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ਭੂਿਮਕਾ:  

ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ 3 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ� ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਸਮ� ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵਚਕਾਰ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਿਜਵ� ਿਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ 

ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ Sacramento ਕਾ�ਟੀ ਵੱਲ� ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇੱਕ 

ਸੰਿਮਿਲਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਚੋਣ� ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

Sacramento ਕਾ�ਟੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ� (Voter Registration & Elections, VRE) ਨੰੂ 

ਚੋਣ� ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰ� ਹੀ ਨਗਰ-ਪੱਖੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੱੁਲ ਿਮਲਾ ਕੇ 

Sacramento ਕਾ�ਟੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੂਲ ਵੋਟਰ ਪਸੰਦ ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੋਣ� ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

11 ਿਦਨ� ਅਤੇ 4 ਿਦਨ� ਲਈ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਦੀ ਸਮਾਨ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਵ� ਿਕ ਅਸ� ਮਾਰਚ 

ਦੀਆਂ ਮੱੁਢਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ� ਵਲੇੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਸਾਡੇ ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਿਗਣਤੀ ਇਮਾਰਤ� ਦੀ 

ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ �ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।  

Sacramento ਕਾ�ਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹਨ� ਚੋਣ� ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਕ�ੇਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19) 

ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਸੇਧ� ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।  

https://elections.cdn.sos.ca.gov/ccrov/pdf/2020/july/20154jl.pdf
https://elections.cdn.sos.ca.gov/ccrov/pdf/2020/july/20154jl.pdf
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ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਪੋਲ ਵਰਕਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਇਹ ਅਿਹਮ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ 

ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਿਹਣ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਵੇਗੀ ਿਕ ਅਸ� ਵੋਟ ਕ�ਦਰ�, ਚੋਣ 

ਅਿਧਕਾਰੀ (ਪੋਲ ਵਰਕਰ) ਿਸਖਲਾਈ, ਬੈਲਟ ਡ�ੌਪ-ਬੌਕਸ, ਬੈਲਟ ਪ�ਿਕਿਰਆ, ਿਨਰੀਖਕ/ਮੀਿਡਆ, ਅਤੇ ਪਹੰੁਚ/ਸੁਨ� ਹਾ 

ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਿਕਵੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ�ਗੇ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I. ਵੋਟ ਕ�ਦਰ 

A. ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵ�  

• ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਿਟੰਗ ਜ� “ਿਲਜਾਉਣ ਵਾਲਾ” ਬਲੈਟ। ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ‘ਤੇ 

ਸਮਾਨ ਸੇਵਾਵ� ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਟਕਾਣੇ ‘ਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 

ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਜ� ਆਪਣਾ ਬੈਲਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, 
ਵੋਟਰ, ਜ� ਉਸ ਵੱਲ� ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਕੋਲ� ਬੈਲਟ ਪ�ਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇਖਿਤਆਰੀਕਰਨ ਫ਼ਾਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ�ਿਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਤਰਫ� 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ 7000 65th Street, Ste A ਿਵਖੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤ� ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਖੱੁਲ�ੇ  ਹੋਏ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਟਕਾਣੇ ਤ� ਬੈਲਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਤੱਕ ਬੈਲਟ 

ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸ� ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹ� ਿਕ 

https://elections.saccounty.net/Documents/Authorization-Form-EN.pdf
https://elections.saccounty.net/Documents/Authorization-Form-EN.pdf
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ਇਹਨ� ਬੈਲਟ� ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੈਲਟ ਡ�ੌਪ-ਬੌਕਸ ਿਟਕਾਣੇ ਜ� ਵਟੋ ਕ�ਦਰ ‘ਤੇ ਜਮ�� 

ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ। ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਟਕਾਣੇ ‘ਤੇ ਕਰਬਸਾਈਡ ਵੋਿਟੰਗ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਿਤੰਨ 
ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਮਾਰਿਕੰਗ ਡੀਵਾਈਸ� (ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਇਮੇਜਕਾਸਟ X ਡੀਵਾਈਸ�, 
ਿਜਨ� � ਨੰੂ “ਆਈ.ਸੀ.ਐਕਸ.” (ICX) ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ 

ਜਾਵੇਗਾ।  

• ਵੋਟਰ ਸਹਾਇਤਾ।  
o ਨ� ਤਰਹੀਣ ਜ� ਘੱਟ ਿਨਗ�ਾ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ� ਦੀ ਵੋਿਟੰਗ ਬੂਥ, ਆਈ.ਸੀ.ਐਕਸ. 

(ICX) ਮਸ਼ੀਨ, ਇੱਕ ਮੇਜ, ਜ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਜਗ�ਾ ਤੱਕ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਸੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਿਜੱਥੇ 

ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖੜ�ੇ ਹੋ ਸਕਣ। 
o ਅਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ� ਨੰੂ ਇਹ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਪ�ਵੇਸ਼ 

ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਿਕਸੀ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਦੇਣ ਤ� ਜੋ ਢੁਕਵ� ਸਹਾਇਤਾ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  
o ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੋ 

ਿਵਅਕਤੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਿਚਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।  
o ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਨਹ� ਸਕਦਾ ਜ� ਨਹ� ਪਾ�ਦਾ, ਤ� ਚੋਣ ਅਧਕਾਰੀ 

ਉਸ ਵੋਟਰ ਤ� ਹਰ ਸਮ� 6 ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਮਾਸਕ 
ਨਹ� ਪਾ ਸਕਦਾ ਜ� ਨਹ� ਪਾ�ਦਾ, ਪਰ ਉਸਨੰੂ ਸਹਾਿਹਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ 
ਲਈ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਉਸ ਵੋਟਰ ਦੇ 6 ਫੁੱ ਟ ਤ� ਘੱਟ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ, 
ਤ� ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਲਈ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ� ਵਧੀਕ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਲੋੜ�ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।  

• ਕਾਗਜ਼ ਦੀ/ਭੌਿਤਕ ਸਮੱਗਰੀ। 
o ਰਾਜ ਦੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨ�  ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ 

‘ਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। 
ਹਾਲ�ਿਕ, ਅਸ� ਵੋਟਰ� ਲਈ ਿਕਊ.ਆਰ. (QR) ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਪ�ਤੀਕ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਵਾਵ�ਗੇ, ਤ�ਿਕ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ� ‘ਤੇ ਕਾ�ਟੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਗਾਈਡ ਜ� ਰਾਜ ਦੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸ� 
ਵੋਟਰ� ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੇ ਨਮੂਨਾ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ 
ਕਰ�ਗੇ, ਜੋ ਉਹਨ� ਦੀ ਕਾ�ਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤ� ਜੋ ਉਹ 
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ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਵਖੇ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਸਕਣ ਅਤੇ 
ਵੋਿਟੰਗ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਬਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਸਮ� ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਟੈਚਮ�ਟ A ਦੇਖੋ) 

o ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਲਫਾਫੇ ਜ� ਕਵਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, 
ਿਜਸ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਅੱਧਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
o ਇਹਨ� ਚੋਣ� ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਅਨੁਭਵ ਸਰਵੇਖਣ ਸਿਲੱਪ� ਉਪਲਬਧ ਨਹ� 

ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਟੋਰ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲ�, ਿਚੰਤਾਵ�, ਫੀਡਬੈਕ, ਜ� 
ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ-ਇਨ ਕਾਰਡ ਹਾਲੇ ਵੀ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।  
o ਹਾਲ�ਿਕ ਵੀ.ਆਰ.ਈ. (VRE) ਵੱਲ� ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਸੰਯੋਜਤ ਬੈਲਟ ਦੀ ਇੱਕ 

ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਸਨੰੂ ਸਾਡੀ ਬੈਲਟ ਅਨੁਵਾਦ 
ਗਾਈਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ 
ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਚੈ�ਕ-ਇਨ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲੋ ਿਪ�ੰ ਟ 

ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 

B. ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀਆ,ਂ ਵੋਟਰ� ਅਤੇ ਿਨਰੀਖਕ� ਲਈ ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਨੰੂ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. (PPE) 

ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 
• ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਮਾਸਕ, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਮਾਸਕ ਵੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

o ਵੋਟਰ� ਨੰੂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹਨ� ਵੱਲ� 

ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਨਹ� ਮੋਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
o ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਵੋਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਸਕ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
o ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਿਲਖਤ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ 

ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ((II)(D) ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇਖੋ) 
• ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਕੇ ਸੱੁਟਣ ਯੋਗ ਡੇਲੀ-ਸਟਾਈਲ ਦਸਤਾਨ� , ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ 
ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ 

o ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਜ� ਅੰਤਰਿਕਿਰਆ ਤ� ਬਾਅਦ ਬਦਲੋ 
o ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਨ�  ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹਨ, ਤ� ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 

ਹੱਥ� ਨੰੂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ 
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• ਇੱਕ-ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈ�ਨ 
• ਪ�ਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਪੂਰੇ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ 
ਥਾਵ� ‘ਤੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ� ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ  

• ਉਹਨ� ਵੋਟਰ� ਲਈ ਜੋ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਿਕ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ 

• ਪਲਾਸਿਟਕ ਬੈਰੀਅਰ  
• ਇਹਨ� ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮ.ਜੀ. (MG) ਕੈਮੀਕਲ 70% ਅਲਕੋਹਲ 
ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: 

o ਹਰੇਕ ਵਰਤ� ਤ� ਬਾਅਦ, ਆਈ.ਸੀ.ਐਕਸ. (ICX) ਮਸ਼ੀਨ� 
o ਆਈ.ਸੀ.ਐਕਸ. (ICX) ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 
o ਹਰੇਕ ਵਰਤ� ਤ� ਬਾਅਦ, ਵੋਿਟੰਗ ਬੂਥ 
o ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਿਪ�ੰ ਟਰ, ਡੀ.ਵਾਈ.ਐਮ.ਓ. (DYMO) ਲੇਬਲਰ, 

ਯੂ.ਐਸ.ਬੀ. (USB) ਯੂਿਨਟ, ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਲਟ ਿਪ�ੰ ਟਰ ਵੀ 
o ਛੋਹਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਬੈਲਟ ਬੈਗ  
o ਪਲਾਸਿਟਕ ਬੈਰੀਅਰ: ਿਸਰਫ ਉਦ� ਜਦ� ਇਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਛੋਹ ਲਵੇ, ਇਸ �ਪਰ 

ਿਛੱਕ ਦੇਵੇ, ਜ� ਖੰਘ ਦੇਵ,ੇ ਜ� ਿਬਨ� ਮਾਸਕ ਦੇ ਵੋਟਰ ਤ� ਬਾਅਦ 
o ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਸੇ 
o ਹਰੇਕ ਵਰਤ� ਤ� ਬਾਅਦ, ਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ 
o ਸਟ�ਚੀਅਨ 

ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਨੰੂ ਸਮੱਗਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਡਾਟਾ ਸ਼ੀਟ� (ਐਮ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਸ.) (MSDS) 
ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਿਕਸੀ ਜਲਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ 

ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ।  
 

C. ਖਾਕਾ ਅਤ ੇਸੈ�ਟ-ਅੱਪ:  
• ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ�ਤੀਕ ਟੰਿਗਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਵੇਗਾ ਿਕ ਇੱਕ ਸਮ� ‘ਤੇ 

ਵੋਿਟੰਗ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਿਕੰਨ�  ਲੋਕ� ਨੰੂ ਆਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਇਹਨ� ਿਵੱਚ ਵੋਟਰ, ਿਨਰੀਖਕ, ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ/ਪਿਰਵਾਰ, ਅਤੇ 

ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਿਗਣਤੀ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ 

ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ 1 ਿਵਅਕਤੀ ਪ�ਤੀ 100 ਵਰਗ ਫੁੱ ਟ। ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਿਜਨ� � 
ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ� ੇਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ 
ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਇਹ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ: 
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o ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਿਗਣਤੀ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਜ਼ਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 
ਿਗਣਤੀ ‘ਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ (ਵੱਡੀਆਂ ਜਗ�ਾਵ� ਲਈ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣਗੇ) 

o ਵੋਟਰ� ਵੱਲ� ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਕ-ਰਾਹ�-ਵੋਟ ਬੈਲਟ� ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। 
ਉਹ ਵੋਟਰ ਜੋ ਿਸਰਫ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਬੈਲਟ ਦੇਣ ਆਏ ਹਨ, ਵੋਿਟੰਗ ਖੇਤਰ 
ਿਵੱਚ ਨਹ� ਆ ਸਕਣਗੇ, ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੀ ਵਧੀਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 

ਨਹ� ਕਰਦੇ। ਿਲਫ਼ਾਿਫਆਂ ਨੰੂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ‘ਤੇ 

ਗੰੂਦ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। 
o ਹਰੇਕ ਉਸ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਿਜਸ ਨ�  ਮਾਸਕ ਨਹ� ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 

‘ਤੇ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਮਾਸਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਬੱਿਚਆਂ ਜ� ਹੋਰ 
ਲੋਕ� ਨੰੂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹੋਣ।  

o ਿਨਰੀਖਕ। ਪੋਲ ਵਾਚਰ, ਮਾਨੀਟਰ, ਮੁਿਹੰਮ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ, ਇਹਨ� ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ 
ਵੋਿਟੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਬਨ� ਮਾਸਕ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹ�।  
o ਉਹਨ� ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਨੰੂ, ਿਜਨ� � ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਅਕ ਵਾਧਰਾ ਨਹ� ਹੈ, 

ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਤੰਬੂ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।  
• ਉਹਨ� ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਲਈ, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ, ਸਪਸ਼ਟ 

ਿਨਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕੀਤੇ “ਪ�ਵੇਸ਼” ਅਤੇ “ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ” ਦੇ ਪ�ਤੀਕ ਟੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨ� 
ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਲਈ, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਪ�ਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ/ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, 

ਸਹਾਇਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।  
• ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਸੈ�ਟ-ਅੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਖਾ-ਿਚੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ �ਥੇ ਮੌਜੂਦ 
ਿਰਹ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਅਿਧਕਤਮ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਕੱਥੇ ਖੜ�ੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਟੈਚਮ�ਟ B ਦੇਖੋ) 

• ਨੀਲੀ ਪ�ਟਰ ਟੇਪ ਉਸ ਜਗ�ਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗੀ ਿਜੱਥੇ ਵੋਟਰ� ਨੰੂ ਚੈ�ਕ-ਇਨ ਦੀ ਉਡੀਕ 
ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ ਜ� ਆਈ.ਸੀ.ਐਕਸ. (ICX) ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ 
ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਵੋਿਟੰਗ ਬੂਥ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਜ� ਆਈ.ਸੀ.ਐਕਸ. (ICX) ਯੂਿਨਟ ਦੀ 

ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖੜ�ੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ� ਿਨਸ਼ਾਨ� ਨੰੂ ਵੋਿਟੰਗ 
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ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ (ਬਾਹਰ) ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ� ਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 

ਸਾਡੀ ਚੇਜ਼ਰ ਟੀਮ (ਅੰਦਰ) ਵੱਲ� ਸੈ�ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
• ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਨੰੂ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਤਾਰ� ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟ�ਚੀਅਨ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  
• ਚੈ�ਕ-ਇਨ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੈਲਟ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸੀ.ਵੀ.ਆਰ. (CVR) 

ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਬੈਰੀਅਰ ਸੈ�ਟ-ਅੱਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 

ਵਰਤਣ ਜ� ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਿਟਕਾਣੇ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਬੈਰੀਅਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।  
• ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਿਟਕਾਣੇ ਤ� ਵਾਧੂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜ� ਜੇਕਰ ਉਹ 
ਿਟਕਾਣਾ ਵਾਧੂ 20 ਕੁਰਸੀਆਂ ਪ�ਦਾਨ ਨਹ� ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਤ� ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ.ਆਰ.ਈ. 

(VRE) ਵੱਲ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਵੋਟਰ� 

ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।  
• ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ� ਨੀਤ “ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ” (ਅਟੈਚਮ�ਟ A 

ਿਵੱਚ “S” ਵਜ� ਨ� ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ) ਦਾ ਸੈ�ਟ-ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
• ਹਰੇਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਕਚਰੇ, ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਮਾਸਕ, ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਿਨਆਂ, ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਪੈ�ਨ�, 

ਆਿਦ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।  
• ਬੈਲਟ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜ� ਸੀ.ਵੀ.ਆਰ. (CVR) ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱਲ� ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ-ਵਾਰ 

ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈ�ਨ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੈ�ਕ-ਇਨ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ 
ਰੁਕਾਵਟ� ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖਣ ਵਾਲੇ ਪੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ�ਨ ਵੀ 

ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।  
• ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਨੰੂ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਗਾਈਡ ਬਾਈਡਂਰ ਿਵੱਚ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 

ਿਵਧੀਆਂ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਟੈਚਮ�ਟ C ਦੇਖੋ)। ਚੋਣ 
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਿਦਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮ� ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ�  ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਵਾਪਸ ਨਹ� ਆ ਰਹੇ ਤ� ਰਾਤ ਨੰੂ ਵੀ। ਸਹਾਇਤਾ 
ਅਿਧਕਾਰੀ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ੀਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਬੂਥ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਕਸ. (ICX) 

ਮਸ਼ੀਨ� ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।  
• ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਨੰੂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਠ� ਸ ਸਤ�ਾਵ�, ਸੰਪਰਕ ਿਬੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ, ਅਤੇ 

ਐਚ.ਈ.ਪੀ.ਏ. (HEPA) ਿਫਲਟਰ� ਨੰੂ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  
 

D. ਪ�ਤੀਕ – ਅਟੈਚਮ�ਟ D ਨਮਨੂ�  
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• “ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਿਚਹਰੇ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ”, ਿਤੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ, ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਅਤੇ ਬਾਹਰ  

• ਪ�ਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ/ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪ�ਤੀਕ, ਿਤੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ 
• ਿਨਰੀਖਕ/ਪੋਲ ਵਾਚਰ ਪ�ਤੀਕ, ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ  
• Sacramento ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਤਮ ਲੋਕ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵਾਲੇ 
ਪ�ਤੀਕ, ਜ ੋਿਕ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ Sacramento ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਵੱਲ� ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 
ਹਨ, ਿਤੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ  

• “ਇੱਥੇ ਕਤਾਰ ਲਗਾਓ” ਪ�ਤੀਕ 
• ਵੋਿਟੰਗ ਬੂਥ� ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨੰਬਰ 
• ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪ�ਤੀਕ  

 
E. ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਦੇ ਬਦਲਣ/ਬੰਦ ਹੋ ਜ� ਸੰਬੰਧੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ ਕਾ�ਟੀ ਦੀ 

ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ ਿਵੱਚ ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਸਹੂਲਤ 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ� ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਖੱੁਲ� ਨਾ ਪਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ, ਤ� Sacramento ਕਾ�ਟੀ ਵੱਲ� ਹੇਠ� ਿਲੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: 

• ਬੰਦ ਹੋਏ ਿਟਕਾਣੇ ‘ਤੇ ਸਾਈਨ� ਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ�ਡਿਵੱਚ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏਗੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
ਨਜਦੀਕੀ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ 

• ਦੋ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇਹ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਏਗੀ ਿਕ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਏ ਿਟਕਾਣੇ ਦੇ 
ਬਾਹਰ ਮਨ� ਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗੁਲਾਬੀ ਡਾਕ-ਰਾਹ�-ਵੋਟ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਖੜ�ੇ ਹੋਣ, ਤ�ਿਕ ਉਹਨ� ਲੋਕ� 
ਤ� ਬੈਲਟ ਇਕੱਠ�  ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਜੋ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਬੈਲਟ ਡ�ਪੌ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ 

• ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ, ਵੋਟਰ ਲੁੱ ਕ-ਅੱਪ ਟੂਲ, ਸੈਕਵੋਟ (SacVote) ਐਪ ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ 
ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੀਿਡਆ ਿਰਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ 

• ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਵੀ.ਆਰ.ਈ. (VRE) ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਫ਼ੋਨ ਪ�ਤੀਿਨਧੀਆਂ 
ਨੰੂ ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ 
 

F. ਵੋਟ ਕ�ਦਰ/ਬੈਲਟ ਵਾਪਸੀ। ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਥ� ਤ� ਦੂਜੀ ਥ� ‘ਤੇ ਿਲਜਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ 

ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਨ� ਨੀਤ ਕੀਤੇ ਬੈਲਟ ਟਰ�ਸਪੋਰਟਰ� ਦਸਤਾਨ�  ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਿਟਕਾਣੇ ਜ� 
ਬੈਲਟ ਟਰ�ਸਪੋਰਟਰ ਕੋਲੋ ਨਵ� ਸਮੱਗਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ.ਆਰ.ਈ. (VRE) ਦਾ ਸਟਾਫ਼ 

ਦਸਤਾਿਨਆਂ ਦੀ ਨਵ� ਜੋੜੀ ਪਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੈਲਟ ਟਰ�ਸਪੋਰਟਰ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਜ� ਿਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਏ 
ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤ� ਉਹਨ� ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਫਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਸ ਵਾਹਨ 

ਨੰੂ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।  
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II. ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ (ਪੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀ) 

A. ਭਰਤੀ। ਜੁਲਾਈ 2020 ਿਵੱਚ, Sacramento ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 10,000 ਤ� 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਡ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਉਸ ਕਾਰਡ 
(ਡਾਕ ਿਟਕਟ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ) ਨੰੂ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ� ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ 3 

ਨਵੰਬਰ, 2020 ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ 
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਗ�ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ 
ਇਹਨ� ਚੋਣ� ਪ�ਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵ� ਿਵਅਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਜਆਦਾਤਰ ਿਚੰਤਾਵ� 

ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹ�, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸ� ਸਮਰੱਥਾ ਤ� ਵੱਧ 
ਕੇ, ਇਹ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ�ਗੇ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਾਪਤ “ਸਟ�ਡਬਾਈ” ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਣ ਿਜਨ� � 
ਨੰੂ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਿਟਕਾਿਣਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜ� ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ 

ਬਦਲ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।  
 

B. ਿਸਖਲਾਈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਸਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਜ਼ੀਵੋਟ (EasyVote) 
ਪੋਰਟਲ ਰਾਹ� ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਲਾਈਡ� ਅਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ 

ਵਾਲੀ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ (PowerPoint) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� 
ਦੀ ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਸਖਲਾਈ ਲੋੜ�ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਵੀ.ਆਰ.ਈ. (VRE) ਦੇ 7000 65th 

Street ਵਾਲੇ ਮੱੁਖ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ ਚੈ�ਕ-ਇਨ ਲੈਪਟਾਪ, 
ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਲਟ ਿਪ�ੰ ਟਰ, ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਕਸ. (ICX) ਮਸ਼ੀਨ� ‘ਤੇ ‘ਅਸਲ ਵ�ਗ’ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ 

ਿਸਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਉਪਕਰਨ� ਦਾ ਇੱਕ ਸੈ�ਟ ਿਮਲੇਗਾ। ਅਟੈਚਮ�ਟ E ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ 

‘ਅਸਲ ਵ�ਗ’ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚੋਣ 
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਿਵਖੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 

ਹੈ।  
 
ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19) ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ, ਜ ੋਿਕ Sacramento ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਭਾਗ (Sacramento 
County Department of Personnel Services) ਵੱਲੋ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਅਟੈਚਮ�ਟ 

F)। ਿਨਰੀਖਕ� ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ� ਨੀਤ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ 
ਦੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਹਦਾਇਤ� ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵੀ 
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ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ-ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਸਤਾਖਰ 

ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਉਹਨ� ਨ�  ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।  
 

C. ਟਰੈਿਫ਼ਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਡਊਟੀ ਲਗਾਈ 

ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨ� ਸਹਾਇਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੁਲਾਬੀ ਬੈਲਟ ਬੈਗ ਫੜ� ਕੇ 
ਖੜ� ੇਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤ�ਿਕ ਉਹਨ� ਵੋਟਰ� ਤ� ਬੈਲਟ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੋਟ 

ਕੀਤੇ ਬੈਲਟ ਡ�ੌਪ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ 
ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਗੇ ਿਕ ਇੱਕ ਸਮ� ‘ਤੇ ਵੋਿਟੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਕੰਨ�  ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ 
ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 

ਕਰਨਗੇ, ਿਜਸ ਨ�  ਇਹ ਨਹ� ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨ� ਸਹਾਇਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨ�  ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ 
ਦੀ ਡੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲਾਸਿਟਕ ਬੈਜ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਹਨ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ 

ਵਜ� ਦਰਸਾਏਗਾ। ਸਹਾਇਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੇ ਿਲਫ਼ਾਫ ੇ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ� ਦੀ ਜ�ਚ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਕੋਲ ਵੋਟਰ� ਲਈ ਗੰੂਦ ਉਪਲਬਧ 

ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਦਸਤਾਨ�  ਅਤੇ ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ� ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੌਰਾਨ ਜ� ਿਕਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ 

ਇਹਨ� ਨੰੂ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।  
 

D. ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਿਥਤੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਮੱੁਢਲੀਆਂ ਚੋਣ� ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਗਰਮ 

ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਹਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤ�, ਚੋਣ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਹਸ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰ� ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ� ਦੇ ਸੁਨ� ਿਹਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ� ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰ� 
ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਸੈ�ਟ ਉਮੀਦ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਅਸ� ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਹਲਾਤ� 

‘ਤੇ ਠੱਲ� ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੁਕਤੇ ਦੇਣ �ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�। 
Sacramento ਕਾ�ਟੀ ਵੱਲ� ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਗਾਈਡ ਬਾਈਡਂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਲਾਤ� ਦੀ 
ਤੀਬਰਤਾ ਨੰੂ ਘਟਾ ਪਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਕ�ੇਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਧ� ਨੰੂ ਵੀ 

ਸੰਿਮਿਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਅਟੈਚਮ�ਟ G)। 
 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਅਿਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਿਟਕਾਣੇ ਕਾ�ਟੀ ਸ਼ੈਿਰਫ਼ ਅਤੇ 

ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ� (City Police Departments) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਿਲਸ ਜ� 
ਸ਼ੈਿਰਫ਼ ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ� ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਖਤਰਾ ਜ� ਲੜਾਈ ਪੈਦਾ 

ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜ ੋਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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II. ਬੈਲਟ ਡ�ੌਪ-ਔਫ਼ ਬੌਕਸ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ। Sacramento ਕਾ�ਟੀ ਵੱਲ� ਕਾ�ਟੀ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਡ�ੌਪ ਬੌਕਸ� ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਰਆਨ�  ਅਤੇ ਿਰਟੇਲ ਸਟੋਰ ਚੇਨ� 

ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ (Raley’s)/ਬੈਲ-ਏਅਰ (Bel-Air) ਵੱਲ� ਅਿਧਕਿਰਤ ਬੈਲਟ ਡ�ੌਪ 

ਬੌਕਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਪ�ਗਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਵੀ.ਆਰ.ਈ. (VRE) ਵੱਲ� Sacramento 

ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨ� ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੀ.ਆਰ.ਈ. (VRE) ਵਲ� 

Sacramento ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ�ੇਰੀਆਂ (Sacramento Public Libraries) ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰੀ 

ਦਫ਼ਤਰ� ਨਾਲ ਬੈਲਟ ਡ�ੌਪ ਬੌਕਸ ਨੰੂ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ 

ਟੀਚਾ ਹੈ ਿਕ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 58 ਬੈਲਟ ਡ�ੌਪ ਬੌਕਸ ਿਟਕਾਣੇ ਖੁਲ�ੇ  ਹੋਣ। 
ਦੋ 24-ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਖੱੁਲ�ੇ  ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਬੌਕਸ ਵੀ.ਆਰ.ਈ. (VRE) ਅਤੇ ਿਸਟਰਸ 

ਹਾਈਟਸ ਿਸਟੀ ਹਾਲ (Citrus Heights City Hall) ਿਵਖੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।  
 

ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਨੰੂ ਵੀ.ਆਰ.ਈ. (VRE) ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ 

ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾ�ਟੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ� ਦੇ 

ਡਾਕ-ਰਾਹ�-ਵੋਟ ਪੈਕਟ� ਿਵੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  

ਿਜਵ� ਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਡਾਕ ਿਵਭਾਗ (United States Postal Service) ਿਵਵਾਦ ਿਵੱਚ 

ਿਘਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੀ.ਆਰ.ਈ. (VRE) ਵੱਲ� ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 

ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਿਜਵ�-ਿਜਵ� ਨਵੰਬਰ ਨ� ੜੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, 

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਚੰਤਾਵ� ਨ�  ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ�� ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵੀ.ਆਰ.ਈ. 

(VRE) ਵੱਲ� ਵੱਧ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਬੈਲਟ ਡ�ੌਪ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਬੌਕਸ ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਬੈਲਟ ਿਪੱਕ-ਅੱਪ 

ਿਮਆਰ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਮ� ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨਯਿਮਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬੌਕਸ� ਅਤੇ ਿਪੱਕ-ਅੱਪ 

ਬੈਲਟ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਅਸ� ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ� ਨੰੂ ਵੀ.ਆਰ.ਈ. (VRE) ਦੇ ਬੈਲਟ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਵੈਟ� ਿਵੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦੇ ਹ�, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦ� ਜਦ� ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 

ਵੀ.ਆਰ.ਈ. (VRE) ਇੰਨ�  ਕੰਮ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਪਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ� ਨੰੂ 

ਵੀ.ਆਰ.ਈ. (VRE) ਦੀ ਤਰਫ� ਬੈਲਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਿਤਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਵ� 

ਿਕ ਬੈਲਟ ਡ�ੌਪ ਬੌਕਸ ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਿਤਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ� ਦੇ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਵ�ਟ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਕੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ 

https://www.sos.ca.gov/administration/regulations/current-regulations/elections/emergency-vbm-ballot-drop-boxes-and-vbm-drop-locations/
https://www.sos.ca.gov/administration/regulations/current-regulations/elections/emergency-vbm-ballot-drop-boxes-and-vbm-drop-locations/
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ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਿਤਆਰ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੈਲਟ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਵ�ਟ ਦੀ 

ਮਨਜੂਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਵੋਟਰ� ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ 

ਸਾਡੇ ਕਨੰੂਨ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।   

III. ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ 

A. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੈ�ਟ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਰਗੋਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਧਾਰਨ ਯੋਜਨਾ। ਪੂਰੇ ਅਪ�ੈਲ ਅਤੇ 

ਮਈ ਦੌਰਾਨ, ਵੀ.ਆਰ.ਈ. (VRE) ਵੱਲ� 7000 65th Street ਿਵਖੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਾਹੌਲ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

• ਜਦ� ਤੱਕ ਪਲੈਕਸੀਗਲਾਸ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ, 

ਉਦ� ਤੱਕ ਅੱਗਲੇ ਕਾ�ਟਰ ‘ਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਪਲਾਸਿਟਕ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਉਣਾ 

• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜਗ�ਾਵ� ਿਵਚਕਾਰ ਪਲਾਸਿਟਕ 

ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਫ਼ੋਨ ਬ�ਕ ਲਈ ਕਸਟਮ ਬੈਰੀਅਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

• ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ� ਦੇ ਖੜ�ੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਥਾਵ� ਲਈ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ 

• ਇੱਕ ਮਨ� ਨੀਤ ਕੀਤਾ ਪ�ਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਅਤੇ ਮਨ� ਨੀਤ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ 

• ਕਤਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਾਹਕ� ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟ�ਚੀਅਨ  

• ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਮਾਸਕ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ 

ਛੋਟ ਹੈ ਜ ੋਆਪਣੇ ਡੈਸਕ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜ� ਿਕਸੀ ਦੂਸਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� 6 ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 

‘ਤੇ ਹੈ। ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਲੈਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 

ਹਰੇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬ�ੇਕ ਲਵੇ।  
• ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ/ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਅਿਧਕਤਮ ਸੰਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ 

ਸਾਈਨ� ਜ (ਹਰ 100 ਵਰਗ ਫੁੱ ਟ ਲਈ 1 ਿਵਅਕਤੀ) 

• ਗਾਹਕ� ਲਈ ਮਾਸਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਈਨ� ਜ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 

ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਨ� � ਨ�  ਮਾਸਕ ਨਹ� ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। 
1. ਉਹ ਗਾਹਕ ਿਜਨ� � ਨ�  ਮਾਸਕ ਨਹ� ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨ� ਲਈ 

ਪਲਾਸਿਟਕ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਰਿਹਣਾ, 6 ਫੁੱ ਟ ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ, ਜ� ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ 

ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  
• ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. (CDC) ਕੋਿਵਡ (COVID) ਪੋਸਟਰ  

• ਲੌਬੀ ਿਵੱਚ ‘ਨੰਬਰ-ਲਵੋ’ ਿਸਸਟਮ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ 
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• ਪੂਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਗਏ 

• ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (ਅਟੈਚਮ�ਟ H) 

1. ਯੂ.ਐਸ. (US) ਓ.ਐਸ.ਐਚ.ਏ.(OSHA) ਦੇ ਸੰਕਟ ਸੰਚਾਰ ਿਮਆਰ� 

(Hazard Communication Standard) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਮੱਗਰੀ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਡਾਟਾ ਸ਼ੀਟ (ਐਮ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਸ.) (MSDS) ਲੋੜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਿਲਆਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਵ� ਰਸਾਇਿਣਕ ਪਦਾਰਥ� ਦਾ 

ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ (ਐਮ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਸ.) (MSDS) 

ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਿਕਸੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਹੋ ਿਰਹਾ ਤ� ਉਸਨੰੂ ਘਰ ਰਿਹਣ 

ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਮਪਾਨ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦਾ ਹਾਲੇ 

ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ� ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟਰ� ਦਾ 

ਰਿਜਸਟਰਾਰ Sacramento ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ 

ਸਰਗਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।  
 
B. ਬੈਲਟ ਪ�ਿਕਿਰਆ। ਹੁਣ ਜਦ� ਿਕ ਬੈਲਟ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਚੋਣ� ਦੇ ਿਦਨ ਤ� 29 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਸ਼ੁਰੂ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤ� ਵੀ.ਆਰ.ਈ.(VRE) ਵੱਲ� ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੱੁਕੇ ਬੈਲਟ� ‘ਤੇ 

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਸਮ� ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਲਟ� ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮਾਤਰਾ 

ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਟੈਚਮ�ਟ I ਇਸ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਅਿਧਕਤਮ 

ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਹਰ ਸਮ� ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬੈਲਟ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੋਣ� ਸੰਬੰਧੀ 
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਭਾਸੀ ਅਤੇ ਲਾਈਵ-ਸਟ�ੀਿਮੰਗ ਿਵਕਲਪ ਹਾਲੇ 

ਸਮੀਿਖਆ-ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ� ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਪੋਰਟੇਬਲ ਪਲਾਸਿਟਕ ਬੈਰੀਅਰ ਅਤੇ 

ਪੀ.ਪੀ.ਈ. (PPE) ਉਪਲਬਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਤ-ਸੰਿਗ�ਹ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ 

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  
 
C. ਿਨਰੀਖਕ/ਮੀਿਡਆ। ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕ�ਦਰ� ਿਵੱਚ, ਿਨਰੀਖਕ ਅਤੇ ਮੀਿਡਆ ਲਈ ਹਰ ਸਮ� ਮਾਸਕ 

ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀ.ਆਰ.ਈ. (VRE) ਿਵਖੇ, ਉਹਨ� ਿਨਰੀਖਕ� ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ 

ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਵੱਚ 15 ਿਮੰਟ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ� ਲਈ ਰਿਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ 
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ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀ.ਆਰ.ਈ. (VRE) ਵੱਲ� ਿਫ਼ਲਹਾਲ ਅਿਜਿਹਆਂ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਰਿਹਆ ਹੈ, ਿਜਨ� � ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਨਾ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਿਜਵ� ਿਕ ਆਭਾਸੀ ਟੂਰ, ਚੋਣ� ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਿਗਣਤੀ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਨੰੂ ਲਾਈਵ ਸਟ�ੀਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਿਦਵਾਰ ਜ� ਵੱਡੀ ਸਕ�ੀਨ ‘ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਨੰੂ 

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਨਰੀਖਕ� ਅਤੇ ਮੀਿਡਆ ਵੱਲ� ਪਿਹਲ� ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ ਲੈਣਾ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਿਸੱਧਾ ਆ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਕੁਝ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵ� ਹੋਣਗੀਆਂ, ਿਜੱਥੇ ਿਨਰੀਖਕ� ਅਤੇ ਮੀਿਡਆ ਨੰੂ ਖੜ�ੇ ਹੋਣ ਲਈ ਿਕਹਾ 

ਜਾਵੇਗਾ।  

IV. ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਸਨੁ� ਹਾ ਸੇਵਾ   

A. ਡਾਕ ਰਾਹ� ਵੋਟ: ਸਾਰ ੇਡਾਕ ਰਾਹ� ਵੋਟ ਪੈਕਟ� ਿਵੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ: 
• ਵੋਟਰ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ  
• ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਲਾਬੀ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ਾ  

• “ਮ� ਵੋਟ ਕੀਤਾ” ਵਾਲਾ ਸਿਟੱਕਰ ਇਨਸਰਟ 

•  ‘ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕਰੋ’ ਇਨਸਰਟ (ਨਵ�) ਅਟੈਚਮ�ਟ J 
ਵੋਟਰ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ ਡਾਕ ਜ� ਬੈਲਟ ਡ�ੌਪ ਬੌਕਸ ਰਾਹ�, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀ.ਆਰ.ਈ. (VRE) ਵੱਲ� ਸੰਯਕੁਤ ਰਾਜ ਦੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ 

(United States Postal Service) ਨਾਲ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਕ ਰਾਹ� ਵੋਟ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਵੋਟ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ 

ਿਨਯੰਤਰਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਉਪਾਅ, ਿਕਸੀ ਵੀ ਵੀ.ਆਰ.ਈ. (VRE) ਪਹੰੁਚ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਲਈ 

ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱੁਖ ਿਬੰਦੂ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਗੇ।  
 
B. https://elections.saccounty.net/Pages/accessiblevbm.aspxਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਡਾਕ 

ਰਾਹ� ਵੋਟ (ਏ.ਵੀ.ਬੀ.ਐਮ.)  (AVBM)। ਚੋਣ� ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤ� 29 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ 

ਹੋਏ ਇਹ ਿਵਕਲਪ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ� ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ 

ਸਰਗਰਮ ਮੁਿਹੰਮ ਜ� ਪਹੰੁਚ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਿਕ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲ� ਫ਼ੋਨ 

ਜ� ਈਮੇਲ ਰਾਹ� ਇਹ ਿਵਕਲਪ ਵੋਟਰ� ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ� ਉਹ ਫੌਜੀ/ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਨਾ ਹੋਣ, 

ਜ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਕੋਈ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੀ.ਆਰ.ਈ. (VRE) ਵੱਲ� ਇਸ ਿਵਕਲਪ ਨੰੂ ਚੋਣ� ਨ� ੜੇ 

https://elections.saccounty.net/Pages/accessiblevbm.aspx
https://elections.saccounty.net/Pages/accessiblevbm.aspx
https://elections.saccounty.net/Pages/accessiblevbm.aspx
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ਆਉਣ ‘ਤੇ, 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤ� ਬਾਅਦ, ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜਦ� ਵੋਟਰ� 

ਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਬੈਲਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਮ� ਨਾ ਬੱਿਚਆ ਹੋਵੇ। ਯੂ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ. (USPS) ਦੇ ਨਾਲ 

ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਥਤੀ ਇਸ ਿਵਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੁਨ� ਹੇ ਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 
ਏ.ਵੀ.ਬੀ.ਐਮ. ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵਾਕ-ਪ�ਪੰਚ (Verbiage) ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, 

ਿਜੱਥੇ ਵੋਟਰ ਇਸ ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਈ ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19) ਨੰੂ ਇੱਕ 

ਿਵਕਲਪ ਵਜ� ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਬਲਕੁਲ ਸਟੀਕ ਵਾਕ ਪ�ਪੰਚ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡੈਮੋ 

ਸਾਈਟ ਦੇਖੋ।  
 
C. ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ�। ਵਟੋਰ� ਨੰੂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਪੂਰਵ 

ਧਾਰਨਵ� ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਨ� ਿਟਸ ਡਾਕ 

ਰਾਹ� ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੀ.ਆਰ.ਈ. (VRE) ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਵੋਟਰ� ਨੰੂ ਹੇਠ� ਿਲੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: 

• ਸਾਫ਼ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਪਾਉਣ ਲਈ 

• ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜੁੱ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ 

• ਚੈ�ਕ ਇਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾ�ਟੀ ਦੀ ਵੋਟਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੋਿਟੰਗ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਬਤਾਏ ਜਾਣ 

ਵਾਲੇ ਸਮ� ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਮੂਨਾ ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਅਯੋਗਤਾ ਜ� ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 

ਤ� ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ  

ਵੀ.ਆਰ.ਈ. (VRE) ਵੱਲ� Sacramento ਿਕੰਗਜ਼ (Sacramento Kings) ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ� ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਜਲਦੀ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਬਾਰੇ 

ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ�ਿਕ ਚੋਣ� ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਖੜ�ੇ ਹੋਣ ਤ� ਬਿਚਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਿਟੰਗ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ 

ਇੱਕ ਸਮ� ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਰ� ਨੰੂ ਆਉਣ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਤਾਰ� ਦਾ ਲੱਗਣਾ 

ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੈ।  
 
 
D. ਪਹੁੰ ਚ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਰਾਲੇ। ਿਕ�ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19) ਦੇ ਚੱਲਿਦਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਇਵ�ਟ� ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਿਪਆ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਚੋਣ�, ਇਸ ਲਈ 

https://sites.omniballot.us/06067/demo/app/home?pid=2
https://sites.omniballot.us/06067/demo/app/home?pid=2
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ਵੀ.ਆਰ.ਈ. (VRE) ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਟੀਮ ਵੱਲ� ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਚੋਣ� ਦਾ ਸੁਨ� ਹਾ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ 

ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹਨ� ਉਪਰਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 
• ਕਿਰਆਨ�  ਦੇ ਸਟੋਰ� ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਵੰਡਣਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਅਿਜਹੇ ਖੇਤਰ� ਦੇ 

ਜਾਤੀਗਤ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਿਪੱਛਲੀਆਂ ਚੋਣ� ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 

ਵੋਟ� ਪਈਆਂ ਸਨ 

• ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ (COVID) ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 

ਸਾਈਟ� ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਵੰਡਣਾ 

• ਸਕੂਲ� ਨੰੂ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣਾ  

• ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ� ਨੰੂ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣਾ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ  

• ਅਿਜਹੇ ਆਭਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਵ�ਟ� ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਿਜੱਥੇ ਭਾਵ� ਦੋ ਿਮੰਟ ਲਈ ਹੀ 

ਸਹੀ, ਅਸ� ਆਗਾਮੀ ਚੋਣ� ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ 
• ਸਥਾਨਕ ਿਪੰਟ ਅਤੇ ਈ-ਸੂਚਨਾ-ਪੱਤਰ� ਨੰੂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ  

• ਜੇਲ��, ਹਸਪਤਾਲ�, ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ�, ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗਮਈ ਜੀਵਨ ਿਬਤਾਉਣ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਿਵੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਵੈ�ਬੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣੇ 

• ਸਾਡੀ ਸ�ਝੀ ਮੀਿਡਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ El Dorado, Nevada, Placer, San 

Joaquin, Stanislaus, Sutter, Yolo ਅਤੇ Yuba ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾ�ਟੀ 

ਪਹੰੁਚ ਤਾਲਮੇਲ। ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ 30 ਸਿਕੰਟ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਨ� ਹੇ, 

ਿਡਜੀਟਲ ਿਵਿਗਆਪਨ, ਅਤੇ ਮੀਿਡਆ ਇਵ�ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਪੱਛਮੀ Sacramento ਦੇ ਡਾਕਘਰ ਿਵਖੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੰੂ ਇੱਕ “ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ” ਇਵ�ਟ 

ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਜਲਦ ਦੀ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।।  
• Sacramento ਵੱਲ� ਚੋਣ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅੰਤਕਾ C ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ 

ਸਮਾਨ ਮੀਿਡਆ ਭਾਈਵਾਲ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤ� 

ਇਲਾਵਾ ਿਪ�ੰ ਟ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣ ਲਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਿਡਆ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਝੀ 

ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲੇਿਵਕ ਚ�ਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ (Slavic Chamber of 

Commerce) ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

https://elections.saccounty.net/Documents/EAP%20-%202019/Appendix%20C--Media%20Partners%20Draft.pdf
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• Sacramento ਿਕੰਗਜ਼ (Sacramento Kings) ਵੱਲ� ਖੇਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ 

(Regional Transit) ਨਾਲ ਿਵਿਗਆਪਨ� ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ� ਵਾਲੇ 

ਿਦਨ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  
 

E. ਟੂਲਿਕੱਟ ਅਤੇ ਸਰੋਤ: 
• ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ� ਨਵੰਬਰ ਸਧਾਰਨ ਟੂਲਿਕੱਟ 

• Sacramento ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱਚ ਡਾਕ-ਰਾਹ�-ਵੋਿਟੰਗ 

https://elections.saccounty.net/VoteCenters/Pages/Vote-Center-Resources.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=1KY7YbdZozA&feature=youtu.be
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ਅਟੈਚਮ�ਟ A – ਸੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਜੀ. (CVIG) ਪ�ਤੀਕ ਦਾ ਨਮੂਨਾ 
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ਅਟੈਚਮ�ਟ B – ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਖਾਕੇ ਦਾ ਨਮਨੂਾ 
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ਅਟੈਚਮ�ਟ C – ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਨੰੂ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� 
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ਅਟੈਚਮ�ਟ D – ਵੋਟ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਪ�ਤੀਕ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ� (ਫਾਈਨਲ ਨਹ�) 
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ਅਟੈਚਮ�ਟ E – ਚੋਣ ਅਧਕਾਰੀ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਖਾਕਾ 
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ਅਟੈਚਮ�ਟ F – ਕੋਿਵਡ (COVID) ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਨਮੂਨਾ 
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ਅਟੈਚਮ�ਟ G – ਹਾਲਾਤ� ਨੰੂ ਠੱਲ� ਪਾਉਣ ਦੇ ਨੁਕਤ ੇ
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ਅਟੈਚਮ�ਟ H – ਵੀ.ਆਰ.ਈ. (VRE) ਦੀ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ 
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ਅਟੈਚਮ�ਟ I – ਬੈਲਟ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਕਾ 
 

 


	I. ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ
	A. ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ
	B. ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. (PPE) ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
	C. ਖਾਕਾ ਅਤੇ ਸੈੱਟ-ਅੱਪ:

	II. ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀ)
	III. ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ
	IV. ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਸੇਵਾ
	A. ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ: ਸਾਰੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ:
	E. ਟੂਲਕਿੱਟ ਅਤੇ ਸਰੋਤ:
	ਅਟੈਚਮੈਂਟ A – ਸੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਜੀ. (CVIG) ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਾ ਨਮੂਨਾ
	ਅਟੈਚਮੈਂਟ B – ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਾਕੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ
	ਅਟੈਚਮੈਂਟ C – ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ
	ਅਟੈਚਮੈਂਟ D – ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ (ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ)
	ਅਟੈਚਮੈਂਟ E – ਚੋਣ ਅਧਕਾਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਖਾਕਾ
	ਅਟੈਚਮੈਂਟ F – ਕੋਵਿਡ (COVID) ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਨਮੂਨਾ
	ਅਟੈਚਮੈਂਟ G – ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ
	ਅਟੈਚਮੈਂਟ H – ਵੀ.ਆਰ.ਈ. (VRE) ਦੀ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ
	ਅਟੈਚਮੈਂਟ I – ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਕਾ


