਥਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ, ਮ ਵ ਐਕਟ ਰਾਜਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ-
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ਘਿੱਟ 45 ਜਦਨ ਪ੍ਜਿਲਾਂ UOCAVA ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਗੈਰਿਾਜ਼ਰ ਬੈਲਟ ਭੇਜਣ ਦੀ 
ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

NCOA 
ਪ੍ਤੇ ਦੀ ਰਾਸਟਰੀ 
ਤਬਦੀਲੀ 

ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਰਾਸਟਰੀ ਡ੍ੇਟਾਬੇਸ ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ 160 ਜਮਲੀਅਨ ਸਥਾਈ 

ਪ੍ਜਰਵਰਤਨ-ਦੇ-ਪ੍ਤੇ ਦੇ ਜਰਕਾਰਡ੍ ਿਨ। NCOA ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਡ੍ਾਕ 

ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਿੱਕ ਉਤਪ੍ਾਦ ਿੈ। 

NVRA 
ਰਾਸਟਰੀ ਵੋਟਰ 

ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਐਕਟ 

1993 ਜਵਿੱ ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਣਾਏ ਗਏ "ਮੋਟਰ ਵੋਟਰ 

ਲਾਅ" ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ ਜਾਜਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨ ਸਨਲ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਐਕਟ 

(ਐਨਵੀਆਰਏ) ਦੇ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁਿੱ ਖ ਪ੍ਜਿਲ  ਿਨ: 

ਸ ਚੀ ਦੇ ਰਿੱਖ-ਰਖਾਅ ਰਾਿੀਂ ਵੋਟਰ ਸ ਚੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਿੀ ਰਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣਾ ਜਕ ਿਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਜਰਕ ਨ ੰ  ਮੋਟਰ ਵਾਿਨ ਜਵਭਾਗ 

(Department of Motor Vehicles, DMV) ਅਤੇ ਮਨੋਨੀਤ NVRA 

ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਏਜੰਸੀਆਂ (Department of Motor Vehicles, 

VRA) ਰਾਿੀਂ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਰਜਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਮਲੇ। ਲੋੜਾਂ ਜਵਿੱ ਚ 

ਵੋਟਰ ਟਰੈਜਕੰਗ, ਆਊਟਰੀਚ, ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਪ੍ੁਸਟੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ 
ਰਿੱਖਣਾ ਸਾਮਲ ਿਨ। 

OPEX OPEX ਜਨਗਮ 
ਜਵਕਰੇਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋ ਸਾਡ੍ੀ ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਪ੍ਛਾਣ ਜਰਟਰਨ ਜਲਫਾਫੇ 
ਓਪ੍ਨਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਐਕਸਟਰੈਕਟਰ ਜਸਸਟਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

PEMT 
ਪ੍ੋਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨ ਅਲ 

ਟੈਲੀ 

1% ਮੈਨ ਅਲ ਟੈਲੀ, ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ 
ਗਏ, ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਿਰੇਕ ਨਸਲ ਲਈ ਇਿੱਕ ਖੇਤਰ ਜਵਿੱ ਚ, 1 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਿਿੱਥੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ 
ਜਗਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਿੈ। ਇਿ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਚੋਣ ਕੋਡ੍ 

ਸੈਕਸਨ 15360 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੈਚਜਲਤ ਜਗਣਤੀ ਦੀ ਸੁਿੱ ਧਤਾ ਦੀ ਪ੍ੁਸਟੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਧਕਾਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 

PII 
ਜਨੈੱਜੀ ਪ੍ਛਾਣਯੋਗ 

ਜਾਣਕਾਰੀ 

PII ਨ ੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਜਰਭਾਜਸਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ: (i) ਜੋ ਜਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਦਾ ਿੈ (ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਨਾਮ, ਪ੍ਤਾ, 
ਸਮਾਜਜਕ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਿੋਰ ਪ੍ਛਾਣ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੋਡ੍, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, 

ਈਮੇਲ ਪ੍ਤਾ, ਆਜਦ) ਜਾਂ (ii) ਜਜਸ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦੀ ਿੈ 

ਿੋਰ ਡ੍ੇਟਾ ਤਿੱਤਾਂ, ਭਾਵ, ਅਜਸਿੱ ਧੇ ਪ੍ਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕ ੇਖਾਸ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 
ਪ੍ਛਾਣ ਕਰੋ। (ਇਿਨਾਂ ਡ੍ੇਟਾ ਤਿੱਤਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਲੰਗ, ਨਸਲ, ਜਨਮ ਜਮਤੀ, 
ਭ ਗੋਜਲਕ ਸ ਚਕ, ਅਤੇ ਿੋਰ ਵਰਣਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦਾ 
ਿੈ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਕਸੇ ਖਾਸ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਭੌਜਤਕ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ 
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ਸੰਪ੍ਰਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨੈੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਛਾਣਨ ਯੋਗ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਸਮਾਨ ਿੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਪ੍ੇਪ੍ਰ, ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਜਾਂ ਿੋਰ 

ਮੀਡ੍ੀਆ ਜਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਜਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਦੀ 
ਜਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਿੈ ਜਕ ਉਿ ਉਸ ਡ੍ੇਟਾ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਕਰੇ ਜਜਸ ਤਿੱਕ ਉਿਨਾਂ ਦੀ 
ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਿੈ। 

ਜਪ੍ਟਨੀ ਬੋਵਜ਼   
ਸਾਡ੍ੇ ਮੀਟਰਡ੍ ਮੇਲ ਅਤੇ ਜਸਜਪੰ੍ਗ ਜਸਸਟਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਜਵਕਰੇਤਾ ਦਾ ਨਾਂ। 

ਪੋ੍ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ   

ਪੋ੍ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਜਵਚਕਾਰ ਇਿੱਕ 

ਮਿਿੱਤਵਪ੍ ਰਣ ਕੜੀ ਿਨ ਜਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਪੋ੍ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੋਰਚ ੇਦੀ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਿਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਕਰਦੇ ਿਨ, 

ਬੈਲਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਵੋਜਟੰਗ ਉਪ੍ਕਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਿਨ 

ਅਤੇ ਿਰ ਰੋਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪ੍ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ VC ਖੁਿੱ ਲਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਵੋਟਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਤਿੱਕ ਬੈਲਟ ਪ੍ਿੁੰ ਚਾਉਂਦੇ ਿਨ। 

ProVote/ਪ੍ਰੋਵਟੋ ਿਿੱਲ ਜਪ੍ਰੰ ਜਟੰਗ ਜਵਕਰੇਤਾ 
 ਅਜਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ, ਚੋਣ ਜਲਫ਼ਾਫ਼ੇ, ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ੍ ਸਮੇਤ 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ-ਅਧਾਰਤ ਜਪ੍ਰੰ ਜਟੰਗ 

ਜਵਕਰੇਤਾ 
PW ਪੋ੍ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੋ੍ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਖੋ 

RAVBM 
ਜਰਮੋਟ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਵੋਟ-

ਬਾਏ-ਮੇਲ 

ਜਰਮੋਟ ਐਕਸੈਸੀਬਲ ਵੋਟ ਬਾਏ ਮੇਲ (RAVBM) ਜਸਸਟਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਉਿਨਾਂ 
ਦ ੇਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਜਵਿੱ ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜਨੈੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ 

ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਅਨੁਕ ਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀਆ ਂਚੋਣਾਂ ਨ ੰ  
ਜਚੰਜਨਹ ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਦੰਦਾ ਿੈ। RAVBM ਜਸਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 

ਲਈ, ਵੋਟਰ ਨ ੰ  
 

 ਐਪ੍ਲੀਕੇਸਨ ਡ੍ਾਊਨਲੋਡ੍ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ 

 ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨ ੰ  ਜਚੰਜਨਹ ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ 

 ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨ ੰ  ਜਪ੍ਰੰ ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ 

 ਜਲਫਾਫੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ (ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਜਾਂ 
ਵੋਟਰ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਜਲਫਾਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਲਫਾਫੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਦ ੇਿੋਏ) 

 ਛਪ੍ੀਆਂ ਅਤੇ ਿਸਤਾਖਜਰਤ ਚੋਣਵਾਂ ਨ ੰ  ਡ੍ਾਕ ਰਾਿੀਂ ਜਾਂ ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 
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ਛਿੱਡ੍ ਕ ੇਵਾਪ੍ਸ ਕਰੋ। ਚੋਣ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪ੍ਸ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ। 

ROV ਵੋਟਰਾਂ ਦ ੇਰਜਜਸਟਰਾਰ 

ਚੁਜਣਆ ਜਾਂ ਜਨਯੁਕਤ ਅਜਧਕਾਰੀ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ 
ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਜਲਆਂ ਲਈ ਮੁਿੱ ਖ ਜਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਦ ੇ

ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਰਦੇਸਾਂ ਲਈ ਜਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਿੈ; 

ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੰਜਧਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

ਨਮ ਨਾ ਬੈਲਟ   
ਅਜਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਦੀ ਇਿੱਕ ਿਵਾਲਾ ਕਾਪ੍ੀ ਜੋ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਗਾਈਡ੍ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਿੈ। 

SME ਜਵਸਾ ਵਸਤ  ਮਾਜਿਰ 

ਉਿ ਜਵਅਕਤੀ ਜੋ ਜਕਸੇ ਜਵਸੇਸ ਜਵਸੇ ਦੀ ਡ੍ ੰ ਘੀ ਸਮਝ ਰਿੱਖਦਾ ਿੈ। ਸਵਾਲ ਦਾ 
ਜਵਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਨੌਕਰੀ, ਜਵਭਾਗ, ਕਾਰਜ, ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ, 

ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਿਿੱਲ, ਸਮਿੱਗਰੀ, ਇਜਤਿਾਸਕ 

ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਿੋਰ ਬਿੁਤ ਕੁਝ। ਜਵਸਾ ਵਸਤ  ਮਾਜਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣਾ ਜਗਆਨ 

ਸਕ ਲੀ ਪ੍ੜਹਾਈ ਦ ੇਤੀਬਰ ਪ੍ਿੱ ਧਰਾਂ, ਜਾਂ ਜਵਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ੇਸੇਵਰ 

ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਇਕਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। SME ਕੋਲ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਜਵਸੇ 
ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਦਾ ਇਿੱਕ ਪ੍ਿੱਧਰ ਿੈ ਜੋ ਆਮ ਜਗਆਨ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਜਜਸ ਨਾਲ 

ਜਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ। 

SOS ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਿੱਤਰ 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਵਿੱ ਚ, ਚੁਜਣਆ ਜਾਂ ਜਨਯੁਕਤ ਅਜਧਕਾਰੀ ਜੋ ਚੋਣਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ, 

ਰਾਜਨੀਜਤਕ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜਵਧਾਨਕ ਵਕਾਲਤ, ਅਤੇ ਇਜਤਿਾਸਕ ਖਜ਼ਾਜਨਆਂ ਦੇ 
ਖੇਤਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਾਰਦਰਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਸਮਰਜਪ੍ਤ ਿੈ। 

1%, ਇਿੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸਤ, 

ਮੈਨੁਅਲ ਟੈਲੀ 
1% ਮੈਨੁਅਲ ਟੈਲੀ 

ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਿੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਿਿੱਥੀਂ ਜਗਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ, ਨਾਲ ਿੀ ਬੇਤਰਤੀਬੇ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਰੇਕ ਨਸਲ ਲਈ ਇਿੱਕ 

ਸੀਮਾ। ਇਿ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਚੋਣ ਕੋਡ੍ ਸੈਕਸਨ 15360 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡ੍ੀ 
ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵੈਚਜਲਤ ਜਗਣਤੀ ਦੀ ਸੁਿੱ ਧਤਾ ਦੀ 
ਪ੍ੁਸਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਧਕਾਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 

 

PEMT ਵੀ ਦੇਖੋ। 
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UOCAVA 

ਯ ਨੀਫਾਰਮਡ੍ ਅਤੇ 
ਓਵਰਸੀਜ਼ ਗੈਰਿਾਜ਼ਰ 

ਵੋਜਟੰਗ ਐਕਟ 

ਫੈਡ੍ਰਲ ਯ ਨੀਫਾਰਮਡ੍ ਅਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਸਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਗੈਰਿਾਜ਼ਰ ਵੋਜਟੰਗ 

ਐਕਟ (Overseas Citizens Absentee Voting Act, UOCAVA) 18 

ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਯ ਨੀਫਾਰਮਡ੍ ਸਰਜਵਜਸਜ਼, ਮਰਚੈਂਟ ਮਰੀਨ, 

ਜਾਂ ਪ੍ਬਜਲਕ ਿੈਲਥ ਸਰਜਵਸ ਦੇ ਕਜਮਸਨਡ੍ ਕੋਰ੍ਪ੍ ਅਤੇ ਨ ਸਨਲ ਓਸੀਅਨ 

ਅਤੇ ਨ ਸਨਲ ਓਸੀਅਨ ਅਤੇ ਵਾਯ ਮੰਡ੍ਲ ਪ੍ਰਸਾਸਨ; ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ 

ਪ੍ਜਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ; ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਰਜਿ ਰਿੇ ਅਮਰੀਕੀ 
ਨਾਗਜਰਕ। ਇਿ ਐਕਟ ਫੈਡ੍ਰਲ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਇਿਨਾਂ ਨਾਗਜਰਕਾਂ ਦੀਆਂ 
ਗੈਰਿਾਜ਼ਰ ਵੋਜਟੰਗ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

USPS ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡ੍ਾਕ ਸੇਵਾ 
ਯ .ਐੈੱਸ. ਡ੍ਾਕ ਸੇਵਾ ਇਿੱਕੋ ਇਿੱਕ ਜਡ੍ਜਲਵਰੀ ਸੇਵਾ ਿੈ ਜੋ ਦੇਸ ਦੇ ਿਰ ਪ੍ਤੇ 'ਤੇ 
ਪ੍ਿੁੰ ਚਦੀ ਿੈ। 

VAAC 
ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ 
ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ 

[4005(a)(9)(B)] ਇਿੱਕ ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 
ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਅਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦ ੇਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਮਲ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਜੋ 
ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਜਨਤਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ 
ਅਪ੍ਾਿਜ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਅਤੇ ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਾਸਨ 'ਤੇ ਇਨਪ੍ੁਟ ਦੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਕਰਦੀ ਿੈ। 

VAC ਵੋਟਰ ਸਹਾਇਤ ਕੇਂਦਰ 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟਰ ਸਿਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ((VACs) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 

2020 ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਜਵਿੱ ਚ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਿੱਧਰ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੋਟਰ 

ਸਿਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਪ੍ੋਜਲੰਗ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਵਿੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਸਨ। ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ ਦੇ 
ਤਜਿਤ, ਵੋਟਰ ਸਿਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨ ੰ  ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਵੋਟਰ 

ਕੇਂਦਰVCVCVC 

VBM ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ 

ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰ ਅਗੇਤੀ ਵੋਜਟੰਗ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਜਾਂ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਜਦਨ 

ਵੋਟਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਿੱਕ ਵੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 
ਵੋਟ ਪ੍ਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਿਰੇਕ ਸਰਗਰਮ ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਬੈਲਟ 

ਡ੍ਾਕ ਰਾਿੀਂ ਭੇਜਜਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੋਟਰ ਆਪ੍ਣੇ ਬੈਲਟ 

ਨ ੰ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਪ੍ਸੀ ਪ੍ਛਾਣ ਜਲਫਾਫੇ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਿਨ, ਇਿ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਿੋਏ ਜਕ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਬੈਲਟ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਫਾਫੇ 'ਤੇ 
ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵੋਟ 

ਕੀਤੇ ਬੈਲਟ ਡ੍ਾਕ ਰਾਿੀਂ, ਜਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੰ  
ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬਾਕਸ 'ਤੇ 



184 

ਸੰਖੇਪ੍ ਜਾਂ ਸਬਦ ਪ੍ਜਰਭਾਸਾ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਕਡੋ੍ ਿਵਾਲਾ 
ਵਾਪ੍ਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ ਜਾਂ ਜਕਸੇ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬੈਲਟ ਵਾਪ੍ਸ ਕਰਨ 

ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

VC ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਇਿੱਕ ਅਜਧਕਾਰਤ ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 29 ਜਦਨ 

ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਖੋਜਲਹਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਜਜਸ ਜਵਖੇ ਵੋਟਰ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ 
ਵੋਟ ਪ੍ਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨ ੰ  ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਵੋਟਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਜਨਆ 

ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਜਿਤ, ਕੁਝ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਚੋਣ ਜਦਵਸ 

ਸਮੇਤ 11 ਜਦਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ 4 ਜਦਨਾਂ ਲਈ ਖੁਿੱ ਲਹੇ  ਰਜਿੰਦੇ ਿਨ। 

 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਉਸ ਜਕਸੇ ਵੀ VC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ 
ਯੋਗ ਿੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿ ਲਤ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਂਦਾ ਿੈ। VC ਜਵਿੱ ਚ, ਵੋਟਰ ਇਿ ਕਰਨ ਦੇ 
ਯੋਗ ਿੋਵੇਗਾ:  
• ਜਰਪ੍ਲੇਸਮੈਂਟ ਵੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ (VBM) ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋ, 
• VBM ਬੈਲਟ ਵਾਪ੍ਸੀ ਪ੍ਛਾਣ ਜਲਫ਼ਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋ, 
• ਵੋਟ ਕੀਤੀ VBM ਬੈਲਟ ਛਿੱਡ੍ੋ,  
• ਦੋਭਾਸੀ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਭਾਸਾ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋ, 
• ADA ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਨੈੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਲਟ ਦੀ ਜਨਸਾਨਦੇਿੀ ਕਰੋ, 
• ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਰਜਜਸਟਰ ਕਰੋ, 
• ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਨ ੰ  ਅਪ੍ਡ੍ੇਟ ਕਰੋ, 
• ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਰਤੀਆ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਬੈਲਟ ਨ ੰ  ਵੋਟ ਕਰੋ।  

VCA ਵੋਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਐਕਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੋਣ ਕੋਡ੍ §4005 

ਵੈਜਰਟੀ 
ਰਟ ਇੰਟਰਜਸਜਵਕ ਵੈਜਰਟੀ 
ਵੋਜਟੰਗ ਜਸਸਟਮ 

ਿਾਰਟ ਇੰਟਰਜਸਜਵਕ ਜਵਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਜਥਤ ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਜਸ 

ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਜਟੰਗ ਬੈਲਟ ਬਣਾਉਣ, ਜਪ੍ਰੰ ਟ, ਵੋਟ, ਸਕੈਨ, ਜਗਣਤੀ, ਜਨਰਣਾਇਕ ਅਤੇ 
ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਿਾਰਡ੍ਵੇਅਰ, ਜਡ੍ਵਾਈਸ ਅਤੇ 
ਪ੍ੈਰੀਜਫਰਲ ਜਿਿੱ ਸੇ ਸਾਮਲ ਿਨ। 

ਵੈਜਰਟੀ ਜਪ੍ਰੰ ਟ 
ਿਾਰਟ ਇੰਟਰਜਸਜਵਕ 

ਵੋਜਟੰਗ ਜਸਸਟਮ ਕੰਪ੍ੋਨੈਂ ਟ 

ਆਨ-ਜਡ੍ਮਾਂਡ੍ ਬੈਲਟ ਜਪ੍ਰੰ ਜਟੰਗ ਯੰਤਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਛਾਪ੍ਣ 

ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਜਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਵੋਟਰ ਆਪ੍ਣੀ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ 

ਅਤੇ ਇਸਨ ੰ  ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੱ ਚ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਾ ਜਦੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ 

ਦਫ਼ਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 
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ਸੰਖੇਪ੍ ਜਾਂ ਸਬਦ ਪ੍ਜਰਭਾਸਾ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਕਡੋ੍ ਿਵਾਲਾ 

ਵੈਜਰਟੀ ਟਿੱਚ ਰਾਈਟਰ 
ਿਾਰਟ ਇੰਟਰਜਸਜਵਕ 

ਵੋਜਟੰਗ ਜਸਸਟਮ ਕੰਪ੍ੋਨੈਂ ਟ 

ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਚੋਣ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਿਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਜਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਮਾਰਜਕੰਗ 

ਯੰਤਰ। ਵੇਰੀਟੀ ਟਚ ਰਾਈਟਰ ਜਡ੍ਵਾਈਸ ਦੇ ਵੋਟਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਇਿੱਕ 

ਟਿੱਚਸਕਰੀਨ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਆਡ੍ੀਓ-ਟੈਕਟਾਈਲ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਏਟੀਆਈ) ਿਨ ਜੋ 
ਵੋਟਰ ਨ ੰ  ਸਕਰੀਨ ਨ ੰ  ਛ ਿਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਜਡ੍ਜੀਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਿੀਂ ਜਾਣ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਦੰਦਾ ਿੈ। ਿੈਂਡ੍ਿੋਲਡ੍ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵੋਟਰ ਨ ੰ  ਵਾਧ  ਇਨਪ੍ੁਟ ਜਵਕਲਪ੍ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ: ਇਿੱਕ ਸਕਰੌ ਜਲੰਗ ਵਹੀਲ ਅਤੇ ਚੁਣੋ ਬਟਨ, ਿੈੈੱਡ੍ਫੋਨ, ਅਤੇ 
ਟੈਕਟਾਇਲ ਬਟਨਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਐਨਾਲਾਗ ਕਨ ਕਸਨ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਦੇ ਜਸਪ੍-

ਐਡਂ੍-ਪ੍ਫ ਜਡ੍ਵਾਈਸ। ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ੁਸਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 

ਵੋਟਰ ਨਿੱ ਥੀ ਜਪ੍ਰੰ ਟਰ 'ਤੇ ਜਨਸਾਨਬਿੱ ਧ ਬੈਲਟ ਨ ੰ  ਛਾਪ੍ਦਾ ਿੈ। ਵੋਟਰ ਜਫਰ ਚੋਣ 

ਦਫ਼ਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੱ ਚ 

ਬੈਲਟ ਨ ੰ  ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਜਵਿੱ ਚ ਸੁਿੱ ਟਦਾ ਿੈ। 

VNC 
ਵੋਟਰ ਨੋਟੀਜਫਕੇਸਨ 

ਕਾਰਡ੍ 

ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਜਾਂ 
ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਅਿੱਪ੍ਡ੍ੇਟ ਿੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਇਿੱਕ ਡ੍ਾਕ ਪ੍ਤੇ ਨ ੰ  ਅਿੱਪ੍ਡ੍ੇਟ ਕਰਨ 

ਸਮੇਤ), ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਗੈਰ-ਫਾਰਵਰਡ੍ 

ਵੋਟਰ ਨੋਟੀਜਫਕੇਸਨ ਕਾਰਡ੍ (VNC) ਡ੍ਾਕ ਰਾਿੀਂ ਵੋਟਰ ਨ ੰ  ਸ ਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

VoteCal 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ 

ਜਵਆਪ੍ੀ ਵੋਟਰ 

ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਡ੍ੇਟਾਬੇਸ 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਡ੍ੇਟਾਬੇਸ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ 

ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ 

VRC 
ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ 

ਕਾਰਡ੍ 
ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸਨ ਕਾਰਡ੍ 

YRCP 
Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਜਨਵਾਸ 

ਪ੍ੁਸਟੀਕਰਣ ਪ੍ੋਸਟਕਾਰਡ੍ 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਤੇ ਦੀ ਪ੍ੁਸਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ੋਸਟਕਾਰਡ੍ ਭੇਜਜਆ 

ਜਗਆ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੰ  ਸ ਚਨਾ ਜਮਲਦੀ ਿੈ ਜਕ ਵੋਟਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 
USPS, ਨ ਸਨਲ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਐਡ੍ਰੈੈੱਸ (National Change of Address, 

NCOA) ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਗਆ ਿੈ, ਅਤੇ ਵਾਪ੍ਸ ਮੇਲ ਕਰ ਜਦਿੱ ਤੀ ਿੈ। 
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ਜਵਧਾਨ ਅਤੇ ਕੋਡ੍ 
ਿਵਾਲੇ 

ਫਾਈਨਲ EAP ਅੰਜਤਕਾ M 
 

Yolo ਕਾਉਂਟੀ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ 

ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਯੋਜਨਾ 
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ਅੰਜਤਕਾ M | ਜਵਧਾਨ ਅਤ ੇਕਡੋ੍ ਦ ੇਿਵਾਲੇ 

 

 ਕਲੈੀਫਰੋਨੀਆ ਚਣੋ ਕਡੋ੍ §4005।  

(a) ਧਾਰਾ 4000 ਜਾਂ ਜਕਸੇ ਿੋਰ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨ ੰ  ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Calaveras, Inyo, Madera, 

Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Luis Obispo, San Mateo, Santa Clara, Shasta, Sierra, Sutter, and 

Tuolumnee ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ, ਸੈਕਸਨ 4007 ਜਵਿੱ ਚ ਜਦਿੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨ ੰ  ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਉਂਟੀ ਜਕਸ ੇ

ਵੀ ਚੋਣ ਨ ੰ  ਆਲ-ਮੇਲ੍ਡ੍ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਚੋਣ ਦ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਜੇਕਰ ਿੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗ  ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ।: 

(1) (A) ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਦੋ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਆਫ ਜਟਕਾਣੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ਜਜਿੱ ਥੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ 

ਜਾਂ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਆਫ ਜਟਕਾਜਣਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਸਜਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਦੇ ਜਦਨ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ 88ਵੇਂ 
ਜਦਨ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਰੇਕ 15,000 ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍-ਆਫ 

ਜਟਕਾਣਾ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਵਿੱਧ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਆਫ ਜਟਕਾਜਣਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਉਪ੍-ਪ੍ੈਰਾਗਰਾਫ਼ ਦੇ 
ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਬਾਿਰੀ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬਾਕਸ ਸਾਮਲ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਜਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਆਫ਼ 

ਜਟਕਾਣੇ ਵਜੋਂ ਜਗਜਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਆਫ ਸਥਾਨ ਸੈਕਸਨ 3025 ਦੇ ਉਪ੍-ਜਵਭਾਗ (ਬੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਣਾਏ ਗਏ ਜਨਯਮਾਂ 
ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। 

(B) ਇਸ ਸੈਕਸਨ ਦੇ ਤਜਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਆਫ ਜਟਕਾਣੇ ਜਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ, ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ, ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦ 

ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਜੋ ਸਥਾਪ੍ਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਰਸਜਤਆਂ ਦੇ ਜਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਿੋ ਸਕੇ ਨੇੜੇ ਸਜਥਤ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੋਟ ਕੀਤੇ 
ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਚੋਣ ਦੇ ਜਦਨ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ 28 ਜਦਨ ਪ੍ਜਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਜਦਨ ਤੋਂ ਸੁਰ  ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 
ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਆਫ ਜਟਕਾਣੇ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਜਨਯਮਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਜਟਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਿੱ ਲਹੇ  ਰਜਿਣਗੇ। ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਆਫ ਜਟਕਾਣਾ 
ਇਿੱਕ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ, ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ, ਬਾਿਰੀ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬਾਕਸ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜੋ ਜਨਯਮਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਜਟਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਦਨ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 

12 ਘੰਟੇ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। 

(2) (A) ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਰਜਿ ਰਿੇ ਵੋਟਰ ਨ ੰ  ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੱ ਚ ਿੇਠ ਜਲਜਖਆਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਦੰਦਾ ਿੈ: 

(i) ਵਾਪ੍ਸ ਕਰੋ, ਵੋਟ ਪ੍ਾਓ ਅਤੇ ਵਾਪ੍ਸ ਜਾਓ, ਵੋਟਰ ਦਾ ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ। 

(ii) ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਰਜਜਸਟਰ ਕਰੋ, ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਨ ੰ  ਅਪ੍ਡ੍ੇਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸੈਕਸਨ 2170 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਕਰੋ। 

(iii) ਜਡ੍ਵੀਜ਼ਨ 14 ਦ ੇਚੈਪ੍ਟਰ 3 ਦੇ ਸੈਕਸਨ 3016 ਜਾਂ ਲੇਖ 5 (ਸੈਕਸਨ 14310 ਨਾਲ ਸੁਰ ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੋਟ ਕਰੋ। 
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(iv) ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਰਪ੍ਲੇਸਮੈਂਟ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋ ਜਕ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਚੋਣ ਲਈ ਬੈਲਟ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਇਿ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰਿੱਥ ਿੈ ਜਕ ਕੀ ਵੋਟਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਚੋਣ 

ਲਈ ਇਿੱਕ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ, ਤਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਇਿੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

(v) ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਵੋਜਟੰਗ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਜਨਯਮਤ, ਅਸਥਾਈ, ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਬੈਲਟ ਨ ੰ  ਵੋਟ ਜਦਓ ਜੋ ਇਿੱਕ ਜਨੈੱਜੀ 
ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵੋਜਟੰਗ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

(B) ਿਰੇਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੱ ਚ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਜਤੰਨ ਵੋਜਟੰਗ ਮਸੀਨਾਂ ਿੋਣੀਆ ਂਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ ਜੋ ਅਪ੍ਾਿਜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਜਵਿੱ ਚ ਿੋਣ। 

(3) (A) ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 8 ਵਜੇ ਤਿੱਕ, ਸਮੇਤ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਜਤੰਨ ਜਦਨ ਪ੍ਜਿਲਾਂ, ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਅਿੱਠ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ 
ਜਦਨ, ਿਰੇਕ 10,000 ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, 

ਜਜਿੱ ਥੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਚੋਣ ਦੇ ਜਦਨ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ 88ਵੇਂ ਜਦਨ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਸਬਪ੍ੈਰਾਗਰਾਫ 

ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਦਾ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 90 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਜਦਨਾਂ ਲਈ ਖੁਿੱ ਲਹੇ  ਰਜਿਣਗੇ। ਇਸ 

ਉਪ੍-ਧਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਤਿੱਕ ਚਾਰ ਜਦਨਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੁਿੱ ਲਹਾ ਰਜਿ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜੇਕਰ 

ਿਰ ਜਦਨ ਿਰ 10,000 ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

(B) ਉਪ੍-ਧਾਰਾ (A) ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, 20,000 ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਲਈ, ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਤੋਂ 
ਜਤੰਨ ਜਦਨ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਦੋ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਜਜਿੱ ਥੇ ਚੋਣ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। 

(4) (A) ਚੋਣ ਦੇ ਜਦਨ ਤੋਂ 10 ਜਦਨ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਸੁਰ  ਿੋ ਕੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਚੌਥੇ ਜਦਨ ਤਿੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਤ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਅਿੱਠ 

ਘੰਟੇ ਲਈ, ਿਰ 50,000 ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਅਜਧਕਾਰਤ ਖੇਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ 

ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜਜਿੱ ਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਦਨ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ 88ਵੇਂ ਜਦਨ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 

(B) ਉਪ੍-ਧਾਰਾ (A) ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, 50,000 ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਲਈ, ਉਸ ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਦ ੋਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਜਜਿੱ ਥੇ ਚੋਣ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। 

(C) ਇਸ ਸੈਕਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਜਡ੍ਵੀਜ਼ਨ 12 ਦੇ ਅਜਧਆਏ 3 ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 5 (ਸੈਕਸਨ 

12280 ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ), 1990 ਦੇ ਫੈਡ੍ਰਲ ਅਮਰੀਕਨ ਜਵਦ ਜਡ੍ਸਏਜਬਜਲਟੀਜ਼ ਐਕਟ (42 USC ਸੈਕਸਨ 12101 ਆਜਦ), 2002 ਦਾ 
ਫੈਡ੍ਰਲ ਿੈਲਪ੍ ਅਮਰੀਕਾ ਵੋਟ ਐਕਟ (52 USC ਧਾਰਾ. 20901 ਆਜਦ), ਅਤੇ 1965 ਦਾ ਫੈਡ੍ਰਲ ਵੋਜਟੰਗ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ (52 USC 

ਧਾਰਾ 10101 ਆਜਦ) ਜਵਿੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।। 

(D) ਇਸ ਸੈਕਸਨ ਦ ੇਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਵੰਜਡ੍ਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ 

ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸੁਜਵਧਾਜਨਕ ਜਵਕਲਪ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਰ ਟਾਂ ਲਈ ਜਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਿੋ ਸਕੇ 
ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਜਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵੋਜਟੰਗ ਯ ਜਨਟਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ ਜੋ 
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ਅਪ੍ਾਿਜ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਿਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸੈਕਸਨ 12280 ਅਤੇ 19240 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨੈੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਮੇਤ, ਅਪ੍ਾਿਜ ਨਾ ਿੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਉਿੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

(E) (i) ਇਸ ਸੈਕਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਲਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ, ਿੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ 

ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਡ੍ਾਟਾ ਤਿੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਜਵਧੀ ਿੈ: 

(I) ਨਾਂ। 

(II) ਪ੍ਤਾ। 

(II) ਜਨਮ ਜਮਤੀ। 

(IV) ਭਾਸਾ ਦੀ ਤਰਜੀਿ। 

(V) ਪ੍ਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਜੀਿ। 

(VI) ਸੀਮਾ। 

(VII) ਕੀ ਵੋਟਰ ਨ ੰ  ਡ੍ਾਕ ਬੈਲਟ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ। 

(ii) ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਡ੍ੇਟਾ ਤਿੱਕ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਜਵਧੀ ਨ ੰ  ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਜਟੰਗ 

ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਜੋਜੜਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

(5) ਅਪ੍ਾਿਜ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਡ੍ਾਕ ਬੈਲਟ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲੀ ਵੋਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਤਰੀਕਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੈ 

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਿੱਕ ਬਦਲੀ ਬੈਲਟ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਿੱਕ ਖਾਲੀ ਬਦਲੀ ਬੈਲਟ ਜਜਸ ਨ ੰ  ਫੈਡ੍ਰਲ ਿੈਲਪ੍ ਅਮਰੀਕਾ ਵੋਟ ਐਕਟ 2002 (52 

ਯ .ਐੈੱਸ.ਸੀ ਧਾਰਾ 20901 ਆਜਦ) ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਜਨੈੱਜੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ੜਹ ਅਤੇ ਜਨਸਾਨਦੇਿੀ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਿਨ। 

(6) (A) ਇਸ ਸੈਕਸਨ ਜਵਿੱ ਚ ਜਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਉਪ੍ਬੰਧਾਂ ਨ ੰ  ਛਿੱਡ੍ ਕੇ, ਇਸ ਸੈਕਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਜਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ 

ਬੋਰਡ੍ ਜਡ੍ਵੀਜ਼ਨ 12 ਦੇ ਅਜਧਆਇ 4 ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 1 (ਸੈਕਸਨ 12300 ਨਾਲ ਸੁਰ ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  
ਪ੍ ਰਾ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

(B) ਿਰੇਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਫੈਡ੍ਰਲ ਵੋਜਟੰਗ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ 1965 (52 ਯ .ਐੈੱਸ.ਸੀ. ਧਾਰਾ 10101 ਆਜਦ) ਦੇ ਸੈਕਸਨ 12303 ਜਾਂ 
ਸੈਕਸਨ 203 ਦੇ ਉਪ੍-ਜਵਭਾਗਾਂ (c) ਅਧੀਨ ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਸਾ 
ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਲਾਗ  ਭਾਸਾ ਘਿੱਟ ਜਗਣਤੀ ਸਮ ਿਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਚੋਣ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਿੱ ਸਾ 
ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਨਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਿਰੇਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਭਾਸਾ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ 



190 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ੋਸਟ ਕਰੇਗਾ ਜਜਸ ਲਈ ਸੈਕਸਨ 12303 ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਵੋਜਟੰਗ ਅਜਧਕਾਰ ਐਕਟ 1965 (52 ਯ .ਐੈੱਸ.ਸੀ ਧਾਰਾ 10101 

ਆਜਦ) ਦੇ ਸੈਕਸਨ 203 ਦੇ ਉਪ੍-ਜਵਭਾਗ (c) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਭਾਸਾ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। 

(i) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸੈਕਸਨ 12303 ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਵੋਜਟੰਗ ਅਜਧਕਾਰ ਐਕਟ 1965 (52 ਯ .ਐੈੱਸ.ਸੀ ਧਾਰਾ 10101 ਆਜਦ) ਦੇ 
ਸੈਕਸਨ 12303 ਜਾਂ ਸੈਕਸਨ 203 ਦੇ ਸਬ-ਜਡ੍ਵੀਜ਼ਨ (c) ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਸਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰ, 

ਜਨਗਣਨਾ ਟਰੈਕਟ, ਜਾਂ ਿੋਰ ਪ੍ਜਰਭਾਜਸਤ ਭ ਗੋਜਲਕ ਉਪ੍ਭਾਗ ਜਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨੇੜੇ ਸਜਥਤ ਿੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ (ii) ਜਵਿੱ ਚ ਵਰਣਨ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਤਕ ਇਨਪ੍ੁਟ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਦੁਆਰਾ ਭਾਸਾ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ 
ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੱ ਚ ਚੋਣ ਬੋਰਡ੍ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਫ ਿੈ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਾਸਾ ਬੋਲਦੇ ਿਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਉਂਟੀ 
ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਾਸਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਬੋਰਡ੍ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰਿੱਥ ਿੈ, ਤਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ 
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭਾਸਾ ਸਿਾਇਤਾ ਦੇ ਜਵਕਲਪ੍ਕ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

(ii) ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇਗਾ ਜਕ ਜਕਿੜੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਬੋਰਡ੍ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਸਟਾਫ਼ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜੋ 1965 ਦ ੇਸੰਘੀ ਵੋਜਟੰਗ ਅਜਧਕਾਰ ਐਕਟ (52 ਯ .ਐੈੱਸ.ਸੀ. ਧਾਰਾ. 10101 ਆਜਦ) ਦੇ ਸੈਕਸਨ 12303 

ਅਤੇ ਸੈਕਸਨ 203 ਦੇ ਉਪ੍-ਜਵਭਾਗ (c) ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਸਾ ਦੀ ਜਨਰੰਤਰਤਾ ਜਵਿੱ ਚ ਵੀ ਮੁਿਾਰਤ ਰਿੱਖਦੇ ਿਨ। 

(iii) ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਨਮ ਨਾ ਬੈਲਟ ਜਵਿੱ ਚ, ਡ੍ਾਕ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਜਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਿਰੇਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 'ਤ ੇਉਪ੍ਲਬਧ ਜਵਸੇਸ 

ਭਾਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਅਜਧਕਾਰਤ ਦੀ ਇੰਟਰਨ ਟ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨੋਜਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

(C) ਿਰੇਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 1965 ਦ ੇਸੰਘੀ ਵੋਜਟੰਗ ਅਜਧਕਾਰ ਐਕਟ (52 U.S.C. ਸੈਕਸਨ 10101 ਆਜਦ) ਦੇ ਸੈਕਸਨ 14201 ਅਤੇ 
ਸੈਕਸਨ 203 ਦੇ ਉਪ੍-ਜਵਭਾਗ (a) ਦ ੇਅਧੀਨ ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਚੋਣ 

ਸਮਿੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

(D) ਿਰੇਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 1990 ਦੇ ਫੈਡ੍ਰਲ ਅਮਰੀਕਨ ਜਵਦ ਜਡ੍ਸਏਜਬਜਲਟੀਜ਼ ਐਕਟ (42 U.S.C. ਧਾਰਾ. 12101 ਆਜਦ) ਅਤੇ 1973 

ਦੇ ਸੰਘੀ ਮੁੜ ਪ੍ੁਨਰਵਾਸ ਐਕਟ (29 U.S.C. ਸੈਕਸਨ 70) ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਾਜਬ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸਿਾਇਕ ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

(7) (A) ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 10 ਜਦਨ ਪ੍ਜਿਲਾਂ, ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ, ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਫਾਰਮੈਟ ਜਵਿੱ ਚ, ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸ ਚਕਾਂਕ ਰਿੱਖਦਾ ਿੈ 

ਜਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਜਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ 'ਤੇ ਿੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੇ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿੈ: 

(i) ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਰਜਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਨ ੰ  ਅਪ੍ਡ੍ੇਟ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ। 

(ii) ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਜਦਿੱ ਤੀ। 

(iii) ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਉਪ੍ਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪ੍ਾਈ। 
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(B) ਉਪ੍ ਪੈ੍ਰਾ (A) ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸ ਚਕਾਂਕ ਜਵਿੱ ਚ ਿਰੇਕ ਵੋਟਰ ਲਈ ਉਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ਜੋ ਸੈਕਸਨ 14294 ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਸਟਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। ਉਪ੍-ਪ੍ੈਰਾਗਰਾਫ (A) ਦੁਆਰਾ 
ਲੋੜੀਂਦਾ ਸ ਚਕਾਂਕ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਿੱਪ੍ਡ੍ੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਖੁਿੱ ਲਹਦਾ ਿੈ। 

(8) (A) ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਦਨ ਤੋਂ 29 ਜਦਨ ਪ੍ਜਿਲਾਂ, ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਡ੍ਾਕ ਬੈਲਟ ਪ੍ੈਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱਕ ਵੋਟ 

ਭੇਜਣਾ ਸੁਰ  ਕਰਦਾ ਿੈ ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਡ੍ਾਕ ਬੈਲਟ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਾਪ੍ਸੀ ਲਈ ਿਦਾਇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਪ੍ਸੀ ਜਲਫਾਫਾ ਸਾਮਲ 

ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਚੋਣ ਦੇ ਜਦਨ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ 29 ਵੇਂ ਜਦਨ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਰਜਜਸਟਰ ਕੀਤੇ ਿਰੇਕ ਜਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  
ਇਿੱਕ ਬੈਲਟ ਡ੍ਾਕ ਰਾਿੀਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੰ੍ਜ ਜਦਨ ਅਤੇ ਿਰੇਕ ਬਾਅਦ ਦ ੇਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰ ਲਈ ਪੰ੍ਜ ਜਦਨ ਿੋਣਗੇ। ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ 

ਅਜਧਕਾਰੀ ਇਿ ਚੁਣਨ ਜਵਿੱ ਚ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਜਕਸੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜਵਤਕਰਾ ਨਿੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਕ ਜਕਿੜੇ ਬੈਲਟ ਪ੍ਜਿਲਾਂ 
ਜਨਰਧਾਰਤ ਪੰ੍ਜ ਜਦਨਾਂ ਦੀ ਡ੍ਾਕ ਜਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਿਨ। 

(B) ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਿਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨ ੰ  ਸੈਕਸਨ 13303 ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਮ ਨੇ ਦੇ ਬੈਲਟ ਜਾਂ ਡ੍ਾਕ ਬੈਲਟ ਪ੍ੈਕੇਟ 

ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਿੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ: 

(i) 1965 ਦੇ ਸੰਘੀ ਵੋਜਟੰਗ ਅਜਧਕਾਰ ਐਕਟ (52 ਯ .ਐੈੱਸ.ਸੀ. ਸੈਕਸਨ 10101 ਆਜਦ) ਦੇ ਸੈਕਸਨ 14201 ਅਤੇ ਸੈਕਸਨ 203 ਦੇ 
ਸਬ-ਜਡ੍ਵੀਜ਼ਨ (a) ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਇਿੱਕ ਨੋਜਟਸ, ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਿੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸ ਜਚਤ ਕਰਦਾ ਿੈ: 

(I) ਆਲ-ਮੇਲ੍ਡ੍ ਬੈਲਟ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਿਰੇਕ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨ ੰ  ਡ੍ਾਕ ਰਾਿੀਂ ਬੈਲਟ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱਕ ਵੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। 

(II) ਵੋਟਰ ਪੈ੍ਰਾ (4) ਦੇ ਸਬਪ੍ੈਰਾਗਰਾਫ (ਏ) ਜਵਿੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਜਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੱ ਚ 

ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡ੍ਾਕ ਰਾਿੀਂ ਵੋਟ ਪ੍ਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

(III) ਵੋਟਰ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਸੰਘੀ ਵੋਜਟੰਗ ਅਜਧਕਾਰ ਐਕਟ 1965 (52 U.S.C. ਸੈਕਸਨ 10101 ਆਜਦ) ਦੀ ਧਾਰਾ 203 

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਕਸੇ ਿੋਰ ਭਾਸਾ ਜਵਿੱ ਚ ਡ੍ਾਕ ਰਾਿੀਂ ਵੋਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 14201 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ ਜਕਸੇ ਿੋਰ ਭਾਸਾ ਜਵਿੱ ਚ ਛਾਪ੍ੀ ਗਈ ਬੈਲਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰ ਪ੍ ਕਾਪ੍ੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

(IV) ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਦਨ ਤੋਂ ਸਿੱਤ ਜਦਨ ਪ੍ਜਿਲਾਂ, ਵੋਟਰ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਬੈਲਟ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਜਡ੍ਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜਜਸ ਨ ੰ  ਫੈਡ੍ਰਲ ਿੈਲਪ੍ ਅਮਰੀਕਾ ਵੋਟ ਐਕਟ 2002 (52 ਯ ਐੈੱਸਸੀ ਧਾਰਾ 20901 ਆਜਦ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਯੋਗਤਾ 
ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਜਨੈੱਜੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ੜਹ ਅਤੇ ਜਨਸਾਨਦੇਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

(ii) ਇਸ ਸੈਕਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਜਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਆਫ ਜਟਕਾਜਣਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸ ਚੀ, ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਉਿ 

ਜਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਵੀ ਸਾਮਲ ਿਨ। ਸ ਚੀ ਨ ੰ  ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨ ਟ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਜਿੇ ਫਾਰਮੈਟ ਜਵਿੱ ਚ 

ਪ੍ੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ੍ ਦੀ ਧਾਰਾ 11135 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਾਿਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਿੈ। 
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(iii) ਡ੍ਾਕ-ਭੁਗਤਾਨਤ ਪ੍ੋਸਟਕਾਰਡ੍ ਜੋ ਜਕ ਵੋਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਕਸੇ ਿੋਰ ਭਾਸਾ ਜਵਿੱ ਚ ਡ੍ਾਕ ਬੈਲਟ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਜਵਿੱ ਚ ਡ੍ਾਕ ਬੈਲਟ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਕੋਲ 

ਵਾਪ੍ਸ ਆ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

(C) ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  1990 ਦੇ ਫੈਡ੍ਰਲ ਅਮਰੀਕਨ ਜਵਦ 

ਜਡ੍ਸਏਜਬਜਲਟੀਜ਼ ਐਕਟ (42 U.S.C. ਧਾਰਾ. 12101 ਆਜਦ) ਅਤੇ 1973 ਦ ੇਫੈਡ੍ਰਲ ਰੀਿੈਬਲੀਟੇਸਨ ਐਕਟ (29 ਯ .ਐੈੱਸ.ਸੀ 
ਧਾਰਾ. 701 ਆਜਦ) ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਿੱਕ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਜਵਿੱ ਚ ਜਲਖਤੀ ਵੋਜਟੰਗ ਸਮਿੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

(9) (A) ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਇਿੱਕ ਭਾਸਾ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਭਾਸਾ ਘਿੱਟ 

ਜਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਮਲ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪ੍ਜਿਲੀ ਚੋਣ ਤੋਂ 
ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਸਾਲ ਦੇ 1 ਅਕਤ ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਜਿਲੀ ਮੀਜਟੰਗ ਸਾਲ ਦੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਿੱ ਚ 

ਰਿੱਖੇਗੀ ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਜਿਲੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਿੈ। 

(B) ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਇਿੱਕ ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਅਪ੍ਾਿਜ ਵੋਟਰ 

ਸਾਮਲ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪ੍ਜਿਲੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਸਾਲ ਦੇ 1 ਅਕਤ ਬਰ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਜਿਲੀ ਮੀਜਟੰਗ ਸਾਲ ਦੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖੇਗੀ ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਜਿਲੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਿੈ। 

(C) 50,000 ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਉਂਟੀ ਭਾਸਾ ਘਿੱਟ ਜਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਅਤੇ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ 

ਇਿੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਲਾਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

(10) (A) ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਿ-ਮਸਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੈਕਸਨ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਡ੍ਰਾਫਟ ਯੋਜਨਾ ਜਤਆਰ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਿੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਮਲ ਿਨ: 

(i) ਇਿੱਕ ਮੀਜਟੰਗ, ਮੀਜਟੰਗ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 10 ਜਦਨ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਿਰੇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 
ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਿੋਰ ਜਿਿੱ ਸੇਦਾਰ ਸਾਮਲ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਜਜਸ ਲਈ ਕਾਉਂਟੀ ਨ ੰ  ਸੈਕਸਨ 14201 ਦ ੇਉਪ੍-

ਜਵਭਾਗ (a) ਅਤੇ 1965 (52 ਯ .ਐੈੱਸ.ਸੀ ਧਾਰਾ. 10101 ਆਜਦ) ਦੇ ਸੰਘੀ ਵੋਜਟੰਗ ਅਜਧਕਾਰ ਐਕਟ ਦ ੇਅਧੀਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਜਕਸੇ ਿੋਰ ਭਾਸਾ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਜਟੰਗ ਸਮਿੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। 

(ii) ਇਿੱਕ ਮੀਜਟੰਗ, ਮੀਜਟੰਗ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 10 ਜਦਨ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਅਪ੍ਾਿਜਤਾ ਵਾਲੇ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਉਿ ਜਵਅਕਤੀ ਸਾਮਲ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਜੋ ਅਪ੍ਾਿਜ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ 
ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਜਾਂ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

(B) ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੈਕਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆ ਂਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਡ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਲਾਨ ਜਤਆਰ 

ਕਰਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਿੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ: 
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(i) ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਆਫ ਜਟਕਾਣਾ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਿੈ। 

(ii) ਮੇਲ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਇਜਤਿਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਿੱਟ ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਆਫ ਜਟਕਾਣਾ 
ਨੇੜਤਾ। 

(iii) ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਆਫ ਜਟਕਾਣਾ ਆਬਾਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਿੈ। 

(iv) ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਆਫ ਜਟਕਾਣਾ ਭਾਸਾ ਘਿੱਟ ਜਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ। 

(v) ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਆਫ ਜਟਕਾਣਾ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ। 

(vi) ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਆਫ ਜਟਕਾਣਾ ਘਰੇਲ  ਵਾਿਨ ਮਾਲਕੀ ਦੀਆਂ ਘਿੱਟ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ। 

(vii) ਘਿੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਆਫ ਜਟਕਾਣਾ। 

(viii) ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਆਫ ਜਟਕਾਣਾ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਜੋ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਨਿੀਂ 
ਿਨ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਉਸੇ ਜਦਨ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਤਿੱਕ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

(ix) ਭ ਗੋਜਲਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਿੱ ਗ-ਥਲਿੱ ਗ ਆਬਾਦੀ, ਮ ਲ ਅਮਰੀਕੀ ਜਰਜ਼ਰਵੇਸਨਾਂ ਸਮੇਤ, ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਆਫ ਜਟਕਾਣੇ ਦੀ 
ਨੇੜਤਾ। 

(x) ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਆਫ ਜਟਕਾਜਣਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਾਰਜਕੰਗ ਤਿੱਕ ਪ੍ਿੁੰ ਚ। 

(xi) ਵੋਟਰ ਨ ੰ  ਕਾਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਛਿੱਡ੍ਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤਿੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਦ ਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ। 

(xii) ਅਪ੍ਾਿਜ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਜਵਕਲਜਪ੍ਕ ਤਰੀਜਕਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜਜਨਹ ਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਨਿੀਂ 
ਿਨ। 

(xiii) ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਛਿੱਡ੍ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟਰੈਜਫਕ ਪ੍ੈਟਰਨ। 

(xiv) ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਜਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। 

(xv) ਜਕਸੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯ ਨੀਵਰਜਸਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪ੍ਸ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਜਥਤੀ। 

(C) ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਡ੍ਰਾਫਟ ਯੋਜਨਾ ਨ ੰ  
ਨੋਜਟਸ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਪ੍-ਧਾਰਾ (D) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 14 ਜਦਨ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਡ੍ਰਾਫਟ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਜਨਤਕ 

ਜਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

(D) (i) ਉਪ੍-ਧਾਰਾ (C) ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ 14-ਜਦਨ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਜਮਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਲਈ ਡ੍ਰਾਫਟ ਯੋਜਨਾ 'ਤ ੇਜਵਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 
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ਇਿੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਜਟੰਗ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਕਾਉਂਟੀ ਬੋਰਡ੍ ਆਫ਼ ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨ ੈੱਟ 

ਵੈੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਮੀਜਟੰਗ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 10 ਜਦਨ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਮੀਜਟੰਗ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ, ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ 
ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਵਿੱ ਚ, ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਬੋਰਡ੍ ਆਫ਼ ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਇੰਟਰਨ ਟ 

ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

(ii) ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਲਈ ਡ੍ਰਾਫਟ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ 

ਜਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ 'ਤੇ ਜਵਚਾਰ 

ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅਜਧਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਟਪ੍ਣੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਵਿੱ ਚ ਖਰੜਾ ਯੋਜਨਾ ਜਵਿੱ ਚ ਉਸ ਿਿੱਦ ਤਿੱਕ ਸੋਧ 

ਕਰੇਗਾ ਜਜਸ ਿਿੱਦ ਤਿੱਕ ਅਜਧਕਾਰੀ ਉਜਚਤ ਸਮਝੇ। ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਸੋਧੇ ਿੋਏ ਡ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਲਾਨ ਨ ੰ  ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਜਟਸ 

ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਉਪ੍-ਧਾਰਾ (E) ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੇ ਿੋਈ ਡ੍ਰਾਫਟ ਯੋਜਨਾ ਨ ੰ  ਅਪ੍ਣਾਉਣ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 14 ਜਦਨ 

ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਸੋਧੇ ਿੋਏ ਡ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਲਾਨ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। 

(E) (i) ਉਪ੍-ਪ੍ੈਰਾਗਰਾਫ (D) ਦੀ ਧਾਰਾ (ii) ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ 14-ਜਦਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਅਤੇ ਜਟਿੱ ਪ੍ਣੀ ਦੀ ਜਮਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਾਉਂਟੀ 
ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆ ਂਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅੰਤਮ ਯੋਜਨਾ ਅਪ੍ਣਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ 
ਵੋਟਰ ਐਜ ਕੇਸਨ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਲਾਨ ਜਮਹਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਜਕ ਉਪ੍-ਪ੍ੈਰਾਗਰਾਫ (I) ਦੀ ਧਾਰਾ (i) ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਿੱਤਰ ਨ ੰ  
ਮਨਜ਼ ਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਿੈ। 

(ii) ਰਾਜ ਦਾ ਸਕਿੱਤਰ, ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ੍-ਪ੍ੈਰਾਗਰਾਫ (I) 

ਦੀ ਧਾਰਾ (i) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਅਤੇ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਯੋਜਨਾ ਨ ੰ  ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਮਨਜ਼ ਰ 

ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। 

(iii) ਡ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਲਾਨ, ਸੋਜਧਆ ਿੋਇਆ ਡ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਲਾਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 
ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਲਈ ਅਪ੍ਣਾਈ ਗਈ ਅੰਜਤਮ ਯੋਜਨਾ ਿਰ ਭਾਸਾ ਜਵਿੱ ਚ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨ ੈੱਟ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ੋਸਟ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਕਾਉਂਟੀ ਨ ੰ  ਸੈਕਸਨ 14201 ਦੇ ਉਪ੍-ਜਵਭਾਗ (a) ਅਤੇ 1965 ਦੇ ਸੰਘੀ ਵੋਜਟੰਗ ਅਜਧਕਾਰ ਐਕਟ (52 ਯ .ਐੈੱਸ.ਸੀ. 
ਸੈਕਸਨ 10101 ਆਜਦ.), ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੰਟਰਨ ੈੱਟ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦ ੇਅਧੀਨ ਵੋਜਟੰਗ ਸਮਿੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਉਸ 

ਫਾਰਮੇਟ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ਜੋ ਜਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ੍ ਦੀ ਧਾਰਾ 11135 ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਾਿਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ 

ਿੋਵੇ। 

(F) ਇਸ ਪ੍ੈਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਯੋਜਜਤ ਜਨਤਕ ਮੀਜਟੰਗਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਅਪ੍ਾਿਜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ 
ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਿਾਇਕ ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆ।ਂ 

(G) ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਲਈ ਪ੍ਜਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨ ੰ  ਅਪ੍ਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 

ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਇਸ ਸੈਕਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਜਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨ ੰ  ਸੋਧਣ 'ਤ ੇ

ਜਵਚਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਉਪ੍-ਧਾਰਾ (C) ਤੋਂ (F) ਜਵਿੱ ਚ ਵਰਜਣਤ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਮੀਜਟੰਗਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
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ਿਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਇਸ ਸੈਕਸਨ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆ ਂਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨ ੰ  
ਸੋਧਣ 'ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਉਪ੍-ਧਾਰਾ (C) ਤੋਂ (F) ਜਵਿੱ ਚ ਵਰਜਣਤ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਮੀਜਟੰਗਾਂ ਕਰੇਗਾ। 

(H) (i) ਵਾਜਬ ਜਨਤਕ ਸ ਚਨਾ ਨਾਲ, ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆ ਂਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 

ਯੋਜਨਾ ਜਵਿੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜੋ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਦੀ ਜਮਤੀ ਤੋਂ 120 ਜਦਨ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ। 

(ii) ਵਾਜਬ ਜਨਤਕ ਸ ਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਯੋਜਜਤ ਚੋਣ ਦੀ ਜਮਤੀ ਤੋਂ 120 ਜਦਨ 

ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਯੋਜਨਾ ਜਵਿੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜੇਕਰ 

ਅਜਧਕਾਰੀ ਸੋਧੀ ਿੋਈ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 30 ਜਦਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੰਦਾ ਿੈ। 

(I) ਇਸ ਸੈਕਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਵਿੱ ਚ ਿੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਮਲ 

ਿਨ: 

(i) ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਜਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਿੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਅਤੇ ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਿੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੇ 
ਸਾਰੇ ਸਾਮਲ ਿਨ: 

(I) ਇਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਕ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਮੀਡ੍ੀਆ, ਸੋਸਲ ਮੀਡ੍ੀਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰੇਡ੍ੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਜਵਜ਼ਨ ਸਮੇਤ ਮੀਡ੍ੀਆ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਜਕਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਸ ਜਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਵੋਟਰ ਸਿਾਇਤਾ ਿਾਟਲਾਈਨ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਦੇ 
ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ ਭਾਸਾ ਘਿੱਟ ਜਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

(II) ਇਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਅਜਜਿੇ ਬੈਲਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਬਾਰੇ ਸ ਜਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਮੀਡ੍ੀਆ, ਸੋਸਲ ਮੀਡ੍ੀਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰੇਡ੍ੀਓ 

ਅਤੇ ਟੈਲੀਜਵਜ਼ਨ ਸਮੇਤ ਮੀਡ੍ੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਕਵੇਂ ਕਰੇਗਾ  

(III) ਇਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਕ ਇਸ ਸੈਕਸਨ ਦ ੇਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ 

ਮੌਜ ਦਗੀ ਜਕਵੇਂ ਿੋਵੇਗੀ। 

(IV) ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜੋ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਇੰਟਰਨ ਟ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੋਵੇਗਾ। 

(V) ਭਾਸਾ ਘਿੱਟ ਜਗਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜਵਧੀ ਦਾ ਵਰਣਨ। 

(VI) ਇਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਕ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਇਸ ਸੈਕਸਨ ਦੇ ਉਪ੍ਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਜਕਵੇਂ ਜਸਜਖਅਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਜਰਤ ਕਰੇਗਾ, 
ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਿਨ: 

(ia) ਉਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸੈਕਸਨ 14201 ਅਤੇ ਫੈਡ੍ਰਲ ਵੋਜਟੰਗ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਆਫ਼ 1965 (52 ਯ .ਐੈੱਸ.ਸੀ ਸੈਕਸਨ 

10101 ਆਜਦ) ਦ ੇਉਪ੍-ਜਵਭਾਗ (a) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਉਂਟੀ ਨ ੰ  ਵੋਜਟੰਗ ਸਮਿੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਕਸੇ ਿੋਰ ਭਾਸਾ 
ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਿਰੇਕ ਭਾਸਾ ਲਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਦੋਭਾਸੀ ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਵਰਕਸਾਪ੍ 
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ਆਯੋਜਜਤ ਕਰੇਗਾ ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਕਾਉਂਟੀ ਨ ੰ  ਧਾਰਾ 14201 ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਵੋਜਟੰਗ ਅਜਧਕਾਰ ਐਕਟ 1965 (52 ਯ .ਐੈੱਸ.ਸੀ. ਧਾਰਾ 10101 

ਆਜਦ) ਦੇ ਉਪ੍-ਜਵਭਾਗ (A) ਦੇ ਤਜਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਕਸੇ ਿੋਰ ਭਾਸਾ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਜਟੰਗ ਸਮਿੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ।  

(ib) ਅਪ੍ਾਿਜਤਾ ਕਜਮਊਜਨਟੀ, ਉਿਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜੋ ਅਪ੍ਾਿਜ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ 
ਿਨ, ਜਾਂ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਯੋਗ ਅਪ੍ਾਿਜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨ ੰ  
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਵਰਕਸਾਪ੍ ਆਯੋਜਜਤ ਕਰੇਗਾ। 

(VII) ਇਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਕ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸ ਜਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ 

ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਜਕਵੇਂ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਜਵਿੱ ਚ ਕਾਉਂਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ 
ਦੇ ਤਜਿਤ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਿੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਿ ਉਸੇ ਅਜਧਕਾਰ 

ਖੇਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਿਾਲੀਆ ਸਮਾਨ ਚੋਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ 'ਤ ੇਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ੈਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਜਕਵੇਂ ਤੁਲਨਾ 
ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 

(VIII) ਮੀਡ੍ੀਆ ਜਵਿੱ ਚ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਘੋਸਣਾ, ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰੇਡ੍ੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਜਵਜ਼ਨ ਸਾਮਲ ਿਨ, ਜੋ ਆਉਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਸ ਜਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਵੋਟਰ ਸਿਾਇਤਾ ਿਾਟਲਾਈਨ ਨ ੰ  ਉਤਸਾਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਜਰਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਉਪ੍ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਉਟਰੀਚ ਜਵਿੱ ਚ ਉਿਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ 
ਲਈ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਸਾਮਲ ਿੋਵੇਗੀ ਜੋ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਜਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰਿੱਥ ਿਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਜੋ ਅੰਨਹੇ  ਜਾਂ ਨੇਤਰਿੀਣ ਿਨ। 

(IX) ਮੀਡ੍ੀਆ ਜਵਿੱ ਚ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਘੋਸਣਾ, ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰੇਡ੍ੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਜਵਜ਼ਨ ਸਾਮਲ ਿਨ, ਜੋ ਿਰੇਕ 

ਭਾਸਾ ਲਈ ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਜਰਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਕਾਉਂਟੀ ਨ ੰ  ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਸ ਜਚਤ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਵੋਟਰ ਸਿਾਇਤਾ ਿਾਟਲਾਈਨ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 14201 ਅਤੇ ਫੈਡ੍ਰਲ ਵੋਜਟੰਗ ਅਜਧਕਾਰ 

ਐਕਟ 1965 (52 ਯ .ਐੈੱਸ.ਸੀ ਧਾਰਾ 10101 ਆਜਦ) ਦੇ ਉਪ੍-ਜਵਭਾਗ (a) ਦੇ ਤਜਿਤ ਵੋਜਟੰਗ ਸਮਿੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। 

(X) ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਸ ਜਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਵੋਟਰ ਸਿਾਇਤਾ ਿਾਟਲਾਈਨ ਨ ੰ  ਉਤਸਾਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ 

ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਦੋ ਜਸਿੱ ਧੇ ਸੰਪ੍ਰਕ। ਦੋ ਜਸਿੱ ਧੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਜਕਸੇ ਵੀ ਿੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਨ, ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਨਮ ਨਾ 
ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਡ੍ਾਕ ਬੈਲਟ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਦੀ ਜਡ੍ਜਲਵਰੀ ਸਾਮਲ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਇਿਨਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਜਮਤ ਨਿੀਂ ਿੈ। 

(ii) ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜਕ ਜਕਵੇਂ ਅਪ੍ਾਿਜ ਵੋਟਰ ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ 

ਜਰਪ੍ਲੇਸਮੈਂਟ ਬੈਲਟ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਜਰਪ੍ਲੇਸਮੈਂਟ ਬੈਲਟ ਜਜਸਨ ੰ  ਅਪ੍ਾਿਜ ਵੋਟਰ ਜਨੈੱਜੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਚੰਜਨਹ ਤ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਿੈ। 

(iii) ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜਕ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਉਪ੍-ਜਵਭਾਗ (g) ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਰਪ੍ੋਰਟ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਛਾਣੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ 
ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਵਿੱ ਚ ਮਿਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਜਕਵੇਂ ਿਿੱਲ ਕਰੇਗਾ। 
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(iv) ਉਿਨਾਂ ਤਰੀਜਕਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪ੍ਦੰਡ੍ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜੋ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ 
ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇਗਾ। 

(v) ਉਸੇ ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਿਾਲ ਿੀ ਜਵਿੱ ਚ ਿੋਈਆ ਂਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਵਿੱ ਚ, ਜੋ ਜਕ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ 
ਗਈਆਂ ਸਨ, ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਜਨਤ ਥੋੜਹ ੇਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇਖਰਜਚਆ ਂਅਤੇ 
ਬਿੱਚਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। 

(vi) ਪ੍ਰਕਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਸੀਮਾ ਤਿੱਕ, ਿੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ: 

(I) ਸਥਾਜਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਜਗਣਤੀ। 

(II) ਸਥਾਜਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਆਫ ਜਟਕਾਜਣਆਂ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਸੰਜਖਆ। 

(III) ਿਰੇਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਜਥਤੀ। 

(IV) ਿਰੇਕ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਆਫ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਿ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਿਰ ਿੈ। 

(V) ਿਰੇਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦ ੇਜਟਕਾਜਣਆਂ ਦਾ ਨਕਸਾ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਆਫ ਜਟਕਾਣੇ। 

(VI) ਿਰੇਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ। 

(VII) ਿਰੇਕ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਆਫ ਜਟਕਾਣੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਘੰਟੇ। 

(VIII) ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੋ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਿੇਠ ਜਲਖੇ ਦੋਵਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗ  ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਣਗੀਆਂ: 

 )ia) ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਜਵਿੱ ਚ ਜਵਘਨ ਨ ੰ  ਰੋਕਣਾ। 

(ib) ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਘਨ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਸਿੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 

(IX ) ਚੋਣ ਬੋਰਡ੍ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਅਤੇ ਦੋਭਾਸੀ ਚੋਣ ਬੋਰਡ੍ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ। 

(X) ਿਰ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਵੋਜਟੰਗ ਮਸੀਨਾਂ ਦੀ ਜਕਸਮ ਅਤੇ ਸੰਜਖਆ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਅਪ੍ਾਿਜ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪ੍ਰ ਇਿ ਇਸ ਤਿੱਕ ਸੀਮਤ ਨਿੀਂ ਿਨ। 

(XI) ਿਰੇਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਉਪ੍ਕਰਣ ਦਾ ਜਡ੍ਜ਼ਾਈਨ, ਖਾਕਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਲੇਸਮੈਂਟ ਜੋ ਿਰੇਕ ਵੋਟਰ ਦ ੇਜਨੈੱਜੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵੋਟ 

ਪ੍ਾਉਣ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰ ਦੀ ਰਿੱ ਜਖਆ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

(vii) ਟੋਲ-ਫਰੀ ਵੋਟਰ ਸਿਾਇਤਾ ਿਾਟਲਾਈਨ ਜੋ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਘਿੱਟ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਉਂਟੀ 
ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜੋ ਚੋਣ ਦੇ ਜਦਨ ਤੋਂ 29 ਜਦਨ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਦ ੇਅਗਲੇ ਜਦਨ ਸਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ 
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ਿੈ। ਟੋਲ-ਫਰੀ ਵੋਟਰ ਸਿਾਇਤਾ ਿਾਟਲਾਈਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਉਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਕਾਉਂਟੀ 
ਨ ੰ  ਸੈਕਸਨ 14201 ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਵੋਜਟੰਗ ਅਜਧਕਾਰ ਐਕਟ 1965 (52 ਯ .ਐੈੱਸ.ਸੀ ਧਾਰਾ 10101 ਆਜਦ) ਦੇ ਉਪ੍-ਜਵਭਾਗ (a) ਦੇ 
ਤਜਿਤ ਵੋਜਟੰਗ ਸਮਿੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। 

(J) ਇਸ ਸੈਕਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਿੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ 
ਸਕਿੱਤਰ ਦੀ ਇੰਟਰਨ ਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨ ਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪ੍ਾਿਜ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 

ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਿੈ। 

 

(b) ਧਾਰਾ 4000 ਜਾਂ ਜਕਸੇ ਿੋਰ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨ ੰ  ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਆਫ਼ Calaveras, Inyo, 

Madera, Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Luis Obispo, San Mateo, Santa Clara, Shasta, Sierra, 

Sutter, and Tuolumne, ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨ ੰ  ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਉਂਟੀ ਇਸ ਸੈਕਸਨ ਦ ੇਅਧੀਨ ਆਲ-ਮੇਲ 

ਬੈਲਟ ਚੋਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਸੇਸ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ ਜੇਕਰ ਿੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗ  ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ: 

(1) ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਨੇ ਿੇਠ ਜਲਜਖਆਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿੈ 

(A) ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਉਪ੍-ਜਵਭਾਗ (a) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਲ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਚੋਣ ਦ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। 

(B) ਉਪ੍-ਭਾਗ (a) ਦ ੇਪੈ੍ਰਾ (10) ਦੇ ਸਬ-ਪ੍ੈਰਾਗਰਾਫ (E) ਦੀ ਧਾਰਾ (i) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਲਈ ਅੰਤਮ ਯੋਜਨਾ ਅਪ੍ਣਾਈ 

ਗਈ, ਜਜਸ ਸਜਥਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਯੋਜਨਾ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਜਵਸੇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਜਦਨ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਉਪ੍-ਜਵਭਾਗ (a) ਦ ੇਪੈ੍ਰਾ (10) ਦੇ ਉਪ੍-ਪ੍ੈਰਾਗਰਾਫ (I) ਦੀ ਧਾਰਾ (i) 
ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਿਨ। 

(2) (A) ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 8 ਵਜੇ ਤਿੱਕ, ਿਰ 30,000 ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 

ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਮਲ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ 
ਉਸ ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਿੱਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਉਜਚਤ ਕੋਜਸਸ ਕਰੇਗਾ ਜਜਿੱ ਥੇ ਜਵਸੇਸ ਚੋਣ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। 

(B) ਸਬ-ਪ੍ੈਰਾਗਰਾਫ (A) ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, 30,000 ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਲਈ, ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ 
ਇਿੱਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਉਜਚਤ ਕੋਜਸਸ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

(3) (A) ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਦਨ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ 10 ਜਦਨ ਪ੍ਜਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਜਦਨ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਅਿੱਠ ਘੰਟੇ ਲਈ, ਿਰ 60,000 ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ 
ਲਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਾਉਂਟੀ ਦ ੇਅੰਦਰ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਮਲ 

ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਉਸ ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਿੱਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਉਜਚਤ ਕੋਜਸਸ 

ਕਰੇਗਾ ਜਜਿੱ ਥੇ ਜਵਸੇਸ ਚੋਣ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। 
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(B) ਸਬ-ਪ੍ੈਰਾਗਰਾਫ (A) ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, 30,000 ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਲਈ, ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ 
ਇਿੱਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਉਜਚਤ ਕੋਜਸਸ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

(4) (A) ਿਰ 15,000 ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਆਫ ਜਟਕਾਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ। ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 

ਇਿੱਕ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਆਫ ਜਟਕਾਣਾ ਉਸ ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜਥਤ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜਜਿੱ ਥੇ ਜਵਸੇਸ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਚੋਣ 

ਦੇ ਜਦਨ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ 28 ਜਦਨ ਪ੍ਜਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਦ ੇਜਦਨ ਤੋਂ ਸੁਰ  ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਆਫ ਜਟਕਾਣੇ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਜਨਯਮਤ 

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਜਟਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਿੱ ਲਹੇ  ਰਜਿਣਗੇ। 

(B) ਸਬ-ਪ੍ੈਰਾਗਰਾਫ (A) ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, 15,000 ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਲਈ, ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਬੈਲਟ 

ਡ੍ਰਾਪ੍ ਆਫ ਜਟਕਾਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

(c) ਇਸ ਸੈਕਸਨ ਜਵਿੱ ਚ ਿੋਰ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨ ੰ  ਛਿੱਡ੍ ਕੇ, ਚੋਣ ਜਦਵਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਜਡ੍ਵੀਜ਼ਨ 14 (ਸੈਕਸਨ 14000 ਤੋਂ 
ਸੁਰ ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

 

(d) ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ, ਅਜਧਕਾਰੀ ਦੇ ਜਵਵੇਕ 'ਤੇ, ਇਸ ਸੈਕਸਨ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ, ਵਾਧ  ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਆਫ ਜਟਕਾਣੇ ਅਤੇ ਵੋਟ 

ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

 

(e) ਡ੍ਾਕ ਬੈਲਟ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਪ੍ਾਈ ਗਈ ਵੋਟ ਦੀ ਵਾਪ੍ਸੀ ਧਾਰਾ 3017 ਅਤੇ 3020 ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੈ। 

 

(f) ਇਸ ਸੈਕਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆ ਂਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਜਆਂ ਦੀ ਜਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕਮਾਤਰ ਉਦੇਸ ਲਈ, ਬੈਲਟ 

ਜਗਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ ਰਾ ਿੋਣ 'ਤੇ, ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਜਡ੍ਵੀਜ਼ਨ 12 ਦ ੇਅਜਧਆਇ 3 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੈਕਸਨ 12220 ਨਾਲ ਸੁਰ ) ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨ ੰ  ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਵੰਡ੍ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 15373 ਅਤੇ 15374 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਜਆਂ 
ਦਾ ਜਬਆਨ ਜਤਆਰ ਕਰੇਗਾ। 

 

(g) (1) (A) ਇਸ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 4007 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਿਰੇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਛ ੇਮਿੀਜਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਜ ਦਾ ਸਕਿੱਤਰ 

ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਨਸਲ, ਭਾਸਾ ਦੀ ਤਰਜੀਿ, ਉਮਰ, ਜਲੰਗ, ਅਪੰ੍ਗਤਾ, ਸਥਾਈ ਵੋਟ-ਬਾਏ-ਮੇਲ ਸਜਥਤੀ, ਇਜਤਿਾਸਕ ਪ੍ੋਜਲੰਗ ਸਥਾਨ 

ਵੋਟਰ, ਰਾਜਨੀਜਤਕ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸਾ ਘਿੱਟ ਜਗਣਤੀ ਦੀਆਂ ਸਰੇਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿੇਠ ਜਲਖੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 
ਸੰਭਵ ਿਿੱਦ ਤਿੱਕ ਜਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨ ੰ  ਜਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਕਉਂਜਕ ਇਿ 1965 ਦੇ ਸੰਘੀ ਵੋਜਟੰਗ ਅਜਧਕਾਰ ਐਕਟ (52 ਯ .ਐੈੱਸ.ਸੀ ਸੈਕਸਨ 

10101 ਆਜਦ) ਦੀ ਧਾਰਾ 14201 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 203 ਦੇ ਉਪ੍-ਜਵਭਾਗ (a) ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਜਧਤ ਿੈ: 
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(i) ਵੋਟਰ ਮਤਦਾਨ. 

(ii) ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ. 

(iii) ਬੈਲਟ ਅਸਵੀਕਾਰ ਦਰਾਂ। 

(iv) ਬੈਲਟ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। 

(v) ਅਸਥਾਈ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। 

(vi) ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਵੋਟ। 

(vii) ਿਰੇਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਈਆ ਂਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ। 

(viii) ਬੈਲਟ ਛਿੱਡ੍ਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤ ੇਵਾਪ੍ਸ ਆਏ ਬੈਲਟ ਦੀ ਜਗਣਤੀ। 

(ix) ਡ੍ਾਕ ਰਾਿੀਂ ਵਾਪ੍ਸ ਕੀਤੇ ਬੈਲਟ ਦੀ ਜਗਣਤੀ। 

(x) ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਰਜਜਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ। 

(xi) ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ। 

(xii) ਕੋਈ ਿੋਰ ਸਮਿੱ ਜਸਆਵਾਂ ਜੋ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਿੱਤਰ ਨ ੰ  ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 

(B) ਸਬ-ਪ੍ੈਰਾਗਰਾਫ (A) ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਰਪ੍ੋਰਟ ਨ ੰ  ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ੍ ਦੀ ਧਾਰਾ 11135 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਾਿਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ 

ਫਾਰਮੈਟ ਜਵਿੱ ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਿੱਤਰ ਦੀ ਇੰਟਰਨ ਟ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(C) ਸਬ-ਪ੍ੈਰਾਗਰਾਫ (A) ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਰਪ੍ੋਰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ੍ ਦੀ ਧਾਰਾ 9795 ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਜਵਿੱ ਚ ਜਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨ ੰ  ਸੌਂਪ੍ੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

(D) ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੈਕਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਕਾਉਂਟੀ, ਜਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਿੋ ਸਕੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਿੱਤਰ ਨ ੰ  ਉਪ੍-

ਪ੍ੈਰਾਗਰਾਫ (A) ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਰਪ੍ੋਰਟ ਜਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਾਏਗੀ। 

(E) ਰਾਜ ਦਾ ਸਕਿੱਤਰ ਸਬ-ਪ੍ੈਰਾਗਰਾਫ (ਏ) ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਰਪ੍ੋਰਟ ਜਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ ਜਕਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਜਵਅਕਤੀ ਜਾਂ 
ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

(2) ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਅਜਧਕਾਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨ ਟ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਜਰਪ੍ੋਰਟ ਪ੍ੋਸਟ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਸੈਕਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੋਈਆ ਂਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਜਪ੍ਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦ ੇਖਰਜਚਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਜਰਪ੍ੋਰਟ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਅਜਜਿੇ ਫਾਰਮੈਟ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ੋਸਟ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ੍ ਦੀ ਧਾਰਾ 11135 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਾਿਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗ ਿੋਵੇ। 
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(h) ਰਾਜ ਦਾ ਸਕਿੱਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ੍ ਦੀ ਧਾਰਾ 12172.5 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਪ੍ਬੰਧਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰੇਗਾ। 

 

(i) ਇਸ ਸੈਕਸਨ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ, “ਅਯੋਗਤਾ” ਦਾ ਉਿੀ ਅਰਥ ਿੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ੍ ਦੀ ਧਾਰਾ 12926 ਦ ੇਉਪ੍-ਜਵਭਾਗਾਂ (j), (m), 

ਅਤੇ (n) ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਜਰਭਾਜਸਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ। 

(ਅੰਕੜੇ 2019, Ch. 554, ਸੈਕਸਨ 1.5 ਦੁਆਰਾ ਸੋਜਧਆ ਜਗਆ। (AB 59) 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗ  ਿੋਵੇਗਾ।) 

 

  ਕਡੋ੍ ਆਫ ਕਲੈੀਫਰੋਨੀਆ ਰਗੈ ਲੇਸਨਜ਼ ਿਵਾਲੇ 

 

ਜਡ੍ਵੀਜ਼ਨ 2 ਕੋਡ੍ ਆਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੈਗ ਲੇਸਨਜ਼ § 20158 

CCR § 20158. ਜਸਸਟਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ। 

 

(a) ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪੋ੍ਲ ਬੁਿੱ ਕ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗੀ। 

(b) ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪੋ੍ਲ ਬੁਿੱ ਕ ਇਿ ਦਰਸਾਵੇਗੀ ਜਕ ਇਿ ਜਵਕਰੇਤਾ ਦੇ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸਨ ਪ੍ੈਕੇਟ ਜਵਿੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ 
ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਿੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਕਰਦੀ ਿੈ। 

(c) ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪੋ੍ਲ ਬੁਿੱ ਕ ਬੈਕਅਪ੍ ਪ੍ਾਵਰ 'ਤੇ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਦ ੋਘੰਜਟਆਂ ਦੀ ਜਮਆਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਵੇਗੀ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਕੋਈ 

ਵੀ ਡ੍ੇਟਾ ਗੁੰ ਮ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਿੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਵਘਨ ਪ੍ਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੈਕਅਿੱਪ੍ ਪ੍ਾਵਰ ਖਤਮ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, 

ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪੋ੍ਲ ਬੁਿੱ ਕ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਨ ੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖੇਗੀ। 

(d) ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪੋ੍ਲ ਬੁਿੱ ਕ ਇਿਨਾਂ ਦ ੇਅਨੁਕ ਲ ਿੋਵੇਗੀ: 

(1) ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਜਵਿੱ ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ 
ਦੀ ਸ ਚੀ ਜਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਜਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਸਸਟਮ (ਜਮਡ੍ਲ ਵੇਅਰ) ਸਾਮਲ ਿੈ। 

(2) ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪੋ੍ਲ ਬੁਿੱ ਕ ਨਾਲ ਜੁਜੜਆ ਕੋਈ ਵੀ ਿਾਰਡ੍ਵੇਅਰ (ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਬਾਰ ਕੋਡ੍ ਸਕੈਨਰ, ਿਸਤਾਖਰ ਕੈਪ੍ਚਰ ਜਡ੍ਵਾਈਸ, 

ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟ ਮੀਡ੍ੀਆ, ਜਪ੍ਰੰ ਟਰ, ਆਜਦ।)। 

(e) ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪੋ੍ਲ ਬੁਿੱ ਕ ਜਵਿੱ ਚ ਿੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਡ੍ੇਟਾ ਸਾਮਲ ਿੋਣਗੇ: 

(1) ਨਾਂ 

(2) ਪ੍ਤਾ। 
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(3) ਜਜ਼ਲਹਾ/ਪ੍ਰੀਸੀਨ ਕਟ। 

(4) ਪ੍ਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਜੀਿ। 

(5) ਵੋਟਰ ਸਜਥਤੀ। 

(6) ਵੋਟਰ ਨ ੰ  ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਰਾਿੀਂ ਵੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ। 

(7) ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ। 

(8) ਵੋਟਰ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਦੀ ਪ੍ੁਸਟੀ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ। 

(f) ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪੋ੍ਲ ਬੁਿੱ ਕ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਡ੍ੇਟਾ ਨ ੰ  ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਜਜ਼ਟ ਜਵਿੱ ਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਉਦਯੋਗ ਦੇ 
ਜਮਆਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਐਡ੍ਵਾਂਸਡ੍ ਐਨਜਕਰਪ੍ਸਨ ਸਟੈਂਡ੍ਰਡ੍ (AES) 256-ਜਬਿੱ ਟ ਡ੍ੇਟਾ ਐਨਜਕਰਪ੍ਸਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ 

ਐਨਜਕਰਪ੍ਟ ਕਰੇਗੀ। 

(g) ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪੋ੍ਲ ਬੁਿੱ ਕ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। 

(h) ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪੋ੍ਲ ਬੁਿੱ ਕ ਜਵਿੱ ਚ ਬੈਕਅਿੱਪ੍ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਸ ਚੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ 

ਸੰਸਕਰਣ ਨ ੰ  ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਿੋਵੇਗੀ। 

(i) ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪੋ੍ਲ ਬੁਿੱ ਕ ਆਜਡ੍ਟ ਜਰਕਾਰਡ੍ਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸ ਚੀ ਜਤਆਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਜਸਸਟਮ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨ ੰ  
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਿੈ, ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਅਧੀਨ ਆਜਡ੍ਟ ਜਰਕਾਰਡ੍ ਸਾਮਲ ਿਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਦਰਜਸਤ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਅਜਜਿੇ 
ਆਜਡ੍ਟ ਜਰਕਾਰਡ੍ ਗੈਰ-ਮਲਕੀਅਤ, ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਪ੍ੜਹਨਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਜਵਿੱ ਚ ਜਨਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। 

(j) ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪੋ੍ਲ ਬੁਿੱ ਕ ਪ੍ੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਿ ਪ੍ੁਸਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ ਜਕ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪੋ੍ਲ ਬੁਿੱ ਕ: 

(1) ਸਿੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ. 

(2) ਸਿੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਜਰਿਾ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

(3) ਸਿੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਰਕਾਰਡ੍ ਕਰ ਜਰਿਾ ਿੈ ਜਕ ਇਿੱਕ ਵੋਟਰ ਨੇ ਵੋਟ ਪ੍ਾਈ ਿੈ। 

(4) ਸਿੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ। 

(k) ਵੋਟਰ ਨ ੰ  ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪੋ੍ਲ ਬੁਿੱ ਕ ਇਿੱਕ ਪੋ੍ਲ ਵਰਕਰ ਨ ੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਇਿ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਿੈ ਜਕ ਵੋਟਰ ਨੇ ਚੋਣ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਜਦਿੱ ਤੀ ਿੈ। ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪੋ੍ਲ ਬੁਿੱ ਕ ਜਵਿੱ ਚ ਰਜਜਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ 
ਦੀ ਉਸੇ ਸ ਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਿਰ ਦ ਜੀ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪੋ੍ਲ ਬੁਿੱ ਕ ਜਵਿੱ ਚ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਸੰਚਾਜਰਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਮਰਿੱਥਾ ਿੋਵੇਗੀ। 
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(l) ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪੋ੍ਲ ਬੁਿੱ ਕ ਵੋਟਰ ਗਤੀਜਵਧੀ ਨ ੰ  ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਸਸਟਮ ਜਵਿੱ ਚ ਸਿੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਅਿੱਪ੍ਲੋਡ੍ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। 

(m) ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪੋ੍ਲ ਬੁਿੱ ਕ ਦੇ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਕਨ ਕਟੀਜਵਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਤੀਜਵਧੀ ਨ ੰ  ਕੈਪ੍ਚਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪੋ੍ਲ ਬੁਿੱ ਕ ਜਵਿੱ ਚ ਕਨ ਕਟੀਜਵਟੀ ਬਿਾਲ ਿੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਵੋਟਰ ਗਤੀਜਵਧੀ ਨ ੰ  ਸੰਚਾਜਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ 
ਿੋਵੇਗੀ। 

(n) ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪੋ੍ਲ ਬੁਿੱ ਕ ਇਿੱਕ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਦਸਤਖਤ ਕੈਪ੍ਚਰ ਜਡ੍ਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਜਡ੍ਵਾਈਸ 

ਇਿ ਕਰੇਗੀ: 

(1) ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ, ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸਪ੍ਸਟ ਤਸਵੀਰ ਜਤਆਰ ਕਰੋ। 

(2) ਵੋਟਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਰਿੱਖੋ ਅਤੇ ਪ੍ਛਾਣੋ। 

(o) ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪੋ੍ਲ ਬੁਿੱ ਕ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ੋਲ ਵਰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਦੇ ਜਿਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਸਾਜਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਿੋਵੇਗੀ, ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜਮਤੀ ਸਟੈਂਪ੍ 

ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਦਸਤਖਤ ਸਾਮਲ ਿਨ, ਜਜਿੱ ਥੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। 

(p) ਰਾਜ ਦਾ ਸਕਿੱਤਰ ਜਸਫ਼ਾਰਸ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜਕ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪੋ੍ਲ ਬੁਿੱ ਕਾਂ ਨ ੰ  ਇੰਸਟੀਜਚਊਟ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਐਡਂ੍ ਇਲੈਕਟਰੋਜਨਕਸ 

ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ (IEEE) 802.11 ਵਾਇਰਲੈੈੱਸ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨ ੈੱਟਵਰਕ (LAN) ਜਮਆਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਦਰਸਾਈ ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ 

ਸਮਰਿੱਥ ਜਾਂ ਸਥਾਪ੍ਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਿਾਲਾਂਜਕ, ਕੀ ਇਿੱਕ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪੋ੍ਲ ਬੁਿੱ ਕ ਨ ੰ  ਵਾਇਰਲੈੈੱਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਮਰਿੱਥ ਜਾਂ 
ਸਥਾਜਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਿੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: 

(1) ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 256-ਜਬਿੱ ਟ ਡ੍ਾਟਾ ਇਨਜਕਰਪ੍ਸਨ। 

(2) ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਵਾਇਰਲੈੈੱਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ੍ ਐਕਸੈਸ (WPA) 2 ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਸਮਰਜਥਤ ਿੈ। 

(3) ਪ੍ੇਮੈਂਟ ਕਾਰਡ੍ ਇੰਡ੍ਸਟਰੀ ਡ੍ਾਟਾ ਸਜਕਓਜਰਟੀ ਸਟੈਂਡ੍ਰਡ੍ਜ਼ (PCI DSS) ਸੰਸਕਰਣ 3.2 ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ, ਜੋ ਜਕ ਇਿੱਥੇ ਿਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 
ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ। 

(4) ਸਮਰਜਪ੍ਤ ਵਾਇਰਲੈੈੱਸ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ੁਆਇੰਟ (WAP) ਜਾਂ ਕੁਨ ਕਸਨ ਜੋ ਜਸਰਫ਼ ਕਾਉਂਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਵਰਜਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਮਜਿਮਾਨ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਿੈ। 

(5) ਿੇਠ ਜਲਜਖਆ ਂਜਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਿੱਧ ਨਾਲ ਲੈਸ ਉਪ੍ਕਰਣ: 

i. ਬਾਇਓਮੈਜਟਰਕ ਪ੍ਰਮਾਜਣਕਤਾ। 

ii. ਮਲਟੀ-ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮਾਜਣਕਤਾ। 
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iii. ਮੌਜ ਦਾ PCI DSS ਸੰਸਕਰਣ 3.2 ਪ੍ਾਸਵਰਡ੍ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ, ਜੋ ਜਕ ਇਿੱਥੇ ਿਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। 

iv. ਅਿੱਠ ਅਸਫਲ ਲੌਗਇਨ ਕੋਜਸਸਾਂ 'ਤੇ ਜਡ੍ਵਾਈਸ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਮੋਟ ਵਾਈਪ੍ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈੈੱਟ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਿੈ। 

(q) ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਡ੍ੇਟਾ ਨ ੰ  ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪੋ੍ਲ ਬੁਿੱ ਕ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀਜਕਰਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਈਡ੍ ਏਰੀਆ 

ਨ ਟਵਰਕ (WAN) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿੇਠ ਜਲਜਖਆਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ: 

(1) ਸਮਰਜਪ੍ਤ ਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਲਾਈਨ। 

(2) ਿਾਰਡ੍ਵੇਅਰ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨ ੈੱਟਵਰਕ (VPN)। 

(3) ਸਮਰਜਪ੍ਤ ਸੈਲ ਲਰ ਕਨ ਕਸਨ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਮਜਿਮਾਨ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਿੈ। 

(r) ਪ੍ਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਲਈ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਪੋ੍ਲ ਬੁਿੱ ਕ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਨੋਟ: ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ: ਸੈਕਸਨ 12172.5, ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ੍; ਅਤੇ ਸੈਕਸਨ 2550, ਚੋਣ ਕੋਡ੍। ਿਵਾਲਾ: ਸੈਕਸਨ 

2550, ਚੋਣ ਕੋਡ੍। 

ਇਜਤਿਾਸ 

1. ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਦਾਇਰ 5-16-2018; ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ੍ ਸੈਕਸਨ 11343.4(b)(3) (ਰਜਜਸਟਰ 2018, ਨੰ. 20) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਆਪ੍ਰੇਜਟਵ 5-16-2018। 

ਇਿ ਡ੍ਾਟਾਬੇਸ 11/19/21 ਰਜਜਸਟਰ 2021, ਨੰਬਰ 47 ਦੁਆਰਾ ਮੌਜ ਦਾ ਿੈ 

 


