
ਵੋਟਰ ਾਂ ਦ  ਮੈਡੇਰ  ਕ ਉ ਾਂਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਰ 

 

 

 

 

ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ 
E.C. 4005 (a) (10) (I)   

 
 
 
 
 

                ਅੰਜਿਮ (ਫ ਈਨਲ) - 19,  ਸਤੰਬਰ 2019 

 
 



ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 

2 | ਪੰ ਨਾ  

ਅੰਤਿਮ (ਅੱਪਗਰੇਡ ) 09/19/2019 V2.2 

ਤਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ 

 

ਵੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ: ............................................................................................................................................... 3 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡਰ ੋਪ ਆਫ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ................................................................................................................. 4 

ਵੋਟਟੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ........................................................................................................................................... 5 

ਟਵੱਤੀ ਪਰਭਾਵ ................................................................................................................................................... 5 

ਟਸੱਟਾ ............................................................................................................................................................ 6 

ਸੈਕਸ਼ਨ 1 - ਵੋਟਰ ਟਸੱਟਿਆ ਅਤੇ ਪਹ ਚੰ ਪਲਾਨ ............................................................................................................... 7 

ਆਮ ਜਰੂਰਤਾਾਂ .................................................................................................................................................. 7 

ਭਾਸ਼ਾ ਘੱਟ ਟਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਟਰਆਾਂ ਨਾਲ ਟਸੱਟਿਆ ਅਤੇ ਪਹ ੰਚ ........................................................................................... 9 

ਅਪੰਗਤਾ ਭਾਈਚਾਟਰਆਾਂ ਨਾਲ ਟਸੱਟਿਆ ਅਤੇ ਪਹ ੰਚ..................................................................................................... 11 

ਭਾਗ 2 - ਚੋਣ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ - ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ ....................................................................................................... 13 

ਬੈਲਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ........................................................................................................................................... 13 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਲਈ ਜਰਰੂੀ .................................................................................................................................... 13 

ਬੈਲਟ ਡਰ ੋਪ ਬੌਕਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ............................................................................................................................. 16 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਡਰ ੌਪ ਬਾਕਸ ਸਥਾਨ ਨਕਸ਼ੇ ............................................................................................................... 16 

ਹੋਰ ਟਵਚਾਰਯੋਗ ਮ ੱਦ.ੇ....................................................................................................................................... 16 

ਅੰਟਤਕਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ................................................................................................................................................ 18 

 



ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 

3 | ਪੰ ਨਾ  

ਅੰਤਿਮ (ਅੱਪਗਰੇਡ ) 09/19/2019 V2.2 

ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ 

ਸੰਖੇਪ ਿ ਣਕ ਰੀ 

2016 ਤਿਚ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੇ ਿੋਟਰਜ਼ ਚਆੁਇਸ ਐਕਟ (VCA) ਨੰੂ ਅਪ੍ਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਕਾਨੰੂਨ (S.B. 450) ਤਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਨਾਟਕੀ ਬਦਲਾਿ 

ਕੀਿਾ। S.B. 450, 2018 ਤਿਿੱਚ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਿਾਲੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਾਕ ਕੀਿੇ ਹੋਏ ਮਿਦਾਨ ਦਆੁਰਾ ਕੋਈ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 

ਮੈਡੇਰਾ ਕਾਊਾਂਟੀ (ਅਿੇ 13 ਹੋਰ ਕਾਉਾਂਟੀਆਾਂ) ਨੰੂ ਅਤਿਕਾਰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਉਾਂਟੀਆਾਂ, ਜੋ ਇਨ੍ਾਾਂ 14 ਤਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਉਹ 2020 ਤਿਚ 

VCA ਮਾਡਲ ਅਪ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿਕਾਰਿ ਹਨ। ਮੈਡੇਰਾ ਕਾਉਾਂਟੀ ਰਤਜਸਟਰਾਰ ਆਫ ਿੋਟਰਸ (MCROV) ਨੇ 2018 ਤਿਚ VCA ਮਾਡਲ 

ਅਪ੍ਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਿਾ ਹੈ।   
 

2002 ਤਿਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਤਿਿੱਚ ਿੋਟਰਾਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਈ ਿੌਰ ਿੇ ਿੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ ਿਜੋਂ ਰਤਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਤਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਿ ਕੀਿੀ ਿਈ 

ਸੀ। ਉਦੋਂ ਿੋਂ, ਿੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ (VBM) ਦੀ ਤਿਣਿੀ 2016 ਦੀਆਾਂ ਆਮ ਚੌਣਾਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਿਾਿਾਰ ਿਿੱਿ ਕੇ ਕਾਊਾਂਟੀ ਦੇ ਰਤਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾਾਂ ਦੀ 

ਤਿਣਿੀ ਦੀ 67% ਹੋ ਿਈ ਹੈ। 
 

ਮੈਡੇਰਾ ਕਾਉਾਂਟੀ ਰਤਜਸਟਰਾਰ ਆਫ ਿੋਟਰਸ ਨੇ ਸਿੰਬਰ 2017 ਤਿਚ ਿੋਤਟੰਿ ਐਕਸੈਤਬਤਲਟੀ ਐਡਿਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (VAAC) ਅਿ ੇਲੈਂਿੁਏਜ 

ਐਕਸੈਤਬਤਲਟੀ ਐਡਿਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (LAAC) ਦੋਿਾਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕੀਿੀ। ਇਸ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ, 2017 ਦੇ ਅਿਸਿ ਮਹੀਨੇ ਤਿਚ, MCROV ਨੇ 

ਕਤਮਊਤਨਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਿਰਤਕੰਿ ਿਰੁਿੱਪ੍ (CEW) ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕੀਿੀ ਤਜਸ ਤਿਚ ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ ਸਤਿਆਚਾਰਕ, ਨਸਲੀ ਅਿੇ ਰਾਜਨੀਿਕ ਤਪ੍ਛੋਕੜ 

ਿਾਲੇ ਿਾਈਚਾਤਰਆਾਂ ਦੇ ਤਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸ਼ਾਤਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਾਂ MCROV ਨੰੂ ਜਰਰੂੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪ੍ਿ ਕੀਿੀਆਾਂ ਿਈਆਾਂ 

ਸਨ ਅਿ ੇਮੈਡੇਰਾ ਕਾਉਾਂਟੀ ਤਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਬੁਤਨਆਦੀ ਤਹਿੱਸਾ ਹੋਣਿੀਆਾਂ।  
 

ਇਿੱਕ VCA ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਡਰਾਫਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਡਤਮਨੀਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਲਾਨ (EAP) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ MCROV ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 

ਮਕਸਦ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਤਹਿੱਸੇਦਾਰਾਾਂ, ਤਹਿੱਿ ਸਮੰੂਹਾਾਂ ਅਿੇ ਿਾਸ਼ਾ ਅਿੇ ਅਪ੍ੰਿਿਾ ਸਮੂਹਾਾਂ ਸਮੇਿ ਿਾਈਚਾਤਰਆਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਿੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰਿੀਤਨਿਿਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸਿ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। MCROV ਨੇ 2 ਜਨਿਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਿਰੇ ਦੀਆਾਂ ਬੈਠਕਾਾਂ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੰੂ ਕੀਿੀਆਾਂ ਅਿ ੇ ਡਰਾਫਟ EAP 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਸਲਾਹ ਉਿੱਿ ੇਤਿਚਾਰ ਕੀਿਾ।   
 

MCROV ਨੇ ਿਿੇਰ ੇਜਨਿਕ ਇਨਪ੍ੁਟ ਲਈ ਹੋਰ ਬੈਠਕਾਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ LAAC ਅਿ ੇVAAC ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਤਹਲੀਆਾਂ ਬੈਠਕਾਾਂ 

ਕਰਮਿਾਰ 24 ਜਨਿਰੀ ਅਿੇ 31 ਜਨਿਰੀ ਨੰੂ ਹੋਣਿੀਆਾਂ, ਤਜਸ ਤਿਿੱਚ ਅਸੀ ਾਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਚ ਸ਼ਾਤਮਲ ਕਰਨਾ ਲਈ ਿਿੇਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ 

ਹਾਾਂ।  
 

ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜਨਿਕ ਤਟਿੱਪ੍ਣੀ ਦੀ ਤਮਆਦ 12 ਜਨਿਰੀ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰ ੂਅਿ ੇ 1 ਫਰਿਰੀ 2018 ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਿਜੇ ਖਿਮ 

ਹੋਿੇਿੀ, ਜੋ ਤਕ VCA ਦੀ 14 ਤਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋਂ ਿਿੱਿ ਹੈ। 30 ਜਨਿਰੀ, 2018 ਨੰੂ ਸ਼ਾਮੀ ਾਂ 3 ਿਜੇ ਇਿੱਕ ਜਨਿਕ ਸੁਣਿਾਈ, ਮੈਡੇਰਾ ਕਾਉਾਂਟੀ 

ਿਿਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਤਕ 200 ਿੇਸਟ ਫੋਰਥ ਸਟਰੀਟ, ਮੈਡਰਾ, CA 93637, ਿੇ ਸਤਥਿ ਹੈ, ਤਿਖ ੇਹੋਿੇਿੀ, ਜੋ ਤਕ VCA ਿਿੱਲੋਂ  ਿਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਯੋਜਨਾ 

ਿੇ ਜਨਿਕ ਤਟਿੱਪ੍ਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਹੈ। 
 

EAP, ਮੈਡਰਾ ਕਾਉਾਂਟੀ ਦੇ ਿੋਟਰਾਾਂ ਨੰੂ VCA ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਿੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਰ੍ਾਾਂ, ਇਿੱਥੇ ਅਸੀ ਾਂ ਿੋਟ-ਬਾਈ-

ਮੇਲ (VBM) ਦੀ ਪ੍ਰਤਕਤਰਆ, ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਅਿ ੇ ਬੈਲਟ ਡਰਾਪ੍ ਆਫ ਲੋਕੇਸ਼ਨ (BDOL), ਲਾਈ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਿਕਨੀਕ ਅਿ ੇ ਸਾਡੀ ਿੋਟਰ 

ਤਸਿੱਤਖਆ ਅਿੇ ਪ੍ਹੁੰਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। 
 

ਵੋਟ-ਬ ਈ-ਮੇਲ: 

VCA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਰਤਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾਾਂ ਨੰੂ ਚੋਣ ਿੋਂ 29 ਤਦਨ ਪ੍ਤਹਲਾਾਂ ਇਿੱਕ ਬੈਲਟ ਿੇਤਜਆ ਜਾਿੇਿਾ, ਤਜਸਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਿਾਪ੍ਸ ਕਰਨ 

ਲਈ ਇਿੱਕ ਤਲਫਾਫਾ ਿੀ ਹੋਿੇਿਾ। ਿੋਟਰ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਿਾਸ਼ਾ ਤਿਿੱਚ VBM ਬੈਲਟ ਲਈ ਿੀ ਬੇਨਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਾਹਜ 

ਿੋਟਰ, ਅਿ ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਦੇਸ਼ੀ ਿੋਟਰ, ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਿੇ ਫੌਜੀਆਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਤਰਮੋਟ ਐਕਸੈਤਸਬਲ ਿੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ ਤਸਸਟਮ 

(RAVBM) ਦਾ ਲਾਿ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੋਿਿਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਿੋਟਰਾਾਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਤਨਿੱ ਜੀ ਕੰਤਪ੍ਊ ਟਰ ਿੇ ਇਿੱਕ ਸਕਰੀਨ-ਪ੍ੜ੍ਨਯੋਿ ਫਾਰਮੇਟ ਤਿਿੱਚ ਆਪ੍ਣੇ 

ਬੈਲਟ ਿਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਕਰਨ ਅਿੇ ਤਨਸ਼ਾਨ ਲਿਾਉਣ ਦੀ ਆਤਿਆ ਦੇਿੇਿਾ। 
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ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਿੇ ਬੈਲਟ ਡਰੋਪ ਆਫ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 

VCA ਨੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਅਿ ੇਡਰੌਪ੍ਬਾਕਸ ਨੰੂ ਰਿੱਖਣ / ਸਥਾਨ ਲਈ ਤਨਸ਼ਤਚਿ ਮਾਪ੍ਦੰਡ ਸਥਾਪ੍ਿ ਕੀਿਾ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਤਕ ਿੋਟ 

ਕੇਂਦਰ ਅਿੇ ਬੈਲਟ ਡਰੋਪ੍ ਆਫ ਦੀਆਾਂ ਥਾਿਾਾਂ ਅਸਮਰਥਿਾ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾਾਂ ਲਈ ਪ੍ਹੁੰਚਯੋਿ, ਆਬਾਦੀ ਕੇਂਦਰਾਾਂ, ਜਨਿਕ ਆਿਾਜਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਿੇ ਘਿੱਟ 

ਆਮਦਨ ਿਾਲੇ ਅਿ ੇਿਾਸ਼ਾਈ ਘਿੱਟਤਿਣਿੀ ਿਾਈਚਾਤਰਆਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਤਥਿ ਹੋਣ।  
 

ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਿ ੇਬੈਲਟ ਡਰਾਪ੍-ਆਫ ਸਥਾਨਾਾਂ ਨੰੂ VAAC ਅਿ ੇਿਾਸ਼ਾ ਪ੍ਹੁੰਚਯੋਿਿਾ LAAC ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰਕ ੇਚਤੁਣਆ ਜਾਿੇਿਾ। ਇਸ ਿੋਂ 

ਇਲਾਿਾ, ਿੂਿੋਤਲਕ ਸੂਚਨਾ ਤਸਸਟਮ (GIS) ਮੈਤਪ੍ੰਿ ਸੌਫਟਿੇਅਰ, US ਜਨਿਣਨਾ ਡੇਟਾ, ਿੋਟਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਿ ੇ ਤਕਸੇ ਿੀ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ 

ਨਾਲ ਉਪ੍ਲਿੱਬਿ ਡੇਟਾ ਿੋਟਰਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਥਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਰਤਿਆ ਜਾਿੇਿਾ। 
 

ਜਦੋਂ ਡਰਾਫਟ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਿੀ ਿਈ, MCROV ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਿਾਇਆ ਸੀ ਤਕ ਪ੍ਤਹਲੇ ਦੋ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮੈਡੇਰਾ ਅਿ ੇਓਖੁਰਸਟ 

ਦੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਤਿਿੱਚ ਸਤਥਿ ਹੋਣਿੇ। 3 ਿੋਂ 6 ਿਿੱਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਚੌਤਚਲਾ, ਕੋਰਸਿੋਲਡ, ਮੈਡੇਰਾ ਅਿ ੇਮੈਡੇਰਾ ਰੈਂਚੋਸ ਦੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਤਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 

ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਿਾਇਆ ਤਿਆ ਹੈ ਤਕ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍ਬਾਕਸ ਚੌਤਚਲਾ, ਮੈਡੇਰਾ (24 ਘੰਟ/ੇ ਤਦਨ, ਡਰਾਇਿ ਅਪ੍), ਮੈਡਰਰਾ ਰੈਂਕੋਸ ਅਿੇ 

ਓਖੁਰਸਟ ਦੇ ਿਾਈਚਾਤਰਆਾਂ ਤਿਿੱਚ ਸਤਥਿ ਹੋਣਿੇ। 
 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ: ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ੋਤਲੰਿ ਸਥਾਨਾਾਂ ਿਾਾਂਿ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਿਾ, ਿੋਟਰਾਾਂ ਨੰੂ ਕਾਿਜ' ਿੇ ਜਾਾਂ ਇਕ ਪ੍ਹੁੰਚਯੋਿ ਬੈਲਟ ਮਾਰਤਕੰਿ ਯੰਿਰ ਦਾ 

ਇਸਿੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤਿਅਕਿੀਿਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮਿਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਿ ਤਦਿੱਿੀ ਜਾਿੇਿੀ। ਿੋਤਟੰਿ ਸਥਾਨਾਾਂ ਿੋਂ ਉਲਟ, ਹਾਲਾਾਂਤਕ ਿੋਟਰ 

ਆਪ੍ਣੇ ਬੈਲਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਕਾਉਾਂਟੀ ਿਰ ਤਿਿੱਚ ਤਕਸੇ ਿੀ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਿੇ ਬੈਲਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੇਨਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਿ ੇਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿੋਟਰ ਤਕਸੇ ਿੀ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਤਿਿੱਚ ਆਪ੍ਣੀ ਆਪ੍ਣੀ ਿੋਟ ਰਤਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਰਤਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਅਪ੍ਡੇਟ ਕਰਸਕਦੇ 

ਹਨ। ਤਜਹੜੇ ਿੋਟਰ ਰਤਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਿੋਂ ਪ੍ਤਹਲਾਾਂ ਰਤਜਸਟਰਡ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਏ (ਚੋਣਾਾਂ ਿੋਂ 14 ਤਦਨ ਪ੍ਤਹਲਾਾਂ), ਿੋਟ ਿਾਲੇ ਤਦਨ ਤਕਸੇ ਿੀ ਿੋਟ 

ਕੇਂਦਰ ਤਿਿੱਚ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਰਤਜਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਅਿੇ ਇਿੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਣਿੇ। 

 

ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕਾਊਾਂਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਿਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ("EMS") ਦੀ ਸੁਰਿੱਤਖਅਿ ਪ੍ਹੁੰਚ ਹੋਿੇਿੀ, ਜੋ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਅਸਲ ਸਮੇਂ, ਹਰੇਕ 

ਿੋਟਰ ਦੀ ਿੋਤਟੰਿ ਸਤਥਿੀ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਿੀ ਦੇਿੇਿੀ। ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਨੰੂ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 4 ਪ੍ਹੁੰਚਯੋਿ ਬੈਲਟ ਮਾਰਤਕੰਿ ਉਪ੍ਕਰਣਾਾਂ ਨਾਲ 

ਲੈਸ ਕੀਿਾ ਜਾਏਿਾ। ਸਾਰੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ADA ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਿੇ, ਅਿ ੇਿੋਟਰਾਾਂ ਨੰੂ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਸਥਾਨ 'ਿੇ ਹੋਣਿੇ। 
 

ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੇ ਤਿਘਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਿ ੇ ਚੋਣਾਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰਿੱਤਖਆ ਅਿ ੇ ਅਚਨਚੇਿ ਯੋਜਨਾਿਾਾਂ ਲਾਿੂ 

ਹੋਣਿੀਆਾਂ। ਜਦੋਂ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਿੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਚਿੱਲ ਤਰਹਾ ਹੋਿੇ ਿਾਾਂ ਜਿ੍ਾ ਅਿ ੇਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਪ੍ਰੀਤਖਆ ਅਿੇ ਸਥਾਪ੍ਿ ਸੁਰਿੱਤਖਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਜਿੇਂ 

ਤਕ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਾਂ ਸੀਲਾਾਂ ਅਿੇ ਸੁਰਿੱਤਖਅਿ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹਲੂਿਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸੁਰਿੱਤਖਅਿ ਕੀਿੇ ਜਾਣਿੇ। 
 
 
 

ਇਿੱਕ ਨਮੂਨਾ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਖਾਕਾ ਤਚਿੱਿਰ ਨਾਲ ਤਦਿੱਿਾ ਤਿਆ ਹੈ। 
 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਫ ਰਮੂਲ : ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਕਰਮਿਾਰ ਖੁਿੱਲ੍ਣਿੇ, ਤਜਸਦੇ ਨਾਲ ਿਿੱਿ ਤਿਣਿੀ ਤਿਿੱਚ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤਜਉਾਂ ਤਜਉਾਂ ਚੋਣਾਾਂ ਨੇੜੇ 

ਆਉਾਂਣਿੀਆਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਤਹਲੇ ਦੋ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਚੋਣਾਾਂ ਿੋਂ 10 ਤਦਨ ਪ੍ਤਹਲਾਾਂ ਖੁਿੱਲਣਿੇ ਅਿ ੇਹੋਰ ਚਾਰ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਚੋਣਾਾਂ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਿੋਂ ਤਿੰਨ ਤਦਨ ਪ੍ਤਹਲਾਾਂ 

ਪ੍ੂਰੀ ਿਰ੍ਾਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਿੇ। 
 

ਕਾਉਾਂਟੀ ਿਰ ਤਿਚ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ਦਾ ਤਨਰਿਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ VCA ਨੇ ਹੇਠ ਤਦਿੱਿ ੇਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕੀਿੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਜੂਨ 

2018 ਚੋਣਾਾਂ ਦੇ 58,000 ਰਤਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਆਿਾਰ ਿੇ ਹਨ: 
 

ਚੋਣ ਾਂ ਵ ਲੇ ਜਦਨ ਿੋਂ ਪਜਿਲ ਾਂ ਜਦਨ ਪਰਿੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦ ੇਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਾਂ 

ਦੀ ਜਿਣਿੀ 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਾਂ ਦੀ ਜਿਣਿੀ 

10 50,000 2 
3 10,000 6 

 

ਸਾਰੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਚੋਣ ਿੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਿੇ ਛੁਿੱਟੀਆਾਂ ਸਮੇਿ, 10 ਤਦਨ ਪ੍ਤਹਲਾਾਂ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਿੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਖੁਿੱਲੇ੍ ਰਤਹਣਿੇ, ਅਿੇ ਚੋਣਾਾਂ ਿਾਲੇ ਤਦਨ 

ਸਿੇਰੇ 7:00 ਿਜੇ ਿੋਂ ਸ਼ਾਮ 8:00 ਿਜੇ ਿਿੱਕ ਖੁਿੱਲੇ੍ ਰਤਹਣਿੇ। 
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ਹਰੇਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਤਿਿੱਚ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਪ੍ੰਜ ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਿੇ। ਕਾਉਾਂਟੀ ਿਿੱਲੋਂ  ਿਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਤਿਿੱਚ ਘਿੱਟ 

ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਇਕ ਸਪ੍ੈਤਨਸ਼ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਚੋਣ ਿਰਕਰ ਦੀ ਿਰਿੀ ਕੀਿੀ ਜਾਿੇਿੀ। ਇਸ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਸਿ ਿੋਂ ਹਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਤਮਸ਼ਨ 14201 

ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਿਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਿਰਿੀ ਲਈ ਕਾਊਾਂਟੀ ਇਿੱਕ ਚੰਿੇ ਯਿਨ ਕਰੇਿੀ। 
 

ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ-ਆਫ ਬੌਕਸ: 5 ਜੂਨ, 2018 ਦੀਆਾਂ ਚੋਣਾਾਂ ਲਈ ਕੁਲ 4 ਬੈਲਟ ਡਰੋਪ੍-ਆਫ ਬਾਕਸਾਾਂ ਲਈ ਕਾਊਾਂਟੀ ਦੇ ਹਰ 15,000 ਰਤਜਸਟਰਡ 

ਿੋਟਰਾਾਂ ਲਈ ਘਿੱਟ ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਬੈਲਟ ਡਰਾਪ੍-ਆਫ ਬਾਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਿ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਲਟ ਡਰਾਪ੍-ਆਫ ਬਾਕਸ ਚੋਣ ਦੇ ਤਦਨ ਿੋਂ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 28 

ਤਦਨ ਪ੍ਤਹਲਾਾਂ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੋਣਿੇ ਅਿ ੇ ਤਨਯਮਿ ਿਪ੍ਾਰਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਿੱਲ੍ਣਿੇ। ਮੈਡੇਰਾ ਕਾਉਾਂਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਿੱਕ ਬੈਲਟ 

ਡਰਾਪ੍-ਆਫ ਬਾਕਸ ਤਦਨ ਤਿਿੱਚ ਚੌਿੀ ਘੰਟੇ ਖੁਿੱਤਲ੍ਆ ਹੋਿੇਿਾ ਅਿ ੇਡਰਾਇਿ ਅਪ੍ ਪ੍ਹੁੰਚਯੋਿ ਹੋਿੇਿਾ। ਮੈਡੇਰਾ ਕਾਉਾਂਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ 200 ਿੈਸਟ 

ਫੋਰਥ ਸਟਰੀਟ, ਮੈਡੇਰਾ, CA 93637 ਿੇ ਸਤਥਿ ਹੈ।  
 

ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਿੇ ਬੈਲਟ ਡਰਾਪ੍-ਆਫ ਸਥਾਨ ਨਕਤਸ਼ਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸਿਾਤਿਿ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਿੇ ਬੈਲਟ ਡਰਾਪ੍-ਆਫ ਸਥਾਨਾਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸੂਚੀ, ਨਾਲ 

ਸ਼ਾਤਮਲ ਹੈ। 
 

ਵੋਜਟੰਿ ਿਕਨ ਲੋਿੀ 

MCROV 5 ਜੂਨ, 2018 ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਾਂ ਲਈ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਿੋਤਟੰਿ ਤਸਸਟਮ (DVS) ਿੋਂ ਪ੍ੂਰੀ ਿਰਾਾਂ ਨਿੀ ਾਂ ਇਮੇਜ ਕਾਸਟ ਿੋਤਟੰਿ 

ਤਸਸਟਮ (ICVS) ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕਰੇਿਾ। ICVS ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਤਿਿੱਚ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 3 ਇਮੇਜ ਕਾਸਟ ਐਕਸ (ICX) ਪ੍ਹੁੰਚਯੋਿ ਬੈਲਟ ਮਾਰਤਕੰਿ ਦੇ 

ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਲਟ ਤਪ੍ਰੰਤਟੰਿ (MBP) ਮਾਤਡਊਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇਿਾ ਜੋ ਪ੍ਤਹਲੀ ਿਾਰ MCROV ਨੰੂ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਤਿਚ 

ਸਾਰੀਆਾਂ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਿਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਤਿਚ ਮੰਿ 'ਿੇ ਿੋਟ ਤਪ੍ਰੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਿ ਦਿੇਿਾ। ਇਸ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ, MCROV ਉਹਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ DVS ਤਰਮੋਟ 

ਪ੍ਹੁੰਚਯੋਿ ਿੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਿੂ ਕਰੇਿਾ ਤਜਹੜੇ ਇਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚਯੋਿ VBM ਬੈਲਟ ਦੀ ਬੇਨਿੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
 

ICVS ਤਿਿੱਚ ਿਸਿੀਰ ਤਖਿੱਚਣ ਅਿ ੇਆਤਡਟ-ਮਾਰਕ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟ ਸਕੈਨਰਾਾਂ ਦੀ ਨਿੀ ਅਿਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇਿੀ। 
 
 

ਇਸ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਹਰੇਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਤਿਚ ਤਨਿੱ ਜੀ ਕੰਤਪ੍ਊਟਰਾਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਨੈਿੱ ਟਿਰਕ MCROV ਚੋਣ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਬੰਿਨ ਤਸਸਟਮ (EIMS) ਨਾਲ ਇਿੱਕ 

ਸੁਰਿੱਤਖਅਿ ਸੰਬੰਿ ਰਾਹੀ ਾਂ ਜੋਤੜਆ ਜਾਿੇਿਾ। EIMS ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ (VoteCal) ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਬੰਤਿਿ ਿੋਟਰ ਰਤਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁਤੜਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਿੋਟਰ ਰਤਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਿਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਿਾ, ਤਜਸ ਨਾਲ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਤਿਿੱਚ ਹਰੇਕ 

ਿੋਟਰ ਦੇ ਰਤਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਿ ੇਿੋਟਰ ਦੀ ਸਤਥਿੀ ਦਾ ਪ੍ਿਾ ਲਿੱਿ ਸਕੇਿਾ। 
 

ਜਵਿੱਿੀ ਪਰਭ ਵ 

ਇਸ ਸਮੇਂ VCA ਅਿ ੇਸਬੰਿਿ ਤਿਿਾਤਨਕ ਅਤਿਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਤਿਿੱਿੀ ਪ੍ਰਿਾਿ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। 

 
5 ਜੂਨ, 2018 ਦੀਆਾਂ ਰਾਜ ਿਰ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਰਿਿੱਖ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਤਕਸਮ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਤਹਲੀਆਾਂ ਹੋਣਿੀਆਾਂ, ਨਿੇਂ ਆਲ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ / ਿੋਟ 

ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ ਅਿ ੇ ਨਿੇਂ ਚੋਣ ਕਾਨੰੂਨ ਦੋਿਾਾਂ ਦੇ ਰਪੂ੍ ਤਿਿੱਚ, ਜੋ ਤਕ ਜੂਨ 2018 ਦੀਆਾਂ ਚੋਣਾਾਂ ਲਈ ਪ੍ੂਰੀ ਿਰ੍ਾਾਂ ਲਾਿੂ ਕੀਿ ੇ ਜਾਣਿੇ। ਮੁਿੱਖ 

ਿਿਰਨਰੀਅਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣ ਤਿਿੱਚ ਇਿੱਕੋ ਸਮੇਂ ਿੇ ਆ ਰਹੇ ਇਹਨਾਾਂ ਨਿੇਂ ਕਾਨੰੂਨਾਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਿ ਪ੍ਰਿਾਿ ਕਰਕ ੇਰਾਜ ਿਰ ਤਿਿੱਚ ਕਾਉਾਂਟੀਆਾਂ ਲਈ 

ਚੋਣ ਖਰਚ ਿਿੱਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ VCA ਕੋਲ ਇਹਨਾਾਂ ਨਿੇਂ ਤਿਿਾਤਨਕ ਅਤਿਕਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਤਿਿ ਅਤਿਤਰਕਿ ਖ਼ਰਤਚਆਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ 

ਦਾ ਪ੍ਰਿਾਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 
ਇਸ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ, VCA ਖੁਦ ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਖਰਚੇ ਕਰੇਿਾ ਜੋ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤਿਚ ਚੋਣਾਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੰੂ ਿਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਿਿੱਕ ਖੁਿੱਲੇ੍ 

ਰਤਹਣਿੇ ਅਿ ੇਕਾਉਾਂਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਿੈਨਾਿ ਰਤਹਣਿੇ ਤਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੀ ਘੰਟ ੇਦੀ ਦਰ ਰਿਾਇਿੀ ਪ੍ੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਿਿੇਰੇ ਹੋਿੇਿੀ। 

ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਿੁੰਝਲਿਾ ਅਿ ੇਿਕਨਾਲੋਜੀ ਲੋੜਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਿਨ ਲਈ ਅਤਿਤਰਕਿ ਤਸਖਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਿ 

ਹੋਏਿੀ। ਹਾਲਾਾਂਤਕ, 350 ਪ੍ੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਜਿ੍ਾ 50 ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਰਜੁ਼ਿਾਰ ਦੇ ਨਿੀਜੇ ਿਜੋਂ ਕਾਉਾਂਟੀ ਨੰੂ 

ਤਮਹਨਿ ਦੀ ਬਿੱਚਿ ਮਤਹਸੂਸ ਹੋਿੇਿੀ।  
 

ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਅਿ ੇਕਾਊਾਂਟੀ ਦੇ ਿੋਟਰ ਰਤਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਤਿਚਕਾਰ ਬਹਿੁ ੇਸੁਰਿੱਤਖਅਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਿੇਂ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ, 

ਸੈਟ ਅਪ੍, ਟੈਸਤਟੰਿ ਅਿੇ ਸਹਾਇਿਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਰਚੇ ਿਿਣਿੇ। ਹਾਲਾਾਂਤਕ, ਿੋਟਰਜ਼ ਚਆੁਇਸ ਐਕਟ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਸਿੱਟੇ ਿਜੋਂ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 

ਮਾਡਲ ਤਿਚ ਨਿੀ ਾਂ ਿੋਤਟੰਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਚ ਤਿਿੱਿੀ ਤਨਿੇਸ਼ ਰਿਾਇਿੀ ਪ੍ੋਤਲੰਿ ਸਥਾਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਿਪ੍ਿ ਅਿੱਿਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਤਕਉਾਂਤਕ 

ਇਸ ਖੇਿੱਿਰ ਤਿਿੱਚ ਇਕਾਈਆਾਂ ਦੀ ਅਿੱਿ ਿੋਂ ਿੀ ਘਿੱਟ ਤਿਣਿੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
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ਜਸਿੱਟ  

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿੋਟਰਜ਼ ਚਆੁਇਸ ਐਕਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤਿਚ ਿੋਤਟੰਿ ਪ੍ਰਤਕਤਰਆ ਤਿਚ ਸਿ ਿੋਂ ਮਹਿੱਿਿਪ੍ੂਰਨ ਸੁਿਾਰ ਹੈ। ਚੋਣਾਾਂ 

ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਨਿੀ ਾਂ ਤਿਿੀ ਨੰੂ ਸਫਲਿਾਪ੍ੂਰਿਕ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਊਾਂਟੀ ਦੇ ਿੋਟਰਾਾਂ ਅਿ ੇਿਾਿ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਅਤਿਕਾਰ ਖੇਿਰਾਾਂ ਨੰੂ ਕਈ 

ਫਾਇਦੇ ਅਿ ੇਮੌਕੇ ਤਮਲੇ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਤਜਤਲ੍ਆਾਂ, ਨਿਰ ਤਨਿਮ ਅਿ ੇਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਤਲ੍ਆਾਂ, ਨੰੂ ਨਿੇਂ ਆਲ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ / ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਚੋਣ ਮਾਡਲ ਦੇ 

ਨਿੀਜੇ ਿਿੱਜੋਂ ਿਿੀਆਾਂ ਕੁਸ਼ਲਿਾਿਾਾਂ ਅਿੇ ਘਿੱਟ ਹੋਏ ਤਬਲ ਯੋਿ ਖਰਤਚਆਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਾਾਂ ਚੋਣ ਮਾਡਲ ਿੋਟਰ ਦੀ ਤਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 

ਿਿਾਉਣ, ਅਸਮਰਥਿਾਿਾਾਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾਾਂ ਨੰੂ ਿਿੇਰੇ ਪ੍ਹੁੰਚਯੋਿਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਿੋਤਟੰਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਾਂ ਅਿ ੇ ਿਕਨਾਲੋਜੀ ਨੰੂ ਤਬਹਿਰ 

ਬਣਾਉਣ, ਅਿ ੇਸਾਡੇ ਚੋਣਾਾਂ ਦੀ ਬੁਤਨਆਦੀ ਸੁਰਿੱਤਖਆ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਿ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਪ੍ਰਿਾਿ ਪ੍ਾਿੇਿਾ। 
 

ਮੈਡੇਰਾ ਕਾਊਾਂਟੀ ਰਤਜਸਟਰਾਰ ਿੋਟਰਜ਼ ਦਫਿਰ ਮੈਡੇਰਾ ਕਾਉਾਂਟੀ ਿੋਟਰਾਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਤਿਿੱਚ ਕਈ ਸੁਿਾਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿੁ ਉਿਸ਼ਾਤਹਿ ਹੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਸਹੀ, 

ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਿ ੇਤਨਰਪ੍ਿੱਖ ਚੋਣਾਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿੱਿੇ ਿਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਿੱਖਦੇ ਹਾਾਂ, ਤਜਸ ਿੇ ਮੈਡੇਰਾ ਕਾਉਾਂਟੀ ਦੇ ਿੋਟਰਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਤਿਸ਼ਿਾਸ ਹੋ 

ਸਕੇ। 
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ਸੈਕਸ਼ਨ 1 - ਵੋਟਰ ਜਸਿੱਜਖਆ ਅਿੇ ਪਿ ੰਚ ਪਲ ਨ 
   

ਆਮ ਿਰੂਰਿ ਾਂ 

 

1-A ਇਕ ਪਿ ੰਚ ਵ ਲੇ ਫ਼ੋਰਮੈਟ ਜਵਚ ਵੋਟ-ਬ ਈ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਿ  ਦ ੇਵੋਟਰ ਾਂ ਨੰੂ ਸੂਜਚਿ ਕਰਨ ਅਿੇ ਅਜਿਿੀ ਬੈਲਟ ਦੀ 

ਬੇਨਿੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਅਖ਼ਬ ਰ ਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਅਿੇ ਟੈਲੀਜਵਜ਼ਨ ਸਮੇਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਿੋਂ। 
§4005(a)(10) (I)(i)(II), §4005(a)(10)(I)(i)(VIII) 

 
MCROV ਇਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚਯੋਿ ਫੋਰਮੈਟ ਤਿਿੱਚ ਇਿੱਕ VBM ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੇਿਾ ਅਿੇ ਇਸ ਦਸਿਾਿੇਜ਼ ਦੇ 

ਿਾਿ 1-B ਤਿਿੱਚ ਦਿੱਸੇ ਿਏ ਸਾਰੇ ਖਾਤਕਆਾਂ ਅਿੇ ਿਰੀਤਕਆਾਂ ਦਾ ਇਸਿੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਜਹੇ ਇਿੱਕ ਬੈਲਟ ਦੀ ਬੇਨਿੀ ਕਰਨ ਦੀ 

ਪ੍ਰਤਕਤਰਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਿਾ, ਜੋ ਤਕ ਹੇਠ ਤਲਖੇ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹੈ: 

1)  ਸਥਾਨਕ ਟੈਲੀਤਿਜ਼ਨ (ਸਟੇਸ਼ਨਾਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਿਾ ਜਾਣਾ ਹੈ)* 

2)  ਅਖ਼ਬਾਰਾਾਂ (ਮੈਡੇਰਾ ਕਾਊਾਂਟੀ ਤਿਿੱਚ ਆਮ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਬਾਰ: ਮੈਡੇਰਾ ਤਟਰਤਬਊਨ, ਤਸਏਰਾ ਸਟਾਰ, ਚੌਤਚਲਾ ਤਨਊਜ਼) 

3)  ਰੇਡੀਓ (ਸਟੇਸ਼ਨਾਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਿਾ ਜਾਣਾ ਹੈ)* 

4)  ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਿੇ ਤਿਿਾਿ ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ (@MaderaElections, @MaderaCounty) 

5) ਕਤਮਊਤਨਟੀ ਿਾਈਿਾਲਾਾਂ, ਅਪ੍ੰਿਿਾ ਐਡਿੋਕੇਟ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ, ਚਣੇੁ ਹੋਏ ਅਹਦੇੁਦਾਰਾਾਂ, ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਤਲਆਾਂ, ਸਕੂਲੀ ਤਜਤਲ੍ਆਾਂ, 

ਿਾਈਚਾਰੇ ਅਿਾਰਿ ਸੰਿਠਨਾਾਂ, ਤਿਸ਼ਿਾਸ ਆਿਾਤਰਿ ਸੰਿਠਨਾਾਂ ਅਿ ੇਜਨਿਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰਾਾਂ ਿਰਿੇ ਸਮੂਹਾਾਂ ਿਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ। 

ਿਰੁਿੱਪ੍ / ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ / ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸੂਚੀ ਤਜਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਰਤਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫਿਰ ਿਲੋਂ  ਪ੍ਤਹਲਾਾਂ ਹੀ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕੀਿਾ ਜਾ 

ਚੁਿੱਤਕਆ ਹੋਿ ੇਅਿ ੇਪ੍ਾਰਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਿ ੇਜਾਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਡਉਲ ਕੀਿਾ ਹੋਿੇ, ਤਜਸਨੰੂ ਅੰਤਿਕਾ G ਤਿਿੱਚ ਦੇਤਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

6) ਮੀਡੀਆ ਉਪ੍ਲਬਿਿਾ ਸੈਸ਼ਨ 

7) ਕਾਉਾਂਟੀ ਤਿਿਾਿ (ਤਜਿੇਂ ਤਕ ਤਸਹਿ ਅਿ ੇਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ, ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਹਾਇਿਾ, ਅਨੁਿਿ ਸੇਿਾਿਾਾਂ) 

8) ਜਨਿਕ ਸੇਿਾ ਘੋਸ਼ਣਾਿਾਾਂ, ਕਾਊਾਂਟੀ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟਲੇਟਾਾਂ ਨੰੂ ਿਿੱਡੇ ਪ੍ਿੱਿਰ ਿੇ ਿੰਤਡਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ 
 

 *ਮੈਡੇਰ  ਕ ਉ ਾਂਟੀ ਜਵਿੱਚ ਸਥ ਨਕ ਟੈਲੀਜਵਜ਼ਨ / ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਿੀ ਾਂ ਿਨ ਿੋ ਮ ਿੱਖ ਿੌਰ ਿੇ ਮੈਡੇਰ  ਕ ਉ ਾਂਟੀ ਦੇ 

ਜਨਵ ਸੀਆਾਂ ਦੀ ਸੇਵ  ਕਰਦ ੇਿਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਿ ਏ, ਮੈਡੇਰ  ਕ ਉ ਾਂਟੀ ਦੇ ਜਨਵ ਸੀਆਾਂ ਨੰੂ ਖੇਿਰੀ ਟੈਲੀਜਵਜ਼ਨ / ਰੇਡੀਓ 

ਸਟੇਸ਼ਨ ਦ ਆਰ  ਸੇਵ  ਜਦਿੱਿੀ ਿ ਾਂਦੀ ਿੈ ਜਿਨ੍ ਾਂ ਜਵਿੱਚੋਂ ਜਜ਼ਆਦ ਿਰ ਫਰੇਸਨੋ, ਸੀਏ ਜਵਚ ਸਜਥਿ ਿਨ ਅਿੇ ਜਜ਼ਆਦ  

ਕੇਂਦਰੀ ਘ ਟੀ ਖੇਿਰ ਦੀ ਸੇਵ  ਕਰਦੇ ਿਨ। ਮੈਡੇਰ  ਕ ਊ ਾਂਟੀ ਖੇਿਰੀ ਟੈਲੀਜਵਜ਼ਨ / ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਾਂ ਿਿੱਕ ਪਿ ੰਚ 

ਕਰੇਿ  ਿ ਲ ਾਂਜਕ ਖੇਿਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਕਸ ੇਵੀ ਉਪਯੋਿਿ  ਨੰੂ ਜਧਆਨ ਜਵਿੱਚ ਰਿੱਖਣ  ਜਵਿੱਚ ਰਿੱਖਣ  ਚ ਜਿਦ  ਿੈ ਜਕ 

ਜਜ਼ਆਦ ਿਰ ਦਰਸ਼ਕ ਉਨ੍ ਾਂ ਕ ਊ ਾਂਟੀਆਾਂ ਿੋਂ ਿੋਣਿੇ ਜਿਨ੍ ਾਂ ਜਵਿੱਚ ਵੋਟਰਜ਼ ਚ ਆਇਸ ਐਕਟ ਲ ਿੂ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ। ਵੋਟਰ ਾਂ ਨੰੂ 

ਉਲਝਣ ਿੋਂ ਬਚ ਉਣ ਲਈ ਿਰ ਕਜੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਿੀ ਿ ਵੇਿੀ 

ਇਸ ਿਿੱਦਬੰਦੀ ਨੰੂ ਘਟ ਉਣ ਲਈ, ਮੈਡੇਰ  ਕ ਉ ਾਂਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਰ ਦੇ ਦਫ਼ਿਰ ਨੇ ਵੋਟਰ ਾਂ ਨੰੂ ਜਸਿੱਜਖਆ ਦੇਣ ਲਈ 

ਇੰਟੇਂਨਸ ਿਰ ਸ ਰੂਟਸ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਿ ਕੀਿੀ ਿੈ, ਜਿਿਨ ਾਂ ਦ  ਸ ਡੇ VAAC, LAAC ਅਿੇ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਚੋਣ ਾਂ ਦ ੇਵਰਜਕੰਿ 

ਿਰ ਿੱਪ ਦੀਆਾਂ ਮੀਜਟੰਿ ਾਂ ਜਵਚ ਸਟੇਕਿੋਲਡਰ ਾਂ ਵਲੋਂ  ਨੇ ਸ ਝ ਅ ਜਦਿੱਿ  ਜਿਆ ਸੀ। ਸਟੇਕਿੋਲਡਰ ਾਂ ਨੇ ਇਿ ਸੰਕੇਿ 

ਜਦਿੱਿ  ਿੈ ਆਪਣੇ ਭ ਈਚ ਜਰਆਾਂ ਜਵਿੱਚ ਜਿਿਨ ਾਂ ਵੋਟਰ ਾਂ ਦ ੇਪਜਿਲ ਾਂ ਿੀ ਜਰਸ਼ਿੇ ਕ ਇਮ ਿਨ ਉਿਨ ਾਂ ਵਲੋਂ  ਲੋਕਲ 

ਸੰਸਥ ਵ ਾਂ, ਸਮੂਿ ਾਂ ਅਿੇ ਏਿੰਸੀਆਾਂ ਦ ਆਰ  ਕੀਿੇ ਿਏ ਆਊਟਰੀਚ ਦ ੇਯਿਨ ਾਂ ਦ  ਿਵ ਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਆਦ ਿਰ 

ਸੰਭ ਵਨ ਵ ਾਂ ਿਨ। ਇਸ ਅਨ ਸ ਰ, ਰਜਿਸਟਰ ਰ ਦ ੇਦਫ਼ਿਰ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਭ ਈਵ ਲ ਾਂ ਦੇ ਨ ਲ 30 ਪਰੇਜ਼ੇਟੇਂਸ਼ਨ 

ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਿਨ  ਬਣ ਉ ਾਂਦ  ਿੈ। ਪਰੇਜ਼ੇਟੇਂਸ਼ਨ ਿ ਾਂ ਜਨਰਧ ਰਿ ਪਰੇਜ਼ੇਟੇਂਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੰਜਿਕ  G ਜਵਚ ਦਖੇੀ ਿ  ਸਕਦੀ 

ਿੈ। ਰਜਿਸਟਰ ਰ ਦੀ ਵੈਿੱਬਸ ਈਟ 'ਿੇ ਵੀ ਇਿੋ ਜਿਿੀ ਸੂਚੀ ਿੋਵੇਿੀ ਿ ੋਜਕ ਜਨਯਮਿ ਿੌਰ' ਿੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਿੀ ਿ ਵੇਿੀ, 

ਜਦਲਚਸਪੀ ਰਿੱਖਣ ਵ ਲੀ ਜਧਰ ਾਂ ਇਿ ਚ ਣ ਸਕਦ ੇਿਨ ਜਕ ਉਿ ਕਦੋਂ ਅਿੇ ਜਕਥ ੇਭ ਿੀਦ ਰੀ ਲੈਣ  ਚ ਿ ੰਦੇ ਿਨ। 
 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਿੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿਿੱਚ ਤਕਸੇ ਿੀ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਿੇ ਇਿੱਕ ਅਸਾਨ ਿੋਤਟੰਿ ਉਪ੍ਕਰਣ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿਕਲਪ੍ ਅਿ ੇ

ਤਡਿਾਈਸ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਤਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ; ਅਿੇ, ਕਾਉਾਂਟੀ ਦੇ ਤਰਮੋਟ ਐਕਸੈਤਸਬਲ ਿੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ (RAVBM) ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਰਾਹੀ ਾਂ ਬੇਨਿੀ ਕਰਨ, 

ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਅਿ ੇਇਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ ਯੋਿ ਬੈਲਟ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਿਰੀਕਾ ਸ਼ਾਤਮਲ ਹੋਿੇਿਾ।   
 
 
 

1-B   ਵੋਟਰਜ਼ ਚ ਆਇਸ ਐਕਟ ਿੇ ਵੋਟਰ ਾਂ ਨੰੂ ਜਸਿੱਜਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਭ ਈਚ ਰੇ ਦੀ ਮੌਿੂਦਿੀ  
§4005(a)(10) (I)(i)(III) 
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MCROV ਦੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਿੀ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਸਿੱਿੇ ਿੌਰ 'ਿੇ ਿੋਟਰਾਾਂ ਅਿੇ ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾਾਂ ਦੇ 

ਹਾਜ਼ਰੀਨਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਿੀ। MCROV ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਡੇ ਿੋਟਰਾਾਂ ਨੰੂ ਤਸਿੱਤਖਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਤਕਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ, ਿੋਤਟੰਿ ਸਾਜ਼ੋ-

ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਨ, ਅਿ ੇ ਇਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚਯੋਿ ਬੈਲਟ ਦੀ ਬੇਨਿੀ ਕਰਨ ਅਿ ੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 

ਿਾਈਿਾਲਾਾਂ, ਅਿ ੇLAAC ਅਿੇ VAAC ਨਾਲ ਿਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਕਿੇਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ। MCROV ਕਾਉਾਂਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਿਰਾਾਂ 

ਿਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਰ ਯਿਨ ਕਰੇਿਾ। ਿੋਟਰਾਾਂ ਕੋਲ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ ਅਿੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਿੋਤਟੰਿ ਤਿਕਲਪ੍ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਤਸਿੱਖਣ ਦੇ ਬਹਿੁ 

ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਿੇ, ਤਜਨ੍ਾਾਂ ਤਿਿੱਚ ਹੇਠਾਾਂ ਤਦਿੱਿੇ, ਪ੍ਰ ਇਹਨਾਾਂ ਿਿੱਕ ਸੀਮਿ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿੇ:   

1) ਜਵਭ ਿ ਦੇ VAAC ਅਿੇ LAAC   

a. ਬੈਠਕਾਾਂ ਤਿਿੱਚ ਿੋਤਟੰਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਿ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੇ ਅਿੱਪ੍ਡੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 

b. VAAC ਅਿ ੇLAAC ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਰੀ ਦਾ ਤਿਕਾਸ, ਅਿ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਤਿਿੱਚ ਿੰਡਣ ਲਈ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਿਾ 
 

2) ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਦਰਸ਼ਕ ਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ਕ ਰੀਆਾਂ 

a. ਿੁਆਾਂਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਾਂ 

b. ਕਾਉਾਂਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪ੍ਰੀਿਾਇਜ਼ਰਸ 

c. ਤਸਟੀ ਅਪ੍ਾਹਜਿਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ 

d. ਤਸਟੀ ਕੌਂਸਲਾਾਂ ਅਿ ੇਤਸਟੀ ਕਲਰਕ 

e. ਚਣੇੁ ਹੋਏ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਾਾਂ ਦਾ ਟਾਊਨ ਹਾਲ 

f. ਸਕੂਲ ਤਜਲਾ ਬੋਰਡ 

g. ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜ਼ਲੇ੍ ਬੋਰਡ 

h. ਕਾਊਾਂਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀਆਾਂ ਅਿੇ ਰਾਜਨੀਿਕ ਕਮੇਟੀਆਾਂ 

i. ਤਿਸ਼ਿਾਸ ਅਿਾਤਰਿ ਿਾਈਚਾਰੇ 

j. ਿਾਸ਼ਾਈ ਿਾਈਚਾਰੇ  

k. ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ (ਤਜਿੇਂ ਤਕ ਸੋਰੋਤਪ੍ਸਟਤਮਸਟ, ਰੋਟਰੀ, ਕੀਤਿਤਨਸ,) 

l. ਮੈਡੇਰਾ ਕਾਉਾਂਟੀ ਜਨਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਾਂ 

ਤਪ੍ਛਲੇ ਅਿੇ ਅਨੁਸੂਤਚਿ ਸਮਾਿਮਾਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸੂਚੀ ਤਜਿੱਥੇ ਿੋਟਰ ਚੋਣ ਐਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਿਕ ਿੌਰ ਿੇ ਸਾਾਂਝੀ ਕੀਿੀ ਜਾਏਿੀ ਉਹ ਅੰਤਿਕਾ G 

ਤਿਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
 
 
 

1-C ਵੋਟਰ ਜਸਿੱਜਖਆ ਅਿੇ ਪਿ ੰਚ ਲਈ ਸਰੋਿ ਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ।   
 §4005(a)(10) (I)(i)(VII) 
 

ਿੋਟਰ ਨੰੂ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਿੋਤਟੰਿ ਪ੍ਰਤਕਤਰਆ ਬਾਰੇ ਸੂਤਚਿ ਕੀਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ MCROV ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ 

ਸਰੋਿਾਾਂ ਨੰੂ ਖਰਚੇਿਾ। ਤਪ੍ਛਲੇ ਸਾਲਾਾਂ ਿੋਂ ਤਸਿੱਤਖਆ ਅਿੇ ਪ੍ਹੁੰਚ ਬਜਟ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਨ 2018 ਦੀਆਾਂ ਚੋਣਾਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਤਿਕਾ E ਤਿਚ ਤਦਖਾਈ ਿਈ ਹੈ। 
 
 

1-D ਵੋਟਰ ਾਂ ਨ ਲ ਜਸਿੱਧ  ਸੰਪਰਕ ਿ ੋਆਉਣ ਵ ਜਲਆਾਂ ਚੋਣ ਾਂ ਬ ਰੇ ਿ ਣਕ ਰੀ ਪਰਦ ਨ ਕਰਦ  ਿੈ ਅਿੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਵੋਟਰ ਸਿ ਇਿ  

ਿ ਿੱਟਲ ਈਨ ਦ  ਪਰਚ ਰ ਕਰਨ    
 §4005(a)(10) (I)(i)(X) 
 

MCROV ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਚੋਣਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿ ੇ MCROV ਦੀ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਸਹਾਇਿਾ ਹੋਟਲਾਈਨ ਦੀ 

ਉਪ੍ਲਬਿਿਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮੈਡੇਰਾ ਕਾਉਾਂਟੀ ਦੇ ਹਰ ਰਤਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰ ਨੰੂ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ 2 ਿਾਰ, ਮੇਲ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੇਿਾ। ਟ ੂਡਾਰੇਕਟ 

ਕਾਨਟੇਕਟ ਤਿਿੱਚ ਬੈਲਟ ਚੋਣ, ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍ ਆਫ ਸਥਾਨ, ਿਾਰੀਖਾਾਂ ਅਿੇ ਉਪ੍ਲਿੱਬਿਿਾ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਿੋਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਾਂ ਥਾਾਂਿਾਾਂ, ਿਾਰੀਖਾਾਂ ਅਿੇ 

ਉਪ੍ਲਿੱਬਿਿਾ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਤਰਮੋਟ ਅਸੈਤਸਬਲ ਿੋਟ ਬਾਈ ਮੇਲ ਤਸਸਟਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਪ੍ਲਿੱਬਿਿਾ ਅਿੇ ਆਿਾਮੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ 

ਅਤਿਤਰਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇਿੀ।   
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1-E  ਇਿੱਕ ਜਵਕਲਜਪਕ ਭ ਸ਼  ਜਵਿੱਚ ਸਮਿੱਿਰੀ ਦੀ ਬੇਨਿੀ ਕਰਨ ਿ ਾਂ ਇਿੱਕ ਪਿ ੰਚਯੋਿ ਫ ਰਮੈਟ VBM ਲਈ ਪੋਸਟੇਿ-ਪੇਡ 

ਪੋਸਟਕ ਰਡ 
 §4005(a)(8)(B)(iii) 
 

ਸਾਰੇ ਰਤਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾਾਂ ਨੰੂ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ ਦਜੂੀਆਾਂ ਿਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਤਿਚ ਸਮਿੱਿਰੀ ਦੀ ਬੇਨਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿੇ ਇਕ ਬਦਲਿੇਂ ਰਪੂ੍ 

ਤਿਚ VBM ਬੈਲਟ ਦੀ ਬੇਨਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਦੋਿਾਸ਼ਾਈ ਕਾਊਾਂਟੀ ਿੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਪ੍ੋਸਟੇਜ-ਪ੍ੇਡ 

ਪ੍ੋਸਟਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਹੋਿੇਿਾ। ਿਾਈਡ ਅਿ ੇਪ੍ੋਸਟਕਾਰਡ ਨੰੂ ਿਰਨ ਅਿੇ ਿਾਪ੍ਸ ਕਰਨ ਲਈ MCROV ਿੈਬਸਾਈਟ ਿੇ ਤਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੰੂ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਿਾ।    

 
MCROV ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ (www.votemadera.com) ਤਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਪ੍ੇਜ਼ ਿੋਟਰਜ਼ ਚੋਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਿਾ ਤਿਆ 

ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਸੰਿਿ ਹੋਿੇ) ਅਿ ੇਜਨਿਕ ਿੌਰ ਿੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ 

ਯੋਜਨਾ ਅਿੇ ਿੋਟਰਜ਼ ਚੋਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਿਿ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਜਸ ਤਿਿੱਚ ਅਨੁਸੂਤਚਿ ਜਨਿਕ ਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਟੇਸ਼ਨ, ਤਿਕਸਿ 

ਇਨਫੋਿਰਾਤਫਕ, ਜਨਿਕ ਨੋਤਟਸ, ਜਨਿਾ ਨੰੂ ਤਸਿੱਤਖਅਿ ਕਰਨ ਕੋਲੇਟਰਲ ਦੇ ਤਡਤਜਟਲ ਿਰਜ਼ਨ ਅਿੇ LAAC/VAAC ਏਜੰਡ, ਤਮੰਟਾਾਂ ਅਿੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਿੋਟ ਸੈਂਟਰਾਾਂ 'ਿੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਿ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਰਤਜਸਟਰ ਕਰਨ ਅਿ ੇਚੋਣ ਪ੍ਰਤਕਤਰਆ ਤਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤਿਿੱਚ ਤਦਿੀ ਿਈ ਹੈ। ਿੈਬਸਾਈਟ ਿੇ ਤਦਿੀ ਿਈ ਅਤਿਤਰਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਢਕੁਿੇਂ ਿਾਿਾਾਂ ਤਿਿੱਚ 

ਮੁਖਾਤਿਬ ਕੀਿਾ ਤਿਆ ਹੈ। 

  
 
 

 

 

ਭ ਸ਼  ਘਿੱਟ ਜਿਣਿੀ ਭ ਈਚ ਜਰਆਾਂ ਨ ਲ ਜਸਿੱਜਖਆ ਅਿੇ ਪਿ ੰਚ 

§4005(a)(10) (I)(i)(I) 
 

MCROV ਨੇ ਸਿੰਬਰ 2017 ਤਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਲੈਂਿਿੇਜ ਐਕਸੈਸੀਤਬਤਲਟੀ ਐਡਿਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (LAAC) ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕੀਿੀ ਅਿ ੇਿੈਰ-ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ 

ਿਰਜੀਹ ਿੋਟਰਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤਕਤਰਆ ਿਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ ਕਰਨ ਸੰਬੰਿੀ ਫੈਡਰਲ ਅਿੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨਾਾਂ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਅਿੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ 

ਸਹਾਇਿਾ ਕੀਿੀ। LAAC ਤਿਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਤਨਿਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਾਊਾਂਟੀ ਦੇ ਘਿੱਟ ਤਿਣਿੀ ਿਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿਰਫੋਂ ਿਕਾਲਿ ਕਰਦੇ ਹਨ।   
 

1-F ਆਿ ਮੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵੋਟਰ ਾਂ ਨੰੂ ਸੂਜਚਿ ਕਰਨ  ਅਿੇ ਘਿੱਟ ਜਿਣਿੀ ਭ ਈਚ ਜਰਆਾਂ ਨੰੂ ਸੇਵ  ਪਰਦ ਨ ਕਰਨ ਵ ਲੀ ਮੀਜਡਆ ਦੇ 

ਨ ਲ, ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਿ ਇਿ  ਲਈ ਿੌਟਲ ਈਨ ਨੰੂ ਪਰਫ ਿੱਲਿ ਕਰਨ  
 §4005(a)(10) (I)(i)(I) 
 

ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ, ਿੋਤਟੰਿ ਤਿਕਲਪ੍ਾਾਂ, ਅਿ ੇ ਸਹਾਇਿਾ ਲਈ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਪ੍ਹੁੰਚ ਹੋਟਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਿ ਘਿੱਟ-ਤਿਣਿੀ 

ਿਾਈਚਾਤਰਆਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤਿਿੱਚ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਿਾ: 

1) ਸਥਾਨਕ ਟੈਲੀਤਿਜ਼ਨ (ਸਟੇਸ਼ਨਾਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਿਾ ਜਾਣਾ ਹੈ)* 

2) ਅਖ਼ਬਾਰਾਾਂ (ਮੈਡੇਰਾ ਕਾਊਾਂਟੀ ਤਿਿੱਚ ਆਮ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਬਾਰ: ਮੈਡੇਰਾ ਤਟਰਤਬਊਨ, ਤਸਏਰਾ ਸਟਾਰ, ਚੌਤਚਲਾ ਤਨਊਜ਼) 

3) ਰੇਡੀਓ (ਸਟੇਸ਼ਨਾਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਿਾ ਜਾਣਾ ਹੈ)* 

4) ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਿ ੇਤਿਿਾਿ ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ (@MaderaElections, @MaderaCounty) 

5) ਕਤਮਊਤਨਟੀ ਿਾਈਿਾਲਾਾਂ, ਅਪ੍ੰਿਿਾ ਐਡਿੋਕੇਟ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ, ਚਣੇੁ ਹੋਏ ਅਹਦੇੁਦਾਰਾਾਂ, ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਤਲਆਾਂ, ਸਕੂਲੀ ਤਜਤਲ੍ਆਾਂ, ਿਾਈਚਾਰੇ 

ਅਿਾਰਿ ਸੰਿਠਨਾਾਂ, ਤਿਸ਼ਿਾਸ ਆਿਾਤਰਿ ਸੰਿਠਨਾਾਂ ਅਿੇ ਜਨਿਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰਾਾਂ ਿਰਿੇ ਸਮੂਹਾਾਂ ਿਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ  

6) ਮੀਡੀਆ ਉਪ੍ਲਬਿਿਾ ਸੈਸ਼ਨ 

7) ਜਨਿਕ ਸੇਿਾ ਘੋਸ਼ਣਾਿਾਾਂ, ਕਾਊਾਂਟੀ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟਲੇਟਾਾਂ ਨੰੂ ਿਿੱਡੇ ਪ੍ਿੱਿਰ ਿੇ ਿੰਤਡਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ 

8) ਕਾਉਾਂਟੀ ਤਿਿਾਿ (ਤਜਿੇਂ ਤਕ ਤਸਹਿ ਅਿ ੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ, ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਹਾਇਿਾ, ਅਨੁਿਿ ਸੇਿਾਿਾਾਂ, ਪ੍ੜਿਾਲ, ਅਿ ੇ ਬਾਲ ਸਹਾਇਿਾ 

ਸੇਿਾਿਾਾਂ) 
 

* ਮੈਡੇਰ  ਕ ਉ ਾਂਟੀ ਜਵਿੱਚ ਸਥ ਨਕ ਟੈਲੀਜਵਜ਼ਨ / ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਿੀ ਾਂ ਿਨ ਿ ੋਮ ਿੱਖ ਿੌਰ ਿੇ ਮੈਡੇਰ  ਕ ਉ ਾਂਟੀ ਦ ੇ

ਜਨਵ ਸੀਆਾਂ ਦੀ ਸੇਵ  ਕਰਦ ੇਿਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਿ ਏ, ਮੈਡੇਰ  ਕ ਉ ਾਂਟੀ ਦ ੇ ਜਨਵ ਸੀਆਾਂ ਨੰੂ ਖੇਿਰੀ ਟੈਲੀਜਵਜ਼ਨ / 
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ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦ ਆਰ  ਸੇਵ  ਜਦਿੱਿੀ ਿ ਾਂਦੀ ਿੈ ਜਿਨ੍ ਾਂ ਜਵਿੱਚੋਂ ਜਜ਼ਆਦ ਿਰ ਫਰੇਸਨੋ, ਸੀਏ ਜਵਚ ਸਜਥਿ ਿਨ ਅਿੇ 

ਜਜ਼ਆਦ  ਕੇਂਦਰੀ ਘ ਟੀ ਖੇਿਰ ਦੀ ਸੇਵ  ਕਰਦ ੇਿਨ। ਮੈਡੇਰ  ਕ ਊ ਾਂਟੀ ਖੇਿਰੀ ਟੈਲੀਜਵਜ਼ਨ / ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਾਂ ਿਿੱਕ 

ਪਿ ੰਚ ਕਰੇਿ  ਿ ਲ ਾਂਜਕ ਖੇਿਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਕਸ ੇਵੀ ਉਪਯੋਿਿ  ਨੰੂ ਜਧਆਨ ਜਵਿੱਚ ਰਿੱਖਣ  ਜਵਿੱਚ ਰਿੱਖਣ  ਚ ਜਿਦ  

ਿੈ ਜਕ ਜਜ਼ਆਦ ਿਰ ਦਰਸ਼ਕ ਉਨ੍ ਾਂ ਕ ਊ ਾਂਟੀਆਾਂ ਿੋਂ ਿੋਣਿੇ ਜਿਨ੍ ਾਂ ਜਵਿੱਚ ਵੋਟਰਜ਼ ਚ ਆਇਸ ਐਕਟ ਲ ਿੂ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ। 

ਵੋਟਰ ਾਂ ਨੰੂ ਉਲਝਣ ਿੋਂ ਬਚ ਉਣ ਲਈ ਿਰ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਿੀ ਿ ਵੇਿੀ।   

ਇਸ ਿਿੱਦਬੰਦੀ ਨੰੂ ਘਟ ਉਣ ਲਈ, ਮੈਡੇਰ  ਕ ਉ ਾਂਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਰ ਦੇ ਦਫ਼ਿਰ ਨੇ ਵੋਟਰ ਾਂ ਨੰੂ ਜਸਿੱਜਖਆ ਦੇਣ ਲਈ 

ਇੰਟੇਂਨਸ ਿਰ ਸ ਰੂਟਸ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਿ ਕੀਿੀ ਿੈ, ਜਿਿਨ ਾਂ ਦ  ਸ ਡੇ VAAC, LAAC ਅਿੇ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਚੋਣ ਾਂ ਦ ੇਵਰਜਕੰਿ 

ਿਰ ਿੱਪ ਦੀਆਾਂ ਮੀਜਟੰਿ ਾਂ ਜਵਚ ਸਟੇਕਿੋਲਡਰ ਾਂ ਵਲੋਂ  ਨੇ ਸ ਝ ਅ ਜਦਿੱਿ  ਜਿਆ ਸੀ। ਸਟੇਕਿੋਲਡਰ ਾਂ ਨੇ ਇਿ ਸੰਕੇਿ 

ਜਦਿੱਿ  ਿੈ ਆਪਣੇ ਭ ਈਚ ਜਰਆਾਂ ਜਵਿੱਚ ਜਿਿਨ ਾਂ ਵੋਟਰ ਾਂ ਦ ੇਪਜਿਲ ਾਂ ਿੀ ਜਰਸ਼ਿੇ ਕ ਇਮ ਿਨ ਉਿਨ ਾਂ ਵਲੋਂ  ਲੋਕਲ 

ਸੰਸਥ ਵ ਾਂ, ਸਮੂਿ ਾਂ ਅਿੇ ਏਿੰਸੀਆਾਂ ਦ ਆਰ  ਕੀਿੇ ਿਏ ਆਊਟਰੀਚ ਦ ੇਯਿਨ ਾਂ ਦ  ਿਵ ਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਆਦ ਿਰ 

ਸੰਭ ਵਨ ਵ ਾਂ ਿਨ। ਇਸ ਅਨ ਸ ਰ, ਰਜਿਸਟਰ ਰ ਦ ੇਦਫ਼ਿਰ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਭ ਈਵ ਲ ਾਂ ਦੇ ਨ ਲ 30 ਪਰੇਜ਼ੇਟੇਂਸ਼ਨ 

ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਿਨ  ਬਣ ਉ ਾਂਦ  ਿੈ। ਪਰੇਜ਼ੇਟੇਂਸ਼ਨ ਿ ਾਂ ਜਨਰਧ ਰਿ ਪਰੇਜ਼ੇਟੇਂਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੰਜਿਕ  G ਜਵਚ ਦਖੇੀ ਿ  ਸਕਦੀ 

ਿੈ। ਰਜਿਸਟਰ ਰ ਦੀ ਵੈਿੱਬਸ ਈਟ 'ਿੇ ਵੀ ਇਿੋ ਜਿਿੀ ਸੂਚੀ ਿੋਵੇਿੀ ਿ ੋਜਕ ਜਨਯਮਿ ਿੌਰ' ਿੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਿੀ ਿ ਵੇਿੀ, 

ਜਦਲਚਸਪੀ ਰਿੱਖਣ ਵ ਲੀ ਜਧਰ ਾਂ ਇਿ ਚ ਣ ਸਕਦ ੇਿਨ ਜਕ ਉਿ ਕਦੋਂ ਅਿੇ ਜਕਥ ੇਭ ਿੀਦ ਰੀ ਲੈਣ  ਚ ਿ ੰਦੇ ਿਨ। 
 

ਇਸ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਮੈਡੇਰਾ ਕਾਊਾਂਟੀ ਕੇਬਲ ਅਿੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਲੀਤਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਿਾਿਾਾਂ ਨੰੂ ਿੰਡਣ ਲਈ ਤਨਸ਼ਾਨਾ ਟੈਲੀਤਿਜ਼ਨ PSA ਿੇ 

ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਿੱਿਰ ਦੇ ਦਫਿਰ ਨਾਲ ਿਾਲਮੇਲ ਕਰੇਿੀ। ਇਹ ਆਸ ਕੀਿੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਤਕ ਇਹ PSA ਤਸਰਫ ਮੈਡੇਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਾਂ ਿਿੱਕ 

ਪ੍ਹੁੰਚੇਿੀ। ਇਹ ਿਰੀਕਾ ਿੋਟਰਾਾਂ ਦੀ ਉਲਝਨ ਨੰੂ ਿਿੱਿ ਿੋਂ ਿਿੱਿ ਸੰਿਿ ਰਪੂ੍ ਤਿਿੱਚ ਘਿੱਟ ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟੈਲੀਤਿਜ਼ਨ ਮਾਤਿਅਮ ਦੀ 

ਿਰਿੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਿ ਦੇਿੇਿਾ।  
 

ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤਕਤਰਆ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਡੇਰਾ ਕਾਊਾਂਟੀ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਿੋਂ ਚੋਣ ਕੋਡ 

14201 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੀ ਾਂ ਿਾਸ਼ਾ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰਰੂਿਾਾਂ ਮਤਹਸੂਸ ਕੀਿੀਆਾਂ ਹਨ। 2018 ਚੋਣ ਚਿੱਕਰ ਲਈ, ਮੈਡੇਰਾ ਕਾਊਾਂਟੀ ਪ੍ਤਹਲੀ ਿਾਰ 

ਕੂਝ ਸੀਤਮਿ ਹਿੱਦਾਾਂ ਤਿਿੱਚ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਤਿਿੱਚ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿਾਏਿੀ। ਇਸ ਕਤਮਊਤਨਟੀ ਦੇ ਿੋਟਰਾਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤਕਤਰਆ ਿਿੱਕ 

ਪ੍ਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, MCROV ਨੇ 7 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੰੂ ਇਸ EAP ਤਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਪ੍ਤਰਤਸ਼ਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਿਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਪ੍ਤਰਤਸ਼ਸਟ ਅੰਤਿਕਾ F ਦੇ ਨਾਮ ਿੋਂ ਨਥੀ ਕੀਿਾ ਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਤਰਤਸ਼ਟ ਅਤਿਤਰਕਿ MCROV ਦੇ ਅਤਿਤਰਕਿ ਕਦਮਾਾਂ ਦੀ 

ਤਿਆਤਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋਤਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤਕਤਰਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਚੋਣ ਨੰੂ ਚਨੂਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਾਂਦਾ 

ਹੈ। 
 

 

1-G ਭ ਸ਼ ਈ ਘਿੱਟ ਜਿਣਿੀ ਵ ਲੇ ਵੋਟਰ ਾਂ ਦੀ ਪਛ ਣ ਕਰਨ  
 §4005(a) (10) (I)(i)(V) 
 

MCROV ਿਾਸ਼ਾਈ ਘਿੱਟ ਤਿਣਿੀ ਦੇ ਿੋਟਰਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਿੋਟਰ ਰਤਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਿੇ ਿੋਟਰ ਦੇ ਿਾਸ਼ਾ ਿਰਜੀਹ 

ਤਿਕਲਪ੍ ਦਾ ਇਸਿੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿੋਟਰ ਸਾਡੀ ਿਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਰਜੀਹ ਨੰੂ ਅਪ੍ਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀ ਾਂ ਜਾਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀ ਾਂ 

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਤਕਸੇ ਚੋਣਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਿਾਸ਼ਾ ਿਰਜੀਹ ਅਤਿਕਾਰੀ ਨੰੂ ਦਿੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿੋਂ 

ਇਲਾਿਾ, ਰਤਜਸਟਰਾਰ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਿੀ ਿਈ ਤਜ਼ਆਦਾਿਰ ਿੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਅਿ ੇਸਪ੍ੈਤਨਸ਼ ਦੋਿਾਾਂ ਤਿਚ ਛਾਪ੍ੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 
 

 

1-H ਭ ਸ਼ ਈ ਘਿੱਟ-ਜਿਣਿੀ ਦ ੇਵੋਟਰ ਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਜਸਿੱਜਖਆ ਵਰਕਸ਼ ਪ 
 4005(a)(10)(I)(i)(VI),  §4005(a)(10)(I)(i)(VI)(ia) 
 

MCROV ਮੈਡੇਰਾ ਕਾਉਾਂਟੀ ਦੀਆਾਂ ਸੰਘੀ ਅਿ ੇਰਾਜ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀਆਾਂ ਿਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਤਿਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਦੋ-ਿਾਸ਼ੀ ਿੋਟਰ ਤਸਿੱਤਖਆ ਿਰਕਸ਼ਾਪ੍ 

ਹੋਿੇਿੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੈਡੇਰਾ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀਆਾਂ ਿਾਸ਼ਾਿਾਾਂ, ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸਪ੍ੇਤਨਸ਼ ਅਿ ੇਪ੍ੰਜਾਬੀ ਹਨ। 
 

ਇਹ ਿਰਕਸ਼ਾਪ੍ 2018 ਦੇ ਬਸੰਿ ਤਿਿੱਚ ਆਯੋਜਿ ਕੀਿੀ ਜਾਿੇਿੀ ਅਿੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ ਿੋਤਟੰਿ ਪ੍ਰਤਕਤਰਆ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਕਾਉਾਂਟੀ ਦੇ 

ਿਾਸ਼ਾਈ ਿਾਈਚਾਤਰਆਾਂ ਨੰੂ ਖਾਸ ਿਾਸ਼ਾ ਤਿਿੱਚ ਉਪ੍ਲਬਿ ਸਮਿੱਿਰੀ ਅਿੇ ਸਹਾਇਿਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮੌਕਾ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਿੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਾਂ ਿਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਾਂ ਦੇ ਿਾਸ਼ਾ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿੁਾਸ਼ੀਏ ਹੋਣਿੇ। ਿਰਕਸ਼ਾਪ੍ ਦੇ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਤਟੰਿ ਦੀ ਤਮਿੀ ਿੋਂ ਘਿੱਟ ੋਘਿੱਟ 10 ਤਦਨ ਪ੍ਤਹਲਾਾਂ ਤਦਿੱਿੀ ਜਾਿੇਿੀ। 
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ਿਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਿਰਿੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਕੋਲੇਟਰਲ (Collateral) ਨੰੂ ਅਜੇ ਿੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਕਤਸਿ ਕੀਿਾ ਜਾ ਤਰਹਾ ਹੈ। ਤਜਿੇਂ ਹੀ ਇਹ 

ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੋਿੇਿਾ, ਇਹ MCROV ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ www.votemadera.com ਿੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੋ ਜਾਿੇਿਾ। 
 

1-I ਭ ਸ਼ ਈ ਘਿੱਟ ਜਿਣਿੀ ਦੇ ਨ ਿਜਰਕ ਾਂ ਲਈ ਿਨਿਕ ਸੇਵ  ਘੋਸ਼ਣ    
 §4005(a) (10) (I)(i)(IX) 

ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਚੋਣਾਾਂ ਅਿੇ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਸਹਾਇਿਾ ਹੋਟਲਾਈਨ ਤਿਿੱਚ ਘਿੱਟ ਤਿਣਿੀ ਿਾਸ਼ਾਈ ਿਾਈਚਾਤਰਆਾਂ ਦੇ ਿੋਟਰਾਾਂ ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ 

MCROV ਜਨਿਕ ਸੇਿਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕਰੇਿਾ। PSA ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਤਿਣਿੀ ਿਾਸ਼ਾ ਦੇ ਟੈਲੀਤਿਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਅਿ ੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ 

ਿੰਤਡਆ ਜਾਿੇਿਾ। 
 

ਅਪੰਿਿ  ਭ ਈਚ ਜਰਆਾਂ ਨ ਲ ਜਸਿੱਜਖਆ ਅਿੇ ਪਿ ੰਚ 

 

MCROV ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤਿਿੱਚ ਿੋਤਟੰਿ ਐਕਸੈਤਬਤਲਟੀ ਐਡਿਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (VAAC) ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕੀਿੀ ਿਾਾਂ ਜੋ ਅਪ੍ਾਹਜਿਾ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾਾਂ 

ਦਆੁਰਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤਕਤਰਆ ਿਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ ਤਿਿੱਚ ਸਹਾਇਿਾ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕੇ। VAAC ਸਥਾਨਕ ਿਸਨੀਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਤਿਿ ਹੈ ਜੋ ਅਪ੍ੰਿਿਾ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 

ਿਰਫੋਂ ਿਕਾਲਿ ਕਰਦੇ ਹਨ।   
 

1-J ਵੈਿੱਬਸ ਈਟ ਿੇ ਿਨਿਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਿ ੰਚਯੋਿ ਿ ਣਕ ਰੀ ਉਪਲਬਧ ਿੈ   
 §4005(a) (10) (I)(i)(IV) 
 

MCROV ਦੀ ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ (www.votemadera.com) 'ਿੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਹੁੰਚਯੋਿ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਚ ਹੈ ਅਿੇ ਜਨਿਕ ਰਪੂ੍ ਤਿਚ 

ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਿੇ ਿੋਟਰਜ਼ ਚਆੁਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਿਿ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਿ ੇਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ 

ਪ੍ਰਤਕਤਰਆ ਤਿਿੱਚ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਅਿੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤਕਰਆ ਤਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਤਜਸਟਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੋਣ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਬਸਾਈਟ 'ਿੇ ਿੀ ਇਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚਯੋਿ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਿੱਚ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੈ।   
 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿਚ ਹੇਠ ਤਲਖੀਆਾਂ ਿਿੱਲਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿੀਆਾਂ: 

1) ਸਾਰੇ ਿੋਟਰਾਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਿੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ (VBM) ਬੈਲਟ ਤਮਲੇਿੀ   

2) ਤਕਸੇ ਿੀ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਿੇ ਇਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚਯੋਿ ਿੋਤਟੰਿ ਉਪ੍ਕਰਣ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿਕਲਪ੍ ਅਿੇ ਉਪ੍ਕਰਣ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਤਕਿੇਂ 

ਕਰਨੀ ਹੈ 

3) ਕਾਉਾਂਟੀ ਦੇ ਤਰਮੋਟ ਐਕਸੈਤਸਬਲ ਿੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ (RAVBM) ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਦਆੁਰਾ ਇਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚਯੋਿ ਬੈਲਟ ਦੀ ਬੇਨਿੀ 

ਕਰਨ, ਤਨਸ਼ਾਨ ਲਿਾਉਣ ਅਿੇ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਿਰੀਕਾ।   
 

1-K ਕ ਊ ਾਂਟੀ ਚੋਣ ਾਂ ਦੇ ਅਜਧਕ ਰੀ ਜਕਵੇਂ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਿਨਿ  ਨੰੂ ਜਸਿੱਜਖਆ ਅਿੇ ਸੰਚ ਰ ਕਰਨ ਦ  ਵੇਰਵ  ਜਦੰਦੇ ਿਨ, ਜਿਸ 

ਜਵਿੱਚ ਸ਼ ਮਲ ਿਨ: ਅਪੰਿਿ  ਭ ਈਚ ਰ , ਜਿਸ ਜਵਿੱਚ ਸੰਿਠਨ ਾਂ ਅਿੇ ਜਵਅਕਿੀਆਾਂ, ਜਿਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਿਰਫੋਂ ਵਕ ਲਿ ਕਰਦੇ ਿਨ, 

ਿ ਾਂ ਅਪ ਿਿ ਜਵਅਕਿੀਆਾਂ ਲਈ ਸੇਵ ਵ ਾਂ ਪਰਦ ਨ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਸ਼ ਮਲ ਿਨ। ਕ ਉ ਾਂਟੀ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਅਪ ਿਿਿ  ਵ ਲੇ ਯੋਿ 

ਵੋਟਰ ਾਂ ਦੀ ਪਿ ੰਚ ਅਿੇ ਜਿਿੱਸੇਦ ਰੀ ਨੰੂ ਵਧ ਉਣ ਲਈ ਘਿੱਟ ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਵੋਟਰ ਜਸਿੱਜਖਆ ਵਰਕਸ਼ ਪ ਆਯੋਜਿਿ ਕਰਨਿੇ।  
 §4005(a)(10)(I)(i)(VI), §4005(a)(10)(I)(i)(VI)(ib) 
 

ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ, ਿੋਤਟੰਿ ਤਿਕਲਪ੍ਾਾਂ (RAVBM ਸਮੇਿ), ਅਿ ੇ ਸਹਾਇਿਾ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਪ੍ਹੁੰਚ ਹੋਟਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਸਮੇਿ ਅਪ੍ਾਹਜਿਾ ਦੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਿਾ: 

1) ਸਥਾਨਕ ਟੈਲੀਤਿਜ਼ਨ (ਸਟੇਸ਼ਨਾਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਿਾ ਜਾਣਾ ਹੈ)* 

2) ਅਖ਼ਬਾਰਾਾਂ (ਮੈਡੇਰਾ ਕਾਊਾਂਟੀ ਤਿਿੱਚ ਆਮ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਬਾਰ: ਮੈਡੇਰਾ ਤਟਰਤਬਊਨ, ਤਸਏਰਾ ਸਟਾਰ, ਚੌਤਚਲਾ ਤਨਊਜ਼) 

3) ਰੇਡੀਓ (ਸਟੇਸ਼ਨਾਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਿਾ ਜਾਣਾ ਹੈ)* 

4) ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਿੇ ਤਿਿਾਿ ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ (@MaderaElections, @MaderaCounty) 

5) ਕਤਮਊਤਨਟੀ ਿਾਈਿਾਲਾਾਂ, ਅਪ੍ੰਿਿਾ ਐਡਿੋਕੇਟ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ, ਚਣੇੁ ਹੋਏ ਅਹਦੇੁਦਾਰਾਾਂ, ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਤਲਆਾਂ, ਸਕੂਲੀ ਤਜਤਲ੍ਆਾਂ, 

ਿਾਈਚਾਰੇ ਅਿਾਰਿ ਸੰਿਠਨਾਾਂ, ਤਿਸ਼ਿਾਸ ਆਿਾਤਰਿ ਸੰਿਠਨਾਾਂ ਅਿੇ ਜਨਿਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰਾਾਂ ਿਰਿੇ ਸਮੂਹਾਾਂ ਿਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ  

6) ਮੀਡੀਆ ਉਪ੍ਲਬਿਿਾ ਸੈਸ਼ਨ  

7) ਜਨਿਕ ਸੇਿਾ ਘੋਸ਼ਣਾਿਾਾਂ, ਕਾਊਾਂਟੀ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟਲੇਟਾਾਂ ਨੰੂ ਿਿੱਡੇ ਪ੍ਿੱਿਰ ਿੇ ਿੰਤਡਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਉਾਂਟੀ 

ਤਿਿਾਿ (ਤਜਿੇਂ ਤਕ ਤਸਹਿ ਅਿੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ, ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਹਾਇਿਾ, ਅਨੁਿਿ ਸੇਿਾਿਾਾਂ, ਪ੍ੜਿਾਲ, ਅਿ ੇ ਬਾਲ ਸਹਾਇਿਾ 

ਸੇਿਾਿਾਾਂ) 
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*ਮੈਡੇਰ  ਕ ਉ ਾਂਟੀ ਜਵਿੱਚ ਸਥ ਨਕ ਟੈਲੀਜਵਜ਼ਨ / ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਿੀ ਾਂ ਿਨ ਿੋ ਮ ਿੱਖ ਿੌਰ ਿੇ ਮੈਡੇਰ  ਕ ਉ ਾਂਟੀ ਦ ੇਜਨਵ ਸੀਆਾਂ ਦੀ 

ਸੇਵ  ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਿ ਏ, ਮੈਡੇਰ  ਕ ਉ ਾਂਟੀ ਦੇ ਜਨਵ ਸੀਆਾਂ ਨੰੂ ਖੇਿਰੀ ਟੈਲੀਜਵਜ਼ਨ / ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦ ਆਰ  ਸੇਵ  

ਜਦਿੱਿੀ ਿ ਾਂਦੀ ਿੈ ਜਿਨ੍ ਾਂ ਜਵਿੱਚੋਂ ਜਜ਼ਆਦ ਿਰ ਫਰੇਸਨੋ, ਸੀਏ ਜਵਚ ਸਜਥਿ ਿਨ ਅਿੇ ਜਜ਼ਆਦ  ਕੇਂਦਰੀ ਘ ਟੀ ਖੇਿਰ ਦੀ ਸੇਵ  ਕਰਦੇ 

ਿਨ। ਮੈਡੇਰ  ਕ ਊ ਾਂਟੀ ਖੇਿਰੀ ਟੈਲੀਜਵਜ਼ਨ / ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਾਂ ਿਿੱਕ ਪਿ ੰਚ ਕਰੇਿ  ਿ ਲ ਾਂਜਕ ਖੇਿਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਕਸ ੇਵੀ 

ਉਪਯੋਿਿ  ਨੰੂ ਜਧਆਨ ਜਵਿੱਚ ਰਿੱਖਣ  ਜਵਿੱਚ ਰਿੱਖਣ  ਚ ਜਿਦ  ਿੈ ਜਕ ਜਜ਼ਆਦ ਿਰ ਦਰਸ਼ਕ ਉਨ੍ ਾਂ ਕ ਊ ਾਂਟੀਆਾਂ ਿੋਂ ਿੋਣਿੇ ਜਿਨ੍ ਾਂ 

ਜਵਿੱਚ ਵੋਟਰਜ਼ ਚ ਆਇਸ ਐਕਟ ਲ ਿੂ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ। ਵੋਟਰ ਾਂ ਨੰੂ ਉਲਝਣ ਿੋਂ ਬਚ ਉਣ ਲਈ ਿਰ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਿੀ ਿ ਵੇਿੀ। 

ਇਸ ਿਿੱਦਬੰਦੀ ਨੰੂ ਘਟ ਉਣ ਲਈ, ਮੈਡੇਰ  ਕ ਉ ਾਂਟੀ ਦ ੇਰਜਿਸਟਰ ਰ ਦੇ ਦਫ਼ਿਰ ਨੇ ਵੋਟਰ ਾਂ ਨੰੂ ਜਸਿੱਜਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਟੇਂਨਸ 

ਿਰ ਸ ਰੂਟਸ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਿ ਕੀਿੀ ਿੈ, ਜਿਿਨ ਾਂ ਦ  ਸ ਡੇ VAAC, LAAC ਅਿੇ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਚੋਣ ਾਂ ਦ ੇਵਰਜਕੰਿ ਿਰ ਿੱਪ ਦੀਆਾਂ 

ਮੀਜਟੰਿ ਾਂ ਜਵਚ ਸਟੇਕਿੋਲਡਰ ਾਂ ਵਲੋਂ  ਨੇ ਸ ਝ ਅ ਜਦਿੱਿ  ਜਿਆ ਸੀ। ਸਟੇਕਿੋਲਡਰ ਾਂ ਨੇ ਇਿ ਸੰਕੇਿ ਜਦਿੱਿ  ਿੈ ਆਪਣੇ 

ਭ ਈਚ ਜਰਆਾਂ ਜਵਿੱਚ ਜਿਿਨ ਾਂ ਵੋਟਰ ਾਂ ਦ ੇਪਜਿਲ ਾਂ ਿੀ ਜਰਸ਼ਿੇ ਕ ਇਮ ਿਨ ਉਿਨ ਾਂ ਵਲੋਂ  ਲੋਕਲ ਸੰਸਥ ਵ ਾਂ, ਸਮੂਿ ਾਂ ਅਿੇ 

ਏਿੰਸੀਆਾਂ ਦ ਆਰ  ਕੀਿੇ ਿਏ ਆਊਟਰੀਚ ਦ ੇਯਿਨ ਾਂ ਦ  ਿਵ ਬ ਦਣੇ ਦੀ ਜਿਆਦ ਿਰ ਸੰਭ ਵਨ ਵ ਾਂ ਿਨ। ਇਸ ਅਨ ਸ ਰ, 

ਰਜਿਸਟਰ ਰ ਦ ੇਦਫ਼ਿਰ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਭ ਈਵ ਲ ਾਂ ਦ ੇਨ ਲ 30 ਪਰਜੇ਼ੇਟੇਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਿਨ  ਬਣ ਉ ਾਂਦ  ਿੈ। ਪਰੇਜ਼ੇਟੇਂਸ਼ਨ ਿ ਾਂ 

ਜਨਰਧ ਰਿ ਪਰੇਜ਼ੇਟੇਂਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੰਜਿਕ  G ਜਵਚ ਦੇਖੀ ਿ  ਸਕਦੀ ਿੈ। ਰਜਿਸਟਰ ਰ ਦੀ ਵੈਿੱਬਸ ਈਟ 'ਿੇ ਵੀ ਇਿੋ ਜਿਿੀ 

ਸੂਚੀ ਿੋਵੇਿੀ ਿੋ ਜਕ ਜਨਯਮਿ ਿੌਰ' ਿੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਿੀ ਿ ਵੇਿੀ, ਜਦਲਚਸਪੀ ਰਿੱਖਣ ਵ ਲੀ ਜਧਰ ਾਂ ਇਿ ਚ ਣ ਸਕਦੇ ਿਨ ਜਕ 

ਉਿ ਕਦੋਂ ਅਿੇ ਜਕਥ ੇਭ ਿੀਦ ਰੀ ਲੈਣ  ਚ ਿ ੰਦ ੇਿਨ। 
 

 

ਇਸ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਮੈਡੇਰਾ ਕਾਊਾਂਟੀ ਕੇਬਲ ਅਿੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਲੀਤਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਿਾਿਾਾਂ ਨੰੂ ਿੰਡਣ ਲਈ ਤਨਸ਼ਾਨਾ ਟੈਲੀਤਿਜ਼ਨ PSA ਿੇ 

ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਿੱਿਰ ਦੇ ਦਫਿਰ ਨਾਲ ਿਾਲਮੇਲ ਕਰੇਿੀ। ਇਹ ਆਸ ਕੀਿੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਤਕ ਇਹ PSA ਤਸਰਫ ਮੈਡੇਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਾਂ ਿਿੱਕ 

ਪ੍ਹੁੰਚੇਿੀ। ਇਹ ਿਰੀਕਾ ਿੋਟਰਾਾਂ ਦੀ ਉਲਝਨ ਨੰੂ ਿਿੱਿ ਿੋਂ ਿਿੱਿ ਸੰਿਿ ਰਪੂ੍ ਤਿਿੱਚ ਘਿੱਟ ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟੈਲੀਤਿਜ਼ਨ ਮਾਤਿਅਮ ਦੀ 

ਿਰਿੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਿ ਦੇਿੇਿਾ। 
 

ਅਪ੍ਾਹਜਿਾ ਿਾਲੇ ਯੋਿ ਿੋਟਰਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਹੁੰਚ ਅਿ ੇਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਿਿਾਉਣ ਲਈ, MCROV 2018 ਦੇ ਬਸੰਿ ਤਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਿੋਟਰ ਤਸਿੱਤਖਆ 

ਿਰਕਸ਼ਾਪ੍ ਆਯੋਤਜਿ ਕਰੇਿਾ। ਇਹ ਿਰਕਸ਼ਾਪ੍ ਇਲੈਕਟਰੌਤਨਕ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ, ਨਿੇਂ ਿੋਤਟੰਿ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ 

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਿੋਤਟੰਿ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਹੁੰਚ, ਬੈਲਟ ਡਰਾਪ੍-ਆਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੇ ਿੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਕਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇਿੀ, ਪ੍ਰ ਇਸ ਿਿੱਕ ਸੀਤਮਿ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਿੇਿੀ। ਿਰਕਸ਼ਾਪ੍ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਤਟੰਿ ਦੀ ਤਮਿੀ ਿੋਂ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 10 ਤਦਨ ਪ੍ਤਹਲਾਾਂ 

ਘੋਸ਼ਿ ਕੀਿੀ ਜਾਿੇਿੀ। 
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ਭ ਿ 2 - ਚੋਣ ਪਰਸ਼ ਸ਼ਨ ਯੋਿਨ  - ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮ ਡਲ 
 

ਮ ਿੱਖ 

2-A ਟੋਲ ਫਰੀ ਫੋਨ ਦੀ ਸਿਲੂਿ 
 §4005(a) (10) (I)(vii) 
 

MCROV ਿਪ੍ਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਫੋਨ ਸਹਲੁਿ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ/ ਸੂਬ ੇਦੀ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀਆਾਂ ਿਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਤਿਿੱਚ ਕਾਿੱਲ 

ਕਰਨ ਿਾਤਲਆਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੈ। 

 
 ਟੋਲ-ਫਰੀ ਹੋਟਲਾਈਨ (800) 435-0509  
 

ਬੈਲਟ ਦੀ ਸਿਲੂਿ 
 

2-B ਜਵਕਲ ਾਂਿ ਵੋਟਰ ਾਂ ਲਈ A VBM ਬੈਲਟ ਦੀ ਸਿਲੂਿ 

 §4005(a) (10) (I)(ii) 
 

 ਮੇਲ ਦ ਆਰ  ਏ ਵੋਟ-ਬ ਈ-ਮੇਲ (VBM) ਬੈਲਟ ਪਰ ਪਿ ਕਰਨ  
 ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਿੇ ਸਾਰੇ ਸੈਡੇਰਾ ਕਾਉਾਂਟੀ ਤਿਿੱਚ ਰਤਜਸਟਰ ਕੀਿ ੇਿਏ ਿੋਟਰਾਾਂ ਨੰੂ ਇਕ VBM ਬੈਲਟ ਪ੍ੈਕੇਟ ਦਾ ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਹੋਿੇਿਾ। ਨਿੱ ਥੀ 

ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਮਾਰਕ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਿ ੇVBM ਪ੍ੈਕੇਟ ਸਮੇਿ ਸ਼ਨਾਖਿੀ ਤਲਫਾਫੇ ਤਿਿੱਚ ਿਾਪ੍ਸ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

 ਇਿੱਕ ਬੈਲਟ ਦੀ ਸਿਲੂਿ ਲਈ ਬੇਨਿੀ - ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 

 ਸਾਰੇ ਮਾਡੇਰਾ ਕਾਉਾਂਟੀ ਤਿਿੱਚ ਰਤਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰ ਤਕਸੇ ਿੀ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਿੇ ਤਿੰਨ ਸਹਲੂਿੀ ਬੈਲਟ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਾਂ ਤਡਿਾਈਸਾਾਂ 

ਤਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਇਸਿੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿੋਟਰ ਚੈਿੱਕ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਿੱਕ ਸਹਲੂਿੀ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਿੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਅਿ ੇਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਇਕ ਕੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਜਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਹਲੂਿੀ ਤਡਿਾਇਸ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕੀਿੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਲਟ 

ਨੰੂ ਟਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਤਡਸਪ੍ਲੇ, ਆਡੀਓ ਟੈਕਟਾਇਲ ਤਡਿਾਈਸ ਜਾਾਂ  ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਸਹਾਇਕ ਿਕਨੀਕ ਦਆੁਰਾ ਮਾਰਕ ਕੀਿਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਿੋਟਰਾਾਂ ਨੰੂ ਤਨਜੀ ਅਿ ੇ ਸੁਿੰਿਰ ਿੌਰ ਿੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬੈਲਟ ਚਨੁਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਲੂਿੀ ਿੋਤਟੰਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ 

ਤਿਿਸਥਾ ਕੀਿੀ ਜਾਿੇਿੀ। 
 

 ਜਰਮੋਟ ਅਸੈਜਸਬਲ VBM ਬੈਲਟ ਲਈ ਬੇਨਿੀ ਕਰਨ  

 ਮਡੇਰਾ ਕਾਉਾਂਟੀ ਤਿਿੱਚ ਰਤਜਸਟਰਡ ਤਿਰਲਾਾਂਿ ਿੋਟਰ ਇਿੱਕ ਤਰਮੋਟ ਅਸੈਤਸਬਲ ਿੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ (RAVBM) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਆੁਰਾ ਇਿੱਕ 

ਸਹਲੂਿੀ ਬੈਲਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। RAVBM ਤਿਕਲਾਾਂਿ ਿੋਟਰਾਾਂ ਨੰੂ VBM ਬੈਲਟ ਲਈ ਬੇਨਿੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਿਿਾ ਨੰੂ 

ਇਲੈਕਟਰੋਤਨਕਲ ਰਪੂ੍ ਤਿਿੱਚ ਿੇਜੇਿਾ। ਇਲੈਕਟਰਾਤਨਕ ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਿੋਟਰ ਦੇ ਕੰਤਪ੍ਊਟਰ ਿੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿੋਟਰ ਦੀ 

ਆਪ੍ਣੀ ਸਹਾਇਕ ਿਕਨੀਕ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕਰਕ ੇਮਾਕਰ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਿ ੇਤਫਰ ਤਪ੍ਰੰਟ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਲਟ VBM ਦੀ 

ਿਰ੍ਾਾਂ ਹੀ ਿਾਪ੍ਸ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਮੇਲ ਰਾਹੀ ਾਂ, ਡਰਾਪ੍ ਬਾਕਸ ਤਿਿੱਚ ਰਿੱਖਕੇ, ਜਾਾਂ ਤਕਸੇ ਿੀ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਤਿਿੱਚ। MCROV ਤਫਲਹਾਲ ਇਿੱਕ 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਮਾਤਣਿ ਤਰਮੋਟ ਅਸੈਤਸਬਲ ਿੋਟ-ਬਾਈ-ਮੇਲ ਤਸਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿੀ ਲਈ ਤਿਕਲਪ੍ਾਾਂ ਦੀ ਿਾਲ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ 

ਿਾਰ ਤਸਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿੀ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਨਰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਤਿਕਤਸਿ ਪ੍ਰਤਕਤਰਆਿਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਕਸਿ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਿਾ, ਅਿ ੇਇਸਨੰੂ ਕਾਉਾਂਟੀ 

ਿੈਬਸਾਈਟ, ਤਿਤਦਅਕ ਸਮਿੱਿਰੀਆਾਂ ਤਿਿੱਚ ਅਿ ੇਜਨਿਕ ਮੀਤਟੰਿਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਾਂਝਾ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਿਾ।  
 

  
 

ਇਿੱਕ ਜਰਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬੈਲਟ ਲਈ ਬੇਨਿੀ ਕਰਨ  
 ਕੋਈ ਿੀ ਿੋਟਰ ਤਰਪ੍ਲੇਸਮੇਂਟ ਬੈਲਟ ਲਈ ਟੇਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀ ਾਂ (800) 435-0509 ਜਾਾਂ (559) 675-7720 ਿੇ, ਫੈਕਸ ਰਾਹੀ ਾਂ (559) 

675-7870, ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਿੇ ਜਾਕੇ, ਜਾਾਂ ਤਫਰ RAVBM ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀ ਾਂ ਬੇਨਿੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਾਂ ਲਈ ਿਰੂਰੀ 
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2-C ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਵਖੇ ਵੋਜਟੰਿ ਪਰਜਕਜਰਆ ਦੀ ਸ ਰਿੱਜਖਆ ਕਰਨ  
 
 ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਿੇ ਸ ਰਿੱਜਖਅਿ ਵੋਜਟੰਿ 

 §4005(a) (10) (I)(iv) 
 
 ਤਕਸੇ ਿੀ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਿੇ ਿੋਤਟੰਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰਿੱਤਖਆ ਦੇ ਸਕਿਿੱਰ, MCROV ਦੀ ਸੁਰਿੱਤਖਆ ਪ੍ਰਤਕਰਆਿਾਾਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੋਣ ਕੋਡ ਦੇ 

ਕਾਨੰੂਨ ਅਿ ੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿੋਤਟੰਿ ਤਸਸਟਮ ਦੇ ਤਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਰਤਕਤਰਆਿਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਤਿਚ ਸਾਰੇ ਉਪ੍ਕਰਣਾਾਂ ਨੰੂ ਸੀਲਡ, ਤਡਲੀਿਰਡ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ  ਅਿੇ ਇਹਨਾਾਂ ਤਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਤਿਚ 

ਿਰਿ ੇਜਾਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਿੱਕ ਹੀ ਸੀਤਮਿ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਿਾ, ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤਕਤਰਆਿਾਾਂ ਤਿਿੱਚ ਜਰਰੂ ਹੈ ਤਕ ਜਦੋਂ 

ਸਾਈਟ ਖੁਿੱਲੀ ਹੋਿੇ ਿਾਾਂ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਦੋ ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। 
 
 ਸ ਰਿੱਜਖਆ ਅਿੇ ਅਚਨਚੇਿ ਯੋਿਨ ਵ ਾਂ 
 §4005(a)(10)(I)(iv)(VIII)  
 
  ਰ ਕ ਵਟ ਾਂ ਿੋਂ ਬਚ ਉਣ , ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕ ਰਵ ਈ ਿ ਰੀ ਰਿੱਖਣ  

  §4005(a)(10)(I)(iv)(VIII)(ia), §4005(a)(10)(I)(iv)(VIII)(ib) 
 
 ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਤਰਆਾਂ, ਅਿ ੇਿਕਨੀਕੀ ਅਿੇ ਅਨੁਸਰਨ ਸਹਯੋਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਤਲਆਾਂ ਦੇ ਸਮੇਿ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ 

ਿੋਤਟੰਿ ਉਪ੍ਕਰਨਾਾਂ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ,  ਿੋਟਰਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਅਿੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ 

ਕਰਨਾ, ਹਰ ਰਾਿ ਨਾਜੁ਼ਕ ਉਪ੍ਰਰਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸੰਿਾਲਣਾ, ਅਿ ੇਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਿੱਚ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤਕਰਆਿਾਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਸਤਿਰਿ ਟਰੇਤਨੰਿ 

ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਤਜ਼ਰ ਹੋਣਿੇ। 
 
 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿੋਤਟੰਿ ਤਸਸਟਮ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰਰੂਿਾਾਂ ਦੇ ਿਤਹਿ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਣਿ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਪ੍ਾਿਰ ਆਊਟੇਜ ਦੀ ਸਤਥਿੀ 

ਤਿਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਾਿਰ ਿੇ ਚਿੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ਿੇ ਇਿੱਕ ਸੈਲ ਫੋਨ ਹੋਿੇਿਾ। ਕਾਉਾਂਟੀ ਸ਼ੇਤਰਫ ਅਿੇ ਸਥਾਨਕ 

ਪ੍ੁਤਲਸ ਦੇ ਅਤਿਕਾਰ ਖੇਿਰਾਾਂ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਨਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਹੋਿੇਿੀ। ਹਰ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ 

ਪ੍ਰਤਕਤਰਆਿਾਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਬਾਈ ਾਂਡਰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇਿਾ ਅਿ ੇ ਤਕਸ ੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਿ ੇ

ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਤਥਿੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੋਟਰਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਕਤਰਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਹਦਾਇਿ ਤਕਿਾਬਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਿਾ।  
 
 MCROV ਇਕ ਪ੍ੋਤਲੰਿ ਸਾਈਟ 'ਿੇ ਤਿਘਨ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਰੰਿ ਕੰਮ ਕਰੇਿਾ ਅਿ ੇਹਰ ਰਕੁਾਿਟ ਦਾ ਆਪ੍ਣਾ ਇਕ 

ਜਿਾਬ ਹੋਿੇਿਾ। ਆਮ ਿੌਰ 'ਿੇ ਜੇ ਇਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਤਿਚ ਰਕੁਾਿਟ ਪ੍ਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਿਾਾਂ MCROV ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ  

ਿੋਟਰਾਾਂ ਨੰੂ ਿੁਰੰਿ ਹੋਰ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਤਿਚ ਤਦਸ਼ਾ-ਤਨਰਦੇਸ਼ਿ ਕਰ ਤਦਿੱਿਾ ਜਾਿੇਿਾ ਅਿ ੇਸਥਾਨਕ ਪ੍ੁਤਲਸ, ਸੂਬ ੇਦੇ ਸਕਿੱਿਰ ਦੇ 

ਦਫਿਰ ਨੰੂ ਸੂਤਚਿ ਕਰੇਿਾ ਅਿੇ ਮੀਡੀਆ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਿਾ ਿਾਾਂ ਤਕ ਿੋਟਰਾਾਂ ਨੰੂ ਸੂਤਚਿ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ 

ਕੁਦਰਿੀ ਆਫਿ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸ਼ਾਾਂਿੀ ਿਾਪ੍ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਸ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਾਾਂ ਬੈਲਟ-ਡਰਾਪ੍-ਆਫ ਸਾਇਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 

ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਾਾਂ ਅਤਿਤਰਕਿ ਸੂਚਨਾਿਾਾਂ, ਸੰਕੇਿ ਅਿੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਰਾਹੀ ਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਿਾਰੇ ਸੂਤਚਿ 

ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਿ ਕਰਾਇਆ ਜਾਿੇਿਾ। ਇਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਤਿਚ ਸਾਰੀਆਾਂ ਿਿੀਤਿਿੀਆਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ 

ਹਨ, ਿਾ ਜੋਂ ਸਟਾਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੋਣ ਕੋਡ ਅਿ ੇਬੈਲਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਤਰੰਿ ਅਿ ੇਤਫਤਨਤਸ਼ੰਿ ਤਦਸ਼ਾ ਤਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ 

ਿੋਤਟੰਿ ਸਮਿੱਿਰੀ ਲਈ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਿੋਤਟੰਿ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਿੇ ਖਾਿ ੇ ਨੰੂ ਿੁਰੰਿ ਸੁਰਿੱਤਖਅਿ ਕਰੇਿਾ। MCROV 

ਤਰਪ੍ਲੇਸਮੇਂਟ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਿਾ ਅਿੇ ਬਦਲਾਿ ਬਾਰੇ ਜਨਿਾ ਨੰੂ ਤਿਆਪ੍ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰੇਿਾ। 

 
 
 
2-D ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ: ਸਥ ਜਪਿ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਣਿੀਆਾਂ, ਸਥ ਨ, ਅਿੇ ਪਰਕ ਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਖੇਿਰ ਦੇ ਸੰਚ ਲਨ ਦ  ਸਮ ਾਂ 
 §4005(a) (10) (I)(vi) 
 
 
 ਸਥ ਪਿ ਿੋਣ ਵ ਲੇ ਕ ਲ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਾਂ ਦੀ ਜਿਣਿੀ 
 §4005(a) (10) (I)(vi)(I) 
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 54,398 ਰਤਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਿੇ MCROV ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ 2 ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪ੍ਿ ਕਰੇਿਾ ਅਿ ੇਚੋਣਾਾਂ ਦੇ ਤਦਨ ਿੋਂ ਪ੍ਤਹਲਾਾਂ ਦਸ 

ਤਦਨ ਲਈ ਖੁਿੱਲ੍ਾ ਹੋਿੇਿਾ ਅਿੇ ਅਤਿਤਰਕਿ 4 ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ 3 ਤਦਨ ਪ੍ਤਹਲਾਾਂ ਅਿ ੇਚੋਣ ਤਦਨ ਲਈ ਖੁਿੱਲਣਿੇ। 

   

 

                MCROV ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਵੋਟ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ. ਦੋਨੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇੱਕ 

ਮੋਬਾਇਲ ਵੋਟ ਕਦਰ ਨ ੰ  ਵੰਡਣ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਨ. 
 
 
 ਿਰੇਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦ  ਸਥ ਨ ਅਿੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦ  ਸਮ ਾਂ 
 §4005(a)(10)(I)(vi)(III), §4005(a)(10)(I)(vi)(VI)  
 
 2010 ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾ ਜਨਿਣਨਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਤਮਊਤਨਟੀ ਸਰਿੇਅ ਅਿ ੇਮੌਜੂਦਾ MCROV ਰਤਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਿੋਂ ਇਕਿੱਿਰ ਕੀਿੇ 

ਿਏ ਡੈਟਾ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ MCROV ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਿ ੇਡਰਾਪ੍ ਬਾਕਸ ਸਤਥਿੀਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ਤਹਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੂਰੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਤਿਿੱਚ 

ਕੰਮ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 4005(a) (10) (B) ਤਿਿੱਚ ਸੂਚੀਬਿੱਿ ਮਾਪ੍ਦੰਡਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 
 ਸਥਾਨਾਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਕਤਰਆ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। MCROV ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਸਿੱਿ, ਪ੍ੂਰੀ ਿਰ੍ਾਾਂ ਅਸੈਤਸਬਲ 

ਸਹਲੂਿਾਾਂ ਲਈ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪ੍ਿ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 8 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਿੀ ਤਦਨ ਅਿ ੇਚੋਣ ਦੇ ਤਦਨ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਿੋਂ ਰਾਿ 

8 ਿਜੇ ਿਿੱਕ ਖੁਿੱਲੇ੍ ਰਤਹਣਿੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ੍ਲਬਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਿਾਰ ਿੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਿਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਨੰੂ 

ਹੇਠਲੇ ਖੇਿਰਾਾਂ ਤਿਿੱਚ ਰਿੱਤਖਆ ਜਾਿੇਿਾ: ਮਡੇਰਾ ਦੇ ਸ਼ਤਹਰ (2), ਚੌਚੀਲਾ ਦੇ ਸ਼ਤਹਰ, ਓਕਹਰਸਟ, ਕੋਅਰਸੇਿੋਲਡ ਅਿ ੇਮਾਡੇਰਾ ਰੈਂਚੋਸ 

ਖੇਿਰ। ਹਰੇਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਿ ੇਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਅੰਤਿਕਾ 'A' ਤਿਚ ਸੂਚੀਬਿੱਿ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਿਾ, ਤਜਸ ਨੰੂ ਹਰ ਚੋਣ ਲਈ ਤਟਕਾਣੇ 

ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪ੍ਡੇਟ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਿਾ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਹਰ ਰਤਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰ ਨੰੂ ਤਦਿੱਿ ੇ ਚੋਣ ਸਮਿੱਿਰੀ ਤਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿੀ 

ਜਾਿੇਿੀ। 

 
 ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ਅਿ ੇਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਿ ਿੋਂ ਿਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਤਿਕਾ A ਤਿਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

 2-E ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਾਂ ਿੇ ਕਰਮਚ ਰੀਆਾਂ ਦੀ ਿੈਨ ਿੀ:   
 §4005(a)(10)(I)(vi)(IX)  
 

MCROV ਹਰੇਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਿੇ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਪ੍ੰਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।   
 

2-F ਅਪ ਿਿਿ  ਵ ਲੇ ਵੋਟਰ ਾਂ ਲਈ ਸਵੇ ਵ ਾਂ 
 §4005(a)(10)(I)(vi)(X)   
 

ਹਰੇਕ ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਤਿਿੱਚ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 3 ਪ੍ੂਰੀ ਿਰਾਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਹੁੰਚਯੋਿ ਟਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਿੋਤਟੰਿ ਉਪ੍ਕਰਣ ਹੋਣਿੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਾਂ 

ਚੋਣਾਾਂ ਤਿਿੱਚ ਿਰਿੋਂ ਲਈ ਇਨ੍ਾਾਂ ਤਡਿਾਈਸਾਾਂ ਨੰੂ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦਆੁਰਾ ਿਸਦੀਕ ਕੀਿਾ ਤਿਆ ਹੈ ਅਿ ੇਹਰੇਕ ਿੋਟਰ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀ ਬੈਲਟ 

ਨੰੂ ਸੁਿੰਿਰਿਾ ਨਾਲ ਅਿ ੇਤਨਜੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਤਨਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਉਪ੍ਕਰਣਾਾਂ ਦੀ 

ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕਰਨ, ਅਪ੍ਾਹਜ ਿੋਟਰਾਾਂ ਸਮੇਿ ਉਪ੍ਕਰਣਾਾਂ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨ, ਿੇ ਤਸਖਲਾਈ ਤਮਲੇਿੀ, ਉਪ੍ਕਰਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਸਮਿੱਤਸਆਿਾਾਂ ਿੋਂ ਤਨਪ੍ਟਣ ਅਿੇ ਉਪ੍ਕਰਨਾਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਤਸਖਲਾਈ ਤਮਲੇਿੀ। 
 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, MCROV ਟਰੇਨਰ ਨੰੂ ਤਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕਰਕੇ, ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਸਖਲਾਈ ਦਿੇਿਾ, ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਿੌਰ 'ਿੇ 

ਅਪ੍ਾਹਜ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। MCROV ਤਕਸ ੇਅਤਜਹੇ ਸੰਿਠਨ ਦਾ ਉਪ੍ਯੋਿ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਅਪ੍ਾਹਜ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਿਰਫੋਂ ਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

2-G ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਾਂ ਦ  ਜਡਜ਼ ਇਨ ਅਿੇ ਲੇਆਉਟ 
 §4005(a)(10)(I)(vi)(XI)  
 

ਲੇਆਉਟ ਤਦਸ਼ਾ ਤਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਿੀ ਜਾਏਿੀ ਿਾਾਂ ਤਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਕ ਿੋਤਟੰਿ ਬੂਥ ਅਿੇ 

ਪ੍ਹੁੰਚਯੋਿ ਬੈਲਟ ਮਾਰਤਕੰਿ ਉਪ੍ਕਰਨ ਇਸ ਿਰੀਕ ਨਾਲ ਰਿੱਖ ੇਿਏ ਹਨ ਤਕ ਿੋਟਰ ਆਪ੍ਣੀ ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਿ ੇਤਨਿੱ ਜੀ ਿੌਰ 'ਿੇ 
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ਤਨਸ਼ਾਨ ਲਾ ਸਕੇ। ਲੇਆਉਟ ਿੋਟਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਹੁੰਚ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰਰੂਿਾਾਂ ਪ੍ਰਿੀ ਸੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਿੇ, ਅਿ ੇ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਿਿੱਖੋ-ਿਿੱਖ 

ਆਕਾਰ ਅਿੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਯੋਤਜਿ ਕੀਿ ੇਜਾਣਿੇ। ਨਮੂਨਾ ਲੇਆਉਟ ਲਈ ਅੰਤਿਕਾ B ਿੇਖੋ।  
 

ਬੈਲਟ ਡਰੋਪ ਬੌਕਸ ਲਈ ਿਰੂਰੀ   

 

2-H ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ ਬ ਕਸ: ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਥ ਪਨ , ਸਥ ਨ, ਅਿੇ ਪਰਕ ਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਧ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਉਪਲਬਧ ਸੰਚ ਲਨ ਦੇ ਘੰਟ ੇ 
 §4005(a)(10)(I)(vi)  
 

 ਸਥ ਜਪਿ ਿੋਣ ਵ ਲੇ ਡਰ ਪ ਬ ਕਸ ਾਂ ਦੀ ਕ ਲ ਜਿਣਿੀ  
 §4005(a)(10)(I)(vi)(II) 
 

 54,398 ਰਤਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰਾਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਿੇ MCROV ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ 4 ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍ ਬਾਕਸ ਸਥਾਨ ਸਥਾਪ੍ਿ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ 

ਤਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਕ ਚੋਣਾਾਂ ਦੇ ਤਦਨ ਿੋਂ 28 ਤਦਨ ਪ੍ਤਹਲਾਾਂ ਅਿ ੇਚੋਣਾਾਂ ਦੇ ਤਦਨ ਖੁਿੱਤਲ੍ਆ ਹੈ। 
 

 ਿਰੇਕ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ ਬ ਕਸ ਦ  ਸਥ ਨ ਅਿੇ ਸੰਚ ਲਨ ਦ ੇਘੰਟ ੇ 
 §4005(a)(10)(I)(vi)(IV), §4005(a)(10)(I)(vi)(VII) 
 
  
 

MCROV ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਸਿੱਿ, ਪ੍ੂਰੀ ਿਰ੍ਾਾਂ ਪ੍ਹੁੰਚਯੋਿ ਸੁਤਿਿਾਿਾਾਂ ਤਿਚ ਡਰੋਪ੍ ਬਾਕਸ ਸਥਾਪ੍ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਿਾਈਿਾਲੀ 

ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਰੋਪ੍ ਬਾਕਸ ਸਥਾਪ੍ਿ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਕਤਰਆ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡਰੌਪ੍ ਬਾਕਸਾਾਂ ਅਿ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ 

ਘੰਟ ੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੰਤਿਕਾ C ਤਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿ ਕੀਿੀ ਜਾਿੇਿੀ, ਤਜਸ ਨੰੂ ਡਰੋਪ੍ ਬਾਕਸ ਤਟਕਾਣੇ ਸਥਾਤਪ੍ਿ ਕੀਿੇ ਜਾਣ ਿੇ ਅਪ੍ਡੇਟ ਕੀਿਾ 

ਜਾਿੇਿਾ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਹਰੇਕ ਿੋਟਰ ਨੰੂ ਤਦਿੱਿੀ ਚੋਣ ਸਮਿੱਿਰੀ ਤਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿੀ ਜਾਿੇਿੀ।  
 

 ਿੋਟਰ ਦਫਿਰ ਦੇ ਰਤਜਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਬਾਹਰੀ ਡਰੋਪ੍ ਬਾਕਸ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ 24 ਘੰਟ ੇਉਪ੍ਲਬਿ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡਰੋਪ੍ ਬਾਕਸ ਸਥਾਨ 

ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਿੇ।  
 
 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਿੇ ਡਰੌਪ ਬ ਕਸ ਸਥ ਨ ਨਕਸ਼ ੇ
 

2-I ਸਥ ਨ ਨਕਸ਼ ੇ

 §4005(a)(10)(I)(vi)(V)  
 

ਿੋਟ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਅਿ ੇਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍ ਬਾਿੱਕਸ ਦੀ ਸਤਥਿੀ ਤਦਖਾਉਣ ਿਾਲੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅੰਤਿਕਾ D ਤਿਿੱਚ ਤਿਖਾਏ ਿਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਕਸ਼ੇ ਅਿੱਪ੍ਡੇਟ 

ਕੀਿ ੇਜਾਣਿੇ ਤਕਉਾਂਤਕ ਸਥਾਨਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕੀਿੀ ਿਈ ਹੈ।   
 
 

ਿੋਰ ਜਵਚ ਰਯੋਿ ਮ ਿੱਦੇ 
 

2-J ਇਸ ਯਿੋਨ  ਦੀ ਅਦੰ ਜ਼ਨ ਲ ਿਿ ਅਿੇ ਬਿੱਚਿ 
 §4005(a)(10)(I)(v), §4005(g)(2)  
 
 

ਿੋਟਰਜ਼ ਚਆੁਇਸ ਐਕਟ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਿਿ ਅਨੁਮਾਨਿ ਖਰਚ ੇਅਿੇ ਬਿੱਚਿਾਾਂ ਨੰੂ ਅੰਤਿਕਾ E ਤਿਚ ਤਦਖਾਇਆ ਤਿਆ ਹੈ। 

ਿਾਈਚਾਰੇ ਅਿ ੇਿੋਟਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਲਈ ਮਹਿੱਿਿਪੂ੍ਰਨ ਤਿਸਥਾਰਿ ਲੋੜਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਿਿ ਤਿਚ ਿਾਿੇ ਦੀ ਉਮੀਦ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ, MCROV ਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤਕ ਿੋਟਰਜ਼ ਚਆੁਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਪ੍ਤਹਲਾ ਅਮਲ ਿੋਤਟੰਿ ਉਪ੍ਕਰਨਾਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਿਿ ਲਾਿਿ ਬਚਾਏਿਾ। 
 



ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 
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ਿੋਟਰਜ਼ ਚਆੁਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਿਤਹਿ ਕੀਿੀ ਿਈ ਹਰ ਚੋਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, MCROV ਇਿੱਕ ਚੋਣ ਲਾਿਿ ਦੀ ਤਰਪ੍ੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਿੀ, ਜੋ 

ਤਕ MCROV ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਿੇ ਪ੍ਹੁੰਚਯੋਿ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਿੱਚ ਪ੍ੋਸਟ ਕੀਿੀ ਜਾਿੇਿੀ। 
 

2-K ਚੋਣ ਸਰਿਰਮੀ ਿੋਂ ਬ ਅਦ 
 

 ਉਪ-ਜਵਭ ਿਨ (g) ਦ ਆਰ  ਲੋੜੀ ਾਂਦ , ਵੋਟਰ ਪਿ ੰਚਯਿੋਿ  ਅਿੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਜਵਿੱਚ ਮਿਿੱਿਵਪੂਰਣ 

ਅਸਮਰਥਿ ਵ ਾਂ ਨ ਲ ਜਨਪਟਣ   
 §4005(a)(10)(I)(iii)  
 
 
 

ਿੋਟਰਜ਼ ਚਆੁਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਿਤਹਿ ਕੀਿੀ ਿਈ ਹਰ ਚੋਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, MCROV ਿੋਟਰਾਾਂ ਿੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਕੀਿੀਆਾਂ ਤਟਿੱਪ੍ਣੀਆਾਂ ਦੀ 

ਸਮੀਤਖਆ ਕਰੇਿਾ ਅਿੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4005 (ਜੀ) ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਤਿਿੱਚ ਇਕਿੱਠੇ ਕੀਿ ੇਿਏ ਡੇਟਾ ਿੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਾਈਿਾਲਾਾਂ ਿੋਂ ਤਨਿੇਸ਼ ਦੀ 

ਮੰਿ ਕਰੇਿਾ। MCROV ਿਸਿੂ ਿੋਂ ਿਸਿੂ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਿੇ ਪ੍ਛਾਣੀਆਾਂ ਮਹਿੱਿਿਪ੍ੂਰਣ ਅਸਮਾਨਿਾਿਾਾਂ ਨੰੂ ਦਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਚਿ ਯਿਨ 

ਕਰੇਿਾ।   
 
 

 ਜਵਧ ਨ ਸਭ  ਨੰੂ ਜਰਪੋਰਟ ਦ ੇਨ ਲ SOS ਨੰੂ ਸਿ ਇਿ  
 §4005(g)(1)(A) 
 

ਨੰੂ ਚੋਣ ਅੰਕੜ ੇਮ ਿਿੱਈਆ ਕਰੋ 

MCROV ਸੈਕਸ਼ਨ 4005 (ਜੀ) ਤਿਚ ਸੂਚੀਬਿੱਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਿੱਿਰ ਨੰੂ ਅੰਕੜਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਿਾ। 
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ਅੰਜਿਕ  ਦੀ ਸੂਚੀ 
 
 

ਅੰਤਿਕਾ A - ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਨ ਅਿੇ ਘੰਟੇ 
  

ਅੰਤਿਕਾ B - ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਨਮੂਨਾ ਲੇਆਉਟ  
 

ਅੰਤਿਕਾ C - ਡਰੌਪ੍ ਬਾਕਸ ਤਟਕਾਣੇ ਅਿ ੇਘੰਟੇ  
 

ਅੰਤਿਕਾ D -              ਸਥਾਨ ਨਕਸ਼ੇ 

ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ - 11 ਤਦਨ 

ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ - 4 ਤਦਨ 

ਡਰੌਪ੍ ਬਾਕਸ 
 
 

ਅੰਤਿਕਾ E - ਬਜਟ ਸੰਸਾਿਨ ਅਿੇ ਲਾਿਿ ਦੀ ਿੁਲਨਾ 
 

ਅੰਤਿਕਾ F - ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਤਰਤਸ਼ਸ਼ਟ 
 

ਅੰਤਿਕਾ G - ਿਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਤਥਆਾਂ ਅਿੇ ਨੇੜ੍ਲੇ ਸਮਾਿਮਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
 



ਚਣੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਜੋਨ਼ਾ 
 

ਅੰਤਿਕ਼ਾ A 
 

ਅਤੰਿਕ਼ਾ A  
 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਥ਼ਾਨ ਅਿੇ ਕਮੰ ਦ ੇਘਟੰ ੇ 
 

1. ਮਡੈਰੇ਼ਾ ਕ਼ਾਉਂਟੀ ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਕੇਂਦਰ - ਲੌਬੀ 

200 ਡਬਤਲਊ. ਚੌਥੀ ਗਲੀ (ਫਰੋਥ ਸਟਰੀਟ) 

ਮਡੈਰੇ਼ਾ, ਸੀਏ 93637 

ਕਮੰ ਦ਼ਾ ਤਦਨ / ਘਟੰੇ:  02/22/2020 – 03/02/2020 ਸਵਰੇੇ 8:00 – ਸ਼ਾਮੀ 5:00 

    03/03/2020 (ਚੋਣ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਤਦਨ) ਸਵਰੇੇ 7:00 – ਰ਼ਾਿ 8:00   
     

2. ਓਖਰੁਸਟ  ਕਮਿਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰ 

39800 ਰੋਡ 425B  

    ਓਖਰੁਸਟ, ਸੀਏ 93644 

ਕਮੰ ਦ਼ਾ ਤਦਨ / ਘਟੰੇ:  02/22/2020 – 03/02/2020 ਸਵਰੇੇ 8:00 – ਸ਼ਾਮੀ 5:00 

    03/03/2020 (ਚੋਣ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਤਦਨ) ਸਵਰੇੇ 7:00 – ਰ਼ਾਿ 8:00 
     

3. ਤਸਟੀ ਆਫ ਚਤੌਚਲ਼ਾ ਤਸਤਵਕ ਸੈਂਟਰ - ਕੌਂਸਲ ਚੈਂਬਰਜ਼ 

130 ਐਸ. ਦੂਜੀ ਗਲੀ (ਸਤੈਕਡੰ ਸਟਰੀਟ) 

ਚਤੌਚਿੱਲ਼ਾ, ਸੀਏ 93610 

ਕਮੰ ਦ਼ਾ ਤਦਨ / ਘਟੰ:ੇ  02/29/2020 – 03/02/2020 ਸਵਰੇੇ 8:00 – ਸ਼ਾਮੀ 5:00 

    03/03/2020 (ਚੋਣ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਤਦਨ) ਸਵਰੇੇ 7:00 – ਰ਼ਾਿ 8:00 
 

4. ਤਲਬਰਟੀ ਹ਼ਾਈ ਸਕੂਲ - ਤਥਏਟਰ (ਮਡੈਰੇ਼ਾ ਰੈਂਚਜੋ਼) 

12220 ਰਡੋ 36 

ਮਡੈਰੇ਼ਾ, ਸੀਏ 93636 

ਕਮੰ ਦ਼ਾ ਤਦਨ / ਘਟੰ:ੇ  02/29/2020 – 03/02/2020 ਸਵਰੇੇ 8:00 – ਸ਼ਾਮੀ 5:00 

    03/03/2020 (ਚੋਣ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਤਦਨ) ਸਵਰੇੇ 7:00 – ਰ਼ਾਿ 8:00 
 

5. ਕਰੋਸਗਲੋਡ  ਕਮਿਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰ 

              35540 ਹਾਈਵੇ 41 

ਕੋਰੋਸਗਲੋਡ, ਸੀਏ 93614 

ਕਮੰ ਦ਼ਾ ਤਦਨ / ਘਟੰ:ੇ  02/29/2020   ਸਵਰੇੇ 8:00 – ਸ਼ਾਮੀ 5:00 

    03/01/2020   ਦੁਪ੍ਤਹਰ 1:00 – ਰ਼ਾਿ 9:00  

    03/02/2020   ਸਵਰੇੇ 8:00 – ਸ਼ਾਮੀ 5:00 

    03/03/2020 (ਚੋਣ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਤਦਨ) ਸਵਰੇੇ 7:00 – ਰ਼ਾਿ 8:00 
 

6. ਪ੍ੈਨ-ਅਮੇਰਿਕਾ ਕਮਿਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰ 

             703 ਸ਼ੇਿਵਡੂ ਵ ੇ

ਮੋਡੈਰੇ਼ਾ, ਸੀਏ 93638  

ਕਮੰ ਦ਼ਾ ਤਦਨ / ਘਟੰ:ੇ  02/29/2020 – 03/02/2020 ਸਵਰੇੇ 8:00 – ਸ਼ਾਮੀ 5:00 

    03/03/2020 (ਚੋਣ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਤਦਨ) ਸਵਰੇੇ 7:00 – ਰ਼ਾਿ 8:00 
 



ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨ਼ਾ 
 

ਅੰਤਿਕ਼ਾ B 
 

ਅਤੰਿਕ਼ਾ B 
 
ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਦ਼ਾ ਨਮਨੂ਼ਾ ਖ਼ਾਕ਼ਾ (ਲੇਆਉਟ)  

 
ਹਠੇ਼ਾਾਂ ਇਕ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਾਕ ੇ(ਲੇਆਉਟ) ਦ ੇਕਮੰ ਕਰਨ ਦ ੇਿਰੀਕ ੇਦ਼ਾ ਨਮਨੂ਼ਾ ਤਦਿ਼ਾ ਤਿਆ ਹੈ। ਹਰਕੇ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰ ਦ਼ਾ ਸੈੈੱਟਅਪੱ੍ ਇਸ ਿਰੀਕ ੇਨ਼ਾਲ ਕੀਿ਼ਾ ਜ਼ਾਵਿੇ਼ਾ, 

ਤਜਸ ਨ਼ਾਲ ਉਸ ਤਵਸੇਸ ਸਥ਼ਾਨ ਿ ੇਉੈੱਚਿਮ ਪ੍ਧੱਰ ਦੀ ਉਪ੍ਲੱਬਧਿ਼ਾ ਅਿ ੇਕਮੰ ਦੀ ਤਨਪ੍ ਨੰਿ਼ਾ ਪ੍ਰਦ਼ਾਨ ਕੀਿੀ ਜ਼ਾਵਿੇੀ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

English Punjabi 

Sample Voter Center Layout ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦ਼ਾ ਨਮੂਨ਼ਾ ਖ਼ਾਕ਼ਾ (ਲੇਆਉਟ)  
Voter Information ਵੋਟਰ ਦੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ 

Voting booths (Voters using paper ballot) ਵੋਤਟੰਿ ਬੂਥ (ਵੋਟਰ ਪ੍ੇਪ੍ਰ ਬੈਲਟ ਦ਼ਾ ਇਸਿੇਮ਼ਾਲ ਕਰਦ ੇਹੋਏ) 
ICX ਆਈ.ਸੀ.ਐਕਸ. 
ICX ਆਈ.ਸੀ.ਐਕਸ. 
ICX ਆਈ.ਸੀ.ਐਕਸ. 
Voter check in ਵੋਟਰ ਦ਼ਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ਼ਾ 
Vote Center Ballot Box ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਬੈਲਟ ਬ਼ਾਕਸ 
Ballot Issue Clerk ਬੈਲਟ ਮ਼ਾਮਲੇ ਦ਼ਾ ਕਲਰਕ 
Ballot Printer ਬੈਲਟ ਤਪ੍ਰੰਟਰ 
CVR Clerk ਸੀ.ਵੀ.ਆਰ. ਕਲਰਕ 
Voter Look Up ਵੋਟਰ ਦ਼ਾ ਭ਼ਾਲ ਕਰਨ਼ਾ (ਵੋਟਰ ਲ ਕ ਅਪ੍) 
Voter Look Up ਵੋਟਰ ਦ਼ਾ ਭ਼ਾਲ ਕਰਨ਼ਾ (ਵੋਟਰ ਲ ਕ ਅਪ੍) 
VBM Ballot Box ਵੀ.ਬੀ.ਐਮ. ਬੈਲਟ ਬ਼ਾਕਸ 

 



ਚਣੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਜੋਨ਼ਾ 
 

ਅੰਤਿਕ਼ਾ C 

 

ਅਤੰਿਕ਼ਾ C 
 

ਬਲੈਟ ਡ੍ਰਪੌ੍ਬ਼ਾਕਸ ਸਥ਼ਾਨ / ਘਟੰ ੇ (ਅਗਸਿ 16, 2019 ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਰ) 
 

1. ਮਡੈ੍ਰੇ਼ਾ ਕ਼ਾਉਂਟੀ ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਕੇਂਦਰ (ਬ਼ਾਹਰ) 

200 ਡ੍ਬਤਲਊ. ਚੌਥੀ ਗਲੀ (ਫਰੋਥ ਸਟਰੀਟ) 

ਮਡੈ੍ਰੇ਼ਾ, ਸੀਏ 93637 

ਕਮੰ ਦ ੇਤਦਨ/ ਘਟੰ:ੇ  02/04/2020 – 03/02/2020  24 ਘਟੰੇ ਪ੍ਰਿੀ ਤਦਨ 

                                       03/03/2020 (ਚੋਣ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਤਦਨ)   ਰ਼ਾਿ 8:00 ਵਜੇ ਬਦੰ ਹੁਦੰ਼ਾ ਹ ੈ
         
 

2. ਮਡੈ੍ਰੇ਼ਾ ਕ਼ਾਉਂਟੀ ਸਟੈਲੇ਼ਾਈਟ ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਕੇਂਦਰ (ਬ਼ਾਹਰ) 

40232 ਜਕੰਸਨ ਡ੍ਰ਼ਾਈਵ 

ਓਖਰੁਸਟ, ਸੀਏ 93644 

ਕਮੰ ਦ਼ਾ ਤਦਨ / ਘਟੰੇ:  02/04/2020 – 03/02/2020  24 ਘਟੰੇ ਪ੍ਰਿੀ ਤਦਨ 

                                       03/03/2020 (ਚਣੋ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਤਦਨ)    ਰ਼ਾਿ 8:00 ਵਜੇ ਬਦੰ ਹੁਦੰ਼ਾ ਹ ੈ
     

 

3. ਤਸਟੀ ਆਫ ਚਤੌਚਿੱਲ਼ਾ ਤਸਤਵਕ ਸੈਂਟਰ (ਬ਼ਾਹਰ) 

130 ਐਸ. ਦੂਜੀ ਗਲੀ (ਸਤੈਕਡੰ੍ ਸਟਰੀਟ) 

ਚਤੌਚਿੱਲ਼ਾ, ਸੀਏ 93610 

ਕਮੰ ਦ਼ਾ ਤਦਨ / ਘਟੰ:ੇ  02/04/2020 – 03/02/2020  24 ਘਟੰੇ ਪ੍ਰਿੀ ਤਦਨ 

                                       03/03/2020 (ਚੋਣ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਤਦਨ)   ਰ਼ਾਿ 8:00 ਵਜੇ ਬਦੰ ਹੁਦੰ਼ਾ ਹ ੈ
      
 

4. ਮਡੈ੍ਰੇ਼ਾ ਰੈੰਚਸੋ ਬਰ਼ਾਾਂਚ ਲ਼ਾਇਬਰਰੇੀ (ਬ਼ਾਹਰ)  

37398 ਬਰਿੱਕਸ਼ਾਇਰ ਡ੍ਰ਼ਾਈਵ 

ਮਡੈ੍ਰੇ਼ਾ, ਸੀਏ 93636 

ਕਮੰ ਦ ੇਤਦਨ / ਘੰਟ:ੇ  02/04/2020 – 03/02/2020  24 ਘਟੰੇ ਪ੍ਰਿੀ ਤਦਨ    

                               03/03/2020 (ਚੋਣ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਤਦਨ)     ਰ਼ਾਿ 8:00 ਵਜੇ ਬਦੰ ਹੁਦੰ਼ਾ ਹ ੈ
 
 

5.  ਨੋਰਥ ਫੋਰਕ ਟ੍ਰਾਇਬਲ ਆਫ਼ਿਸ (ਬਾਹਰ) 

33143 ਰੋਡ੍ 222,  

ਨੋਰਥ ਫਰੋਕ, ਸੀਏ 93643 

     ਕਮੰ ਦ ੇਤਦਨ / ਘੰਟ:ੇ  02/04/2020 – 03/02/2020  24 ਘਟੰੇ ਪ੍ਰਿੀ ਤਦਨ    

                               03/03/2020 (ਚੋਣ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਤਦਨ)     ਰ਼ਾਿ 8:00 ਵਜੇ ਬਦੰ ਹੁਦੰ਼ਾ ਹ ੈ



ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ 
 

ਅੰਤਿਕਾ D 
 

ਅਤੰਿਕਾ D 
 

ਤਿਕਾਤਣਆ ਂਦਾ ਨਕਸ਼ਾ  
 

11 ਤਦਨ ਵਿੋ ਕੇਂਦਰ 
 

 



ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ 
 

ਅੰਤਿਕਾ D 
 

4 ਤਦਨ ਵਿੋ ਕੇਂਦਰ  

ਇਸ ਨਕਸ਼ ੇਤਵਚ 11 ਤਦਨ ਵੋਿ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ 
 

ਅੰਤਿਕਾ D 
 

ਬਲੈਿ ਡ੍ਰਪੌ੍ ਆਫ ਦ ੇਤਿਕਾਣੇ 
 

 



ਚਣੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਜੋਨਾ 
 

ਅੰਤਿਕਾ E 

 

ਅਤੰਿਕਾ E 
 

ਬਜਟ ਦ ੇਸਸੰਾਧਨ ਅਿ ੇਲਾਗਿ ਦੀ ਿੁਲਨਾ  
 

ਆਉਟਰੀਚ ਗਿੀਤਿਧੀ 2016 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਾਂ 2018 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਾਂ 2020 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਾਂ 

(ਅਨੁਮਾਨਿ) 

ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ  

(ਕਾਨ ੰਨੀ ਨੋਤਟਸ ਅਿੇ  

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ) 

$1,500 $1,500 $4,000 

ਰੇਡੀਓ PSA (ਸਤਿਪ੍ਟ  

ਬਣਾਉਣਾ, ਇੰਟਰਤਿਊ ਦੀ 

ਉਪ੍ਲਬਧਿਾ, ਅਨੁਿਾਦ ਸੇਿਾਿਾਾਂ) 

$0 $3,000 $3,000 

ਟੈਲੀਿੀਜ਼ਨ PSA (ਸਤਿਪ੍ਟ  

ਬਣਾਉਣਾ, ਇੰਟਰਤਿਊ ਦੀ 

ਉਪ੍ਲਬਧਿਾ, ਅਨੁਿਾਦ ਸੇਿਾਿਾਾਂ) 

$0 $1,500 $3,000 

ਿੋਟਰ ਨਾਲ ਤਸਿੱਧ ੇਮੇਲ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ  

(1-ਡੀ ਤਿਿੱਚ ਤਦਿੱਿ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ 

ਰਤਜਸਟਰਡ ਿੋਟਰ ਨ ੰ ਤਸਿੱਧੀ ਮਲੇ 

ਭੇਜਨਾ) 

$0 $5,000 $6,000 

ਜਨਿਕ  

ਿਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਾਂ / ਮੀਤਟੰਗਾਾਂ  

(1-B ਤਿਿੱਚ ਹਿਾਲਾ ਤਦਿੱਿੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਲੋੜੀਂਦੀਆਾਂ ਿਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਾਂ, LAAC 

ਮੀਤਟੰਗਾਾਂ, VAAC ਮੀਤਟੰਗਾਾਂ, ਹੋਰ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ)  

$0 $3,500 $5,000 

ਉਪ੍ਕਰਨਾਾਂ  

ਦਾ ਡੈਮ ੋ(1-B ਤਿਿੱਚ ਹਿਾਲਾ ਤਦਿੱਿ ੇ

ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਾਂ ਿਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਾਂ, 

LAAC ਮੀਤਟੰਗਾਾਂ, VAAC ਮੀਤਟੰਗਾਾਂ, 

ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ‘ਿੇ ਿੋਤਟੰਗ 

ਉਪ੍ਕਰਨਾਾਂ ਦਾ ਡਮੈੋ ਦੇਣਾ) 

$0 $3,000 $3,000 

    

 



ELECTION ADMINISTRATION PLAN 
 

APPENDIX F 
 

Appendix F 
Date  Time  Event/Partner(s)  Location of Event 

May 13, 2019  5:30pm  American Association of University Women  Madera, CA 

June 13, 2019  4pm – 8pm  Chamber of Commerce Business Extravaganza  Madera District Fairgrounds 

August 2019  8am – 11am  Madera Swap Meet  Madera District Fairgrounds 

Sept 5‐8, 2019  Various  Madera District Fair Booth  Madera District Fairgrounds 

Sept. 2019  8am – 11am  Madera Swap Meet  Madera District Fairgrounds 

Sept 21, 2019  9am – 2:00pm  Chowchilla Chamber of Commerce Car Show  Veterans Park, Chowchilla 

Sept. 28, 2019  9am – 2:00pm  Old Timers Day   Court House Park, Madera 

Oct. 2019  8am – 11am  Madera Swap Meet  Madera District Fairgrounds 

Nov. 2, 2019  10am – 5pm  Pomegranate, Fruit & Nit Festival  Madera District Fairgrounds 

Nov. 2019  8am – 11am  Madera Swap Meet  Madera District Fairgrounds 

January 2020  8am – 11am  Madera Swap Meet  Madera District Fairgrounds 

January 2020  TBD  Voter Education Workshop – Disabled Community  Madera County Government Center 

January 2020  TBD  Voter Education Workshop – Spanish Speaking Community  Madera County Government Center 

January 2020  TBD  Voter Education Workshop – Punjabi Speaking Community  Madera County Government Center 

February 2020  8am – 11am  Madera Swap Meet  Madera District Fairgrounds 
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