ਵੋਟਰ� ਦਾ ਮੈਡੇਰ ਾ ਕਾ�ਟੀ ਰਿਜਸਟਰਾਰ

ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ
E.C. 4005 (a) (10) (I)

ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸ ਯੋਜਨਾ

ਅੰ ਿਤਮ (ਫਾਈਨਲ) - 7 ਮਾਰਚ, 2018
ਿਵਸ਼ - ਸੂਚੀ

ਜਾਣ ਪਛਾਣ ............................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ..................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ਵੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ ....................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡ�ੋਪ-ਆਫ ਸਥਾਨ ....................................................... Error! Bookmark not defined.
ਵੋਿਟੰ ਗ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ............................................................................................................................. 5
ਿਵੱ ਤੀ ਪ�ਭਾਵ ..................................................................................................................................... 6
ਿਸੱ ਟਾ .............................................................................................................................................. 6
ਭਾਗ 1 - ਵੋਟਰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਯੋਜਨਾ.................................................................................................. 8
ਆਮ ਜਰੂਰਤ� ................................................................................................................................... 8
ਭਾਸ਼ਾ ਘੱ ਟ ਿਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ............................ Error! Bookmark not defined.1
ਅਪਾਹਜ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ .......................................... Error! Bookmark not defined.3

ਭਾਗ 2 - ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸ ਯੋਜਨਾ - ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਮਾਡਲ ......................................... Error! Bookmark not defined.6
ਮੁੱ ਖ ................................................................................................... Error! Bookmark not defined.6
ਬੈਲਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ................................................................................. Error! Bookmark not defined.6
ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਲਈ ਜਰੂਰੀ .......................................................................... Error! Bookmark not defined.7
2 | ਪੰ ਨਾ
ਅੰ ਿਤਮ (ਫਾਈਨਲ ) 03/7/2018 V2.1

ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸ ਯੋਜਨਾ
ਬੈਲਟ ਡ�ੋਪ ਬਾਕਸ ਜਰੂਰੀ................................................................................................................... 19
ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਡ�ੋਪ ਬਾਕਸ ਸਥਾਨ ਨਕਸ਼ੇ .............................................................................................. 20
ਹੋਰ ਿਵਚਾਰਯੋਗ ਮੁੱ ਦੇ ......................................................................................................................... 20
ਅੰ ਿਤਕਾ ਦੀ ਸੂਚੀ.................................................................................................................................. 22

3 | ਪੰ ਨਾ
ਅੰ ਿਤਮ (ਫਾਈਨਲ ) 03/7/2018 V2.1

ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸ ਯੋਜਨਾ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
2016 ਿਵਚ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨ� ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ (VCA) ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ (S.B. 450) ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਨਾਟਕੀ ਬਦਲਾਵ
ਕੀਤਾ। S.B. 450, 2018 ਿਵੱ ਚ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਾਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਤਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ (ਅਤੇ 13 ਹੋਰ ਕਾ�ਟੀਆਂ) ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾ�ਟੀਆਂ, ਜੋ ਇਨ�� 14 ਿਵਚ ਸ਼ਾਮ ਨਹ� ਹਨ, ਉਹ 2020 ਿਵਚ
VCA ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹਨ। ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਆਫ ਵੋਟਰਸ (MCROV) ਨ� 2018 ਿਵਚ VCA ਮਾਡਲ
ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2002 ਿਵੱ ਚ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਿਵੱ ਚ ਵੋਟਰ� ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ ਵਜ� ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਸੀ। ਉਦ� ਤ�, ਵੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ (VBM) ਦੀ ਿਗਣਤੀ 2016 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੌਣ� ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱ ਧ ਕੇ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਡ
ਵੋਟਰ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੀ 67% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਆਫ ਵੋਟਰਸ ਨ� ਸਤੰ ਬਰ 2017 ਿਵਚ ਵੋਿਟੰ ਗ ਐਕਸੈਿਬਿਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (VAAC) ਅਤੇ ਲ� ਗੁਏਜ
ਐਕਸੈਿਬਿਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (LAAC) ਦੋਵ� ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, 2017 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨ� ਿਵਚ, MCROV ਨ�
ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਇਲੈ ਕਸ਼ ਵਰਿਕੰ ਗ ਗਰੁੱ ਪ (CEW) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਸਿਭਆਚਾਰਕ, ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ
ਿਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇਦਾਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ MCROV ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਿਵਚ ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸ ਦਾ ਇਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਹੱ ਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇੱ ਕ VCA ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਡ�ਾਫਟ ਇਲੈ ਕਸ਼ਨ ਐਡਿਮਨੀਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (EAP) ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ MCROV ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ
ਮਕਸਦ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਿਹੱ ਸੇਦਾਰ�, ਿਹੱ ਤ ਸਮੂੰ ਹ� ਅਤੇ ਭਾਸ਼ ਅਤੇ ਅਪੰ ਗਤਾ ਸਮੂਹ� ਸਮੇਤ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਤ� ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। MCROV ਨ� 2 ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕ� 29 ਦਸੰ ਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ
EAP ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ�ਾਪਤ ਸਲਾਹ �ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ।
MCROV ਨ� ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਇਨਪੁਟ ਲਈ ਹੋਰ ਬੈਠਕ� ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ LAAC ਅਤੇ VAAC ਦੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆਂ ਬੈਠਕ�
ਕ�ਮਵਾਰ 24 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਅਸ� ਯੋਜਨਾ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ
ਹ�।
ਡਰਾਫਟ ਪ�ਸ਼ਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜਨਤਕ ਿਟੱ ਪਣੀ ਦੀ ਿਮਆਦ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਸ਼ਾ 5:00 ਵਜੇ ਖਤਮ
ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਿਕ VCA ਦੀ 14 ਿਦਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤ� ਵੱ ਧ ਹੈ। 30 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਇੱ ਕ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ, ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ
ਗਵਰਨਮ�ਟ ਸ�ਟਰ ਜੋ ਿਕ 200 ਵੇਸਟ ਫੋਰਥ ਸਟਰੀਟ, ਮੈਡਰਾ, CA 93637, ਤੇ ਸਿਥਤ ਹੈ, ਿਵਖੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਿਕ VCA ਵੱ ਲ� ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ
ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਿਟੱ ਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਹੈ।
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EAP, ਮੈਡਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰ� ਨੂੰ VCA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ��, ਇੱ ਥੇ ਅਸ� ਵੋਟਬਾਈ-ਮੇਲ (VBM) ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ, ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡਰਾਪ ਆਫ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨ (BDOL), ਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੋਟਰ
ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹ�।

ਵੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ :
VCA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ� ਨੂੰ ਚੋਣ ਤ� 29 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਇੱ ਕ ਬੈਲਟ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ ਿਵੱ ਚ VBM ਬੈਲਟ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਪਾਹਜ ਵੋਟਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਵਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ, ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਿਰਮੋਟ ਐਕਸੈਿਸਬਲ ਵੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ
ਿਸਸਟਮ (RAVBM) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਵੋਟਰ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਨ�ਜੀ ਕੰ ਿਪਊ ਟਰ ਤੇ ਇੱ ਕ ਸਕ�ੀਨ-ਪੜ�ਨਯੋਗ ਫਾਰਮੇਟ
ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇਗਾ।

ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਬੈਲ ਟ ਡ�ੋਪ ਆਫ ਲੋ ਕੇਸ਼ ਨ
VCA ਨ� ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਅਤੇ ਡ�ੌਪਬਾਕਸ ਨੂੰ ਰੱ ਖਣ / ਸਥਾਨ ਲਈ ਿਨਸ਼ਿਚ ਮਾਪਦੰ ਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ
ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡ�ੋਪ ਆਫ ਦੀਆਂ ਥਾਵ� ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ� ਲਈ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ, ਆਬਾਦੀ ਕ�ਦਰ�, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨ�ੜੇ
ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਘੱ ਟਿਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੇ ਨ�ੜੇ ਸਿਥਤ ਹੋਣ।
ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡਰਾਪ-ਆਫ ਸਥਾਨ� ਨੂੰ VAAC ਅਤੇ ਭਾਸ਼ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ LAAC ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰ ਕਰਕੇ ਚੁਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ
ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਭੂਗੋਿਲਕ ਸੂਚਨਾ ਿਸਸਟਮ (GIS) ਮੈਿਪੰ ਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, US ਜਨਗਣਨਾ ਡੇਟਾ, ਵੋਟਰ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਡੇਟਾ ਵੋਟਰ� ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਥਾਨ� ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਦ� ਡਰਾਫਟ ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, MCROV ਨ� ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਿਕ ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਮੈਡੇਰਾ ਅਤੇ
ਓਖੁਰਸਟ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤ ਹੋਣਗੇ। 3 ਤ� 6 ਤੱ ਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਚੌਿਚਲਾ, ਕੋਰਸਗੋਲਡ, ਮੈਡੇਰਾ ਅਤੇ ਮੈਡੇਰਾ ਰ�ਚੋਸ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ
ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪਬਾਕਸ ਚੌਿਚਲਾ, ਮੈਡੇਰਾ (24 ਘੰ ਟੇ/ ਿਦਨ, ਡ�ਾਇਵ ਅਪ), ਮੈਡਰਰਾ
ਰ�ਕੋਸ ਅਤੇ ਓਖੁਰਸਟ ਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤ ਹੋਣਗੇ।
ਵੋਟ ਕ�ਦਰ: ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਪੋਿਲੰਗ ਸਥਾਨ� ਵ�ਗ ਹੀ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ, ਵੋਟਰ� ਨੂੰ ਕਾਗਜ' ਤੇ ਜ� ਇਕ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਮਾਰਿਕੰ ਗ ਯੰ ਤਰ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੋਿਟੰ ਗ ਸਥਾਨ� ਤ� ਉਲਟ, ਹਾਲ�ਿਕ ਵੋਟਰ
ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ� ਕਾ�ਟੀ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਤੇ ਬੈਲਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਲਟ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ
ਕਰਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਜਹੜੇ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਦੇ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਰਿਜਸਟਰਡ ਨਹ� ਹੋਏ (ਚੋਣ� ਤ� 14 ਿਦਨ ਪਿਹਲ�), ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਿਦਨ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
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ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਕੋਲ ਕਾ�ਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ�ਬੰਧਨ ਪ�ਣਾਲੀ ("EMS") ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮ�,
ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਿਟੰ ਗ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 4 ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਮਾਰਿਕੰ ਗ ਉਪਕਰਣ�
ਨਾਲ ਲੈ ਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ADA ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਵੋਟਰ� ਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇ ਲੋ ੜ� ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ।
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਿਵਘਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਚੋਣ� ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਯੋਜਨਾਵ� ਲਾਗੂ
ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦ� ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਤੇ ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਨਾ ਚੱ ਲ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਜਗ�ਾ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਪ�ੀਿਖਆ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਰੋਟੋਕਾਲ
ਿਜਵ� ਿਕ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਸੀਲ� ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤ� ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇੱ ਕ ਨਮੂਨਾ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਖਾਕਾ ਿਚੱ ਤਰ ਨਾਲ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਫਾਰਮੂਲ ਾ: ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਕ�ਮਵਾਰ ਖੁੱ ਲ�ਣਗੇ, ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਵੱ ਧ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱ ਚ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਿਜ� ਿਜ� ਚੋਣ� ਨ�ੜੇ
ਆ�ਣਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਚੋਣ� ਤ� 10 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਖੁੱ ਲਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਚੋਣ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਿਤੰ ਨ ਿਦਨ
ਪਿਹਲ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕਾ�ਟੀ ਭਰ ਿਵਚ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਦੇ ਸਥਾਨ� ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ VCA ਨ� ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ
ਜੂਨ 2018 ਚੋਣ� ਦੇ 58,000 ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ� ਦੇ ਅੰ ਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਨ:
ਚੋਣ� ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਦਨ

ਪ�ਤੀ ਵੋਟ ਕ�ਦ ਰ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ�

ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ

ਦੀ ਿਗਣਤੀ
10

50,000

2

3

10,000

6

ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਚੋਣ ਤ� ਸ਼ਨੀਵਾ ਤੇ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਸਮੇਤ, 10 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾ 5 ਵਜੇ ਖੁੱ ਲ�ੇ ਰਿਹਣਗੇ, ਅਤੇ ਚੋਣ� ਵਾਲੇ ਿਦਨ
ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾ 8:00 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਖੁੱ ਲ�ੇ ਰਿਹਣਗੇ।
ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਪੰ ਜ ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਾ�ਟੀ ਵੱ ਲ� ਭਾਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਵੱ ਚ
ਘੱ ਟ ਤ� ਘੱ ਟ ਇਕ ਸਪੈਿਨਸ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਵਰਕਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਸਭ ਤ� ਹਾਲ ਦੇ ਇਲੈ ਕਸ਼ ਕਿਮਸ਼
14201 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਾ�ਟੀ ਇੱ ਕ ਚੰ ਗੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।
ਬੈਲ ਟ ਡ�ੌਪ -ਆਫ ਬੌਕਸ: 5 ਜੂਨ, 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣ� ਲਈ ਕੁਲ 4 ਬੈਲਟ ਡ�ੋਪ-ਆਫ ਬਾਕਸ� ਲਈ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਹਰ 15,000 ਰਿਜਸਟਰਡ
ਵੋਟਰ� ਲਈ ਘੱ ਟ ਤ� ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਬੈਲਟ ਡਰਾਪ-ਆਫ ਬਾਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਲਟ ਡਰਾਪ-ਆਫ ਬਾਕਸ ਚੋਣ ਦੇ ਿਦਨ ਤ� ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 28
ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਿਨਯਮਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱ ਲ�ਣਗੇ। ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱ ਕ ਬੈਲਟ
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ਡਰਾਪ-ਆਫ ਬਾਕਸ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਚੌਵੀ ਘੰ ਟੇ ਖੁੱ ਿਲ�ਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡ�ਾਇਵ ਅਪ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕ�ਦਰ 200
ਵੈਸਟ ਫੋਰਥ ਸਟ�ੀਟ, ਮੈਡੇਰਾ, CA 93637 ਤੇ ਸਿਥਤ ਹੈ।
ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡਰਾਪ-ਆਫ ਸਥਾਨ ਨਕਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡਰਾਪ-ਆਫ ਸਥਾਨ� ਦੀ ਇੱ ਕ ਸੂਚੀ,
ਨਾਲ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ।

ਵੋਿ ਟੰ ਗ ਤਕਨਾਲੋ ਜ ੀ
MCROV 5 ਜੂਨ, 2018 ਦੀਆਂ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਚੋਣ� ਲਈ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਵੋਿਟੰ ਗ ਿਸਸਟਮ (DVS) ਤ� ਪੂਰੀ ਤਰ� ਨਵ� ਇਮੇਜ ਕਾਸਟ ਵੋਿਟੰ ਗ
ਿਸਸਟਮ (ICVS) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ। ICVS ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 3 ਇਮੇਜ ਕਾਸਟ ਐਕਸ (ICX) ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਮਾਰਿਕੰ ਗ
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਕ�ਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਲਟ ਿਪ�ੰ ਿਟੰ ਗ (MBP) ਮਾਿਡਊਲ ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ MCROV ਨੂੰ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ�
ਿਵਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵਚ ਮੰ ਗ 'ਤੇ ਵੋਟ ਿਪ�ੰ ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਵੇਗਾ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, MCROV ਉਹਨ� ਲੋ ਕ� ਲਈ DVS
ਿਰਮੋਟ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਵੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ ਪ�ਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਇੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ VBM ਬੈਲਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ICVS ਿਵੱ ਚ ਤਸਵੀਰ ਿਖੱ ਚਣ ਅਤੇ ਆਿਡਟ-ਮਾਰਕ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟ ਸਕੈਨਰ� ਦੀ ਨਵੀ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਵਚ ਿਨ�ਜੀ ਕੰ ਿਪਊਟਰ� ਦਾ ਇੱ ਕ ਨ��ਟਵਰਕ MCROV ਚੋਣ ਸੂਚਨਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਸਸਟਮ (EIMS) ਨਾਲ
ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸੰ ਬੰ ਧ ਰਾਹ� ਜੋਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ। EIMS ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ (VoteCal) ਦੁਆਰਾ ਪ�ਬੰਿਧਤ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ ਨਾਲ
ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਡੇਟਾ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ
ਿਵੱ ਚ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ।

ਿਵੱ ਤੀ ਪ�ਭ ਾਵ
ਇਸ ਸਮ� VCA ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਿਵਧਾਿਨਕ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਿਵੱ ਤੀ ਪ�ਭਾਵ ਅਣਜਾਣ ਹਨ।
5 ਜੂਨ, 2018 ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਚੋਣ� ਆਪਣੀ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਵ� ਆਲ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ / ਵੋਟ
ਕ�ਦਰ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਨਵ� ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵ� ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ, ਜੋ ਿਕ ਜੂਨ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣ� ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱ ਖ
ਗਵਰਨਰੀਅਲ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਚੋਣ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕੋ ਸਮ� ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਇਹਨ� ਨਵ� ਕਾਨੂੰਨ� ਦੇ ਸੰ ਯੁਕਤ ਪ�ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਕਾ�ਟੀਆਂ ਲਈ
ਚੋਣ ਖਰਚ ਵੱ ਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ VCA ਕੋਲ ਇਹਨ� ਨਵ� ਿਵਧਾਿਨਕ ਅਿਧਕਾਰ� ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਅਿਤਿਰਕਤ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ
ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, VCA ਖੁਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖਰਚੇ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਥੋੜੇ ਸਮ� ਿਵਚ ਚੋਣ� ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱ ਕ
ਖੁੱ ਲ�ੇ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾ�ਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੈਨਾਤ ਰਿਹਣਗੇ ਿਜਨ�� ਦੀ ਪ�ਤੀ ਘੰ ਟੇ ਦੀ ਦਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ� ਵਧੇਰੇ
ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਦੀਆਂ ਗੁੰ ਝਲਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਲੋ ੜ� ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਅਿਤਿਰਕਤ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲ�ਿਕ, 350 ਪੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਗ�ਾ 50 ਤ� ਘੱ ਟ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ�
ਕਾ�ਟੀ ਨੂੰ ਿਮਹਨਤ ਦੀ ਬੱ ਚਤ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ।
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ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਅਤੇ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਬਹੁਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਨ�ਕਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਵ� ਸਾਜੋ
ਸਾਮਾਨ, ਸੈਟ ਅਪ, ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਿਸੱ ਟੇ ਵਜ�
ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਮਾਡਲ ਿਵਚ ਨਵ� ਵੋਿਟੰ ਗ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵਚ ਿਵੱ ਤੀ ਿਨਵੇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਪੋਿਲੰਗ ਸਥਾਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਪਗ ਅੱ ਧਾ ਖਰਚਾ
ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਖੇ�ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਅੱ ਧ ਤ� ਵੀ ਘੱ ਟ ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਿਸੱ ਟਾ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਵੋਿਟੰ ਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਸਭ ਤ� ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਚੋਣ�
ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਨਵ� ਿਵਧੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰ� ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ� ਨੂੰ ਕਈ
ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਿਮਲੇ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਿਜਿਲ�ਆ,ਂ ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਜਿਲ�ਆਂ, ਨੂੰ ਨਵ� ਆਲ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ / ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਚੋਣ ਮਾਡਲ
ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜ� ਵਧੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਹੋਏ ਿਬਲ ਯੋਗ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵ� ਚੋਣ ਮਾਡਲ ਵੋਟਰ ਦੀ ਿਹੱ ਸੇਦਾਰੀ
ਵਧਾਉਣ, ਅਸਮਰਥਤਾਵ� ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ� ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਵੋਿਟੰ ਗ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ
ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੋਣ� ਦੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ�ਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ।
ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਵੋਟਰਜ਼ ਦਫਤਰ ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਵੋਟਰ� ਲਈ ਸਟੋਰ ਿਵੱ ਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ� ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਿਹ ਹੈ। ਅਸ�
ਸਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱ ਖ ਚੋਣ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱ ਖਦੇ ਹ�, ਿਜਸ ਤੇ ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਿਵਸ਼ਵਾ ਹੋ ਸਕੇ।
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ਸੈਕਸ਼ 1 - ਵੋਟਰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਪਲਾਨ
ਆਮ ਜਰੂਰਤ�
1-A ਇਕ ਪਹੁੰ ਚ ਵਾਲੇ ਫ਼ੋਰ ਮੈਟ ਿਵਚ ਵੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ ਬੈਲ ਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਵੋਟ ਰ� ਨੂੰ ਸੂਿ ਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਬੈਲ ਟ ਦੀ

ਬੇਨ ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿ ਕਿਰਆ ਲਈ ਸੋਸ ਼ ਮੀਡੀਆ , ਅਖ਼ਬਾਰ�, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲ ੀਿਵਜ਼ਨ ਸਮੇਤ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤ�।
§4005(a)(10) (I)(i)(II), §4005(a)(10)(I)(i)(VIII)

MCROV ਇੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਫੋਰਮੈਟ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ VBM ਬੈਲਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਦੇ ਭਾਗ 1-B ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਾਿਕਆਂ ਅਤੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਇੱ ਕ ਬੈਲਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੈ:
1)

ਸਥਾਨਕ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ (ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ)*

2)

ਅਖ਼ਬਾਰ� (ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱ ਚ ਆਮ ਪ�ਸਾਰਣ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਬਾਰ: ਮੈਡੇਰਾ ਿਟ�ਿਬਊਨ, ਿਸਏਰਾ ਸਟਾਰ, ਚੌਿਚਲਾ ਿਨਊਜ਼)

3)

ਰੇਡੀਓ (ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ)*

4)

ਸੋਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ (@MaderaElections, @MaderaCounty)

5)

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਭਾਈਵਾਲ�, ਅਪੰ ਗਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰ ਸਥਾਵ�, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇਦਾਰ�, ਿਵਸ਼ੇ ਿਜਿਲਆਂ, ਸਕੂਲੀ ਿਜਿਲ�ਆ,ਂ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰ ਗਠਨ�, ਿਵਸ਼ਵਾ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰ ਗਠਨ� ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ� ਵਰਗੇ ਸਮੂਹ� ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ।
ਗਰੁੱ ਪ / ਸੰ ਸਥਾਵ� / ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸੂਚੀ ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਲ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਚੁੱ ਿਕਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜ� ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਡਉਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਿਜਸਨੂੰ ਅੰ ਿਤਕਾ G ਿਵੱ ਚ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ।

6)

ਮੀਡੀਆ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੈਸ਼

7)

ਕਾ�ਟੀ ਿਵਭਾਗ (ਿਜਵ� ਿਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵ�, ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਨੁਭਵ ਸੇਵਾਵ�)

8)

ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਘੋਸ਼ਣਾਵ, ਕਾ�ਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟਲੇ ਟ� ਨੂੰ ਵੱ ਡੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਵੰ ਿਡਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ

*ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਟੈਲ ੀਿਵਜ਼ਨ / ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ ਼ ਨਹ� ਹਨ ਜੋ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ
ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ , ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਟੈਲ ੀਿਵਜ਼ਨ /ਰੇਡੀਓ

ਸਟੇਸ ਼ ਦੁਆ ਰਾ ਸੇਵਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਿਵੱ ਚ� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਫ�ੇਸ ਨ� , ਸੀਏ ਿਵਚ ਸਿਥਤ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ

ਕ�ਦਰੀ ਘਾਟੀ ਖੇਤ ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਖੇਤ ਰੀ ਟੈਲ ੀਿਵਜ਼ਨ / ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ ਼ਨ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ
ਕਰੇਗ ਾ ਹਾਲ�ਿਕ ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਪਯੋਗ ਤਾ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣਾ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦਰਸ਼ਕ ਉਨ� � ਕਾ�ਟੀਆਂ ਤ� ਹੋਣਗੇ ਿਜਨ� � ਿਵੱ ਚ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆ ਇਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੈ। ਵੋਟਰ� ਨੂੰ
ਉਲਝਣ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਿ ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ ੀ

ਇਸ ਹੱ ਦਬੰ ਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ , ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨ� ਵੋਟਰ� ਨੂੰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ

ਇੰ ਟ�ਨ ਸ ਗ�ਾਸ ਰੂਟਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਜਹਨ� ਦਾ ਸਾਡੇ VAAC, LAAC ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਚੋਣ� ਦੇ ਵਰਿਕੰ ਗ

ਗਰੁੱ ਪ ਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰ ਗ� ਿਵਚ ਸਟੇਕ ਹੋਲ ਡਰ� ਵਲ� ਨ� ਸੁਝਾਅ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਸਟੇਕ ਹੋਲ ਡਰ� ਨ� ਇਹ ਸੰ ਕੇਤ ਿਦੱ ਤਾ
ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਜਹਨ� ਵੋਟਰ� ਦੇ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਿਰਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਉਹਨ� ਵਲ� ਲੋ ਕਲ ਸੰ ਸਥਾਵ�,
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ਸਮੂਹ� ਅਤੇ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੁਆ ਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਊਟਰੀਚ ਦੇ ਯਤਨ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਿਜਆਦਾਤਰ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵ�
ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸ ਾਰ , ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਭਾਈਵਾਲ� ਦੇ ਨਾਲ 30 ਪਰੇਜ਼ੇਟ�ਸ਼ ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ। ਪਰੇਜ਼ੇਟ�ਸ਼ ਨ ਜ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਪਰੇਜ਼ੇਟ�ਸ਼ ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੰ ਿਤਕਾ G ਿਵਚ ਦੇਖ ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਸੂਚੀ ਹੋਵੇਗ ੀ ਜੋ ਿਕ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ ' ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ ੀ,
ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੀ ਿਧਰ� ਇਹ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕਥੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਤੇ ਇੱ ਕ ਅਸਾਨ ਵੋਿਟੰ ਗ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਅਤੇ
ਿਡਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ; ਅਤੇ, ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਿਰਮੋਟ ਐਕਸੈਿਸਬਲ ਵੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ (RAVBM) ਪ�ੋਗਰਾਮ ਰਾਹ� ਬੇਨਤੀ
ਕਰਨ, ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਯੋਗ ਬੈਲਟ ਜਮ�� ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

1-B

ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆ ਇਸ ਐਕਟ ਤੇ ਵੋਟਰ� ਨੂੰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਗੀ

§4005(a)(10) (I)(i)(III)
MCROV ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ� ਅਤੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੇ
ਹਾਜ਼ਰੀਨ� ਨੂੰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। MCROV ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ� ਨੂੰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਵੋਿਟੰ ਗ ਸਾਜ਼ੋਸਾਮਾਨ ਦੇ ਪ�ਦਰਸ਼ ਪੇਸ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ
ਭਾਈਵਾਲ�, ਅਤੇ LAAC ਅਤੇ VAAC ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਕਵ� ਮੌਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ। MCROV ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਖੇਤਰ� ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਵੋਟਰ� ਕੋਲ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਵੋਿਟੰ ਗ ਿਵਕਲਪ� ਬਾਰੇ ਿਸੱ ਖਣ ਦੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ, ਪਰ ਇਹਨ� ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:
1)

ਿਵਭਾਗ ਦੇ VAAC ਅਤੇ LAAC
a. ਬੈਠਕ� ਿਵੱ ਚ ਵੋਿਟੰ ਗ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਪ�ਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅੱ ਪਡੇਟ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
b. VAAC ਅਤੇ LAAC ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ, ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਵੰ ਡਣ ਲਈ ਪੇਸ ਕੀਤਾ

2)

ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪੇਸ ਼ਕਾਰੀਆ
a.

ਗੁਆਂਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

b.

ਕਾ�ਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੁਪਰੀਵਾਇਜ਼ਰਸ

c.

ਿਸਟੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ

d.

ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ� ਅਤੇ ਿਸਟੀ ਕਲਰਕ

e.

ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਟਾਊਨ ਹਾਲ

f.

ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਬੋਰਡ

g.

ਿਵਸ਼ੇ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਬੋਰਡ

h.

ਕਾ�ਟੀ ਕ�ਦਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਮੇਟੀਆਂ

i.

ਿਵਸ਼ਵਾ ਅਧਾਿਰਤ ਭਾਈਚਾਰੇ
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j.

ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰੇ

k.

ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵ� (ਿਜਵ� ਿਕ ਸੋਰੋਿਪਸਟਿਮਸਟ, ਰੋਟਰੀ, ਕੀਿਵਿਨਸ,)

l.

ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ

ਿਪਛਲੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਸਮਾਗਮ� ਦੀ ਇੱ ਕ ਸੂਚੀ ਿਜੱ ਥੇ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਐਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ�ਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਅੰ ਿਤਕਾ
G ਿਵੱ ਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

1-C

ਵੋਟਰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਲਈ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਵਰਤ�।

§4005(a)(10) (I)(i)(VII)
ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵੋਿਟੰ ਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ MCROV ਲੋ ੜ�ਦੇ
ਸਰੋਤ� ਨੂੰ ਖਰਚੇਗਾ। ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ� ਤ� ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਬਜਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਨ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣ� ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰ ਿਤਕਾ E ਿਵਚ ਿਦਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।

1-D

ਵੋਟਰ� ਨਾਲ ਿਸੱ ਧਾ ਸੰ ਪਰਕ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਚੋਣ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਵੋਟਰ ਸਹਾਇਤਾ
ਹਾੱਟਲਾਈਨ ਦਾ ਪ�ਚ ਾਰ ਕਰਨਾ

§4005(a)(10) (I)(i)(X)
MCROV ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ MCROV ਦੀ ਟੋਲ-ਫ�ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਟਲਾਈਨ ਦੀ
ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 2 ਵਾਰ, ਮੇਲ ਰਾਹ� ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਟੂ
ਡਾਰੇਕਟ ਕਾਨਟੇਕਟ ਿਵੱ ਚ ਬੈਲਟ ਚੋਣ, ਬੈਲਟ ਡ�ੌਪ ਆਫ ਸਥਾਨ, ਤਾਰੀਖ� ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਘੰ ਟੇ, ਵੋਟ ਸ�ਟਰ ਦੀਆਂ ਥ�ਵ�,
ਤਾਰੀਖ� ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਘੰ ਟੇ, ਿਰਮੋਟ ਅਸੈਿਸਬਲ ਵੋਟ ਬਾਈ ਮੇਲ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ
ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਅਿਤਿਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗੀ।

1-E

ਇੱ ਕ ਿਵਕਲਿਪਕ ਭਾਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਬੇਨ ਤੀ ਕਰਨ ਜ� ਇੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ VBM ਲਈ ਪੋਸ ਟੇਜ-ਪੇਡ
ਪੋਸ ਟਕਾਰਡ

§4005(a)(8)(B)(iii)
ਸਾਰੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ� ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵਚ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ ਬਦਲਵ�
ਰੂਪ ਿਵਚ VBM ਬੈਲਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਦੋਭਾਸ਼ਾ ਕਾ�ਟੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਪੋਸਟੇਜਪੇਡ ਪੋਸਟਕਾਰਡ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਪੋਸਟਕਾਰਡ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ MCROV ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ
ਿਨਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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MCROV ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (www.votemadera.com) ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਪੇਜ਼ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੋਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਜਦ� ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਚੋਣ
ਪ�ਸ਼ਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੋਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਨਤਕ ਪ�ੇਜ਼�ਟੇਸ਼ਨ,
ਿਵਕਸਤ ਇਨਫੋਗ�ਾਿਫਕ, ਜਨਤਕ ਨ�ਿਟਸ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਿਸੱ ਿਖਅਤ ਕਰਨ ਕੋਲੇਟਰਲ ਦੇ ਿਡਿਜਟਲ ਵਰਜ਼ਨ ਅਤੇ LAAC/VAAC ਏਜੰ ਡ, ਿਮੰ ਟ�
ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਹਨ। ਵੋਟ ਸ�ਟਰ� 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਿਵੱ ਚ ਿਦਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਿਦਤੀ ਗਈ ਅਿਤਿਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਢੁਕਵ� ਭਾਗ�
ਿਵੱ ਚ ਮੁਖਾਿਤਬ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ ਘੱ ਟ ਿਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ

§4005(a)(10) (I)(i)(I)
MCROV ਨ� ਸਤੰ ਬਰ 2017 ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਲ� ਗਵੇਜ ਐਕਸੈਸੀਿਬਿਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (LAAC) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜੀਹ ਵੋਟਰ� ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ� ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ
ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। LAAC ਿਵੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਿਨਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਘੱ ਟ ਿਗਣਤੀ ਭਾਸ਼ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਰਫ� ਵਕਾਲਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

1-F

ਆਗਾਮੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵੋਟਰ� ਨੂੰ ਸੂਿ ਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਿਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੀਿਡਆ ਦੇ ਨਾਲ ,
ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪ�ਫ ੁੱ ਲਤ ਕਰਨਾ

§4005(a)(10) (I)(i)(I)
ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਮਾਡਲ, ਵੋਿਟੰ ਗ ਿਵਕਲਪ�, ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟੋਲ-ਫ�ੀ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਟਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਘੱ ਟ-ਿਗਣਤੀ
ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਝੀ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਇਨ�� ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
1) ਸਥਾਨਕ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ (ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ)*
2) ਅਖ਼ਬਾਰ� (ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱ ਚ ਆਮ ਪ�ਸਾਰਣ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਬਾਰ: ਮੈਡੇਰਾ ਿਟ�ਿਬਊਨ, ਿਸਏਰਾ ਸਟਾਰ, ਚੌਿਚਲਾ ਿਨਊਜ਼)
3) ਰੇਡੀਓ (ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ)*
4) ਸੋਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ (@MaderaElections, @MaderaCounty)
5) ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਭਾਈਵਾਲ�, ਅਪੰ ਗਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰ ਸਥਾਵ�, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇਦਾਰ�, ਿਵਸ਼ੇ ਿਜਿਲਆਂ, ਸਕੂਲੀ ਿਜਿਲ�ਆ,ਂ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਅਧਾਰਤ ਸੰ ਗਠਨ�, ਿਵਸ਼ਵਾ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰ ਗਠਨ� ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ� ਵਰਗੇ ਸਮੂਹ� ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ
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6) ਮੀਡੀਆ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੈਸ਼
7) ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਘੋਸ਼ਣਾਵ, ਕਾ�ਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟਲੇ ਟ� ਨੂੰ ਵੱ ਡੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਵੰ ਿਡਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ
8) ਕਾ�ਟੀ ਿਵਭਾਗ (ਿਜਵ� ਿਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵ�, ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਨੁਭਵ ਸੇਵਾਵ�, ਪੜਤਾਲ, ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ
ਸੇਵਾਵ�)
* ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਟੈਲ ੀਿਵਜ਼ਨ / ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ ਼ ਨਹ� ਹਨ ਜੋ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡੇਰ ਾ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ

ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ , ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਟੈਲ ੀਿਵਜ਼ਨ /
ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ ਼ ਦੁਆ ਰਾ ਸੇਵਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਿਵੱ ਚ� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਫ�ੇਸ ਨ� , ਸੀਏ ਿਵਚ ਸਿਥਤ ਹਨ ਅਤੇ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਕ�ਦਰੀ ਘਾਟੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਖੇਤਰੀ ਟੈਲ ੀਿਵਜ਼ਨ /ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ ਼ਨ ਤੱ ਕ

ਪਹੁੰ ਚ ਕਰੇਗ ਾ ਹਾਲ�ਿਕ ਖੇਤ ਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਪਯੋਗ ਤਾ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣਾ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਿਹਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦਰਸ਼ਕ ਉਨ� � ਕਾ�ਟੀਆਂ ਤ� ਹੋਣ ਗੇ ਿਜਨ� � ਿਵੱ ਚ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆ ਇਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੈ।
ਵੋਟਰ� ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਿ ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ ੀ।

ਇਸ ਹੱ ਦਬੰ ਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ , ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨ� ਵੋਟਰ� ਨੂੰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ

ਇੰ ਟ�ਨ ਸ ਗ�ਾਸ ਰੂਟਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਜਹਨ� ਦਾ ਸਾਡੇ VAAC, LAAC ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਚੋਣ� ਦੇ ਵਰਿਕੰ ਗ

ਗਰੁੱ ਪ ਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰ ਗ� ਿਵਚ ਸਟੇਕ ਹੋਲ ਡਰ� ਵਲ� ਨ� ਸੁਝਾਅ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਸਟੇਕ ਹੋਲ ਡਰ� ਨ� ਇਹ ਸੰ ਕੇਤ ਿਦੱ ਤਾ
ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਜਹਨ� ਵੋਟਰ� ਦੇ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਿਰਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਉਹਨ� ਵਲ� ਲੋ ਕਲ ਸੰ ਸਥਾਵ�,
ਸਮੂਹ� ਅਤੇ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੁਆ ਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਊਟਰੀਚ ਦੇ ਯਤਨ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਿਜਆਦਾਤਰ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵ�
ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸ ਾਰ , ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਭਾਈਵਾਲ� ਦੇ ਨਾਲ 30 ਪਰੇਜ਼ੇਟ�ਸ਼ ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ। ਪਰੇਜ਼ੇਟ�ਸ਼ ਨ ਜ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਪਰੇਜ਼ੇਟ�ਸ਼ ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੰ ਿਤਕਾ G ਿਵਚ ਦੇਖ ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਸੂਚੀ ਹੋਵੇਗ ੀ ਜੋ ਿਕ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ ' ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ ੀ,
ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੀ ਿਧਰ� ਇਹ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕਥੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਨੂੰ ਵੰ ਡਣ ਲਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ PSA ਤੇ
ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱ ਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ PSA ਿਸਰਫ ਮੈਡੇਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ
ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚੇਗੀ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੋਟਰ� ਦੀ ਉਲਝਨ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਸੰ ਭਵ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟ ਤ� ਘੱ ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਮਾਿਧਅਮ
ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸ ਯੋਜਨਾ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਨ� ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਤ� ਚੋਣ
ਕੋਡ 14201 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵ� ਭਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 2018 ਚੋਣ ਚੱ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਪਿਹਲੀ
ਵਾਰ ਕੂਝ ਸੀਿਮਤ ਹੱ ਦ� ਿਵੱ ਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਸੇਵਾਵ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰ� ਲਈ ਪ�ਿਕਿਰਆ
ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, MCROV ਨ� 7 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਇਸ EAP ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਪਿਰਿਸ਼ਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ
ਪਿਰਿਸ਼ਸਟ ਅੰ ਿਤਕਾ F ਦੇ ਨਾਮ ਤ� ਨਥੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਰਿਸ਼ਟ ਅਿਤਿਰਕਤ MCROV ਦੇ ਅਿਤਿਰਕਤ ਕਦਮ� ਦੀ
ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋਿਕ ਚੋਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੂਨਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦਾ
ਹੈ।
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1-G

ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱ ਟ ਿਗਣਤੀ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ
§4005(a) (10) (I)(i)(V)
MCROV ਭਾਸ਼ਾ ਘੱ ਟ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਵੋਟਰ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ ਫਾਰਮ ਤੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਭਾਸ਼
ਤਰਜੀਹ ਿਵਕਲਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਰਾਹ� ਜ� ਈਮੇਲ ਰਾਹ� ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਿਕਸੇ ਚੋਣ� ਦੌਰਾਨ ਉਨ�� ਦੀ ਭਾਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਿਨਸ ਦੋਵ� ਿਵਚ
ਛਾਪੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

1-H

ਭਾਸ਼ਾ ਘੱ ਟ-ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਵੋਟਰ� ਲਈ ਵੋਟਰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਵਰਕਸ਼ਾ
4005(a)(10)(I)(i)(VI), §4005(a)(10)(I)(i)(VI)(ia)
MCROV ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰ ਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ�ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱ ਚ� ਹਰੇਕ ਲਈ ਦੋ-ਭਾਸ਼ ਵੋਟਰ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਵਰਕਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਸਮ� ਮੈਡੇਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ�ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਸਪੇਿਨਸ਼ ਅਤੇ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾ 2018 ਦੇ ਬਸੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਮਾਡਲ ਵੋਿਟੰ ਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਕਾ�ਟੀ
ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮੌਕਾ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਸ਼ਕ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਭਾਸ਼ ਿਵਸ਼ੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਵਰਕਸ਼ਾ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 10 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇਟਰਲ (Collateral) ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮ� ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਜਵ� ਹੀ
ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ MCROV ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.votemadera.com ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

1-I

ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱ ਟ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ� ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਘੋਸ ਼ਣ
§4005(a) (10) (I)(i)(IX)
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ� ਅਤੇ ਟੋਲ-ਫ�ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਟਲਾਈਨ ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟ ਿਗਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰ� ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ
MCROV ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਘੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੇਗਾ। PSA ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਿਗਣਤੀ ਭਾਸ਼ ਦੇ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ� ਰਾਹ�
ਵੰ ਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਪੰ ਗਤਾ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ
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MCROV ਨ� ਅਪ�ੈਲ 2017 ਿਵੱ ਚ ਵੋਿਟੰ ਗ ਐਕਸੈਿਬਿਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (VAAC) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤ� ਜੋ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ
ਵੋਟਰ� ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। VAAC ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ� ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਹੈ ਜੋ ਅਪੰ ਗਤਾ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਰਫ� ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
1-J

ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

§4005(a) (10) (I)(i)(IV)
MCROV ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ (www.votemadera.com) 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ�ਿਕ�ਆ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ। ਚੋਣ ਿਵਸ਼ੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਸ਼ਾਮ ਹੋਣਗੀਆਂ:
1) ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ� ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਵੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ (VBM) ਬੈਲਟ ਿਮਲੇ ਗੀ
2) ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਤੇ ਇੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਵੋਿਟੰ ਗ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤ�
ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ
3) ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਿਰਮੋਟ ਐਕਸੈਿਸਬਲ ਵੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ (RAVBM) ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਨ, ਿਨਸ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮ�� ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ।
1-K

ਕਾ�ਟੀ ਚੋਣ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਕਵ� ਇਸ ਸੈਕਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਰ ਵਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ
ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮ ਹਨ: ਅਪੰ ਗਤਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਗਠਨ� ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ, ਿਜਨ� � ਦੀ ਤਰਫ� ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਜ� ਅਪਾਹਜ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦ ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਮ ਹਨ। ਕਾ�ਟੀ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਯੋਗ
ਵੋਟਰ� ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਿਹੱ ਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਘੱ ਟ ਤ� ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਵੋਟਰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਵਰਕਸ਼ਾ ਆਯੋਿ ਜਤ ਕਰਨਗੇ।

§4005(a)(10)(I)(i)(VI), §4005(a)(10)(I)(i)(VI)(ib)
ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਮਾਡਲ, ਵੋਿਟੰ ਗ ਿਵਕਲਪ� (RAVBM ਸਮੇਤ), ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਟਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਮੇਤ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ�� ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
1) ਸਥਾਨਕ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ (ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ)*
2) ਅਖ਼ਬਾਰ� (ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱ ਚ ਆਮ ਪ�ਸਾਰਣ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਬਾਰ: ਮੈਡੇਰਾ ਿਟ�ਿਬਊਨ, ਿਸਏਰਾ ਸਟਾਰ, ਚੌਿਚਲਾ
ਿਨਊਜ਼)
3) ਰੇਡੀਓ (ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ)*
4) ਸੋਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ (@MaderaElections, @MaderaCounty)
5) ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਭਾਈਵਾਲ�, ਅਪੰ ਗਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰ ਸਥਾਵ�, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇਦਾਰ�, ਿਵਸ਼ੇ ਿਜਿਲਆਂ, ਸਕੂਲੀ ਿਜਿਲ�ਆ,ਂ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰ ਗਠਨ�, ਿਵਸ਼ਵਾ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰ ਗਠਨ� ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ� ਵਰਗੇ ਸਮੂਹ� ਤੱ ਕ
ਪਹੁੰ ਚ
6) ਮੀਡੀਆ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੈਸ਼
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7) ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਘੋਸ਼ਣਾਵ, ਕਾ�ਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟਲੇ ਟ� ਨੂੰ ਵੱ ਡੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਵੰ ਿਡਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਕਾ�ਟੀ
ਿਵਭਾਗ (ਿਜਵ� ਿਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵ�, ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਨੁਭਵ ਸੇਵਾਵ�, ਪੜਤਾਲ, ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ
ਸੇਵਾਵ�)
*ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਟੈਲ ੀਿਵਜ਼ਨ /ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ ਼ ਨਹ� ਹਨ ਜੋ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡੇਰ ਾ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ

ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ , ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਟੈਲ ੀਿਵਜ਼ਨ /ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ ਼ ਦੁਆ ਰਾ ਸੇਵਾ

ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਿਵੱ ਚ� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਫ�ੇਸ ਨ� , ਸੀਏ ਿਵਚ ਸਿਥਤ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕ�ਦਰੀ ਘਾਟੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਖੇਤਰੀ ਟੈਲ ੀਿਵਜ਼ਨ / ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ ਼ਨ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰੇਗ ਾ ਹਾਲ�ਿਕ ਖੇਤ ਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਉਪਯੋਗ ਤਾ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣਾ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦਰਸ਼ਕ ਉਨ� � ਕਾ�ਟੀਆਂ ਤ� ਹੋਣ ਗੇ ਿਜਨ� �
ਿਵੱ ਚ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆ ਇਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੈ। ਵੋਟਰ� ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਿ ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ ੀ।

ਇਸ ਹੱ ਦਬੰ ਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ , ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨ� ਵੋਟਰ� ਨੂੰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰ ਟ�ਨ ਸ

ਗ�ਾਸ ਰੂਟਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਜਹਨ� ਦਾ ਸਾਡੇ VAAC, LAAC ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਚੋਣ� ਦੇ ਵਰਿਕੰ ਗ ਗਰੁੱ ਪ ਦੀਆਂ

ਮੀਿਟੰ ਗ� ਿਵਚ ਸਟੇਕਹੋਲ ਡਰ� ਵਲ� ਨ� ਸੁਝਾਅ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਸਟੇਕਹੋਲ ਡਰ� ਨ� ਇਹ ਸੰ ਕੇਤ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ

ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਜਹਨ� ਵੋਟ ਰ� ਦੇ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਿਰਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਉਹਨ� ਵਲ� ਲੋ ਕਲ ਸੰ ਸਥਾਵ�, ਸਮੂਹ� ਅਤੇ

ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੁਆ ਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਊਟਰੀਚ ਦੇ ਯਤਨ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਿਜਆਦਾਤਰ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵ� ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸ ਾਰ ,
ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਭਾਈਵਾਲ� ਦੇ ਨਾਲ 30 ਪਰੇਜ਼ੇਟ�ਸ਼ ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ। ਪਰੇਜ਼ੇਟ�ਸ਼ ਨ ਜ�

ਿਨਰਧਾਰਤ ਪਰੇਜ਼ੇਟ�ਸ਼ ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੰ ਿਤਕਾ G ਿਵਚ ਦੇਖ ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀ
ਸੂਚੀ ਹੋਵੇਗ ੀ ਜੋ ਿਕ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ ' ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ ੀ, ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੀ ਿਧਰ� ਇਹ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਉਹ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕਥੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਨੂੰ ਵੰ ਡਣ ਲਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ PSA ਤੇ
ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱ ਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ PSA ਿਸਰਫ ਮੈਡੇਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ
ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚੇਗੀ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੋਟਰ� ਦੀ ਉਲਝਨ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਸੰ ਭਵ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟ ਤ� ਘੱ ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਮਾਿਧਅਮ
ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ� ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, MCROV 2018 ਦੇ ਬਸੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵੋਟਰ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਵਰਕਸ਼ਾ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾ ਇਲੈ ਕਟ�ੌਿਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਮਾਡਲ, ਨਵ� ਵੋਿਟੰ ਗ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ
ਪ�ਦਰਸ਼, ਵੋਿਟੰ ਗ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ, ਬੈਲਟ ਡਰਾਪ-ਆਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਕਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 10
ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਘੋਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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ਭਾਗ 2 - ਚੋਣ ਪ�ਸ ਼ਾਸ ਯੋਜਨਾ - ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਮਾਡਲ
ਮੁੱ ਖ
2-A

ਟੋਲ ਫ�ੀ ਫੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲ ਤ

§4005(a) (10) (I)(vii)

MCROV ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਟੋਲ-ਫ�ੀ ਫ਼ੋਨ ਸਹੁਲਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰ ਘੀ/ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋ ੜ�ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱ ਚ ਕਾੱਲ
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਟੋਲ-ਫ�ੀ ਹੋਟਲਾਈਨ (800) 435-0509

ਬੈਲ ਟ ਦੀ ਸਹੂਲ ਤ
2-B

ਿਵਕਲ�ਗ ਵੋਟਰ� ਲਈ A VBM ਬੈਲ ਟ ਦੀ ਸਹੂਲ ਤ
§4005(a) (10) (I)(ii)
ਮੇਲ ਦੁਆ ਰਾ ਏ ਵੋਟ -ਬਾਈ-ਮੇਲ (VBM) ਬੈਲ ਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਜਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟਰ� ਨੂੰ ਇਕ VBM ਬੈਲਟ ਪੈਕੇਟ ਦਾ ਮੇਲ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੱਥੀ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ VBM ਪੈਕੇਟ ਸਮੇਤ ਸ਼ਨਾਖਤ ਿਲਫਾਫੇ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱ ਕ ਬੈਲ ਟ ਦੀ ਸਹੂਲ ਤ ਲਈ ਬੇਨ ਤੀ - ਵੋਟ ਕ�ਦਰ
ਸਾਰੇ ਮਾਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਤੇ ਿਤੰ ਨ ਸਹੂਲਤੀ ਬੈਲਟ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿਡਵਾਈਸ�
ਿਵਚ� ਇਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਚੈ�ਕ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱ ਕ ਸਹੂਲਤੀ ਬੈਲਟ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਇਕ ਕੀ ਕਾਰਡ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਹੂਲਤੀ ਿਡਵਾਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ
ਹੈ। ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਟੱ ਚ ਸਕਰੀਨ ਿਡਸਪਲੇ , ਆਡੀਓ ਟੈਕਟਾਇਲ ਿਡਵਾਈਸ ਜ� ਉਹਨ� ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨੀਕ ਦੁਆਰਾ
ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ� ਨੂੰ ਿਨਜੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ ਚੁਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤੀ
ਵੋਿਟੰ ਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਿਰਮੋਟ ਅਸੈਿ ਸਬਲ VBM ਬੈਲ ਟ ਲਈ ਬੇਨ ਤੀ ਕਰਨਾ
ਮਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਵਰਲ�ਗ ਵੋਟਰ ਇੱ ਕ ਿਰਮੋਟ ਅਸੈਿਸਬਲ ਵੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ (RAVBM) ਪ�ਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ
ਸਹੂਲਤੀ ਬੈਲਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। RAVBM ਿਵਕਲ�ਗ ਵੋਟਰ� ਨੂੰ VBM ਬੈਲਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ
ਇਲੈ ਕਟ�ੋਿਨਕਲ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਦੀ
ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਮਾਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਪ�ੰ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਲਟ
VBM ਦੀ ਤਰ�� ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਮੇਲ ਰਾਹ�, ਡ�ਾਪ ਬਾਕਸ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਕੇ, ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਵੱ ਚ। MCROV
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ਿਫਲਹਾਲ ਇੱ ਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਿਰਮੋਟ ਅਸੈਿਸਬਲ ਵੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਿਵਕਲਪ� ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਨਰਦੇਸ ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾ�ਟੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਿਵਿਦਅਕ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਿਟੰ ਗ� ਦੌਰਾਨ ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱ ਕ ਿਰਪਲੇ ਸਮ�ਟ ਬੈਲ ਟ ਲਈ ਬੇਨ ਤੀ ਕਰਨਾ
ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਿਰਪਲੇ ਸਮ�ਟ ਬੈਲਟ ਲਈ ਟੇਲੀਫੋਨ ਰਾਹ� (800) 435-0509 ਜ� (559) 675-7720 ਤੇ, ਫੈਕਸ ਰਾਹ�
(559) 675-7870, ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਤੇ ਜਾਕੇ, ਜ� ਿਫਰ RAVBM ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ� ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਲਈ ਜਰੂਰੀ
2-C

ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਵਖੇ ਵੋਿ ਟੰ ਗ ਪ�ਿ ਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ
ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵੋਿ ਟੰ ਗ

§4005(a) (10) (I)(iv)
ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਤੇ ਵੋਿਟੰ ਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਸਕਤੱ ਰ, MCROV ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਿਕ�ਆਵ�, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੋਣ ਕੋਡ ਦੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੋਿਟੰ ਗ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀਆਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ
ਸ਼ਾਮ ਹਨ, ਪਰ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣ� ਨੂੰ ਸੀਲਡ, ਿਡਲੀਵਰਡ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਿਵਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱ ਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਿਵੱ ਚ ਜਰੂਰ ਹੈ ਿਕ
ਜਦ� ਸਾਈਟ ਖੁੱ ਲੀ ਹੋਵੇ ਤ� ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਦੋ ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ।
ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਯੋਜਨਾਵ�

§4005(a)(10)(I)(iv)(VIII)
ਰੁਕਾਵਟ� ਤ� ਬਚਾਉਣਾ, ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ

§4005(a)(10)(I)(iv)(VIII)(ia), §4005(a)(10)(I)(iv)(VIII)(ib)
ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਿਰਆਂ, ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸਰਨ ਸਹਯੋਗ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਸਾਰਾ
ਸਟਾਫ ਵੋਿਟੰ ਗ ਉਪਕਰਨ� ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ, ਵੋਟਰ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਰਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਉਪਰਰਨ� ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਣਾ, ਅਤੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵੱ ਚ ਸਹੀ ਪ�ਿਕ�ਆਵ� ਕਰਨ ਦੀ
ਿਵਸਿਤ�ਤ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਿਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ।
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ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੋਿਟੰ ਗ ਿਸਸਟਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੇ ਤਿਹਤ, ਸਾਰੇ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਪਾਵਰ ਆਊਟੇਜ ਦੀ
ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਬੈਟਰੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਚੱ ਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ� ਤੇ ਇੱ ਕ ਸੈਲ ਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾ�ਟੀ ਸ਼ੇਿਰ ਅਤੇ
ਸਥਾਨਕ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ� ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਸਥਾਨ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਨੂੰ

ਂ ਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ
ਸੰ ਕਟਕਾਲੀਨ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਲਈ ਇੱ ਕ ਬਾਈਡ
ਅਤੇ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀਨ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ� ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਇੱ ਕ ਹਦਾਇਤ ਿਕਤਾਬਚਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

MCROV ਇਕ ਪੋਿਲੰਗ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿਵਘਨ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਆਪਣਾ
ਇਕ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਇਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� MCROV ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰ� ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਿਵਚ ਿਦਸ਼-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਿਲਸ, ਸੂਬੇ ਦੇ
ਸਕੱ ਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤ� ਿਕ ਵੋਟਰ� ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸ਼�ਤ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਜ� ਬੈਲਟ-ਡਰਾਪ-ਆਫ
ਸਾਇਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਅਿਤਿਰਕਤ ਸੂਚਨਾਵ�, ਸੰ ਕੇਤ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਰਾਹ� ਉਸ
ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਵਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਬੰ ਦ
ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾ ਜ� ਸਟਾਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੋਣ ਕੋਡ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਿਰੰ ਗ ਅਤੇ ਿਫਿਨਿਸ਼ੰ
ਿਦਸ਼ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵੋਿਟੰ ਗ ਸਮੱ ਗਰੀ ਲਈ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਵੋਿਟੰ ਗ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰੇਗਾ। MCROV ਿਰਪਲੇ ਸਮ�ਟ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਵ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ
ਨੂੰ ਿਵਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

2-D

ਵੋਟ ਕ�ਦਰ: ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਗਣਤੀਆਂ, ਸਥਾਨ , ਅਤੇ ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਮ� ਉਪਲਬਧ ਖੇਤ ਰ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦਾ ਸਮ�

§4005(a) (10) (I)(vi)

ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਵੋਟ ਕ�ਦ ਰ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ

§4005(a) (10) (I)(vi)(I)

54,398 ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ� ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ MCROV ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 2 ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ� ਦੇ ਿਦਨ ਤ�
ਪਿਹਲ� ਦਸ ਿਦਨ ਲਈ ਖੁੱ ਲ�ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਿਤਿਰਕਤ 4 ਵੋਟ ਕ�ਦਰ 3 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਚੋਣ ਿਦਨ ਲਈ ਖੁੱ ਲਣਗੇ।

ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕ�ਦ ਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ�

§4005(a)(10)(I)(vi)(III), §4005(a)(10)(I)(vi)(VI)
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2010 ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾ ਜਨਗਣਨਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰਵੇਅ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ MCROV ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਫਾਈਲ ਤ� ਇਕੱ ਤਰ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੈਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ MCROV ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਡਰਾਪ ਬਾਕਸ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ 4005(a) (10) (B) ਿਵੱ ਚ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਮਾਪਦੰ ਡ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨ� ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਮ� ਜਾਰੀ ਹੈ। MCROV ਦਾ ਉਦੇਸ ਪ�ਿਸੱ ਧ, ਪੂਰੀ ਤਰ��
ਅਸੈਿਸਬਲ ਸਹੂਲਤ� ਲਈ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 8 ਘੰ ਟੇ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਿਦਨ
ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤ� ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਖੁੱ ਲ�ੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਮਡੇਰਾ ਦੇ ਸ਼ਿਹ (2), ਚੌਚੀਲਾ ਦੇ ਸ਼ਿਹ, ਓਕਹਰਸਟ,
ਕੋਅਰਸੇਗੋਲਡ ਅਤੇ ਮਾਡੇਰਾ ਰ�ਚੋਸ ਖੇਤਰ। ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਮ� ਨੂੰ ਅੰ ਿਤਕਾ 'A' ਿਵਚ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਹਰ ਚੋਣ ਲਈ ਿਟਕਾਣੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਹਰ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਨੂੰ
ਿਦੱ ਤੇ ਚੋਣ ਸਮੱ ਗਰੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਸਥਾਨ� ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਮ� ਬਾਰੇ ਸਭ ਤ� ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰ ਿਤਕਾ A ਿਵਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2-E

ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨ ਾਤੀ:
§4005(a)(10)(I)(vi)(IX)
MCROV ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਤੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਪੰ ਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2-F

ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ� ਲਈ ਸੇਵ ਾਵ�

§4005(a)(10)(I)(vi)(X)
ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 3 ਪੂਰੀ ਤਰ� ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਟੱ ਚ ਸਕਰੀਨ ਵੋਿਟੰ ਗ ਉਪਕਰਣ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ
ਚੋਣ� ਿਵੱ ਚ ਵਰਤ� ਲਈ ਇਨ�� ਿਡਵਾਈਸ� ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ
ਉਪਕਰਣ� ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ, ਅਪਾਹਜ ਵੋਟਰ� ਸਮੇਤ ਉਪਕਰਣ� ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਿਮਲੇ ਗੀ,
ਉਪਕਰਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਤ� ਿਨਪਟਣ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ� ਦੇ ਸਹੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਮਲੇ ਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, MCROV ਟ�ੇਨਰ ਨੂੰ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਖਲਾਈ ਦਵੇਗਾ, ਿਵਸ਼ੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਅਪਾਹਜ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। MCROV ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਸੰ ਗਠਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਅਪਾਹਜ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਤਰਫ� ਜ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ�� ਨੂੰ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2-G

ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਦਾ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਲੇ ਆਉਟ

§4005(a)(10)(I)(vi)(XI)
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ਲੇ ਆਉਟ ਿਦਸ਼ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤ� ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤ� ਿਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਵੋਿਟੰ ਗ ਬੂਥ ਅਤੇ
ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਮਾਰਿਕੰ ਗ ਉਪਕਰਨ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਹਨ ਿਕ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ
'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾ ਸਕੇ। ਲੇ ਆਉਟ ਵੋਟਰ� ਦੀਆਂ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਪ�ਤੀ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ
ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਮੂਨਾ ਲੇ ਆਉਟ ਲਈ ਅੰ ਿਤਕਾ B ਵੇਖੋ।

ਬੈਲ ਟ ਡ�ੋਪ ਬੌਕ ਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ
2-H

ਬੈਲ ਟ ਡ�ੌਪ ਬਾਕਸ: ਨੰ ਬਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਮ� ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਉਪਲਬਧ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦੇ ਘੰ ਟੇ
§4005(a)(10)(I)(vi)
ਸਥਾਿਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਪ ਬਾਕਸ� ਦੀ ਕੁਲ ਿਗਣਤੀ

§4005(a)(10)(I)(vi)(II)
54,398 ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ� ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ MCROV ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 4 ਬੈਲਟ ਡ�ੌਪ ਬਾਕਸ ਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਚੋਣ� ਦੇ ਿਦਨ ਤ� 28 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਚੋਣ� ਦੇ ਿਦਨ ਖੁੱ ਿਲ�ਆ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਬੈਲ ਟ ਡ�ੌਪ ਬਾਕਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦੇ ਘੰ ਟੇ

§4005(a)(10)(I)(vi)(IV), §4005(a)(10)(I)(vi)(VII)

MCROV ਦਾ ਉਦੇਸ ਪ�ਿਸੱ ਧ, ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਸੁਿਵਧਾਵ� ਿਵਚ ਡ�ੋਪ ਬਾਕਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ
ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡ�ੋਪ ਬਾਕਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਮ� ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡ�ੌਪ ਬਾਕਸ� ਅਤੇ
ਉਨ�� ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਟੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੰ ਿਤਕਾ C ਿਵਚ ਪ�ਦਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਡ�ੋਪ ਬਾਕਸ ਿਟਕਾਣੇ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ
ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀ ਚੋਣ ਸਮੱ ਗਰੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੋਟਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਬਾਹਰੀ ਡ�ੋਪ ਬਾਕਸ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ 24 ਘੰ ਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡ�ੋਪ ਬਾਕਸ
ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੋਣਗੇ।

ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਡ�ੌਪ ਬਾਕਸ ਸਥਾਨ ਨਕਸ਼
2-I

ਸਥਾਨ ਨਕਸ਼ੇ
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§4005(a)(10)(I)(vi)(V)
ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡ�ੌਪ ਬਾੱਕਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਦਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸ਼ ਅੰ ਿਤਕਾ D ਿਵੱ ਚ ਿਵਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਕਸ਼ ਅੱ ਪਡੇਟ
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਿਕ�ਿਕ ਸਥਾਨ� ਦੀ ਪੁਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਿਵਚਾਰਯੋਗ ਮੁੱ ਦੇ
2-J

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅੰ ਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬੱ ਚਤ
§4005(a)(10)(I)(v), §4005(g)(2)

ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਬੱ ਚਤ� ਨੂੰ ਅੰ ਿਤਕਾ E ਿਵਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ
ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿਵਸਥਾਰਤ ਲੋ ੜ� ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਿਵਚ ਵਾਧੇ ਦੀ
ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, MCROV ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਅਮਲ ਵੋਿਟੰ ਗ ਉਪਕਰਨ� ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਲਾਗਤ ਬਚਾਏਗਾ।
ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਚੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, MCROV ਇੱ ਕ ਚੋਣ ਲਾਗਤ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗੀ,
ਜੋ ਿਕ MCROV ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱ ਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

2-K

ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਤ� ਬਾਅਦ
ਉਪ-ਿਵਭਾਜਨ (g) ਦੁਆ ਰਾ ਲੋ ੜ�ਦਾ, ਵੋਟਰ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅ ਿਵੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਅਸਮਰਥਤਾਵ�
ਨਾਲ ਿਨਪਟਣਾ
§4005(a)(10)(I)(iii)

ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਚੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, MCROV ਵੋਟਰ� ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਦੀ
ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ 4005 (ਜੀ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱ ਚ ਇਕੱ ਠ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ� ਤ� ਿਨਵੇਸ
ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰੇਗਾ। MCROV ਵਸਤੂ ਤ� ਵਸਤੂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣੀਆਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਅਸਮਾਨਤਾਵ� ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ
ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ।
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ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ SOS ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ

§4005(g)(1)(A)
ਨੂੰ ਚੋਣ ਅੰ ਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ
MCROV ਸੈਕਸ਼ 4005 (ਜੀ) ਿਵਚ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱ ਤਰ ਨੂੰ ਅੰ ਕੜਾ ਡੇਟਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
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ਅੰ ਿਤਕਾ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਅੰ ਿਤਕਾ A - ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਘੰ ਟੇ
ਅੰ ਿਤਕਾ B - ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਨਮੂਨਾ ਲੇ ਆਉਟ
ਅੰ ਿਤਕਾ C - ਡ�ੌਪ ਬਾਕਸ ਿਟਕਾਣੇ ਅਤੇ ਘੰ ਟੇ
ਅੰ ਿਤਕਾ D -

ਸਥਾਨ ਨਕਸ਼
ਵੋਟ ਕ�ਦਰ - 11 ਿਦਨ
ਵੋਟ ਕ�ਦਰ - 4 ਿਦਨ
ਡ�ੌਪ ਬਾਕਸ

ਅੰ ਿਤਕਾ E - ਬਜਟ ਸੰ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ
ਅੰ ਿਤਕਾ F - ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸ ਯੋਜਨਾ ਪਿਰਿਸ਼ਸ਼ਟ
ਅੰ ਿਤਕਾ G - ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਿਥਆਂ ਅਤੇ ਨ�ੜ�ਲੇ ਸਮਾਗਮ� ਦੀ ਸੂਚੀ
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ਅੰ ਿਤਕਾ A
ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਟੇ
1.

ਮੈਡੇਰ ਾ ਕਾ�ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕ�ਦਰ - ਲੌ ਬੀ
200 ਡਬਿਲਊ. ਚੌਥੀ ਗਲੀ (ਫੋਰ ਥ ਸਟ�ੀਟ)
ਮੈਡੇਰ ਾ, ਸੀਏ 93637
ਕੰ ਮ ਦਾ ਿਦਨ /ਘੰ ਟੇ:

2.

05/26/2018 – 06/04/2018

8:00 ਪੁ.ਦੁ. – 5:00 ਬਾ.ਦੁ.

06/05/2018 (ਚੋਣ� ਦਾ ਿਦਨ)

7:00 ਪੁ.ਦੁ. – 8:00 ਬਾ.ਦੁ.

ਸਟੇਟ ਸ�ਟਰ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਕਾਲਜ – ਓਖੁਰ ਸਟ ਸ�ਟਰ - ਕਮਰਾ OC11*
40241 ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ 41
ਓਖੁਰ ਸਟ, ਸੀਏ 93644
ਕੰ ਮ ਦਾ ਿਦਨ /ਘੰ ਟੇ:

3.

05/26/2018 – 06/04/2018

8:00 ਪੁ.ਦੁ. – 5:00 ਬਾ.ਦੁ.

06/05/2018 (ਚੋਣ� ਦਾ ਿਦਨ)

7:00 ਪੁ.ਦੁ. – 8:00 ਬਾ.ਦੁ.

ਿਸਟੀ ਆਫ ਚੌਿ ਚਲਾ ਿਸਿਵਕ ਸ�ਟਰ - ਕ� ਸਲ ਚ�ਬ ਰਜ਼
130 ਐਸ. ਦੂਜੀ ਗਲੀ (ਸੈਿ ਕੰ ਡ ਸਟ�ੀਟ)
ਚੌਿ ਚੱ ਲਾ, ਸੀਏ 93610
ਕੰ ਮ ਦਾ ਿਦਨ /ਘੰ ਟੇ:

4.

06/02/2018 – 06/04/2018

8:00 ਪੁ.ਦੁ. – 5:00 ਬਾ.ਦੁ.

06/05/2018 (ਚੋਣ� ਦਾ ਿਦਨ)

7:00 ਪੁ.ਦੁ. – 8:00 ਬਾ.ਦੁ.

ਿਲਬਰਟੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ - ਿਥਏਟਰ (ਮੈਡੇਰ ਾ ਰ�ਚੋਜ਼)
12220 ਰੋਡ 36
ਮੈਡੇਰ ਾ, ਸੀਏ 93636
ਕੰ ਮ ਦਾ ਿਦਨ /ਘੰ ਟੇ:

5.

06/02/2018 – 06/04/2018

8:00 ਪੁ.ਦੁ. – 5:00 ਬਾ.ਦੁ.

06/05/2018 (ਚੋਣ� ਦਾ ਿਦਨ)

7:00 ਪੁ.ਦੁ. – 8:00 ਬਾ.ਦੁ.

ਓਕ ਕਰੀਕ ਸੀਨੀਅਰ ਿਲਿਵੰ ਗ ਕਮਯੂਿ ਨਟੀ –ਕਲੱ ਬਹਾਉਸ
46041 ਰੋਡ 415
ਕੋਰ ਸਗੋਲ ਡ, ਸੀਏ 93614
ਕੰ ਮ ਦਾ ਿਦਨ /ਘੰ ਟੇ:

6.

06/02/2018 – 06/04/2018

8:00 ਪੁ.ਦੁ. – 5:00 ਬਾ.ਦੁ.

06/05/2018 (ਚੋਣ� ਦਾ ਿਦਨ)

7:00 ਪੁ.ਦੁ. – 8:00 ਬਾ.ਦੁ.

ਜੌਨ ਵੈ�ਲਸ ਯੂਥ ਸ�ਟਰ
701 ਈ. ਪੰ ਜਵ� ਗਲੀ (ਿਫਫਥ ਸਟ�ੀਟ)
ਮੈਡੇਰ ਾ, ਸੀਏ 93638
ਕੰ ਮ ਦਾ ਿਦਨ /ਘੰ ਟੇ:

06/02/2018 – 06/04/2018

8:00 ਪੁ.ਦੁ. – 5:00 ਬਾ.ਦੁ.

06/05/2018 (ਚੋਣ� ਦਾ ਿਦਨ)

7:00 ਪੁ.ਦੁ. – 8:00 ਬਾ.ਦੁ.

*ਨਵੰ ਬਰ 2018 ਆਮ ਚੋਣ ਲਈ ਇਹ ਸਥਾਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ। ਉਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਇਕ ਬਦਲਵ� ਥ� ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ ਾ ਅਤੇ

ਇਸਨੂੰ ਜੂਨ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣ� ਤ� ਤੁਰੰ ਤ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ ਾ।

ਅੰ ਿਤਕਾ A

ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸ ਯੋਜਨਾ

ਅੰ ਿਤਕਾ B
ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਖਾਕਾ (ਲੇ ਆ ਉਟ)
ਹੇਠ� ਇਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਖਾਕੇ (ਲੇ ਆ ਉਟ) ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦਾ ਸੈ�ਟਅੱ ਪ ਇਸ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ ਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਥ ਤੇ �ਚਤਮ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਉਪਲੱ ਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਿਨਪੁੰ ਨਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗ ੀ।

English
Sample Voter Center Layout

Punjabi
ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਖਾਕਾ (ਲੇ ਆਉਟ)

Voter Information

ਵੋਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Voting booths (Voters using paper ballot)

ਵੋਿਟੰ ਗ ਬੂਥ (ਵੋਟਰ ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ)

ICX

ਆਈ.ਸੀ.ਐਕਸ.

ICX

ਆਈ.ਸੀ.ਐਕਸ.

ICX

ਆਈ.ਸੀ.ਐਕਸ.

Voter check in

ਵੋਟਰ ਦਾ ਅੰ ਦਰ ਆਉਣਾ

Vote Center Ballot Box

ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ

Ballot Issue Clerk

ਬੈਲਟ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕਲਰਕ

Ballot Printer

ਬੈਲਟ ਿਪ�ੰ ਟਰ

CVR Clerk

ਸੀ.ਵੀ.ਆਰ. ਕਲਰਕ

Voter Look Up

ਵੋਟਰ ਦਾ ਭਾਲ ਕਰਨਾ (ਵੋਟਰ ਲੁਕ ਅਪ)

Voter Look Up

ਵੋਟਰ ਦਾ ਭਾਲ ਕਰਨਾ (ਵੋਟਰ ਲੁਕ ਅਪ)

ਅੰ ਿਤਕਾ B

ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸ ਯੋਜਨਾ
VBM Ballot Box

ਵੀ.ਬੀ.ਐਮ. ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ

ਅੰ ਿਤਕਾ B

ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸ ਯੋਜਨਾ

ਅੰ ਿਤਕਾ C
ਬੈਲ ਟ ਡ�ੌਪ ਬਾਕਸ ਸਥਾਨ /ਘੰ ਟੇ (ਫਰਵਰੀ 26, 2018 ਦੇ ਅਨੁ ਸ ਾਰ)
1. ਮੈਡੇਰ ਾ ਕਾ�ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕ�ਦਰ (ਬਾਹਰੀ)
200 ਡਬਿਲਊ. ਚੌਥੀ ਗਲੀ (ਫੋਰ ਥ ਸਟ�ੀਟ)
ਮੈਡੇਰ ਾ, ਸੀਏ 93637
ਕੰ ਮ ਦੇ ਿਦਨ/ਘੰ ਟੇ:

05/08/2018 – 06/05/2018

24 ਘੰ ਟੇ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ*

05/08/2018 – 06/05/2018

7:00 ਪੁ.ਦੁ. – 9:00 ਬਾ.ਦੁ.*

2. ਓਖੁਰ ਸਟ ਗਰੋਸ ਰੀ ਆਉਟਲੇ ਟ
40301 ਜੰ ਕਸ਼ਨ ਡਰਾਈ
ਓਖੁਰ ਸਟ, ਸੀਏ 93644
ਕੰ ਮ ਦਾ ਿਦਨ /ਘੰ ਟੇ:

3. ਿਸਟੀ ਆਫ ਚੌਿ ਚੱ ਲਾ ਿਸਿਵਕ ਸ�ਟਰ (ਬਾਹਰੀ)
130 ਐਸ ਦੂਜੀ ਗਲੀ (ਸੈਿ ਕੰ ਡ ਸਟ�ੀਟ)
ਚੌਿ ਚੱ ਲਾ, ਸੀਏ 93610
ਕੰ ਮ ਦਾ ਿਦਨ /ਘੰ ਟੇ:

05/08/2018 – 06/05/2018

24 ਘੰ ਟੇ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ *

4. ਸਟੇਟ ਫੂਡਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ - ਮੈਡੇਰ ਾ ਰੈ� ਚੋਸ
37405 ਏਵਿਨਊ 12 # 401
ਮੈਡੇਰ ਾ, ਸੀਏ 93636
ਕੰ ਮ ਦੇ ਿਦਨ /ਘੰ ਟੇ:

05/08/2018 – 06/05/2018

* ਇਹ ਚੋਣ ਦੇ ਿਦਨ ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗ ਾ

ਅੰ ਿਤਕਾ C

7:00 ਪੁ.ਦੁ. – 9:00 ਬਾ.ਦੁ.*

ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ

ਅੰ ਿਤਕਾ D
ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ
11 ਿਦਨ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ

ਅੰ ਿਤਕਾ D

ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ

4 ਿਦਨ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ
ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਿਵਚ 11 ਿਦਨ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ

ਅੰ ਿਤਕਾ D

ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ

ਬੈਲ ਟ ਡ�ੌਪ ਆਫ ਦੇ ਿਟਕਾਣੇ

ਅੰ ਿਤਕਾ D

ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ

ਅੰ ਿਤਕਾ E
ਬਜਟ ਦੇ ਸੰ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੀ ਤੁਲ ਨਾ
ਆਉਟਰੀਚ ਗਤੀਿਵਧੀ

2014 ਪ�ਾਇਮਰੀ ਚੋਣ�

2016 ਪ�ਾਇਮਰੀ ਚੋਣ�

2018 ਪ�ਾਇਮਰੀ ਚੋਣ�
(ਅਨੁਮਾਨਤ)

ਅਖਬਾਰ ਪ�ਕਾਸ਼ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਨ�ਿਟਸ
ਅਤੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾ)
ਰੇਡੀਓ PSA (ਸਿਕ�ਪਟ ਬਣਾਉਣਾ,
ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਅਨੁਵਾਦ

$1,500

$1,500

$4,000

$0

$0

$3,000

$0

$0

$3,000

$0

$0

$50,000

$0

$0

$5,000

$0

$0

$3,000

ਸੇਵਾਵ�)
ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ PSA ((ਸਿਕ�ਪਟ
ਬਣਾਉਣਾ, ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਦੀ
ਉਪਲਬਧਤਾ, ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵ�))
ਵੋਟਰ ਨਾਲ ਿਸੱ ਧੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
(1-ਡੀ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ
ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧੀ ਮੇਲ
ਭੇਜਨਾ)
ਜਨਤਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ / ਮੀਿਟੰ ਗ� (1-B
ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੀ ਲੋ ੜ�ਦੀਆਂ
ਵਰਕਸ਼ਾਪ, LAAC ਮੀਿਟੰ ਗ�, VAAC
ਮੀਿਟੰ ਗ�, ਹੋਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ)
ਉਪਕਰਨ� ਦਾ ਡੈਮੋ (1-B ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ
ਿਦੱ ਤੀ ਲੋ ੜ�ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, LAAC
ਮੀਿਟੰ ਗ�, VAAC ਮੀਿਟੰ ਗ�, ਹੋਰ
ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਤੇ ਵੋਿਟੰ ਗ ਉਪਕਰਨ� ਦਾ
ਡੈਮੋ ਦੇਣਾ)

ਅੰ ਿਤਕਾ E

ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ

ਅੰ ਿਤਕਾ F

ਰੀਬੇਕਾ ਮਾਰਟੀਨਜ਼
ਕਾ�ਟੀ ਕਲਰਕ - ਵੋਟ ਰ� ਦਾ ਿਰਕਾਰਡਰ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ
200 ਪੱ ਛਮੀ ਫੋਰਥ ਸਟਰੀਟ, ਮੈਡੇਰਾ ਸੀਏ 93637 ♦ਟੋਲ ਫ�ੀ 1-800-435-0509; ਫੈਕਸ (559) 6757870
ਮਾਰਚ 7, 2018

ਰਾਜ ਸਕੱ ਤਰ
ਅਟਾਰਨੀ: ਜੇਮਸ ਸ਼ਵੈਬ (James Schawb)
1500 11ਵ� ਸਟ�ੀਟ
ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ, ਸੀਏ 95814

ਜਵਾਬ: ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਚੋਣ ਪ�ਸ ਼ਾਸ ਯੋਜਨਾ ਪਿਰਿਸ਼ਸ਼ਟ

ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਸ�ੀ ਸ਼ਵੈਬ (Schawb):
ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਤਰ ਨ� ਜਨਤਕ ਮਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕ� ਤ� ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਸੇ
ਸਮ� ਚੋਣ ਕੋਡ §14201 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜ� ਨੂੰ ਨਵ� ਭਾਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ��, ਸਾਡੇ ਡਰਾਫਟ EAP ਦਾ ਨਵ� ਲੋ ੜ�ਦੀ ਭਾਸ਼,
ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮ� ਮੇਰੇ ਦਫਤਰ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹ� ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਹਾਲ ਹੀ
ਿਵੱ ਚ ਪ�ਗਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ EAP ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਥਾਵ� ਤਕ ਵੋਿਟੰ ਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ�:
1.

ਅਮਰੀਕੀ ਿਸਵਲ ਿਲਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਤਰ ਤ�, ਅਪਣਾਏ ਗਏ EAP ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਿਮਲ
ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ� ਦਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੇਗਾ।

2. ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤ� ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ
ਹੋਣਗੇ।

ਕਲਰਕ (559) 675-7721

ਿਰਕਾਰਡਰ (559) 675-7724
♦

(559) 675-7720
www.votemadera.com
ਅਿਤੰ ਕਾ F

ਚੋਣ�
♦

ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ

ਅੰ ਿਤਕਾ F

3. ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤ� ਫੀਡਬੈਕ ਮੰ ਗਣ ਲਈ, ਦੋ ਹਫਿਤਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਤਕ ਜਨਤਾ ਦੀ ਿਟਪਿਣਆਂ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੋਧ
ਨੂੰ ਉਿਚਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰ ਗੇ ਜਤਨ ਕਰੇਗਾ।
4. ਿਪਛਲੇ 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਿਵੱ ਚ, 2018 ਅਤੇ ਭਿਵਖ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਚੱ ਕਰ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰੰ ਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮ� ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ
ਲ� ਗੂਏਜ ਐਸੇਸਿਬਿਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਸੱ ਦਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ।

ਅਪਣਾਇਆ ਿਗਆ EAP ਪਿਰਿਸ਼ਸ਼ਟ - ਸ਼ਵੈਬ, ਜੇਮਜ਼ (Schawb, James)
3/7/2018
ਪੰ ਨਾ 2
ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਅਸ� ਰਾਜ ਸੱ ਕਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਕਾ�ਟੀ ਚੋਣ ਦਫਤਰ� ਨੂੰ
ਵੰ ਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬੀ 26 ਭਾਸ਼ ਖੇਤਰ� ਿਵੱ ਚ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ�
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹ� ਹਨ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਮੇਰੇ ਦਫਤਰ ਵਲ� ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਭਾਸ਼ ਖੇਤਰ� ਿਵੱ ਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼
ਸੇਵਾਵ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣ� ਿਵੱ ਚ 9 ਹੋਰ ਖੇਤਰ� ਿਵੱ ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਸ� ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਚੋਣ ਪ�ਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ�� ਨਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਿਕ�ਆਵ� ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ
ਰੱ ਖੋ।
ਸ਼ੁਭਿਚੰਤ,
/ਐਸ/ ਿਰਬੇਕਾ ਮਾਰਟੀਨਜ਼ (Rebecca Martinez)
ਰੇਬੇਟਾ ਮਾਰਟੀਨਜ਼ (Rebecca Martinez)
ਕਾ�ਟੀ ਕਲਰਕ - ਵੋਟਰ� ਦਾ ਿਰਕਾਰਡਰ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ

ਅੰ ਿਤਕਾ F

ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ

ਅੰ ਿਤਕਾ G
ਿਮਤੀ

ਸਮ�

ਸਮਾਗਮ /ਪਾਰਟਨਰ

ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਥਾਨ

8/9/17

10:00 ਪੁ.ਦੁ.

ਚੋਣ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (VAAC)

ਕਾ�ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕ�ਦਰ - ਬੋਰਡ ਚ�ਬਰਜ਼

8/9/17

11:00 ਪੁ.ਦੁ.

ਭਾਸ਼ ਪਹੁੰ ਚਣਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (LAAC)

ਕਾ�ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕ�ਦਰ - ਬੋਰਡ ਚ�ਬਰਜ਼

9/5/17

4:00 ਬਾ.ਦੁ.

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਇਲੈ ਕਸ਼ਨ ਵਰਿਕੰ ਗ ਗਰੁੱ ਪ (CEW)

ਕਾ�ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕ�ਦਰ – ਚੌਥੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਰੂਮ

9/25/17

4:00 ਬਾ.ਦੁ.

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਇਲੈ ਕਸ਼ਨ ਵਰਿਕੰ ਗ ਗਰੁੱ ਪ (CEW)

ਕਾ�ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕ�ਦਰ, ਕਮਰਾ 2005

9/25/17

10:00 ਪੁ.ਦੁ.

ਵੋਿਟੰ ਗ ਿਸਸਟਮ ਪ�ਦਰਸ਼

ਕਾ�ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕ�ਦਰ – ਲੌ ਬੀ

9/26/17

9:00 ਪੁ.ਦੁ.

ਵੋਿਟੰ ਗ ਿਸਸਟਮ ਪ�ਦਰਸ਼

ਚੌਿਚਲਾ ਿਸਿਵਕ ਸ�ਟਰ - ਕ� ਿਸਲ ਚ�ਬਰਜ਼

9/26/17

2:00 ਬਾ.ਦੁ.

ਵੋਿਟੰ ਗ ਿਸਸਟਮ ਪ�ਦਰਸ਼

ਮੈਡੇਰਾ ਰ�ਚੋਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸ�ਟਰ

9/27/17

11:00 ਪੁ.ਦੁ.

ਵੋਿਟੰ ਗ ਿਸਸਟਮ ਪ�ਦਰਸ਼

ਓਖੁਰਸਟ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸ�ਟਰ

10/7/17

9:00 ਪੁ.ਦੁ.

ਓਖੁਰਸਟ ਡੈਮੋਕਰੇਿਟਕ ਕਲੱਬ

ਬੈਸਟ ਵੈਸਟਰਨ

10/17/17

6:00 ਬਾ.ਦੁ.

ਮਾ�ਟੇਨ ਏਰੀਆ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਿਟਵ ਫੋਰਮ

ਬੈਸਟ ਵੈਸਟਰਨ

11/27/17

10:00 ਪੁ.ਦੁ.

ਸਥਾਨਕ ਪ�ੈਸ ਬ�ੀਿਫੰ ਗ

ਕਾ�ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕ�ਦਰ

11/27/17

2:00 ਬਾ.ਦੁ.

ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਿਧਕਾਰੀ

ਕਾ�ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕ�ਦਰ

12/29/17

10:00 ਪੁ.ਦੁ.

ਪਬਿਲਕ ਮੀਿਟੰ ਗ - EAP ਲਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰ ਮੀਿਟੰ ਗ

ਕਾ�ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕ�ਦਰ - ਬੋਰਡ ਚ�ਬਰਜ਼

1/9/18

3:30 ਬਾ.ਦੁ.

ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼

ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਆਿਫਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼

1/11/18

6:00 ਬਾ.ਦੁ.

ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ ਟੋਮ ਵ�ੀਲਰ ਟਾਉਨਹਾਲ ਮੀਿਟੰ ਗ

ਓਖੁਰਸਟ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸ�ਟਰ

1/12/18

11:00 ਪੁ.ਦੁ.

ਵੋਟਰ ਿਸੱ ਿਖਆ - ਫੁਰਮੈਨ ਿਵਸ਼ੇ ਿਸੱ ਿਖਆ

ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟਹਾਉਸ

1/16/18

11:30 ਪੁ.ਦੁ.

ਮੈਡੇਰਾ ਨੂਨ ਰੋਟਰੀ

ਮੈਡੇਰਾ ਮੁਿਨਿਸਪਲ ਗੌਲਫ ਕੋਰਸ

1/17/18

1:30 ਬਾ.ਦੁ.

ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਸੁਪਿਰਨਟੈਨਡ�ਟ ਗਠਜੋੜ

ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਆਿਫਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼

1/24/18

6:00 ਬਾ.ਦੁ.

ਭਾਸ਼ ਪਹੁੰ ਚਣਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (LAAC)

ਕਾ�ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕ�ਦਰ, ਕਮਰਾ 2005

1/30/18

3:00 ਬਾ.ਦੁ.

ਜਨਤਕ ਮੀਿਟੰ ਗ - ਖਰੜਾ EAP

ਕਾ�ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕ�ਦਰ, ਕਮਰਾ 2005

1/31/18

6:00 ਬਾ.ਦੁ.

ਚੋਣ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (VAAC)

ਕਾ�ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕ�ਦਰ, ਕਮਰਾ 2005

2/13/18

6:30 ਬਾ.ਦੁ.

ਮੈਡਰਾ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲਾ

MUSD ਿਜ਼ਲ�ਾ ਦਫਤਰ, 1903 ਹਾਵਰਡ ਆਰਡੀ, ਮੈਡੇਰਾ

2/15/18

6:00 ਬਾ.ਦੁ.

NAACP

ਿਜ਼ਲ�ਾ ਦਫਤਰ, 1903 ਹਾਵਰਡ ਆਰ ਡੀ, ਮੈਡੇਰਾ

2/20/18

7:00 ਪੁ.ਦੁ.

ਓਖੁਰਸਟ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਰੋਟਰੀ

ਪੋਪਜ਼ ਰੈਸਟੌਰ�ਟ, ਓਖੁਰਸਟ

2/20/18

Noon

ਓਖੁਰਸਟ ਕੀਵੈਿਨਸ ਕਲੱਬ

ਏਲ ਸੀਡ ਰੈਸਟੌਰ�ਟ, ਓਖੁਰਸਟ

ਅੰ ਿਤਕਾ G

ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ

2/22/18

6:00 ਬਾ.ਦੁ.

ਰੇਮੰਡ ਟਾਊਨਹਾਲ ਮੀਿਟੰ ਗ (ਸੁਪਰ ਵਹੀਲਰ)

ਰੇਮੰਡ-ਨ�ਲਸ ਸਕੂਲ

2/27/18

7:00 ਬਾ.ਦੁ.

ਚੌਿਚੱ ਲਾ ਸ਼ਿਹਰ

ਚੌਿਚੱ ਲਾ ਿਸਿਵਕ ਸ�ਟਰ - ਕ� ਿਸਲ ਚ�ਬਰਜ਼

3/7/18

6:00 ਬਾ.ਦੁ.

ਮੈਡੇਰਾ ਸ਼ਿਹਰ

ਮੈਡੇਰਾ ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ

3/13/18

11:30 ਪੁ.ਦੁ.

ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼

ਰਾ�ਡ ਟੇਬਲ ਪੀਜ਼ਾ, ਮਾਡਰਰਾ

3/14/18

Noon

ਓਖੁਰਸਟ ਨੂਨ ਰੋਟਰੀ

ਏਲ ਸੀਡ ਰੈਸਟੌਰ�ਟ, ਓਖੁਰਸਟ

3/14/18

6:15 ਬਾ.ਦੁ.

ਗੋਲਡਨ ਵੈਲੀ ਚ�ਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ

ਗੋਲਡਨ ਵੈਲੀ ਚ�ਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ, ਮੈਡੇਰਾ ਰ�ਚੋਸ

3/15/18

3:00 ਬਾ.ਦੁ.

ਮਾਡਰ ਕਾ�ਟੀ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ

ਮੈਡੇਰਾ ਲਾਇਬ�ੇਰੀ

3/21/18

11:30 ਪੁ.ਦੁ.

ਫ��ਕ ਬਰਗਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲੱਬ

ਫ�ੈ�ਕ ਬਰਗਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸ�ਟਰ

3/22/18

6:00 ਬਾ.ਦੁ.

ਚੋਣ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (VAAC)

ਕਾ�ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕ�ਦਰ, TBD

3/27/18

6:00 ਬਾ.ਦੁ.

ਯੋਸੇਮਾਈਟ ਲੇ ਕਸ ਪਾਰਕ ਟਾਉਨ ਹਾਲ ਮੀਿਟੰ ਗ (ਸੁਪਰ ਵਹੀਲਰ)

ਬਲੂ ਹੇਰੋਨ ਰੇਸਟੌਰ�ਟ

3/29/18

6:00 ਬਾ.ਦੁ.

ਭਾਸ਼ ਪਹੁੰ ਚਣਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (LAAC)

ਕਾ�ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕ�ਦਰ, TBD

3/29/18

8:30 ਪੁ.ਦੁ.

ਮਾਡਰ ਰ�ਚੋਸ ਕੌ ਫੀ ਅਤੇ ਸੰ ਵਾਦ (ਸੁਪਰ ਫ�ੇਜ਼ੀਅਰ)

ਰ�ਚੋਸ

4/3/18

10:00 ਪੁ.ਦੁ.

ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮੀਿਟੰ ਗ

ਓਖੁਰਸਟ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸ�ਟਰ

4/12/18

6:30 ਬਾ.ਦੁ.

ਰ�ਚੋਸ ਕੀਵਿਨਜ਼

ਪੀਜ਼ਾ ਫੈਕਟਰੀ, 37184 ਐਵੇਿਨਊ 12, ਮੈਡੇਰਾ

4/17/18

3:00 ਬਾ.ਦੁ.

ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮੀਿਟੰ ਗ

ਚੌਿਚੱ ਲਾ ਸ਼ਿਹ, ਕ� ਿਸਲ ਚ�ਬਰਜ਼

4/19/18

6:00 ਬਾ.ਦੁ.

ਮੈਡੇਰਾ ਡੈਮੋਕਰੇਿਟਕ ਕਲੱਬ

ਮਾ�ਟੇਨ ਮਾਈਕਸ ਪੀਜ਼ਾ, ਮੈਡੇਰਾ

5/1/18

5:00 ਬਾ.ਦੁ.

ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮੀਿਟੰ ਗ

ਿਲਬਰਟੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਥੀਏਟਰ

ਅੰ ਿਤਕਾ G

