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ਭਾਗ 1: ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਅਤ ੇਆਉਟਰੀਚ ਯੋਿਨਾ 
 
I. ਸਾਰ 

 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੋਟਰਸ ਚੌਇਸ ਐਕਟ (VCA) ਦੀ ਮੰਗ ਹ ੈ ਜਕ ਕਾਉਂਟੀ ਅਜਿਹੀ ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਅਤ ੇ
ਆਉਟਰੀਚ ਯੋਿਨਾ ਜਤਆਰ ਕਰੇ, ਿੋ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤ ੇVCA ਦੇ ਸਾਰ ੇਪ੍ਿੱ ਿਾਂ ‘ਤ ੇ
ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਸੂਜਚਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ,ੈ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬੌਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤ ੇ
ਉਪ੍ਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤ ੇਿਾਣਕਾਰੀ, ਅਪ੍ਾਹਿ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤ ੇਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਅਲਪ੍-ਸੰਜਿਅਕ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ 
ਿਾਣਕਾਰੀ।  
 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤ ੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਤਕ ਮੀਜਟੰਗਾਂ ਰਿੱ ਿੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ, ਿੋ ਅਪ੍ਾਹਿਪ੍ ੁ
ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤ ੇਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਅਲਪ੍-ਸੰਜਿਅਕ ਭਾਈਚਾਜਰਆ ਂਦੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਜਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਚੋਣਾਂ (VRE ) ਯੋਿਨਾਬਿੱ ਧ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਦ ੇਨਾਲ ਕਈ ਿਨਤਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ ਵੀ ਰਿੱ ਿੇਗਾ। ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱ ਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ 
ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਨਤਕ ਕਾਰਿਕਰਮ, ਅਮੈਜਰਕਨਸ ਜਵਦ ਜਡ੍ਸਐਬਜਲਟੀਿ ਐਕਟ (ADA) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 
ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹੋਣਗ।ੇ 
 
ਇਹ ਯੋਿਨਾ 2020 ਚੋਣ ਜਮਆਦ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ VRE  ਦੇ ਆਉਟਰੀਚ ਟੀਜਚਆਂ ਨੰੂ ਉਿਾਗਰ ਕਰੇਗੀ। 
ਆਗਾਮੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ VRE  ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਜਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਗਮ, ਆਉਟਰੀਚ 
ਮੌਜਕਆਂ ਵਾਸਤ ੇਸੁਝਾਵਾਂ ਿਾਂ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਿਨਾ ਜਵਿੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਫ਼ਾਜਰਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਜਕਰਪ੍ਾ 
ਕਰਕੇ voter-outreach@saccounty.net ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਯੋਿਨਾ ਸਮੀਜਿਆ ਅਤ ੇਮਨਜਰੂੀ ਲਈ 
ਰਾਿ ਦ ੇਸਕਿੱ ਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਿੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਜਕ, ਇਸ ਪ੍ਲਾਨ ਅਤ ੇਭਜਵਿੱ ਿ ਲਈ VRE  ਕੋਜਸ਼ਸ਼ਾਂ ਲਈ 
ਫ਼ੀਡ੍ਬੈਕ ਅਤ ੇਜਸਫ਼ਾਜਰਸ਼ਾਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ।  

 
II. ਵੋਟਰ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਆਉਟਰੀਚ 

 
A. 2020 ਮੈਸੇਜਜੰਗ (ਸੁਨੇਹੇ)  

ਭਾਈਚਾਰਕ ਫ਼ੀਡ੍ਬੈਕ ਅਤ ੇਰਾਇ ਦ ੇਆਧਾਰ ‘ਤ,ੇ VRE  ਜਵਿੱ ਚ ਸੁਨੇਜਹਆ ਂਸਬੰਧੀ ਇਹ ਤਿੱ ਥ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਹਨ, ਿੋ ਆਉਟਰੀਚ ਅਤੇ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਚਜਲਤ ਹੋਣਗੇ।  
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3 ਮਾਰਚ, 2020 ਪ੍ਰੈਜੀਡ੍ੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ:  
 

 ਲਾਈਨ ਜਵਿੱ ਚ ਲਿੱ ਗਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਿਲਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਾਓ 
 ਹੁਣ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਾਪ੍ਸੀ ਜਲਫ਼ਾਜਫਆ ਂ‘ਤੇ ਡ੍ਾਕ ਖਰਚ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਹੀ 

ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 
 2020 ਪ੍ਰੈਜੀਡ੍ੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਜਵਿੱ ਚ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ 
 ਆਪ੍ਣੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਜਥਤੀ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰੋ - ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਾਰਟੀ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ 
 

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡ੍ੀਆ, ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਿਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡ੍ੇ ਸੰਚਾਰ ਜਵਿੱ ਚ, ਅਤ ੇਸਾਡ੍ੇ ਫਲਾਇਰਾਂ ਅਤ ੇ
ਸੂਚਨਾਤਮਕ ਹੈਂਡ੍ਆਉਟਸ ਜਵਿੱ ਚ, ਚਾਰ ਪ੍ੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। VRE  ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਕ ਿਨਤਾ ਨੰੂ ਪ੍ਤਾ ਹੈ ਜਕ ਵੋਟ ਲਈ ਜਕਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ 
ਅਤ ੇਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਕਵੇਂ ਜਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤ ੇਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬੌਕਸ ਅਤ ੇਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ।  
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3 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਪ੍ਰੈਜੀਡ੍ੈਂਸ਼ੀਅਲ ਿਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ: 
 

 ਲਾਈਨ ਜਵਿੱ ਚ ਲਿੱ ਗਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਿਲਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਾਓ 
 

ਮਾਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤ ੇਕਾਿੱਲਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੀਜਟੰਗਾਂ, ਅਤ ੇਵੋਟ 
ਕੇਂਦਰ ਸਬੰਧੀ ਅਨੁਭਵ ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਜਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ VRE  ਵਿੱ ਲੋਂ  ਵਾਧੂ ਸੁਨੇਹ ੇ
ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ।  
 
VRE , ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਾਿੱਡ੍ਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ 
ਏਿੰਸੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਜਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸਨੰੂ ਜਸਿੱ ਧੀ ਡ੍ਾਕ, ਜਨਊਜ 
ਮੀਡ੍ੀਆ, ਰੇਡ੍ੀਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡ੍ੀਆ, ਿਨਤਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡ੍ੀਆ, ਅਤ ੇਿਨਤਕ ਸੇਵਾ ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ 
(PSA) ਵਰਤਦ ੇਹੋਏ ਜਵਆਪ੍ਕ ਮੀਡ੍ੀਆ ਮੁਜਹੰਮ ਦ ੇਨਾਲ ਿੋਜਿਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਜਹੰਮ ਅਪ੍ਾਹਿ ਵੋਟਰਾਂ 
ਨੰੂ ਇਹ ਸੂਜਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕ ਉਹ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਫੌਰਮੈਟ ਜਵਿੱ ਚ ਆਪ੍ਣਾ ਬੈਲਟ ਜਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇ
ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਅਲਪ੍-ਸੰਜਿਅਕ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਸਤ ੇਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੋਲ-ਫਰੀ ਵੋਟਰ 
ਸਹਾਇਤਾ ਹੌਟਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੇਗੀ। 
 
VRE  ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤ ੇਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਅਤ ੇਆਉਟਰੀਚ ਮੌਕੇ 
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।  

 
VRE  ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਿਨਾ ਲਈ ਆਮ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਜਤਕਾ F  ਜਵਿੱ ਚ ਦੇਿੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ  

 
B. ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰ 

VRE  ਨੇ ਵੋਟਰ ਆਉਟਰੀਚ ਜਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 
ਮਾਿੱਡ੍ਲ ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ VRE  ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋ ਜਰਹਾ ਹ,ੈ 
ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਜਤਆਰ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹ ੈਅਤੇ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਅਤੇ ਆਉਟਰੀਚ ਜਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਇਿੱ ਛੁਕ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੰੂ ਟਰੇਜਨੰਗ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹ।ੈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤ ੇਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ 
ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੰਜਤਕਾ A ਜਵਿੱ ਚ ਦੇਿੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ  

 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤ ੇਆਮ ਿਨਤਾ ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ: 
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 ਹੈਸ਼ਟੈਗ #S acCountyVotes ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡ੍ੀਆ ‘ਤੇ ਸਹੀ, ਗੈਰ-ਪ੍ਿੱ ਿਪ੍ਾਤੀ 
ਚੋਣ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ 

 ਸਾਡ੍ੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤ ੇE rror! Hyperlink reference not valid. ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਨਊਿਲੈਟਰ 
ਜਵਿੱ ਚ ਿਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 

 ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਿਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫਲਾਇਰ ਿਾਂ ਹੈਂਡ੍ਆਉਟ ਰਿੱ ਿਣਾ, ਜਿਿੱ ਥੇ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦ ੇ
ਹੋਣ 

 ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਨੇਹ ੇਵਾਲੇ ਤਿੱ ਥਾਂ ਸਮੇਤ, ਿਾਣਕਾਰੀ, ਸਮਿੱ ਗਰੀਆਂ ਅਤ ੇਬਰੋਸ਼ਰ ਵੰਡ੍ਣ ਜਵਿੱ ਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ 

 ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਉਟਰੀਚ ਸਮਾਗਮ ਜਵਿੱ ਚ ਜਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣਾ। ਆਉਟਰੀਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਅਿੱ ਪ੍ਡ੍ੇਟ ਕੀਤੀ 
ਸੂਚੀ ਸਾਡ੍ੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 

 ਸੁਨੇਜਹਆ,ਂ ਜਚੰਤਾਵਾਂ ਿਾਂ ਿਨਤਾ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰ ੇਸਲਾਹਕਾਰ ਮੀਜਟੰਗ ਜਵਿੱ ਚ ਜਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣਾ 
 ਕਲਾਇੰਟਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ, ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਿਾਂ ਜਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਿੱ ਿਪ੍ਾਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ੇਸ਼ 

ਕਰਨ ਲਈ VRE  ਤੋਂ ਜਕਸੇ ਚੋਣ ਨੁਮਾਇੰਦ ੇਨੰੂ ਸਿੱ ਦਾ ਦੇਣਾ   
 

ਡ੍ਾਊਨਲੋਡ੍ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ VRE  ਬਾਰ ੇ ਇਿੱ ਕ ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਲਜਕਿੱ ਟ, ਵੈਬਸਾਈਟ 
www.elections .saccounty.net ‘ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹ।ੈ ਇਸ ਟੂਲਜਕਿੱ ਟ ਜਵਿੱ ਚ ਵੀਡ੍ੀਓ, ਗਰਾਜਫਕ, ਫਲਾਇਰ, 
ਬਰੋਸ਼ਰ, ਅਤ ੇVCA ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ ਜਪ੍ਰੰ ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆ ਂਜਕਸੇ ਸਮੂਹ ਿਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ 
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੇਰਜਵਆਂ ਲਈ ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ voter-
outreach@saccounty.net ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।   

 
C . ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤ ੇਉੱਚ ਜਸਿੱ ਜਿਆ  

VRE  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਜਵਆਪ੍ਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 
ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਵੋਜਟੰਗ ਅਨੁਭਵ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨਕਲੀ ਚੋਣਾਂ, ਜਵਜਦਆਰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ 
ਰਜਿਸਟਰ ਅਤ ੇਪ੍ਰੀ-ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਮੁਜਹੰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ 
ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਬਾਰ ੇ ਜਸਿੱ ਜਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ। VRE  ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਪ੍ਸ ਸਮਾਗਮ, ਅਤ ੇ
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਮੁਜਹੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ, ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਾਿੱਡ੍ਲ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਵਸੀਲੇ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੂਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਕਾਲੇਿਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 
ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ, VRE  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ 
ਨੰੂ ਮਹੀਨੇ ਜਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਜਮਲਦਾ ਹ ੈਜਕ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਆਪ੍ਣੇ ਵੋਜਟੰਗ ਜਵਕਲਪ੍ਾਂ ਨੰੂ ਅਤ ੇਇਹ ਸਮਝਦ ੇ
ਹਨ ਜਕ 2020 ਜਵਿੱ ਚ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੈਂਪ੍ਸ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੇ ਜਕਹਿੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ।  

http://www.elections.saccounty.net/VotingInformation/Pages/Upcoming-Events-Calendar.aspx%20‘ਤੇ%20ਮੌਜੂਦ%20ਹੈ
https://elections.saccounty.net/VoteCenters/Pages/Vote-Center-Resources.aspx
mailto:voter-outreach@saccounty.net
mailto:voter-outreach@saccounty.net
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D. ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਵੋਟਰ ਨ ੈੱਟਵਰਕ 

ਆਉਟਰੀਚ ਅਤ ੇਜਸਿੱ ਜਿਆ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਸੀਜਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਵੋਟਰਾਂ 
ਨੰੂ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਜਵਿੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰ ੇVRE  ਨੰੂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਦ ੇਜਹਿੱ ਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 
‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਜਦਿੱ ਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿੱਲ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ ਜਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 
ਮਾਿੱਡ੍ਲ ਬਾਰ ੇਸੁਚੇਤਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹ ੋਜਰਹਾ ਹ।ੈ VRE  ਵੋਟਰਾਂ ਦ ੇਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰ ੇਜਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਿੇ ਵੋਟਰ ਅਨੁਭਵ ਸਰਵੇਿਣ ਕਾਰਡ੍ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਿਣ ਦ ੇਸਵਾਲਾਂ 
ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਅਤ ੇਹੋਰਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੈ। VRE  ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਕਾਿੱਲਾਂ ਨੰੂ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟਰੋਜਨਕ ਕਾਿੱਲ ਲੌਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਿੋ ਸੁਨੇਹ ੇਦੇਣ ਜਵਿੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤ ੇਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਿਾਂ ਜਚੰਤਾਵਾਂ ‘ਤ ੇਤਵਿੱ ਿੋ 
ਦੇਣ ਜਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

 
ਿਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਿਾਂ ਜਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ voterinfo@saccounty.net ‘ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ 
ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

 
E . ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜਸਿੱ ਧਾ ਸੰਪ੍ਰਕ 

2018 ਚੋਣ ਜਮਆਦ ਜਵਿੱ ਚ, VRE  ਵਿੱ ਲੋਂ  ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜਸਿੱ ਧਾ ਸੰਪ੍ਰਕ, VCA ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ 
ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਸੂਜਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਜਵਧੀ ਸੀ। VRE  ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ 
ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਦ ੋਪ੍ੋਸਟਕਾਰਡ੍ ਜਸਿੱ ਧੀ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਿੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਸਿੱ ਧੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਪ੍ੋਸਟਕਾਰਡ੍ਾਂ ਦਾ 
ਆਮ ਉਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰੀ, VRE  ਦੀ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਵੋਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਹੌਟਲਾਈਨ ਦੀ 
ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ, ਅਤ ੇਵੋਜਟੰਗ ਜਵਕਲਪ੍ਾਂ ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ 
  

 ਪ੍ਜਹਲਾ ਪ੍ੋਸਟਕਾਰਡ੍: ਪ੍ਜਹਲੀ ਡ੍ਾਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਦੇਿਣ ਅਤ ੇ
ਆਪ੍ਣੀ ਸਜਥਤੀ ਦੇਿਣ ਬਾਰ ੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤ ੇਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਕ ਉਹ ਇਸ 
ਵੇਲੇ ਮਾਰਚ ਜਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਾਰਟੀ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ, 
ਹਰੇਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 55 ਜਦਨ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਭੇਿੀ ਿਾਵੇਗੀ।  

 ਦੂਿਾ ਪ੍ੋਸਟਕਾਰਡ੍: ਦੂਿੀ ਡ੍ਾਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਿੁਿੱ ਲਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਪ੍ਣੀ ਬੈਲਟ ਵਾਪ੍ਸ 
ਕਰਨ ਦੇ ਜਵਕਲਪ੍ਾਂ ਅਤ ੇਚੋਣਾਂ ਦ ੇਜਦਨ ਿਲਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਅਤ ੇਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ 
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 22 ਜਦਨ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਭੇਿੀ ਿਾਵੇਗੀ।  

 

mailto:voterinfo@saccounty.net
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2018 ਦ ੇਨਮੂਨਾ ਪ੍ੋਸਟਕਾਰਡ੍ ਅੰਜਤਕਾ B ਜਵਿੱ ਚ ਜਦਿੱ ਤ ੇਗਏ ਹਨ। 
F . ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ  

VRE  ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਿਨਾ ਆਉਟਰੀਚ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤ ੇਲਾਗੂਕਰਣ ਅਤ ੇਜਸਿੱ ਜਿਆ ਯਤਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਜਤੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ: 

 
 ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (VAAC ) ਦੇ ਟੀਚੇ, ਏਿੰਡ੍ਾ ਅਤ ੇਮੀਜਟੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 

VAAC  ਵੈਬਪ੍ੇਿ ‘ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ।  
 ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (LAAC ) ਦੇ ਟੀਚੇ, ਏਿੰਡ੍ਾ ਅਤ ੇਮੀਜਟੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ LAAC  
ਵੈਬਪ੍ੇਿ ‘ਤ ੇਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ।  

 ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਅਤ ੇਆਉਟਰੀਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (VEOAC ) ਆਮ ਿਨਤਾ ਦੇ ਜਹਿੱ ਤ ਦ ੇ
ਜਵਜਸ਼ਆ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਜਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਮੀਜਟੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ 
ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰਿੱ ਜਿਆ, ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਅਤ ੇਜਸਿੱ ਜਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਜਧਤ ਹ।ੈ ਮੈਂਬਰਜਸ਼ਪ੍ ਲੋਿੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 
ਮੀਜਟੰਗ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀVEOAC  ਵੈਬਪ੍ੇਿ ‘ਤ ੇਮੌਿੂਦ ਹੈ।  

 
ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਲੋਿਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤ ੇVRE  ਨੰੂ 
ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਅਤ ੇਆਉਟਰੀਚ ਯੋਿਨਾ ਦ ੇਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਪ੍ਿੱ ਿਾਂ ‘ਤ ੇਸਲਾਹ ਦੇਣਗੀਆਂ। 
 
ਇਹਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਾਰ ੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ voter-
outreach@saccounty.net ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ  
 

G . ਿਨਤਕ ਸੇਵਾ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤ ੇਮੀਡ੍ੀਆ 
VRE  ਵੋਟਰਾਂ ਨੂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤ ੇਟੋਲ-ਫਰੀ ਵੋਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਹੌਟਲਾਈਨ ਬਾਰ ੇਸੂਜਚਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਜਵਿੁਅਲ ਅਤ ੇਔਡ੍ੀਓ ਫੌਰਮੈਟਾਂ ਜਵਿੱ ਚ PSA ਵਰਤੇਗੀ। ਅਪ੍ਾਹਿ ਅਤ ੇਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਅਲਪ੍-ਸੰਜਿਅਕ 
ਵੋਟਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਰ ੇਵੋਟਰਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਟੇਲੀਜਵਿਨ, ਰੇਡ੍ੀਓ, ਅਿਬਾਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡ੍ੀਆ, ਕਾਉਂਟੀ 
ਦੇ ਇਲੈਕਟਰੋਜਨਕ ਜਬਲਬੋਰਡ੍ ਦੇ ਦੁਆਰਾ PSA ਦੀ ਵੰਡ੍ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। LAAC , VAAC , ਅਤ ੇVEOAC , 
PSA ਦੀ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਨੰੂ ਜਵਕਜਸਤ ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਗ।ੇ PSA ਅੰਜਤਕਾ C  ਜਵਿੱ ਚ 
ਸੂਚੀਬਿੱ ਧ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਨੰੂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ। PSA ਲਈ ਆਮ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤ ੇਹੋਰ ਮੀਡ੍ੀਆ 
ਆਊਟਲੈਟਾ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਅੰਜਤਕਾ F  ਜਵਿੱ ਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।  

 
III. ਵੋਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ  

http://www.elections.saccounty.net/Pages/Voting-Accessibility-Advisory-Committee.aspx
http://www.elections.saccounty.net/Pages/Language-Accessibility-Advisory-Committee.aspx
http://www.elections.saccounty.net/Pages/Language-Accessibility-Advisory-Committee.aspx
http://www.elections.saccounty.net/VoteCenters/Pages/Community-Advisory-Committee.aspx
mailto:voter-outreach@saccounty.net
mailto:voter-outreach@saccounty.net
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A. ਅੰਗਰੇਜੀ ਜਵਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟ ਕੁਸ਼ਲ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ  

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੀ ਕਾਉਂਟੀ, 1965 ਦੇ ਵੋਜਟੰਗ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਦ ੇਅਨੁਪ੍ਾਲਣ ਜਵਿੱ ਚ, ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ 
ਸਮਗਿੱ ਰੀਆ ਂਦਾ ਸਪ੍ੇਜਨਸ਼ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵਿੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਿ ਦ ੇ
ਕਨੰੂਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹ ੈਜਕ ਕਾਉਂਟੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਹੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਅਜਧਕਾਰਤ 
ਬੈਲਟ ਦੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੇ: ਵੀਯਤਨਾਮੀ, ਟੈਗਾਲੌਗ, ਪੰ੍ਿਾਬੀ, ਕੋਰੀਆਈ, 
ਅਤ ੇਹਮੋਂਗ।  
 

 ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ 
VRE  ਨੇ ਵੋਜਟੰਗ ਅਤ ੇਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆ ਂਤਿੱ ਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਜਵਿੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 
ਜਸਫ਼ਾਜਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਿੱ ਕ ਨਾਗਜਰਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ LAAC  ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ 
ਹੈ। LAAC  ਨੰੂ ਰਾਿ ਅਤ ੇਸੰਘੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ ਸਲਾਹ 
ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਯਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹ।ੈ VRE  ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਲੋਿਾਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ LAAC  ਦ ੇਸਦਿੱ ਸਾਂ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਕੰਮ 
ਕਰੇਗਾ।   
 

 ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ  
ਆਪ੍ਣੇ ਆਉਟਰੀਚ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਜਹਿੱ ਸ ੇਵਿੋਂ, VRE  ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਅਲਪ੍-ਸੰਜਿਅਕ ਵੋਟਰਾਂ ਤਿੱ ਕ ਆਪ੍ਣੀ 
ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਿੇਗਾ। VRE  ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਿੱਈਆ 
ਕਰਨ ਲਈ LAAC  ਦੇ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ 
ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤਿੱ ਕ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਿੇ ਤੈਅ 
ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜਕਸੇ ਮੌਿੂਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਾਰਿਕਰਮ ਨਾਲ ਿੋਜਿਆ 
ਿਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ ਦੀ ਐਡ੍ਵਰਟਾਇਜਜੰਗ ਨ ਕਸਟ ਡ੍ੋਰ ਸਮੇਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡ੍ੀਆ ‘ਤੇ ਅਤ ੇ
ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆ ਂਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ ਜਵਿੱ ਚ VRE  ਇਹ 
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੇਗਾ: 
 

 ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ *ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਰਾਿ ਸਕਿੱ ਤਰ ਵਿੱ ਲੋਂ 
ਪੰ੍ਿਾਬੀ ਅਤ ੇਹਮੋਂਗ ਜਵਿੱ ਚ ਮੁਹਿੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ। 

 ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਤਰਿੀਹ ਅਿੱ ਪ੍ਡ੍ੇਟ ਫਾਰਮ 
 ਵੋਟਰ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਉਤਾਰਾ ਬੈਲਟਾਂ ਦ ੇਉਦਾਹਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ 
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ਹਵਾਲਾ ਬੈਲਟਾਂ ਵੀ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈ
 ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਲਈ ਰਾਿ ਅਤ ੇ ਸੰਘੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਿੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ 
ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ VCA ਸਮਿੱ ਗਰੀਆ।ਂ  

 
 ਮੀਡ੍ੀਆ/ਐਡ੍ਵਰਟਾਇਜਜੰਗ 
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਵੰਡ੍ੀਆਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਜਰਲੀਿਾਂ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਵੋਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਹੌਟਲਾਈਨ 
ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਗੀਆ।ਂ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਵੋਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਹੌਟਲਾਈਨ ਅਜਿਹ ੇਲਾਈਵ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਨਾਲ 
ਿੁਿਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਦ ੇਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜੀ, ਸਪ੍ੇਜਨਸ਼ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਜਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, 
ਿੋ 200 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤ ੇਬੋਲੀਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੋਲ-
ਫਰੀ ਵੋਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਹੌਟਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪ੍ੇਜਨਸ਼, ਚੀਨੀ, ਵੀਯਤਨਾਮੀ, ਟੈਗਾਲੌਗ, 
ਪੰ੍ਿਾਬੀ, ਹਮੋਂਗ ਅਤ ੇਕੋਰੀਆਈ ਜਵਿੱ ਚ ਮੀਡ੍ੀਆ ਇਸ਼ਜਤਹਾਰ ਿਰੀਦੇ ਿਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਉਂਟੀ ਦ ੇਅੰਦਰ 
ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਣ। ਮਲਟੀ-ਜਲੰਗੁਅਲ ਮੀਜਡ੍ਆ ਸਮੇਤ, ਮੀਡ੍ੀਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਅੰਜਤਕਾ C  ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  

 
 ਜਵਕਲਜਪ੍ਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆ ਂ
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ੍ ਵੋਟ ਨੰੂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਤੋਂ 29 ਜਦਨ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਸ਼ੁਰ ੂ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ (VBM) ਬੈਲਟ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਿੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆ ਂਅਜਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟਾਂ 
ਅੰਗਰੇਜੀ, ਸਪ੍ੇਜਨਸ਼ ਅਤ ੇਚੀਨੀ ਜਤੰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਹਨ। ਵਾਪ੍ਸੀ ਜਲਫਾਫ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤ ੇਸਪ੍ੇਜਨਸ਼ 
ਜਵਿੱ ਚ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਵੋਟਰ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ‘ਤ ੇਤਰਿੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇ
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਨਯਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਪ੍ਸੀ ਜਲਫਾਫ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤ ੇਚੀਨੀ ਜਵਿੱ ਚ ਮੁਹਿੱਈਆ 
ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ੍ ਅਤੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤ ੇਡ੍ਰੌਪ੍ ਬੌਕਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਾਰ ੇ
ਅੰਗਰੇਜੀ, ਸਪ੍ੇਜਨਸ਼ ਅਤ ੇਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵਿੱ ਚ ਹੋਣਗੇ।    

 
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ “ਹਵਾਲਾ ਬੈਲਟ” ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਹਵਾਲਾ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਜਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟਾਂ 
ਦੀਆਂ ਉਤਾਰਾ ਨਕਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀਯਤਨਾਮੀ, ਟੈਗਾਲੌਗ, ਪੰ੍ਿਾਬੀ, ਹਮੋਂਗ ਅਤ ੇਕੋਰੀਆਈ ਜਵਿੱ ਚ 
ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ੍ 14201 ਦ ੇਅਧੀਨ, ਹਵਾਲਾ ਬਲੈਟ ਜਨਸ਼ਜਚਤ 
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਿੇ ਪ੍ੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣੀਆਂ ਲਾਜਮੀ ਹਨ, ਿੇਕਰ ਇਹ ਜਨਰਧਾਰਤ 
ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹ ੈ ਜਕ ਉਸ ਪ੍ਰੀਜਸੰਕਟ (ਸਰਹਿੱ ਦੀ ਇਲਾਕੇ) ਜਵਿੱ ਚ ਿਾਂ ਉਸਦੇ ਆਸਪ੍ਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ 
ਅਲਪ੍-ਸੰਜਿਅਕ ਸਮੂਹ ਜਵਿੱ ਚੋਂ 3% ਿਾਂ ਵਿੱ ਧ ਲੋਕ ਥੋਿਹੀ ਘਿੱ ਟ ਅੰਗਰੇਜੀ ਬੋਲਦ ੇਹਨ। ਹਵਾਲਾ ਬੈਲਟ 
ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਿੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆ ਂਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਬੰਜਧਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵਿੱ ਚ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ 
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ਸਮਿੱ ਗਰੀਆ ਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹ ੈਅਤ ੇ ਜਨਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੀਜਸੰਕਟ ਜਵਿੱ ਚ ਰਜਹੰਦ ੇ ਹਨ। ਜਨਰਧਾਰਤ 
ਪ੍ਰੀਜਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ, ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾਲਾ ਬੈਲਟ ਭੇਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 
-VRE  ਨੰੂ vbm@saccounty.net ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਿਾਂ (916) 875-6155 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੰਪ੍ਰਕ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੀਆ ਂਪੰ੍ਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਬੈਲਟਾਂ ਹਰਕੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 
ਜਵਿੇ ਵੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਨਕਲਾਂ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਦ ੇਸਟਾਫ਼ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤ ੇਜਪ੍ਰੰ ਟ 
ਕੀਤੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।   
 
ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ (916) 875-6155 ‘ਤ ੇ ਿਾਂ (800) 762-8019 ‘ਤ ੇ ਟੇਲੀਫੋਨ ਦੁਆਰਾ, 
vbm@saccounty.net ‘ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ, (916) 854-9796 ‘ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਫੈਕਸ ਕਰਕੇ, ਵੋਟ 
ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੇ, VRE  ਦਫ਼ਤਰ ਜਵਿੇ ਿਾ ਕੇ, ਿਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ (AVBM) 
ਜਸਸਟਮ, ਿੋ ਅੰਗਰੇਜੀ, ਸਪ੍ੇਜਨਸ਼ ਅਤ ੇਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵਿੱ ਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ, ਬਦਲੀ ਬੈਲਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।   
 

 ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਿੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸਹਾਇਤਾ  
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ੍ 12303 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਪ੍ੂਰਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀਆਂ ਜਨਯਤ ਥਾਵਾਂ 
‘ਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਸਟਾਫ਼ ਰਿੱ ਿਣ ਦੇ ਉਜਚਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ, ਜਿਿੱ ਥੇ ਵੋਟ 
ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ 3% ਿਾਂ ਵਿੱ ਧ ਅਬਾਦੀ ਘਿੱ ਟ ਅੰਗਰੇਜੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 
ਜਵਿੱ ਚ ਜਕ ਜਕਹਿ ੇਪ੍ਰੀਜਸੰਕਟ ਨੰੂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਲੋਿ ਹ,ੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਵਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਕਾਉਂਟੀ 
ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਿੁਦ ਦਾ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਫਾਈਲ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਿਨਮ ਸਥਾਨ, ਉਪ੍ਨਾਮ, ਅਤ ੇ
ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਿੀਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਿੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਜਿਿੱ ਥੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ   ਿਨਗਣਨਾ ਅਤ ੇਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਰਵੇਿਣ ਿਾਣਕਾਰੀ 
(Census and American Community Survey) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਜਸੰਕਟਸ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਿੋ 3% ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 
ਕੋਡ੍ਾਂ 14201 ਅਤ ੇ 12303 ‘ਤ ੇ ਲਾਗ ੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤ ੇ ਔਨਲਾਈਨ 
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਵੋਟਰ ਬਨੇਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, VRE  ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਢੁਿੱ ਕਵੀਂ ਪ੍ਲੇਸਮੈਂਟ 
ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਦੰਦਾ ਹ:ੈ 
 

 ਵੋਟਰ ਅਨੁਭਵ ਸਰਵੇਿਣ ਕਾਰਡ੍: VRE  ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਿੇ ਵੋਟਰ ਅਨੁਭਵ 
ਸਰਵੇਿਣ ਕਾਰਡ੍ ਵੰਡ੍ਦਾ ਹੈ, ਿੋ VRE  ਨੰੂ ਇਹ ਸੂਜਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਔਨਲਾਈਨ 
ਸਰਵੇਿਣ ਨਾਲ ਿੋਿਦੇ ਹਨ ਜਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

mailto:vbm@saccounty.net
file:///C:/Users/baileyc/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/FPGA277R/vbm@saccounty.net
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 ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਟਿੱ ਪ੍ਣੀ ਸ਼ੀਟਾਂ: ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦ ੇਕਾਜਮਆਂ ਨੰੂ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ 
ਜਟਿੱ ਪ੍ਣੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਿੇ ਆ ਕੇ 
ਅੰਗਰੇਜੀ ਦ ੇਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤ ੇਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 
ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਜਵਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤ ੂਕੁਝ ਪ੍ਰੀਜਸੰਕਟਸ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ ਉਪ੍ਯੋਗੀ 
ਹ,ੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੰੂ ਭਜਵਿੱ ਿੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ  

 ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ: VRE  ਉਹਨਾਂ ਿੇਤਰਾਂ ਬਾਰ ੇਫ਼ੀਡ੍ਬੈਕ ਅਤ ੇਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤ ੇਜਵਚਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹ,ੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ LAAC  ਜਿਹੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਜਹਮਾਇਤੀ ਸਮੂਹ: VRE  ਅਜਿਹ ੇ ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤ ੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ 
ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਿੋ ਪ੍ੂਰੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਦੀ ਜਹਮਾਇਤ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਅਲਪ੍-ਸੰਜਿਅਕ ਅਬਾਦੀ 
ਨੰੂ ਪ੍ਜਰਭਾਜਸ਼ਤ ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ VRE  ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

 
ਜਿਹਿ ੇਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋਿ ਹ,ੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦ ੇ
ਰਾਿ ਸਕਿੱ ਤਰ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਯੂ.ਐਸ. ਿਣਗਣਨਾ ਡ੍ੇਟਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿ ੇ
ਉਪ੍ਲਬਧ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ੍ (CVIG) ਜਵਿੱ ਚ ਜਪ੍ਰੰ ਟ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈਅਤ ੇVRE  ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ LAAC  ਵਿੱ ਲੋਂ  ਮਹੁਿੱਈਆ ਕੀਤੀ 
ਰਾਇ ਸਮੇਤ, ਿਨਤਕ ਰਾਇ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਦੁਆਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲੋਿ ‘ਤੇ ਜਵਚਾਰ 
ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। 
 
VRE  ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵਾਸਤ ੇਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਇਿੱ ਕ 
ਸਪ੍ੇਜਨਸ਼-ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤ ੇਇਿੱ ਕ ਚੀਨੀ-ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। 
ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਿਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਜਸੰਕਟ ਜਵਿੱ ਚ ਹੈ ਿਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
VRE  ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਵਾਹਸ਼ੀਲ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। 
VRE  ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਵਕਲਜਪ੍ਕ ਜਵਧੀ ਦੇ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਈਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ 
ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਕਾਿੱਲ ਜਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤ ੇ200 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤ ੇ
ਬੋਲੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲਾਈਵ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਜਨਸ਼ਾਨ ਜਡ੍ਵਾਇਸ ਜਵਿੱ ਚ ਅੰਗਰਜੇੀ, ਸਪ੍ੇਜਨਸ਼, 
ਕੈਂਟੋਨੀਿ, ਮੈਂਡ੍ਜਰਨ ਅਤ ੇਤਾਈਵਾਨੀ ਜਵਿੱ ਚ ਬੈਲਟ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਔਡ੍ੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ  
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B. ਅਪ੍ਾਹਿਪ੍ੁਣੇ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ  

VRE  ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪ੍ਾਹਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵਚਨਬਿੱ ਧ ਹੈ। VRE  ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਅਪ੍ਾਹਿ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਵਸੀਜਲਆਂ 
ਬਾਰ ੇਆਮ ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਜਿਹਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਿੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਅਪ੍ਾਹਿਪ੍ੁਣਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਵਕਲਜਪ੍ਕ ਫੌਰਮੈਟਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਚੋਣ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆ ਂ
ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਅਤ ੇVAAC  ਆਜਦ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ voter-outreach@saccounty.net ‘ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰਕੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋਿਾਂ ਲਈ VRE  ਨੰੂ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।  
 
1. ਵੋਜਟੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ 

VRE  ਨੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦਰੂ ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੋਜਟੰਗ 
ਅਤ ੇਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆਂ ਤਿੱ ਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਜਵਿੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਫ਼ਾਜਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ 
ਵਾਸਤੇ ਇਿੱ ਕ ਨਾਗਜਰਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇਤੌਰ ‘ਤੇ VAAC  ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ VAAC  ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਨਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਕ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ 
ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਜਬਨਾਂ ਸਹਾਰ ੇਦੇ ਅਤ ੇਜਨੈੱਿੀ ਤੌਰ ਤ ੇਵੋਟ ਪ੍ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। VRE  ਅਪ੍ਾਹਿ 
ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਜਵਕਲਜਪ੍ਕ ਵੋਜਟੰਗ ਜਵਕਲਪ੍ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ VAAC  ਦੇ ਸਦਿੱ ਸਾਂ 
ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।  

 
2. ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ 

ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ ਜਵਿੱ ਚ VRE  ਦੇ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਵੋਜਟੰਗ ਜਵਕਲਪ੍ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ 
ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ (AVBM) ਜਸਸਟਮ ਅਤ ੇਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਿੇ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ 
ਬੈਲਟ ਜਨਸ਼ਾਨ ਜਡ੍ਵਾਇਸ (ਡ੍ੋਮੀਜਨਅਨ ਦਾ ICX )। ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 
2020 ਤਿੱ ਕ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਿੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਇਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਜਕਸ ੇ ਮੌਿੂਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਾਰਿਕਰਮ ਨਾਲ ਿੋਜਿਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ ਦੀ 
ਐਡ੍ਵਰਟਾਇਜਜੰਗ ਨ ਕਸਟ ਡ੍ੋਰ ਸਮੇਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡ੍ੀਆ ‘ਤੇ ਅਤ ੇਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ ਜਵਿੱ ਚ VRE  ਇਹ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੇਗਾ: 
 

 ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਅਰਜੀ (ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਈਮੇਲ ਕੀਤੇ ਜਲੰਕ ਲਈ) 
 AVBM ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਤ ੇਔਡ੍ੀਓ ਦ ੇਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਲੈਪ੍ਟੌਪ੍  
 ਨਕਲੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਾਲ, ICX  ਬੈਲਟ ਜਨਸ਼ਾਨ ਜਡ੍ਵਾਇਸ 
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 ਜਵਕਜਲਪ੍ਕ ਫੌਰਮੈਟਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆ ਂਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ (ਵਿੱ ਡ੍ਾ ਜਪ੍ਰੰ ਟ, ਔਡ੍ੀਓ ਜਵਧੇਅਕ, 
ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ੍, ਅਤ ੇਰਾਿ ਚੋਣ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆ ਂਲਈ ਜਵਕਲਜਪ੍ਕ 
ਫੌਰਮੈਟਾਂ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ।  

 
 ਮੀਡ੍ੀਆ/ਐਡ੍ਵਰਟਾਇਜਜੰਗ 
ਪ੍ੂਰੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਵੰਡ੍ੀਆਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਜਰਲੀਿਾਂ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਵੋਟਰ ਸਹਾਇਤਾ 
ਹੌਟਲਾਈਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਿੋ ਅਪ੍ਾਹਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ TTY  (ਟੈਕਸਟ ਟੇਲੀਫੋਨ) ਨਾਲ ਿੁਿਨ 
ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਦ ੇਨਾਲ ਅੰਗਰਜੇੀ, ਸਪ੍ੇਜਨਸ਼ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ 
ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੋਟਰ VRE  ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੇਲੀਫੋਨ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿੋ ਸੁਣ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹ ੈਿਾਂ ਬਲੋਣ ਜਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। 

 
VRE  ਇਸ ਬਾਰ ੇਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਜਸਫ਼ਾਜਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਅਪ੍ਾਹਿ ਵੋਟਰਾਂ ਤਿੱ ਕ 
ਪ੍ਹੁੰ ਚਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਕਵੇਂ ਪ੍ਹੁੰ ਜਚਆ ਿਾਵੇ। ਮੀਡ੍ੀਆ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ 
voter-outreach@saccounty.net ‘ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰੋ।  
 

 ਜਵਕਲਜਪ੍ਕ ਫੌਰਮੈਟਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆ ਂ
ਅਪ੍ਾਹਿ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਵੋਜਟੰਗ ਜਵਕਲਪ੍ ਹਨ। VRE  ਹਰੇਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ੍ (CVIG) ਜਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਜਿਸ ਜਵਿੱ ਚ VBM ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ AVBM 
ਜਸਸਟਮ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। CVIG ਵਿੱ ਡ੍ੇ ਜਪ੍ਰੰ ਟ, ਔਨਲਾਈਨ PDF , 
ਅਤ ੇVRE  ਵੋਟਰ ਲੁਿੱ ਕ-ਅਪ੍ ਟੂਲ ਵਰਤਦ ੇਹੋਏ ਸਕਰੀਨ ਰੀਡ੍ਰ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਜਵਕਲਪ੍ ਜਵਿੱ ਚ ਉਪ੍ਲਬਧ 
ਹੈ। ਜਵਧੇਅਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਦਨ ਤੋਂ 29 ਜਦਨ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡ੍ੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤ ੇਔਡ੍ੀਓ 
ਫੌਰਮੈਟ ਜਵਿੱ ਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। ਵਿੱ ਡ੍ਾ-ਜਪ੍ਰੰ ਟ CVIGs ਅਤੇ ਔਡ੍ੀਓ ਜਵਧੇਅਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ voter-
outreach@saccounty.net ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਿਾਂ VRE  ਨੰੂ (916) 875- 6451 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ 
ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਡ੍ੀਓ ਜਵਧੇਅਕ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਜਵਿੇ ਵੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ: 

 
 Braille & Talking Book L ibrary, 900 N S treet #100, S acramento, CA 95814 
 Folsom L ibrary, 411 S tafford S treet, Folsom, CA 95630 
 S acramento Central L ibrary, 828 I S treet, S acramento, CA 95814 
 S acramento Society for the Blind, 1238 S  S treet, S acramento CA 95811 
 S acramento County Voter Registration & E lections , 7000 65th S treet, S uite 
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A, S acramento, CA 95823 
 
ਇਸਦੀ ਪ੍ੂਰੀ ਸੂਚੀ ਜਕ ਜਵਕਲਜਪ੍ਕ ਫੌਰਮੈਟਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਿਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਜਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ, VRE  
ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤ ੇਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 

 ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ (AVBM) 
ਸਾਰੀ ਕਾਉਂਟੀਜ ਲਈ, ਅਪ੍ਾਹਿ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਸਤ ੇਇਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਜਵਕਲਪ੍ ਮੁਹਿੱਈਆ 
ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਸਸਟਮ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਔਨਲਾਈਨ ਆਪ੍ਣੀ ਸਹੀ ਬੈਲਟ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਸਕਦ ੇ
ਹਨ ਅਤ ੇਆਪ੍ਣੀ ਿੁਦ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤਦ ੇਹਏੋ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਿਦੋਂ ਬੈਲਟ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਪ੍ਰੰ ਟ ਲੈਣ ਅਤ ੇ
ਇਸਨੰੂ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਿਾਂ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬੌਕਸ, ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਿਾਂ VRE  ਦਫ਼ਤਰ ਜਵਿੇ ਵਾਪ੍ਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਿ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀਡ੍ੀਓ VRE  ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ।  

 
ਅਪ੍ਾਹਿ ਵੋਟਰ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ੍ ਦ ੇਜਪ੍ਛਲੇ ਪ੍ਾਸੇ ਜਦਿੱ ਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡ੍ਾਕ 
ਜਟਕਟ ਅਰਜੀ ਨੰੂ ਵਾਪ੍ਸ ਭੇਿ ਕੇ AVBM ਜਸਸਟਮ ਦੇ ਜਲੰਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹ।ੈ ਅਰਜੀ 
ਿਾਂ ਜਲੰਕ AVBM ਜਸਸਟਮ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਲਈ ਲੋਿੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਤਿੱ ਕ VRE  ਵੋਟਰ ਲੁਿੱ ਕ-ਅਿੱ ਪ੍ 
ਟੂਲ ਦ ੇਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।   
 
ਿੋ ਵੋਟਰ ਇਸ ਜਸਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਜਕ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਪ੍ਾਹਿਪ੍ੁਣਾ ਹ,ੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨ ਟ ਕਨ ਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹ ੈਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ 
ਬੈਲਟ ਚੋਣਾਂ ਨੰੂ ਜਪ੍ਰੰ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਪ੍ਰੰ ਟਰ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰ ੇਵੋਟਰ ਡ੍ਾਕ ਜਵਿੱ ਚ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, AVBM ਜਸਸਟਮ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਵੋਟਰ ਉਸ ਗੁਲਾਬੀ ਜਲਫਾਫ਼ ੇਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ 
ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲਟ ਵਾਪ੍ਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਲ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਉਹ AVBM ਜਸਸਟਮ ਜਵਿੱ ਚੋਂ 
ਜਲਫਾਫ਼ਾ ਟੈਂਪ੍ਲੇਟ ਵੀ ਡ੍ਾਊਨਲੋਡ੍ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਾਂ ਉਹ ਜਕਸੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਿਾਂ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬੌਕਸ 
ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਜਲਫਾਫ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਿੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਗਲੁਾਬੀ ਜਲਫਾਫ਼ੇ 
ਜਵਿੱ ਚ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦੋ ਸੁਰਾਿ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ, ਿੋ ਇਹ ਦਿੱ ਸਦੇ ਹਨ ਜਕ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਜਕਿੱ ਥੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ 
ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ।   
 
ਬੈਲਟ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਵੋਟਰ ਵਿੱ ਲੋਂ ਪ੍ਛਾਣ ਵਾਲੇ ਜਨਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ 
ਿਾਂ ਜਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ ਿੇਕਰ ਜਲਫਾਫ਼ ੇ ‘ਤ ੇਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਿਾਂ ਿੇਕਰ 

http://www.elections.saccounty.net/ElectionInformation/Pages/Accessible-Voting.aspx
http://www.elections.saccounty.net/ElectionInformation/Pages/Accessible-Voting.aspx
http://www.elections.saccounty.net/ElectionInformation/Pages/Accessible-Voting.aspx
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ਦਸਤਖਤ ਵੋਟਰ ਫਾਈਲ ਜਵਿੱ ਚ ਜਦਿੱ ਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਮਲੇ ਨਾ ਿਾਣ, ਤਾਂ VRE  ਵੋਟਰ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੇਗਾ।  
 
ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕ VRE  ਨੰੂ ਬੈਲਟ ਜਮਲ ਗਈ ਹ,ੈ ਵੋਟਰ VRE  ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਿ 
ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

 
 ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ 
ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬੌਕਸ ਥਾਵਾਂ, ਪ੍ੋਜਲੰਗ ਥਾਂ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਿਾਂਚ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ADA 
ਗਾਈਡ੍ਲਾਈਨਾਂ ਵਰਤਦ ੇਹੋਏ ਚੁਣੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਿਾਂਚ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ 
ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪ੍ਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਿੋ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 
ਜਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਿਾਂ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬੌਕਸ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ VRE  ਵਾਧੂ ਉਪ੍ਕਰਨ ਅਤ ੇ
ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ੍ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਿਾਂ ਇਸਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਵੋਟ 
ਕੇਂਦਰ ਿਾਂ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬੌਕਸ ਥਾਂ ਤਿੱ ਕ ਭੌਜਤਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਜਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੀਜਸੰਕਟ 
ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੰੂ ਜਸਿੱ ਧੇ precinctoperations@saccounty.net ‘ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਿਾਂ (916) 875-
6100 ‘ਤ ੇਫੋਨ ਕਰਕੇ ਭੇਿੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 
ਸਾਰ ੇਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਕੁਰਸੀ ਿਾਂ ਵਹੀਲਚੇਅਰ, ਮੈਗਨੀਫਾਇੰਗ ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ੈਨ ਜਗਰਿੱ ਪ੍ਾਂ ਵਾਸਤ ੇਘਿੱ ਟੋ-
ਘਿੱ ਟ ਦੋ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਵੋਜਟੰਗ ਬੂਥ ਹੋਣਗ।ੇ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਜਤੰਨ ਬੈਲਟ ਜਨਸ਼ਾਨ ਜਡ੍ਵਾਇਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 
ਜਿਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੁਰਸੀ ਿਾਂ ਵਹੀਲਚੇਅਰ ‘ਤੇ ਰਿੱ ਜਿਆ ਿਾ ਸਕੇ। ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਆਪ੍ਣੀ 
ਬੈਲਟ ‘ਤ ੇਜਬਨਾਂ ਸਹਾਰ ੇਦੇ ਅਤ ੇਜਨੈੱਿੀ ਰੂਪ੍ ਨਾਲ ਜਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬੈਲਟ 
ਜਨਸ਼ਾਨ ਜਡ੍ਵਾਇਸਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਚੈੈੱਕ ਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 
ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਕੰੁਿੀ ਕਾਰਡ੍ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਜਡ੍ਵਾਇਸ 
ਿੋਿਦਾ ਹੈ।  ਟਚ ਸਕਰੀਨ ਜਡ੍ਸਪ੍ਲੇ, ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਬਰੇਲ ਵਾਲੀ ਔਡ੍ੀਓ ਸਪ੍ਰਸ਼ੀ ਜਡ੍ਵਾਇਸ ਿਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿੁਦ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤਦ ੇਹੋਏ ਬੈਲਟ ‘ਤੇ ਜਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਮੁਿੱ ਿ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
 

 ਟਚ ਸਕਰੀਨ ਟੈਬਲੇਟ, ਟੈਬਲੇਟ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰਾਸਟ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਜਵਕਲਪ੍ 
ਨਾਲ 

 ਬਰੇਲ ਵਾਲਾ ਔਡ੍ੀਓ ਸਪ੍ਰਸ਼ੀ ਇੰਟਰਫੇਸ (ATI) ਕੀਪ੍ੈਡ੍ 
 ਅੰਗਰੇਜੀ, ਸਪ੍ੇਜਨਸ਼, ਮੈਂਡ੍ਜਰਨ, ਕੈਂਟੋਨੀਿ ਅਤ ੇ ਤਾਈਵਾਨੀ ਜਵਿੱ ਚ ਹੈੈੱਡ੍ਫੋਨ ਅਤ ੇ ਔਡ੍ੀਓ 

https://pollingplacelookupen.saccounty.net/LookupPollingPlace_VoterRegLookup.aspx
mailto:precinctoperations@saccounty.net
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ਜਨਰਦੇਸ਼ 
 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਿੱ ਟ ਜਦਿਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਗੁਪ੍ਤਤਾ ਮਾਸਕ ਜਕ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਂਵੋਟਾਂ ਜਨੈੱਿੀ ਰਿੱ ਿੀ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਦੋਂ ਉਹ ਔਡ੍ੀਓ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇ
ਹਨ 

 ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿੁਦ ਦੀ ਪ੍ੈਡ੍ਲ ਿਾਂ ਜਸਪ੍ ਅਤ ੇਪ੍ਫ ਸਹਾਇਕ ਜਡ੍ਵਾਇਸ ਵਰਤਣ ਦੀ 
ਸਮਿੱ ਰਥਾ 

 
ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਕਸੇ ਵੋਟਾਂ ਨੰੂ ਸੂਚੀਬਿੱ ਧ ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਪ੍ਣੀ ਬੈਲਟ ‘ਤ ੇਜਨਸ਼ਾਨ 
ਲਗਾਉਣਾ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੰੂ ਜਪ੍ਰੰ ਟ ਕਰਕੇ ਜਪ੍ਰੰ ਟਡ੍ ਬੈਲਟ ਨੰੂ 
ਬੈਲਟ ਬੌਕਸ ਜਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਿਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਕ ਸਾਰੀਆ ਂਬੈਲਟਾਂ ਗੁਪ੍ਤ ਅਤ ੇ
ਜਨੈੱਿੀ ਰਿੱ ਿੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੋਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਬੈਲਟ ਜਨਸ਼ਾਨ ਜਡ੍ਵਾਇਸ ਉੱਤੇ 
ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ।  

 
ਜਕਸੇ ਵੀ ਉਸ ਵੋਟਰ ਕੋਲ ਕਰਬਸਾਈਡ੍ ਵੋਜਟੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਵਕਲਪ੍ ਹ,ੈ ਿੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 
‘ਤੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਤਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਸਕਦਾ। ਵੋਟ VRE  ਨੰੂ (916) 875-6100 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਯਾਤਰੀ ਿਾਂ ਦੋਸਤ ਨੰੂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੋਟ 
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਜਵਿੱ ਚ ਬਦਲੀ ਬੈਲਟ ਜਲਆਵੇਗਾ। ਕਰਬਸਾਈਡ੍ ਵੋਜਟੰਗ ਦੀ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੋਟਰ ਪ੍ਰੀਜਸੰਕਟ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੰੂ precinctoperations@saccounty.net ‘ਤ ੇ
ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਿਾਂ (916) 875-6100 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 7000 65th S treet 
ਜਵਿੇ ਸਜਥਤ VRE  ਦਫ਼ਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਤੋਂ 29 ਜਦਨ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 
ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਜਨਸ਼ਾਨ ਜਡ੍ਵਾਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਬਸਾਈਡ੍ ਵੋਜਟੰਗ ਦਾ ਜਵਕਲਪ੍ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

 ਬੈਲਟ ਲੈਣ ਦੇ ਜਵਕਲਪ੍ 
VRE  ਜਸਹਤਯਾਬ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਜਲਜਵੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਅਪ੍ਾਹਿਪ੍ੁਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ, 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤ ੇਵਕੀਲਾਂ ਨੰੂ ਬੈਲਟ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਸੀਜਲਆਂ ਬਾਰ ੇਵੀ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਅੰਜਤਕਾ A 
ਦੇਿੋ।  
 
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ੍ ਵੋਟ ਨੰੂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਤੋਂ 29 ਜਦਨ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਸ਼ੁਰ ੂ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ (VBM) ਬੈਲਟ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਿੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ (916) 875-

mailto:precinctoperations@saccounty.net
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6155 ‘ਤ ੇਿਾਂ (800) 762-8019 ‘ਤ ੇਟੇਲੀਫੋਨ ਦੁਆਰਾ, vbm@saccounty.net ‘ਤ ੇਬੇਨਤੀ ਈਮੇਲ 
ਕਰਕੇ, (916) 854-9796 ‘ਤ ੇਬੇਨਤੀ ਫੈਕਸ ਕਰਕੇ, ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੇ, VRE  ਦਫ਼ਤਰ ਜਵਿੇ ਿਾ ਕੇ, 
ਿਾਂ ਔਨਲਾਈਨ AVBM ਜਸਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੀ ਬੈਲਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 

IV. ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਜਵਿੱ ਚ ਅੰਤਰਾਂ ‘ਤ ੇਜਧਆਨ ਦੇਣਾ 
 
ਸਾਰ ੇਯੋਗ ਨਾਗਜਰਕਾਂ ਲਈ ਬੈਲਟ ਬੌਕਸ ਤਿੱ ਕ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ VRE  ਅਤ ੇਕਾਉਂਟੀ ਔਫ 
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹ।ੈ VRE  ਇਜਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਿੱ ਟ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਦੇ ਿੇਤਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਮਾਗਮ 
ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤ ੇਿਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦਾ 
ਹ।ੈ VRE  ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ, ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਡ੍ਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਮਲਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 
ਅਤ ੇਪ੍ਾਸਪ੍ੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਭੇਿੀਆਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਸਮਿੱ ਗਰੀਆ ਂਜਵਿੱ ਚ ਕਵਰ ਲੈਟਰ, ਪ੍ੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਫਲਾਇਰ, ਬੈਲਟ ਅਰਜੀਆਂ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 
ਫਾਰਮ, ਅਤ ੇਜਜਲਹਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
 
ਵੋਟ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ  
ਸੈਕਰਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦ ੇਯੋਗ ਜਨਵਾਸੀ ਜਸਿੱ ਧੇ ਰਾਿ ਸਕਿੱ ਤਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ: https://registertovote.ca.gov/ 
ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵੋਟ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਾਂ VRE  ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ: 
Www.elections .saccounty.net ‘ਤੋਂ ਜਲੰਕ ਦੁਆਰਾ ਰਾਿ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਜਨਵਾਸੀ ਪ੍ੂਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ VRE  ਦਫ਼ਤਰ, ਜਸਟੀ ਹਾਲ, ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, ਡ੍ਾਕ ਘਰਾਂ ਅਤ ੇ ਜਜਆਦਾਤਰ 
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਿੱ ਟ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਜਰਵਾਰਾਂ ਅਤ ੇ
ਅਪ੍ਾਹਿ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀਆਂ ਏਿੰਸੀਆਂ ਆਪ੍ਣੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੰੂ 
ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਡ੍ਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਸ (DMV) ਅਤ ੇ
ਰਾਿ ਸਕਿੱ ਤਰ (SOS ) ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮੋਟਰ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ AB 1461 ਵਿੱ ਲੋਂ 
ਪ੍ਜਰਭਾਜਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। DMV ਟਰਾਂਿੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਟੋਮੈਜਟਕਲੀ ਜਕਸ ੇਵੀ 
ਉਸ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਿੋ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਜਕ ਉਸ ਜਵਅਕਤੀ ਨੇ 
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਹਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। VRE  ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਡ੍ਾਕ 
ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਿੇਗਾ। 

 
VRE  ਘਿੱ ਟ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਜਰਵਾਰਾਂ ਅਤ ੇਅਪ੍ਾਹਿ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀਆਂ 
ਏਿੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਨ ਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (NVRA) ਵਸੀਲੇ ਅਤ ੇਟਰੇਜਨੰਗ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ VRE  

mailto:vbm@saccounty.net
https://registertovote.ca.gov/
https://elections.saccounty.net/VotingInformation/Pages/Registering.aspx
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ਕਾਉਂਟੀ ਦੀਆਂ ਏਿੰਸੀਆਂ ਜਵਿੇ ਕੋਆਰਡ੍ੀਨੇਟਰਾਂ ਅਤ ੇਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ‘ਤ ੇਵਾਧੂ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆਂ, ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇ
ਟਰੇਜਨੰਗ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। 
 
VRE  ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਮੁਿੱ ਿ ਜੇਲਹ, ਜਰਓ ਕੋਜਿਉਮਨਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ 
ਸੈਂਟਰ (RCCC ), ਅਤ ੇਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਜਡ੍ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਜਟੰਗ ਸਬੰਧੀ ਹਿੱ ਕਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ 
ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਭੇਿੀਆਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆ ਂਜਵਿੱ ਚ ਕਵਰ ਲੈਟਰ, ਪ੍ੋਸਟ ਕਰਨ 
ਲਈ ਚੋਣ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਫਲਾਇਰ, VBM ਅਰਜੀਆਂ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ, ਅਤ ੇਜਜਲਹਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹ।ੈ ਹਰੇਕ ਫੈਜਸਜਲਟੀ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਅਜਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪ੍ੂਰ ੇਕੀਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਅਤ ੇVBM ਅਰਜੀਆਂ 
ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਲਈ VRE  ਜਵਿੱ ਚ ਜਲਆਵੇਗਾ। VBM ਅਰਜੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਉਸ ਵੋਟਰ ਲਈ VBM ਬੈਲਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ 
ਅਜਧਕਾਰਤ ਹੈ, ਿੋ ਆਪ੍ਣੀ ਿੁਦ ਦੀ ਬੈਲਟ ਲੈਣ ਜਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰਿੱ ਥ ਹੈ, ਕੈਦੀਆਂ ਸਮਤੇ। ਿਦੋਂ ਬੈਲਟਾਂ ਿਾਰੀ 
ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਜਨਧੀ, ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ VBM ਬੈਲਟਾਂ ਲਈ ਵਾਪ੍ਸ ਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਿੋ ਜਵਅਕਤੀਗਤ 
ਰੂਪ੍ ਨਾਲ ਿਾਂ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪ੍ਸ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।   
 
ਡ੍ੇਟਾ ਇਕਿੱਤਰੀਕਰਨ ਅਤ ੇਸਮੀਜਿਆ  
VCA ਦ ੇਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਰੇਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, VRE  ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਜਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਜਿਆ ਕਰੇਗਾ 
ਅਤ ੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ੍ 4005 ਦੇ ਅਨੁਪ੍ਾਲਣ ਜਵਿੱ ਚ ਇਕਿੱਤਰ ਡ੍ੇਟਾ ਬਾਰ ੇ LAAC , VAAC , 
VEOAC  ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਲਵੇਗਾ। VRE  ਵਸਤ ਦਰ ਵਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਛਾਣੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਵਿੱ ਡ੍ੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਜਚਤ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। 
 
VRE  ਨੇ 2018 ਨਵੰਬਰ ਿਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿੋਿੇ ਪ੍ਰੀਜਸੰਕਟ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਵੋਟਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਜਿਆ 
ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਜਕ ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ ਜਮਡ੍ਟਰਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਰਕਾਰਡ੍ ਤੋਿ ਟਰਨਆਉਟ ਦੇਜਿਆ, ਜਫਰ ਵੀ 
ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਅਜਿਹਾ ਿੇਤਰ ਸੀ, ਜਿਿੱ ਥੇ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਉਟ ਜਵਿੱ ਚ ਕਮੀ ਦੇਿੀ ਗਈ। ਇਸ ਿੇਤਰ ਨੰੂ 
ਨਵੰਬਰ 2018 ਿਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਕਸ਼ੇ ਜਵਿੱ ਚ ਨੀਲੇ ਪ੍ਰੀਜਸੰਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਜਿਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਇਸਦਾ ਬੇਘਰ ਅਤ ੇਅਸਥਾਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱ ਡ੍ਾ ਇਕਿੱਤਰੀਕਰਨ ਹ।ੈ  
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ਵੋਟਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਵਿੱ ਚ ਇਸ ਪ੍ਛਾਣੇ ਗਏ ਅੰਤਰਾਲ ‘ਤ ੇਜਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ, VRE  ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ 
ਵਚਨਬਿੱ ਧ ਹੈ: 
 

 ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਵਿੱ ਚ ਸੰਭਾਵੀ ਥਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਿਣ ਕਰਨਾ, ਿੋ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ 
ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਯੋਿਨ ਕਰ ਸਕਣ 

 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ, ਅਤ ੇਫਲਾਇਰ/ਪ੍ੋਸਟਰ 
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਿੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਜਟੰਗ ਕਰਨਾ, ਿੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੂਮੈਨਸ ਐਮਪ੍ਾਵਰਮੈਂਟ, ਫਰਾਂਜਸਸ ਹਾਊਸ, ਮੈਰੀਹਾਊਸ, 
ਲੋਵਸ ਐਡਂ੍ ਜਫਸ਼ੇਿ, ਅਤ ੇਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ  

 ਲੋਵਸ ਐਡਂ੍ ਜਫਸ਼ੇਿ ਜਵਿੇ ਹਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਮੁਜਹੰਮ ਚਲਾਉਣਾ  
 

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, VRE  ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਿਰੇ ਿੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਜਿਿੱ ਥੇ ਵੋਟਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 
ਟਰਨਆਉਟ ਕਾਉਂਟੀ ਲਈ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਸਜਕੰਟਸ ਨੰੂ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਜਰਆ ਂ ਜਵਿੱ ਚ 
ਐਡ੍ਵਰਟਾਇਜਜੰਗ ਅਤ ੇਪ੍ਹੁੰ ਚ ਜਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜਜਪ੍ ਕੋਡ੍ ਜਵਿੱ ਚ ਵਰਗੀਜਕਰਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। ਹੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੀ 
ਜਜਪ੍ ਕੋਡ੍ ਦੀ ਸੂਚੀ VRE  ਅਤੇ ਸਾਡ੍ੇ ਕਜਮਉਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਡਂ੍ ਮੀਡ੍ੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾ 
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ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤ ੇਇਸਨੰੂ ਫੈਲਾਉਣ ਜਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਖਾਸ ਿੇਤਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ 
ਜਵਿੱ ਚ ਜਡ੍ਿੀਟਲ ਐਡ੍ਵਰਟਾਇਜਜੰਗ ਦੇ ਪ੍ਿੱ ਧਰ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।  
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ਜਜਪ੍ ਕੋਡ੍ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਉਟ, ਨਵੰਬਰ 2018  

 

ਜਜਪ੍ ਕੋਡ੍  ਵੋਟਰ 
ਪ੍ਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 
ਅਨੁਮਾਜਨਤ ਵੋਟਾਂ ਟਰਨਆਉਟ 

95832             4,362                      2,118  48.5% 
95838           15,396                      7,550  49.0% 
95824             9,434                      4,769  50.5% 
95652                 233                           121  51.9% 
95815             9,712                      5,072  52.2% 
95823           29,880                    15,986  53.5% 
95660           12,728                      6,925  54.4% 
95828           25,741                    14,334  55.7% 
95842           13,967                      8,145  58.3% 
95673             7,582                      4,658  61.4% 
95827           10,663                      6,577  61.7% 
95843           21,939                    13,542  61.7% 
95678                   22                            14  62.8% 
95820           17,419                    11,066  63.5% 
95841             9,135                      5,835  63.8% 
95833           18,544                    11,954  64.4% 
95626             2,863                      1,875  65.4% 
95829           15,326                    10,087  65.8% 
95822           22,946                    15,279  66.6% 
95834           13,703                      9,156  66.8% 
95655             2,295                      1,560  68.0% 
95757           24,561                    16,705  68.0% 
95670           28,518                    19,410  68.0% 
95610           22,574                    15,394  68.2% 
95632           14,917                    10,181  68.2% 
95825           14,838                    10,187  68.6% 
95758           33,838                    23,261  68.7% 
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95621           22,844                    15,716  68.8% 
95624           35,585                    24,547  69.0% 
95742             7,030                      4,868  69.2% 
95826           21,472                    14,954  69.6% 
95821           17,846                    12,552  70.3% 
95811             4,764                      3,370  70.7% 
95835           20,311                    14,423  71.0% 
95830                 538                          386  71.8% 
95817             8,047                      5,816  72.3% 
95641                 999                          739  73.9% 
95680                   31                            23  74.1% 
95662           19,686                    14,606  74.2% 
94571                   82                            61  74.9% 
95640                     4                              3  75.0% 
95814             5,093                      3,842  75.4% 
95608           36,372                    27,499  75.6% 
95831           26,545                    20,530  77.3% 
95639                 114                            88  77.3% 
95630           40,907                    31,757  77.6% 
95628           27,158                    21,136  77.8% 
95615                 354                          276  78.1% 
95693             4,645                      3,659  78.7% 
95638             1,297                      1,023  78.8% 
95864           16,101                    12,787  79.4% 
95690                 874                          696  79.6% 
95816           11,575                      9,366  80.9% 
95818           14,332                    11,667  81.4% 
95683             4,711                      3,912  83.0% 
95837                 136                          113  83.1% 
95819           12,412                    10,476  84.4% 

 
V. ਬਿਟ 
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VCA ਨੰੂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਾਿੱਡ੍ਲ ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਬਾਰ ੇਜਵਆਪ੍ਕ ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਅਤੇ ਆਉਟਰੀਚ ਦੀ ਲੋਿ 
ਹ।ੈ VRE  ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਟਰਨਆਉਟ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। 
 
VRE  ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆਂ, ਿਨਤਕ ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ 
ਇਨ-ਹਾਉਸ ਸਜਹਯੋਗ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਟ ਜਵਿੱ ਚ ਟੇਲੀਜਵਿਨ, ਰੇਡ੍ੀਓ, ਅਿਬਾਰਾਂ ਅਤ ੇਸੋਸ਼ਲ 
ਮੀਡ੍ੀਆ ਜਵਿੱ ਚ ਇਸ਼ਜਤਹਾਰਾਂ ਦੀ ਿਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਰਜਿਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਜਸਿੱ ਧੀ ਡ੍ਾਕ ਭੇਿਣ ਲਈ 
ਜਪ੍ਰੰ ਜਟੰਗ ਅਤ ੇਡ੍ਾਕ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  
 
ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਲਈ ਬਿਟ ਸਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਅੰਜਤਕਾ D ਜਵਿੱ ਚ ਵੇਿੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਿੇਕਰ ਵੋਟਰ 
ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਅਤ ੇਪ੍ਹੁੰ ਚ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ੈਸਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਜਤਕਾ ਜਕਸੇ ਵੀ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਾਂ ਵਾਜਧਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਿੱ ਪ੍ਡ੍ੇਟ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।  
 
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ 78 ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ $3 ਜਮਲੀਅਨ ਦੇ ਉਪ੍ਕਰਨ ਿਰੀਦਣ ਦ ੇਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 
ਲਾਗਤ ਜਵਿੱ ਚ ਬਿੱ ਚਤ ਕੀਤੀ, ਿਦਜਕ ਮਤਦਾਨ ਥਾਂ ਮਾਿੱਡ੍ਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨੁਮਾਜਨਤ $8 ਜਮਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। 
ਉਪ੍ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ VCA ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗਤ ਬਿੱ ਚਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਿੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ 
ਜਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਗਆ ਸੀ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਪ੍ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ ਜਕਸੇ ਵੀ ਬਿੱ ਚਤ ਨੰੂ ਪ੍ੋਲ ਵਰਕਰ ਭਿੱ ਜਤਆਂ, IT 
ਸਜਹਯੋਗ ਅਤ ੇਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਕਨ ਕਟੀਜਵਟੀ ਅਤ ੇਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬੌਕਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸਟਾਫ਼ 
ਦੀ ਬਿਾਏ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਹੁੰ ਚ, ਡ੍ਾਕ, ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਜਹਯੋਗ ਅਤ ੇਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਖਰਚ 
ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਲੋਿੀਂਦੇ ਉਪ੍ਕਰਨ ਦੀ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨ ਕਟੀਜਵਟੀ ਵਾਲਾ 
ਸੁਰਿੱ ਜਿਅਤ ਥਾਂ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਲਗਭਗ $40,000 ਦੀ ਲਾਗਤ 
ਆਈ। 

  



27 

 

 

ਭਾਗ 2: ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਿਨਾ 
 

I. ਸਾਰ 
 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੋਟਰਸ ਚੌਇਸ ਐਕਟ (VCA) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜਕ ਕਾਉਂਟੀ ਿਨਤਾ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਿਨਾ 
(EAP) ਿਮਹਾਂ ਕਰੇ, ਿੋ ਇਹ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਜਕ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਚੋਣਾਂ ਜਵਭਾਗ (VRE ) 
ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ VCA ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੋਣਾਂ ਸੰਚਾਜਲਤ ਕਰੇਗਾ।   
 
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਉਨਹ ਾਂ ਪੰ੍ਿ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡ੍ੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 2018 ਦੀਆਂ ਰਾਿ ਭਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 
ਲਈ ਵੋਟਰਸ ਚੌਇਸ ਐਕਟ ਗਰਜਹਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਮਡ੍ਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਵੋਟਰ ਜਰਕਾਰਡ੍ 
ਟਰਨਆਉਟ ਦੇਜਿਆ ਜਗਆ ਸੀ, ਜਿਿੱ ਥੇ ਸਾਰ ੇਵੋਟਰਾਂ ਨੇ 94% ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ੍ ਨਾਲ ਵੋਜਟੰਗ ਦੀ 
ਬਿਾਏ ਆਪ੍ਣੀ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ੂਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਜਵਅਕਤੀਗਤ 
ਰੂਪ੍ ਨਾਲ ਵੋਜਟੰਗ ਤਦ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਜਿਿੱ ਥੇ ਲਗਭਗ 30 ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਿੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਲਾਈਨਾਂ 
ਅਤ ੇਦੇਰੀ ਵੇਿੀ ਗਈ। VRE  ਵਾਪ੍ਸ ਭੇਿੀਆਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱ ਡ੍ੀ ਸੰਜਿਆ ਦੀ 
ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਅਤ ੇਜਵਅਕਤੀਗਤ ਵੋਜਟੰਗ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ‘ਤ ੇਕੰਮ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।  
 
ਇਹ ਯੋਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੇਗੀ, ਿੋ VCA ਦ ੇਅਧੀਨ ਚੋਣਾਂ ਸੰਚਾਜਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰ ਦ ੇ
ਹਨ।  
 
ਸਵਾਲ ਿਾਂ ਜਚੰਤਾਵਾਂ: 
 

ਟੋਲ-ਫਰੀ ਹੌਟਲਾਈਨ (800) 762-8019 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਰਲੇ ਸਰਜਵਸ 711 
voterinfo@saccounty.net  

 
II. ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ 

 
A. 2018 ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮੀਜਿਆ 

ਭਜਵਿੱ ਿੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਜਟੰਗ ਅਨੁਭਵ ਜਵਿੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ VRE  ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ 

mailto:voterinfo@saccounty.net
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ਜਵਿੱ ਚ VCA ਦੇ 2018 ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਦੌਰਾਨ ਡ੍ੇਟਾ ਇਕਿੱਤਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਤਰੀਕੇ ਅਪ੍ਨਾਏ ਗਏ 
ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਜਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2020 ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਆਦਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।  

 
1. ਇਲੈਕਟਰੋਜਨਕ ਕਾਲ ਲੌਗਸ 

VRE  ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਤੋਂ 29 ਜਦਨ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਰ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ 
ਨੰੂ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਨੇਕਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਰਸਪ੍ੌਂਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ 
ਲੌਗਸ ਦੀ ਸਮੀਜਿਆ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਪ੍ੁਿੱ ਛੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ, ਵੋਜਟੰਗ ਅਨੁਭਵ ਜਵਿੱ ਚ 
ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਿੀਆਂ ਵੋਜਟੰਗ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪ੍ਯੋਜਗਤਾ, ਅਤ ੇਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਿੱਡ੍ਲ ਦ ੇ
ਅਧੀਨ ਉਪ੍ਕਰਨਾਂ ਨੇ ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਜਵਿੱ ਚ VRE  ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।  VRE  ਨੰੂ 
ਪ੍ਤਾ ਲਿੱ ਗਾ ਜਕ ਅਜਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਜਪ੍ਰੰ ਟਰ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਉਪ੍ਕਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਓਨੀ ਸੰਜਿਆ ਨੰੂ ਸੇਵਾ 
ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਨ, ਿੋ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੱ ਚ ਆਏ ਸਨ। VRE  ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਤਾ 
ਲਿੱ ਗਾ ਜਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਸੁਨੇਹ ੇਭੇਿਣ ਜਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ “ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ” ਅਤ ੇ“ਡ੍ਰੌਪ੍ 
ਬੌਕਸ” ਜਵਿੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਬਓਰਾ ਦੇਣ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਜਵਿੱ ਚ। ਇਹ ਕਾਲ ਲੌਗਸ 2020 ਦੀਆ ਂ
ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਜਨਤ ਉੱਚ ਟਰਨਆਉਟ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਨ।  

 

2. ਵੋਟਰ ਅਨੁਭਵ ਸਰਵੇਿਣ 
ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ VRE  ਨੰੂ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਇਲੈਕਟਰੋਜਨਕ 
ਸਰਵੇਿਣ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਵੇਿਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਜਵਅਕਤੀਗਤ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ 
ਜਗਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤ ੂਕੁਝ ਸਰਵੇਿਣ ਆਪ੍ਣੀ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਪ੍ੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 
ਸਰਵੇਿਣ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਸਬੰਧ ਜਵਿੱ ਚ 13 ਸਵਾਲ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੋਟ 
ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੇ ਲੋਿੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ VCA ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਬਾਰ ੇਜਕਵੇਂ ਪ੍ਤਾ ਲਿੱ ਗਾ, 
ਉਡ੍ੀਕ ਸਮਾਂ, ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਅਤ ੇਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਿੱ ਲ 
ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਿੱ ਧਰ। ਇਸ ਸਰਵੇਿਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਜਵਿੱ ਿੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿੱ ਧ ਥਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ 
ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ, ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਟਰੇਜਨੰਗ ਜਵਿੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤ ੇਪ੍ਾਰਜਕੰਗ ਜਚੰਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਹਰੇਕ 
ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਜਧਤ ਖਾਸ ਸਮਿੱ ਜਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਿਾਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਜਸੰਕਟ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਟੀਮ ਵਿੱ ਲੋਂ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੇ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਜਹਆ ਂਦੀ ਜਤਆਰੀ ਜਵਿੱ ਚ ਵੀ ਆਉਟਰੀਚ ਟੀਮ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਜਵਿੱ ਚ ਹੁਣ “ਿਲਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਾਓ ਅਤ ੇਲਾਈਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਿਿੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ”ੋ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਿੱ ਲ ਜਮਲਾ ਕੇ, 2018 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਜਵਿੱ ਚ 517 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਿਣ ਪ੍ੂਰ ੇਕੀਤੇ, 80% ਆਪ੍ਣੇ 
ਵੋਜਟੰਗ ਅਨੁਭਵ ਜਵਿੱ ਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਿਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ।   
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3. ਇੰਸਪ੍ੈਕਟਰ ਡ੍ੀਬਰੀਫ 

VRE  ਨੇ ਟਰੇਜਨੰਗ ਜਵਿੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤ ੇਵੋਟਰ ਦੀਆਂ ਜਚੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਕਈ ਇੰਸਪ੍ੈਕਟਰ (ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਿਰ) ਡ੍ੀਬਰੀਜਫੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿੱ ਿ ੇਸਨ। ਇਹ 
ਡ੍ੀਬਰੀਜਫੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ੂਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਪ੍ਬਜਲਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਜਵਿੇ ਰਿੱ ਿ ੇ
ਗਏ ਸਨ।  

 
B. ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 

ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (VAAC ) ਅਤ ੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ 
(LAAC ) ਦੀਆਂ ਜਨਯਜਮਤ ਮੀਜਟੰਗਾਂ ਰਿੱ ਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, VRE  ਨੇ ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਅਤ ੇਪ੍ਹੁੰ ਚ ਸਲਾਹਕਾਰ 
ਕਮੇਟੀ (VEOAC ) ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ, ਿੋ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਧਾਰਨ ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਬਾਰ ੇਜਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਜਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਮੀਜਟੰਗ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਜਿਵੇਂ ਅਜਧਕਾਰਤ ਚੋਣ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆਂ, ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਅਤ ੇ
ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਰਾਇ, ਸਾਈਬਰ-ਜਸਜਕਓਜਰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਜਚੰਤਾਵਾਂ, ਅਤ ੇਆਮ ਿਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਿਾਂ ਜਚੰਤਾਵਾਂ। ਇਸ 
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਵਾਪ੍ਸੀ ਜਲਫਾਫ਼ ੇਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪ੍ਿੱ ਤਰ-ਜਵਹਾਰ ਜਵਿੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ 
ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰ ੇਸੁਝਾਅ ਜਦਿੱ ਤ ੇਅਤ ੇਪ੍ਹੁੰ ਚ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆ ਂਲਈ ਵਡ੍ਮੁਿੱ ਲਾ ਫ਼ੀਡ੍ਬੈਕ 
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤਾ, “ਹਾਓ ਟੂ ਰਨ ਫੌਰ ਔਜਫਸ” ਨਾਮਕ ਨਵੇਂ ਬਰੋਸ਼ਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਮੇਤ। ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰ 
ਸੰਸਥਾ 2020 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜਨਯਜਮਤ ਰੂਪ੍ ਨਾਲ ਮੀਜਟੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤ ੇਇਸ ਜਵਿੱ ਚ 
ਿਨਤਾ, ਵਕੀਲਾਂ, ਸ਼ਜਹਰਾਂ, ਜਜਜਲਹਆਂ ਅਤੇ ਰਾਿਨੀਜਤਕ ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

 
C . ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤ ੇਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬੌਕਸ ਪ੍ਰੋਿੈਕਸ਼ਨ 

ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ੍ 4005 (ਵੋਟਰਸ ਚੌਇਸ ਐਕਟ) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤ ੇਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬੌਕਸਾਂ 
ਦੀ ਸੰਜਿਆ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਕਾਉਂਟੀ 88 ਲਈ ਕੁਿੱ ਲ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ। ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ 
ਅਤ ੇਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬੌਕਸਾਂ ਦੀ ਢੁਿੱ ਕਵੀਂ ਚੋਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਭਾਵੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਿਣ ਿਨਵਰੀ 
2019 ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਏ ਸਨ ਅਤ ੇ2020 ਲਈ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਫੈਜਸਜਲਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀਆਂ 2019 
ਦੀ ਬਸੰਤ ਰੁਿੱ ਤ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹਈੋਆਂ ਸਨ। ਲਾਇਬਰੇਰੀਆ ਂਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਜਜਆਦਾਤਰ 
ਥਾਵਾਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਬੁਿੱ ਕ ਹਨ।  

 
ਇਸਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜਕ VRE  ਨੰੂ ਜਕੰਨੀ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ, ਜਪ੍ਛਲੇ 
ਚੋਣ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਾਜਧਆ ਂ ਅਤੇ ਟਰਨਆਉਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤ ੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤ ੇ GIS  
ਜਵਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਪ੍ਰੋਿੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। ਮੋਟਰ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਆਟੋਮੈਜਟਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, 
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ਇਹ ਸੰਜਿਆ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਮਾਰਚ ਅਤ ੇਨਵੰਬਰ 2020 ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਿੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਆਧਾਰ ‘ਤ,ੇ 
VRE  ਹੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਜਤਆ ਂਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ: 
 

 84 ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ (ਹਰੇਕ 10,000 ਰਜਿਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਚੋਂ 1) 
 56 ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬੌਕਸ ਥਾਵਾਂ (ਹਰੇਕ 15,000 ਰਜਿਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਚੋਂ 1) 

 
3 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਤਿੱ ਕ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ 787,393 ਵੋਟਰ ਹਨ।  
 
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ੍ 4005 ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜਕ ਕਾਉਂਟੀਿ ਭਾਈਚਾਰ ੇਲਈ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਲਿੱ ਭਦੇ ਸਮੇਂ 
ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਮਾਪ੍ਦੰਡ੍ ‘ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰਨ। 2018 ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ, VRE  ਨੇ VCA ਦੇ ਮਾਪ੍ਦੰਡ੍ ‘ਤੇ ਜਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
ਕੀਤਾ ਅਤ ੇVCA ਸਟੋਰੀ ਨਕਸ਼ਾ  ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ।VRE  ਇਸ ੇਡ੍ੇਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2020 ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤ ੇ
ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬੌਕਸ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। 
  
ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆ ਂਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤ ੇਮੁਲਾਂਕਣ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅੰਜਤਕਾ G ਜਵਿੱ ਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ। ਬੈਲਟ 
ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬੌਕਸ ਦੀਆਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤ ੇਮੁਲਾਂਕਣ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅੰਜਤਕਾ H ਜਵਿੱ ਚ ਮੌਿੂਦ ਹ।ੈ 
 

D. ਉਪ੍ਕਰਨ ਅਤ ੇਸੁਰਿੱ ਜਿਆ  
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਕ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰ ੇਵੋਜਟੰਗ ਉਪ੍ਕਰਨ ਹਨ, VRE  ਨੇ ਇਹ ਦੇਿਣ 
ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹ ੈਜਕ ਕੀ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵਾਧੂ ਉਪ੍ਕਰਨਾਂ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਪ੍ਕਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਾਸਤ ੇ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਿਰੀਜਦਆ ਜਗਆ ਸੀ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 
ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਨਵਾਂ ਅਤ ੇਉੱਚ-ਗਤੀ ਵਾਲਾ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਛਾਂਟਣ ਦਾ ਯੰਤਰ ਅਤ ੇਬੈਲਟ ਜਨਸ਼ਕਰਸ਼ਕ, 
ਿੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਨ ਜਕ ਸਾਰ ੇਵੋਟਰ ਜਨੈੱਿੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹਿੱ ਕ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਿਦੇ ਹਨ।  
 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਮੌਿੂਦਾ ਸਜਥਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤ ੇਸਾਰੇ ਉਪ੍ਕਰਨ ਹਨ, 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋਿ ਹੈ ਜਕ ਸਾਰੇ ਉਪ੍ਕਰਨ ਸੁਰਿੱ ਜਿਅਤ ਹਨ। VRE  ਕਈ ਸਾਈਬਰ-
ਜਸਜਕਓਜਰਟੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ ਅਤੇ ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। VRE  ਨੇ ਕਾਉਂਟੀ ਜਡ੍ਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ 
ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ (DTECH) ਦ ੇਨਾਲ, ਸਾਰ ੇਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤ ੇਉਪ੍ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਿੱ ਪ੍ਡ੍ੇਟ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ 
ਜਿਵੇਂ ਰਾਿ ਦੇ ਕਨੰੂਨ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਇਿਾਜਤ ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਲਟ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਵਾਲੇ ਿੇਤਰਾਂ 
ਜਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਸੁਰਿੱ ਜਿਆ ਕੈਮਰ ੇਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਪ੍ਕਰਨ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਜਟੰਗ 

https://sacramentocounty.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=28446dbd51f143d88093e6d643bdc312
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ਉਪ੍ਕਰਨ ‘ਤੇ  ਜਨਵਾਰਣ ਦੇਿਭਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਫੌਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।   
 
ਮਾਰਚ 2020 ਜਵਿੱ ਚ, VRE  ਕੋਲ ਸਾਡ੍ੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਅਤ ੇਸੁਰਿੱ ਜਿਆ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ 
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਟ-’ਤੇ ਸੁਰਿੱ ਜਿਆ ਮਾਹਰ ਹੋਣਗ ੇਜਕ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਅਿੱ ਪ੍ਡ੍ੇਟ 
ਕੀਤੇ ਸੁਰਿੱ ਜਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ‘ਤੇ ਜਸਿੱ ਜਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹ।ੈ  
 
ਵੋਜਟੰਗ ਉਪ੍ਕਰਨ ਅਤ ੇਡ੍ਰੌਪ੍ ਬੌਕਸਾਂ ਦੀ ਜਡ੍ਲੀਵਰੀ ਲਈ ਪ੍ੈਕੇਜਜੰਗ ਅਤ ੇਪ੍ਲਾਨ ਵੀ 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ 
ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹ ੇਹਨ। VRE  ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਤੋਂ 29 ਜਦਨ ਪ੍ਜਹਲਾਂ, ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬੌਕਸਾਂ ਨੰੂ 
ਿੋਲਹਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਵਿੱ ਚ 56 ਬੈਲਟ ਬੌਕਸ ਜਡ੍ਜਲਵਰ ਕਰੇਗਾ। VRE  ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਉਪ੍ਕਰਨ 
ਜਡ੍ਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਜਵਕਰੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। 
 

 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 11 ਜਦਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਡ੍ਲੀਵਰ ਕੀਤੇ  ਗਏ 
 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਜਦਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਡ੍ਲੀਵਰ ਕੀਤੇ  ਗਏ 

 
ਇਸ ਵਾਸਤ ੇਜਲਫਟ ਗੇਟ ਵਾਲੇ 11 ਸੈਮੀ-ਟਰਿੱ ਕਾਂ, 14 ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇ40 ਅਸਥਾਈ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਲੋਿ 
ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰ ੇਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਟਰੇਜਨੰਗ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਉਪ੍ਕਰਨ ਨੰੂ 
ਸੈੈੱਟ-ਅਪ੍ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ 
 

E . ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਅਤ ੇਜਸਿੱ ਜਿਆ 
VRE , VCA ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੋਜਟੰਗ ਜਵਕਲਪ੍ਾਂ ਦ ੇਸਬੰਧ ਜਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਿਰੇ ਭਾਈਚਾਜਰਆ ਂਤਿੱ ਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਅਤ ੇਪ੍ਹੁੰ ਚ 
ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਿੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਿਨਾ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਪੰ੍ਨਾ 4 ‘ਤੇ ਦੇਿੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 

III. ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਅਤ ੇਸਜਹਯੋਗ 
A. ਤਰਕ ਅਤ ੇਸ਼ੁਿੱ ਧਤਾ ਪ੍ਰੀਿਣ 

ਰਾਿ ਸਕਿੱ ਤਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਜਣਤ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, 2020 ਦੀ ਿਨਵਰੀ ਜਵਿੱ ਚ 2020 
ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਰ ੇਉਪ੍ਕਰਨਾਂ ਨੰੂ ਕੰਜਫ਼ਗਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਤਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁਿੱ ਧਤਾ ਪ੍ਰੀਿਣ 
ਸਾਰ ੇਵੋਜਟੰਗ ਉਪ੍ਕਰਨਾਂ ਲਈ ਰਾਿ ਦ ੇਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬੈਲਟ 
ਜਪ੍ਰੰ ਟਰ, ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਜਨਸ਼ਾਨ ਜਡ੍ਵਾਇਸਾਂ ਅਤ ੇਟੈਬਲੇੁਟਰ। ਤਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁਿੱ ਧਤਾ ਪ੍ਰੀਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਮੀਡ੍ੀਆ ਜਰਲੀਿ ਭੇਿੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਿਨਤਾ ਲਈ ਿੁਿੱ ਲਹੀ ਹੈ। 
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B. ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ  
1. ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ੍ 

VRE  ਦੀ ਜਤੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਅੰਗਰੇਜੀ, ਸਪ੍ੇਜਨਸ਼ ਅਤ ੇ ਚੀਨੀ) ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ੍  
(CVIG) ਜਵਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਲਈ ਉਸ ਵੋਟਰ ਦੇ ਖਾਸ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਬੈਲਟ ਜਚਿੱ ਤਰ 
ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਗਾਈਡ੍ ਜਵਿੱ ਚ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਅਤ ੇVBM ਬੈਲਟ ਦੀ ਬਦਲੀ ਅਤ ੇVBM 
ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਾਪ੍ਸੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਕਲਪ੍ਾਂ ਬਾਰ ੇਜਬਓਰ ੇਵਾਲੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੋਟ 
ਕੇਂਦਰ ਅਤ ੇਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬੌਕਸ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ੂਰੀ ਸੂਚੀ ਸਮੇਤ।  ਗਾਈਡ੍ ਵਿੱ ਡ੍ੇ-ਜਪ੍ਰੰ ਟ ਅਤ ੇਔਨਲਾਈਨ 
ਫੌਰਮੈਟਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹ।ੈ ਗਾਈਡ੍ ਜਵਿੱ ਚ ਜਪ੍ਛਲੀ ਜਿਲਦ ਉੱਤ ੇਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀ ਡ੍ਾਕ ਜਟਕਟ 
ਅਰਜੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੰੂ ਵੋਟਰ ਆਪ੍ਣੀ ਸੰਪ੍ਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਿੱ ਪ੍ਡ੍ੇਟ ਕਰਨ, ਆਪ੍ਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਤਰਿੀਹ ਅਿੱ ਪ੍ਡ੍ੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਜਸਸਟਮ ਦ ੇਜਲੰਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 
ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਿ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
  
ਜਵਧੇਅਕਾਂ ਦੇ ਔਡ੍ੀਓ ਸੰਸਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ੍, ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ 
ਜਦਨ ਤੋਂ 29 ਜਦਨ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ VRE  ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਿ ਵੋਟਰ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ੍ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ੂਰੇ ਰਾਿ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤ ੇਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰੀ ਹਵੇੋ, ਉਸ ਤਿੱ ਕ 
ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਿਾਓ: https://www.sos.ca.gov/elections /  

 
2. ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਪ੍ੈਕੇਟ 

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰ ਡ੍ਾਕ ਦੁਆਰਾ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪ੍ੈਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 
ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ੈਕੇਟ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟਰ ਦੀ ਅਜਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ, ਗੁਲਾਬੀ ਬੈਲਟ ਵਾਪ੍ਸੀ ਜਲਫਾਫ਼ਾ, ਸਾਰੀਆਂ 
ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬੌਕਸ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਅਤ ੇ“ਮੈਂ ਵੋਟ ਪ੍ਾ ਜਦਿੱ ਤਾ” ਸਟੀਕਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟਾਂ 
ਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆਂ ਨੰੂ ਯੂ.ਐਸ. ਪ੍ੋਸਟਲ ਸਰਜਵਸ (ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ੍ 3008(b)) ਦੁਆਰਾ 
ਅਿੱ ਗ ੇਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਿਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਲਈ VRE  ਨੰੂ ਵਾਪ੍ਸ ਭੇਜਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ 

 
3. ਵੋਟਰ ਪ੍ੋਸਟਕਾਰਡ੍ 

ਸਾਰ ੇਰਜਿਸਟਰਡ੍ ਵੋਟਰ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰ ੇਸੂਜਚਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਦੋ ਪ੍ੋਸਟਕਾਰਡ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਗ।ੇ ਪ੍ਜਹਲਾ ਪ੍ੋਸਟਕਾਰਡ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਗਾਈਡ੍ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਦੂਿਾ ਪ੍ੋਸਟਕਾਰਡ੍ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਿੁਿੱ ਲਹਣ ਤੋਂ 11 
ਜਦਨ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਿਾਵੇਗਾ।  

 

https://www.sos.ca.gov/elections/
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4. VRE  ਵੈਬਸਾਈਟ 
ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਤੋਂ 29 ਜਦਨ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, VRE  ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤ ੇਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਅਿੱ ਪ੍ਡ੍ੇਟ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ: 

 ਵੋਟ ਲੁਿੱ ਕ-ਅਪ੍ ਟੂਲ, ਿੋ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦ ੇਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿਾਜਤ ਜਦੰਦਾ 
ਹ:ੈ 

 ਆਪ੍ਣੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ 
 ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਜਕ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਾਈ ਬੈਲਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਨੰੂ ਜਮਲ 

ਗਈ ਹੈ 
 ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇਿੇ ਵਾਲਾ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਲਿੱ ਭਣਾ (ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) 
 ਆਪ੍ਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ੍ ਅਤ ੇਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ।  

 ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤ ੇਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬੌਕਸ ਥਾਵਾਂ, ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਘੰਜਟਆਂ, Google Maps ਦਆੁਰਾ 
ਜਕਸ ੇਵੀ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟੀ ਵਿੱ ਲੋਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।   

 ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਜਵਧੇਅਕਾਂ ਲਈ ਔਡ੍ੀਓ ਿਾਣਕਾਰੀ   
 HTML  ਅਤ ੇਇੰਟਰਐਕਜਟਵ ਜਵਧੀ ਜਵਿੱ ਚ ਚੋਣ ਨਤੀਿੇ  
 ਵੋਟਸ ਚੌਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆ ਂਅਤ ੇਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ 

ਟੂਲਜਕਿੱ ਟ 
 

5. S acVote ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ੍ 
S acVote ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ੍ iOS  ਅਤ ੇAndroid ਜਡ੍ਵਾਇਸਾਂ ਲਈ ਐਪ੍ ਸਟੋਰ ਜਵਿੱ ਚ ਡ੍ਾਊਨਲੋਡ੍ ਲਈ 
ਉਪ੍ਲਬਧ ਹ।ੈ ਐਪ੍ ਜਵਿੱ ਚ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਬਲਕੁਿੱ ਲ ਤਾਜਾ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤ ੇਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਔਫ 
ਥਾਵਾਂ, ਵੋਟਰ ਲੁਕਅਪ੍ ਟੂਲ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤ ੇVRE  ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹ।ੈ   
 

6. ਫੋਨ/ਜਰਲੇ ਜਵਕਲਪ੍ 
ਵੋਟਰ, ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤ ੇਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬੌਕਸ ਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ, 
(800) 762-8019, 711, ਅਤੇ 311 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। VRE  200 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਫੋਨ 
‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਜਵਕਰੇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 
C . ਵੋਜਟੰਗ ਜਵਕਲਪ੍ ਅਤ ੇਬੈਲਟ ਪ੍ਹੁੰ ਚ 

1. ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ 
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ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਅਜਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿੋ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ 
ਤੋਂ 29 ਜਦਨ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪ੍ੈਕੇਟ ਜਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹ।ੈ ਉਹ 
ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਤੋਂ 29 ਜਦਨ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਡ੍ਾਕ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪ੍ਸ ਭੇਿ ਸਕਦੇ 
ਹਨ, ਜਕਸੇ ਵੀ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬੌਕਸ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੇ ਦ ੇਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਬਦਲੀ ਬੈਲਟਾਂ VRE  ਦਫ਼ਤਰ ਅਤ ੇਜਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ।  
 
ਿੇਕਰ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣਾ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪ੍ੈਕੇਟ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਲੀ ਪ੍ੈਕੇਟ ਲਈ (800) 
762-8019 ‘ਤ ੇਦਫ਼ਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, VRE  ਦਫ਼ਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਿੁਿੱ ਲਹਾ 
ਹੋਣ ‘ਤ ੇਜਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਦਾ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪ੍ੈਕੇਟ ਜਕਸ ੇਦੋਸਤ ਿਾਂ 
ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿੇਕਰ ਵੋਟਰ ਬੈਲਟ ਜਪ੍ਕ-ਅਪ੍ ਲਈ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਅਜਧਕਾਰ 
ਫਾਰਮ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਿੋ VRE  ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤ ੇਿਾਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ।  
 
ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਲਟਾਂ ਨੰੂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਰਾਤ 8:00 ਵਿੇ ਤਿੱ ਕ, ਡ੍ਾਕ ਦੁਆਰਾ (ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਡ੍ਾਕ ਜਟਕਟ ਦ ੇਨਾਲ), ਜਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੇ, ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬੌਕਸ ਜਵਿੱ ਚ ਵਾਪ੍ਸ 
ਭੇਜਿਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਆਪ੍ਣੀ ਵਾਪ੍ਸੀ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਲਟ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ 
ਕਰਨਾ ਭੁਿੱ ਲ ਿਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਿਾਂ ਿੇਕਰ ਵਾਪ੍ਸੀ ਜਲਫਾਫ਼ ੇ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ 
ਫਾਈਲ ਜਵਿੱ ਚ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦ,ੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਵਾਪ੍ਸੀ ਜਲਫਾਫ਼ੇ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ VRE  ਵਿੱ ਲੋਂ  ਸੂਜਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ 
ਿਾਂ ਇਸਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਜਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਈਆ ਂਯੋਗ ਬੈਲਟਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਤੰਨ ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ VRE  
ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਜਮਲੀਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਜਧਕਾਰਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਜਵਿੱ ਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।  
 
ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤ ੇਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬੌਕਸ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿੱ ਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ 
ਆਪ੍ਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ੍, ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪ੍ੈਕੇਟ ਦੀ ਸਮੀਜਿਆ ਕਰਨ, 311 ‘ਤ ੇ
ਫੋਨ ਕਰਨ ਿਾਂ VRE  ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦ ੇਸਮੇਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ। ਸਾਰ ੇ
ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਸਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਹੀ ਸਵੇਰ ੇ7:00 ਵਿੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8:00 ਵਿੇ ਤਿੱ ਕ ਿੁਿੱ ਲਹਦੇ ਹਨ।  

 
2. ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ 

ਅਪ੍ਾਹਿ ਵੋਟਰ VRE  ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਿਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ੍ ਦ ੇਜਪ੍ਛਲੇ ਪ੍ਾਸੇ 
ਅਰਜੀ ਪ੍ੂਰੀ ਕਰਕੇ  ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਜਨਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਹੁੰ ਚ 
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ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਦੋਂ ਵੋਟਰ VRE  ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਲੁਿੱ ਕ-ਅਪ੍ ਟੂਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪ੍ਣੀ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਪ੍ਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਿੱ ਧੇ ਵੈਬ ਪ੍ੇਜ ‘ਤ ੇਭੇਜਿਆ ਿਾਵੇਗਾ ਜਕ ਉਹ ਬੈਲਟ 
ਜਨਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਪ੍ਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤ,ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਬੈਲਟ ‘ਤ ੇ ਭੇਜਿਆ ਿਾਵੇਗਾ, ਅਤ ੇਉਹ ਕੀਬੋਰਡ੍, ਮਾਊਸ, 
ਟਚਸਕਰੀਨ ਿਾਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਿੁਦ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਜਡ੍ਵਾਇਸਾਂ ਵਰਤਦ ੇਹੋਏ ਇਲੈਕਟਰੋਜਨਕ ਬੈਲਟ 
ਸੰਚਾਜਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪ੍ਣੀ ਬੈਲਟ ‘ਤ ੇਜਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੋਟਰਾਂ 
ਕੋਲ ਆਪ੍ਣੇ ਜਵਕਲਪ੍ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਜਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਜਵਕਲਪ੍ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਕਲਪ੍ ਫਾਈਨਲ 
ਹੋਣ ਿਾਣ, ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਜਪ੍ਰੰ ਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਿੇ ਗਏ ਆਪ੍ਣੇ ਗੁਲਾਬੀ 
ਵਾਪ੍ਸੀ ਜਲਫਾਫ਼ੇ, ਬਦਲੀ ਜਲਫਾਫ਼,ੇ ਿੋ ਜਕਸੇ ਵੀ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬੌਕਸ ਿਾਂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹ,ੈ 
ਜਵਿੱ ਚ ਿਾਂ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ, ਔਨਲਾਈਨ ਉਪ੍ਲਬਧ ਜਪ੍ਰੰ ਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜਲਫਾਫ਼ਾ ਟੈਂਪ੍ਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੰੂ ਭੇਿਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ  

 
ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ  

 
3. ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਜਨਵਾਸੀ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਤੋਂ 10 ਜਦਨ 
ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੇ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ 
 ਿੁਦ ਲਈ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ (ਵਾਧੂ ਅਜਧਕਾਰ ਜਪ੍ਕ-ਅਪ੍ ਫਾਰਮ ਲੋਿੀਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਸਾਰ ੇਵੋਟ 

ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਿੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹ)ੈ ਬਦਲੀ ਬੈਲਟ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਜਧਕਾਰਤ ਬਦਲੀ ਬੈਲਟ ਰਾਿ 
ਸਕਿੱ ਤਰ ਵਿੱ ਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਜਣਤ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਲਟ ਜਪ੍ਰੰ ਟਰ ਵਰਤਦ ੇਹੋਏ ਜਪ੍ਰੰ ਟ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

 ਵੋਟ ਪ੍ਾਈ ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬੌਕਸ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ 
 ImageCast X  (ICX ) ਨਾਮਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਜਨਸ਼ਾਨ ਜਡ੍ਵਾਇਸ ਵਰਤਣ ਲਈ, ਜਿਸ 

ਜਵਿੱ ਚ ਟਚ ਸਕਰੀਨ, ਬਰੇਲ ਕੀਪ੍ੈਡ੍, ਅੰਗਰੇਜੀ, ਸਪ੍ੇਜਨਸ਼, ਮੈਂਡ੍ਜਰਨ, ਕੈਂਟੋਨੀਿ ਅਤ ੇਤਾਈਵਾਨੀ 
ਜਵਿੱ ਚ ਔਡ੍ੀਓ, ਅਤ ੇਸਹਾਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਜਡ੍ਵਾਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਇ ਸ਼ਾਮਲ ਹ,ੈ ਜਿਵੇਂ 
ਪ੍ੈਡ੍ਲ ਿਾਂ ਜਸਪ੍ ਅਤ ੇਪ੍ਫਸ (ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਿੁਦ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨੀ 
ਲਾਜਮੀ ਹੈ)।  

 ਅੰਗਰੇਜੀ ਦ ੇਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ 
 ਪ੍ਜਹਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਰਤਬਿੱ ਧ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਰਤਦ ੇ

ਹੋਏ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਿੱ ਪ੍ਡ੍ੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਾਰੀਆ ਂ ਵੋਟ ਪ੍ਾਈਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ 
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ਲਈ VRE  ਦਫ਼ਤਰ ਜਵਿੇ ਪ੍ੀਲੇ ਬੈਲਟ ਜਲਫਾਫ਼ ੇਜਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਿੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਵੋਟਰ ਆਪ੍ਣੇ ਸਹੀ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਸ ੇਵੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਿਾਣ ਜਵਿੱ ਚ ਸਮਰਿੱ ਥ ਹਨ। 
2020 ਜਵਿੱ ਚ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹ।ੈ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਸਜਮਆਂ ‘ਤ ੇ
ਿੁਿੱ ਲਹਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਰ ੇਹਰ ਰੋਜ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 8 ਘੰਜਟਆਂ ਲਈ ਿੁਿੱ ਲਹਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਸਾਰ ੇਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਚੋਣਾਂ 
ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਿੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8:00 ਵਿੇ ਤਿੱ ਕ ਿੁਿੱ ਲਹਦੇ ਹਨ।  
 
ਵੋਟਰ ਫਾਈਲ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਸੁਰਿੱ ਜਿਅਤ ਪ੍ੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰ ਦਾ ਚੈੈੱਕ-ਇਨ। ਿੇਕਰ 
ਵੋਟਰ ਨੇ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਹੀ ਬੈਲਟ ਵਾਪ੍ਸ ਭੇਿ ਜਦਿੱ ਤੀ ਹ ੈ(ਦਸਤਖਤ “ਠੀਕ” ਹਨ), ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਲੀ ਬੈਲਟ 
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।  ਿੇਕਰ ਬੈਲਟ ਵਾਪ੍ਸ ਨਹੀਂ ਭੇਿੀ ਿਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਿਾਂ “ਚੁਣੌਤੀਪ੍ੂਰਨ” ਦ ੇਤੌਰ 
‘ਤੇ ਵਾਪ੍ਸ ਭੇਿੀ ਿਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਬਦਲੀ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਿੋ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜਕਸੇ 
ਵੀ ਹੋਰ ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਿੋ ਉਸ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ, 
ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ੍ ਨਾਲ ਿਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਲਟ ਵਾਪ੍ਸ ਭੇਿਣ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਬੈਲਟ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਰਿੱ ਦ ਹ ੋਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ  
 
ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਿੇ ਸੰਚਾਜਲਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਵੋਜਟੰਗ ਰਾਿ ਸਕਿੱ ਤਰ ਦ ੇਸੁਰਿੱ ਜਿਆ ਜਮਆਰਾਂ, VRE  ਦੀਆਂ 
ਸੁਰਿੱ ਜਿਆ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੋਡ੍ ਅਤ ੇਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੋਜਟੰਗ ਜਸਸਟਮ 
ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਦਿੱ ਤੇ ਜਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ,ੈ ਪ੍ਰੰਤ ੂਇਹਨਾਂ 
ਤਿੱ ਕ ਸੀਜਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੇ ਸਾਰ ੇਉੁਪ੍ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਜਵਧਾਨਾਂ 
ਦੇ ਅਨੁਪ੍ਾਲਣ ਜਵਿੱ ਚ ਸੀਲਬੰਦ ਹਨ, ਸਟੋਰ, ਜਡ੍ਜਲਵਰ ਅਤ ੇਵਰਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 
ਸਾਡ੍ੀਆਂ ਮੌਿੂਦਾ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਲਈ ਸਾਈਟ ਦੇ ਿੁਿੱ ਲਹੇ  ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਚੋਣ ਕਾਜਮਆ ਂਦੇ ਮੌਿੂਦ 
ਹੋਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹ।ੈ 
 
ਸਾਰੀਆ ਂਵੋਟ ਪ੍ਾਈਆ ਂਬੈਲਟਾਂ, ਰੋਸਟਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ VRE  ਦੇ ਮੁਿੱ ਿ ਦਫ਼ਤਰ ਜਵਿੇ 
ਵਾਪ੍ਸ ਭੇਿੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟਰ ਦ ੇਦਸਤਖਤ ਅਤ ੇਿਰਾਬ ਬੈਲਟਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ। 
ਿਾਲੀ ਬੈਲਟ ਪ੍ੇਪ੍ਰ ਨੰੂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੇ ਪ੍ੂਰੀ ਰਾਤ ਸੁਰਿੱ ਜਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਜਭਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।   
 
ਸਾਰੀ ਟੈਬੁਲੇਸ਼ਨ VRE  ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਵਿੇ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਜਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਿੇ ਕੋਈ 
ਟੈਬੁਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰ ੇਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਜਪ੍ਰੰ ਜਟਡ੍, ਪ੍ੇਪ੍ਰ ਬੈਲਟ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ  
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ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੋਜਟੰਗ ਜਸਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸਾਰ ੇਪ੍ਰਮਾਜਣਤ ਉਪ੍ਕਰਨ ਜਬਿਲੀ ਿਰਾਬ 
ਹੋਣ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਾਵਰ ‘ਤੇ ਚਿੱ ਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜਮੀ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਿੱ ਕ 
ਸੈੈੱਲ ਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਤੀਜਕਜਰਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆ ਂਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਗੇ। ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ ਅਤ ੇ
ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਮੈਨੁਅਲ ਮੁਹਿੱਈਆ 
ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।  
 
ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੇ ਜਕਸ ੇਵੀ ਜਵਘਨ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ VRE  ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਹਰੇਕ 
ਜਵਘਨ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਿੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਿੇਕਰ ਇਿੱ ਕ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਜਵਘਨ 
ਪ੍ੈਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ VRE  ਤੁਰੰਤ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਜਕ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਦੂਿੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੱ ਚ 
ਭੇਿਣ, ਅਤ ੇਸਥਾਨਕ ਪ੍ੁਜਲਸ, ਰਾਿ ਸਕਿੱ ਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਸੂਜਚਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡ੍ੀਆ ਅਿੱ ਪ੍ਡ੍ੇਟਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਜਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਸੂਜਚਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਿੇਕਰ 
ਕੁਦਰਤੀ ਤਬਾਹੀ ਿਾਂ ਹੋਰ ਜਵਘਨ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਿਾਂ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬੌਕਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਭੌਜਤਕ 
ਥਾਂ ‘ਤ ੇਅਸਰ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ੍ ਅਤ ੇਸਟਾਫ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਜਵਕਲਜਪ੍ਕ 
ਥਾਂ ‘ਤ ੇ ਜਲਿਾਣ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਿੇਕਰ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਬੰਦ 
ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੋਜਟੰਗ ਉਪ੍ਕਰਨ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਜਿਅਤ 
ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ੍ ਅਤ ੇ ਬੈਲਟ ਮੈਨੁਫੈਕਚਜਰੰਗ ਐਡਂ੍ ਜਫਜਨਜਸ਼ੰਗ 
ਗਾਈਡ੍ਲਾਈਨਾਂ ਦ ੇਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆ ਂਵੋਜਟੰਗ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾਂਭੇਗਾ। VRE  ਬਦਲੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 
ਿੋਲਹਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰ ੇਿਨਤਕ ਨੋਜਟਸ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰ ੇਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਵਸੀਜਲਆਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। 

 
ਿੇਕਰ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਿੇ ਕੋਈ ਉਪ੍ਕਰਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਇੰਿ ਿਾਪ੍ਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਸਨੰੂ ਛੇਜਿਆ 
ਜਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਬਦਲੀ ਉਪ੍ਕਰਨ ਵਰਜਤਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਉਪ੍ਕਰਨ ਦੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ 
ਨੰੂ ਆਰਜਥਕ ਹਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤ ੂਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ੂਰਨਤਾ ਨੰੂ ਿਤਰ ੇਜਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਾਵੇਗੀ। ਜਕਸ ੇਵੀ 
ਚੈੈੱਕ-ਇਨ ਲੈਪ੍ਟੌਪ੍ਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਡ੍ੀ ਿਾਂਦੀ ਅਤ ੇਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਜਨਸ਼ਾਨ 
ਜਡ੍ਵਾਇਸ ਿਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਲਟ ਜਪ੍ਰੰ ਟਰ ਜਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲਟੀ-ਫੈਕਟਰ 
ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲੋਿੀਂਦਾ ਹ।ੈ   

ਲੇਆਉਟ ਗਾਈਡ੍ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਜਕ ਵੋਜਟੰਗ ਬੂਥ 
ਅਤ ੇਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਜਨਸ਼ਾਨ ਜਡ੍ਵਾਇਸਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿੱ ਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ 
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ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲਟ ‘ਤੇ ਜਬਨਾਂ ਸਹਾਰ ੇਦੇ ਅਤ ੇਜਨੈੱਿੀ ਰੂਪ੍ ਨਾਲ ਜਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਲੇਆਉਟ ਵੋਟਰਾਂ 
ਦੀਆਂ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤ ੇਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤ ੇ
ਕਮਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦ ੇਮੁਤਾਬਕ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਨਮੂਨਾ ਲੇਆਉਟ ਅੰਜਤਕਾ 
E  ਜਵਿੱ ਚ ਦੇਜਿਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਫੌਰਮੈਟ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹ)ੈ।  
 
ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਘੰਜਟਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੰਜਤਕਾ G ਜਵਿੱ ਚ ਦੇਿੀ 
ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਨਕਸ਼ ੇਅੰਜਤਕਾ I ਜਵਿੱ ਚ ਮੌਿੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।   
 
VRE  ਅਤ ੇਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰਿੱ ਜਿਆ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਸੁਰਿੱ ਜਿਆ ਅਤ ੇਕਾਰਵਾਈ ਯੋਿਨਾ 
ਜਵਿੱ ਚ ਦੇਿੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ  

 
4. ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬੌਕਸ 

ਪ੍ੂਰੇ ਰਾਿ ਜਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਕਾਜਸ਼ਤ ਘੰਜਟਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਿ ਜਵਿੱ ਚ ਜਕਸੇ 
ਵੀ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬੌਕਸ ਥਾਂ ਜਵਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਵੋਟ ਪ੍ਾਈ ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਪ੍ਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਬਦਲੀ ਬੈਲਟਾਂ, ਬੈਲਟ 
ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬੌਕਸਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆ,ਂ ਹਾਲਾਂਜਕ, ਬਦਲੀ ਜਲਫਾਪ੍ੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ 
ਲਈ ਜਗਣਨ ਵਾਸਤ ੇਆਪ੍ਣੀ ਬੈਲਟ ਲਈ ਿਾਲੀ ਬਦਲੀ ਜਲਫਾਫ਼ ੇਜਵਿੱ ਚ ਆਪ੍ਣਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਤਾ ਦੇਣਾ, 
ਅਤ ੇਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ “ਮੈਂ ਵੋਟ ਪ੍ਾ ਜਦਿੱ ਤਾ” ਸਟੀਕਰ ਅਤ ੇVRE  ਸੰਪ੍ਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵੀ 
ਹਰੇਕ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬੌਕਸ ਥਾਂ ਜਵਿੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਘੰਜਟਆਂ ਦੌਰਾਨ 
ਜਸਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਲੈਟਾਂ ਵਾਪ੍ਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ੍, 
ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪ੍ੈਕੇਟ ਅਤ ੇS acVote ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ੍ ਜਵਿੱ ਚ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਬੈਲਟ ਬੌਕਸ 
VRE  ਦੇ ਮੁਿੱ ਿ ਦਫ਼ਤਰ, 7000 65th S treet, S acramento ਜਵਿੇ ਅਤ ੇਜਸਟੀ ਔਫ ਜਸਟਰਸ ਹਾਈਟਸ 
ਜਸਟੀ ਹਾਲ, 6360 Fountain Square Drive, C itrus Heights ਜਵਿੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ।  
 
ਸੰਚਾਲਨ ਦ ੇਘੰਜਟਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀਆਂ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬੌਕਸ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੰਜਤਕਾ G ਜਵਿੱ ਚ 
ਦੇਿੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ੍ ਬੌਕਸ ਨਕਸ਼ੇ ਅੰਜਤਕਾ I ਜਵਿੱ ਚ ਮੌਿੂਦ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। 

 
D. ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਟਾਫ਼ (ਪ੍ੋਲ ਕਾਮਾ) ਟਰੇਜਨੰਗ 

ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਿੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਅਤ ੇਤਕਨੀਕੀ ਅਤ ੇਅਨੁਪ੍ਾਲਣ ਸਜਹਯੋਗ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ 
ਵਾਜਲਆਂ ਸਮੇਤ, ਪ੍ੂਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਵੋਜਟੰਗ ਉਪ੍ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ 
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ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤ ੇਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਕਰਨ, ਹਰੇਕ ਵੋਜਟੰਗ ਰਾਤ ਨੰੂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉਪ੍ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਜਿਆ 
ਕਰਨ ਅਤ ੇਐਮਰਿੈਂਸੀ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਸਹੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਟਰੇਜਨੰਗ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।   

2020 ਦੀ ਿਨਵਰੀ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, VRE  1,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਟਰੇਜਨੰਗ ਦੇਵੇਗਾ, ਿੋ 
ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਿੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਿਨਤਾ ਨੰੂ ਟਰੇਜਨੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਿਾਜਤ 
ਹੈ ਪ੍ਰੰਤ ੂਗੁਪ੍ਤਤਾ ਅਤ ੇਸੁਰਿੱ ਜਿਆ ਜਚੰਤਾਵਾਂ ਦ ੇਕਾਰਨ ਚੈੈੱਕ-ਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਜਗਕ 
ਭਾਗ ਜਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇ PrecinctOperations@saccounty.net ‘ਤ ੇ
ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।  

 
IV. ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ – ਿਨਤਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਦੇਿ ਸਕਦੀ ਹ ੈ 

 
A. ਕੈਨਵਾਸ - ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ 

ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਤੋਂ 10 ਜਦਨ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, VRE  ਦਸਤਖਤ ਿਾਂਚ ਅਤ ੇਵਾਪ੍ਸ ਭੇਿੀਆਂ 
ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਵਾਪ੍ਸ ਭੇਿੀਆਂ 
ਬੈਲਟਾਂ ਨੰੂ ਰਾਤ 8:00 ਵਿੇ ਜਰਲੀਿ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਜਵਿੱ ਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।  

 
ਹਰੇਕ ਵਾਪ੍ਸੀ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਜਲਫਾਫ਼ ੇਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਡ੍ਾਕ ਛਾਂਟਣ ਵਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਿੋ ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਰੀਜਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਲਟ ਛਾਂਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਵੋਟਰ ਦ ੇਦਸਤਖਤ ਵਾਲੇ 
ਜਲਫਾਫ਼ ੇਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿੋ ਸਟਾਫ਼ ਵੋਟਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਿਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ‘ਤ ੇ
ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾਲ ਜਲਫਾਫ਼ੇ ਦ ੇਦਸਤਖਤਾਂ ਦਾ ਜਮਲਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਆਪ੍ਣੇ ਵਾਪ੍ਸੀ 
ਜਲਫਾਫ਼ ੇ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਭੁਿੱ ਲ ਿਾਵੇ, ਿਾਂ ਦਸਤਖਤ ਵੋਟਰ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ 
ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਅਿੱ ਪ੍ਡ੍ੇਟ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਭੇਜਿਆ 
ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ   

 
ਿਦੋਂ ਦਸਤਖਤ ਵੈਧ ਮੰਨੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਅਿੱ ਪ੍ਡ੍ੇਟ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ 
ਬੈਲਟ ਲੁਿੱ ਕਅਪ੍ ‘ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਲਟ ਜਲਫਾਜਫਆ ਂਨੰੂ ਵਿੱ ਿਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਕਮਰੇ ਜਵਿੱ ਚ ਜਲਿਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਿੱ ਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਵੋਟਰ ਗੁਪ੍ਤਤਾ ਰਿੱ ਿਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਛਾਣ 
ਜਲਫਾਜਫ਼ਆ ਂਜਵਿੱ ਚੋਂ ਬੈਲਟਾਂ ਨੰੂ ਕਿੱ ਢਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱ ਿਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਲਟਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਵਾਲੇ ਕਮਰ ੇ
ਜਵਿੱ ਚ ਭੇਜਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਜਿਿੱ ਥੇ ਟੀਮਾਂ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਿਰਾਬੀ ਦੀ ਸਮੀਜਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
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ਟੈਬੁਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਰਾਬ ਬੈਲਟਾਂ, ਿੋ ਟੈਬੁਲੇਟਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀਆਂ, 
ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਮੁਿ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਸਲੀ ਬੈਲਟ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਕੁਆਜਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲੌਗ ਜਵਿੱ ਚ ਲੌਗ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ  
 
ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਬੈਲਟ ਕਾਰਡ੍ਾਂ ਨੰੂ ਟੈਬੁਲੇਟਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋ ਦੀ ਲੰਘਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਲਟ ਦੇ ਸਕੈਨ 
ਕੀਤੇ ਜਚਿੱ ਤਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਭੇਿੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਿੱ ਥੇ ਦ ੋਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਸਪ੍ਸ਼ਟ ਜਨਸ਼ਾਨ, 
ਆਂਡ੍ੇ ਦ ੇਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਗੋਲੇ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਗਲਤੀਆਂ, ਅਤ ੇਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਜਿਆ ਕਰਕੇ 
ਵੋਟਰ ਦੇ ਇਰਾਦ ੇ ਨੰੂ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਲਟ ਜਚਿੱ ਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਰ 
ਇਰਾਦ ੇਦੇ ਸਬੰਧ ਜਵਿੱ ਚ ਜਨਰਣਾਇਕ ਟੀਮ ਵਿੱ ਲੋਂ ਲਏ ਸਾਰ ੇਫ਼ੈਸਲੇ ਜਸਸਟਮ ਜਵਿੱ ਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦ ੇ
ਹਨ ਅਤ ੇਸੁਪ੍ਰਵਾਈਿਰ ਵਿੱ ਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਜਿਆ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ  
 
ਟੈਬੁਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ੇਪ੍ਰ ਬੈਲਟ 24 ਘੰਟੇ ਜਨਗਰਾਨੀ ਕੈਮਜਰਆ ਂਹਠੇ ਸੁਰਿੱ ਜਿਅਤ ਿੰਗਲੇ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਂਭੀਆਂ 
ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਿਾਂ ਮੁਿ ਗਣਨਾ ਦੀ ਜਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸਮੀਜਿਆ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ  
 
VRE  ਸ਼ੁਿੱ ਧਤਾ ਅਤ ੇ ਵੋਟਰ ਗੁਪ੍ਤਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਦੀ ਪ੍ੂਰਨਤਾ ਨੰੂ 
ਸੁਰਿੱ ਜਿਅਤ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ ਪ੍ੂਰੀ ਜਮਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਵਿੱ ਚ ਸਮਾਂ ਲਿੱ ਗਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਜਰਕ ਪ੍ਰਤੀ ਚੋਣ ਇਿੱ ਕ ਬੈਲਟ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ‘ਤੇ ਅਤ ੇ
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰ ੇਿਨਤਾ ਨੰੂ ਤਾਜਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦੇ ਰਜਹਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਲਈ ਨਤੀਜਿਆ ਂਦੀ 
ਅਿੱ ਪ੍ਡ੍ੇਟ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ VRE  ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤ ੇਪ੍ੋਸਟ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਵੋਟਰ ਆਪ੍ਣੀ ਬੈਲਟ ਸਜਥਤੀ ਡ੍ਾਕ 
ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਲੁਿੱ ਕਅਪ੍ Lookup ਵੈਬਪ੍ੇਜ ‘ਤ ੇਿਾਂ S acVote ਐਪ੍ ਜਵਿੱ ਚ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 
 

B. ਕੈਨਵਾਸ - ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 
ਹਰ ਰਾਤ, ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਟਾਫ਼ ਸਾਰ ੇਗੁਲਾਬੀ ਬੈਲਟ ਬੈਗ, ਜਿਹਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਵਾਪ੍ਸ ਭੇਿੀਆਂ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ 
ਬੈਲਟਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤ ੇਨੀਲਾ ਬੈਲਟ ਬੈਗ, ਜਿਸ ਜਵਿੱ ਚ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਬੈਲਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਬਿੱ ਧ ਵੋਟਰ 
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਅਸਥਾਈ ਬੈਲਟਾਂ (ਪ੍ੀਲੇ ਜਲਫਾਫ਼)ੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਵਾਪ੍ਸ ਭੇਿੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਜਕ ਸਾਰ ੇਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪ੍ਾਈਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਵਾਪ੍ਸ ਭੇਿ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰ ੇਬੈਗਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਡ੍ੀਓ-
ਫਰੀਕਵੈਂਸੀ ਪ੍ਛਾਣ (RF ID) ਦ ੇਲੇਬਲ ਲਗਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੇ ਵੋਟ ਪ੍ਾਈਆਂ 
ਬੈਲਟਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਬੈਲਟ ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟ ਚੇਨ ਔਫ ਕਸਟਡ੍ੀ ਲੌਗ, ਿਰਾਬ ਬੈਲਟਾਂ, ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਸਟਰ 
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ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਚ ੇਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ੂਰੇ ਕੀਤੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਵੋਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨੈੱਿੀ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਿੇ ਰਾਤ ਭਰ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਡ੍ੀ ਿਾਂਦੀ। 
  
ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੰੂ, VRE  ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ 
ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਰੁਿੱ ਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਵਿੇ ਜਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ VRE  ਟੀਮਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ 
ਲਈਆਂ ਗਈਆ ਂਕੋਈ ਵੀ ਬਲੈਟਾਂ।  
 
ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਿਾਂ VRE  ਦਫ਼ਤਰ ਜਵਿੇ ਵੋਟ ਪ੍ਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਬਿੱ ਧ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬੈਲਟਾਂ ਅਤ ੇਅਸਥਾਈ 
ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਵੋਟਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ 
ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵੋਟਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਅਿੱ ਪ੍ਡ੍ੇਟ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਬੈਲਟ ਨੰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਬੈਲਟਾਂ 
ਵਾਂਗ ਵਿੱ ਿਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਟੈਬੁਲੇਟ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਬੈਲਟਾਂ ਫਾਈਨਲ ਅਜਧਕਾਰਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  
 

C . 1% ਮੈਨੁਅਲ ਜਗਣਤੀ 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਕ ਬੈਲਟ ਸਕੈਨਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੈਬੁਲੇਟ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ, VRE  ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ 
ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਰ ੇਵੋਜਟੰਗ ਪ੍ਰੀਜਸੰਕਟ ਜਵਿੱ ਚੋਂ 1%  ‘ਤ ੇਮੈਨੁਅਲ ਜਗਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਪ੍ਰੀਜਸੰਕਟ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਿਾਂਦ ੇਹਨ। ਮੈਨੁਅਲ ਜਗਣਤੀ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਅਤ ੇ
ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਟੈਬੁਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆ ਂਬਲੈਟਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ  
 


