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ii | ਪੰਨਾ 
 

ਸੈਕਰਾਮਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ 

ਚੋਣ ਸੰਚਾਲਨ ਯੋਜਨਾ 
E.C.4005(a)(10)(I) 

 
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
 
ਸੈਕਰਾਮਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇਿਤਹਾਸ ਹੈ। 2002 ਿਵੱਚ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ 
ਡਾਕ ਿਵੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਤ ਲੈ ਕੇ, ਡਾਕ (VBM) ਦੁਆਰਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 
ਵਾਧਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 64% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
 
ਜੂਨ 2017 ਿਵੱਚ ਇਸ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਮਾੱਡਲ (ਮਾੱਡਲ) ਨੰੂ ਅਪਨਾਉਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਸੈਕਰਾਮਟ ੋਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ 
ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ (VRE) ਨੇ ਵੋਿਟੰਗ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (Voting Accessibility Advisory Committee) 
(VAAC) ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹੁਚੰਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (Language Accessibility Advisory Committee) 
(LAAC) ਦੋਵਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਦੋਵ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ VRE ਨੰੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੁਹਈੱਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਹ ਕਾਉਂਟੀ ਲਈ ਚੋਣ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਬੁਿਨਆਦੀ ਤੱਤ ਬਣਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। 
 
VRE ਨੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਮਾੱਡਲ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਕਈ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਸਕੈਰਾਮਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਿਵੱਚ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਮਾੱਡਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 
 
ਇਸ ਨਵ ਮਾੱਡਲ ਲਈ ਪਿਹਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੂਨ 2018 ਿਵੱਚ ਸਟੇਟਵਾਈਡ ਪਰ੍ਾਈਮਰੀ (Statewide Primary) ਿਵੱਚ 
ਹਨ।ਇਹ ਚੋਣ ਸੰਚਾਲਨ ਯੋਜਨਾ (ਯੋਜਨਾ) ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਿਕਿਰਆ ਿਕਵ 
ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਈ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਭਿਵੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਫਰ੍ ੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ, ਿਜਸ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
 
ਸੰਖੇਪ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਾੱਡਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰੋ ਮੌਕੇ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਇੱਕ VBM ਵੋਟ-
ਪਰਚੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਿਵਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਮਤਦਾਨ ਕਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਰਚੀ 
ਡਰ੍ ੌਪ ਬੌਕਸ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤ 88 ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਿਥਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ 
ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਚੋਣ ਸੰਚਾਲਨ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮ, ਕਾਉਂਟੀ ਨੰੂ ਚੋਣਾਂ ਤ 28 ਿਦਨਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਏੋ 
ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਿਦਨ 78 ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ (16 ਚੋਣਾਂ ਤ 10 ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 78 ਚੋਣਾਂ ਤ 3 ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ 
ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਨੰੂ) ਅਤੇ 52 ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਡਰ੍ ੌਪ ਬਕੌਸ ਥਾਵਾਂ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਡਾਕ 
ਦੁਆਰਾ, ਿਕਸੇ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਡਰ੍ ੌਪ ਬੌਕਸ ਸਥਾਨ ਿਵਖੇ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਿਵਖੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵੋਿਟੰਗ ਿਡਵਾਈਸਾਂ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਹੁੰਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਿਵਖੇ 
ਸਿਥਤ ਘੱਟ-ੋਘਟੱ ਿਤੰਨ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਿਡਵਾਈਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਤ ਇਲਾਵਾ, ਮਤਦਾਨ ਕਦਰਾਂਿਵਖੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਚੋਣ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਹਵੇੋਗਾ। 
  



1| ਪੰਨਾ 
 

ਭਾਗ 1 - ਵਟੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਪਹੁਚੰ ਯਜੋਨਾ 
 
ਸੈਕਰਾਮਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ (VRE) ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਵੋਿਟੰਗ 
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਯੋਜਨਾ 
ਉਹਨਾਂ ਿਭੰਨ-ਿਭਨੰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਹੈ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਮਾੱਡਲ ਵੋਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਵੋਟਰ 
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, VRE ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੋਇਸ ਐਕਟ (ਵੀਸੀਏ) ਦ ੇਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ 
ਆਊਟਰੀਚ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੋਣਾਂ (FOCE) ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਚੁਆਇਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (VCC) ਦੇ ਭਿਵੱਖ 
ਦੁਆਰਾ ਗਰ੍ਾਂਟਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਗਰ੍ਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੰਿਤਕਾ L ਿਵੱਚ 
ਿਦਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। 
 
ਲੋੜਾ ਂ 
 
1-A ਚੋਣਾ ਂਦ ੇਨੋਿਟਸ (Election Notice) ਲਈ ਵਟੋ ਪਰਚੀਆ ਂਅਤ ੇਜਨਤਕ ਸਵੇਾ ਘਸ਼ੋਣਾਵਾ ਂ(Public Service 

Announcements) (PSA) ਤੱਕ ਪਹੁਚੰ ਲਈ ਮੀਡੀਆ  
 §4005(a)(10)(I)(i)(II), §4005(a)(10)(I)(i)(VIII) 
 
VRE ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਫੌਰਮੈਟ ਿਵੱਚ VBM ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
ਦੇ ਭਾਗ 1 - B ਿਵੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਕਦਰਾਂ (ਆਊਟਲੈਟਾਂ) ਅਤੇ ਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ (ਆਊਟਲੈਟਾਂ) ਲਈ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਕਰੇਗੀ: 

1) ਸਥਾਨਕ ਟਲੈੀਿਵਜਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੇਬਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 
2) ਅਖਬਾਰ (ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ) 
3) ਰੇਡੀਓ 
4) ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 

a) ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ (Facebook) ਖਾਤਾ 
https://www.facebook.com/Sacramento County/ 

b) ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਟਿਵੱਟਰ (Twitter) ਖਾਤਾ https://twitter.com/SacCountyCA 
c) ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਐਪ (ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈਕਰਾਮਟੋ ਕਾਊਂਟੀ ਲਈ ਖੋਜ) 

d) ਕਾਉਂਟੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਸਦੱਸਤਾ ਸੂਚੀਆਂ (ਸਦੱਸਤਾ ਲਈ www.saccounty.net ਅਤੇ 
www.elections.saccounty.net ਵੇਖੋ)5) ਪਬਿਲਕ ਟਰ੍ ਾਂਿਜ਼ਟ ਮੈਸੇਿਜੰਗ (ਸੈਕਰਾਮਟੋ ਖੇਤਰੀ 
ਟਰ੍ ਾਂਿਜ਼ਟ, Elk Grove ਦਾ ਈ-ਟਰ੍ਾਂਸਪੋਰਟ, ਪੈਰਾਟਰ੍ ਾਂਿਜ਼ਟ, ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰ੍ ਾਂਿਜ਼ਟ ਕਦਰ) 

6) ਅਿਜਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਿਜਵ ਪੂਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਿਵੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ 
ਭਾਈਵਾਲ, ਅਪਾਹਜਪੁਣਾ ਿਹਮਾਇਤੀ ਸੰਗਠਨ, ਿਨਰਵਾਿਚਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਖ਼ਾਸ ਿਜ਼ਲਹ੍ੇ , ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ, 
ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਧਾਿਰਤ ਸੰਗਠਨ, ਆਸਥਾ-ਅਧਾਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ 

7)  FOCE ਅਤੇ VCC ਨਾਲ ਸਮਗੱਰੀ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ  
8) ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਮਾੱਡਲ ਬਾਰੇ ਇਟੰਰਿਵਊ ਅਤੇ ਬੀ-ਰੋਲ (B-roll) ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰ੍ੋਤਾਂ 

ਲਈ ਮੌਕਾ ਮੁਹਈੱਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ 
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9) ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਿਵਭਾਗ (County Departments) (ਿਜਵ ਿਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (Health 
and Human Services), ਮਨੱੁਖੀ ਸਹਾਇਤਾ (Human Assistance) ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ (Veteran Services)) 

10) ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ, ਕਈ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਸਾਰੇ ਕਦਰਾਂ (ਆਊਟਲੈਟਾਂ) ਿਵਚੱ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 

11) ਇਲੈਕਟਰ੍ ੋਿਨਕ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ-ਬੋਰਡ (ਸੈਕਰਾਮਟ ੋਿਸਟੀ, ਕਲੀਅਰਚੈਨਲ (ClearChannel)) 
 
VRE ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ VRE ਦੀ ਟੋਲ-ਫਰ੍ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੌਟਲਾਈਨ 
ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਜੁਅਲ ਅਤੇ ਔਡੀਓ ਫੌਰਮੈਟਾਂ ਿਵੱਚ PSA ਵਰਤਣਗੇ। PSAs ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਪਾਹਜ ਵੋਟਰਾਂ, ਿਜਵ ਿਕ 
ਉਹ ਲੋਕ, ਜੋ ਬਿਹਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ, ਜੋ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਹੀਣ ਹਨ ਜਾਂ ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਦੇਖਣ ਿਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਟੈਲੀਿਵਜਨ, ਿਜਵ ਿਕ ਮੈਟਰ੍ ੋ-ਕੇਬਲ ਯੂਨੀਿਵਜ਼ਨ 
(MetroCable Univision) ਅਤੇ ਕਰ੍ਾਿਸੰਗ ਟੀਵੀ (Crossings TV) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਚੈਨਲ 3, 10, 13, 40, 
ਰੇਡੀਓ, ਿਜਵ ਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਪਬਿਲਕ ਰੇਡੀਓ (Capital Public Radio), ਰੇਡੀਓ ਲਜ਼ਾਰ (Radio Lazar), ਇੰਟਰਕੌਮ 
ਸਟੇਸ਼ੰਸ (Entercom Stations), ਅਖਬਾਰਾਂ, ਿਜਵ ਿਕ ਸੈਕਰਾਮਟੋ ਬੀ (Sacramento Bee), ਿਵਦਾ ਐਨ ਐਲ ਵੈਲੇ 
(Vida En El Valle), ਏਪੀਏ ਿਨਊਜ਼ (APA News), ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (ਖਾਿਤਆਂ ਲਈ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ) ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰ੍ ੋਿਨਕ 
ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ-ਬੋਰਡ, ਿਜਵ ਿਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਕਲੀਅਰ ਚੈਨਲ (ClearChannel) ਲਈ ਹੈ। PSA ਭਾਗ 1-
B ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਦਰਾਂ (ਆਊਟਲੈਟਾਂ) ਨੰੂ ਮੁਹਈੱਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
 
ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਿਵਖੇ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵੋਿਟੰਗ ਿਡਵਾਈਸ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਦਾ 
ਿਵਕਲਪ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਿਕ ਿਵਕਲਪ ਿਕਵ ਵਰਤਣੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਡਾਕ ਰਾਹ  ਦੂਰਵਰਤੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵੋਟ (Remote 
Accessible Vote By Mail) (RAVBM) ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (ਭਾਗ 2-B ਿਵੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ) ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ 
ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ, ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮਹ੍ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
 
 
1-B ਵਟੋਰ ਦੀ ਚੋਣ ਿਕਿਰਆ ਬਾਰ ੇਵਟੋਰਾ ਂਨੂ ੰਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਜੌਦੂਗੀ 
 §4005(a)(10)(I)(i)(III) 
 
VRE ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਸੱਧੇ ਮਤਦਾਨ 
ਕਦਰ ਮਾੱਡਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ।VRE ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੋਿਟੰਗ 
ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਸ਼ੇਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਇੱਕ ਪਹੁਚੰਯੋਗ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
ਿਕਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਕਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਅਤੇ LAAC ਅਤੇ VAAC ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ 
ਕਰਨਾ ਹੈ। VRE ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ, ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਿਲਕ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-
ਨਾਲ ਿਹੱਤ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਸਮੇਤ।ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਮਾੱਡਲ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ 
ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ  ਹਨ: 
 

1) ਿਵਭਾਗ ਦਾ VAAC ਅਤੇ LAAC (ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ)  
a) ਮੀਿਟੰਗਾਂ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੋਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਚੂਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਅੱਪਡੇਟਾਂ 
b)  VAAC ਅਤੇ LAAC ਮਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ 

ਵੰਡ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ 
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2) ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਾਰਜਕਰਮ (ਸੰਿਖਪਤ ਸੂਚੀ) 
   ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰਮ: 

a) ਸੈਕਰਾਮਟੋ ਫੂਡ ਬਕ (Sacramento Food Bank) - ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ 
ਕਾਰਜਕਰਮ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰਮ 

b) ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟੋਲ ਿਵੱਚ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤਤਾ 
c) ਸੈਕਰਾਮਟੋ ਕੋਿਮਕ ਕੋਨ ਕਾਰਜਕਰਮ (Sacramento Comic Con) (ਹਰ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਕਈ 

ਵਾਰ) 
 
ਮੌਸਮੀ ਕਾਰਜਕਰਮ 

d) ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਲਾ ਫੈਿਮਿਲਆ (Festival de la Familia) (ਬਸੰਤ ਰੱੁਤ ਿਵੱਚ)  
e) ਨੋਰੂਜ਼ (ਫ਼ਾਰਸੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ) (Norouz (Persian New Year) (ਬਸੰਤ ਰੱੁਤ ਿਵੱਚ)  
f) ਵੀਯਤਨਾਮੀਜ ਟੈਟ ਫੈਸਟੀਵਲ (Vietnamese Tet Festival) (ਬਸੰਤ ਰੱੁਤ ਿਵੱਚ)  
g) ਬਨਾਨਾ ਫੈਸਟੀਵਲ (Banana Festival) (ਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ)  
h) ਐਲਕ ਗਰ੍ੋਵ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਫੈਸਟੀਵਲ (Elk Grove Multicultural Festival) 

(ਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ) 
i) ਰੇਨਬੋ ਫੈਸਟੀਵਲ (Rainbow Festival) (ਪੱਤਝੜ ਦੀ ਰੱੁਤ ਿਵੱਚ) 
j) APAPA ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਫੋਰਮ (ਪੱਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਿਵੱਚ) 
k) ਐਲਕ ਗਰ੍ੋਵ ਪੰਪਿਕਨ ਫੈਸਟੀਵਲ (Elk Grove Pumpkin Festival) (ਪੱਤਝੜ ਦੀ ਰੱੁਤ ਿਵੱਚ) 
l) ਫੇਅਰ ਓਕ ਿਚਕਨ ਫੈਸਟੀਵਲ (Fair Oaks Chicken Festival) (ਪੱਤਝੜ ਦੀ ਰੱੁਤ ਿਵੱਚ) 
m) ਿਰਓ ਿਲੰਡਾ ਕਾਉਂਟੀ ਫੇਅਰ (Rio Linda County Fair) (ਪੱਤਝੜ ਦੀ ਰੱੁਤ ਿਵੱਚ)  

  
 

3) ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ: 
a) ਗਵਾਂਢੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ 
b) ਕਾਉਂਟੀ ਬੋਰਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ 
c) ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਅਪਾਹਜਪੁਣਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (County Disability Advisory Committee) 
d) ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ VAAC ਅਤੇ LAAC (State of California VAAC and LAAC) 
e) ਿਸਟੀ ਕਾਉਂਿਸਲਾਂ ਅਤੇ ਿਸਟੀ ਕਲਰਕ 
f) ਿਨਰਵਾਿਚਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ 
g) ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ ਬੋਰਡ 
h) ਖ਼ਾਸ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ ਬੋਰਡ 
i) ਕਾਉਂਟੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਕਮੇਟੀਆਂ (County Central Committees 

and Political Committees) 
j) ਆਸਥਾ-ਅਧਾਿਰਤ ਭਾਈਚਾਰੇ 
k) ਸੇਵਾ ਪਰ੍ਦਾਤਾ (ਿਜਵ ਿਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਕਦਰ, ਈਸਟਰਸਈਲਸ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਾਉਂਿਸਲ ਔਫ 
ਿਦ ਬਲਾਈਂਡ) 
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l) ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਿਜਵ ਿਕ ਲਾ ਫੈਿਮਿਲਆ (La Familia), ਏਸ਼ੀਆਈ ਪੈਸੀਿਫਕ ਆਈਲਡਰ 
ਅਮਰੀਕੀ ਪਬਿਲਕ ਅੇਅਰਜ਼ (APAPA), ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਟਰ (ACC), ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮੈਰੀਕਨ 
ਐਡਵਾਂਸ ਜਸਿਟਸ (AAAJ), ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਦੀ ਲੀਗ (LULAC), 
ਕਾਉਂਟੀ ਲੇਿਟਨੋ ਕੌਕੁਸ (County Latino Caucus)) 

m) ਵੋਿਟੰਗ ਿਹਮਾਇਤੀ ਸਮੂਹ (ਿਜਵ ਿਕ ਲੀਗ ਔਫ ਵੂਮੈਨ ਵੋਟਰਸ, ਅਰਬਨ ਲੀਗ, ਅਮਰੀਕਨ ਿਸਵਲ 
ਿਲਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ACLU), ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਅਡਵਾਂਸਮਟ ਆਫ ਕਲੋਰਡ ਪੀਪਲ 
(NAACP), ਸਾਂਝਾ ਿਹੱਤ, ਿਡਸਿਬਲਟੀ ਿਡਿਜਿਲਟੀ ਰਾਈਟਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (DRC), ਪੀਪਲ ਪਾਵਰ, 
ਸੈਕਰਾਮਟੋ ਕਾਊਂਟੀ ਿਡਸਏਿਬਿਲਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਮਸ਼ਨ(DAC)) 

n) ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਗੰਠਨ (ਿਜਵ ਿਕ ਸੋਰੋਪਿਟਿਮਸਟਸ (Soroptimists), ਰੋਟਰੀ (Rotary), ਿਕਵਾਿਨਸ 
(Kiwanis)) 
o) ਿਸਟੀ ਔਫ ਸੈਕਰਾਮਟੋ VCA ਗਠਬੰਧਨ (City of Sacramento VCA Coalition) 
p) ਕਾਲੇਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ 
q) ਸੈਕਰਾਮਟੋ ਪਬਿਲਕ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀਆਂ 

 
4) ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਮੌਕੇ 
 a) ਿਕਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ (ਸੀਜਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ) 
 b) KP ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ (KP International Marketplace) 
 c) ਰਚ 99 ਮਾਰਕੀਟ (Ranch 99 Market) 
 d)  ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (ਅਪਰ੍ੈਲ, ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਿਜਵ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ) 
 f) ਨਵ ਨਾਗਿਰਕ ਸਮਾਰੋਹ (New Citizen Ceremonies) 
 g) ਬਾਲਗ ਿਸੱਿਖਆ (Adult Education) ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ (ESL) 

ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟਾਂ ਦੁਆਰਾ) 
 

 
1-C ਵਟੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਪਹੁਚੰ ਲਈ ਵਸੀਿਲਆ ਂਦੀ ਵਰਤ। 
 §4005(a)(10)(I)(i)(VII) 
 
VRE ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸੀਿਲਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਮਾੱਡਲ ਦੀ ਵੋਿਟਗ 
ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਿਪਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬਜਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਨ 2018 ਦੀਆਂ 
ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਿਤਕਾ J ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। 
 
 
1-D ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਚਣੋਾ ਂਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੁਈੱਆ ਕਰਨ ਅਤ ੇਟਲੋ-ਫਰ੍ੀ ਵਟੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਹਟੌਲਾਈਨ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਵਟੋਰਾ ਂਨਾਲ ਿਸਧੱ ੇਸਪੰਰਕ। 
 §4005(a)(10)(I)(i)(X) 
 
VRE ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ VRE ਦੀ ਟੋਲ-ਫਰ੍ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੌਟਲਾਈਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਕਰਾਮਟ ੋਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਦੋ ਵਾਰ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹ  ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ।ਸੰਪਰਕ 
ਇਸ ਬਾਰ ੇਿਕ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ (Voter Information Guide) ਦੀ ਆਸ ਕਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ 
ਮਾੱਡਲ ਚੋਣਾਂ ਿਵੱਚ ਵੋਿਟੰਗ ਿਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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1-E ਇਕੱ ਿਵਕਲਿਪਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾ ਂਇਕੱ ਪਹੁਚੰਯਗੋ ਫਰੌਮਟੈ VBM ਿਵੱਚ ਸਮਗੱਰੀਆ ਂਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕ-ਿਟਕਟ 

ਲੱਿਗਆ ਪਸੋਟਕਾਰਡ 
 §4005(a)(8)(B)(iii) 
 
ਸਾਰੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਫੌਰਮੈਟ ਿਵੱਚ VBM ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਦੀ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਕ-ਿਟਕਟ ਲੱਿਗਆ ਪੋਸਟਕਾਰਡ ਪਰ੍ਾਪਤ 
ਕਰਨਗੇ। ਪੋਸਟਕਾਰਡ ਨੰੂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਗਾਈਡ ਿਵੱਚ ਅਤੇ VRE ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। 
 
 
ਭਾਸ਼ਾ ਸਬਧੰੀ ਅਲਪ ਸਿੰਖਅਕ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਦ ੇਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਪਹੁਚੰ 
 §4005(a)(10)(I)(i)(I) 
 
VRE ਨੇ ਘੱਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਸਘੰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ 
ਕਨੰੂਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਸਤ 2017 ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ 
ਕਮੇਟੀ (Language Accessibility Advisory Committee) (LAAC) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। LAAC ਿਵੱਚ 
ਸਥਾਨਕ ਿਨਵਾਸੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਅਲਪ ਸੰਿਖਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।LAAC ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੰਿਤਕਾ B ਦੇਖੋ। 
 
1-F ਵਟੋਰਾ ਂਨੂ ੰਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਚਣੋਾ ਂਬਾਰ ੇਸਿੂਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਭਾਸ਼ਾ ਸਬਧੰੀ ਅਲਪ ਸਿੰਖਅਕ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਨੂ ੰਸਵੇਾ ਦਣੇ 

ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦ ੇਨਾਲ ਟਲੋ-ਫਰ੍ੀ ਵਟੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਹਟੌਲਾਈਨ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ 
 §4005(a)(10)(I)(i)(I) 
 
ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਅਲਪ ਸੰਿਖਅਕ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਮਾੱਡਲ, 
ਵੋਿਟੰਗ ਿਵਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟੋਲ-ਫਰ੍ੀ ਪਹੁੰਚ ਹੌਟਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ, ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ 
ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋਵੇਗਾ: 

1)  ਟੈਲੀਿਵਜਨ (ਿਜਵ ਿਕ ਯੂਨੀਿਵਜਨ (Univision), ਟੈਲੀਮੁੰਡੋ (Telemundo), ਅਜ਼ਟੈਕਾ ਅਮਿੈਰਕਾ 
(Azteca America), ਕੌਰ੍ਿਸੰਗਸ ਟੀਵੀ (Crossings TV) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ  
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ - ਮੈਟਰੋਕੇਬਲ/ਅਕਸੈਸ ਸੈਕਰਾਮਟੋ 
(MetroCable/Access Sacramento)) 

2) ਅਖਬਾਰ (ਿਜਵ ਿਕ ਸੈਕਰਾਮਟੋ ਬੀ (Sacramento Bee), ਿਵਦਾ ਐਨ ਐਲ ਵੈਲੇ (Vida En El 
Valle), ਡੀ ਪਰ੍ਾਈਮਰੈਿਮਨੋ ਮੈਗਜ਼ੀਨ (D'Primeramino Magazine), APA ਿਨਊਜ਼ ਇਨ ਿਰਿਵਊ 
(APA News In Review), ਵਰਲਡ ਜਰਨਲ ਿਨਊਜ (World Journal News), ਹਰਬਰਗਰ 
ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ (Herburger Publications), ਿਨਊਜ ਐਂਡ ਿਰਿਵਊ (News & Review), 
ਮੈਸਜਰ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਗਰੁੱਪ (Messenger Publishing Group)) 

3) ਰੇਡੀਓ (ਿਜਵ ਿਕ ਲਾ ਰਚੇਰਾ/ਵਾਈਵ (La Ranchera/Vive), ਰੇਡੀਓ ਲਜ਼ਾਰ (Radio Lazar), 
ਐਂਟਰਕੋਮ (Entercom) ਸਟੇਸ਼ਨ) 

4) ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 
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a) ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ (Facebook) ਖਾਤਾ 
https://www.facebook.com/Sacramento County/ 

b)  ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਟਿਵੱਟਰ (Twitter) ਖਾਤਾ https://twitter.com/SacCountyCA 
c) ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਐਪ (ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈਕਰਾਮਟੋ ਕਾਊਂਟੀ ਲਈ ਖੋਜ) 
d) ਕਾਉਂਟੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਸਦੱਸਤਾ ਸੂਚੀਆਂ (ਸਦੱਸਤਾ ਲਈ www.saccounty.net ਅਤੇ 
www.elections.saccounty.net ਵੇਖੋ) 

5) ਇਲੈਕਟਰ੍ ੋਿਨਕ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ-ਬੋਰਡ (ਸੈਕਰਾਮਟ ੋਿਸਟੀ, ਕਲੀਅਰਚੈਨਲ (ClearChannel)) 
6) ਪਬਿਲਕ ਟਰ੍ ਾਂਿਜ਼ਟ ਮੈਸੇਿਜੰਗ (ਸੈਕਰਾਮਟੋ ਖੇਤਰ ਟਰ੍ਾਿਜ਼ਟ (RT), Elk Grove ਦਾ ਈ-ਟਰ੍ਾਂਸਪੋਰਟ, 

ਪੈਰਾਟਰ੍ ਾਂਿਜ਼ਟ, ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰ੍ ਾਂਿਜ਼ਟ ਕਦਰ) 
7)  FOCE ਅਤੇ VCC ਨਾਲ ਸਮਗੱਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ 
8) ਅਿਜਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਿਜਵ ਪੂਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਿਵੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ 

ਭਾਈਵਾਲ, ਆਪਣੇ ਿਨਊਜ਼ਲੈਟਰਾਂ ਲਈ ਿਨਰਵਾਿਚਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਸ਼ਿਹਰ ਖ਼ਾਸ ਿਜ਼ਲਹ੍ੇ , ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ, 
ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਧਾਿਰਤ ਸੰਗਠਨ, ਆਸਥਾ-ਅਧਾਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ 

9) ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਮਾੱਡਲ ਬਾਰੇ ਇਟੰਰਿਵਊ ਅਤੇ ਬੀ-ਰੋਲ (B-roll) ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰ੍ੋਤਾਂ 
ਲਈ ਮੌਕਾ ਮੁਹਈੱਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ 

10) ਜਨਤਕ ਸਵੇਾ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ, ਕਈ ਫੌਰਮੈਟਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਕਦਰਾਂ (ਆਊਟਲੈਟਾਂ) ਿਵੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 

11) ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਿਵਭਾਗ (County Departments) (ਿਜਵ ਿਤ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (Health 
and Human Services), ਮਨੱੁਖੀ ਸਹਾਇਤਾ (Human Assistance) ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ (Veteran Services), ਪਰਖ ਿਮਆਦ (ਪਰ੍ੋਬੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ (Child 
Support Services)) 

12) ESL ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਿਸੱਿਖਆ ਸਕੂਲ (ਿਜਵ ਿਕ ਐਲਕ ਗਰ੍ੋਵ USD (Elk Grove USD), 
ਸੈਕਰਾਮਟੋ ਿਸਟੀ USD (Sacramento City USD)) 

 
 
1-G ਭਾਸ਼ਾ ਸਬਧੰੀ ਅਲਪ ਸਿੰਖਅਕ ਵਟੋਰਾ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ 
 §4005(a)(10)(I)(i)(V) 
 
VRE ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਅਲਪ ਸੰਿਖਅਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਈ 
ਗਈ ਵੋਟਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਚੋਣ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਤਰਜੀਹ ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਤਰਜੀਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹ  ਵੀ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। US ਜਨਗਣਨਾ (US Census) ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ 
ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ 'ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਘੱਟ’ ਹੈ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ VRE ਦੇ ਚੋਣ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਿਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 
1-H ਅਲਪ ਸਿੰਖਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬਧੰੀ ਵਟੋਰਾ ਂਲਈ ਵਟੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 
 4005(a)(10)(I)(i)(VI),  §4005(a)(10)(I)(i)(VI)(ia) 
 
VRE ਸੈਕਰਾਮਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਦੀ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮ (ਫਰਵਰੀ 2018), ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਪੇਨੀ, ਚੀਨੀ, 
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(ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਟੈਗਲੌਗ, ਵੀਯਤਨਾਮੀ, ਹਮਗ, ਕੋਰੀਆਈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ (ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ) 
ਹਨ। 
 
ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਬਸੰਤ ਰੱੁਤ 2018 ਿਵੱਚ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਮਾੱਡਲ ਵੋਿਟੰਗ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਤ 
ਇਲਾਵਾ, ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ 
ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਾਸ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। LAAC ਦੇ ਮਬਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭਾਗ 1-B ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਏ ਗਏ ਕਦਰ 
(ਆਊਟਲੈਟ) ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 10 ਪਿਹਲਾਂ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
 
 
1-I ਅਲਪ ਸਿੰਖਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬਧੰੀ ਨਾਗਿਰਕਾ ਂਲਈ ਜਨਤਕ ਸਵੇਾ ਘਸ਼ੋਣਾ 
 §4005(a)(10)(I)(i)(IX) 
 
VRE ਅਲਪ ਸੰਿਖਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਟੋਲ-ਫਰ੍ੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਹੌਟਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। PSA ਅਲਪ ਸੰਿਖਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਟੈਲੀਿਵਜਨ, ਰੇਡੀਓ 
ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਿਜਵ ਿਕ ਭਾਗ 1-E ਿਵੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। LAAC, PSA ਸਮੱਗਰੀ 
ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। 
 
 
ਅਪਾਹਜ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਦ ੇਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਪਹੁਚੰ 
 
VRE ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਸਤ 2017 
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੋਿਟੰਗ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (Voting Accessibility Advisory Committee) (VAAC) 
ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। VAAC ਿਵੱਚ ਸਥਾਨਕ ਿਨਵਾਸੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਅਪਾਹਜ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
VAAC ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੰਿਤਕਾ A ਦੇਖੋ। 
 
1-J ਇਕੱ ਐਕਸਸੈਬਲ ਫੌਰਮਟੈ ਿਵਚੱ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਵਟੋ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਤਪਤੱਰਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤ ੇਅਿਜਹ ੇਮਤਪਤੱਰ ਦ ੇ

ਲਈ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਬਾਰ ੇਮਤਦਾਤਾਵਾ ਂਨੂ ੰਸਿੂਚਤ ਕਰਨਾ  
§4005(a)(10)(I)(i)(II) 

 
ਸੈਕਸ਼ਨ 1-ਏ ਅਤੇ 1-ਬੀ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆਊਟਲੈਟ੍ਸ ਅਤੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਯੋਗ ਕਰਕੇ VREਇੱਕ ਐਕਸੈਸਬਲ ਫੌਰਮੈਟ ਿਵੱਚ 
ਇੱਕ VBM ਮਤਪੱਤਰ ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇਅਤੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੇ ਆਊਟਲੈਟ੍ਸ ਅਤੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਅਿਜਹੇ ਮਤਪੱਤਰ ਦੇ 
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 
ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਇਨਹ੍ ਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

1) ਸਰੀਰਕ, ਸੰਵੇਦਨਾਤਮਕ, ਬੌਿਧਕ, ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਗਰੀ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਿਜਵ ਿਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜੀਵਣ ਸੰਗਠਨ 
(Independent Living organizations), ਨੌਰਕੈਲ ਸਟਰ ਔਫ ਡੈਫਨੈਸ (NorCal Center on 
Deafness), ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਸਲ ਔਨ ਦੀ ਬਲਾਇੰਡ (California Council on the Blind), ਨੈਸ਼ਨਲ 
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ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦੀ ਬਲਾਇੰਡ (National Federation for the Blind), ਦੀ ਏਆਰਸੀ (The ARC), 
ਨੌਰਕੈਲ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਮਰੀਕਾ(NorCal Mental Health America) 

2)  ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਭਾਈਵਾਲ, ਆਪਣੇ ਿਨਊਜ਼ਲੈਟਰਾਂਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਫਸਰ, ਸ਼ਿਹਰ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਜਲਹ੍ੇ ,ਸਕੂਲੀ ਿਜਲਹ੍ੇ , ਿਵਸ਼ਵਾਸ 
ਆਧਾਰਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ 

3) ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ (ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪਰ੍ਸਾਰਣ ਸਟਸ਼ੇਨ) 
4) ਅਖ਼ਬਾਰ (ਿਜਵ ਿਕ ਸੈਕਰਾਮਟੋ ਬੀ (Sacramento Bee) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਿਪਰ੍ੰਟ ਸੰਸਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਸਰਫ 

ਔਨਲਾਈਨ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ) 
5) ਰੇਡੀਓ (ਐਂਟਰਕੌਮ ਸਟੇਸ਼ਨ)(Entercom stations) 
6) ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 

a) ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ (Facebook) ਖਾਤਾ https://www.facebook.com/Sacramento 
County/ 

b)  ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਟਿਵੱਟਰ (Twitter) ਖਾਤਾ https://twitter.com/SacCountyCA 
c) ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਐਪ (ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈਕਰਾਮਟੋ ਕਾਊਂਟੀ ਲਈ ਖੋਜ) 
d) ਕਾਉਂਟੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਸਦੱਸਤਾ ਸੂਚੀਆਂ (ਸਦੱਸਤਾ ਲਈ www.saccounty.net ਅਤੇ 
www.elections.saccounty.net ਵੇਖੋ) 

7) ਇਲੈਕਟਰ੍ ੋਿਨਕ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ-ਬੋਰਡ (ਸੈਕਰਾਮਟ ੋਿਸਟੀ (Sacramento City), ਕਲੀਅਰ ਚੈਨਲ 
(ClearChannel)) 

8) ਪਬਿਲਕ ਟਰ੍ ਾਂਿਜ਼ਟ ਮੈਸੇਿਜੰਗ (ਪੈਰਾਟਰ੍ ਾਂਿਜ਼ਟ, ਸੈਕਰਾਮਟੋ ਖੇਤਰ ਟਰ੍ਾਿਜ਼ਟ, Elk Grove ਦਾ ਈ-ਟਰ੍ਾਂਸ, ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 
ਟਰ੍ ਾਂਿਜ਼ਟ ਕਦਰ) 

9) VAAC, ਕਾਉਂਟੀ DAC, FOCE, ਅਤੇ VCC ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ 
10) ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਮਾੱਡਲ ਬਾਰੇ ਇਟੰਰਿਵਊ ਅਤੇ ਬੀ-ਰੋਲ (B-roll) ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰ੍ੋਤਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ 
11) ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ, ਕਈ ਫੌਰਮੈਟਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਰਾਂ 

(ਆਊਟਲੈਟਾਂ) ਿਵੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 
12) ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਿਵਭਾਗ (County Departments) (ਿਜਵ ਿਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਆਿਫ਼ਸ (Disability 

Compliance Office), ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (Health and Human Services), ਮਨੁੱਖੀ 
ਸਹਾਇਤਾ (Human Assistance) ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (Veteran Services) 

 
1-K ਵਬੈਸਾਈਟ ‘ਤ ੇਜਨਤਕ ਰਪੂ ਨਾਲ ਪਹੁਚੰਯਗੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਜੌਦੂ ਹ ੈ
 §4005(a)(10)(I)(i)(IV) 
 
VRE ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (www.elections.saccounty.net) ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਫੌਰਮੈਟਾਂ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ 
ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਚੋਣ ਸੰਚਾਲਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਿਕਿਰਆ ਸਬੰਧੀ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਾਸ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਫੌਰਮੈਟ ਿਵੱਚ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਿਟੱਪਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਵੀ 
ਉਪਲਬਧ ਹ,ੈ ਿਜਸਦੀ ਵਰਤ ਿਵਜੀਟਰ ਚੋਣ-ਸਬੰਧੀ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਪਰ੍ਸਤੁਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ: 
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1) ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਡਾਕ (VBM) ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਰਾਹ  ਇਕੱ ਵੋਟ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ 
2) ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਿਵਖੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵੋਿਟੰਗ ਿਡਵਾਈਸ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਅਤੇ ਿਡਵਾਈਸ ਦੀ 

ਵਰਤ ਿਕਵ ਕਰਨੀ ਹੈ 
3) ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰਵਰਤੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵੋਟ (RAVBM) ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਰਾਹ  ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵੋਟ 

ਪਰਚੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ, ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਜਮਹ੍ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ (ਭਾਗ 2-B ਿਵੱਚ ਵਰਣਨ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। 

 
1-L ਪਹੁਚੰਯਗੋਤਾ ਅਤ ੇਭਾਗੀਦਾਰੀ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਾਹਜ ਭਾਈਚਾਰ ੇਲਈ ਵਟੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 
 §4005(a)(10)(I)(i)(VI), §4005(a)(10)(I)(i)(VI)(ib) 
 
VRE ਯੋਗ ਅਪਾਹਜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਸੰਤ ਰੱੁਤ 2018 ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ। VAAC ਦੇ ਮਬਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ  ਹੈ, ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਮਾੱਡਲ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਵ ਵੋਿਟੰਗ ਉਪਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ, ਵੋਿਟੰਗ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਡਰ੍ ੌਪ-ਔਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਇਲੈਕਟਰ੍ ੋਨੀਕਲੀ ਡਾਕ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਰਾਹ  ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵੋਟ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵਕਲਪ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ 
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭਾਗ 1-B ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਏ ਗਏ ਕਦਰ (ਆਊਟਲੈਟ) ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 10 ਪਿਹਲਾਂ 
ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
 
 
ਭਾਗ 2 - ਚਣੋ ਸਚੰਾਲਨ ਯੋਜਨਾ  
    
 
ਆਮ 
 
2-A ਟਲੋ-ਫਰ੍ੀ ਫਨੋ ਪਹੁਚੰ 
 §4005(a)(10)(I)(vii) 
 
VRE ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੋਲ-ਫਰ੍ੀ ਫੋਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਸਘੰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ 
ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈੱਆ 
ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 
 
 ਟੋਲ-ਫਰ੍ੀ ਹੌਟਲਾਈਨ (800) 762-8091 
 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਰਲੇ ਸਰਿਵਸ (California Relay Service) (ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ) 711 
 
 
ਵਟੋ ਪਰਚੀ ਸਬਧੰੀ ਪਹੁਚੰ 
 
2-B ਅਪਾਹਜ ਵਟੋਰਾ ਂਦੁਆਰਾ VBM ਵਟੋ ਪਰਚੀ ਤਕੱ ਪਹੁਚੰ 
 §4005(a)(10)(I)(ii) 
 ਕਾਊਂਟੀ ਵਟੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ 
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VRE ਹਰ ਚੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੇਲ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੁਆਰਾ ਿਵਸਥਾਰ 
ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ VBM ਬੈਲਟ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ VBM ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 
ਲਈ ਿਵਕਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਕ ਿਸਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਿਰਮੋਟ ਪਹੁੰਚਣਯੋਗ ਵੋਟ ਵਰਤਣ ਲਈ ਿਵਸਿਤਰ੍ਤ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਗਾਈਡ ਵੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗਾਈਡ ਵੱਡੇ-ਿਪਰ੍ੰਟ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

 
 ਡਾਕ ਰਾਹ  VBM ਵਟੋ ਪਰਚੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ 
 ਸੈਕਰਾਮਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸਾਰ ੇਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ VBM ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਪੈਕੇਟ 

ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ‘ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ VBM ਪੈਕੇਟ ਿਵੱਚ ਭੇਜੇ ਪਛਾਣ ਿਲਫਾਫੇ ਿਵੱਚ 
ਵਾਪਸ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਭਾਗ 1-E ਵੀ ਦੇਖੋ। 

 
 ਇਕੱ ਪਹੁਚੰਯਗੋ ਵਟੋ ਪਰਚੀ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨਾ - ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ 
 ਸੈਕਰਾਮਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸਾਰ ੇਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਿਵਖੇ ਿਤੰਨ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ‘ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ 

ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਡਵਾਈਸਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਚੈਕ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਵੋਟ 
ਪਰਚੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱ ਕੰੁਜੀ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ 
ਪਰਚੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਿਡਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਰਚੀ ‘ਤੇ ਟਚ ਸਕਰ੍ੀਨ ਿਡਸਪਲੇ, ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਔਡੀਓ ਸਪਰਸ਼ੀ 
ਿਡਵਾਈਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ 
ਨੰੂ ਿਨੱਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵੋਿਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ 
ਪਰ੍ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।ਭਾਗ 1-E ਵੀ ਦੇਖੋ। 

 
 ਦੂਰਵਰਤੀ ਪਹੁਚੰਯਗੋ ਵਟੋ ਪਰਚੀ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨਾ 
 ਸੈਕਰਾਮਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਅਪਾਹਜ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰਵਰਤੀ ਪਹੁਚੰਯੋਗ ਵੋਟ (RAVBM) ਿਸਸਟਮ 

ਰਾਹ , ਇੱਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਲਈ, ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
RAVBM ਅਪਾਹਜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ VRE-ਅਿਧਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਇਲੈਕਟਰ੍ ੋਨੀਕਲੀ ਇੱਕ VBM ਵੋਟ ਪਰਚੀ 
ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਰ੍ ੋਿਨਕ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਨੰੂ ਵੋਟਰ ਦੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ‘ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਉਸਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ 
ਿਪਰ੍ੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ VBM ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ, ਡਰ੍ ੌਪ ਬੌਕਸ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਿਵਖੇ  ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਗ 1-E ਵੀ ਦੇਖੋ 

 
 ਇਕੱ ਿਰਪਲੇਸਮਟ ਵਟੋ ਪਰਚੀ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨਾ 
 ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ (916) 875 6155 ‘ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ, (916) 854-9796 ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਫੈਕਸ ਕਰਕੇ, ਿਕਸੇ 

ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਿਵਖੇ ਜਾ ਕੇ, VRE ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਖੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਔਨਲਈਨ RAVBM ਿਸਸਟਮ ਰਾਹ  ਿਰਪਲੇਸਮਟ ਵੋਟ 
ਪਰਚੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

 
 
ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਸਬਧੰੀ ਮਹਤੱਵਪਰੂਨ ਤੱਤ 
 
2-C ਮਤਦਾਨ ਕਦਰਾ ਂਿਵਖ ੇਵਿੋਟਗੰ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸਰੁਿੱਖਆ 
 
 ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਦੀ ਵੋਿਟਗੰ ਨੂ ੰਸਰੁਿੱਖਅਤ ਕਰਨਾ 
 §4005(a)(10)(I)(iv) 
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 ਮਤਦਾਨ ਕਦਰਾਂ ਿਵਖੇ ਸੰਚਾਿਲਤ ਸਾਰੀ ਵੋਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਮਆਰਾਂ, VRE ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੋਣ ਕੋਡ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੋਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਵਰਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ (California 
Voting System Use Procedures) ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਿਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ  ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਿਵਖੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨ ਇਹਨਾਂ 
ਿਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਿਵੱਚ ਸੀਲ, ਸਟੋਰ, ਿਡਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਤ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਜੂੌਦਾ 
ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਲਈ ਵੋਿਟੰਗ ਥਾਂ (ਸਾਈਟ) ਖੱੁਲਹ੍ਣ ਦੇ ਸਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

 
 ਸਰੁਿੱਖਆ ਅਤ ੇਅਚਨਚਤੇ ਘਟਨਾਵਾ ਂਲਈ ਯਜੋਨਾਵਾ ਂ
 §4005(a)(10)(I)(iv)(VIII) 
 
  ਿਵਘਨ ਨੂ ੰਰਕੋਣਾ, ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਦ ੇਸਚੰਾਲਨਾ ਂਨੂ ੰਜਾਰੀ ਰਖੱਣਾ 
  §4005(a)(10)(I)(iv)(VIII)(ia), §4005(a)(10)(I)(iv)(VIII)(ib) 
 
 ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ, ਮਤਦਾਨ ਕਦਰਾਂ ਿਵਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਣ 

ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਵੋਿਟਗੰ ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਿਵਆਪਕ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ, 
ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ, ਵੋਿਟੰਗ ਦੀ ਹਰੇਕ ਰਾਤ 
ਨੰੂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉਪਕਰਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਉਿਚਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ 
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

 
 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੋਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਿਬਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸਮ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਉਪਕਰਨ 

ਬੈਟਰੀ ਪਾਵਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵਖੇ ਇੱਕ ਸਲੈ ਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਐਮਰਜਸੀ ਦੇ ਸਮ 
ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਸਾਰੇ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਚੂੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਹਰੇਕ 
ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਨੰੂ ਐਮਰਜਸੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਦੇ 
ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਨੇਮਾਵਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ 
ਜਾਏਗੀ। 

 
 VRE ਿਕਸੇ ਮਤਦਾਨ ਥਾਂ (ਪੋਿਲੰਗ ਸਾਈਟ) ਿਵਖੇ ਪਏ ਿਵਘਨ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਹਰੇਕ ਿਵਘਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ 
ਿਵਖੇ ਿਵਘਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ VRE ਤੁਰੰਤ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਹਰੋਾਂ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰਾਂ ਿਵਖੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ 
ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਿਲਸ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ 
ਕੁਦਰਤੀ ਤਬਾਹੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਵਘਨ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਜਾਂ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਦੇ ਡਰ੍ ੌਪ-ਔਪ ਥਾਂ ਦੇ ਭੌਿਤਕ 
ਸਥਾਨ, ਵਾਧੂ ਸਚੂਨਾਵਾਂ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਵਕਲਿਪਕ 
ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਿਵਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਬੰਦ ਹ ੋ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੋਣ ਕੋਡ (California Election Code) ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਰਚੀ 
ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ (Ballot Manufacturing and Finishing) ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 
ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਦੇ ਵੋਿਟੰਗ ਉਪਕਰਨ ਨੰੂ ਸਰੁੱਿਖਅਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਿਟੰਗ 
ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਕਰੇਗਾ।VRE ਇੱਕ ਿਰਪਲੇਸਮਟ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਖੋਲਹ੍ਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਗੇਾ ਅਤੇ 
ਿਵਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। 
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2-D ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ:ਸਚੰਾਲਨ ਦ ੇਸਥਾਨ ਅਤ ੇਘਟੰ ੇਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਸਿੰਖਆ, ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਦ ੇਸਮ ਉਪਲਬਧ ਹਣੋ 

ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ 
 §4005(a)(10)(I)(vi) 
 
 ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰਾ ਂਦੀ ਕੁੱਲ ਸਿੰਖਆ। 
 §4005(a)(10)(I)(vi)(I) 
 
 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਿਵੱਚ, 772, 782 ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ (ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, VRE ਚੋਣਾਂ ਦੇ 

ਿਦਨ ਤ ਦਸ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਿਦਨ ਨੰੂ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 78 ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ, 16 ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਿਦਨ ਤ 3 
ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਿਦਨ ਨੰੂ ਵਾਧੂ 62 ਚਾਲੂ ਕਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। 

 
 ਹਰਕੇ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤ ੇਘਟੰ ੇ(ਕਾਰਜ ਸਮਾ)ਂ 
 §4005(a)(10)(I)(vi)(III), §4005(a)(10)(I)(vi)(VI) 
 
 VRE ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਅਤੇ ਡਰ੍ ੌਪ ਬੋਕਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ LAAC, VAAC ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਬਰਾਂ 

ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ 2010 ਦੀ ਦਸ-ਸਾਲਾ ਜਨਗਣਨਾ, ਅਮਰੀਕਨ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰਵੇਖਣ (American Community Survey) ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ VRE ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਿਵੱਚ 
ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਡੇਟਾ ਵਰਤਦੇ ਹਏੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 4005(a)(10)(B) ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਰੇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਲਈ ਡੇਟਾ ਨਕਸ਼ੇ 
ਬਣਾਏ ਹਨ। ਅੰਿਤਕਾ E ਦੇਖੋ। ਡੇਟਾ ਨਕਸ਼ੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਉੱਚਤਮ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਿਖਆਂ ਨੰੂ 
ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਬਹਤਰ ਸਥਾਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

 
 ਸਥਾਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮ ਜਾਰੀ ਸੀ। VRE ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਰ੍ਿਸੱਧ 

ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਫੈਿਸਿਲਟੀਜ ਿਵੱਚ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਪਰ੍ਤੀ ਿਦਨ 
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਘੰਿਟਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਖੱੁਲਹ੍ਣਗੇ। ਹਰੇਕ 
ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਅੰਿਤਕਾ F ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਿਕ ਹਰੇਕ 
ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੂਚੀ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇਗੀ 
ਜਦ ਤਕ ਸਾਰੇ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹ  ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਹਰੇਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਮਹੁੱਈਆ 
ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। VRE 2018 
ਚੋਣਾਂ ਿਵੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਵੋਟ ਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹ  ਰੱਖਦਾ। 

 
2-E ਮਤਦਾਨ ਕਦਰਾ ਂਦਾ ਸਟਾਫ ਰਖੱਣਾ: 
 §4005(a)(10)(I)(vi)(IX) 
 
VRE ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਿਵਖੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸਟਾਫ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭੰਾਵਨਾ ਹੈ। 
ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਿਕਆਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਨਪੁਟ (ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆ) 
ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਦੱਸਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। 
 
2-F ਅਪਾਹਜ ਵਟੋਰਾ ਂਲਈ ਸਵੇਾਵਾ ਂ
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 §4005(a)(10)(I)(vi)(X) 
 
ਹਰੇਕ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਟਚਸਕਰ੍ੀਨ ਵੋਿਟੰਗ ਿਡਵਾਈਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਿਡਵਾਈਸਾਂ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਿਵੱਚ ਵਰਤ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਵਰਧਕ 
(ਮੈਗਨੀਫਾਇੰਗ) ਗਲਾਸ, ਡੈਸਕ ਲਪ ਅਤੇ ਪੈਨ ਿਗਰ੍ਪਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਨ ਉਪਕਰਨ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ 
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਮੁਹਈੱਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਿਜਵ ਿਕ ਦੇਹਲੀ ਦੇ ਢਾਲਵ ਰਸਤੇ, ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਸਟੌਪਰ ਜਾਂ ISA ਪਾਰਿਕੰਗ ਿਨਰਧਾਰਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਨਸ।ਸਾਰੇ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਟਾਫ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਟੱਚਸਕਰੀਨ 
ਵੋਿਟੰਗ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਿਸਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ VAAC ਤ ਇਨਪੁੱਟ ਨਾਲ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। 
 
2-G ਮਤਦਾਨ ਕਦਰਾ ਂਦਾ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤ ੇਲੇਆਊਟ 
 §4005(a)(10)(I)(vi)(XI) 
 
ਲੇਆਊਟ ਸਬੰਧੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਿਕ ਵੋਿਟੰਗ ਬੂਥ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵੋਟ ਪਰਚੀ 
‘ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਡਵਾਈਸਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਵੋਟ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ‘ਤੇ 
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਆਊਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ 
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਿਕਰ੍ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਮਿਰਆਂ ਦੇ ਅਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਨਮੂਨਾ ਲੇਆਊਟਾਂ ਲਈ ਅੰਿਤਕਾ G ਦੇਖੋ 
 
 
ਵਟੋ ਪਰਚੀ ਡਰ੍ ਪੌ ਬੌਕਸ ਸਬਧੰੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਤਤੱ 
 
2-H ਵਟੋ ਪਰਚੀ ਡਰ੍ ਪੌ ਬੌਕਸ: ਸਚੰਾਲਨ ਦ ੇਸਥਾਨ ਅਤ ੇਘਟੰ ੇਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਸਿੰਖਆ, ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਦ ੇਸਮ ਉਪਲਬਧ 

ਹਣੋ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਕੱ 
 §4005(a)(10)(I)(vi) 
 
 ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਵਟੋ ਪਰਚੀ ਡਰ੍ ਪੌ ਬਕੌਿਸਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਿੰਖਆ 
 §4005(a)(10)(I)(vi)(II) 
 
 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਿਵੱਚ 772,782 ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ (ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 

ਿਦਨ ਤ 28 ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਿਦਨ ਨੰੂ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 52 ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਡਰ੍ ੌਪ ਬੌਕਸ ਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। 
 
 ਹਰਕੇ ਵਟੋ ਪਰਚੀ ਡਰ੍ ਪੌ ਬਕੌਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤ ੇਸਚੰਾਲਨ ਦ ੇਘਟੰ ੇ(ਕਾਰਜ ਸਮਾ)ਂ 
 §4005(a)(10)(I)(vi)(IV), §4005(a)(10)(I)(vi)(VII) 
 
 VRE ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਅਤੇ ਪਰੂੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਫੈਿਸਿਲਟੀਜ ਿਵੱਚ ਡਰ੍ ੌਪ ਬੌਕਸਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ LAAC, 

VAAC ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਰ੍ ੌਪ ਬੌਕਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਡਰ੍ ੌਪ ਬੌਕਿਸਜ ਦੀ ਸਚੂੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਘੰਟੇ 
ਅੰਿਤਕਾ H ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਡਰ੍ ੌਪ ਬੌਕਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਿਵਭਾਗ ਦੀ 
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ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੂਚੀ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਤਕ ਸਾਰੇ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹ  ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 
ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 
'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

 
 ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24 ਘੰਟ ੇਉਪਲਬਧ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਡਰ੍ ੌਪ ਬੌਕਸ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਡਰ੍ ੌਪ ਬਕੌਸ 

ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ। 
 
 
ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਅਤ ੇਡਰ੍ ਪੌ ਬਕੌਸ ਸਥਾਨ ਦ ੇਨਕਸ਼ ੇ
 
2-I ਸ਼ਥਾਨ ਦ ੇਨਕਸ਼ ੇ
 §4005(a)(10)(I)(vi)(V) 
 
ਮਤਦਾਨ ਕਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਡਰ੍ ੌਪ ਬੌਕਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ੇ ਅੰਿਤਕਾ I ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਹ੍ ਾਂ 
ਨਕਿਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ 
ਰਿਹਣਗੇ। 
 
 
ਵਾਧ ੂਿਚਤੰਨ 
 
2-J ਇਸ ਯਜੋਨਾ ਦ ੇਹਠੇ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਖ਼ਰਚ ੇਅਤ ੇਬਚਤਾ ਂ
 §4005(a)(10)(I)(v), §4005(g)(2) 
 
 
ਵੋਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਬਚਤਾਂ ਅੰਿਤਕਾ J ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
VRE ਨੰੂ ਵੋਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵੋਿਟੰਗ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਿਰਪਲੇਸਮਟ ਨਾਲ 
ਸਬੰਿਧਤ ਖ਼ਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਜਦਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। VRE ਨੰੂ ਆਸ ਹ ੈਿਕ ਕਾਉਂਟੀ ਿਵੱਚ ਵੋਟਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ 
ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ, ਿਜਵ ਕੋਲੋਰਾਡੋ (Colorado) ਿਵੱਚ ਇਸ ਵਰਗੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ 
ਹੋਇਆ ਸੀ। 
 
ਵੋਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਚਾਿਲਤ ਹਰੇਕ ਚੋਣਾਂ ਤ ਬਾਅਦ, VRE ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਰਪੋਰਟ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ, 
ਜੋ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਫੌਰਮੈਟ ਿਵੱਚ VRE ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਸੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
 
 
2-K ਚੋਣਾ ਂਤ ਬਾਅਦ ਦੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ
 
 ਵਟੋਰ ਪਹੁਚੰਯਗੋਤਾ ਅਤ ੇਭਾਗੀਦਾਰੀ ਿਵਚੱ ਖ਼ਾਸ ਅੰਤਰਾ ਂਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਿਜਵ ਉਪਖਡੰ (Subdivision) (g) 

ਵੱਲ ਲੋੜ ਦਾ ਹ ੈ
 §4005(a)(10)(I)(iii) 



 

15| ਪੰਨਾ 
 

 
 ਵੋਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਚਾਿਲਤ ਹਰੇਕ ਚੋਣਾਂ ਤ ਬਾਅਦ, VRE ਵੋਟਰਾਂ ਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਦੀ 

ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4005(g) ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਿਵੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟੇ ਬਾਰੇ LAAC and VAAC 
ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤ ਇਨਪੁਟ (ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆ) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ। VRE ਇੱਕ-ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 
‘ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖ਼ਾਸ ਅੰਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। 

 
 
 ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂ ੰਿਰਪੋਰਟ ਦਣੇ ਦ ੇਨਾਲ SOS ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 
 §4005(g)(1)(A) 
 
 ਰਾਜ ਦ ੇਸਕਤੱਰ ਨੂ ੰਚਣੋਾ ਂਦ ੇਅਕੰੜ ੇਮਹੁਈੱਆ ਕਰਨਾ 
 VRE ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਚੋਣਦੇ ਛੇ (6) ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕੋਡ 4005 (g) ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ 

ਅੰਕੜੇ ਸਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਮੁਹਈੱਆ ਕਰੇਗਾ। 
 
 
 
 
 
 
 


