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I.

ਭੂਵਿਕਾ

ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ 1856 ਜਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਥੇ 4,605 ਕਾਉਂਟੀ ਜਨਵਾਸੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਚੋਣ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਜਗਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ੇਪ੍ਰ ਬ੍ੈਲਟਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ 1967 ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ੰ ਚ ਕਾਰਡ ਵੋਜਟੰ ਗ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮ੍ਾਲ ਕਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਜਦਿੱ ਤਾ। ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਵਿੱ ਧ ਕੇ 1972 ਜਵਿੱ ਚ 200,000 ਅਤੇ 1992 ਜਵਿੱ ਚ
300,000 ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਗਈ ਸੀ। ਜਜਉਂ ਹੀ ਰਜਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਵਿੱ ਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੋਜਟੰ ਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ
ਜਕਸਮ੍ਾਂ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਪ੍ਾਠਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1999 ਜਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ੇਪ੍ਰ ਸਕੈਨ ਵੋਜਟੰ ਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ
ਸੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 2012 ਤਕ, ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਵਿੱ ਧਕੇ 400,000 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 10 ਫਰਵਰੀ 2019 ਤਕ, ਵੋਟਰ
ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ 461,008 ਸੀ।
ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 1962 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਵਿੱ ਚ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ (vote by mail, VBM) ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੇ
ਉਹ ਕੁਝ ਮ੍ਾਪ੍ਦੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2002 ਜਵਚ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੇ "ਕੋਈ ਬ੍ਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪ੍ਾਓ" ਅਪ੍ਣਾਇਆ
ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਈ VBM ਮ੍ਤਦਾਤਾ ਬ੍ਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਰੈਜ਼ਨੋ
ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ, 1990 ਜਵਿੱ ਚ 20% ਬ੍ੈਲਟ ਕਾਸਟ VBM ਤੋਂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਵੰ ਬ੍ਰ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਇਹ ਜਗਣਤੀ
ਲਗਾਤਾਰ 65% ਤਿੱ ਕ ਵਿੱ ਧ ਗਈ ਹੈ। 2019 ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਜਵਿੱ ਚ ਹੋਈਆਂ ਜਵਸੇਸ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਦਿਾਇਆ ਜਕ 86% ਬ੍ੈਲਟ

ਕਾਸਟ VBM ਬ੍ੈਲਟ ਸਨ। ਵੋਟ ਕੀਤੇ ਮ੍ੇਲ ਬ੍ੈਲਟ VBM ਜਲਫਾਫੇ ਜਵਿੱ ਚ ਸੀਲ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ
ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਰੇਕ VBM ਬ੍ੈਲਟ ਜਲਫਾਫੇ ਤੇ ਦਸਤਿਤ ਦਾ ਜਮ੍ਲਾਨ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਦਸਤਿਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗਣਨ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮ੍ੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

2016 ਜਵਿੱ ਚ, ਸੀਨੇਟ ਜਬ੍ਿੱ ਲ 450 ਨੇ ਵੋਟਰਸ ਚੌਇਸ ਐਕਟ (VCA) ਬ੍ਣਾਇਆ। 2018 ਜਵਿੱ ਚ, ਪ੍ੰ ਜ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਨੂੰ VCA
(ਮ੍ਡੇਰਾ, ਨੈਪ੍ਾ, ਨੈਵਾਡਾ, ਸੈਕਰਾਮ੍ੈਂਟੋ ਅਤੇ ਸੈਨ ਮ੍ਾਟੇਓ) ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਜਰਵਰਜਤਤ ਕਰ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। VCA ਮ੍ਾਡਲ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹਰ ਵੋਟਰ ਇਿੱ ਕ VBM ਬ੍ੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵੋਟ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਾਰੰ ਪ੍ਜਰਕ ਪ੍ੋਜਲੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈ ਣ।
ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਮ੍ਾਡਲ ਦੇ ਤਜਹਤ, ਨਵੰ ਬ੍ਰ 2018 ਜਵਿੱ ਚ, ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਜਦਨ ਲਈ 268 ਪ੍ੋਜਲੰਗ ਸਥਾਨ ਿੁਿੱ ਲਹੇ ਸਨ।
VCA ਦੇ ਤਜਹਤ, ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 50 ਵੋਟ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਜਨਹਾਂ 'ਚੋਂ 11 ਜਦਨਾਂ ਲਈ 10 ਿੁਿੱ ਲਹਣਗੇ ਅਤੇ ਚਾਰ
ਜਦਨਾਂ ਲਈ 40 ਿੁਿੱ ਲਹਣਗੇ, ਸਨੀਵਾਰ-ਐਤਵਾਰ, ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਦਵਸ ਸਮ੍ੇਤ। 33 ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਸੁਰਿੱਜਿਅਤ
ਬ੍ੈਲਟ ਡਰਾਪ੍ ਬ੍ੌਕਸਾਂ ਨੂੰ VCA ਮ੍ਾਡਲ ਦੇ ਤਜਹਤ ਸ਼ਾਮ੍ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਚੋਣ ਜਦਵਸ ਸਮ੍ੇਤ 29 ਜਦਨਾਂ ਲਈ ਿੁਿੱ ਲਹੇ
ਰਜਹਣਗੇ। ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਜਕਸੇ ਵੀ 50 ਵੋਟ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਿੱ ਧਰੀ

ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮ੍ੰ ਗ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ' ਤੇ ਬ੍ੈਲਟ ਸਮ੍ੇਤ। ਮ੍ੇਲ ਬ੍ੈਲਟਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ
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83 ਜਟਕਾਣੇ (50 ਵੋਟ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ 33 ਬ੍ੈਲਟ ਡਰਾਪ੍ ਬ੍ੌਕਸ) ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਹੋਣਗੇ। ਵੋਟਰ ਆਪ੍ਣੇ VBM ਬ੍ੈਲਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੋਸਟੇਜਪ੍ੇਡ ਵੀ ਮ੍ੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਗਸਤ 2018 ਜਵਿੱ ਚ, ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਬ੍ੇਨਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਉਮ੍ਰ
ਅਤੇ ਬ੍ਦਲਵੇਂ ਜਹਿੱ ਜਸਆਂ ਨੂੰ ਲਿੱਭਣ ਜਵਿੱ ਚ ਮ੍ੁਸਕਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮ੍ੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬ੍ਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ
ਮ੍ਾਰਚ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ੍ਨਜੂਰ ਕਰ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ ਪ੍ੰ ਜ
ਸਮ੍ੁਦਾਇਕ ਮ੍ੀਜਟੰ ਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਕ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ VCA ਮ੍ਾਡਲ ਜਵਿੱ ਚ ਬ੍ਦਲਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਜਸ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮ੍ਾਨ ਦੀ ਿਰੀਦ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪ੍ਵੇਗਾ। ਸਮ੍ੁਦਾਇਕ ਬ੍ੈਠਕਾਂ, ਪ੍ੰ ਜ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਜੋ
VCA ਮ੍ਾਡਲ ਜਵਿੱ ਚ ਤਬ੍ਦੀਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਵਚਾਲੇ ਗਿੱ ਲਬ੍ਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਿੱ ਤਰ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਜੋ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਬ੍ਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਕਲਰਕ/ਵੋਟਰ ਬ੍ਰਾਂਦੀ ਓਰਥ ਦੇ ਰਜਜਸਟਰਾਰ ਨੇ
ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬ੍ੋਰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ VCA ਮ੍ਾਡਲ ਜਵਿੱ ਚ ਤਬ੍ਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਸਫਾਜਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ
ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮ੍ਾਰਚ 2020 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਜਮ੍ਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬ੍ੋਰਡ ਨੇ
12 ਮ੍ਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਵੋਜਟੰ ਗ ਕੀਤੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਜੋ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (2020 ਦੀ
ਂ ਲਸ, ਮ੍ੈਰੀਪ੍ੋਸਾ, ਔਰੇਂਜ, ਅਤੇ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ।
ਸੁਰੂਆਤ ਜਵਿੱ ਚ): ਐਮ੍ਾਡੋਰ, ਅਲ ਡੋਰਾਡੋ, ਲਾਸ ਏਜ
VCA ਮ੍ਾਡਲ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਬ੍ੈਲਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮ੍ੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਸੈਂਟਰ ਜਵਿੱ ਚ
ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ੋਜਲੰਗ ਪ੍ਲੇ ਸ ਮ੍ਾਡਲ ਦੇ ਤਜਹਤ 13 ਘੰ ਜਟਆਂ (ਇਿੱ ਕ ਜਦਨ) ਦੇ
ਮ੍ੁਕਾਬ੍ਲੇ ਵੋਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ 11-ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੇ ਮ੍ੌਕੇ ਦੇ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ 93 ਘੰ ਟੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ
ਜਵਸਤਾਜਰਤ ਘੰ ਜਟਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਨੀਵਾਰ-ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਛੁਿੱ ਟੀ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਸਾਮ੍ਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ੋਜਲੰਗ ਪ੍ਲੇ ਸ
ਮ੍ਾਡਲ ਦੇ ਤਜਹਤ ਇਿੱ ਕ ਜਟਕਾਣੇ (ਚੋਣ ਦਫਤਰ) ਦੇ ਜਵਪ੍ਰੀਤ, ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਵੀ VAAC (ਵੋਟਰ ਅਸੈਸੇਜਬ੍ਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮ੍ੇਟੀ) ਅਤੇ LAAC (ਭਾਸਾ ਦੀ
ਅਸੈਸੇਜਬ੍ਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮ੍ੇਟੀ) ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਮ੍ੇਟੀਆਂ ਵੋਟਰ ਦੇ ਚੌਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਪ੍ਨਾਏ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਜਮ੍ਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਮ੍ੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਨੁਮ੍ਾਇੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਪ੍ੰ ਜ ਸਮ੍ੁਦਾਇਕ
ਬ੍ੈਠਕਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਹਿੱ ਸਾ ਜਲਆ, LAAC ਅਤੇ VAAC ਮ੍ਾਰਚ 2019 ਜਵਿੱ ਚ VAA ਬ੍ਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਜਹਲੀ ਵਾਰ ਜਮ੍ਲੇ
ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, VAAC ਅਤੇ LAAC ਵਿੱ ਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਜਨਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਚੋਇਸ ਐਕਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ
ਕਮ੍ੇਟੀ (VCAAC) ਨੇ ਮ੍ਾਰਚ 2019 ਜਵਿੱ ਚ ਮ੍ੀਜਟੰ ਗ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
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ਸਮ੍ੁਦਾਇਕ ਬ੍ੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਇਨਪ੍ੁਟ, VAAC, LAAC, ਅਤੇ VCAAC ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਯੋਜਨਾ (EAP) ਨੂੰ
ਜਵਕਜਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਚਾਜਰਆ ਅਤੇ ਵਰਜਤਆ ਜਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਜਵਸਥਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਕ ਜਕਵੇਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ,
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਲੈ ਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 4005(a) ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮ੍ੁਤਾਬ੍ਕ ਵੋਟਰ ਐਜੂਕੇਸਨ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਲਾਨ
ਸਮ੍ੇਤ VCA ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਡ ਸੈਕਸਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਲਈ ਨਿੱਥੀ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ A ਵੇਿੋ।
ਪ੍ਲਾਨ ਸੰ ਖੇਪ੍: ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ, ਕਜਮ੍ਊਜਨਟੀ ਦੇ ਮ੍ੈਂਬ੍ਰਾਂ (ਵੋਟਰ ਚੌਇਸ ਐਕਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮ੍ੇਟੀ, ਲੈਂ ਗਵੇਜ
ਐਕਸੈਸੀਜਬ੍ਜਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮ੍ੇਟੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਅਸੈਸਜਬ੍ਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮ੍ੇਟੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਜਮ੍ਊਜਨਟੀ
ਪ੍ਰਤੀਜਨਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬ੍ਣੀਆਂ ਜਤੰ ਨ ਕਮ੍ੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ੍ ਕਰੇਗੀ ਜਜਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੌਇਸ ਐਕਟ ਜਵਿੱ ਚ ਤਬ੍ਦੀਲ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਪ੍ਰੰ ਟ, ਸੋਸਲ ਮ੍ੀਜਡਆ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਜਵਜ਼ਨ ਸਮ੍ੇਤ ਵਿੱ ਿਵਿੱ ਿ ਮ੍ੀਜਡਆ ਦਾ ਉਪ੍ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਕਲਾਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਨਾ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਸਮ੍ੇਤ ਵੋਟਰ
ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਵਰਕਸਾਪ੍ਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਸਮ੍ੁਦਾਇਕ ਉਪ੍ਰਾਜਲਆਂ ਤੇ
ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣਗੇ ਜਜਸ ਜਵਚ ਦਿੱ ਜਸਆ ਹੋਏਗਾ ਜਕ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ

ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਬ੍ੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਅਤੇ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਜਵਕਲਪ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣਗੇ।
1965 ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਵੋਜਟੰ ਗ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਮ੍ੁਤਾਬ੍ਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਪ੍ੈਜਨਸ਼ ਜਵਿੱ ਚ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮ੍ੈਸੇਜਜੰ ਗ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੋਣ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ
ਭਾਸਾਵਾਂ ਜਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਜਸ ਜਵਚ ਸਾਮ੍ਲ ਹਨ: ਪ੍ੰ ਜਾਬ੍ੀ, ਹਮ੍ੋਂਗ, ਚੀਨੀ, ਕੋਰੀਅਨ, ਿਮ੍ੇਰ, ਜਵਯਤਨਾਮ੍ੀ ਅਤੇ
ਟੈਗਾਲੌ ਗ VCA ਟੂਲ ਜਕਿੱ ਟ ਉਹਨਾਂ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਸਮ੍ਿੱ ਗਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮ੍ਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਸਮ੍ੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ
ਸੂਜਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਤੰ ਨ ਕਮ੍ੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਜਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨਪ੍ੁਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਾਉਂਟੀ ਮ੍ਾਰਚ
2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 50 ਵੋਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 33 ਬ੍ੈਲਟ ਡਰਾਪ੍ ਬ੍ੌਕਸ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ
ਪ੍ਛਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਿੱ ਧਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਮ੍ੰ ਗ ਕਰਨ ਤੇ
ਬ੍ੈਲਟ ਸਾਮ੍ਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਸੈਂਟਰ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਪ੍ਾ ਸਕਣ। ਦਿੱ ਸ ਵੋਟ ਸੈਂਟਰ 11 ਜਦਨਾਂ
ਲਈ ਅਤੇ ਬ੍ਾਕੀ ਦੇ 4 ਜਦਨਾਂ ਲਈ ਿੁਿੱ ਲਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ-ਐਤਵਾਰ, ਛੁਿੱ ਟੀ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਦਵਸ ਸ਼ਾਮ੍ਲ
ਹੈ। ਬ੍ੈਲਟ ਡਰਾਪ੍ ਬ੍ੌਕਸ ਚੋਣ ਤੋਂ 29 ਜਦਨ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਿੋਲੇ ਹ ਜਾਣਗੇ।

II.

ਿੋਟਰ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਆਉਟਰੀਚ ਯੋਜਨਾ

ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ 15 ਸਜਹਰਾਂ, ਬ੍ਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਜਨਗਜਮ੍ਤ ਸਮ੍ੁਦਾਇਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ੇਂਡੂ ਿੇਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਜਵਜਵਧ ਕਾਉਂਟੀ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਮ੍ੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ
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ਤਰੀਜਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਕ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਵੋਟਰ ਉਜਚਤ ਭਾਸਾ ਜਵਚ ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਰੂਪ੍ਾਂ ਜਵਿੱ ਚ
ਬ੍ਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ।
ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮ੍ੂਦਾਇਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ, ਮ੍ੀਜਡਆ ਪ੍ਰਤੀਜਨਧਾਂ
ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਮ੍ਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੇਗੀ।
A. ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਵਡ੍ਆ, ਅਖਬਾਰ, ਰੇਡ੍ੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਿੇਤ ਿੀਵਡ੍ਆ ਦੀ ਿਰਤੋਂ
1. ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਘੋਸਣਾਵਾਂ: ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਘੋਸਣਾਵਾਂ (PSAs) ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਜਵਜ਼ਨ ਲਈ ਜਵਕਸਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਜਵਜ਼ਨ ਸਟੇਸਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਵੰ ਜਡਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਮ੍ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਗਾਮ੍ੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਜਚਤ ਕਰਦੇ ਸਮ੍ੇਂ PSAs ਟੋਲ-ਫਰੀ ਵੋਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਹੌਟਲਾਈਨ
ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰੇਗੀ। PSAs ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਰੂਪ੍ ਜਵਿੱ ਚ ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਬ੍ੈਲਟ ਦੀ
ਉਪ੍ਲਬ੍ਧਤਾ ਬ੍ਾਰੇ ਅਤੇ ਅਜਜਹੀ ਬ੍ੈਲਟ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਬ੍ਾਰੇ ਸੂਜਚਤ ਕਰੇਗੀ। PSAs ਨੂੰ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਪ੍ੈਜਨਸ, ਪ੍ੰ ਜਾਬ੍ੀ, ਹਮ੍ੋਂਗ, ਚੀਨੀ, ਕੋਰੀਅਨ, ਿਮ੍ੇਰ, ਜਵਯਤਨਾਮ੍ੀ ਅਤੇ ਟੈਗਾਲੌ ਗ ਜਵਿੱ ਚ ਜਵਕਸਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸੋਸਲ ਮ੍ੀਜਡਆ 'ਤੇ ਵਰਜਤਆ ਜਾਏਗਾ। LAAC, VAAC ਅਤੇ VCAAC ਦਾ PSAs ਦੀ
ਸਮ੍ਿੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸਬ੍ੰ ਧ ਜਵਿੱ ਚ ਸਲਾਹ ਮ੍ਸਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਟੈਲੀਜਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਨਿੱਥੀ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ B ਵੇਿੋ।
2. ਜਪ੍ਰੰ ਟ ਸੰ ਦੇਸ਼: ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਜਤੰ ਨ ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਜਪ੍ਰੰ ਟ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਜਵਕਜਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਿੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ

ਅਖ਼ਬ੍ਾਰਾਂ/ਜਨਊਜ਼ਲੈ ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰ ਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਪ੍ਰੰ ਟ ਸੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਭਾਸਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਪ੍ਰੰ ਟ ਸੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਟੋਲ ਫਰੀ ਵੋਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਹੌਟਲਾਈਨ ਸਾਮ੍ਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ
ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਰੂਪ੍ ਜਵਿੱ ਚ ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਬ੍ੈਲਟ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧਤਾ ਬ੍ਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ੈਲਟ ਦੀ
ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਬ੍ਾਰੇ ਸੂਜਚਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮ੍ਲ ਹੋਏਗਾ।
ਜਪ੍ਰੰ ਟ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਅਕਾਰ ਜਵਿੱ ਚ ਜਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬ੍ਾਰਾਂ, ਸਮ੍ੂਦਾਇਕ ਸੰ ਗਠਨਾਂ, ਕਾਉਂਟੀ
ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰਾਂ, ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਭਾਗਾਂ, ਸਜਹਰਾਂ, ਉਪ੍ਯੋਗੀ ਕੰ ਪ੍ਨੀਆਂ, ਜਵਸੇਸ ਜਜਜਲਹਆਂ, ਸਕੂਲੀ
ਜਜਜਲਹਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀਆਂ, ਜਰਟਾਇਰਮ੍ੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਚਾਰ
ਸਾਧਨਾਂ (ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਇਲੈ ਕਟਰੋਜਨਕ) ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਈਮ੍ੇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਜਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ
ਜਡਸਪ੍ਲੇ ਫਾਰਮ੍ੈਟ ਜਵਿੱ ਚ ਮ੍ੁੜ ਛਾਪ੍ ਕੇ ਫਲਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰ ਜਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਉਂਟੀ ਉਹਨਾਂ

ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਪ੍ਰੰ ਟ ਸੰ ਦੇਸ ਮ੍ੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰ ਡਣ ਲਈ ਸਜਹਮ੍ਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ
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ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪ੍ਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਜੋ ਆਪ੍ਣੇ ਛਪ੍ੇ ਹੋਏ ਜਨਊਜ਼ਲੈ ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟਰੋਜਨਕ ਜਨਊਜ਼ਲੈ ਟਰਾਂ
ਜਵਿੱ ਚ ਸੰ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ੁੜ ਛਾਪ੍ਣਗੇ।
ਜਪ੍ਰੰ ਟ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟਰੋਜਨਕ ਮ੍ੀਜਡਆ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਨਿੱਥੀ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ C ਦੇਿੋ।

ਸਮ੍ੁਦਾਇਕ ਸੰ ਗਠਨਾਂ, ਸ਼ਜਹਰਾਂ, ਅਤੇ ਿਾਸ ਜਜਜਲਹਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਨਿੱਥੀ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ D ਦੇਿੋ।
3. ਸੋਸ਼ਲ ਮ੍ੀਜਡਆ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਜਵਿੱ ਚ ਮ੍ੌਜੂਦਗੀ: ਇਿੱ ਕ ਜਵਸਜਤਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮ੍ੀਜਡਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ
ਮ੍ੀਜਡਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਕਜਸਤ
ਅਤੇ ਜਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮ੍ੀਜਡਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਜਜਹੇ ਬ੍ੈਲਟ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਾਨ
ਫਾਰਮ੍ੈਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਜਵਿੱ ਚ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਵੋਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਹੌਟਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਾਕ-ਦੁਆਰਾ-ਵੋਟ ਬ੍ੈਲਟ ਦੀ
ਉਪ੍ਲਬ੍ਧਤਾ ਬ੍ਾਰੇ ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਤੰ ਬ੍ਰ 2019 ਅਤੇ ਮ੍ਾਰਚ 2020 ਦੇ ਜਵਿੱ ਚ, ਮ੍ੀਜਡਆ

ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ੍ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਉਂਟੀ ਮ੍ੁਿੱ ਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮ੍ੀਜਡਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੀਜੇ ਪ੍ਿੱ ਿਾਂ ਦੀ
ਪ੍ਛਾਣ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਮ੍ੁਿੱ ਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤਕ ਆਗਾਮ੍ੀ ਬ੍ੁਜਨਆਦੀ ਆਉਟਰੀਚ ਲਈ ਵੋਜਟੰ ਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬ੍ਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ ਮ੍ਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਛੁਕ ਹਨ। ਇਿੱ ਕ ਜਨਸ਼ਜਚਤ
ਸਮ੍ਿੱ ਗਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ 1 ਸਤੰ ਬ੍ਰ, 2019 ਤਕ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਿਾਸ ਸੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਵਕਜਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ: ਕਾਉਂਟੀ ਕਲਰਕ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ ਇਿੱ ਕ ਅਸਾਨ ਫਾਰਮ੍ੈਟ ਜਵਿੱ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ
ਹੈ। ਜਪ੍ਰੰ ਟ ਮ੍ੀਜਡਆ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਕ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ
ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਕਲਰਕ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ ਦੀ ਇਿੱ ਕ

VCA ਸਮ੍ੇਂ-ਸੀਮ੍ਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਜਸ ਨੂੰ ਜਨਯਜਮ੍ਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪ੍ਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ
ਿਾਸ VCA ਉਪ੍ਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮ੍ਿੱ ਗਰੀਆਂ 1 ਸਤੰ ਬ੍ਰ, 2019 ਤਕ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।

5. VCA ਟੂਲ ਜਕਿੱ ਟ: ਕਾਉਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮ੍ੀਜਡਆ ਕਾਪ੍ੀ, ਜਪ੍ਰੰ ਟ ਐਡਸ, ਪ੍ਾਵਰਪ੍ੋਇੰਟ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਜਲੰਕਸ, ਅਤੇ
ਹੋਰ ਸਮ੍ਿੱ ਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ੍ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਟੂਲ ਜਕਿੱ ਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਟੂਲ ਜਕਿੱ ਟ ਨੂੰ 1 ਜਸਤੰ ਬ੍ਰ, 2019
ਤਿੱ ਕ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮ੍ੀਜਡਆ ਆਉਟਲੈ ਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਜਤਆਂ ਲਈ ਨਿੱਥੀ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ E ਨੂੰ ਦੇਿੋ।
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B. ਿੋਟਰ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਸਬੰ ਧੀ ਿਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ
1. ਜਵਕਲਾਂਗਤਾ ਸਮ੍ੁਦਾਇਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍: ਕਾਉਂਟੀ ਇਿੱ ਕ ਮ੍ਾਡਲ ਵੋਟ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਜਦਨ
ਲੰਬ੍ੀ ਜਵਕਲਾਂਗਤਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍/ਓਪ੍ਨ ਹਾਊਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਜਵਕਲਾਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਹੁੰ ਚ-ਯੋਗਤਾ
ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱ ਲ ਜਧਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨਹਾਂ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ੂਰੇ ਜਦਨ ਲਈ ਸਮ੍ਾਂ ਜਨਰਧਾਰਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਜਸ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਇਹ ਤਜਰਬ੍ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ "ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਦੌਰਾ" ਦਾ ਮ੍ੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਕ
ਵੋਟ ਸੈਂਟਰ ਜਵਕਲਾਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ ਦਾ VAAC ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਵਾਲੇ
ਸਮ੍ੂਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ੍ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿੱ ਿ ਸਿੱ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਵਕਲਾਂਗ ਸਮ੍ੁਦਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ, ਜਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍/ਓਪ੍ਨ ਹਾਊਸ ਉਪ੍ਰਾਲੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜਨਰਧਾਰਤ "ਿੇਤਰੀ ਦੌਜਰਆਂ"
ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। VAAC ਦਾ ਉਪ੍ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਉਂਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ
ਇਨਹਾਂ ਿਾਸ ਸਮ੍ੂਦਾਇਆਂ ਦੀ ਨੁਮ੍ਾਇੰ ਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮ੍ੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ੍ ਕਰੇਗੀ ਜਕ
ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ ਦਾ ਜਨਰਮ੍ਾਣ ਕਰਨ ਲਈ

ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਜਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਵਿੱ ਚ ਕਰਮ੍ਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ ਦਾ ਜਸਤੰ ਬ੍ਰ, ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਵੰ ਬ੍ਰ, 2019 ਜਵਿੱ ਚ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ: LAAC ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ੍ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਉਂਟੀ ਹੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਚੌਇਸ
ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬ੍ੰ ਧਤ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਆਗਾਮ੍ੀ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਲਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਵੋਟਰ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ
ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ: ਸਪ੍ੈਜਨਸ਼, ਪ੍ੰ ਜਾਬ੍ੀ, ਹਮ੍ੋਂਗ, ਚੀਨੀ, ਕੋਰੀਅਨ, ਿਮ੍ੇਰ, ਜਵਯਤਨਾਮ੍ੀ ਅਤੇ

ਟੈਗਾਲੌ ਗ। ਭਾਸ਼ਾ-ਜਵਜਸ਼ਸ਼ਟ ਅਨੁਵਾਦਕ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮ੍ਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਹੋਣਗੇ। LAAC ਦਾ
ਉਪ੍ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਉਂਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨਹਾਂ ਿਾਸ ਸਮ੍ੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮ੍ੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ੍ ਕਰੇਗੀ ਜਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ ਦਾ ਜਨਰਮ੍ਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਜਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ

ਜਵਿੱ ਚ ਕਰਮ੍ਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ ਦਾ ਸਮ੍ੂਹਾਂ ਅਤੇ ਮ੍ੀਜਡਆ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਹਰੇਕ ਿਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮ੍ੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਿੱ ਧਾ ਕੰ ਮ੍ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ ਦਾ
ਸਤੰ ਬ੍ਰ, ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਵੰ ਬ੍ਰ, 2019 ਜਵਿੱ ਚ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
C. ਆਿ ਸਿੁਦਾਏ ਦੀ ਿੌਜੂਦਗੀ
1. VCA ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮ੍ੇਟੀ: ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ ਵੋਟਰਸ ਚੌਇਸ ਐਕਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮ੍ੇਟੀ (VCAAC) ਦੀ
ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮ੍ੁਦਾਏ ਨੂੰ ਜਸਿੱ ਜਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮ੍ਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮ੍ਾਜਸਕ ਤੌਰ
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ਤੇ ਜਮ੍ਲੇ ਗੀ। ਇਸ ਯਤਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ-ਜਵਜਸ਼ਸ਼ਟ ਸਮ੍ੂਹਾਂ ਅਤੇ ਜਵਕਲਾਂਗ ਸਮ੍ੁਦਾਏ ਦੇ ਮ੍ੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਆਮ੍ ਸਮ੍ੁਦਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲਬ੍ਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਸ ਮ੍ੌਜਕਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਾਂ।
(ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ ਬ੍ਾਰੇ ਉੱਪ੍ਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ੍ ਸਮ੍ੁਦਾਏ ਦੀ ਮ੍ੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਜਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ
ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਹੈ।)

2. ਸਮ੍ੁਦਾਇਕ ਬ੍ੈਠਕਾਂ: ਕਾਉਂਟੀ ਸਮ੍ੁਦਾਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮ੍ੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨੂੰ VCA ਬ੍ਾਰੇ ਆਮ੍ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ੍ੁਦਾਇਕ ਬ੍ੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪ੍ਰਾਜਲਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ। VCA ਟੂਲ ਜਕਿੱ ਟ ਜਵਿੱ ਚ
ਸਮ੍ੂਹ ਦੀਆਂ ਬ੍ੈਠਕਾਂ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਾਵਰਪ੍ੋਇੰਟ-ਜਕਸਮ੍ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਪ੍ਰਾਜਲਆਂ ਤੇ
ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਿੱ ਕ "ਟੇਬ੍ਲ" ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮ੍ਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੂਲ ਜਕਿੱ ਟ ਨੂੰ 1 ਜਸਤੰ ਬ੍ਰ, 2019 ਤਿੱ ਕ
ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਪ੍ਰੰ ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਉਂਟੀ ਪ੍ੂਰੇ ਸਮ੍ੁਦਾਏ ਜਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਜਨਯਜਮ੍ਤ ਤੌਰ ਤੇ
ਜਨਰਧਾਰਤ ਬ੍ੈਠਕਾਂ ਲਈ ਏਜੰ ਡਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਕਾਉਂਟੀ ਸਮ੍ੁਦਾਇਕ ਬ੍ੈਠਕਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇਗੀ
ਜੋ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮ੍ੁਦਾਇਆਂ ਅਤੇ ਜਵਕਲਾਂਗ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮ੍ੁਦਾਇਕ ਬ੍ੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪ੍ਰਾਜਲਆਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਆਂਜਸ਼ਕ ਸੂਚੀ ਲਈ ਨਿੱਥੀ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ F ਨੂੰ ਦੇਿੋ।
D. ਿੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਸਿੱ ਧਾ ਸੰ ਪ੍ਰਕ
1. ਵੋਟਰ ਡਾਕਾਂ: ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਇਨਫੌਰਮ੍ੇਸ਼ਨ ਗਾਇਡ (CVIG) ਅਤੇ ਡਾਕ-ਦੁਆਰਾ-ਵੋਟ ਬ੍ੈਲਟਾਂ ਦੀ
ਜਡਜਲਵਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮ੍ੀ ਚੋਣਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਵੋਟਰ ਸਹਾਇਤਾ
ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਦੋ ਜਚਿੱ ਠੀਆਂ ਭੇਜੇਗੀ। ਡਾਕਾਂ ਦਾ
ਜਦਸੰ ਬ੍ਰ 2019 ਦੇ ਪ੍ਜਹਲੇ ਹਫਤੇ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਪ੍ਜਹਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ ਸਮ੍ਾਂ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2. ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬ੍ੈਲਟ ਲਈ ਪ੍ੋਸਟਕਾਰਡ: ਸਾਰੇ ਪ੍ੰ ਜੀਜਕਰਤ ਵੋਟਰ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ
ਸਮ੍ਿੱ ਗਰੀਆਂ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਫਾਰਮ੍ੈਟ ਜਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ VBM ਬ੍ੈਲਟ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਜਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਇਨਫੌਰਮ੍ੇਸ਼ਨ ਗਾਇਡ (CVIG) ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ੋਸਟੇਜ-ਪ੍ੇਡ
ਪ੍ੋਸਟਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਣਗੇ। ਉਨਹਾਂ ਜਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਇਨਫੌਰਮ੍ੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮ੍ਲ
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ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਕ ਜਰਮ੍ੋਟ ਐਕਸੈਜਸਬ੍ਲ ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ (RAVBM) ਲਈ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨੀ
ਹੈ।
3. ਭਾਸ਼ਾ-ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਅਲਪ੍-ਸੰ ਜਿਅਕ ਵੋਟਰ: ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਪ੍ੰ ਜੀਕਰਨ ਫਾਰਮ੍ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਚੋਣ,
ਸਾਡੀ ਮ੍ੀਜਡਆ ਮ੍ੁਜਹੰ ਮ੍ ਦੇ ਜਸਿੱ ਟੇ ਵਜੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਸਿੱ ਧਾ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ
ਇਨਫੌਰਮ੍ੇਸ਼ਨ ਗਾਇਡ ਤੋਂ ਵਾਪ੍ਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ੋਸਟੇਜ-ਪ੍ੇਡ ਪ੍ੋਸਟਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਭਾਸ਼ਾ-ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਅਲਪ੍ਸੰ ਜਿਅਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰੇਗੀ।
4. ਟੋਲ-ਫਰੀ ਫੋਨ ਭਾਸ਼ਾ-ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਸੇਵਾ: ਟੋਲ-ਫਰੀ ਫੋਨ ਐਕਸੈਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ੍ਕਾਜੀ ਸਮ੍ੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਸੰ ਘੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਸਪ੍ੈਜਨਸ਼) ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਕਾਲਰਾਂ ਦੀ ਮ੍ਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਹੈ। ਕਾਉਂਟੀ ਹੋਰ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟਰਾਂ
ਨੂੰ ਮ੍ਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਦੇ ਮ੍ਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਾ-ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰੇਗੀ।
ਟੋਲ-ਫਰੀ ਹੌਟਲਾਈਨ (800) 742-1011
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਰਲੇ ਸੇਵਾ (ਬ੍ੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਜਵਕਾਰ) 711
E. ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਆਉਟਰੀਚ ਬਜਟ
1. ਬ੍ਜਟ: ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਅਤੇ ਆਉਟਰੀਚ ਲਈ 2019/20 ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬ੍ਜਟ $50,000 ਹੈ, ਇਸ ਬ੍ਜਟ ਦਾ
ਜਜਆਦਾਤਰ ਜਹਿੱ ਸਾ ਮ੍ੀਜਡਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਜਵਿੱ ਚ ਉਹ ਸਰੋਤ
ਸ਼ਾਮ੍ਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਜਵਭਾਗ ਲਈ ਮ੍ਾਮ੍ੂਲੀ ਲਾਗਤ ਜਾਂ ਜਬ੍ਨਾਂ ਜਕਸੇ ਲਾਗਤ ਤੇ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਹਨ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ
ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਮ੍ੀਜਡਆ ਸਮ੍ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਜਮ੍ਤ ਸਮ੍ੁਦਾਇਕ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਵਤਜਰਤ
ਸਮ੍ਿੱ ਗਰੀਆਂ ਦਾ ਮ੍ੁੜ-ਉਤਪ੍ਾਦਨ। ਜਵਭਾਗ ਕੋਲ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਆਉਟਰੀਚ ਅਤੇ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਲਈ ਬ੍ਜਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬ੍ਜਟ ਜਵਿੱ ਚ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਦੋ ਜਚਿੱ ਠੀਆਂ (ਜਪ੍ਰੰ ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਾਕ ਜਟਕਟ) ਲਈ ਅਤੇ ਜਪ੍ਰੰ ਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ
ਲਾਗਤਾਂ, ਸਟਾਫ ਸਮ੍ੇਂ (ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ-ਮ੍ਦਦ) ਲਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ੈਜਸਆਂ ਲਈ $250,000 ਵੀ ਸ਼ਾਮ੍ਲ ਹੈ ਜਜਸ
ਦੀ ਸਮ੍ੁਦਾਇਕ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ਮ੍ੀਜਡਆ ਇੰ ਟਰਜਵਊ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ
ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮ੍ਾਡਲ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਬ੍ਾਰੇ ਸੂਜਚਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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F. ਭਾਸ਼ਾ-ਸਬੰ ਧੀ ਅਲਪ੍-ਸੰ ਵਖਅਕ ਸਿੁਦਾਏ
1. ਭਾਸ਼ਾ-ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਲੋ ੜਾਂ: ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਕਈ ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਦੇ ਹਨ। ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ
1965 ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਵੋਜਟੰ ਗ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ (52 U.S.C. Sec. 10101 ਅਤੇ ਹੋਰ) ਦੇ ਤਜਹਤ ਸਪ੍ੈਜਨਸ਼ ਜਵਿੱ ਚ
ਵੋਜਟੰ ਗ ਸਮ੍ਿੱ ਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮ੍ਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਲੈ ਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 14201 ਦੇ ਮ੍ੁਤਾਬ੍ਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਿਾਸ ਿੇਤਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਤ ਹੋਰ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਪ੍ੰ ਜਾਬ੍ੀ, ਹਮ੍ੋਂਗ, ਚੀਨੀ, ਕੋਰੀਅਨ, ਿਮ੍ੇਰ, ਜਵਯਤਨਾਮ੍ੀ ਅਤੇ ਟੈਗਾਲੌ ਗ) ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਜਟੰ ਗ
ਸਮ੍ਿੱ ਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮ੍ਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

2. ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਭਾਸ਼ਾ-ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਅਲਪ੍-ਸੰ ਜਿਅਕ ਸਮ੍ੁਦਾਇਆਂ ਨਾਲ ਸਬ੍ੰ ਧਤ ਸਾਡੀਆਂ ਿਾਸ ਜਕਜਰਆਵਾਂ ਨੂੰ
ਇਸ ਪ੍ੂਰੀ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਅਤੇ ਆਉਟਰੀਚ ਯੋਜਨਾ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮ੍ਲ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ LAAC ਦਾ
ਸਮ੍ੁਦਾਇਕ ਮ੍ੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਜਵਜਵਧ ਸਮ੍ੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਮ੍ਾਣ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗਿੱ ਲਹ ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਜਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਮ੍ਹਿੱ ਤਵਪ੍ੂਰਨ ਭੂਜਮ੍ਕਾ ਜਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਅਲਪ੍ਸੰ ਜਿਅਕ ਸਮ੍ੁਦਾਇਆਂ ਤਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਕਜਰਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਰਤਮ੍ਾਨ ਜਵਿੱ ਚ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ
ਸਟਾਫ ਮ੍ੈਂਬ੍ਰ ਸਪ੍ੈਜਨਸ਼, ਪ੍ੰ ਜਾਬ੍ੀ, ਅਤੇ ਹਮ੍ੋਂਗ ਬ੍ੋਲਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ-ਮ੍ਦਦ ਵਾਲੇ ਮ੍ੁਲਾਜ਼ਮ੍ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ
ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਕਰਮ੍ਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਿਾਸ
ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਿੇਤਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਿਾਸ ਜੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ੂਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਹਨ। ਉੱਪ੍ਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਵਜੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮ੍ੀਜਡਆ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਾਸ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮ੍ੀਜਡਆ ਆਉਟਲੈ ਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ

ਮ੍ੀਜਡਆ ਸੂਚੀ (ਨਿੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮ੍ਲ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ । ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਵੋਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ
ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ ਦੇ ਤਜਹਤ ਉੱਪ੍ਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ।
G. ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਸਿੁਦਾਏ
1. ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍/VAAC: ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਉੱਪ੍ਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਜਵਕਲਾਂਗ
ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮ੍ੁਦਾਇਕ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਜਦਨ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍/ਓਪ੍ਨ ਹਾਊਸ
ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਇਨਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮ੍ਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ VAAC ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ
ਮ੍ਹਿੱ ਤਵਪ੍ੂਰਨ ਜਹਿੱ ਸਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ VAAC ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ੍ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮ੍ੁਦਾਏ ਦੇ
ਮ੍ੈਂਬ੍ਰਾਂ ਤਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬ੍ੇ ਦਾ ਉਪ੍ਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਜਵਕਲਾਂਗ ਹਨ। VAAC ਦੇ ਮ੍ੈਂਬ੍ਰ ਵੀ
VCAAC ਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ PSAs, ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜਪ੍ਰੰ ਟ
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ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮ੍ੀਜਡਆ, ਸਮ੍ੁਦਾਇਕ ਆਉਟਰੀਚ, ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸਬ੍ੰ ਧਤ ਸਾਡੀਆਂ
ਜਕਜਰਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ੍ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਫਾਰਮ੍ੈਟ ਜਵਿੱ ਚ ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਬ੍ੈਲਟ ਦੀ
ਉਪ੍ਲਬ੍ਧਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਤੇ ਜਧਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਜਸਿੱ ਜਿਅਤ ਕਰੇਗੀ।

II.

ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ ਿਾਡ੍ਲ

A. ਡ੍ਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਿੋਟ ਬੈਲਟ
1. ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ (VBM): ਸਾਰੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਪ੍ੰ ਜੀਜਕਰਤ ਵੋਟਰ ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ ਬ੍ੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ

ਕਰਣਗੇ। ਵੋਟ ਪ੍ਾਏ ਡਾਕ ਬ੍ੈਲਟਾਂ ਨੂੰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਡਰਾਪ੍ ਬ੍ੌਕਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੇ, ਡਾਕ (ਪ੍ੋਸਟੇਜਪ੍ੇਡ) ਦੁਆਰਾ ਵਾਪ੍ਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. RAVBM (ਜਰਮ੍ੋਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ): ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਜਵਕਲਾਂਗ ਪ੍ੰ ਜੀਜਕਰਤ ਵੋਟਰ
ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬ੍ੈਲਟ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬ੍ੈਲਟ ਤਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਕੰ ਜਪ੍ਊਟਰ ਤੇ
ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਚੰ ਨਹਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੇਰ
ਜਪ੍ਰੰ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬ੍ੈਲਟ ਨੂੰ ਜਕਸੇ ਵੀ VBM ਬ੍ੈਲਟ (ਡਾਕ, ਬ੍ੈਲਟ ਡਰੋਪ੍ ਬ੍ਾਕਸ ਜਾਂ ਵੋਟ
ਸੈਂਟਰ) ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪ੍ਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਬ੍ਦਲਵੇਂ ਬ੍ੈਲਟ ਦੀਆਂ ਬ੍ੇਨਤੀਆਂ: ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ (559) 600-VOTE (8683) ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ,
(559) 488-3279 ਤੇ ਬ੍ੇਨਤੀ ਦੀ ਫੈਕਸ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਜਵਿੇ ਜਾ ਕੇ
ਬ੍ਦਲਵੇਂ ਬ੍ੈਲਟ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
B. ਿੋਟ ਕੇਂਦਰ
1. ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਾਂ: ਕਈ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਜਪ੍ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ
VCA ਮ੍ਾਪ੍ਦੰ ਡ ਅਤੇ ਫਾਰਮ੍ੂਲੇ ਦਾ ਉਪ੍ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਤਾ
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ VAAC, LAAC ਅਤੇ VCAAC ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਿੱ ਧਾ ਕੰ ਮ੍ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿੇਗੀ। VCA

ਫਾਰਮ੍ੂਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 50 ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਮ੍ਾਜਣਤ ਸਮ੍ਾਜਕ ਪ੍ਜਰਵਹਣ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਲੋ ਕਸ਼
ੇ ਨਾਂ ਤੇ
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ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸੁਜਵਧਾ ਦੇ ਜਵਕਲਪ੍ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੂਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਵੰ ਜਡਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਜਹੀਆਂ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰਿੱ ਿਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਜਨਹਾਂ ਦਾ ਭਜਵਿੱ ਿੀ ਚੋਣਾਂ
ਲਈ ਉਪ੍ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਕ ਵੋਟਰ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਜਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਜਦਨ ਘਿੱ ਟੋ-

ਘਿੱ ਟ 8 ਘੰ ਜਟਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਲੋ ੜੀਂਦੇ 13 ਘੰ ਜਟਆਂ ਲਈ ਿੁਿੱ ਲਹਣਗੇ। ਦਿੱ ਸ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 11 ਜਦਨਾਂ ਲਈ
ਿੁਿੱ ਲਹਣਗੇ, ਅਤੇ ਵਾਧੂ 40 ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਚਾਰ ਜਦਨਾਂ ਲਈ ਿੁਿੱ ਲਹਣਗੇ।

2. ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਪ੍ੰ ਜੀਜਕਰਤ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ੍ ਉਨਹਾਂ
ਦੇ ਬ੍ੈਲਟ ਨੂੰ ਪ੍ਾਉਣ, ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਰਜਜਸਟਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਪ੍ੰ ਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪ੍ਡੇਟ ਕਰਨ
ਦੀ ਆਜਗਆ ਦੇਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱ ਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਚਲੇ 14 ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ, ਇਿੱ ਕ ਵੋਟਰ

ਇਿੱ ਕ ਕੰ ਡੀਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ (CVR) ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਰਤੀਆ ਬ੍ੈਲਟ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਪ੍ਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਿੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉੱਚ ਪ੍ਿੱ ਧਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਣਗੇ। ਵੋਟਰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੇ
ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪ੍ਾਏ VBM ਬ੍ੈਲਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
3. ਤਕਨੀਕ: ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਰ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਦੀ, ਵਾਸਤਜਵਕ
ਸਮ੍ੇਂ ਜਵਿੱ ਚ, ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਇਲੈ ਕਸ਼ਨ ਇਨਫਾਰਮ੍ੇਸ਼ਨ ਮ੍ੈਨੇਜਮ੍ੈਂਟ ਜਸਸਟਮ੍
(EIMS) ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਜੜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬ੍ੈਲਟ ਨੂੰ "ਮ੍ੰ ਗ ਕਰਨ ਤੇ" ਜਪ੍ਰੰ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਕ ਹਰ ਵੋਟਰ
ਉੱਜਚਤ ਬ੍ੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੇ।

4. ਅਯੋਗ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਯੁਜਨਟ ਅਤੇ ਸਟਾਫ: ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਕੋਲ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਜਤੰ ਨ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਮ੍ਾਰਜਕੰ ਗ ਜਡਵਾਇਜਸਸ

(ਇਮ੍ੇਜ ਕਾਸਟ X) ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਮ੍ੇਜਰਕੰ ਸ ਜਵਦ ਜਡਸੇਜਬ੍ਜਲਟੀਜ਼ ਐਕਟ (ADA) ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ੍
ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਿਾਸ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮ੍ਦਦ ਕਰੇਗਾ।

5. ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟਾਫ: ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਿੇ ਚੋਣ ਬ੍ੋਰਡ ਮ੍ੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦੀ ਸੰ ਜਿਆ ਦੀ ਰੇਂਜ ਉਮ੍ੀਦੀ ਟਰਨਆਊਟ ਅਤੇ
ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਤੋਂ 10 (ਪ੍ੂਰੇ-ਸਮ੍ੇਂ ਦੀ ਸਮ੍ਾਨਤਾ) ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਭਾਸ਼ੀ
ਚੋਣ ਬ੍ੋਰਡ ਦੇ ਮ੍ੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਵੋਜਟੰ ਗ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਕਿੱ ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਮ੍ੰ ਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਜੋਂ
ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਸਪ੍ੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਊਂਟੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈਣ ਤੇ ਪ੍ੂਰਕ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ
ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਫੋਨ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
6. ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ੂਥ: ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ੂਥ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਕ
ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਜਨਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਾ ਸਕਣ।
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ਵੋਟ ਸੈਂਟਰ ਰੂਪ੍ਰੇਿਾ ਜਚਿੱ ਤਰਾਂ ਲਈ ਨਿੱਥੀ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ G ਨੂੰ ਦੇਿ।ੋ
ਜਗਆਤ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿੱਥੀ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ H ਨੂੰ ਦੇਿੋ (ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ)।

ਚੋਣ ਬ੍ੋਰਡ ਮ੍ੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦੀ ਸੰ ਜਿਆ ਅਤੇ ਬ੍ੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿੱਥੀ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ I ਨੂੰ ਦੇਿ।ੋ
C. ਬੈਲਟ ਡ੍ਰਾਪ੍ ਬਕਸੇ
1. ਡਰਾਪ੍ ਬ੍ਕਸੇ ਦੀਆਂ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਜਿਆ: ਬ੍ੈਲਟ ਡਰਾਪ੍ ਬ੍ਕਜਸਆਂ ਦੀ ਸੰ ਜਿਆ ਨੂੰ ਸਥਾਜਪ੍ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਾਪ੍
ਬ੍ਕਜਸਆਂ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ VCA ਮ੍ਾਪ੍ਦੰ ਡ ਅਤੇ ਫਾਰਮ੍ੂਲੇ ਦਾ ਉਪ੍ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਉਂਟੀ ਡਰਾਪ੍
ਬ੍ਕਜਸਆਂ ਲਈ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ VAAC, LAAC, ਅਤੇ VCAAC ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਿੱ ਧਾ ਕੰ ਮ੍
ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿੇਗੀ। VCA ਫਾਰਮ੍ੂਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ 31 ਬ੍ੈਲਟ ਡਰਾਪ੍ ਬ੍ਾਕਸਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਬ੍ੈਲਟ ਡਰਾਪ੍ ਬ੍ਾਕਸਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਸਮ੍ੇਤ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 29 ਜਦਨਾਂ ਬ੍ਾਅਦ ਿੋਜਲਹਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰਾਪ੍ ਬ੍ਾਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਨੇਮ੍ਤ ਕੰ ਮ੍ਕਾਜੀ ਸਮ੍ੇਂ ਤੇ ਿੋਜਲਹਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਇਮ੍ਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ

ਸਜਥਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਡਰਾਪ੍ ਬ੍ਾਕਸ ਬ੍ਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 24 ਘੰ ਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਦਨ ਿੁਿੱ ਲਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਡਰਾਪ੍ ਬ੍ਾਕਸ
ADA ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ੍ ਹੋਣਗੇ।

ਜਗਆਤ ਬ੍ੈਲਟ ਡਰਾਪ੍ ਬ੍ਾਕਸ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿੱਥੀ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ J ਨੂੰ ਦੇਿੋ (ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ)।
D. ਟੋਲ ਫਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਹੁੰ ਚ
1. ਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਹੁੰ ਚ: ਟੋਲ-ਫਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ੍ਕਾਜੀ ਘੰ ਜਟਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮ੍ਰਥਨ ਲਈ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਸੰ ਘੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਕਾਲਰਾਂ ਦੀ ਮ੍ਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਪ੍ਯੋਗ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ
ਰਿੱ ਿਦਾ ਹੈ।

ਟੋਲ-ਫਰੀ ਹੋਟਲਾਈਨ (800) 742-1011
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਰਲੇ ਸੇਵਾ (ਬ੍ੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਜਵਗਾੜ) 711
E. ਵਿਕਲਾਂਗ ਿੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਹੁੰ ਚ
1. VAAC: ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ VAAC ਜਵਕਲਾਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜਵਕਲਾਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ

ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਨੂਨ ਅਤੇ ਸਮ੍ਝ ਵਾਲੇ ਸਮ੍ੁਦਾਇਕ ਮ੍ੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦੀ ਬ੍ਣੀ ਇਿੱ ਕ ਸਜਕਰਅ ਕਮ੍ੇਟੀ ਹੈ। VAAC
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ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇ, ਮ੍ਦਦ ਕਰ, ਅਤੇ ਜਸਫਾਜਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਕ ਜਵਕਲਾਂਗ ਵੋਟਰ ਸੁਤੰਤਰ
ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਜਨਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟ ਜਕਵੇਂ ਪ੍ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। VAAC ਨੂੰ ਫਰੈਸਕੋ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ VCA ਨਾਲ ਗਿੱ ਲਬ੍ਾਤ ਜਵਿੱ ਚ
ਸਜਕਰਅ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ੍ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2. ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬ੍ੈਲਟ ਮ੍ਾਰਜਕੰ ਗ ਜਡਵਾਇਜਸਸ: ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਜਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱ ਧ ਹੈ। ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਸਮ੍ਾਨ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ

ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਜਤੰ ਨ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬ੍ੈਲਟ ਮ੍ਾਰਜਕੰ ਗ ਜਡਵਾਇਜਸਸ (ਇਮ੍ੇਜ ਕਾਸਟ X) ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਜਵੇਂ
ਜਕ ਉਨਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਵਕਲਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਜਨਹਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਨਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ
ਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮ੍ਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਜਹਲੇ ਭਾਗ ਜਵਿੱ ਚ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਅਤੇ ਆਉਟਰੀਚ ਯੋਜਨਾ
ਮ੍ੀਜਡਆ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਨੰਬ੍ਰ ਅਤੇ ਜਰਮ੍ੋਟ ਅਸੈਜਸਬ੍ਲ ਵੋਟ-ਬ੍ਾਏ-ਮ੍ੇਲ (RAVBM) ਜਸਸਟਮ੍ ਨੂੰ
ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਬ੍ਾਰੇ ਿਾਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

3. ਜਰਮ੍ੋਟ ਅਸੈਜਸਬ੍ਲ ਵੋਜਟੰ ਗ: ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਪ੍ੰ ਜੀਜਕਰਤ ਜਵਕਲਾਂਗ ਵੋਟਰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬ੍ੈਲਟ ਦੀ
ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਰਮ੍ੋਟ ਅਸੈਜਸਬ੍ਲ ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ (RAVBM) ਦੇ ਜਰੀਏ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। RAVBM ਜਵਕਲਾਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਕਸੇ ਅਜਧਕਾਰਤ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ VBM ਬ੍ੈਲਟ
ਇਲੈ ਕਟਰੋਜਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਲੈ ਕਟਰੋਜਨਕ ਬ੍ੈਲਟ ਨੂੰ ਵੋਟਰ
ਦੇ ਕੰ ਜਪ੍ਊਟਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕੀਤਾ, ਵੋਟਰ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਚੰ ਨਹਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੇਰ
ਜਪ੍ਰੰ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬ੍ੈਲਟ ਨੂੰ ਜਕਸੇ ਵੀ VBM ਬ੍ੈਲਟ (ਡਾਕ, ਬ੍ੈਲਟ ਡਰੋਪ੍ ਬ੍ਾਕਸ ਜਾਂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ) ਦੇ
ਵਾਂਗ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪ੍ਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
F. ਸੁਰਿੱਵਖਆ/ਅਚਨਚੇਤ ਯੋਜਨਾ
1. ਸੁਰਿੱਜਿਆ: ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਾਜੋ-ਸਾਮ੍ਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਗਏ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਮ੍ਾਜਣਤ ਸੁਰਿੱਜਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸੁਰਿੱਜਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਟੈੈੰਪ੍ਰ-ਐਜਵਡੈਂਟ ਸੀਲਾਂ ਅਤੇ
ਸੁਰਿੱਜਿਅਤ ਭੰ ਡਾਰਨ ਸੁਜਵਧਾਵਾਂ।
2. ਿਲਲ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ੍: ਸੁਰਿੱਜਿਆ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਿਲਲ ਤੋਂ ਬ੍ਚਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਨ ਜਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ੇ-ਰੁਕਾਵਟ ਪ੍ਾਵਰ

ਸੋਰਸ (UPS) ਦਾ ਹਰ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬ੍ੈਲਟ ਮ੍ਾਰਜਕੰ ਗ ਜਡਵਾਇਸ (ਇਮ੍ੇਜ ਕਾਸਟ
X) ਤੇ ਉਪ੍ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬ੍ੈਕ ਅਪ੍/ਜਰਪ੍ਲੇ ਸਮ੍ੈਂਟ ਸਾਜੋ-ਸਾਮ੍ਾਨ ਘੁੰ ਮ੍ਣ ਵਾਲੀ ਇਨਫਾਰਮ੍ੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋ ਜੀ
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(IT) ਟੀਮ੍ਾਂ ਕੋਲ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਹੋਣਗੇ। ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਸੁਜਵਧਾ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਇਮ੍ਾਰਤ ਜਵਿੇ

ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਹੈ, ਜਜਿੱ ਥੇ ਅਪ੍ਾਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਾਵਰ ਜਨਰੇਟਰ ਲਜਗਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ
ਦੀਆਂ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸੂਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਭੇਜਜਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੇ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈਂਦੀ
ਹੈ।

G. ਲਾਗਤ ਬਿੱ ਚਤਾਂ
1. ਲਾਗਤਾਂ: ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੀ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ 20-ਸਾਲ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਜਸਸਟਮ੍ ਨੂੰ ਬ੍ਦਲਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਨਵੇਂ ਵੋਜਟੰ ਗ
ਜਸਸਟਮ੍ ਨੂੰ ਿਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ ਜਕ 2019 ਉਸ ਿਰੀਦ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਨੂੰ VCA
ਜਵਿੱ ਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਕਲਜਪ੍ਕ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਾਰੰ ਪ੍ਜਰਕ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਪ੍ੋਜਲੰਗ ਸਥਾਨ ਮ੍ਾਡਲ
ਲਈ ਸਾਜੋ-ਸਾਮ੍ਾਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ VCA ਮ੍ਾਡਲ ਲਈ ਸਾਜੋ-ਸਾਮ੍ਾਨ ਨਾਲੋਂ $1,600,000 ਜਜਆਦਾ ਲਾਗਤ
ਆਉਣ ਦੀ ਉਮ੍ੀਦ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮ੍ਿ
ੁਿੱ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਜਕ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਪ੍ੋਜਲੰਗ ਸਥਾਨ ਜਵਿੇ

ਬ੍ੈਲਟ ਟੈਜਬ੍ਉਲੇ ਟਰਸ ਦਾ ਉਪ੍ਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਜੋ-ਸਾਮ੍ਾਨ ਦੀ ਬ੍ਿੱ ਚਤ ਇਿੱ ਕ-ਵਾਰੀ ਦੀ ਬ੍ਿੱ ਚਤ ਹੈ। ਲਾਗਤ
ਜਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਦਿੱ ਸਦੇ ਹਨ ਜਕ VCA ਮ੍ਾਡਲ ਜਨਰੰ ਤਰ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚਲਾਉਣ, ਪ੍ਰਮ੍ਿ
ੁਿੱ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਆਉਟਰੀਚ,
ਤਕਨੀਕੀ ਸਮ੍ਰਥਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਦਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਫ ਰਿੱ ਿਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਅੰ ਤਰ ਦੇ
ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ-ਜਜਹਾ ਮ੍ਜਹੰ ਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
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ਨਿੱਥੀ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ A – ਇਲੈ ਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 4005(a) et seq/ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਸੰ ਦਰਭ
(I) The plan for the administration of elections conducted pursuant to this
section, includes all of the following:
(i) A voter education and outreach plan that is approved by the Secretary
of State and that includes all of the following:
(I) A description of how the county elections official will use the media,
including social media, newspapers, radio, and television that serve
language minority communities for purposes of informing voters of the
upcoming election and promoting the toll-free voter assistance hotline.
(II) A description of how the county elections official will use the media,
including social media, newspapers, radio, and television for purposes of
informing voters of the availability of a vote by mail ballot in an accessible
format and the process for requesting such a ballot.
(III) A description of how the county elections official will have a
community presence to educate voters regarding the provisions of this
section.
(IV) A description of the accessible information that will be publicly
available on the accessible Internet Web site of the county elections
official.
(V) A description of the method used by the county elections official to
identify language minority voters.
(VI) A description of how the county elections official will educate and
communicate the provisions of this section to the public, including:
(ia) Communities for which the county is required to provide voting
materials and assistance in a language other than English under
subdivision (a) of Section 14201 and the federal Voting Rights Act of 1965
(52 U.S.C. Sec. 10101 et seq.). The county elections official shall hold at
least one bilingual voter education workshop for each language in which
the county is required to provide voting materials and assistance in a
language other than English under subdivision (a) of Section 14201 and the
federal Voting Rights Act of 1965 (52 U.S.C. Sec. 10101 et seq.).
(ib) The disability community, including organizations and individuals that
advocate on behalf of, or provide services to, individuals with disabilities.
The county elections official shall hold at least one voter education
workshop to increase accessibility and participation of eligible voters with
disabilities.
(VII) A description of how the county will spend the necessary resources
on voter education and outreach to ensure that voters are fully informed
about the election. This description shall include information about the
amount of money the county plans to spend on voter education and
outreach activities under the plan, and how that compares to the amount
of money spent on voter education and outreach in recent similar
elections in the same jurisdiction that were not conducted pursuant to this
section.
(VIII) At least one public service announcement in the media, including
newspapers, radio, and television, that serve English-speaking citizens for
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purposes of informing voters of the upcoming election and promoting the
toll-free voter assistance hotline. Outreach made under this subclause
shall include access for voters who are deaf or hard of hearing and voters
who are blind or visually impaired.
(IX) At least one public service announcement in the media, including
newspapers, radio, and television, that serve non-English-speaking citizens
for each language in which the county is required to provide voting
materials and assistance under subdivision (a) of Section 14201 and the
federal Voting Rights Act of 1965 (52 U.S.C. Sec. 10101 et seq.) for
purposes of informing voters of the upcoming election and promoting the
toll-free voter assistance hotline.
(X) At least two direct contacts with voters for purposes of informing
voters of the upcoming election and promoting the toll-free voter
assistance hotline. The two direct contacts are in addition to any other
required contacts including, but not limited to, sample ballots and the
delivery of vote by mail ballots.
(ii) A description of how a voter with disabilities may request and receive a
blank vote by mail ballot and, if a replacement ballot is necessary, a blank
replacement ballot that a voter with disabilities can mark privately and
independently.
(iii) A description of how the county elections official will address
significant disparities in voter accessibility and participation identified in
the report required by subdivision (g).
(iv) A description of the methods and standards that the county elections
official will use to ensure the security of voting conducted at vote centers.
(v) Information about estimated short-term and long-term costs and
savings from conducting elections pursuant to this section as compared to
recent similar elections in the same jurisdiction that were not conducted
pursuant to this section.
(vi) To the extent available at the time of publication, information on all of
the following:
(I) The total number of vote centers to be established.
(II) The total number of ballot dropoff locations to be established.
(III) The location of each vote center.
(IV) The location of each ballot dropoff location and whether it is inside or
outside.
(V) A map of the locations of each vote center and ballot dropoff location.
(VI) The hours of operation for each vote center.
(VII) The hours of operation for each ballot dropoff location.
(VIII) The security and contingency plans that would be implemented by
the county elections official to do both of the following:
(ia) Prevent a disruption of the vote center process.
(ib) Ensure that the election is properly conducted if a disruption occurs.
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(IX) The number of election board members and the number of bilingual
election board members and the languages spoken.
(X) The services provided to voters with disabilities, including, but not
limited to, the type and number of accessible voting machines and
reasonable modifications at each vote center.
(XI) The design, layout, and placement of equipment inside each voter
center that protects each voter’s right to cast a private and independent
ballot.
(vii) A toll-free voter assistance hotline that is accessible to voters who are
deaf or hard of hearing, and that is maintained by the county elections
official that is operational no later than 29 days before the day of the
election until 5 p.m. on the day after the election. The toll-free voter
assistance hotline shall provide assistance to voters in all languages in
which the county is required to provide voting materials and assistance
under subdivision (a) of Section 14201 and the federal Voting Rights Act of
1965 (52 U.S.C. Sec. 10101 et seq.).
(J) The plan for the administration of elections conducted pursuant to this
section is posted in a format that is accessible to persons with disabilities
on the Internet Web site of the Secretary of State and on the Internet Web
site of the county elections official.
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ਨਿੱਥੀ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ B – ਟੈਲੀਜਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ
Central Valley Talk Radio
Fresno State Radio KFSR 90.7
Hmong Radio
Hmong USA Television
KFSN Ch. 30
KGPE Ch. 47
KMJ580
KMPH Ch. 26
KSEE Ch. 24
KVPR FM 89
Mega 97.9
Punjabi Radio
Radio Bilingüe
Soft Rock 98.9
Univision Ch. 21
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ਨਿੱਥੀ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ C – ਜਪ੍ਰੰ ਟ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟਰੋਜਨਕ ਮ੍ੀਜਡਆ
Business Journal
California Advocate
Central California Life Magazine
Clovis Roundup
Community Alliance
Fowler Ensign
Fresno Bee
Fresno City College RAMPAGE
Fresno County Daily News
Fresno Magazine
GV Wire e-news
Kerman News
Kingsburg Recorder
Maddy Daily e-news
Mountain Press
Orange Cove Times
Reedley Exponent
Reedley Exponent #2
Sanger Herald
Selma Enterprise
Vida en Valle
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ਨਿੱਥੀ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ D – ਸਮ੍ੁਦਾਏ ਸੰ ਗਠਨ, ਸ਼ਜਹਰ, ਅਤੇ ਿਾਸ ਜਜਲਹੇ
African-American Heritage Museum
Alta Irrigation Division No.1 District
American Civil Liberties Union (ACLU)
American Legion
American Red Cross Central Valley
AMVETS (American Veterans)
Associated Students, Incorporated
Bald Mountain Fire District
Big Brothers Big Sisters of Central California
BizPro Networking Fresno
Black Women Organized for Political Action
Boys and Girls Club
Bulldog Pantry
California Alliance for Retired Americans
California Complete Count Committee Fresno Census 2020
California Latina Democrats
California State University, Fresno
CALWA Recreation and Park District
Central California Blood Center
Central California Irrigation Division No. 5 District
Central Unified School District
Central Valley Regional Center
Central Valley Veterans
Cesar E. Chavez Adult Education Center
City of Clovis
City of Coalinga
City of Firebaugh
City of Fowler
City of Fresno
City of Huron
City of Kerman
City of Mendota
City of Orange Cove
City of Kingsburg
City of Parlier
City of Reedley
City of San Joaquin
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City of Sanger
City of Selma
Clovis Unified School District
Clovis Veterans Memorial
Coalinga Regional Medical Center District
Coalinga-Huron Recreation and Park District
Coalinga-Huron Unified School District f
Communities for a New California (CNC)
Consolidated Irrigation District
Council on American-Islamic Relations
Caruthers Unified School District
Deaf and Hard of Hearing Service Center
Disability Advisory Commission
Disability Rights California
Discovery Center
Downtown Fresno Partnership
Dress for Success Fresno
Elks Lodge
Faith in the Valley
Fig Garden Fire Protection District
Fig Garden Police Protection District
Firebaugh-Las Deltas Unified School District
Firebaugh Resource Conservation District
Fowler Unified School District
Free Water County District
Fresno Arts Council
Fresno Association of Realtors
Fresno Building Healthy Communities
Fresno County Department of Social Services Census Team
Fresno City College
Fresno County Democratic Central Committee
Fresno County Farm Bureau
Fresno County Republican Party
Fresno County Veterans Service Office
Fresno Irrigation District
Fresno Metro Black Chamber of Commerce
Fresno Pacific University
Fresno Unified School District
Fresno Veterans Home
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Fresno Veterans of Foreign Wars
Girl Scouts Heart of Central California
Golden Plains Unified School District
Go Public Schools Fresno
Green Party of Fresno County
Hills Valley Irrigation District
Hmong Chamber-Commerce Fresno
Hmong Innovating Politics
Independent Order of Odd Fellows
Jakara Movement
James Irrigation District
James Resource Conservation District
Kerman Unified School District
Kings Canyon Unified School District
Kings River Conservation District
Kingsburg Tri-County Health Care District
Kingsburg Unified School District
Laguna Irrigation District
Laton Joint Unified School District
Leadership Counsel for Justice and Accountability
League of Women Voters
Lions Clubs of Fresno County
Malaga County Water District
Mendota Unified School District
Mi Familia Vota
National Women's Political Caucus
Native Daughters of the Golden West
North Central Fire Protection District
Orange Cove Fire Protection District
Orange Cove Irrigation District
Orange Cove Police Protection
Panoche Resource Conservation District
Parlier Unified School District
Pinedale County Water
Pinedale Public Utility District
Poso Resource Conversation District
Poverello House Fresno
Power California
Resources for Independence Central Valley
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Retired Employees of Fresno County (REFCO)
Riverdale Irrigation District
Riverdale Joint Unified School District
Riverdale Memorial
Riverdale Public Utility
Rotary Clubs of Fresno County
Selma Health Care District
Selma Unified School District
Sequoia Council Boy Scouts of America
Sierra Kings Health Care District
Sierra Resource Conservation District
Sierra Unified School District
SIREN
State Center Community College District
Stone Soup Fresno
Student Veteran Organization
The Fresno Center New Americans
Tranquillity Irrigation District
Tranquillity Public Utility District
Tranquillity Resource Conservation District
United Cerebral Palsy Central California (UCPCC)
United Way of Fresno County
Valley Forward
Washington Unified School District
Westside Resource Conservation District
Women's Clubs of Fresno County
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ਨਿੱਥੀ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ E – ਸੋਸ਼ਲ ਮ੍ੀਜਡਆ, ਪ੍ਤੇ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
Facebook
Instagram
Twitter
Youtube
Nextdoor app
LinkedIn
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ਨਿੱਥੀ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ F – ਸਮ੍ੁਦਾਇਕ ਬ੍ੈਠਕਾਂ/ਉਪ੍ਰਾਲੇ

City
Selma
Fresno
Fresno
Selma
Caruthers

List of Community
Meetings/Events
Concerts in the Park
Greek Festival
Highland Gathering & Games
Circle the City Cancer Support
Caruthers District Fair &
Parade

Date: Year 2019
Aug.
Aug. 23-25 2019
Sept.
Sept.
Sept.

Website
www.cityofselma.com
Fresnogreekfest.com
www.fresnoscottishsociety.org
www.selmacancersupport.com
www.caruthersfairbarnraising.com

Kerman
Kingsburg
Fresno

Harvest Festival & Parade
Harvest Music Festival
Civil War Revisited -Kearney
Park

Sept 13-16 2019
Sept. 21 2019
Oct.

www.kermanchamber.org
www.kingsburgchamber.com
www.valleyhistory.org

Coalinga
Reedley
Fowler
Fresno
Clovis
Selma
Fowler
Fresno
Sanger
Clovis
Fresno

Coalinga Fest
Reedley Fiesta & Parade
Fowler Fall Festival & Parade
The Big Fresno Fair
Clovis Balloon Fest
Selma Band Festival & Parade
Sikh Parade
Veterans Memorial Parade
Annual Tree Lighting
One Enchanted Evening
Downtown Fresno Christmas
Parade

Oct.
Oct.
Oct.
Oct. 2-14 2019
Oct. 26-27 2019
Oct. 26 2019
Oct./Nov.
Nov.
Nov.
Nov. 21-2019
Dec.

coalingachamber.com
www.reedleychamber.com
Fowlercity.org

Coalinga
Clovis
Selma
Firebaugh
Reedley
Sanger

Lions Club Christmas Parade
Children's Electric Parade
Christmas Parade
Christmas Electric Parade
Electrical Farm Equip Parade
Nation's Christmas Tree City
Toyland Parade

Dec.
Dec.
Dec.
Dec.
Dec.
Dec. 7 2019

coalingachamber.com
Old Town Clovis Kiwanis
www.cityofselma.com
www.firebaugh.org
www.reedleychamber.com
www.Sanger.org

Kingsburg

Santa Lucia Festival of Lights
Parade

Dec. 7 2019

www.kingsburgchamber.com

Sanger

Annual Trek to the Christmas
Tree

Dec. 8 2019

www.sanger.org

Kerman
Fresno

Christmas Parade
Hmong Cultural New Year's
Celebration at Fresno County
Fairgrounds

Dec. 14 2019
Dec. 26-Jan. 1
2020

www.kermanchamber.org
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City
Clovis
Sanger

List of Community
Meetings/Events
MLK Community Breakfast
Fresno County Blossom Trail
Opening Cer.

Date: Year 2020
Jan.
Jan.

Website
Clovis Veterans Memorial Building
www.goblossomtrail.com

Selma
Fresno

Crab Feed & Auction
Fresno City College Jazz
Festival

Feb.
Feb.

clovisrotaryclub.com
www.fresnocitycollege.edu

Fresno

Tower Rogue Festival (no
parade)

Mar.

fresnoroguefestival.com

Sanger

Annual Blossom Days Festival
(no parade)

Mar.

www.sanger.org

Clovis
Fresno

Old Town Craft Beer Crawl
Fresno Chinese New Year
Parade & Festival

Mar.
Mar. 2 2020

oldtownclovis.org
ilovefresno.org

Fresno

Tower District Grand Mardi
Gras Parade

Mar. 3 2020

www.towerdistrict.org

Orange
Cove
Laton
Fowler
Selma
Fresno
Fresno
Fresno
Clovis
Fresno

Blossom Festival & Parade

Apr.

cityoforangecove.com

Laton Rodeo Days & Parade
Fowler Springfest (no parade)
Sikh New Year Celebration
FCC Asian Fest - no parade
Fresno Earth Day Radio Park
Vintage Days CSUF
Clovis Rodeo Parade
North Fresno Rotary Jazz
Festival

Apr.
Apr.
Apr.
Apr. 27 2020
Apr. 20 2020
Apr. 26-29 2020
Apr. 27 2020
May

www.latonlionsclub.com
www.fowlercity.org
selmagurdwara.com

Selma

Selma Raisin Festival (no
parade)

May 4 2020

www.cityofselma.com

Clovis
Fresno

Clovis Trail Fest (no parade)
Vibe Soul Food Fest Freskanda

May 4 2020
May 4 2020

www.visitclovis.com
www.downtownfresno.org

Kingsburg
Coalinga

Swedish Festival & Parade
Horned Toad Derby Festival &
Parade

May 16-18 2020
May 25-28 2020

kingsburgchamber.com
Coalingachamber.com

Fresno

Rainbow Pride Parade &
Festival

June 1 2020

www.towerdistrict.org

Fresno

Multicultural Block Party at
Mary Ella Brown Community
Center

June 8 2020

www.wfresnofrc.org

ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ EAP

ਸੰ ਸਕਰਣ1.4

www.earthdayfresno.org
www.fresnostate.edu
cityofclovis.com
www.northfresnorotary.org

29

Fresno

Kickoff Party for Summer at
Fresno County Library, West
Fresno Branch

June 12 2020

Fresnolibrary.org

Fresno

Juneteenth Celebration at
Frank H. Ball Park, Fresno, Ca

June 15 2020

http://fresnojuneteenth.com

Fresno

Community Resource Fair at
Granite Park

June 29 2020

www.fresnobarriosunidos.org

Mendota

Harvest Fiesta & Carnival (no
parade)

July

City of Mendota

Firebaugh

Firebaugh Cantaloupe Round
Up Festival at Dunkle Park

July

http://firebaugh.org

Selma

Community Independence
Day Celebration

July 3 2020

www.cityofselma.com

Fresno
Selma
Fresno
Fresno
Selma
Caruthers

Univision Health Fair
Concerts in the Park
Greek Festival
Highland Gathering & Games
Circle the City Cancer Support
Caruthers District Fair &
Parade

July 13 2020
Aug.
Aug. 23-25 2020
Sept.
Sept.
Sept.

unitedhealthcenters.org
www.cityofselma.com
Fresnogreekfest.com
www.fresnoscottishsociety.org
www.selmacancersupport.com
www.caruthersfairbarnraising.com

Kerman
Kingsburg
Fresno

Harvest Festival & Parade
Harvest Music Festival
Civil War Revisited -Kearney
Park

Sept 13-16 2020
Sept. 21 2020
Oct.

www.kermanchamber.org
www.kingsburgchamber.com
www.valleyhistory.org

Coalinga
Reedley
Fowler
Fresno
Clovis
Selma
Fowler
Fresno
Sanger

Coalinga Fest
Reedley Fiesta & Parade
Fowler Fall Festival & Parade
The Big Fresno Fair
Clovis Balloon Fest
Selma Band Festival & Parade
Sikh Parade
Veterans Memorial Parade
Annual Tree Lighting

Oct.
Oct.
Oct.
Oct. 2-14 2020
Oct. 26-27 2020
Oct. 26 2020
Oct./Nov.
Nov.
Nov.

coalingachamber.com
www.reedleychamber.com
Fowlercity.org

ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ EAP

ਸੰ ਸਕਰਣ1.4

Clovischamber.com
www.selmabandfestival.net
fowlercity.org
www.fresnovdp.org
www.sanger.org
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ਨਿੱਥੀ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ G – ਵੋਟ ਸੈਂਟਰ ਰੂਪ੍ਰੇਿਾ ਜਚਿੱ ਤਰ

ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ EAP

ਸੰ ਸਕਰਣ1.4
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ਨਿੱਥੀ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ G(2) – ਵੋਟ ਸੈਂਟਰ ਰੂਪ੍ਰੇਿਾ ਜਚਿੱ ਤਰ

ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ EAP

ਸੰ ਸਕਰਣ1.4
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ਨਿੱਥੀ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ G(3) – ਵੋਟ ਸੈਂਟਰ ਰੂਪ੍ਰੇਿਾ ਜਚਿੱ ਤਰ

ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ EAP

ਸੰ ਸਕਰਣ1.4

33

ਨਿੱਥੀ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ H – ਵੋਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਕੰ ਮ੍ਕਾਜੀ ਘੰ ਟੇ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ

Potential Vote Center Locations
All Locations will be 9 am to 5 pm on the Days leading up to Election Day
and 7 am to 8 pm on Election Day unless otherwise noted

Location
Arbor Court Apartments
Bear Mtn Library & Activity
Center
Betty Rodriguez Library
California Armenian Home
Calwa Recreation & Park
District
Caruthers Library
Central California Blood Center
Central Valley Community
Foundation
Clovis City Hall
Clovis Community College
(Herndon)
Clovis Community College
(Willow)
CPDES Hall
Fig Garden Branch Library

Address
4830 E Laurel Ave

City

Zip

Availability

Fresno

93727

Potential Vote
Center

93675

11 Days

93703
93727

11 Days
11 Days

3040 N Cedar Ave
6720 E Kings Canyon Rd

Squaw
Valley
Fresno
Fresno

4545 E Church Ave

Fresno

93725

4 Days

Caruthers
Fresno

93609
93722

11 Days
11 Days

5260 N Palm Ave Ste 122

Fresno

93704

11 Days

1033 5th St

Clovis

93612

390 W Fir Ave

Clovis

93611

10309 N Willow Ave

Fresno

93730

172 W Jefferson Ave
3071 W Bullard Ave

Fresno
Fresno

93706
93711

Fire Station #16

2510 N Polk Ave

Fresno

93722

Fowler Branch Library
Fresno City College (Admin
office)
Fresno State (Save Mart Center)
Hands On Central California
Independent Order of Odd
Fellows

306 S 7th St

Fowler

93625

1525 E Weldon Ave

Fresno

93704

2650 E Shaw Ave
732 N Van Ness Ave

Fresno
Fresno

93710
93728

11 Days
Potential Vote
Center
Potential Vote
Center
4 Days
11 Days
Potential Vote
Center
11 Days
Potential Vote
Center
4 Days
4 Days

2823 Helm Ave

Clovis

93612

4 Days

Inspiration Park

5770 W Gettysburg Ave

Fresno

93722

Keck Community Center
Keenan Community Center
Kerman Community/Teen
Center
Kingsburg Train Depot

555 Monroe St
17094 Myrtle St

Coalinga
Huron

93210
93234

Potential Vote
Center
4 Days
4 Days

15101 W Kearney Blvd

Kerman

93630

4 Days

Kingsburg

93631

11 Days

ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ EAP

30733 E Kings Canyon Rd

13382 S Henderson Rd
4343 W Herndon Ave

1465 California St

ਸੰ ਸਕਰਣ1.4
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Leo Cantu Community Center

22058 Railroad Ave

San
Joaquin

93660

Manchester Center

3202 N Blackstone Ave

Fresno

93726

Mary Ella Brown Center

1350 E Annadale Ave

Fresno

93706

Melody Park

5935 E Shields Ave

Fresno

93727

Mendota Branch Library
Mosqueda Community Center
National University

1246 Belmont Ave
4670 E Butler Ave
20 E River Park Pl W

93640
93702
93720

Orange Cove Library

815 Park Blvd

Mendota
Fresno
Fresno
Orange
Cove

Potential Vote
Center
Potential Vote
Center
Potential Vote
Center
11 Days
11 Days
4 Days

93646

11 Days

2674 E Clinton Ave

Fresno

93715

11 Days

1100 E Parlier Ave

Parlier

93648

Quail Lake Clubhouse

4788 N Quail Lake Dr

Clovis

93619

Reedley College

995 N Reed Ave

Reedley

93654

Reedley Community Center
Riverdale Unified School
District
Sanger Branch Library
Sanger Community Center
Selma Branch Library
Sequoia Council Boy Scouts of
America
Sierra Oaks Senior &
Community Center
Sunnyside Library

100 N East Ave

Reedley

93654

4 Days
Potential Vote
Center
Potential Vote
Center
4 Days

3160 W Mt Whitney Ave

Riverdale

93656

4 Days

1812 7th St
730 Recreation Ave
2200 Selma St

Sanger
Sanger
Selma

93657
93657
93662

11 Days
11 Days
11 Days

6005 N Tamera Ave

Fresno

93720

11 Days

Tollhouse

93667

4 Days

5566 E Kings Canyon Rd

Fresno

93727

Ted C Wills Community Center

770 N San Pablo Ave

Fresno

93728

11 Days
Potential Vote
Center

Terraces at San Joaquin
Gardens

5555 N Fresno ST

Fresno

93710

The Senior Center (Firebaugh)

1601 Thomas Conboy Ave

Firebaugh

93622

Tranquility Branch Library
United Health Center - Huron

25561 W Williams Ave
16928 11th St

Tranquility
Huron

93668
93234

University of Phoenix

45 E Riverpark Ste

Fresno

93720

7950 S Elm Ave

Fresno

93706

11 Days

1802 E California Ave

Fresno

93706

Potential Vote
Center

Parc Grove Commons
Apartments
Parlier Community Center

Washington Unified School
District
West Fresno Family Resource
Center

ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ EAP

33276 Lodge Rd

ਸੰ ਸਕਰਣ1.4

11 Days

4 Days
Potential Vote
Center
11 Days
11 Days
Potential Vote
Center
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West Fresno Regional Center

142 E California Ave

Fresno

93706

Westside Church of God

1422 W California Ave

Fresno

93706

Woodward Park Regional
Library

944 E Perrin Ave

Fresno

93720

ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ EAP

ਸੰ ਸਕਰਣ1.4

11 Days
Potential Vote
Center
11 Days
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ਨਿੱਥੀ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ I – ਚੋਣ ਬ੍ੋਰਡ ਮ੍ੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦੀ ਸੰ ਜਿਆ/ਬ੍ੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

Total # of Vote Centers

50

Total # of Vote Center Workers

Expected
Minimum
250

Operational
Target
500

50
15
15
4
2
2
2
2

75
20
20
5
3
3
3
3

Spanish Speakers
Hmong Speakers
Punjabi Speakers
Chinese Speakers
Vietnamese Speakers
Korean Speakers
Khmer Speakers
Tagalog Speakers

ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ EAP

ਸੰ ਸਕਰਣ1.4
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ਨਿੱਥੀ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ J – ਬ੍ੈਲਟ ਡਰਾਪ੍ ਬ੍ਕਸੇ ਦੀਆਂ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਾਂ

Potential Drop Box Locations
All Drop Boxes will be outside and available 24 hours
unless otherwise specified.

Name
Auberry Library
Biola Library
Clovis Fire Station #5
Coalinga District Library
East Fresno Boys and Girls Club
Easton Library
Fig Garden Regional Library
Fire Station #11
Fire Station #12
Fire Station #13
Fire Station #19
Fire Station #5
Fire Station #9
Fresno County Fire Station #85
Gillis Branch Library
Hurley Fire Station
Miss Winkle's Pet Adoption Center
Oakmont of Fresno
Orange Cove Community Center
Parlier Civic Center
Politi Branch Library
Reedley Branch Library
Reedley Fire Station
Resources for Independence
Central Valley
Sanger Branch Library
Sanger Women's Club
Senior Resource Center Library
Shaver Lake Library
Sierra View Homes
The Orchards at New Fig Gardens
Valley Center for the Blind
Valley View Village

ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ EAP

Address

City

33049 Auberry Rd
4885 N Biola Ave
790 N Temperance Ave
305 N 4th St
1621 S Cedar Ave
25 E Fantz Ave
3071 W Bullard Ave
5544 N Fresno St
2874 W Acacia Ave
815 E Nees Ave
3187 W Belmont Ave
3131 N Fresno ST
2340 N Vagedes Ave
1392 Nees Ave
629 W Dakota
25627 Auberry Rd
85 N Temperance Ave
5605 N Gates Ave
1705 S Anchor Ave
745 E Tulare St
5771 N First St
1027 E St
1060 D St
3008 N Fresno St

Auberry
Biola
Clovis
Coalinga
Fresno
Fresno
Fresno
Fresno
Fresno
Fresno
Fresno
Fresno
Fresno
Fresno
Fresno

1812 7th Street
1602 7th St
2025 E Dakota Ave
41344 Tollhouse Rd
1155 E Springfield Ave
5034 W Bullard Ave
3417 W Shaw Ave
2446 Magnolia St

Sanger
Sanger
Fresno
Shaver Lake
Reedley
Fresno
Fresno
Reedley

ਸੰ ਸਕਰਣ1.4

Clovis
Fresno
Orange Cove
Parlier
Fresno
Reedley
Reedley
Fresno
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ਨਿੱਥੀ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ K – ਯੋਜਨਾ ਜਵਿੱ ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਛੋਟੇ ਅਿੱ ਿਰ

ADA - 1990 ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਅਮ੍ੇਜਰਕੰ ਸ ਜਵਦ ਜਡਸੇਜਬ੍ਜਲਟੀਜ਼ ਐਕਟ
CVB - ਕਲਾਜਸਕ ਵੋਜਟੰ ਗ ਬ੍ੂਥ
CVIG - ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਇਨਫਾਰਮ੍ੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡ
CVR - ਕੰ ਡੀਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ
EIMS - ਇਲੈ ਕਸ਼ਨ ਇਨਫਾਰਮ੍ੇਸ਼ਨ ਮ੍ੈਨੇਜਮ੍ੈਂਟ ਜਸਸਟਮ੍
ICE - ਇਮ੍ੇਜਕਾਸਟ ਏਵੋਜਲਉਸ਼ਨ (ਬ੍ੈਲਟ ਟੈਜਬ੍ਉਲੇ ਟਰ)
ICX - ਇਮ੍ੇਜਕਾਸਟ X (ਬ੍ੈਲਟ ਮ੍ਾਰਜਕੰ ਗ ਜਡਵਾਇਸ)
IT - ਇਨਫਾਰਮ੍ੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋ ਜੀ
LAAC - ਭਾਸਾ ਦੀ ਅਸੈਸੇਜਬ੍ਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮ੍ੇਟੀ
PSA - ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਘੋਸਣਾ
RAVBM - ਜਰਮ੍ੋਟ ਅਸੈਜਸਬ੍ਲ ਵੋਟ ਬ੍ਾਈ ਮ੍ੇਲ
UPS - ਅਨਇੰ ਟਰਪ੍ਜਟਬ੍ਲ ਪ੍ਾਵਰ ਸੋਰਸ
VAAC - ਵੋਟਰ ਅਸੈਸੇਜਬ੍ਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮ੍ੇਟੀ
VBM - ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ
VCA - ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੋਟਰਸ ਚੌਇਸ ਐਕਟ 2016
VCAAC - ਵੋਟਰਸ ਚੋਇਸ ਐਕਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮ੍ੇਟੀ

ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ EAP

ਸੰ ਸਕਰਣ1.4
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