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ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 

2016 ਿਵਚ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨ�  ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ (VCA) ਨੰੂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਕਾਨੰੂਨ (S.B. 450) ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਬਦਲਾਵ 

ਕੀਤਾ। S.B. 450, 2018 ਿਵੱਚ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਾਕ ਕੀਤ ੇਹੋਏ ਮਤਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 

ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ (ਅਤੇ 13 ਹੋਰ ਕਾ�ਟੀਆ)ਂ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾ�ਟੀਆਂ, ਜੋ ਇਨ� � 14 ਿਵਚ ਸਾਮਲ 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 ਿਵੱਚ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਿਵੱਚ ਵੋਟਰ� ਨੰੂ 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 ਵੱਧ ਕੇ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਡ 

ਵੋਟਰ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੀ 67% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

 

ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਆਫ ਵੋਟਰਸ ਨ�  ਸਤੰਬਰ 2017 ਿਵਚ ਵੋਿਟੰਗ 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 ਇਲੈਕਸਨ ਵਰਿਕੰਗ ਗਰੱੁਪ (CEW) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਭਆਚਾਰਕ, ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ 

ਿਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਦੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆ ਂ MCROV ਨੰੂ ਜਰੂਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ 

ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਿਵਚ ਚੋਣ ਪ�ਸਾਸਨ ਦਾ ਇਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਹੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।  

 

ਇੱਕ VCA ਨੰੂ ਇੱਕ ਡ�ਾਫਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਡਿਮਨੀਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (EAP) ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ MCROV ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 

ਮਕਸਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਹੱਸੇਦਾਰ�, ਿਹੱਤ ਸਮੰੂਹ� ਅਤੇ ਭਾਸਾ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਸਮੂਹ� ਸਮੇਤ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਤ� ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਨੰੂ ਸਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। MCROV ਨ�  2 ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਮਸਵਰੇ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕ� 29 ਦਸੰਬਰ ਨੰੂ ਕੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਡਰਾਫਟ 

EAP ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ�ਾਪਤ ਸਲਾਹ �ਤ ੇਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ।   
 

MCROV ਨ�  ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਇਨਪੁਟ ਲਈ ਹੋਰ ਬੈਠਕ� ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਡ ੇLAAC ਅਤੇ VAAC ਦੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆਂ ਬੈਠਕ� 

ਕ�ਮਵਾਰ 24 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਯੋਜਨਾ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ 

ਹ�।  

 

ਡਰਾਫਟ ਪ�ਸਾਸਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜਨਤਕ ਿਟੱਪਣੀ ਦੀ ਿਮਆਦ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੰੂ ਸਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਖਤਮ 

ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਿਕ VCA ਦੀ 14 ਿਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ। 30 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੰੂ ਸਾਮ� 3 ਵਜੇ ਇੱਕ 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 ਵੱਲ� ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ 

ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀ ਹੈ। 
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EAP, ਮੈਡਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰ� ਨੰੂ VCA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ��, ਇੱਥ ੇਅਸ� ਵੋਟ-

ਬਾਈ-ਮੇਲ (VBM) ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ, ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡਰਾਪ ਆਫ ਲੋਕੇਸ਼ਨ (BDOL), ਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤ ੇਸਾਡੀ ਵੋਟਰ 

ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦ ੇਹ�। 

 

ਵੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ: 

VCA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ� ਨੰੂ ਚੋਣ ਤ� 29 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਵਾਪਸ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸਾ ਿਵੱਚ VBM ਬੈਲਟ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਅਪਾਹਜ ਵੋਟਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਵਦੇਸੀ ਵੋਟਰ, ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਸਾਡ ੇਿਰਮੋਟ ਐਕਸੈਿਸਬਲ ਵੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ 

ਿਸਸਟਮ (RAVBM) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਵੋਟਰ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਨ�ਜੀ ਕੰਿਪਊ ਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕ�ੀਨ-ਪੜ�ਨਯੋਗ ਫਾਰਮੇਟ 

ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਨਸਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇਗਾ। 

 

ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਅਤ ੇਬੈਲਟ ਡ�ੋਪ ਆਫ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 

VCA ਨ�  ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਅਤੇ ਡ�ੌਪਬਾਕਸ ਨੰੂ ਰੱਖਣ / ਸਥਾਨ ਲਈ ਿਨਸਿਚਤ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ 

ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡ�ੋਪ ਆਫ ਦੀਆ ਂਥਾਵ� ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ� ਲਈ ਪਹੰੁਚਯੋਗ, ਆਬਾਦੀ ਕ�ਦਰ�, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨ� ੜੇ 

ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਸਾਈ ਘੱਟਿਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਸਿਥਤ ਹੋਣ।  

 

ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡਰਾਪ-ਆਫ ਸਥਾਨ� ਨੰੂ VAAC ਅਤੇ ਭਾਸਾ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ LAAC ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਵਰਾ ਕਰਕੇ ਚੁਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 

ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਭੂਗੋਿਲਕ ਸੂਚਨਾ ਿਸਸਟਮ (GIS) ਮੈਿਪੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, US ਜਨਗਣਨਾ ਡੇਟਾ, ਵੋਟਰ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ 

ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਡੇਟਾ ਵੋਟਰ� ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਥਾਨ� ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਜਦ� ਡਰਾਫਟ ਚੋਣ ਪ�ਸਾਸਨ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, MCROV ਨ�  ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਿਕ ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਮੈਡੇਰਾ ਅਤੇ 

ਓਖੁਰਸਟ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹੋਣਗੇ। 3 ਤ� 6 ਤੱਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਚੌਿਚਲਾ, ਕੋਰਸਗੋਲਡ, ਮੈਡੇਰਾ ਅਤੇ ਮੈਡੇਰਾ ਰ�ਚੋਸ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ 

ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪਬਾਕਸ ਚੌਿਚਲਾ, ਮੈਡੇਰਾ (24 ਘੰਟੇ/ ਿਦਨ, ਡ�ਾਇਵ ਅਪ), ਮੈਡਰਰਾ 

ਰ�ਕੋਸ ਅਤੇ ਓਖੁਰਸਟ ਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹੋਣਗੇ। 

 

ਵੋਟ ਕ�ਦਰ: ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਪੋਿਲੰਗ ਸਥਾਨ� ਵ�ਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਵੋਟਰ� ਨੰੂ ਕਾਗਜ' ਤੇ ਜ� ਇਕ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਮਾਰਿਕੰਗ ਯੰਤਰ ਦਾ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੋਿਟੰਗ ਸਥਾਨ� ਤ� ਉਲਟ, ਹਾਲ�ਿਕ ਵੋਟਰ 

ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਜ� ਕਾ�ਟੀ ਭਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਤੇ ਬੈਲਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਬੈਲਟ 

ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਵੋਟਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ 

ਕਰਸਕਦ ੇਹਨ। ਿਜਹੜ ੇਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸਨ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਰਿਜਸਟਰਡ ਨਹ� ਹੋਏ (ਚੋਣ� ਤ� 14 ਿਦਨ ਪਿਹਲ�), ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਿਦਨ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਅਤ ੇਇੱਕ 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 ਪਹੰੁਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਅਸਲ ਸਮ�, 

ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਿਟੰਗ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਮਾਰਿਕੰਗ ਉਪਕਰਣ� 

ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ADA ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਵੋਟਰ� ਨੰੂ ਿਵਸੇਸ ਲੋੜ� ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ। 

 

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਿਵਘਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਚੋਣ� ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਯੋਜਨਾਵ� ਲਾਗ ੂ

ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦ� ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਜਗ�ਾ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਪ�ੀਿਖਆ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਰੋਟੋਕਾਲ 

ਿਜਵ� ਿਕ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆ ਂਸੀਲ� ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤ� ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। 

 

 

 

ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਖਾਕਾ ਿਚੱਤਰ ਨਾਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

 

ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਫਾਰਮੂਲਾ: ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਕ�ਮਵਾਰ ਖੱੁਲ�ਣਗੇ, ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਿਜ� ਿਜ� ਚੋਣ� ਨ� ੜੇ 

ਆ�ਣਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਚੋਣ� ਤ� 10 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਖੱੁਲਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਚੋਣ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਿਤੰਨ ਿਦਨ 

ਪਿਹਲ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ। 

 

ਕਾ�ਟੀ ਭਰ ਿਵਚ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਦੇ ਸਥਾਨ� ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ VCA ਨ�  ਹੇਠ ਿਦੱਤ ੇਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ 

ਜੂਨ 2018 ਚੋਣ� ਦੇ 58,000 ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ� ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਨ: 

 

ਚੋਣ� ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਦਨ ਪ�ਤੀ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦ ੇਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ� 

ਦੀ ਿਗਣਤੀ 

ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ 

10 50,000 2 

3 10,000 6 

 

ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਚੋਣ ਤ� ਸਨੀਵਾਰ ਤੇ ਛੁੱ ਟੀਆ ਂਸਮੇਤ, 10 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤ� ਸਾਮ 5 ਵਜੇ ਖੱੁਲ�ੇ ਰਿਹਣਗੇ, ਅਤੇ ਚੋਣ� ਵਾਲੇ ਿਦਨ 

ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ ਤ� ਸਾਮ 8:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲ�ੇ ਰਿਹਣਗੇ। 

 

ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਾ�ਟੀ ਵੱਲ� ਭਾਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ 

ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਇਕ ਸਪੈਿਨਸ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਵਰਕਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਸਭ ਤ� ਹਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸਨ ਕਿਮਸਨ 

14201 ਦੀਆਂ ਸਰਤ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਾ�ਟੀ ਇੱਕ ਚੰਗ ੇਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। 

 

ਬੈਲਟ ਡ�ੌਪ-ਆਫ ਬੌਕਸ: 5 ਜੂਨ, 2018 ਦੀਆ ਂਚੋਣ� ਲਈ ਕੁਲ 4 ਬੈਲਟ ਡ�ੋਪ-ਆਫ ਬਾਕਸ� ਲਈ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਹਰ 15,000 ਰਿਜਸਟਰਡ 

ਵੋਟਰ� ਲਈ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਡਰਾਪ-ਆਫ ਬਾਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਲਟ ਡਰਾਪ-ਆਫ ਬਾਕਸ ਚੋਣ ਦੇ ਿਦਨ ਤ� ਘੱਟੋ ਘੱਟ 28 

ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਿਨਯਮਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੱੁਲ�ਣਗੇ। ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੈਲਟ 
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ਡਰਾਪ-ਆਫ ਬਾਕਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਖੱੁਿਲ�ਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡ�ਾਇਵ ਅਪ ਪਹੰੁਚਯੋਗ 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 ਇੱਕ ਸੂਚੀ, 

ਨਾਲ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। 

 

ਵੋਿਟੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 

MCROV 5 ਜੂਨ, 2018 ਦੀਆ ਂਪ�ਾਇਮਰੀ ਚੋਣ� ਲਈ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਵੋਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ (DVS) ਤ� ਪੂਰੀ ਤਰ� ਨਵ� ਇਮੇਜ ਕਾਸਟ ਵੋਿਟੰਗ 

ਿਸਸਟਮ (ICVS) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ। ICVS ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਇਮੇਜ ਕਾਸਟ ਐਕਸ (ICX) ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਮਾਰਿਕੰਗ 

ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਕ�ਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਲਟ ਿਪ�ੰ ਿਟੰਗ (MBP) ਮਾਿਡਊਲ ਸਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ MCROV ਨੰੂ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� 

ਿਵਚ ਸਾਰੀਆ ਂਲੋੜ�ਦੀ ਭਾਸਾਵ� ਿਵਚ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੋਟ ਿਪ�ੰ ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਵੇਗਾ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, MCROV ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਲਈ DVS 

ਿਰਮੋਟ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਵੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ ਪ�ਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਇੱਕ ਪਹੰੁਚਯੋਗ VBM ਬੈਲਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦ ੇਹਨ।  

 

ICVS ਿਵੱਚ ਤਸਵੀਰ ਿਖੱਚਣ ਅਤੇ ਆਿਡਟ-ਮਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟ ਸਕੈਨਰ� ਦੀ ਨਵੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। 

 

 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਵਚ ਿਨ�ਜੀ ਕੰਿਪਊਟਰ� ਦਾ ਇੱਕ ਨ� �ਟਵਰਕ MCROV ਚੋਣ ਸੂਚਨਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਸਸਟਮ (EIMS) ਨਾਲ 

ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸੰਬੰਧ ਰਾਹ� ਜੋਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ। EIMS ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ (VoteCal) ਦੁਆਰਾ ਪ�ਬੰਿਧਤ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟਰੇਸਨ ਨਾਲ 

ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸਨ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ 

ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰੇਸਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। 

 

ਿਵੱਤੀ ਪ�ਭਾਵ 

ਇਸ ਸਮ� VCA ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਿਵਧਾਿਨਕ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਿਵੱਤੀ ਪ�ਭਾਵ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। 
 
5 ਜੂਨ, 2018 ਦੀਆ ਂਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਚੋਣ� ਆਪਣੀ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਵ� ਆਲ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ / ਵੋਟ 

ਕ�ਦਰ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਨਵ� ਚੋਣ ਕਾਨੰੂਨ ਦੋਵ� ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਜੋ ਿਕ ਜੂਨ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣ� ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੱੁਖ 

ਗਵਰਨਰੀਅਲ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮ� ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਇਹਨ� ਨਵ� ਕਾਨੰੂਨ� ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ�ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਰ ਿਵੱਚ ਕਾ�ਟੀਆ ਂਲਈ 

ਚੋਣ ਖਰਚ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ VCA ਕੋਲ ਇਹਨ� ਨਵ� ਿਵਧਾਿਨਕ ਅਿਧਕਾਰ� ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਅਿਤਿਰਕਤ ਖ਼ਰਿਚਆ ਂਨੰੂ ਘਟਾਉਣ 

ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 
ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, VCA ਖੁਦ ਸੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚੇ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਥੋੜ ੇਸਮ� ਿਵਚ ਚੋਣ� ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਲੰਬ ੇਸਮ� ਤੱਕ 

ਖੱੁਲ�ੇ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾ�ਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਤੈਨਾਤ ਰਿਹਣਗੇ ਿਜਨ� � ਦੀ ਪ�ਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨਾਲ� ਵਧੇਰੇ 

ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਦੀਆਂ ਗੁੰ ਝਲਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੋੜ� ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਅਿਤਿਰਕਤ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲ�ਿਕ, 350 ਪੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਜਗ�ਾ 50 ਤ� ਘੱਟ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� 

ਕਾ�ਟੀ ਨੰੂ ਿਮਹਨਤ ਦੀ ਬੱਚਤ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ।  
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ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਅਤੇ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਨ� ਕਸਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਵ� ਸਾਜੋ 

ਸਾਮਾਨ, ਸੈਟ ਅਪ, ਟੈਸਿਟੰਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜ� 

ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਮਾਡਲ ਿਵਚ ਨਵ� ਵੋਿਟੰਗ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵਚ ਿਵੱਤੀ ਿਨਵੇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਪੋਿਲੰਗ ਸਥਾਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਪਗ ਅੱਧਾ ਖਰਚਾ 

ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਖੇ�ਤਰ ਿਵੱਚ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਅੱਧ ਤ� ਵੀ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

 

ਿਸੱਟਾ 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਵੋਿਟੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਚੋਣ� 

ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਨਵ� ਿਵਧੀ ਨੰੂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰ� ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ� ਨੰੂ ਕਈ 

ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਿਮਲੇ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਿਜਿਲ�ਆ,ਂ ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਜਿਲ�ਆਂ, ਨੰੂ ਨਵ� ਆਲ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ / ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਚੋਣ ਮਾਡਲ 

ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜ� ਵਧੀਆਂ ਕੁਸਲਤਾਵ� ਅਤੇ ਘੱਟ ਹੋਏ ਿਬਲ ਯੋਗ ਖਰਿਚਆ ਂਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵ� ਚੋਣ ਮਾਡਲ ਵੋਟਰ ਦੀ ਿਹੱਸੇਦਾਰੀ 

ਵਧਾਉਣ, ਅਸਮਰਥਤਾਵ� ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ� ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਵੋਿਟੰਗ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ 

ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਸਾਡ ੇਚੋਣ� ਦੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ�ਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ। 

 

ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਵੋਟਰਜ਼ ਦਫਤਰ ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਵੋਟਰ� ਲਈ ਸਟੋਰ ਿਵੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ� ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸਾਿਹਤ ਹੈ। ਅਸ� 

ਸਹੀ, ਪਾਰਦਰਸੀ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਚੋਣ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹ�, ਿਜਸ ਤੇ ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ 

ਿਵਸਵਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। 
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ਸੈਕਸਨ 1 - ਵੋਟਰ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਪਲਾਨ 
   

ਆਮ ਜਰੂਰਤ� 

 

1-A ਇਕ ਪਹੁੰ ਚ ਵਾਲੇ ਫ਼ੋਰਮੈਟ ਿਵਚ ਵੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦ ੇਵੋਟਰ� ਨੂੰ  ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਅਿਜਹੀ ਬੈਲਟ ਦੀ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ , ਅਖ਼ਬਾਰ�, ਰੇਡੀਓ ਅਤ ੇਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਸਮੇਤ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤ�। 
§4005(a)(10) (I)(i)(II), §4005(a)(10)(I)(i)(VIII) 

 

MCROV ਇੱਕ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਫੋਰਮੈਟ ਿਵੱਚ ਇੱਕ VBM ਬੈਲਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

ਦੇ ਭਾਗ 1-B ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਾਿਕਆ ਂਅਤੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ 

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੈ: 

1)  ਸਥਾਨਕ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ (ਸਟੇਸਨ� ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ)* 

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

3)  ਰੇਡੀਓ (ਸਟੇਸਨ� ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ)* 

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

5) ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਭਾਈਵਾਲ�, ਅਪੰਗਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਸਥਾਵ�, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇਦਾਰ�, ਿਵਸੇਸ ਿਜਿਲਆ,ਂ ਸਕੂਲੀ ਿਜਿਲ�ਆ,ਂ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਗਠਨ�, ਿਵਸਵਾਸ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਗਠਨ� ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ� ਵਰਗੇ ਸਮੂਹ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ। 

ਗਰੱੁਪ / ਸੰਸਥਾਵ� / ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਲ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਚੱੁਿਕਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜ� ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਡਉਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਿਜਸਨੰੂ ਅੰਿਤਕਾ G ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

6) ਮੀਡੀਆ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੈਸਨ 

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

8) ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਘੋਸਣਾਵ�, ਕਾ�ਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟਲੇਟ� ਨੰੂ ਵੱਡ ੇਪੱਧਰ ਤੇ ਵੰਿਡਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

 

 *ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱਚ ਸਥਾਨਕ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ / ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸਨ ਨਹ� ਹਨ ਜ ੋਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤ ੇਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ 

ਿਨਵਾਸੀਆ  ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਦ ੇਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਖੇਤਰੀ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ / ਰੇਡੀਓ 

ਸਟੇਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ ੈ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਫ�ੇਸਨ� , ਸੀਏ ਿਵਚ ਸਿਥਤ ਹਨ ਅਤ ੇ ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਕ�ਦਰੀ ਘਾਟੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦ ੇਹਨ।  ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਖੇਤਰੀ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ / ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸਨ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ 

ਕਰੇਗਾ ਹਾਲ�ਿਕ ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ  ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਿਹਦਾ ਹ ੈ ਿਕ 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦਰਸ਼ਕ ਉਨ� � ਕਾ�ਟੀਆ  ਂਤ� ਹੋਣਗੇ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੈ।  ਵੋਟਰ� ਨੂੰ  

ਉਲਝਣ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਿਸਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 

ਇਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਦ ੇਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਨ�  ਵੋਟਰ� ਨੂੰ  ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ 

ਇੰਟ�ਨਸ ਗ�ਾਸ ਰੂਟਸ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਜਹਨ� ਦਾ ਸਾਡ ੇVAAC, LAAC ਅਤ ੇਕਿਮਊਿਨਟੀ ਚੋਣ� ਦ ੇਵਰਿਕੰਗ 

ਗਰੁੱ ਪ ਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰਗ� ਿਵਚ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ� ਵਲ�  ਨ�  ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।  ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ� ਨ�  ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਿਦੱਤਾ 

ਹ ੈਆਪਣ ੇਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜਹਨ� ਵੋਟਰ� ਦ ੇਪਿਹਲ� ਹੀ ਿਰਸ਼ਤ ੇਕਾਇਮ ਹਨ ਉਹਨ� ਵਲ�  ਲੋਕਲ ਸੰਸਥਾਵ�, 
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ਸਮੂਹ� ਅਤ ੇਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਆਊਟਰੀਚ ਦ ੇਯਤਨ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਿਜਆਦਾਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵ� 

ਹਨ।  ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਭਾਈਵਾਲ� ਦ ੇਨਾਲ 30 ਪਰੇਜ਼ੇਟ�ਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 

ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ।  ਪਰੇਜ਼ੇਟ�ਸ਼ਨ ਜ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਪਰੇਜ਼ੇਟ�ਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੰਿਤਕਾ G ਿਵਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਵੀ ਇਹ ੋ ਿਜਹੀ ਸੂਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜ ੋ ਿਕ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ' ਤ ੇਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, 

ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਿਧਰ� ਇਹ ਚੁਣ ਸਕਦ ੇਹਨ ਿਕ ਉਹ ਕਦ� ਅਤ ੇਿਕਥ ੇਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹਨ।  

 

ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਾਨ ਵੋਿਟੰਗ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਅਤ ੇ

ਿਡਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ; ਅਤ,ੇ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਿਰਮੋਟ ਐਕਸੈਿਸਬਲ ਵੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ (RAVBM) ਪ�ੋਗਰਾਮ ਰਾਹ� ਬੇਨਤੀ 

ਕਰਨ, ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਹੰੁਚ ਯੋਗ ਬੈਲਟ ਜਮ�� ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।   

 

 

 

1-B   ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ ਤੇ ਵੋਟਰ� ਨੂੰ  ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ  

§4005(a)(10) (I)(i)(III) 

 

MCROV ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ� ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੇ 

ਹਾਜ਼ਰੀਨ� ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। MCROV ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਡ ੇਵੋਟਰ� ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਿਕਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਵੋਿਟੰਗ ਸਾਜ਼ੋ-

ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਪ�ਦਰਸਨ ਪੇਸ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 

ਭਾਈਵਾਲ�, ਅਤੇ LAAC ਅਤੇ VAAC ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਕਵ� ਮੌਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ। MCROV ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਖੇਤਰ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਵੋਟਰ� ਕੋਲ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਵੋਿਟੰਗ ਿਵਕਲਪ� ਬਾਰੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ, ਪਰ ਇਹਨ� ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:   

1) ਿਵਭਾਗ ਦੇ VAAC ਅਤੇ LAAC   

a. ਬੈਠਕ� ਿਵੱਚ ਵੋਿਟੰਗ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਪ�ਦਰਸਨ ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅੱਪਡੇਟ ਸਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ 

b. VAAC ਅਤੇ LAAC ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪੇਸ ਕੀਤਾ 

 

2) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਸਕ� ਨੂੰ  ਪੇਸਕਾਰੀਆਂ 

a. ਗੁਆਂਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸਨ� 

b. ਕਾ�ਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੁਪਰੀਵਾਇਜ਼ਰਸ 

c. ਿਸਟੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ 

d. ਿਸਟੀ ਕ�ਸਲ� ਅਤੇ ਿਸਟੀ ਕਲਰਕ 

e. ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਫੀਸੀਅਲ� ਦਾ ਟਾਊਨ ਹਾਲ 

f. ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਬੋਰਡ 

g. ਿਵਸੇਸ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਬੋਰਡ 

h. ਕਾ�ਟੀ ਕ�ਦਰੀ ਕਮੇਟੀਆ ਂਅਤ ੇਰਾਜਨੀਤਕ ਕਮੇਟੀਆਂ 

i. ਿਵਸਵਾਸ ਅਧਾਿਰਤ ਭਾਈਚਾਰੇ 
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j. ਭਾਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ  

k. ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵ� (ਿਜਵ� ਿਕ ਸੋਰੋਿਪਸਟਿਮਸਟ, ਰੋਟਰੀ, ਕੀਿਵਿਨਸ,) 

l. ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆ ਂ

ਿਪਛਲੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਸਮਾਗਮ� ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਿਜੱਥੇ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਐਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ�ਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਅੰਿਤਕਾ 

G ਿਵੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

 

 

 

1-C ਵੋਟਰ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਲਈ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਵਰਤ�।    

 §4005(a)(10) (I)(i)(VII) 

 

ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵੋਿਟੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ MCROV ਲੋੜ�ਦ ੇ

ਸਰੋਤ� ਨੰੂ ਖਰਚੇਗਾ। ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ� ਤ� ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚ ਬਜਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਨ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣ� ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਿਤਕਾ E ਿਵਚ ਿਦਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

 

 

1-D ਵੋਟਰ� ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਚੋਣ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਵੋਟਰ ਸਹਾਇਤਾ 

ਹਾੱਟਲਾਈਨ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ 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 ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਵਾਰ, ਮੇਲ ਰਾਹ� ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਟੂ 

ਡਾਰੇਕਟ ਕਾਨਟੇਕਟ ਿਵੱਚ ਬੈਲਟ ਚੋਣ, ਬੈਲਟ ਡ�ੌਪ ਆਫ ਸਥਾਨ, ਤਾਰੀਖ� ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਵੋਟ ਸ�ਟਰ ਦੀਆਂ ਥ�ਵ�, 

ਤਾਰੀਖ� ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਿਰਮੋਟ ਅਸੈਿਸਬਲ ਵੋਟ ਬਾਈ ਮੇਲ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ 

ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਅਿਤਿਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।   

 

 

1-E  ਇੱਕ ਿਵਕਲਿਪਕ ਭਾਸਾ ਿਵੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜ� ਇੱਕ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ VBM ਲਈ ਪੋਸਟੇਜ-ਪੇਡ 

ਪੋਸਟਕਾਰਡ 

 §4005(a)(8)(B)(iii) 

 

ਸਾਰੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ� ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆ ਂਭਾਸਾਵ� ਿਵਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ ਬਦਲਵ� 

ਰੂਪ ਿਵਚ VBM ਬੈਲਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਦੋਭਾਸਾਈ ਕਾ�ਟੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਸਟੇਜ-

ਪੇਡ ਪੋਸਟਕਾਰਡ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਪੋਸਟਕਾਰਡ ਨੰੂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ MCROV ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ 

ਿਨਰਦੇਸ� ਨੰੂ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।    
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MCROV ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (www.votemadera.com) ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੇਜ਼ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੋਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਜਦ� ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਚੋਣ 

ਪ�ਸਾਸਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੋਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਨਤਕ ਪ�ੇਜ਼�ਟੇਸ਼ਨ, 

ਿਵਕਸਤ ਇਨਫੋਗ�ਾਿਫਕ, ਜਨਤਕ ਨ� ਿਟਸ, ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਕੋਲੇਟਰਲ ਦੇ ਿਡਿਜਟਲ ਵਰਜ਼ਨ ਅਤੇ LAAC/VAAC ਏਜੰਡ, ਿਮੰਟ� 

ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਵੋਟ ਸ�ਟਰ� 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ 

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਿਵੱਚ ਿਦਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਿਦਤੀ ਗਈ ਅਿਤਿਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਢੁਕਵ� ਭਾਗ� 

ਿਵੱਚ ਮੁਖਾਿਤਬ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

  

 
 

 

 

ਭਾਸਾ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ 

§4005(a)(10) (I)(i)(I) 

 

MCROV ਨ�  ਸਤੰਬਰ 2017 ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਲ�ਗਵੇਜ ਐਕਸੈਸੀਿਬਿਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (LAAC) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜੀਹ ਵੋਟਰ� ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ 

ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। LAAC ਿਵੱਚ ਸਥਾਨਕ ਿਨਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਾ�ਟੀ ਦ ੇਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਭਾਸਾ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਰਫ� ਵਕਾਲਤ 

ਕਰਦ ੇਹਨ।   

 

1-F ਆਗਾਮੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵੋਟਰ� ਨੂੰ  ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੂੰ  ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੀਿਡਆ ਦ ੇਨਾਲ, 

ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ  ਪ�ਫੁੱ ਲਤ ਕਰਨਾ 

 §4005(a)(10) (I)(i)(I) 

 

ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਮਾਡਲ, ਵੋਿਟੰਗ ਿਵਕਲਪ�, ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟੋਲ-ਫ�ੀ ਪਹੰੁਚ ਹੋਟਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ 

ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਝੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਇਨ� � ਨੰੂ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: 

1) ਸਥਾਨਕ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ (ਸਟੇਸਨ� ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ)* 

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

3) ਰੇਡੀਓ (ਸਟੇਸਨ� ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ)* 

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

5) ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਭਾਈਵਾਲ�, ਅਪੰਗਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਸਥਾਵ�, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇਦਾਰ�, ਿਵਸੇਸ ਿਜਿਲਆਂ, ਸਕੂਲੀ ਿਜਿਲ�ਆ,ਂ ਭਾਈਚਾਰੇ 

ਅਧਾਰਤ ਸੰਗਠਨ�, ਿਵਸਵਾਸ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਗਠਨ� ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ� ਵਰਗੇ ਸਮੂਹ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ  
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6) ਮੀਡੀਆ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੈਸਨ 

7) ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਘੋਸਣਾਵ�, ਕਾ�ਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟਲੇਟ� ਨੰੂ ਵੱਡ ੇਪੱਧਰ ਤੇ ਵੰਿਡਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

8) ਕਾ�ਟੀ ਿਵਭਾਗ (ਿਜਵ� ਿਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸੇਵਾਵ�, ਮਨੱੁਖੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਨੁਭਵ ਸੇਵਾਵ�, ਪੜਤਾਲ, ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ 

ਸੇਵਾਵ�) 

 

* ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱਚ ਸਥਾਨਕ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ / ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸਨ ਨਹ� ਹਨ ਜ ੋਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤ ੇਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ 

ਿਨਵਾਸੀਆ  ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦ ੇਹਨ।  ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਦ ੇ ਿਨਵਾਸੀਆ  ਂਨੂੰ  ਖੇਤਰੀ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ / 

ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਫ�ੇਸਨ� , ਸੀਏ ਿਵਚ ਸਿਥਤ ਹਨ ਅਤੇ 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਕ�ਦਰੀ ਘਾਟੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦ ੇਹਨ।  ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਖੇਤਰੀ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ / ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸਨ� ਤੱਕ 

ਪਹੁੰ ਚ ਕਰੇਗਾ ਹਾਲ�ਿਕ ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ  ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਿਹਦਾ 

ਹ ੈ ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦਰਸ਼ਕ ਉਨ� � ਕਾ�ਟੀਆਂ ਤ� ਹੋਣਗ  ੇ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹ।ੈ 
ਵੋਟਰ� ਨੂੰ  ਉਲਝਣ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਿਸਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।    

ਇਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਦ ੇਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਨ�  ਵੋਟਰ� ਨੂੰ  ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ 

ਇੰਟ�ਨਸ ਗ�ਾਸ ਰੂਟਸ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਜਹਨ� ਦਾ ਸਾਡ ੇVAAC, LAAC ਅਤ ੇਕਿਮਊਿਨਟੀ ਚੋਣ� ਦ ੇਵਰਿਕੰਗ 

ਗਰੁੱ ਪ ਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰਗ� ਿਵਚ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ� ਵਲ�  ਨ�  ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।  ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ� ਨ�  ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਿਦੱਤਾ 

ਹ ੈਆਪਣ ੇਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜਹਨ� ਵੋਟਰ� ਦ ੇਪਿਹਲ� ਹੀ ਿਰਸ਼ਤ ੇਕਾਇਮ ਹਨ ਉਹਨ� ਵਲ�  ਲੋਕਲ ਸੰਸਥਾਵ�, 

ਸਮੂਹ� ਅਤ ੇਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਆਊਟਰੀਚ ਦ ੇਯਤਨ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਿਜਆਦਾਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵ� 

ਹਨ।  ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਭਾਈਵਾਲ� ਦ ੇਨਾਲ 30 ਪਰੇਜ਼ੇਟ�ਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 

ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ।  ਪਰੇਜ਼ੇਟ�ਸ਼ਨ ਜ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਪਰੇਜ਼ੇਟ�ਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੰਿਤਕਾ G ਿਵਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਵੀ ਇਹ ੋ ਿਜਹੀ ਸੂਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜ ੋ ਿਕ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ' ਤ ੇਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, 

ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਿਧਰ� ਇਹ ਚੁਣ ਸਕਦ ੇਹਨ ਿਕ ਉਹ ਕਦ� ਅਤ ੇਿਕਥ ੇਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹਨ।  

 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਨੰੂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਿਨਸਾਨਾ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ PSA ਤੇ 

ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ PSA ਿਸਰਫ ਮੈਡੇਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸਕ� 

ਤੱਕ ਪਹੰੁਚੇਗੀ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੋਟਰ� ਦੀ ਉਲਝਨ ਨੰੂ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਮਾਿਧਅਮ 

ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।  

 

ਚੋਣ ਪ�ਸਾਸਨ ਯੋਜਨਾ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਨ�  ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਤ� ਚੋਣ 

ਕੋਡ 14201 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵ� ਭਾਸਾ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤ� ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ। 2018 ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਲਈ, ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਪਿਹਲੀ 

ਵਾਰ ਕੂਝ ਸੀਿਮਤ ਹੱਦ� ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾਵ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰ� ਲਈ ਪ�ਿਕਿਰਆ 

ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, MCROV ਨ�  7 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੰੂ ਇਸ EAP ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਿਰਿਸ਼ਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਪਿਰਿਸ਼ਸਟ ਅੰਿਤਕਾ 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 ਨੰੂ ਚੂਨਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦਾ 

ਹੈ। 
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1-G ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ 

 §4005(a) (10) (I)(i)(V) 

 

MCROV ਭਾਸਾਈ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਵੋਟਰ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟਰੇਸਨ ਫਾਰਮ ਤੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਭਾਸਾ 

ਤਰਜੀਹ ਿਵਕਲਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸਾਡੀ ਭਾਸਾ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਰਾਹ� ਜ� ਈ-

ਮੇਲ ਰਾਹ� ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਿਕਸੇ ਚੋਣ� ਦੌਰਾਨ ਉਨ� � ਦੀ ਭਾਸਾ ਤਰਜੀਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਿਨਸ ਦੋਵ� ਿਵਚ 

ਛਾਪੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

 

 

1-H ਭਾਸਾਈ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਦ ੇਵੋਟਰ� ਲਈ ਵੋਟਰ ਿਸੱਿਖਆ ਵਰਕਸਾਪ 

 4005(a)(10)(I)(i)(VI),  §4005(a)(10)(I)(i)(VI)(ia) 

 

MCROV ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਦੀਆ ਂ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆ ਂ ਲੋੜ�ਦੀਆਂ ਭਾਸਾਵ� ਿਵੱਚ� ਹਰੇਕ ਲਈ ਦੋ-ਭਾਸੀ ਵੋਟਰ ਿਸੱਿਖਆ 

ਵਰਕਸਾਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਸਮ� ਮੈਡੇਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜ�ਦੀਆਂ ਭਾਸਾਵ�, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਸਪੇਿਨਸ਼ ਅਤੇ 

ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। 

 

ਇਹ ਵਰਕਸਾਪ 2018 ਦੇ ਬਸੰਤ ਿਵੱਚ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਮਾਡਲ ਵੋਿਟੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਕਾ�ਟੀ 

ਦੇ ਭਾਸਾਈ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਖਾਸ ਭਾਸਾ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਸ਼ਕ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆ ਂਵਰਕਸਾਪ� ਦੇ ਭਾਸਾ ਿਵਸੇਸ ਦੁਭਾਸੀਏ ਹੋਣਗੇ। ਵਰਕਸਾਪ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

ਵਰਕਸਾਪ� ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇਟਰਲ (Collateral) ਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮ� ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਜਵ� ਹੀ 

ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ MCROV ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.votemadera.com ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

1-I ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ� ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਘੋਸਣਾ   

 §4005(a) (10) (I)(i)(IX) 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ� ਅਤੇ ਟੋਲ-ਫ�ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਟਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਭਾਸਾਈ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰ� ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ 

MCROV ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਘੋਸਣਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੇਗਾ। PSA ਨੰੂ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਭਾਸਾ ਦੇ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ� ਰਾਹ� 

ਵੰਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਅਪੰਗਤਾ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ 
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MCROV ਨ�  ਅਪ�ੈਲ 2017 ਿਵੱਚ ਵੋਿਟੰਗ ਐਕਸੈਿਬਿਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (VAAC) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤ� ਜੋ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ 

ਵੋਟਰ� ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। VAAC ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ� ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੈ ਜੋ ਅਪੰਗਤਾ 

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 ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਿਵਚ 

ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਚੋਣ ਪ�ਸਾਸਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ 

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ�ਿਕ�ਆ ਿਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਚੋਣ ਿਵਸੇਸ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।   

 

ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਸਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ: 

1) ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਵੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ (VBM) ਬੈਲਟ ਿਮਲੇਗੀ   

2) ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਵੋਿਟੰਗ 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 ਇੱਕ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 

ਕਰਨ, ਿਨਸਾਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮ�� ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ।   

 

1-K ਕਾ�ਟੀ ਚੋਣ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਕਵ� ਇਸ ਸੈਕਸਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ  ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ 

ਿਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: ਅਪੰਗਤਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੰਗਠਨ� ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ, ਿਜਨ� � ਦੀ ਤਰਫ� ਵਕਾਲਤ ਕਰਦ ੇਹਨ, 

ਜ� ਅਪਾਹਜ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਸਾਮਲ ਹਨ।  ਕਾ�ਟੀ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਯੋਗ 

ਵੋਟਰ� ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਿਸੱਿਖਆ ਵਰਕਸਾਪ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰਨਗੇ।   

 §4005(a)(10)(I)(i)(VI), §4005(a)(10)(I)(i)(VI)(ib) 

 

ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਮਾਡਲ, ਵੋਿਟੰਗ ਿਵਕਲਪ� (RAVBM ਸਮੇਤ), ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਪਹੰੁਚ ਹੋਟਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਸਮੇਤ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ� � ਨੰੂ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: 

1) ਸਥਾਨਕ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ (ਸਟੇਸਨ� ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ)* 

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

ਿਨਊਜ਼) 

3) ਰੇਡੀਓ (ਸਟੇਸਨ� ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ)* 

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

5) ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਭਾਈਵਾਲ�, ਅਪੰਗਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਸਥਾਵ�, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇਦਾਰ�, ਿਵਸੇਸ ਿਜਿਲਆਂ, ਸਕੂਲੀ ਿਜਿਲ�ਆ,ਂ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਗਠਨ�, ਿਵਸਵਾਸ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਗਠਨ� ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ� ਵਰਗੇ ਸਮੂਹ� ਤੱਕ 

ਪਹੰੁਚ  

6) ਮੀਡੀਆ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੈਸਨ  
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7) ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਘੋਸਣਾਵ�, ਕਾ�ਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟਲੇਟ� ਨੰੂ ਵੱਡ ੇਪੱਧਰ ਤੇ ਵੰਿਡਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਕਾ�ਟੀ 

ਿਵਭਾਗ (ਿਜਵ� ਿਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸੇਵਾਵ�, ਮਨੱੁਖੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਨੁਭਵ ਸੇਵਾਵ�, ਪੜਤਾਲ, ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ 

ਸੇਵਾਵ�) 

 

*ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱਚ ਸਥਾਨਕ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ / ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸਨ ਨਹ� ਹਨ ਜ ੋਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤ ੇਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਦ ੇਿਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ 

ਸੇਵਾ ਕਰਦ ੇਹਨ।  ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਦ ੇਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਖੇਤਰੀ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ / ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ 

ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ ੈਿਜਨ� � ਿਵੱਚ� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਫ�ੇਸਨ� , ਸੀਏ ਿਵਚ ਸਿਥਤ ਹਨ ਅਤ ੇਿਜ਼ਆਦਾ ਕ�ਦਰੀ ਘਾਟੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦ ੇ

ਹਨ।  ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਖੇਤਰੀ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ / ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸਨ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰੇਗਾ ਹਾਲ�ਿਕ ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ  ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਿਹਦਾ ਹ ੈਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦਰਸ਼ਕ ਉਨ� � ਕਾ�ਟੀਆ  ਂਤ� ਹੋਣਗ  ੇਿਜਨ� � 

ਿਵੱਚ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੈ।  ਵੋਟਰ� ਨੂੰ  ਉਲਝਣ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਿਸਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਇਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਦ ੇਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਨ�  ਵੋਟਰ� ਨੂੰ  ਿਸੱਿਖਆ  ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਟ�ਨਸ 

ਗ�ਾਸ ਰੂਟਸ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਿਜਹਨ� ਦਾ ਸਾਡ ੇVAAC, LAAC ਅਤ ੇਕਿਮਊਿਨਟੀ ਚੋਣ� ਦ ੇਵਰਿਕੰਗ ਗਰੁੱ ਪ ਦੀਆਂ 

ਮੀਿਟੰਗ� ਿਵਚ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ� ਵਲ�  ਨ�  ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।  ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ� ਨ�  ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਿਦੱਤਾ ਹ ੈ ਆਪਣੇ 

ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜਹਨ� ਵੋਟਰ� ਦ ੇ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਿਰਸ਼ਤ ੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਉਹਨ� ਵਲ�  ਲੋਕਲ ਸੰਸਥਾਵ�, ਸਮੂਹ� ਅਤ ੇ

ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਊਟਰੀਚ ਦ ੇਯਤਨ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਿਜਆਦਾਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵ� ਹਨ।  ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, 

ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਭਾਈਵਾਲ� ਦ ੇਨਾਲ 30 ਪਰੇਜ਼ੇਟ�ਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ।  ਪਰੇਜ਼ੇਟ�ਸ਼ਨ ਜ� 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਪਰੇਜ਼ੇਟ�ਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੰਿਤਕਾ G ਿਵਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਵੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀ 

ਸੂਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜ ੋ ਿਕ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ' ਤ ੇਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਿਧਰ� ਇਹ ਚੁਣ ਸਕਦ ੇਹਨ ਿਕ 

ਉਹ ਕਦ� ਅਤ ੇਿਕਥ ੇਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹਨ।  

 

 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਨੰੂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਿਨਸਾਨਾ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ PSA ਤੇ 

ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ PSA ਿਸਰਫ ਮੈਡੇਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸਕ� 

ਤੱਕ ਪਹੰੁਚੇਗੀ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੋਟਰ� ਦੀ ਉਲਝਨ ਨੰੂ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਮਾਿਧਅਮ 

ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। 

 

ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ� ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਅਤੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, MCROV 2018 ਦੇ ਬਸੰਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਿਸੱਿਖਆ 

ਵਰਕਸਾਪ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਰਕਸਾਪ ਇਲੈਕਟ�ੌਿਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਮਾਡਲ, ਨਵ� ਵੋਿਟੰਗ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ 

ਪ�ਦਰਸਨ, ਵੋਿਟੰਗ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪਹੰੁਚ, ਬੈਲਟ ਡਰਾਪ-ਆਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਵੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਕਸਾਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਘੱਟ ੋਘੱਟ 10 

ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਘੋਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
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ਭਾਗ 2 - ਚੋਣ ਪ�ਸਾਸਨ ਯੋਜਨਾ - ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਮਾਡਲ 
 

ਮੁੱ ਖ 

2-A ਟੋਲ ਫ�ੀ ਫੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 

 §4005(a) (10) (I)(vii) 

 

MCROV ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਟੋਲ-ਫ�ੀ ਫ਼ੋਨ ਸਹੁਲਤ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ/ ਸੂਬ ੇਦੀ ਲੋੜ�ਦੀਆਂ ਭਾਸਾਵ� ਿਵੱਚ ਕਾੱਲ 

ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

 

 ਟੋਲ-ਫ�ੀ ਹੋਟਲਾਈਨ (800) 435-0509  

 

ਬੈਲਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 

 

2-B ਿਵਕਲ�ਗ ਵੋਟਰ� ਲਈ A VBM ਬੈਲਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 

 §4005(a) (10) (I)(ii) 

 

 ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਏ ਵੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ (VBM) ਬੈਲਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ 

 ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟਰ� ਨੰੂ ਇਕ VBM ਬੈਲਟ ਪੈਕੇਟ ਦਾ ਮੇਲ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਨੱਥੀ ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ VBM ਪੈਕੇਟ ਸਮੇਤ ਸਨਾਖਤੀ ਿਲਫਾਫੇ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

 ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ - ਵੋਟ ਕ�ਦਰ 

 ਸਾਰੇ ਮਾਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਤੇ ਿਤੰਨ ਸਹੂਲਤੀ ਬੈਲਟ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿਡਵਾਈਸ� 

ਿਵਚ� ਇਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਵੋਟਰ ਚੈ�ਕ ਇਨ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਇੱਕ ਸਹੂਲਤੀ ਬੈਲਟ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਇਕ ਕੀ ਕਾਰਡ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਹੂਲਤੀ ਿਡਵਾਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ 

ਹੈ। ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਿਡਸਪਲੇ, ਆਡੀਓ ਟੈਕਟਾਇਲ ਿਡਵਾਈਸ ਜ�  ਉਹਨ� ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨੀਕ ਦੁਆਰਾ 

ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ� ਨੰੂ ਿਨਜੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ ਚੁਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤੀ 

ਵੋਿਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

 ਿਰਮੋਟ ਅਸੈਿਸਬਲ VBM ਬੈਲਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ 

 ਮਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਵਰਲ�ਗ ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਿਰਮੋਟ ਅਸੈਿਸਬਲ ਵੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ (RAVBM) ਪ�ਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ 

ਸਹੂਲਤੀ ਬੈਲਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। RAVBM ਿਵਕਲ�ਗ ਵੋਟਰ� ਨੰੂ VBM ਬੈਲਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ 

ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਵੋਟਰ ਦੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ 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 ਿਵੱਚ ਰੱਖਕੇ, ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ। MCROV 
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ਿਫਲਹਾਲ ਇੱਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਿਰਮੋਟ ਅਸੈਿਸਬਲ ਵੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਿਵਕਲਪ� ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ 

ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਨਰਦੇਸ ਨੰੂ ਿਵਕਿਸਤ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 

ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਕਾ�ਟੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਿਵਿਦਅਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਮੀਿਟੰਗ� ਦੌਰਾਨ ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
 

  

 

ਇੱਕ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ ਬੈਲਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ 

 ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਿਰਪਲੇਸਮ�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 ਿਵਖ ੇਵੋਿਟੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ 

 

 ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵੋਿਟੰਗ 

 §4005(a) (10) (I)(iv) 

 

 ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਤੇ ਵੋਿਟੰਗ ਸੂਬ ੇਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਸਕਤੱਰ, MCROV ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਿਕ�ਆਵ�, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੋਣ ਕੋਡ ਦੇ 

ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੋਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀਆਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ 

ਸਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣ� ਨੰੂ ਸੀਲਡ, ਿਡਲੀਵਰਡ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ  ਅਤੇ ਇਹਨ� ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਿਵਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਿਵੱਚ ਜਰੂਰ ਹੈ ਿਕ 

ਜਦ� ਸਾਈਟ ਖੱੁਲੀ ਹੋਵੇ ਤ� ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਦੋ ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। 

 

 ਸੁਰੱਿਖਆ  ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਯੋਜਨਾਵ� 

 §4005(a)(10)(I)(iv)(VIII)  

 

  ਰੁਕਾਵਟ� ਤ� ਬਚਾਉਣਾ, ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ 

  §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 ਵੋਿਟੰਗ ਉਪਕਰਨ� ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ,  ਵੋਟਰ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਰਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਉਪਰਰਨ� ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਅਤੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਪ�ਿਕ�ਆਵ� ਕਰਨ ਦੀ 

ਿਵਸਿਤ�ਤ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਿਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। 



ਚੋਣ ਪ�ਸਾਸਨ ਯੋਜਨਾ 

19 | ਪੰ ਨਾ  

ਅੰਿਤਮ (ਅੱਪਗਰੇਡ ) 08/3/2018 V2.2 

 

 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੋਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਦੀਆ ਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੇ ਤਿਹਤ, ਸਾਰੇ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਪਾਵਰ ਆਊਟੇਜ ਦੀ 

ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਬੈਟਰੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ� ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਲ ਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾ�ਟੀ ਸੇਿਰਫ ਅਤੇ 

ਸਥਾਨਕ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ� ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਸਥਾਨ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਨੰੂ 

ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਈਡਂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 

ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਿਥਤੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ� ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਿਕਤਾਬਚਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

 

 MCROV ਇਕ ਪੋਿਲੰਗ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿਵਘਨ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ 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� ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਿਵਚ ਿਦਸਾ-ਿਨਰਦੇਸਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਿਲਸ, ਸੂਬ ੇਦੇ 

ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤ� ਿਕ ਵੋਟਰ� ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸ�ਤੀ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਜ� ਬੈਲਟ-ਡਰਾਪ-ਆਫ 

ਸਾਇਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਅਿਤਿਰਕਤ ਸੂਚਨਾਵ�, ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਰਾਹ� ਉਸ 

ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਵਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਬੰਦ 

ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ, ਤਾ ਜ� ਸਟਾਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੋਣ ਕੋਡ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਿਰੰਗ ਅਤੇ ਿਫਿਨਿਸੰਗ 

ਿਦਸਾ ਿਨਰਦੇਸ� ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵੋਿਟੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਵੋਿਟੰਗ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰੇਗਾ। MCROV ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਵ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ 

ਨੰੂ ਿਵਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

 

 

 

2-D ਵੋਟ ਕ�ਦਰ: ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਗਣਤੀਆਂ, ਸਥਾਨ, ਅਤ ੇਪ�ਕਾਸਨ ਦ ੇਸਮ� ਉਪਲਬਧ ਖੇਤਰ ਦ ੇਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਸਮ� 

 §4005(a) (10) (I)(vi) 

 

 

 ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ 

 §4005(a) (10) (I)(vi)(I) 

 

 54,398 ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ� ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ MCROV ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 2 ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ� ਦੇ ਿਦਨ ਤ� 

ਪਿਹਲ� ਦਸ ਿਦਨ ਲਈ ਖੱੁਲ�ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਿਤਿਰਕਤ 4 ਵੋਟ ਕ�ਦਰ 3 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਅਤ ੇਚੋਣ ਿਦਨ ਲਈ ਖੱੁਲਣਗੇ। 

 

 

 ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤ ੇਕੰਮ 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�ੇਸਨ ਫਾਈਲ ਤ� ਇਕੱਤਰ 

ਕੀਤ ੇਗਏ ਡੈਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦ ੇ ਹੋਏ MCROV ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਡਰਾਪ ਬਾਕਸ ਸਿਥਤੀਆ ਂਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈਕਸਨ 4005(a) (10) (B) ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਪਦੰਡ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 

 ਸਥਾਨ� ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ�ਕਾਸਨ ਦੇ ਸਮ� ਜਾਰੀ ਹੈ। MCROV ਦਾ ਉਦੇਸ ਪ�ਿਸੱਧ, ਪੂਰੀ ਤਰ�� 

ਅਸੈਿਸਬਲ ਸਹੂਲਤ� ਲਈ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਘੰਟੇ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਿਦਨ 

ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤ� ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲ�ੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਨੰੂ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਮਡੇਰਾ ਦੇ ਸਿਹਰ (2), ਚੌਚੀਲਾ ਦੇ ਸਿਹਰ, ਓਕਹਰਸਟ, 

ਕੋਅਰਸੇਗੋਲਡ ਅਤੇ ਮਾਡੇਰਾ ਰ�ਚੋਸ ਖੇਤਰ। ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮ� ਨੰੂ ਅੰਿਤਕਾ 'A' ਿਵਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਹਰ ਚੋਣ ਲਈ ਿਟਕਾਣੇ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਹਰ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਨੰੂ 

ਿਦੱਤ ੇਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਿਵਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

 ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਸਥਾਨ� ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮ� ਬਾਰੇ ਸਭ ਤ� ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਿਤਕਾ A ਿਵਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

 2-E ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ  ਂਦੀ ਤੈਨਾਤੀ:   

 §4005(a)(10)(I)(vi)(IX)  

 

MCROV ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।   
 

2-F ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ� ਲਈ ਸੇਵਾਵ� 

 §4005(a)(10)(I)(vi)(X)   

 

ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਪੂਰੀ ਤਰ� ਨਾਲ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਵੋਿਟੰਗ ਉਪਕਰਣ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆ ਂ

ਚੋਣ� ਿਵੱਚ ਵਰਤ� ਲਈ ਇਨ� � ਿਡਵਾਈਸ� ਨੰੂ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ 

ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ 

ਉਪਕਰਣ� ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ, ਅਪਾਹਜ ਵੋਟਰ� ਸਮੇਤ ਉਪਕਰਣ� ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਿਮਲੇਗੀ, 

ਉਪਕਰਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਤ� ਿਨਪਟਣ ਅਤ ੇਉਪਕਰਨ� ਦੇ ਸਹੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਮਲੇਗੀ। 

 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, MCROV ਟ�ੇਨਰ ਨੰੂ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਖਲਾਈ ਦਵੇਗਾ, ਿਵਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। MCROV ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਅਪਾਹਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਤਰਫ� ਜ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਵਸੇਸ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ� � ਨੰੂ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

2-G ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਦਾ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਲੇਆਉਟ 

 §4005(a)(10)(I)(vi)(XI)  
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ਲੇਆਉਟ ਿਦਸਾ ਿਨਰਦੇਸ� ਦੀ ਵਰਤ� ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤ� ਿਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਵੋਿਟੰਗ ਬੂਥ ਅਤੇ 

ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਮਾਰਿਕੰਗ ਉਪਕਰਨ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਿਕ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾ ਸਕੇ। ਲੇਆਉਟ ਵੋਟਰ� ਦੀਆਂ ਪਹੰੁਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਪ�ਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸੀਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ 

ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਮੂਨਾ ਲੇਆਉਟ ਲਈ ਅੰਿਤਕਾ B ਵੇਖੋ।  

 

ਬੈਲਟ ਡ�ੋਪ ਬੌਕਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ   

 

2-H ਬੈਲਟ ਡ�ੌਪ ਬਾਕਸ: ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸਥਾਨ, ਅਤ ੇਪ�ਕਾਸਨ ਦ ੇਸਮ� ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਉਪਲਬਧ ਸੰਚਾਲਨ ਦ ੇਘੰਟ ੇ 

 §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 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਬੈਲਟ ਡ�ੌਪ ਬਾਕਸ ਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 

ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਚੋਣ� ਦੇ ਿਦਨ ਤ� 28 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਅਤ ੇਚੋਣ� ਦੇ ਿਦਨ ਖੱੁਿਲ�ਆ ਹੈ। 

 

 ਹਰੇਕ ਬੈਲਟ ਡ�ੌਪ ਬਾਕਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਘੰਟੇ  

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

 

  

 

MCROV ਦਾ ਉਦੇਸ ਪ�ਿਸੱਧ, ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਹੰੁਚਯੋਗ 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�ਕਾਸਨ ਦੇ ਸਮ� ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡ�ੌਪ ਬਾਕਸ� ਅਤੇ 

ਉਨ� � ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੰਿਤਕਾ C ਿਵਚ ਪ�ਦਰਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਡ�ੋਪ ਬਾਕਸ ਿਟਕਾਣੇ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤੇ 

ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਿਵਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

 

 ਵੋਟਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਬਾਹਰੀ ਡ�ੋਪ ਬਾਕਸ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡ�ੋਪ ਬਾਕਸ 

ਸਥਾਨ ਦ ੇਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ।  

 

 

ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਅਤ ੇਡ�ੌਪ ਬਾਕਸ ਸਥਾਨ ਨਕਸ ੇ

 

2-I ਸਥਾਨ ਨਕਸ਼ ੇ
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 §4005(a)(10)(I)(vi)(V)  

 

ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡ�ੌਪ ਬਾੱਕਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਦਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਅੰਿਤਕਾ D ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਕਸੇ ਅੱਪਡੇਟ 

ਕੀਤ ੇਜਾਣਗ ੇਿਕ�ਿਕ ਸਥਾਨ� ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।   

 

 

ਹੋਰ ਿਵਚਾਰਯੋਗ ਮੁੱ ਦ ੇ

 

2-J ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਅਤ ੇਬੱਚਤ 
 §4005(a)(10)(I)(v), §4005(g)(2)  

 

 

ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚਤ� ਨੰੂ ਅੰਿਤਕਾ E ਿਵਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ 

ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਵਸਥਾਰਤ ਲੋੜ� ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਿਵਚ ਵਾਧੇ ਦੀ 

ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, MCROV ਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਅਮਲ ਵੋਿਟੰਗ ਉਪਕਰਨ� ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ 

ਲੋੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲਾਗਤ ਬਚਾਏਗਾ। 
 

ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਚੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, MCROV ਇੱਕ ਚੋਣ ਲਾਗਤ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗੀ, 

ਜੋ ਿਕ MCROV ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

2-K ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਤ� ਬਾਅਦ 

 

 ਉਪ-ਿਵਭਾਜਨ (g) ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ�ਦਾ, ਵੋਟਰ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪਰੂਣ ਅਸਮਰਥਤਾਵ� 

ਨਾਲ ਿਨਪਟਣਾ  
 §4005(a)(10)(I)(iii)  

 

 

 

ਵੋਟਰਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਚੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, MCROV ਵੋਟਰ� ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀਆ ਂ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਦੀ 

ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਕਸਨ 4005 (ਜੀ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠ�  ਕੀਤ ੇਗਏ ਡੇਟਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ� ਤ� ਿਨਵੇਸ 

ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। MCROV ਵਸਤੂ ਤ� ਵਸਤੂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਸਮਾਨਤਾਵ� ਨੰੂ 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 ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ 

MCROV ਸੈਕਸਨ 4005 (ਜੀ) ਿਵਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੰੂ ਅੰਕੜਾ ਡੇਟਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 
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ਅੰਿਤਕਾ ਦੀ ਸੂਚੀ 
 

 

ਅੰਿਤਕਾ A - ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਸਥਾਨ ਅਤ ੇਘੰਟੇ 

  

ਅੰਿਤਕਾ B - ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਨਮੂਨਾ ਲੇਆਉਟ  

 

ਅੰਿਤਕਾ C - ਡ�ੌਪ ਬਾਕਸ ਿਟਕਾਣੇ ਅਤੇ ਘੰਟੇ  

 

ਅੰਿਤਕਾ D -              ਸਥਾਨ ਨਕਸੇ 

ਵੋਟ ਕ�ਦਰ - 11 ਿਦਨ 

ਵੋਟ ਕ�ਦਰ - 4 ਿਦਨ 

ਡ�ੌਪ ਬਾਕਸ 

 

 

ਅੰਿਤਕਾ E - ਬਜਟ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 

 

ਅੰਿਤਕਾ F - ਚੋਣ ਪ�ਸਾਸਨ ਯੋਜਨਾ ਪਿਰਿਸ਼ਸ਼ਟ 

 

ਅੰਿਤਕਾ G - ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਿਥਆ ਂਅਤੇ ਨ� ੜ�ਲੇ ਸਮਾਗਮ� ਦੀ ਸੂਚੀ 
 



ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਸਸ ਯੋਜਸ਼ 
 

ਅੰਿਤਕ਼ A 

 

ਅੰਿਤਕ਼ A  
 
ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਸਥ਼ਸ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ  

 
1. ਮੈਡੇਰ਼ ਕ਼�ਟੀ ਸਰਕ਼ਰੀ ਕ�ਦਰ - ਲੌਬੀ 

200 ਡਬਿਲਊ. ਚੌਥੀ ਗਲੀ (ਫੋਰਥ ਸਟ�ੀਟ) 

ਮੈਡੇਰ਼, ਸੀਏ 93637 

ਕੰਮ ਦ਼ ਿਦਸ / ਘੰਟੇ:  10/27/2018 – 11/05/2018 8:00 ਪੁ.ਦੁ. – 5:00 ਬ਼.ਦੁ. 

   11/06/2018 (ਚੋਣ� ਦ਼ ਿਦਸ) 7:00 ਪੁ.ਦੁ. – 8:00 ਬ਼.ਦੁ.   

     
2.  ਓਖੁਰਸਟ ਕਿਮਊਸਟੀ ਸ�ਟਰ -ਪਵੇਿਲਯਸ 

 39800 ਰੋਡ 425B  

                ਓਖੁਰਸਟ, ਸੀਏ 93644 

ਕੰਮ ਦ਼ ਿਦਸ / ਘੰਟੇ:  10/27/2018 – 11/05/2018 8:00 ਪੁ.ਦੁ. – 5:00 ਬ਼.ਦੁ. 

   11/06/2018 (ਚੋਣ� ਦ਼ ਿਦਸ) 7:00 ਪੁ.ਦੁ. – 8:00 ਬ਼.ਦੁ. 

     
3. ਿਸਟੀ ਆਫ ਚੌਿਚਲ਼ ਿਸਿਵਕ ਸ�ਟਰ - ਕ�ਸਲ ਚ�ਬਰਜ਼ 

130 ਐਸ. ਦੂਜੀ ਗਲੀ (ਸੈਿਕੰਡ ਸਟ�ੀਟ) 

ਚੌਿਚੱਲ਼, ਸੀਏ 93610 

ਕੰਮ ਦ਼ ਿਦਸ / ਘੰਟੇ:  11/03/2018 – 11/05/2018 8:00 ਪੁ.ਦੁ. – 5:00 ਬ਼.ਦੁ. 

   11/06/2018 (ਚੋਣ� ਦ਼ ਿਦਸ) 7:00 ਪੁ.ਦੁ. – 8:00 ਬ਼.ਦੁ. 

 
4. ਿਲਬਰਟੀ ਹ਼ਈ ਸਕੂਲ - ਿਥਏਟਰ (ਮੈਡੇਰ਼ ਰ�ਚੋਜ਼) 

12220 ਰੋਡ 36 

ਮੈਡੇਰ਼, ਸੀਏ 93636 

ਕੰਮ ਦ਼ ਿਦਸ / ਘੰਟੇ:  11/03/2018 – 11/05/2018 8:00 ਪੁ.ਦੁ. – 5:00 ਬ਼.ਦੁ. 

   11/06/2018 (ਚੋਣ� ਦ਼ ਿਦਸ) 7:00 ਪੁ.ਦੁ. – 8:00 ਬ਼.ਦੁ. 

 
5. ਓਕ ਕਰੀਕ ਸੀਸੀਅਰ ਿਲਿਵੰਗ ਕਮਯੂਿਸਟੀ – ਕਲੱਬਹ਼ਉਸ 

46041 ਰੋਡ 415 

ਕੋਰਸਗੋਲਡ, ਸੀਏ 93614 

ਕੰਮ ਦ਼ ਿਦਸ / ਘੰਟੇ:  11/03/2018 – 11/05/2018 8:00 ਪੁ.ਦੁ. – 5:00 ਬ਼.ਦੁ. 

   11/06/2018 (ਚੋਣ� ਦ਼ ਿਦਸ) 7:00 ਪੁ.ਦੁ. – 8:00 ਬ਼.ਦੁ. 

 
6. ਜੌਸ ਵੈ�ਲਸ ਯੂਥ ਸ�ਟਰ 

701 ਈ. ਪੰਜਵ� ਗਲੀ (ਿਫਫਥ ਸਟ�ੀਟ) 

ਮੈਡੇਰ਼, ਸੀਏ 93638  

ਕੰਮ ਦ਼ ਿਦਸ / ਘੰਟੇ:  11/03/2018 – 11/05/2018 8:00 ਪੁ.ਦੁ. – 5:00 ਬ਼.ਦੁ. 

   11/06/2018 (ਚੋਣ� ਦ਼ ਿਦਸ) 7:00 ਪੁ.ਦੁ. – 8:00 ਬ਼.ਦੁ. 

 
 

*ਸਵੰਬਰ 2018 ਆਮ ਚੋਣ ਲਈ ਇਹ ਸਥ਼ਸ ਉਪਲਬਧ ਸਹ� ਹੈ।  ਉਸੇ ਭ਼ਈਚ਼ਰੇ ਿਵੱਚ ਇਕ ਬਦਲਵ� ਥ� ਸੂੰ  ਿਸਰਧ਼ਿਰਤ ਕੀਤ਼ ਜ਼ਵੇਗ਼ ਅਤੇ 

ਇਸਸੂੰ  ਜੂਸ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣ� ਤ� ਤੁਰੰਤ ਬ਼ਅਦ ਜ਼ਰੀ ਕੀਤ਼ ਜ਼ਵੇਗ਼।  



ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਸਸ ਯੋਜਸ਼ 
 

ਅੰਿਤਕ਼ B 

 

ਅੰਿਤਕ਼ B 
 
ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦ਼ ਸਮਸੂ਼ ਖ਼ਕ਼ (ਲੇਆਉਟ)  

 
ਹੇਠ� ਇਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਖ਼ਕੇ (ਲੇਆਉਟ) ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦ਼ ਸਮਸੂ਼ ਿਦਤ਼ ਿਗਆ ਹੈ।  ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦ਼ ਸੈ�ਟਅੱਪ ਇਸ 

ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਲ ਕੀਤ਼ ਜ਼ਵੇਗ਼, ਿਜਸ ਸ਼ਲ ਉਸ ਿਵਸੇਸ ਸ ਼ਸ ਤੇ �ਚਤਮ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤ਼ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਿਸਪੁੰ ਸਤ਼ ਪ�ਦ਼ਸ ਕੀਤੀ 

ਜ਼ਵੇਗੀ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

English Punjabi 
Sample Voter Center Layout ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦ਼ ਸਮੂਸ਼ ਖ਼ਕ਼ (ਲੇਆਉਟ)  

Voter Information ਵੋਟਰ ਦੀ ਜ਼ਣਕ਼ਰੀ 

Voting booths (Voters using paper ballot) ਵੋਿਟੰਗ ਬੂ  (ਵੋਟਰ ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ ਦ਼ ਇਸਤੇਮ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) 

ICX ਆਈ.ਸੀ.ਐਕਸ. 

ICX ਆਈ.ਸੀ.ਐਕਸ. 

ICX ਆਈ.ਸੀ.ਐਕਸ. 

Voter check in ਵੋਟਰ ਦ਼ ਅੰਦਰ ਆਉਣ਼ 

Vote Center Ballot Box ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਬੈਲਟ ਬ਼ਕਸ 

Ballot Issue Clerk ਬੈਲਟ ਮ਼ਮਲੇ ਦ਼ ਕਲਰਕ 

Ballot Printer ਬੈਲਟ ਿਪ�ੰ ਟਰ 

CVR Clerk ਸੀ.ਵੀ.ਆਰ. ਕਲਰਕ 

Voter Look Up ਵੋਟਰ ਦ਼ ਭ਼ਲ ਕਰਸ਼ (ਵੋਟਰ ਲੁਕ ਅਪ) 

Voter Look Up ਵੋਟਰ ਦ਼ ਭ਼ਲ ਕਰਸ਼ (ਵੋਟਰ ਲੁਕ ਅਪ) 



ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਸਸ ਯੋਜਸ਼ 
 

ਅੰਿਤਕ਼ B 

 

VBM Ballot Box ਵੀ.ਬੀ.ਐਮ. ਬੈਲਟ ਬ਼ਕਸ 

 



ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਸਸ ਯੋਜਸ਼ 
 

ਅੰਿਤਕ਼ C 

 

ਅੰਿਤਕ਼ C 
 
ਬੈਲਟ ਡ�ੌਪਬ਼ਕਸ ਸਥ਼ਸ / ਘੰਟੇ (ਅਗਸਤ 3, 2018 ਦੇ ਅਸੁਸ਼ਰ) 
 

1. ਮੈਡੇਰ਼ ਕ਼�ਟੀ ਸਰਕ਼ਰੀ ਕ�ਦਰ (ਬ਼ਹਰੀ) 

200 ਡਬਿਲਊ. ਚੌਥੀ ਗਲੀ (ਫੋਰਥ ਸਟ�ੀਟ) 

ਮੈਡੇਰ਼, ਸੀਏ 93637 

ਕੰਮ ਦੇ ਿਦਸ/ ਘੰਟੇ:  10/9/2018 – 11/05/2018 24 ਘੰਟੇ ਪ�ਤੀ ਿਦਸ*  

                                       11/06/2018(ਚੋਣ� ਦ਼ ਿਦਸ)  8:00 ਬ਼.ਦੁ.*ਬੰਦ 

         
 

2. ਓਖੁਰਸਟ ਗਰੋਸਰੀ ਆਉਟਲੇਟ 

40301 ਜੰਕਸਸ ਡਰ਼ਾਈ 

ਓਖੁਰਸਟ, ਸੀਏ 93644 

ਕੰਮ ਦ਼ ਿਦਸ / ਘੰਟੇ:  10/09/2018 – 11/05/2018 7:00 ਪੁ.ਦੁ. – 9:00 ਬ਼.ਦੁ.* 

                                           11/06/2018(ਚੋਣ� ਦ਼ ਿਦਸ)  ) 7:00 ਪੁ.ਦੁ. - 8:00 ਬ਼.ਦੁ.* 

     
 

3. ਿਸਟੀ ਆਫ ਚੌਿਚੱਲ਼ ਿਸਿਈਕ ਸ�ਟਰ (ਬ਼ਹਰੀ) 

130 ਐਸ ਦੂਜੀ ਗਲੀ (ਸੈਿਕੰਡ ਸਟ�ੀਟ) 

ਚੌਿਚੱਲ਼, ਸੀਏ 93610 

ਕੰਮ ਦ਼ ਿਦਸ / ਘੰਟੇ:  10/09/2018 – 11/05/2018 24 ਘੰਟੇ ਪ�ਤੀ ਿਦਸ *  

                                        11/06/2018(ਚੋਣ� ਦ਼ ਿਦਸ) 8:00 ਬ਼.ਦੁ.* ਬੰਦ 

                                         
      
 

4. ਸਟੇਟ ਫੂਡਜ਼ ਮ਼ਰਕੀਟ - ਮਡੈੇਰ਼ ਰੈ�ਚੋਸ 

37405 ਏਈਿਸਊ 12 # 401 

ਮੈਡੇਰ਼, ਸੀਏ 93636 

ਕੰਮ ਦੇ ਿਦਸ / ਘੰਟੇ: 10/09/2018 – 11/05/2018 7:00 ਪੁ.ਦੁ. – 9:00 ਬ਼.ਦੁ.*    

                              11/06/2018(ਚੋਣ� ਦ਼ ਿਦਸ)   7:00 ਪੁ.ਦੁ. - 8:00 ਬ਼.ਦੁ.* 

 
 



ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਸਸ ਯੋਜਸ਼ 
 

ਅੰਿਤਕ਼ C 

 

5. TBD- ਸ� ਰਥ ਫੋਰਕ, ਸੀਏ 

 
      ਕੰਮ ਦੇ ਿਦਸ / ਘੰਟੇ: 10/09/2018 – 11/05/2018 7:00 ਪੁ.ਦੁ. – 9:00 ਬ਼.ਦੁ.*    

                              11/06/2018(ਚੋਣ� ਦ਼ ਿਦਸ)   7:00 ਪੁ.ਦੁ. - 8:00 ਬ਼.ਦੁ.* 

 
 
 



ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ 
 

ਅੰਿਤਕਾ D 

 

ਅੰਿਤਕਾ D 
 
ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ  
 
11 ਿਦਨ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ 

 

 



ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ 
 

ਅੰਿਤਕਾ D 

 

4 ਿਦਨ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ  

ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਿਵਚ 11 ਿਦਨ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਵੀ ਸਾਾਮ  ਨ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ 
 

ਅੰਿਤਕਾ D 

 

ਬਮੈਟ ਡ�ੌਪ ਆਫ ਦੇ ਿਟਕਾਣੇ 
 

 



ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ 
 

ਅੰਿਤਕਾ E 

 

ਅੰਿਤਕਾ E 
 
ਬਜਟ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ  

 

ਆਉਟਰੀਚ ਗਤੀਿਵਧੀ 2014 ਪ�ਾਇਮਰੀ ਚੋਣ� 2016 ਪ�ਾਇਮਰੀ ਚੋਣ� 2018 ਪ�ਾਇਮਰੀ ਚੋਣ� 

(ਅਨੁਮਾਨਤ) 

ਅਖਬਾਰ ਪ�ਕਾਸਨ (ਕਾਨੰੂਨੀ ਨ� ਿਟਸ 

ਅਤ ੇਇਸਿਤਤਾਰ) 
$1,500 $1,500 $4,000 

ਰੇਡੀਓ PSA (ਸਿਕ�ਪਟ ਬਣਾਉਣਾ, 

ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਅਨੁਵਾਦ 

ਸੇਵਾਵ�) 

$0 $0 $3,000 

ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ PSA ((ਸਿਕ�ਪਟ 

ਬਣਾਉਣਾ, ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੀ 

ਉਪਲਬਧਤਾ, ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵ�)) 

$0 $0 $3,000 

ਵੋਟਰ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

(1-ਡੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੇਕ 

ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਿਸੱਧੀ ਮੇਲ 

ਭੇਜਨਾ) 

$0 $0 $50,000 

ਜਨਤਕ ਵਰਕਸਾਪ� / ਮੀਿਟੰਗ� (1-B 

ਿਵੱਚ ਤਵਾਲਾ ਿਦੱਤੀ ਲੋੜ�ਦੀਆਂ 

ਵਰਕਸਾਪ�, LAAC ਮੀਿਟੰਗ�, VAAC 

ਮੀਿਟੰਗ�, ਤੋਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ)  

$0 $0 $5,000 

ਉਪਕਰਨ� ਦਾ ਡੈਮੋ (1-B ਿਵੱਚ ਤਵਾਲਾ 

ਿਦੱਤੀ ਲੋੜ�ਦੀਆ ਂਵਰਕਸਾਪ�, LAAC 

ਮੀਿਟੰਗ�, VAAC ਮੀਿਟੰਗ�, ਤੋਰ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਤੇ ਵੋਿਟੰਗ ਉਪਕਰਨ� ਦਾ 

ਡੈਮੋ ਦੇਣਾ) 

$0 $0 $3,000 

    

 



ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ 

ਅੰਿਤਕਾ F 
 

 ਰੀਬੇਕਾ ਮਾਰਟੀਨਜ਼ 
ਕਾ�ਟੀ ਕਲਰਕ - ਵੋਟਰ� ਦਾ ਿਰਕਾਰਡਰ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ                                           
200 ਪੱਛਮੀ ਫੋਰਥ ਸਟਰੀਟ, ਮੈਡੇਰਾ ਸੀਏ 93637 ♦ ਟੋਲ ਫ�ੀ 1-800-435-0509; ਫੈਕਸ (559) 675-

7870 

 

    ਕਲਰਕ (559) 675-7721          ♦               ਿਰਕਾਰਡਰ (559) 675-7724             ♦            ਚੋਣ� 

(559) 675-7720 
 

www.votemadera.com 
ਅਿਤੰਕਾ F 

 

ਮਾਰਚ 7, 2018 

 

 

ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ 

ਅਟਾਰਨੀ: ਜੇਮਸ ਸ਼ਵੈਬ (James Schawb) 

1500 11ਵ� ਸਟ�ੀਟ 

ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ, ਸੀਏ 95814 

 

 

 

ਜਵਾਬ: ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਚੋਣ ਪ�ਸਾਸਨ ਯੋਜਨਾ ਪਿਰਿਸ਼ਸ਼ਟ 

 

 

ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਸ�ੀ ਸ਼ਵੈਬ (Schawb): 

 

ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡ ੇਦਫਤਰ ਨ�  ਜਨਤਕ ਮਸਵਰੇ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕ� ਤ� ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਚੋਣ ਪ�ਸਾਸਨ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਸੇ 

ਸਮ� ਚੋਣ ਕੋਡ §14201 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜ� ਨੰੂ ਨਵ� ਭਾਸਾ ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ��, ਸਾਡ ੇਡਰਾਫਟ EAP ਦਾ ਨਵ� ਲੋੜ�ਦੀ ਭਾਸਾ, 

ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮ� ਮੇਰੇ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹ� ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਹਾਲ ਹੀ 

ਿਵੱਚ ਪ�ਗਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ EAP ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  

 

ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਥਾਵ� ਤਕ ਵੋਿਟੰਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ�:  

 

1. ਅਮਰੀਕੀ ਿਸਵਲ ਿਲਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਤਰ ਤ�, ਅਪਣਾਏ ਗਏ EAP ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਿਮਲ 

ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ� ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੇਗਾ। 

 

2. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤ� ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ 

ਹੋਣਗੇ। 
 



ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ 

ਅੰਿਤਕਾ F 
 

 

 ਅੰਿਤਕਾ F 

 

3. ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤ� ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗਣ ਲਈ, ਦੋ ਹਫਿਤਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਤਕ ਜਨਤਾ ਦੀ ਿਟਪਿਣਆਂ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੋਧ 

ਨੰੂ ਉਿਚਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਜਤਨ ਕਰੇਗਾ। 

 

4. ਿਪਛਲੇ 24 ਘੰਿਟਆ ਂਿਵੱਚ, 2018 ਅਤੇ ਭਿਵਖ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਿਵੱਚ ਿਨਰੰਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁਟ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮ� ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ 

ਲ�ਗੂਏਜ ਐਸੇਸਿਬਿਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 

ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।  

 

 

 

ਅਪਣਾਇਆ ਿਗਆ EAP ਪਿਰਿਸ਼ਸ਼ਟ - ਸ਼ਵੈਬ, ਜੇਮਜ਼ (Schawb, James) 

3/7/2018 

ਪੰਨਾ 2 

 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਅਸ� ਰਾਜ ਸੱਕਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਕ ਭਾਸਾਈ ਲੋੜ� ਨੰੂ ਕਾ�ਟੀ ਚੋਣ ਦਫਤਰ� ਨੰੂ 

ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ 26 ਭਾਸਾ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ� 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹ� ਹਨ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਮੇਰੇ ਦਫਤਰ ਵਲ� ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਭਾਸਾ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ 

ਸੇਵਾਵ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆ ਂਜੋ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣ� ਿਵੱਚ 9 ਹੋਰ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਸ� ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਚੋਣ ਪ�ਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ� � ਨਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਿਕ�ਆਵ� ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ 

ਰੱਖੋ। 

 

ਸੁਭਿਚੰਤਕ, 

/ਐਸ/ ਿਰਬੇਕਾ ਮਾਰਟੀਨਜ਼ (Rebecca Martinez) 

ਰੇਬੇਟਾ ਮਾਰਟੀਨਜ਼ (Rebecca Martinez) 

ਕਾ�ਟੀ ਕਲਰਕ - ਵੋਟਰ� ਦਾ ਿਰਕਾਰਡਰ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ 

 

 



ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ 
 

ਅੰਿਤਕਾ G 
 

ਅੰਿਤਕਾ G 
ਿਮਤੀ ਸਮ� ਸਮਾਗਮ / ਪਾਰਟਨਰ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਥਾਨ 

8/9/17 10:00 ਪੁ.ਦੁ. ਚੋਣ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (VAAC) ਕਾ�ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕ�ਦਰ - ਬੋਰਡ ਚ�ਬਰਜ਼ 

8/9/17 11:00 ਪੁ.ਦੁ. ਭਾਸਾ ਪਹੰੁਚਣਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (LAAC) ਕਾ�ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕ�ਦਰ - ਬੋਰਡ ਚ�ਬਰਜ਼ 

9/5/17 4:00 ਬਾ.ਦੁ. ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਇਲੈਕਸਨਸ ਵਰਿਕੰਗ ਗਰੱੁਪ (CEW) ਕਾ�ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕ�ਦਰ – ਚੌਥੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ 

9/25/17 4:00 ਬਾ.ਦੁ. ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਇਲੈਕਸਨਸ ਵਰਿਕੰਗ ਗਰੱੁਪ (CEW) ਕਾ�ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕ�ਦਰ, ਕਮਰਾ 2005 

9/25/17 10:00 ਪੁ.ਦੁ. ਵੋਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਪ�ਦਰਸਨ ਕਾ�ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕ�ਦਰ – ਲੌਬੀ 

9/26/17 9:00 ਪੁ.ਦੁ. ਵੋਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਪ�ਦਰਸਨ ਚੌਿਚਲਾ ਿਸਿਵਕ ਸ�ਟਰ - ਕ� ਿਸਲ ਚ�ਬਰਜ਼ 

9/26/17 2:00 ਬਾ.ਦੁ. ਵੋਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਪ�ਦਰਸਨ ਮੈਡੇਰਾ ਰ�ਚੋਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸ�ਟਰ 

9/27/17 11:00 ਪੁ.ਦੁ. ਵੋਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਪ�ਦਰਸਨ 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 ਕੰਜ਼ਰਵੇਿਟਵ ਫੋਰਮ ਬੈਸਟ ਵੈਸਟਰਨ 

11/27/17 10:00 ਪੁ.ਦੁ. ਸਥਾਨਕ ਪ�ੈਸ ਬ�ੀਿਫੰਗ 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 ਮੀਿਟੰਗ - EAP ਲਈ ਸਲਾਹ ਮਸਵਰਾ ਮੀਿਟੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕ�ਦਰ - ਬੋਰਡ ਚ�ਬਰਜ਼ 

1/9/18 3:30 ਬਾ.ਦੁ. ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸਨ ਮੈਡੇਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਆਿਫਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸਨ 

1/11/18 6:00 ਬਾ.ਦੁ. ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ ਟੋਮ ਵ�ੀਲਰ ਟਾਉਨਹਾਲ ਮੀਿਟੰਗ ਓਖੁਰਸਟ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸ�ਟਰ 

1/12/18 11:00 ਪੁ.ਦੁ. ਵੋਟਰ ਿਸੱਿਖਆ - ਫੁਰਮੈਨ ਿਵਸੇਸ ਿਸੱਿਖਆ 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 ਐਜੂਕੇਸਨ 

1/24/18 6:00 ਬਾ.ਦੁ. ਭਾਸਾ ਪਹੰੁਚਣਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (LAAC) ਕਾ�ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕ�ਦਰ, ਕਮਰਾ 2005 
1/30/18 3:00 ਬਾ.ਦੁ. ਜਨਤਕ ਮੀਿਟੰਗ - ਖਰੜਾ EAP ਕਾ�ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕ�ਦਰ, ਕਮਰਾ 2005 
1/31/18 6:00 ਬਾ.ਦੁ. ਚੋਣ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ 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 



ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ 
 

ਅੰਿਤਕਾ G 
 

2/22/18 6:00 ਬਾ.ਦੁ. ਰੇਮੰਡ ਟਾਊਨਹਾਲ ਮੀਿਟੰਗ (ਸੁਪਰ ਵਹੀਲਰ) 

 

ਰੇਮੰਡ-ਨ� ਲਸ ਸਕੂਲ 

2/27/18 7:00 ਬਾ.ਦੁ. ਚੌਿਚੱਲਾ ਸ਼ਿਹਰ ਚੌਿਚੱਲਾ ਿ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. ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸਨ 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 ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (VAAC) ਕਾ�ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕ�ਦਰ, TBD 

3/27/18 6:00 ਬਾ.ਦੁ. ਯੋਸੇਮਾਈਟ ਲੇਕਸ ਪਾਰਕ ਟਾਉਨ ਹਾਲ ਮੀਿਟੰਗ (ਸੁਪਰ ਵਹੀਲਰ) ਬਲ ੂਹੇਰੋਨ ਰੇਸਟੌਰ�ਟ 

3/29/18 6:00 ਬਾ.ਦੁ. ਭਾਸਾ ਪਹੰੁਚਣਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (LAAC) ਕਾ�ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕ�ਦਰ, TBD 

3/29/18 8:30 ਪੁ.ਦੁ. ਮਾਡਰ ਰ�ਚੋਸ ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ (ਸੁਪਰ ਫ�ੇਜ਼ੀਅਰ) ਰ�ਚੋਸ 

4/3/18 10:00 ਪੁ.ਦੁ. ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮੀਿਟੰਗ 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 ਮੀਿਟੰਗ ਚੌਿਚੱਲਾ ਸਿਹਰ, 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 ਮੀਿਟੰਗ ਿਲਬਰਟੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਥੀਏਟਰ 

        

     


	MadCo Final EAP v 2.2 -Punjabi updated august 2018
	ਵੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ:
	ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੋਪ ਆਫ ਲੋਕੇਸ਼ਨ
	ਵੋਟਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
	ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
	ਸਿੱਟਾ
	ਸੈਕਸ਼ਨ 1 - ਵੋਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪਲਾਨ
	ਆਮ ਜਰੂਰਤਾਂ
	ਭਾਸ਼ਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ
	ਅਪੰਗਤਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ

	ਭਾਗ 2 - ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ - ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ
	ਬੈਲਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
	ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ
	ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੋਪ ਬੌਕਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ
	ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਬਾਕਸ ਸਥਾਨ ਨਕਸ਼ੇ
	ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਮੁੱਦੇ

	ਅੰਤਿਕਾ ਦੀ ਸੂਚੀ

	Appendix A - punjabi
	Appendix B - punjabi
	Appendix C - punjabi
	Appendix D - punjabi
	Appendix E - punjabi
	Appendix F - punjabi (1)
	Appendix G - punjabi (1)

