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ਚੋਣ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ 

 

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ  ਿਵੱਚ ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ: 

 ਿਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਅਤ ੇਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣਾ 

 ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢ ਚ ੇਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤ ੇਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ  ਜਲਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ 

 

ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਪਭਾਵੀ ਐਮਰਜਸੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ ਿਵਚਾਰਨਯੋਗ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ: ਖੋਜ, ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰੇ ਅਤ ੇਮੁ ਕਲ 

ਿਵਕਲਪ ਹੁਣ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਹੱਲ ਖੋਜਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਐਮਰਜਸੀ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਵੀ 

ਦੁਰਘਟਨਾਵ  ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਗੋਿਲਕ ਖੇਤਰ ਐਮਰਜਸੀ ਤ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ  

ਹੈ।  ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਉਲਝਣ ਜ  ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵ  ਤ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹਨ  ਵਾਸਤ ੇਵੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  

 

ਇਹ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਧਾਰਨਾਵ  ਅਤ ੇਉਹ ਚੋਣ  ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਨਾਲ ਿਕਵ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ  ਇਸਦ ੇਬਾਅਦ ਚੋਣ  ਸਬੰਧੀ ਿਦਨ/ਰਾਤ ਨੰੂ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜ  ਬਾਰ ੇਇੱਕ ਿਵਸਤਾਰ ਦਰਸਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। 

 

ਮੂਲ ਤੱਥ 

ਚੋਣ  ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ  ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਤੀਆਂ  ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। 

 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਿਤੰਨ ਮੂਲ ਿਸਧ ਤ  ਿਵੱਚ ਵੀ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 ਿਨਵਾਰਣ  

 ਪਛਾਣ  

 ਬਹਾਲੀ  
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ਿਨਵਾਰਣ  

ਕਰਮਚਾਰੀ  ਿਨਵਾਰਣ ਿਵੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਵਟੋਰ 

ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ  (Voter Registration and Elections, VRE) ਸਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲਈ 

ਤਸਵੀਰ  ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਬੈਜ ਵਰਤੇਗਾ। ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿਬਨ  ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਚਮਕੀਲਾ ਪੀਲਾ ਬੈਜ 

ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਫੈਿਸਿਲਟੀ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਅਹਾਿਤਆਂ ਿਵੱਚ 

ਹੋਣ ਵਲੇੇ ਤਾਰੀਖ ਪਾਏ “ਿਵਿਜ਼ਟਰ” ਬੈਜ ਪਿਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੋਣ  ਦ ੇਰਾਤ ਦ ੇਕਾਿਮਆਂ ਨੰੂ ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਰੰਗ 

ਨਾਲ ਕੋਡ ਕੀਤੇ ਗੁੱ ਟ ਦ ੇਬਡ ਿਦੱਤ ੇਜਾਣਗੇ। 

 

ਜਾਇਦਾਦ ਿਨਵਾਰਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭੌਿਤਕ ਜੰਗਿਲਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨ  ਤੱਕ 

ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਨਾ। VRE, ਿਜੱਥੇ ਢੁੱ ਕਵ  ਹੋਵੇ, ਭੀੜ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲੇ ਲਗਾਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਿਵੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੈਲਟ ਿਗਣਨ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 

ਜ ੋਚੋਣ  ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਬੈਲਟ  ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹ  ਪਾਵੇਗਾ। VRE ਦੇ ਸਭ ਤ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ 

ਕਮਿਰਆ ਂ ਤ ੇਸੀ-ਿਕਓਰ (C-Cure) ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਤਾਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣ  ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਮਆਦ  ਦੇ 

ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ, ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।  ਿਜੱਥ ੇਸੁਰੱਿਖਆ ਸਭ ਤ ਵੱਧ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਿਜਵ ਬਲੈਟ ਿਗਣਨ ਅਤ ੇਸਟਰੋੇਜ ਖੇਤਰ  ਿਵੱਚ, ਥੇ ਕੈਮਰ ੇਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤ  ਜ ੋ

ਗਿਤਿਵਧੀ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ  ਿਨਵਾਰਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੈ। VRE ਿਵਭਾਗ ਦੀਆਂ 

ਕੰਿਪਊਟਰ ਪਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਕਾਰ ਲੌਗ ਿਰਪੋਰਟ  ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਉਹਨ  ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। 

ਫਾਇਰਵਾਲ (Firewall) ਸਰੱੁਿਖਆ ਨੰੂ ਿਨਯਿਮਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ ਿਕ ਕਾ ਟੀ ਦ ੇ

ਿਮਆਰ  ਦ ੇਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜ ਦਾ ਹ।ੈ ਨਟਵਰਕ ਪਹੁੰ ਚ ਿਸਰਫ਼ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਹੈ। ਸਾਰ ੇ

ਕਰਮਚਾਰੀਆ,ਂ ਿਜਨ  ਨੰੂ ਪਹੁੰ ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਲੋੜ ਦੇ ਕਾ ਟੀ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮ  

ਫਾਰਮ  ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  

 

ਪਛਾਣ  

ਕਰਮਚਾਰੀ  ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜਦ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤਾ ਿਵਅਕਤੀ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਜ  ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਬੈਜ ਨਹ  ਪਿਹਨਦਾ। ਿਬਨ  

ਢੁੱ ਕਵ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਬੈਜ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਨੰੂ ਲੌਬੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਪਿਕਿਰਆ ਪੂਰੀ 

ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜ  ਉਹਨ  ਨੰੂ ਫੈਿਸਿਲਟੀ ਤ ਜਾਣਾ ਪ ੈਸਕਦਾ ਹੈ।  ਿਜਸ ਸਥਾਈ ਅਤ ੇਅਸਥਾਈ 
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ਸਟਾਫ ਿਜਨ  ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੈਜ ਗੁਆਚ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨ  ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਥ  ‘ਤ ੇਦੂਜਾ ਬੈਜ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵਗੇਾ।  

 

ਜਾਇਦਾਦ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਟੁੱ ਟੀ ਵਾੜ, ਗ਼ੈਰ-ਪਛਾਣਯਗੋ ਵਾਹਨ  ਜ  ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਅਣ 

ਅਿਧਕਾਰਤ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। 

 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ  ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਾਸਵਰਡ  ਦੀ ਅਣ ਅਿਧਕਾਰਤ ਵਰਤ, ਫਾਇਰਵਾਲ ਉਲੰਘਣ  

ਜ  ਅਣ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨਟਵਰਕ ਪਹੁੰ ਚ ਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

ਬਹਾਲੀ  

ਬਹਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ 

ਯੋਗਤਾ ਹੈ। 

 

ਕਰਮਚਾਰੀ  ਬਹਾਲੀ ਿਬਨ  ਅਿਧਕਾਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਣ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 

‘ਤੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਬੈਜ ਸਪਣ ਿਜੰਨੀ ਅਸਾਨ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

 

ਜਾਇਦਾਦ  ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਟੁੱ ਟੀਆਂ ਵਾੜ  ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਅਣ ਅਿਧਕਾਰਤ ਵਾਹਨ  ਨੰੂ 

ਹੋਰ ਥ  ‘ਤੇ ਭੇਜਣਾ, ਜ  ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣਾ, ਿਜੱਥੇ ਅਣ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨਟਵਰਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। 

 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਤੀਆ ਂਦੀ ਬਹਾਲੀ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਲੰਘਣਾਵ  ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤ ੇਇਸ ਤੇ ਿਧਆਨ 

ਦੇਣ ਤ ਲੈ ਕੇ ਫਾਇਰਵਾਲ ਉਲੰਘਣਾਵ  ਜ  ਅਣ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨਟਵਰਕ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ 

ਹੈ। 

 

ਿਵਭਾਗ  ਅੰਦਰ ਸੰਚਾਰ 

ਸ ਝੇਦਾਰੀਆ ਂਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮਹਤੱਵਪਰੂਨ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜਸੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਸੰਚਾਰ ਰੁਕਾਵਟ  ਨੰੂ ਤੋੜਨ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। VRE ਨ ਇਹਨ  ਨੰੂ ਨਾਲ ਿਮਲਾਇਆ ਹੈ: 
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 ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਲਈ, ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਔਫ਼ ਹੋਮਲਡ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ 

(Department of Homeland Security) (DHS), ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ੈਿਰਫ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ (FBI) ਸਟਾਫ਼ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈ

 ਕਾ ਟੀਵਾਈਡ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਏਜੰਸੀ (Countywide Services Agency) (CMO), ਜੋ ਚੋਣ  ਦੀ ਿਮਆਦ 

ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਦੈਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱਿਸਆਵ  ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਨੰੂ ਦੇਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ 

ਹੈ 

 ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ  ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਕੰਿਪਊਟਰ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ 

ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਔਫ਼ ਟੈਕਨਲੋਜੀ (Department of Technology) (DTECH)  
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ਚੋਣ  ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 

 

ਔਨ ਸਾਈਟ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਕਮ ਡ ਸਟਰ 24/7 ਸਟਸ਼ੇਨ (On site Security Command Center 24/7 

Station) (916) 657-2166 

 

ਇਹ ਨੰਬਰ ਿਸਰਫ਼ ਖ਼ਾਸ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਵੋਿਟੰਗ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰੱੁਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦੀ 

ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਨ, ਿਜਸਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦ ੇਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੋਵ ੇ(ਔਿਫਸ ਔਫ਼ ਹੋਮਲਡ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ, ਔਿਫਸ ਔਫ਼ ਐਮਰਜਸੀ ਸਰਿਵਿਸਜ਼, ਜ  VRE)।  

 

ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਯੋਜਨਾ 

ਸਮੂਹ  ਨੰੂ ਐਮਰਜਸੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਹਨ  ਕੋਲ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ 

ਹੋਵੇਗੀ 

 

ਵੋਟ ਕਦਰ  ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ 

ਪੀਿਸੰਕਟਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ (ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਿਕਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ) (Precincts Operations) ਦੇ ਸਾਰ ੇਫੋਨ ਬਕ 

ਸਟਾਫ਼ ਕੋਲ ਵੋਟ ਕਦਰ ਸਥਾਨ , ਹਰੇਕ ਵਟੋ ਕਦਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ ਦੇ ਲਡਲਾਈਨ ਟਲੇੀਫੋਨ ਨੰਬਰ  

(ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ), ਅਤੇ ਸੈ ਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ  ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾੱ ਐਨਫੋਰਸਮਟ ਅਤ ੇ

ਐਮਰਜਸੀ ਿਵੱਚ ਪਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਫੋਨ ਟੀ ਦੀ ਵਰਤ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਸਾਰੀਆ ਂਚੋਣ ਥਾਵ  ਕੋਲ ਖ਼ਾਸ ਐਮਰਜਸੀ ਜ  ਸਮੱਿਸਆ ‘ਤ ੇਪਤੀਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ  ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਚੋਣ ਥਾਵ  ਨੰੂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤ ਬਾਅਦ ਖੋਲਣ ਤ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜ  ਵੱਧ 

ਵੋਟ ਕਦਰ  ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਬੈਲਟ ਸਟਕੌ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

 

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ 

ਵੋਿਟੰਗ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸੇ ਥ  ‘ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਕਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸਦਾ ਅਮਲਾ VRE 

ਮੀਡੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੋਣ  ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਿਸਆ ਜ  ਐਮਰਜਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ 

ਮੀਡੀਆ ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ ਝਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵਗੇਾ। 

 

IT  ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ 
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IT ਸਟਾਫ਼ ਵੋਿਟੰਗ ਪਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵ  ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਟੋ ਕਦਰ  ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੋਟੰਗ 

ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੋਨ ਬਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫੋਨ ਬਕ ਵਟੋ ਕਦਰ ਦੇ ਖੁੱ ਲਣ ਦੇ ਸਾਰ ੇਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 

ਅਤ ੇਚੋਣ  ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਸਵਰੇੇ 6 ਵਜੇ ਤ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 9 ਵਜ ੇਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਵੋਟ ਕਦਰ 

ਟੇਿਨੰਗ ਮੈਨੁਅਲ ਿਵੱਚ ਅਤ ੇਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ  

ਪਬੰਧਨ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਸ਼ੈਿਰਫ, ਅੱਗ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਮਲਡ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਿਜਹੇ ਐਮਰਜਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਲਈ ਐਮਰਜਸੀ ਸੰਪਰਕ ਫੋਨ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ 

ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਾ ਟੀ ਐਗਜ਼ੀਿਕਉਿਟਵ, CSA ਏਜੰਸੀ ਐਡਿਮਿਨਸਟੇਟਰ ਅਤ ੇਬੋਰਡ ਔਫ਼ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰਸ ਨੰੂ 

ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਤ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ -ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

ਐਮਰਜਸੀ ਦ ੇਹੁਕਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 

 

ਵੋਟ ਕਦਰ ਸਬੰਧੀ ਐਮਰਜਸੀ 

ਜੇਕਰ ਅਿਜਹੀ ਐਮਰਜਸੀ ਹਵੋ,ੇ ਜ ੋਵਟੋ ਕਦਰ  ਜ  ਬੈਲਟ ਡੌਪ ਬੌਕਸ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ  ਦ ੇਸੰਚਾਲਨ ਨੰੂ ਪਭਾਿਵਤ 

ਕਰਦੀ ਹੋਵ,ੇ ਤ  ਸਾਰ ੇਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਵਰਸ, ਬੈਲਟ  ਦੇ ਟ ਸਪੋਰਟਰ  ਅਤੇ/ਜ  ਵਟੋ ਕਦਰ ਦੇ 

ਇੰਸਪੈਕਟਰ  ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਿਸੰਕਟਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਫੋਨ ਬਕ ਅਤ ੇIT ਫੋਨ ਬਕ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਉਹਨ  ਐਮਰਜਸੀ ਅਤ ੇਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਬਾਰ ੇਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮੀਡੀਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਿਬਆਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਔਫ਼ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰਸ, ਕਾ ਟੀ ਐਗਜ਼ੀਿਕਉਿਟਵ 

ਅਤ ੇਚੀਫ ਿਡਪਟੀ ਕਾ ਟੀ ਐਗਜ਼ੀਿਕਉਿਟਵ ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰਕਟ ਸੂਚਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। 

 

ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਖੇ ਲਾ ੱਐਨਫਰੋਸਮਟ ਐਮਰਜਸੀ 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਲਈ ਐਮਰਜਸੀ ਿਵੱਚ ਪਿਤਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ 

(ਸ਼ੈਿਰਫ, ਅੱਗ, ਐਬਂੂਲਸ ਆਿਦ) ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਲੋੜ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤ  ਪਿਹਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 9-911 ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ 

ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ, ਖ਼ਾਸ ਐਮਰਜਸੀ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਲਈ 

ਆਪਣਾ ਐਮਰਜਸੀ ਪਿਕਿਰਆਵ  ਦਾ ਮੈਨੁਅਲ ਦੇਖ।ੋ  
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ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਸ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੈਿਸਿਲਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ 

ਸੁਚੇਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਐਮਰਜਸੀ ਵਾਲ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਿਸਿਲਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਫੈਿਸਿਲਟੀ 

ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਐਮਰਜਸੀ ‘ਤ ੇਤਵੱਜ ੋਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਐਮਰਜਸੀ ਅਤ ੇ

ਕਾ ਟੀ ਦੀ ਪਿਤਿਕਿਰਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਅਤੇ 

ਮੀਡੀਆ ਅਫਸਰ, ਬੋਰਡ ਔਫ਼ ਸਪੁਰਵਾਈਜਰਸ, ਕਾ ਟੀ ਐਗਜ਼ੀਿਕਉਿਟਵ ਅਤੇ ਐਡਿਮਿਨਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ 

ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰਕਟ ਸੂਚਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨਗੇ। 

 

ਵੋਿਟੰਗ ਿਮਆਦ / ਚੋਣ  ਦੇ ਿਦਨ ਵਾਸਤੇ ਐਮਰਜਸੀ ਯੋਜਨਾ 

 

ਸਧਾਰਨ ਸਝੁਾਅ 

 ਲੋਕ  ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤ ੇਬਚਾਅ ਸਭ ਤ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ 

 ਬੈਲਟ , ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਿਸਿਲਟੀਜ ਦਾ ਬਚਾਅ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ 

 

ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 

 ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ  ਨੰੂ ਿਸਵਾਏ ਿਨਯਿਮਤ ਕਾਰਜ ਸਮ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਅਤ ੇਰਿਜਸਟਰਾਰ ਵੱਲ 

ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ‘ਤ,ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਲੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 ਿਕ ਿਕ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਵਰਤ ਚੋਣ  ਦੇ ਉਪਕਰਨ, ਿਰਕਾਰਡ  ਅਤ ੇਬੈਲਟ  ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ 

ਹੈ, ਇਸਲਈ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਲੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ 

ਅਿਧਕਾਰਤ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਜਾਣ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ। 

 ਕਾਰਜ ਸਮ ਤ ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾਵ  ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾ ਟੀ ਟੇਲੀਕੌਮ ਨੰੂ 5-6900 

‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਿਫਰ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਐਡਂ ਫੈਿਸਿਲਟੀਜ ਮੈਨਜਮਟ ਨੰੂ (916) 281-1248 ‘ਤੇ ਜ  ਸ਼ੈਿਰਫ 

ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ। 

 

ਬੈਲਟ ਸੁਰੱਿਖਆ 

 ਵੋਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਖ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਾ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਬੈਲਟ  ਦੇ ਸਟਕੌ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਲਟ  ਨੰੂ 

ਢੁੱ ਕਵੀਆਂ ਬੈਲਟ ਸਟਰੋੇਜ ਫੈਿਸਿਲਟੀਜ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਸ ਿਭਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਫੈਿਸਿਲਟੀ ਿਵੱਚ 

ਿਬਨ  ਆਿਗਆ ਪਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਅਤੇ ਵੀਿਡਓ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੈਮਰਾ ਲੱਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 
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 ਿਕਸੇ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਲਟ ਨਹ  ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ VRE ਦੇ ਦ ੋਜ  

ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਥੇ ਮੌਜਦੂ ਨਾ ਹੋਣ 

 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਲਟ  ਲੁਪਤ ਜ  ਗਾਇਬ ਹੋਣ, ਤ  ਤੁਰੰਤ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 

 ਿਨਯਤ ਬੈਲਟ ਡੌਪ ਬੌਕਸ ਸਥਾਨ  ਿਵਖੇ/ਤ ਿਲਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੈਲਟ  ਨੰੂ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟਟੇ 

ਬੈਲਟ ਿਰਟਰੀਵਲ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨਸ (Secretary of State Ballot Retrieval Regulations) ਦੇ 

ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ 

 ਬੈਲਟ ਸਟੌਕ ਲੌਗਸ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਿਜਵ ਿਕ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ 

ਬੈਲਟ ਿਪੰਿਟੰਗ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨਸ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਵਟੋ-ਮੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਲਟ  ਦਾ 

ਿਹਸਾਬ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

 

ਵੋਟ ਕਦਰ 

 ਿਕਸੇ ਵੋਟ ਕਦਰ ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਖਤਰ ੇਵਾਲੀ ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਘਟਨਾ ਦੀ 

ਿਰਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਢੁੱ ਕਵੀਆਂ ਅਥਾੱਿਰਟੀਜ ਨੰੂ 911 ਕਾਲ ਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 

 ਢੁੱ ਕਵ ਸਮ ਿਸਰ, VRE ਨੰੂ ਐਮਰਜਸੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਅਤ ੇਐਮਰਜਸੀ ਲਈ ਪਿਤਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਲਈ 

ਚੁੱ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ  ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 

 ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤ  VRE ਘੱਟ ਤ ਘੱਟ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਿਟੰਗ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਭਾਿਵਤ ਵੋਟ 

ਕਦਰ ਲਈ ਿਵਕਲਿਪਕ ਵੋਿਟੰਗ ਸਾਈਟ ਖੋਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੱੁਕੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, 

ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣ  ਜ  ਰਾਜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਚੋਣ  ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਰਾਜ ਦੇ 

ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਿਡਵੀਜਨ, ਕਾ ਟੀ ਐਗਜ਼ੀਿਕਉਿਟਵ ਅਤੇ/ਜ  ਬੋਰਡ ਔਫ਼ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰਸ ਅਤੇ VRE ਦੇ 

ਮੀਡੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਢੁੱ ਕਵ  ਅਥਾੱਿਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 

ਹਨ। 

 

ਚੋਣ  ਸਬੰਧੀ ਦਫ਼ਤਰ 

 ਮਨੱੁਖੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਘਟਨਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਢੁੱ ਕਵੀਆਂ 

ਅਥਾੱਿਰਟੀਜ ਨੰੂ 911 ਕਾਲ ਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਸੇਫਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ 

ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ  

 ਹੋਰ  ਐਮਰਜਸੀ ਜ  ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਰਿਜਸਟਰਾਰ, ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਸੇਫਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਢੁੱ ਕਵ 

ਪਬੰਧਕ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 
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 ਜੇਕਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਬੈਲਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਤ  ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ 

ਤੁਰੰਤ ਥ ਿਨਯਤ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 

 

ਚੋਣ  ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਥਤੀਆਂ 

 

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, “ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਥਤੀਆਂ” ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਿਫਰ ਪਿਤਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 

ਅਣਪਛਾਤੀਆ ਂਸਿਥਤੀਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ।  ਤਦ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੋਣ  ਵਾਲੇ ਿਦਨ 

ਫੋਨ ਕਾਲ ਪਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਵਟੋ ਕਦਰ  ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਬੰਬ ਹੈ, ਤ  ਤਸੁ  ਕੀ ਕਰਦੇ? 

 

ਤਦ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੋਿਟੰਗ ਿਮਆਦ / ਚੋਣ  ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਜ  ਇਸਤ ਪਿਹਲ  ਆਪਣੇ ਵਟੋ ਕਦਰ  ਿਵੱਚ 

ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਪਦਾ, ਤ  ਤੁਸ  ਇਹ ਿਕਵ ਕਰਦੇ? 

 

ਐਮਰਜਸੀ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

 ਸਾਰੀ ਵੋਿਟੰਗ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਿਦਓ 

 ਜਲਦੀ ਤ ਜਲਦੀ ਫੈਿਸਿਲਟੀ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰੋ 

 ਜ ੋਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨ  ਨੰੂ ਬੈਲਟ  ਨਹ  ਿਦੱਤੀਆ ਂਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 

 ਿਜਨ  ਵੋਟਰ  ਨ ਬੈਲਟ  ਵਟੋ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨ  ਨੰੂ ਬੈਲਟ ਬੌਕਸ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣਗੇ 

 ਿਬਨ  ਿਨਸ਼ਾਨ ਲੱਗੀਆਂ ਬੈਲਟ  ਵਟੋ ਕਦਰ ਸਥਾਨ ਿਵਖੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 

 ਵੋਿਟੰਗ ਬੂਥ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਤ ਜਲਦੀ ਵਿੋਟੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਤਸਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਵੋਟ  ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆ ਂਬੈਲਟ  

ਨੰੂ  ਸੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਜ ੋਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤ ਪਿਹਲ  ਪਾਈਆਂ ਗਈਆ ਂਸਨ। 

 ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤ  ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ  ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮ ਬੈਲਟ ਬੌਕਸ ਿਵੱਚ ਡਾਕ ਰਾਹ  ਵਟੋ 

ਅਤ ੇਅਸਥਾਈ ਬੈਲਟ  ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਟੋ ਪਾਈਆਂ ਬੈਲਟ , ਚੈ ਕ-ਇਨ ਲੈਪਟੌਪ, ਅਤੇ ਮੰਗ ‘ਤ ੇਬੈਲਟ 

ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਬੈਲਟ ਸਟਕੌ ਿਪੰਟ ਆਿਦ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਦੱਸ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਔਿਫਸ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ  ਜ  ਲਾ ੱਐਨਫੋਰਸਮਟ ਦੇ 

ਿਨਰਦੇਸ਼  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ 
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 ਇਹਨ  ਿਨਰਦੇਸ਼  ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫੈਿਸਿਲਟੀ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ  ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ, ਵੋਟਰ  ਨੰੂ 

ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਬਾਰ ੇਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ ਸੂਚਕ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ  (ਿਜਵ ਉਪਲਬਧ 

ਹੋਣ) ਦੇ ਨਾਲ, ਿਕਸ ੇਨੜਲੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵੋਟ ਕਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ 

 

ਯਾਦ ਰੱਖ ੋਿਕ ਸਟਾਫ਼, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ  ਅਤ ੇਵੋਟਰ  ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਹਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ 

ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਕਾਿਮਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਰੋ ਦੇ ਕੇ ਆਖੋ ਿਕ ਉਹਨ  ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 
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ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਿਟੰਗ ਉਪਕਰਨ ਨੰੂ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇ ਤ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵਟੋ ਕਦਰ ਿਵੱਚ ਕੱਢ ਿਦਓ ਅਤੇ ਜਕੇਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤ  ਉਸਨੰੂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਿਦਓ। 

ਦੂਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਆਖੋ ਿਕ ਉਹ ਪੀਿਸੰਕਟਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦ ੇਫੋਨ ਬਕ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨ  

ਸਿਥਤੀ ਤ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ। VRE ਸਟਾਫ਼ ਸ਼ੈਿਰਫ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਯਿੂਨਟ ਦੀ ਬਦਲੀ ਲਈ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵ  ਵਿੋਟੰਗ ਯੂਿਨਟ ਲਗਵਾਏਗਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ 

ਬੈਲਟ  ਵਟੋ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ  ਤ ਸਹਾਇਕ ਡੱਬੇ ਿਵੱਚ ਬੈਲਟ  ਪਵਾਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਨਵ  

ਯੂਿਨਟ ਨਹ  ਆ ਜ ਦੀ। 

 

ਜੇਕਰ ਵੋਿਟੰਗ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਕਦਰ, ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ 

ਜੇਕਰ ਵੋਿਟੰਗ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ VRE ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ (ਟੇਲੀਫੋਨ ਸਵੇਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ, 

ਐਮਰਜਸੀ ਿਵੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਆਿਦ), ਤ  ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ  ਨੰੂ ਪੀਿਸੰਕਟਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ 

ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸੈ ਲ ਫੋਨ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। VRE ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਪਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਐਮਰਜਸੀ ਬਾਰ ੇਰਿਜਸਟਰਾਰ, ਫੈਿਸਿਲਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ ਅਤ ੇਮੀਡੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਸਚੁਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

ਅਤ ੇਜਨਤਾ ਨੰੂ ਸਮੱਿਸਆ ਤ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਐਮਰਜਸੀ ਦ ੇਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾ ਟੀ 

ਦਫ਼ਤਰ  ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਚੋਣ  ਸਬੰਧੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ 

 VRE ਦਫ਼ਤਰ ਅਤ ੇਚੋਣ  ਸਬੰਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲਈ ਿਨਵਾਰਣ ਸੇਵਾਵ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸ਼ੈਿਰਫ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

 ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸਾਰੀ ਪਾਰਿਕੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ 

 ਸਾਰ ੇਸਟਾਫ਼ ਸਦੱਸ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਚੋਣ  ਸਬੰਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈ.ਡੀ. 

ਪਿਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 

 VRE ਸਟਾਫ਼ ਦ ੇਮੁੱ ਖ ਸਦੱਸ  ਕੋਲ ਚੋਣ  ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਸੈ ਲ ਫੋਨ ਹੋਣਗੇ 

 ਸ਼ੈਿਰਫ ਜ  ਸਥਾਨਕ ਿਸਟੀ ਪਾਲਸੀ ਿਨਵਾਰਣ ਸੇਵਾਵ  ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤ ੇਔਫ਼ਸਾਈਟ ਪਾਪਤੀ ਕਦਰ  ਿਵਖ ੇਹ ੋ

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 

 VRE ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਖੇ ਸੰਚਾਨਲ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਤਬੰਿਧਤ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਵੇਗੀ 
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 VRE ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਗਤੀਿਵਧੀ ਲਈ ਫੈਿਸਿਲਟੀ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 

DTECH ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ ਇੱਕ-ਵਾਰ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ  ਚੋਣ  

ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਰਿਹ ਸਕਦੀ  

 DTECH ਸਮੱਿਸਆਵ  ਜ  ਐਮਰਜਸੀ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੰਿਪਊਟਰ ਜ  

ਟੇਲੀਫੋਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਔਨ-ਕਾਲ ਰਹੇਗਾ 

 ਮੀਡੀਆ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਿਡਵਾਈਸ  ਪਹੁੰ ਚਣ ‘ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
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ਡਾਕ ਰਾਹ  ਵਟੋ 

 

ਚੋਣ  ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਅ 

 

ਇਮਾਰਤ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਇਹਨ  ਪਿਕਿਰਆਵ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ 

ਜਾਣੀ ਹੈ: 

 

ਡਾਕ ਰਾਹ  ਵਟੋ ਪਬੰਧਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਿਕ ਡਾਕ ਰਾਹ  ਵਟੋ ਦੇ ਸਾਰ ੇਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ 

ਹੈ ਅਤ ੇਫੰਟ ਲੌਬੀ ਿਵੱਚ ਸਾਰ ੇਗਾਹਕ  ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

 

ਜੇਕਰ ਅੱਗ/ਹੜ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਜ  ਇਸਤ ਪਿਹਲ  ਜੇਕਰ ਸਮ  ਹੋਵ:ੇ 

 

 ਬੈਲਟ  ਨੰੂ ਢਕਣ ਲਈ ਗੋਦਾਮ ਤ ਤਰਪਾਲ  ਮੰਗਵਾਓ, ਜਕੇਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। 

 ਵੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਲਟ  ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ ਜ  ਤਰਪਾਲ ਨਾਲ ਢਕੋ 

 ਜੇਕਰ ਸਮ  ਹੋਵੇ ਤ  ਬੈਲਟ  ਨੰੂ ਅੱਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਾਨੀ ਤ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤਰਪਾਲ ਨਾਲ ਢਕੋ।  

 ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤ ੇPC ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੰੂ ਢਕੋ (ਐਨਵਲੋਪ ਓਪਨਰ, ਿਪੰਟਰ ਆਿਦ) 

 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਇਮਾਰਤ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਜ  ਉਸਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੋਣ  ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਣ  ਸਬੰਧੀ ਲੋੜ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਡਪੁਲੀਕੇਟ ਕਰਨ ਜ  ਉਸਦਾ ਮੁੜ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਲਈ 

ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਾਕ ਰਾਹ  ਵਟੋ ਪਬੰਧਕ ਵੱਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਕਰੇਤਾਵ  ਦੀ ਸੂਚੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।   

 

ਿਵਕਰੇਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ- ਇਹਨ  ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਮ ਅਤੇ ਟਲੇੀਫੋਨ ਨੰਬਰ: 

 

Burks Printing – VBM Envelopes (ਬਰਕਸ ਿਪੰਿਟੰਗ – VBM  ਐਨਵਲੋਪਸ)  (916) 344-0652 

 

Democracy Live – RAVBM System (ਡੈਮੋਕੇਸੀ ਲਾਈਵ – RAVBM ਿਸਸਟਮ) (ਪਹੁੰ ਚਯਗੋ ਅਤੇ UOCAVA) 

 (425) 363-3033 
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Dominion Voting Systems – Vote Center & Tabulation Equipment) (ਡੋਿਮਿਨਅਨ ਵੋਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮਸ – 

ਵੋਟ ਸਟਰ ਐਡਂ ਟੈਬੁਲੇਸ਼ਨ ਇਕਿਵਪਮਟ) (720) 257-5209 x9240 

 

Merrill Printers – Voter Information Guides (ਮੈਿਰਲ ਿਪੰਟਰਸ – ਵੋਟਰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡਸ) (714) 690-

2294 

 

Runbeck Election Services – Ballots and Mailing Services (ਰਨਬੈਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ – ਬੈਲਟਸ 

ਐਡਂ ਮੇਿਲੰਗ ਸਰਿਵਿਸਜ਼) (602) 230-0510 
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ਵੋਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮਸ ਐਡਂ ਟੋਕਨਲੋਜੀ 

 

ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਇਹਨ  ਪਿਕਿਰਆਵ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ: 

 

ਵੋਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮਸ ਐਡਂ ਟੋਕਨਲੋਜੀ (Voting Systems and Technology) ਦਾ ਪਬੰਧਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਵੇਗਾ: 

 

ਵੋਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮਸ ਐਡਂ ਟੋਕਨਲੋਜੀ ਦੇ ਸਾਰ ੇਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਵੇਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

 

ਪਿਹਲ  ਤ ਿਨਯਤ ਸਟਾਫ਼ ਮਬਰ ਨੰਬਰ  ਵਾਲੀ ਸੀਲ ਵਾਲੇ ਬੈਕ-ਅਪ ਕੰਟੇਨਰ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਲ ਵਾਲੇ ਬੈਕ-ਅਪ ਕੰਟੇਨਰ ਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਡੇਟੇ ਵਾਲੇ ਸਰਵਰ ਰੂਮ ਿਵੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਰੰਤ 

ਸਮੂਿਹਕ ਿਨਕਾਸੀ ਖਤੇਰ ਿਵਖੇ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ  ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਚੋਣ ਪਿਕਿਰਆ ਰਾਹ  ਸਟੋਰ 

ਅਤ ੇਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਕ-ਅਪ ਕੰਟੇਨਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਵ ਿਕ ਸਾਡ ੇਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ 

ਪਿਕਿਰਆ ਮੈਨੁਅਲ ਿਵੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: 

 

 ਡੇਟ ੇਅਤ ੇਲੋਡ ਕੀਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਲੀ USB ਬਾਹਰੀ ਹਾਰਡ ਡਾਈਵ, ਿਜਵ ਿਕ ਹਠੇ  ਸੂਚੀਬੱਧ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ:ੈ 

o ਵੋਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 

o ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਡੇਟਾ (ਵਿੋਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਡੇਟਾਬੇਸ) 

o ਚੋਣ ਬੈਲਟ  ਦੀ PDF  

o ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 

o ਕਾ ਟੀ ਵਟੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ  

o ਕਾ ਟੀ ਵਟੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ ਦੀ PDF  

 ImageCast ਸਟਰਲ ਸਕੈਨਰ ‘ਤ ੇਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ  ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਇੱਕ USB ਬਾਹਰੀ 

ਹਾਰਡ ਡਾਈਵ 

 ਇੱਕ ਸਰਵਰ 

 ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨਜਮਟ ਿਸਸਟਮ (Election Management System) (EMS) ਕਲਾਇੰਟ 

ਵਰਕਸਟੇਸ਼ਨ 
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 ਵੋਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਦੋ (2) ਲੈਪਟਪੌ 

 ਇੱਕ ਨਟਵਰਕ ਸਿਵੱਚ 

 VRE ਫੈਿਸਿਲਟੀ ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਸਾਰਾ VST ਸਟਾਫ਼ ਸੀ-ਿਕਓਰ (c-cure) ਿਸਸਟਮ, 

ਸਰਵਰ ਰੂਮ ਅਤ ੇਬੈਲਟ ਟਬੈੁਲੇਸ਼ਨ ਕਮਰੇ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੂਿਹਕ ਜ ਚ ਲਈ VST ਘਣਾਕਾਰ ਖਤੇਰ 

ਿਵੱਚ ਿਮਲੇਗਾ 

 ਦੋ ਿਨਯਤ ਸਟਾਫ਼ ਸਦੱਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵ  ਿਵੱਚ VRE ਿਵਭਾਗ ਦੇ 

ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ 

 

 

1. ਿਬਜਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਇਹਨ  ਪਿਕਿਰਆਵ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ: 

 

ਵੋਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮਸ ਐਡਂ ਟੋਕਨਲੋਜੀ ਦਾ ਪਬੰਧਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ: 

 

 ਵੋਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮਸ ਐਡਂ ਟੋਕਨਲੋਜੀ ਦੇ ਸਾਰ ੇਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਵੇਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ 

 ਇੱਕ ਿਨਯਤ ਸਟਾਫ਼ ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਗ਼ੈਰ-ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਿਵੱਚ ਬੈਲਟ ਟੈਬੁਲੇਸ਼ਨ ਕਮਰੇ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਚੋਣ  ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਹੋਣ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਕਮਰੇ ਲਈ ਦ ੋਲੋਕ  ਨੰੂ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

 ਇੱਕ ਿਨਯਤ ਸਟਾਫ਼ ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਸਰਵਰ ਰੂਮ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਨਯਕੁਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ 

 ਇੱਕ ਿਨਯਤ ਸਟਾਫ਼ ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਸੀ-ਿਕਓਰ (c-cure) ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈ

 ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਾਰ ੇਿਨਯਤ ਸਦੱਸ ਪਿਹਲੀ ਜ ਚ ‘ਤੇ ਅਤ ੇਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਪੰਦਰ  ਿਮੰਟ  ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਲ ਫੋਨ  ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ VST ਦੇ ਪਬੰਧਕ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਗੇ 

 ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਹਰੇਕ ਿਨਯਤ ਸਦੱਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹਨ  ਦੀ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਿਧਤ ਖੇਤਰ ਸਹੀ ਤਰ  ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 

 ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦੱਸ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਿਧਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਜ ਚ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ, ਉਹ VST ਦੇ 

ਪਬੰਧਕ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਨਸ਼ਕਰਸ਼  ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ 

 ਜੇਕਰ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ – ਤ  ਆਈਟਮ #1 ਦੇਖੋ 

 ਦੋ ਿਨਯਤ ਸਟਾਫ਼ ਸਦੱਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵ  ਿਵੱਚ VRE ਿਵਭਾਗ ਦੇ 

ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ 
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2. ਿਬਜਲੀ ਜਾਣ ਅਤ ੇVST ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਜਨੈਰੇਟਰ ਪਾਵਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਇਹਨ  ਪਿਕਿਰਆਵ  ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ: 

 

ਵੋਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮਸ ਐਡਂ ਟੋਕਨਲੋਜੀ ਦਾ ਪਬੰਧਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ: 

 

 ਵੋਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮਸ ਐਡਂ ਟੋਕਨਲੋਜੀ ਦੇ ਸਾਰ ੇਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਵੇਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ 

 ਇੱਕ ਿਨਯਤ ਸਟਾਫ਼ ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਗ਼ੈਰ-ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਿਵੱਚ ਬੈਲਟ ਟੈਬੁਲੇਸ਼ਨ ਕਮਰੇ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ;ੈ ਚੋਣ  ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਹੋਣ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਕਮਰੇ ਲਈ ਦ ੋਲੋਕ  ਨੰੂ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

 ਇੱਕ ਿਨਯਤ ਸਟਾਫ਼ ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਸੀ-ਿਕਓਰ (c-cure) ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈ

 ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਾਰ ੇਿਨਯਤ ਸਦੱਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗ ੇਿਕ ਉਹਨ  ਦੇ ਸਬੰਿਧਤ ਖੇਤਰ  ਿਵੱਚ 

ਿਬਜਲੀ ਹ ੈਅਤ ੇਹਰੇਕ ਖਤੇਰ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰ  ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  

 ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਾਰ ੇਿਨਯਤ ਸਦੱਸ ਪਿਹਲੀ ਜ ਚ ‘ਤੇ ਅਤ ੇਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਪੰਦਰ  ਿਮੰਟ  ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਲ ਫੋਨ  ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ VST ਦੇ ਪਬੰਧਕ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਗੇ 

 ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਹਰੇਕ ਿਨਯਤ ਸਦੱਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹਨ  ਦੀ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਿਧਤ ਖੇਤਰ ਸਹੀ ਤਰ  ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 

 ਦੋ ਿਨਯਤ ਸਟਾਫ਼ ਸਦੱਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵ  ਿਵੱਚ VRE ਿਵਭਾਗ ਦੇ 

ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। 
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ਮੁਿਹੰਮ ਸੇਵਾਵ  

 

ਿਕਸੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਐਮਰਜਸੀ ਜ  ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਸਮ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਦੂਜ ੇਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ “ਚੋਣ  ਨਾ ਰੁਕਣ” ਅਸ  ਇਸਦਾ ਸੰਿਖਪਤ 

ਵੇਰਵਾ ਦੇਵ ਗ ੇਿਕ ਸਾਡ ੇਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਕਣ ਪਿਕਿਰਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੰੂ 

ਿਕਹੜੀਆਂ ਵਸਤ  ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

 

ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਿਮਲਣ ‘ਤੇ ਿਕ ਇਮਾਰਤ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸਮ ਇਹ ਵਸਤ  ਲਈਆਂ 

ਜਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਮ  ਹੋਵੇ ਅਤ ੇਿਨਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ: 

 

 ਪੈਿਸਆਂ ਵਾਲੀ ਟੇ ਅਤੇ ਰਸੀਦ   

 CFMR001 (ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਬੂਤ ਸੂਚੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ (ਮੁੱ ਖ ਕਾ ਟਰ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਬਾਈਡਂਰ ਿਵੱਚ 

ਸਿਥਤ) 

 ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਾਈਲ /ਫੋਲਡਰ (ਫਾਈਲ ਕਾਰਟ  ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ, ਜੋ ਫਾਈਿਲੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪੁਰਵਾਈਜਰ 

ਦੇ ਘਣਾਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦ ੇਨਾਲ ਸਿਥਤ ਹੋਣ) 

 ਐਮਰਜਸੀ ਬਾਈਡਂਰ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ CD ਫਾਈਲ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗਾਈਡ, ਨਾਮ ਕਨ ਫਾਰਮ, 

ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਅਤ ੇਚੋਣ/ਈ-ਤਾਰੀਖ ਕੈਲੰਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। (ਸ਼ਿਹਰ  ਦੇ ਫਾਈਲ 

ਕਾਰਟ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ) 

 ਿਵਧੇਅਕ ਫੋਲਡਰ (ਪਬੰਧਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਖੇ ਸਿਥਤ) 

 ਚੋਣ ਫੋਲਡਰ (ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਦੇ ਘਣਾਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦ ੇਨਾਲ ਸ਼ਿਹਰ  ਦੇ ਫਾਈਲ ਕਾਰਟ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ) 

 ਪਫ ਬੁੱ ਕ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ VST ਵੱਲ ਪਾਪਤ ਆਈਟਮ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਦੇ ਘਣਾਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦ ੇ

ਿਪੱਛੇ 3 ਟੀਅਰ ਫਾਈਲ ਕੈਿਬਨਟ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ) 

 ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦ ੇਬਦਲੇ ਲੌਗ ਬੁੱ ਕ (ਘਣਾਕਾਰ ਖੇਤਰ 129E ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾ ਟਰ ‘ਤੇ ਸਿਥਤ) 

 ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦ ੇਬਦਲੇ/ਨਾਮ ਕਨ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਿਲੱਪ ਬੋਰਡ, 2 ਵਾਇਰ ਬਾਸਕੇਟਸ ਦਸਤਖ਼ਤ  ਦੀ 

ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹ/ੈਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ (VBM/ਮੁਿਹੰਮ ਸੇਵਾਵ  ਦੇ ਕਾ ਟਰ ‘ਤੇ ਸਿਥਤ) 

 ਫਾਈਲ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਕਲੌਕ (ਫੰਟ ਕਾ ਟਰ ‘ਤੇ ਸਿਥਤ)  
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 ਕਾ ਟੀ ਦੀ ਸੀਲ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ (ਕਾ ਟਰ ‘ਤੇ ਸੱਜ ੇਪਾਸ ੇਦੇ ਪਰਲੇ ਦਰਾਜ 

ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ) 

 

ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਪੀ.ਸੀ. ਰਾਹ  DFM ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਈਲ  ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਿਕ ਸਟਾਫ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਿਵਖੇ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਅਸ  

ਉਮੀਦਵਾਰ  ਨੰੂ ਉਸ ਸਮ ਇਹ ਦੱਸਦ ੇਹੋਏ ਿਕ ਜਕੇਰ ਉਹ ਚੋਣ  ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ  ਹੋਣਗੇ ਤ  ਅਸ  

ਉਹਨ  ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰ ਗ ੇ(ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹਣਾ ਆਿਦ), ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਉਹਨ  ਦਾ ਨਾਮ ਕਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਗ।ੇ 

ਦੁਬਾਰਾ (DFM) ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਿਪੰਟ ਕਰਕੇ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਨੰੂ ਦਾਖ਼ਲ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਅਸ  ਿਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਿਦਨ  ਿਵੱਚ ਹੀ ਪਿਹਲ  ਵ ਗ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵ ਗ।ੇ 

 

E-83 ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਟਾਫ਼ ਉਪਰੋਕਤ ਆਈਟਮ  ਨਾਲ ਐਮਰਜਸੀ ਬਾਈਡਂਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ 

ਬਾਈਡਂਰ ਸ਼ਿਹਰ  ਦ ੇਫਾਈਲ ਕਾਰਟ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

  

ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮ ਹੋਰ ਵਸਤ  ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਕੇਰ ਿਨਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
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ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਸੇਵਾਵ  

 

ਇਮਾਰਤ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਇਹਨ  ਪਿਕਿਰਆਵ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ 

ਜਾਣੀ ਹੈ: 

 

ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪਬੰਧਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਿਕ ਸਾਰੇ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ 

ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਨੰੂ ਇਮਾਰਤ ਤ ਬਾਹਰ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

 

ਜੇਕਰ ਅੱਗ/ਹੜ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਜ  ਇਸਤ ਪਿਹਲ  ਜੇਕਰ ਸਮ  ਹੋਵ:ੇ 

 

 ਕੰਿਪਊਟਰ  ਨੰੂ ਤਰਪਾਲ ਜ  ਮੋਟ ੇਪਲਾਸਿਟਕ ਨਾਲ ਢਕੋ 

 ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤ ਨਵ ਐਿਫਡਿੈਵਟ  ਨੰੂ ਢਕੋ, ਿਜਨ  ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨਜਮਟ ਡੇਟਾਬੇਸ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈ

 ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਸ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨੰੂ ਢਕੋ, ਜੋ ਪਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਹਾਊਸ ਿਵੱਚ ਹੈ 

 ਆਊਟਰੀਚ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੀਿਡਓ ਉਪਕਰਨ, ਆਈਪੈਡ, ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਬੈਗ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ 

 ਆਊਟਰੀਚ ਦ ੇਪਬੰਧਕ ਅਤ ੇਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਕੋਲ ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਖੇ 

ਆਊਟਰੀਚ ਘਟਨਾਵ  ਲਈ ਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਬੈਗ ਹੋਵੇਗਾ 

 ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮ ਹੋਰ ਵਸਤ  ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਢਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ ਂਜ  ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਕੇਰ 

ਿਨਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ  
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ਪੀਿਸੰਕਟਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ 

 

ਅੱਗ, ਬੰਬ, ਹੜ ਆਿਦ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵੋਿਟੰਗ ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ ਜ  ਇਸਤ ਪਿਹਲ  ਇਮਾਰਤ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਵਾਲੀ ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ. ਇਹਨ  ਪਿਕਿਰਆਵ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ: 

 

1. ਸਾਰ ੇਕਰਮਚਾਰੀ (ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ) ਤੁਰੰਤ ਇਮਾਰਤ ਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤ ੇਿਮਲਣ ਦੀ ਿਨਯਤ ਥ  

(ਬਰਿਲੰਗਟਨ ਿਬਲਿਡੰਗ - ਨੌਰਥ ਸਾਈਡਵਾਕ (Burlington Building – North Sidewalk)) ‘ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ 

ਕਰਨਗ।ੇ   

 

2. ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਨਕਲਣ ਤ ਪਿਹਲ  ਇਹ ਵਸਤ  ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਕੇਰ 

ਸਮ  ਹੋਵੇ ਅਤ ੇਿਨਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ:  

 ਲੈਨਯਾਰਡ ‘ਤ ੇਥੰਬ ਡਾਈਵ*, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ 

ਯੰਤਰ/ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨੜ ੇਕੈਿਬਨਟ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹੈ: 

 ਉਪਕਰਨ ਿਡਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਡੌਪ ਬੌਕਸ /ਿਪਕ-ਅਪ ਿਵਕਰੇਤਾ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਗੋਦਾਮ ਤ, ਿਬਲਕੱੁਲ ਹੁਣੇ ਦਾ ਸੰਸਕਰਨ) 

 ਿਰਕਾਰਡ ਸਟਰੋੇਜ ਸੂਚੀ (ਗਦੋਾਮ ਤ, ਿਬਲਕੱੁਲ ਹੁਣੇ ਦਾ ਸੰਸਕਰਨ) 

 ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੋਟ ਕਦਰ  ਅਤ ੇਬੈਲਟ ਡੌਪ ਬੌਕਸ ਸਥਾਨ  ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ 

 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ  ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ E-15 ‘ਤੇ ਅਤ ੇਦੁਬਾਰਾ E-5 ‘ਤੇ ਥੰਬ ਡਾਈਵ ਿਵੱਚ ਅੱਪਡੇਟ 

ਕਰੋ 

 ਸਟੋਰੇਜ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਟੈਬਲੇਟ (ਜ  ਲੈਪਟੌਪ) 

 ਇੰਟਰਨ ਟ/ਈ.ਆਈ.ਐਮ.ਐਸ. (EIMS) ਪਹੰੁਚ ਲਈ, ਟੈਬਲੇਟ ਸਟਰੋੇਜ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਵਰੈਾਇਜ਼ਨ “ਹੌਟ 

ਸਪੌਟ” ਏਅਰ ਕਾਰਡ 

 

*ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਥੰਬ ਡਾਈਵ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 

ਿਰਪੋਰਟ /ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵ  ਹ ੈਅਤ ੇਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣ  ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੈ।   

 

3. ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਿਵਖੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚਣ ‘ਤੇ, ਪੀਿਸੰਕਟਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਪਬੰਧਕ ਜ  

ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਥੰਬ ਡਾਈਵ ਨੰੂ ਟੈਬਲੇਟ ਜ  ਲੈਪਟੌਪ ‘ਤੇ ਲੋਡ ਕਰੇਗਾ। 
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4. ਿਫਰ ਪੀਿਸੰਕਟਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਪਬੰਧਕ VST ਅਤ ੇਆਪਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ  ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ, 

ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਵੋਟ ਕਦਰ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ  ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੰਡੇਗਾ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ 

ਇੰਸਪੈਕਟਰ  ਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: 

o ਪੀਿਸੰਕਟਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਪਬੰਧਕ ਦਾ ਸੈ ਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ: (916) 704-5431 

 ਬੈਲਟ ਅਤ/ੇਜ  ਉਪਕਰਨ ਵਾਪਸੀਆਂ ਲਈ ਿਵਕਲਿਪਕ ਬੈਲਟ ਡੌਪ ਬੌਕਸ ਸਾਈਟ ਸਥਾਨ 

 ਵੋਟ ਕਦਰ  ਿਵਖ ੇਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਵਕਲਿਪਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 

 

ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਮੈਨੁਅਲ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ 

ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ  ਜ  ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਹੋਰ ਤਰ  ਿਹਦਾਇਤ ਨਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ।  

 

ਗ਼ੈਰ-ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਾਸ ਿਨਕਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨ ਟ ਅਤ ੇEIMS ਪਹੁੰ ਚ ਵਾਸਤ ੇਟੈਬਲੇਟ ਪਾਪਤੀ ਅਤ ੇ

ਵੈਰਾਇਜ਼ਨ (Verizon) ਏਅਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀਿਸੰਕਟਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਪਬੰਧਕ ਦੀ VPN ਿਰਮੋਟ 

ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਵੇਗੀ। 
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ਗੋਦਾਮ ਸੈਕਸ਼ਨ 

 

ਫਲੋਿਰਨ ਸਟਸ਼ੇਨ (Florin Station) ਿਨਕਾਸੀ: ਇਮਾਰਤ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ 

ਿਵੱਚ, ਇਹਨ  ਪਿਕਿਰਆਵ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: 

 

1. ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਨਯਤ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ (ਬਰਿਲੰਗਟਨ ਿਬਲਿਡੰਗ – 

ਨੌਰਥ ਸਾਈਡਵਾਕ) 

 

2. ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਅਸਥਾਈ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਸ਼ੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 

ਉਸ ਿਦਨ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਸਾਰ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਵੱਚ ਪੀਿਸੰਕਟਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਪਬੰਧਕ ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। 

 

3. ਜੇਕਰ ਸਮ  ਹੋਵ ੇਅਤ ੇਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤ  ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਇਹਨ  ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ 

ਕਰੇਗਾ: 

 

 ਫੋਰਕਿਲਫਟ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਜਕੈਸ ਇਮਾਰਤ ਤ ਹਟਾ ਕੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਥਾਨ ਿਲਜਾਣਾ 

 ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣ  ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤ ੇਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ: 

o ਅਿਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ   

o ਵੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਲਟ  

o ਰੋਸਟਰ ਬੁੱ ਕਸ 

o ਬਲ ੂਫਾਈਲਸ 

o ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਰਕਾਰਡ 

o ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੇ ਿਰਕਾਰਡ 

o ਿਵੱਤੀ ਿਰਕਾਰਡ 

o ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਲੱਗੇ ਪੇਪਰ (SOS, ਮੈਲੋ ਰੂਸ (Mello Roos) ਤ) 
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ਫਲੋਿਰਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫੈਿਸਿਲਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਿਜੱਥੇ ਫਲੋਿਰਨ ਸਟਸ਼ੇਨ 

ਫੈਿਸਿਲਟੀ ਨਾ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਿਕਿਰਆ ਅਤ ੇਵਾਪਸੀਆਂ ਨੰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਾਿਵਤ 

ਫੈਿਸਿਲਟੀਜ ਹਨ: 

 Sears Parking Lot at Florin Road and 65th Street 

 DHHS Parking Lot at 7001 East Parkway 

 North Corporation Yard at 5026 Don Julio Blvd 

 

ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਿਵਕਲਿਪਕ ਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਈਟ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਇਹਨ  ਸਮੱਗਰੀਆਂ 

ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: 

 

 ਅਿਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ  

o ਵੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਲਟ  ਟ ਸਪੋਰਟ ਵੈਨ  ਤ ਿਡਲੀਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਡਾਕ ਰਾਹ  ਵਟੋ ਅਤ ੇ

ਅਸਥਾਈ ਬੈਲਟ  ਸਮੇਤ 

o ਖਾਲੀ ਬੈਲਟ ਸਟੌਕ 

o ਚੋਣ  ਸਬੰਧੀ ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ  

 

ਿਵਕਲਿਪਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚਣ ‘ਤੇ: 

 ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਸ਼ੈਿਰਫ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਕੋਆਰੀਨਟ ਕਰੋ 

 ਟ ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਪਕਰਨ ਿਡਲੀਵਰੀ ਿਵਕਰੇਤਾ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨਟ ਕਰੋ, ਫਲੋਿਰਨ ਸਟਸ਼ੇਨ 

ਉਪਕਰਨ ਵਾਪਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 2 ਵਾਧੂ ਟੇਲਰ  ਦੀ ਲੋੜ ਸਮੇਤ। 

 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਪਕਰਨ ਨੰੂ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਭਾਿਵਤ ਸਮ  ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਿਡਲੀਵਰੀ ਿਵਕਰੇਤਾ ਨਾਲ 

ਕੋਆਰਡੀਨਟ ਕਰੋ 

 

ਸਟੋਰੇਜ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ (ਪੈਲਟ , ਹਪਰ, ਕਾਰਟ, ਪੈਲਟ ਜੈਕਸ, ਫੋਰਕਿਲਫਟਸ, ਿਬਗ 

ਬਵਾਇਜ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਰਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟਲ ਕੇਜਸ), ਚੋਣ  ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਹੱਥ ਨਾਲ 

ਟ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
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ਔਫ਼ ਸਾਈਟ ਉਪਕਰਨ ਸਟੋਰੇਜ: ਤਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਜ ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ, VST ਸੈਕਰਾਮਟ ੋਕਾ ਟੀ 

ਔਿਫਸ ਔਫ਼ ਐਮਰਜਸੀ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ (Sacramento County Office of Emergency Services) ਿਵਖੇ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ ਭੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ImageCast ਸਟਰਲ ਟੈਬੁਲੇਟਰ, ਇੱਕ ਸਰਵਰ, ਇੱਕ EMS 

ਕਲਾਇੰਟ ਵਰਕਸਟਸ਼ੇਨ ਿਡਲੀਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਸ ਿਭਆ ਿਗਆ ਉਪਕਰਨ ਵੋਟ-ਮੰਗ ਿਮਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱ ਿਕਆ 

ਜਾਵੇਗਾ।  

 

 


