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ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ
ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1855 ਜਵਿੱ ਚ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੈਂਟਲ
ਰ ਵੈਲੀ ਜਵਿੱ ਚ
ਸਜਥਤ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2021 ਤਿੱ ਕ, ਇਿੱ ਥੋਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ 121,048 ਸੀ।

2002 ਜਵਿੱ ਚ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਰਜਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਜਵਿੱ ਚ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ
ਜਗਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ (Vote by Mail, VBM) ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ
ਸੂੰ ਜਖਆ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਰਜਜਸਟਰਡ ਜਕਜਰਆਸ਼ੀਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ 77.45% ਹੈ।

2016 ਜਵਿੱ ਚ, ਸੈਨੇਟ ਜਬਲ 450 ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਜਧਜਨਯਮ (Voter’s Choice Act, VCA) ਦਾ ਜਨਰਮਾਣ
ਕੀਤਾ। VCA ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਜਹਤ, ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ (VBM) ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਜਵਿੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰੂੰ ਪ੍ਰਾਗਤ ਪ੍ੋਜਲੂੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈ ਣਗੇ। VCA ਚੋਣ ਮਾਡਲ ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਲਈ 2022
ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ਕਰਜਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਨੇ VCA ਮਾਡਲ ਨੂੰ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗ ਕਰ ਜਦਿੱ ਤਾ ਹੈ।
ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਹਯੋਗ ਜਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਹੋਰ VCA ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ
ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਸਿੱ ਖੇ ਗਏ ਪ੍ਾਠ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਿੱ ਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ
(Election Administration Plan, EAP) ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ EAP ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਜਕ ਅਸੀਂ VCA ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਕਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਵਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ

ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਕਵੇਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਜਵਿੱ ਚ ਹਰੇਕ
ਜਕਜਰਆਸ਼ੀਲ ਰਜਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇਿੱ ਕ ਬੈਲਟ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਜਨਾ ਜਵਿੱ ਚ ਜਵਅਕਤੀਗਤ
ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਕੇ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਆਉਟਰੀਚ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ, ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਜਖਆ ਦੇ ਉਪ੍ਾਅ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਚੀ, ਅਤੇ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਜਵਿੱ ਚ ਸੀਮਤ ਜਨਪ੍ੁੂੰ ਨਤਾ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਪ੍ਾਹਜ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਕ ਜਕਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਭਜਵਿੱ ਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ ਕਰਨ

ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਟਿੱ ਪ੍ਣੀ ਲਈ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ (Secretary of State, SOS) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਵਿੱ ਚ
ਭੇਜਜਆ ਜਾਏਗਾ। SOS ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਅਤੇ ਆਉਟਰੀਚ ਦੇ ਜਹਿੱ ਸੇ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਜੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਜਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਜਸਫਾਜਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਜਵਿੱ ਖ ਜਵਿੱ ਚ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਜਸਟਰਾਰ
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਜਸਟਰਾਰ (Registrar of Voters, ROV) ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਿੱਫਟਵੇਅਰ (Election
Systems and Software, ES&S) ਤੋਂ EVS ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਰਤੋਂ
ਜਵਿੱ ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਿੱਫਟਵੇਅਰ (ES&S), ExpressVote ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਮਾਰਜਕੂੰ ਗ ਉਪ੍ਕਰਣ, DS200
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ਟੈਬੁਲੇਟਰ, ਅਤੇ ES&S ਬੈਲੋਟਾਰ ਬੈਲਟ ਜਪ੍ਰੂੰ ਜਟੂੰ ਗ ਜਸਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ
DemocracyLive ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਯੋਗ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਜਸਸਟਮ (Remote Accessible Vote by Mail System, RAVMB)
ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਵੀ ਉਪ੍ਲਿੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਯੋਗ VBM ਬੈਲਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ
ਸਾਰੇ ਜਕਜਰਆਸ਼ੀਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਤੋਂ 29 ਜਦਨ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਸ਼ੁਰ ਕਰਜਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਿੱ ਕ ਬੈਲਟ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਜਆ ਜਾਏਗਾ।
ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ-ਜਟਕਟ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੈਲਟ ਵਾਪ੍ਸੀ ਜਲਫਾਫਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਮੇਰਾ ਬੈਲਟ ਜਕਥੇ ਹੈ? ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਅਜਜਹਾ ਬੈਲਟ ਟਰੈਜਕੂੰ ਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬੈਲਟ ਦੀ
ਸਪ੍ੁਰਦਗੀ ਸਜਥਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪ੍ਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂਜਕ ਇਹ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਜਸਟਰਾਰ
ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਨ-ਅਪ੍ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਆਪ੍ਣੇ ਬੈਲਟ ਬਾਰੇ
ਆਟੋਮੈਜਟਕ ਈਮੇਲਾਂ, SMS (ਟੈਕਸਟ), ਜਾਂ ਵੌਇਸ ਕਾਿੱਲ ਨੋਟੀਜਫਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪ੍ਣੇ VBM ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ
ਜਦੋਂ ਜਕ ਉਹ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਗਜਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੂੰ ਨਾਂ ਸੌਖਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੈਲਟ ਜਕਥੇ

ਹੈ? ਇਿੱ ਕ ਸੁਰਿੱਜਖਅਤ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਬੈਲਟ ਦੇ ਜਲਫਾਜਫਆਂ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਸਟਮ ਚੋਣ
ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ (U.S. Postal Service, USPS) ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸੂੰ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂਜਕ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀ VBM ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਇੂੰ ਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮੇਲ ਬਾਰਕੋਡਸ (Intelligent Mail
barcodes, IMb) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਇਿੱ ਕ 65-ਬਾਰ USPS ਬਾਰਕੋਡ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕ ਦੀ ਛਟਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ
ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਜਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਕ ਦੇ ਜਸਸਟਮ ਜਵਿੱ ਚ ਆਪ੍ਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਡਾਕ ਦੇ ਜਹਿੱ ਜਸਆਂ

ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ IMb ਜਲਫਾਫੇ 'ਤੇ ਜਪ੍ਰੂੰ ਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਿੱ ਕਾ ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜਕ ਮੇਜਲੂੰਗ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਲਬੌਕਸ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਜਾਏ। IMb ਸੁਰਿੱਜਖਆ ਨੂੰ ਜਬਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਚਤਮ
ਪ੍ਿੱ ਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਘੂੰ ਟੇ
ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ (Voting Assistance Centers, VAC) ਉੱਚ ਪ੍ਿੱ ਧਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ-ਐਤਵਾਰ
ਸਮੇਤ 11 ਜਦਨਾਂ (ਚੋਣ ਜਦਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਦਨ ਤੋਂ 10 ਜਦਨ ਪ੍ਜਹਲਾਂ) ਜਾਂ 4 ਜਦਨ (ਚੋਣ ਜਦਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਦਨ ਤੋਂ 3 ਜਦਨ ਪ੍ਜਹਲਾਂ) ਖੁਿੱ ਲਹੇ
ਰਜਹਣਗੇ। ਹਰੇਕ 10,000 ਰਜਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਇਿੱ ਕ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜੋ ਕੁਿੱ ਲ
13 ਚਾਰ ਜਦਨਾਂ VAC ਅਤੇ 3 ਜਗਆਰਾਂ ਜਦਨਾਂ ਦੇ VAC ਲਈ ਅਨੁਮਾਜਨਤ ਹੈ।
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ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸਾਂ ਲਈ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਚਾਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਨਤਕ
ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ, ਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਇਜਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘਿੱ ਟ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਆਬਾਦੀ ਕੇਂਦਰ, ਘਿੱ ਟ
ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਘਿੱ ਟ ਜਗਣਤੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਅਪ੍ਾਹਜ ਵੋਟਰ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿੱ ਡੀਆਂ ਦੀ ਘਿੱ ਟ ਮਲਕੀਅਤ ਦਰਾਂ
ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜੋ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਰਜਜਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਜਦਨ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ,
ਭਗੋਜਲਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਿੱਗ-ਥਲਿੱਗ ਅਬਾਦੀ, VAC ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਾਰਜਕੂੰ ਗ, ਦਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ, ਜਜਸ ਲਈ ਜਕਸੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ
ਕਾਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਕਸੇ VAC ਤਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਪ੍ਾਹਜ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਜਵਕਲਪ੍ੀ ਤਰੀਕਾ, ਟਰੈਜਫਕ
ਪ੍ੈਟਰਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ VAC ਦੀ ਜਰਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਜਗਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਜਸਟਰਾਰ

ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਜਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ, ਜਦਲਚਸਪ੍ੀ ਵਾਲੇ ਸਮਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪ੍ਾਹਜ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਤੋਂ
ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰਨਗੇ।
ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰੂੰ ਪ੍ਰਾਗਤ ਪ੍ੋਜਲੂੰਗ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਰਸੀਡ
ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਬਣੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੱ ਚ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕੋਈ
ਵੋਟਰ ਇਿੱ ਕ ਨਵਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਵਾਪ੍ਸੀ ਦੇ ਜਲਫ਼ਾਫਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ/ਗੀ, ਵੋਟ ਪ੍ਾਏ ਗਏ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ
ਬੈਲਟ (VBM) ਨੂੰ ਡਰੌਪ੍ ਕਰ ਸਕੇਗਾ/ਗੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ/ਗੀ, ADA ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਯੋਗ ਉਪ੍ਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਜਦਆਂ
ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਜਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ/ਗੀ, ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਰਜਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ/ਗੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਾ ਸਕੇਗਾ/ਗੀ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਆਰਜੀ
ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਾ ਸਕੇਗਾ/ਗੀ।
ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਜਰਅਲ-ਟਾਈਮ ਜਵਿੱ ਚ VoteCal, ਰਾਜ ਜਵਆਪ੍ੀ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ
ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਅਪ੍ਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸੁਰਿੱਜਖਅਤ ਸੂੰ ਚਾਰ ਜਲੂੰਕ ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਰਜਜਸਟਰਾਰ ਔਫ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ES&S ExpressVote ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਮਾਰਜਕੂੰ ਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਬਥ ਵੀ
ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ
ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਇਿੱ ਕ ਬੈਲਟ ਔਨ ਜਡਮਾਂਡ (Ballot on Demand, BOD) ਜਪ੍ਰੂੰ ਟਰ ਮੌਜਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਵਰਸ ਨੂੰ ਜਸਖਲਾਈ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ
ਅਤੇ ਜੇ ਜਪ੍ਰੂੰ ਟਰ ਸਬੂੰ ਧੀ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਜਪ੍ਰੂੰ ਜਟੂੰ ਗ ਦੀ ਜਰਰਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਕਅਪ੍
BOD ਜਪ੍ਰੂੰ ਟਰ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਸੁਰਿੱਜਖਅਤ ਸਟੋਰੇਜ, ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਿੱ ਡੀ ਦੀ ਜਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੜੀ ਚੇਨ ਸਮੇਤ
ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਟੋਕਲ
ੋ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰਿੱਜਖਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਖਲਾਈ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਉਂਟੀ ਅਜਜਹੇ ਚੋਣ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ
ਜੋ ਸਪ੍ੈਜਨਸ਼, ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ, ਹਮੌਂਗ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਮੀਅਨ ਜਵਿੱ ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ (ਚੋਣ ਕੋਡ §14201). ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ
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ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ, ਹਮੌਂਗ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਮੀਅਨ ਜਵਿੱ ਚ ਉਜਚਤ ਸੂੰ ਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਤਜਕਰਤੀ ਬੈਲਟ ਉਪ੍ਲਿੱਬਧ
ਹੋਣਗੇ। ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਬੂੰ ਧੀ ਅਜਧਕਾਰ ਅਜਧਜਨਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 203 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਜਧਤ ਸਾਰੀ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਬੈਲਟ
ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਸਪ੍ੈਜਨਸ਼ ਜਵਿੱ ਚ ਉਪ੍ਲਿੱਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ

ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ੋਲ ਵਰਕਰ (Multilingual Virtual Poll Worker , MVP) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੁਆਜਲਟੀ
ਦੇ ਦੁਭਾਜਸ਼ਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਤਰੀਕਾ MVP ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਜਜਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। MVP ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਆਈਪ੍ੈਡ ਹੈ
ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਸਪ੍ੀਕਰ ਨਾਲ ਰੋਜਲੂੰਗ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਲਜਗਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ - ਵੋਟਰ ਦੀ ਮਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵਿੱ ਚ ਜਰਅਲ-ਸਮੇਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਜਸ਼ਤ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂੰ ਚਾਜਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜਡਓ ਜਰਮੋਟ ਜਵਆਜਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਜਕਫਾਇਤੀ
ਕੀਮਤ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਦੇ ਮੁਿੱ ਜਦਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਬਟਨ ਦੇ ਛਹਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੂੰਤ ਸੂੰ ਚਾਰ ਲਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ
ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਦੇਸ਼ ਜਵਆਪ੍ੀ ਨੈਟਵਰਿੱ ਕ ਤਿੱ ਕ ਤੁਰੂੰਤ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਐਗਜਜਜਬਟ A ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਰੀ ਸਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ
ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।)

ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਘੂੰ ਟੇ
ਹਰੇਕ 15,000 ਰਜਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਇਿੱ ਕ (1) ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸ ਹੋਣਾ ਜਰਰੀ ਹੈ, ਜਜਿੱ ਥੇ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਲ ਨੌਂ (9)

ਅਜਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਪ੍
ੌ -ਬੌਕਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਦਨ ਤੋਂ 29 ਜਦਨ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਣਗੇ
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਬੂੰ ਧਤ ਥਾਂ ਦੇ ਜਨਯਜਮਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੂੰ ਜਟਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਿੱ ਲਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬੌਕਸ ਸੁਰਿੱਜਖਅਤ, ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਣਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਛਾਣੇ
ਜਾਣ ਜਵਿੱ ਚ ਆਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਿੱ ਕ ਡਰਾਈਵ-ਅਿੱ ਪ੍ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਵਾਿੱਕ-ਅਿੱ ਪ੍ ਬੌਕਸ ਸੁਰਿੱਜਖਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਜਬਲਜਡੂੰ ਗ, 2222 M Street, ਮਰਸੀਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਜਥਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦਨ ਦੇ 24 ਘੂੰ ਟੇ ਉਪ੍ਲਿੱਬਧ ਹੋਣਗੇ।

ਵੋਟਰ ਆਪ੍ਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਲਫਾਫੇ ਨੂੰ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਉਪ੍ਲਿੱਬਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਰਿੱਜਖਅਤ ਡਰੌਪ੍ ਬੌਕਸਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਜਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਜਵਿੱ ਚ
ਜਮਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਦੋ (2) ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀ ਲਾਜਮੀ ਜਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਕਸੇ
ਤੋਂ ਬੈਲਟ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਨਗੇ।
ਐਗਜਜਜਬਟ B ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਡਰੌਪ੍ ਬੌਕਸ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਰੀ ਸਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਡਰੌਪ੍ ਬੌਕਸ ਦੇ ਸਥਾਨ
ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।)

ਬਜਟ ਅਤੇ ਆਰਜਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਟੀਚਾ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ ਜਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ
ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਰਰਤਾਂ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਅਤੇ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਵਆਪ੍ਕ ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਅਤੇ ਆਉਤਰੀਚ
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ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਜਵਿੱ ਚ ਟੈਲੀਜਵਜਨ, ਰੇਡੀਓ, ਜਪ੍ਰੂੰ ਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਵਿੱ ਚ ਇਸ਼ਜਤਹਾਰ, ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਰਜਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜਲੂੰਗ ਲਈ ਜਪ੍ਰੂੰ ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕ-ਜਟਕਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਜਜਆਦਾ ਦੇਰ ਲਈ ਖੁਿੱ ਲਹੇ ਰਜਹਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਜਕ, ਪ੍ੋਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਜਗਣਤੀ ਇਿੱ ਕ ਰਵਾਇਤੀ ਮਤਦਾਨ
ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਮਾਿੱਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਿੱ ਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਕ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਜਜਟਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਸਬੂੰ ਧੀ ਜਰਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਸਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ਵੇਗੀ।
ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਇਹ ਪ੍ਿੱ ਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਰੀ ਸੂੰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਜਕ ਵੋਟਰ, ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਜਧਜਨਯਮ ਅਤੇ ਵੋਟ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਵਿੱ ਤੀ ਵਰਹਾ 2021/2022 ਚੋਣ ਬਜਟ ਜਵਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਿੱ ਤਰਾਂ
(ਜਪ੍ਰੂੰ ਜਟੂੰ ਗ ਅਤੇ ਡਾਕ-ਜਟਕਟ) ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਅਤੇ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ
ਜਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇ।

ਬਜਟ
ਚੋਣਾਂ

ਵਿਵਿਆਪਨ/ਮੀਡੀਆ

ਪੋਸਟਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਾਕ
ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣਾ

ਆਉਟਰੀਚ ਸਮਾਰੋਹ
ਅਤੇ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸਬੂੰ ਧੀ
ਸਮਿੱ ਿਰੀ

ਮਾਰਚ 2020
ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਪ੍ਿੱ ਦ ਲਈ

$15,200

$30,600

$7400

$23,000

$13,300

$0

ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਚੋਣਾਂ

ਨਿੂੰ ਬਰ 2020
ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਪ੍ਿੱ ਦ ਲਈ
ਆਮ ਚੋਣਾਂ

ਅਨੁਮਾਵਨਤ ਬਜਟ
ਜਨ 2022
ਰਾਜਜਵਆਪ੍ੀ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਚੋਣਾਂ

$30,000

$60,000

$22,000

2020 ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਏ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ
ਦੇਣ, ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਅਜਜਹਾ
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਦਨ ਹੋਣ ਵਾਜਲਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਜਖਅਤ/ਜਸਹਤਮੂੰ ਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
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ਜਦੋਂ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਕੂੰ ਮ ਜਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਜਲਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਉਪ੍ਕਰਣ ਨੂੰ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸੁਰਿੱਜਖਆ ਪ੍ਰੋਟਕ
ੋ ੋਲ ਅਤੇ
ਸੁਰਿੱਜਖਅਤ ਭੂੰ ਡਾਰਨ ਸਹਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪ੍ਕਰਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕ ਹਰੇਕ
ਉਪ੍ਕਰਣ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜਵਆਪ੍ਕ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁਿੱ ਧਤਾ (Logic & Accuracy, L&A) ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਪ੍ਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਜਲਫ਼ਟ ਗੇਟ ਵਾਲੇ ਇਿੱ ਕ ਉੱਜਚਤ ਸਾਈਜ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਜਵਿੱ ਚ ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟ
ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਚੋਣ ਉਪ੍ਕਰਣ ਬੈਕ ਅਪ੍ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਸ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ 4 ਘੂੰ ਟੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮੌਜਦ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਾਓ

ਉਪ੍ਕਰਣ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਰੋਵਰ ਟੀਮਾਂ ਕੋਲ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਸਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਸਟਾਫ਼ ਜਕਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਿੱ ਜਦਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ

ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਕਾਿੱਲ ‘ਤੇ ਮੌਜਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਰੀ ਸਚੀ ਮੌਜਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂਜਕ ਵੋਟਰ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈਣ ‘ਤੇ ਨਜਦੀਕੀ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਚੋਣ
ਦਫਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਭੇਜਜਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਅਜਤਜਰਕਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਵਕਜਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਜਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਨਯਜਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਜਆਦਾ ਛਹੀਆਂ
ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਹਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ,
ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਯੋਗ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਉਪ੍ਕਰਣਾਂ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਉਪ੍ਕਰਣ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸੂੰ ਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਸ
ਮਾਸਕ ਉਪ੍ਲਿੱਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਜਲਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਰਸੀਡ
ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਬਜਲਕ ਹੈਲਥ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਜਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸ਼ੈਜਰਫ਼, ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਜਡਸਜਟਰਕਟ ਅਟਾਰਨੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ੈਟਰੋਲ, ਅਟਵਾਟਰ, ਗੈਸਟੀਨ,
ਜਲਜਵੂੰ ਗਸਟਨ, ਲੌ ਸ ਬੈਨੋਸ ਅਤੇ ਮਰਸੀਡ ਸ਼ਜਹਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ੁਜਲਸ ਜਵਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸ
ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਰੀ ਸਚੀ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਿੱ ਜਸਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਜੂੰ ਸੀ ਮਰਸੀਡ
ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਰਜਜਸਟਰਾਰ ਔਫ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਰਜਜਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੂੰਤ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੇਵੇਗੀ। ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਾਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਜਕਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਫੀਲਡ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜਕਸੇ ਵਿੱ ਡੀ ਸੂੰ ਕਟਕਾਿੱਲੀਨ ਸਜਥਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਰਤ ਜਵਿੱ ਚ, ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਰਜਜਸਟਰਾਰ ਔਫ਼ ਵੋਟਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ
ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਕ ਮੀਡੀਆ ਅਪ੍ਡੇਟਸ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪ੍ਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੂੰ ਦ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਕਨੂੰ ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਉਪ੍ਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਜਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦਨ ਦੇ ਸਮਾਪ੍ਤ ਹੋਣ
ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਸਥਾਨ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਕਸੇ ਹੋਰ
ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨੋਟੀਜਫਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂੰ ਕੇਤ ਪ੍ੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍-ਔਫ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ
ਨੂੰ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੂੰ ਕੇਤ ਅਤੇ ਸਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
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VBM ਅਤੇ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਥਾਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਨੂੰ ਸੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਰਨਾ
ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱ ਧ ਹੈ। ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ
ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੁਤੂੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ
ExpressVotes (ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਯੋਗ ਮਾਰਜਕੂੰ ਗ ਉਪ੍ਕਰਣ) ਉਪ੍ਲਿੱਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੱ ਚ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ੋਲ ਵਰਕਰ (Multilingual Virtual Poll Worker, MVP) ਮੌਜਦ ਹੋਣਗੇ। ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ
ਰਜਜਸਟਰਾਰ ਔਫ਼ ਵੋਟਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਜਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਜਲਆਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2019 ਦੇ Clearinghouse “Clearie”
ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਰਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਈਨ ਲੈਂ ਗਵੇਜ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਜਸਿੱ ਧਾ ਆਈਪ੍ੈਡ ਅਧਾਰਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੇ ਅਤੇ

ਸੁਣਨ ਜਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ MVP ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। MVP ਦੀ ਵਰਤੋਂ
200 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬੈਲਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਯੋਗ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਜਸਸਟਮ (RAVMB) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜਰੀਏ,
ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। RAVMB ਜਸਸਟਮ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਜਨਕ ਅਤੇ ਜਵਦੇਸ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ
ਸੁਰਿੱਜਖਅਤ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਬੈਲਟ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਗਆ ਸੀ। RAVMB ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਅਜਧਕਾਰਤ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ
ਇਲੈ ਕਟਰਾਜਨਕ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ VBM ਬੈਲਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਲੈ ਕਟਰਾਜਨਕ ਬੈਲਟ ਨੂੰ
ਵੋਟਰ ਦੇ ਕੂੰ ਜਪ੍ਯਟਰ ਤੇ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੁਤੂੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਫਰ ਜਪ੍ਰੂੰ ਟ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਜਗਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਜਜਸਟਰਾਰ ਔਫ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਵਾਪ੍ਸ ਭੇਜਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਵੋਟਰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਦੇ ਜਵਕਲਪ੍ਾਂ (RAVBM ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ੍ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨਾ
ਸਮੇਤ) ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੂੰ ਡੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਜਨਹਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣਤ
ੌ ੀਆਂ ਵਾਲੇ
ਜਵਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•

ਅਖ਼ਬਾਰ

•

ਰੇਡੀਓ

•

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ @MercedCountyROV

•

ਜਡਪ੍ਾਰਟਮੇਂਟ ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ www.mercedelections.org

•

ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ/ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ - ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਪ੍ਾਹਜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੂੰ ਜਦਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ
ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀਆਂ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਉਟਲੈ ਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਵਆਪ੍ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੂੰ ਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਜਸਟਰਾਰ ਸਥਾਨਕ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਹਾਂ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਅਪ੍ਾਹਜ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸਮਹਾਂ ਤਿੱ ਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਜਕਆਂ ਦਾ ਜਨਰਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਅਕਸੈਸਜਬਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ (Voting Accessibility Advisory Committee, VAAC) ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ 2017 ਜਵਿੱ ਚ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਤਮਾਹੀ ਆਪ੍ਸ ਜਵਿੱ ਚ ਜਮਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਸਾਰੇ-ਵਾਲੂੰਟੀਅਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਲਈ

ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਿੱ ਜਦਆਂ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। VAAC ਅਪ੍ਾਹਜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ
ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂੰ ਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜਦੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਾਰੇ
ਜਵਅਕਤੀ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਜਵਿੱ ਚ ਜਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਹ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਜਸਫਾਜਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਕ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਤਕ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਜਵਿੱ ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਸੈਸਜਬਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ (Language Accessibility Advisory Committee, LAAC) ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ
ਵੀ 2017 ਜਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਤਮਾਹੀ ਆਪ੍ਸ ਜਵਿੱ ਚ ਜਮਲਦੀ ਹੈ। LAAC ਇਿੱ ਕ ਸਾਰੇ-ਵਾਲੂੰਟੀਅਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ
ਜੋ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਦੀ ਸੀਜਮਤ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਿੱ ਜਦਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਥਾਜਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਾਰੇ ਜਵਅਕਤੀ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਜਵਿੱ ਚ ਜਹਿੱ ਸਾ ਲੈ
ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਜਵਿੱ ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟੋਲ-ਫ਼ਰੀ ਵੋਟਰ ਸਹਾਇਤਾ
ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਟੋਲ-ਫ਼ਰੀ ਵੋਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਹੌਟਲਾਈਨ (1-800-561-0619) ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਦੀ ਡਾਕ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਤੇ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ
ਵਾਲੀ ਡਾਕ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ੈਕਟ
ੇ ਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰ ਇਨਹਾਂ ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਸੀਜਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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ਭਾਗ 1 - ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਅਤੇ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਯੋਜਨਾ
ਆਮ ਲੋ ੜਾਂ
ਪਹੁੂੰ ਚਯੋਿ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਿੱਚ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਿੋਟ ਬੈਲਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਬੈਲਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ

1-A

ਪਰਵਕਵਰਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਮੇਤ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਿਰਤੋਂ।
EC §4005(a)(10)(I)(i)(VIII)
ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਆਪ੍ਕ ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਅਤੇ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱ ਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਵਚ
ਜਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਾਂਗੇ ਜਜਨਹਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਪ੍ਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਜਕਆਂ ਦਾ ਜਵਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਜਵਭਾਗ ਜਵਿੱ ਖੇ, ਅਸੀਂ ਕਜਮਯਜਨਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਆਪ੍ਣੀ ਮੌਜਦਗੀ ਅਤੇ
ਜਦਿੱ ਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਥਾਜਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ
ਸੂੰ ਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਸੈਜਸਜਬਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਅਤੇ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਐਕਸੈਸਜਬਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ
ਜਮਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪ੍ਣੇ ਕਜਮਯਜਨਟੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜਮਲਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਵਿੱ ਡੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੇ ਆਉਟਲੈ ਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਜਕਆਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾਏਗੀ:
•

ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ

•

ਜਪ੍ਰੂੰ ਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੈਸੇਜ

•

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇੂੰ ਟਰਨੈਿੱਟ ਜਵਿੱ ਚ ਮੌਜਦਗੀ @MercedCountyROV

•

ਜਡਪ੍ਾਰਟਮੇਂਟ ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ www.mercedelections.org

•

ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ

•

ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਐਕਸੈਸਜਬਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਜਟੂੰ ਗਾਂ

•

ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਸੈਸਜਬਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਜਟੂੰ ਗਾਂ

•

ਕਜਮਯਜਨਟੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ

•

ਹਾਈ ਸਕਲ, ਮਰਸੀਡ ਕਜਮਯਜਨਟੀ ਕਾਿੱਲਜ ਅਤੇ ਯਨੀਵਰਜਸਟੀ ਔਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ
ਯਨੀਵਰਜਸਟੀ, UC ਮਰਸੀਡ ) ਮਰਸੀਡ

•
9 | ਪੇਜ

ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਮਿੱ ਗਰੀ

•

ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ

•

ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਊਟਰੀਚ ਸਬੂੰ ਧੀ ਕਾਰਜਕਰਮ

•

ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿੱਖ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ

•

ਅਖ਼ਬਾਰ

•

ਰੇਡੀਓ

ਮਰਸੀਡ ਜਵਿੱ ਚ ਮਰਸੀਡ ਕਜਮਯਜਨਟੀ ਕਾਿੱਲਜ ਅਤੇ ਯਨੀਵਰਜਸਟੀ ਔਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ UC, ਮਰਸੀਡ ਜਵਿੱ ਖੇ ਕਾਿੱਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਧਦੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਜਵਿੱ ਚ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਥਾਨਕ ਟੇਲੀਜਵਜਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਜਨਵਾਜਸਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਟੈਲੀਜਵਜਨ/ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਜਜਨਹਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਜਜਆਦਾਤਰ ਫਰੈਜਨੋ ਜਵਿੱ ਚ ਸਜਥਤ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ
ਖੇਤਰੀ ਟੈਲੀਜਵਜਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ/ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਟੈਲੀਜਵਜਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਲੀਜਵਜਨ ਦੇ ਇਸ਼ਜਤਹਾਰਾਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਜਦਆਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਬੂੰ ਧਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੈਡਰੈ ਅਤੇ ਫਰੈਜਨੋ
ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਾਂਗੇ।
1-ਬੀ ਿੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਐਕਟ EC §4005(a)(10)(I)(i)(III)
ਬਾਰੇ ਿੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਿਰਕ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਜਮਯਜਨਟੀ ਦੀ ਮੌਜਦਗੀ
ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਕਜਮਯਜਨਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਮੌਜਦਗੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ
ਦੇ ਹਾਜਰੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕਜਮਯਜਨਟੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਸੈਸਜਬਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ
(LAAC), ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਐਕਸੈਸਜਬਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ (VAAC) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂਜਕ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ
ਮੌਜਕਆਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਦੇ ਉਪ੍ਕਰਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਕ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਯੋਗ
ਬੈਲਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਜਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਜਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ, ਆਪ੍ਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਜਵਿੱ ਚ
ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਜਵਕਲਪ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸਿੱ ਖਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ
ਮੌਜਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਜੂੰ ਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਹੇਠ ਜਲਿੱਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪ੍ਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਸੀਜਮਤ ਨਹੀਂ:
•

ਜਵਭਾਗ ਦੀ VAAC ਅਤੇ LAAC
o

ਮੀਜਟੂੰ ਗਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਅਪ੍ਡੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

o

VAAC ਅਤੇ LAAC ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆਂ ਦਾ ਜਵਕਾਸ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਵੂੰ ਡੇ ਜਾਣ
ਲਈ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਗਆ
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•

ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਸਰੋਜਤਆਂ ਲਈ ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ:
o

ਨੇਬਰਹੁਿੱ ਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ

o

ਕਾਉਂਟੀ ਬੋਰਡ ਔਫ਼ ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜਰਸ

o

ਜਸਟੀ ਕਾਉਂਜਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜਸਟੀ ਕਲਿੱਰਕ

o

ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਜਟੂੰ ਗਾਂ

o

ਸਕਲ ਜਡਸਜਟਰਕਟ ਬੋਰਡ

o

ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਡਸਜਟਰਕਟ ਬੋਰਡ

o

ਕਾਉਂਟੀ ਸੈਂਟਲ
ਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਜਤਕ ਕਮੇਟੀਆਂ

o

ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਭਾਈਚਾਰੇ

o

ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ

o

ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਸੂੰ ਗਠਨ (Rotary, Kiwanis, ਆਜਦ)

o

ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ

1-C ਿੋਟਰ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ
EC §4005(a)(10)(I)(i)(VII)
ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਜਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਸੈਂਟਰ ਮਾਡਲ (ਵੋਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ
ਮਾਡਲ) ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਬਾਰੇ ਸਜਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
1-D ਿੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਸਿੱ ਧਾ ਸੂੰ ਪਰਕ ਜੋ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਿੋਟਰ ਸਹਾਇਤਾ
ਹੌਟਲਾਈਨ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ
EC §4005(a)(10)(I)(i)(X)
ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਵੋਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਹੌਟਲਾਈਨ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਜਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਦੋ ਵਾਰ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਦੋ ਜਸਿੱ ਧੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰੀ
ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਬੈਲਟ ਚੋਣ, ਬੈਲਟ ਡਰਾਪ੍-ਔਫ਼ ਸਥਾਨ, ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ, ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਥਾਨ,
ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ, ਦਰੋਂ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਯੋਗ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਜਸਸਟਮ (RAVBM) ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
1-E ਵਕਸੇ ਵਿਕਲਵਪਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਪਹੁੂੰ ਚਯੋਿ ਫਾਰਮੈਟ VBM ਵਿਿੱ ਚ ਸਮਿੱ ਿਰੀ ਦੀ ਮੂੰ ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕ-ਭੁਿਤਾਨ
ਕੀਤਾ ਪੋਸਟਕਾਰਡ
EC §4005(a)(8)(B)(iii)
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ਸਾਰੇ ਰਜਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਜਵਿੱ ਚ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਕਲਜਪ੍ਕ ਰਪ੍ ਜਵਿੱ ਚ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਦੁਆਰਾ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕ
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ੋਸਟਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ੋਸਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪ੍ਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ ਜਵਿੱ ਚ
ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਜਸਟਰਾਰ ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਜਸਟਰਾਰ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ (www.mercedelections.org) 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਜਧਜਨਯਮ ਲਈ
ਸਮਰਜਪ੍ਤ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ੂੰ ਨਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵ)ੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਜਵਿੱ ਚ ਚੋਣ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਜਧਜਨਯਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਜਨਯਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ,
ਜਵਕਜਸਤ ਕੀਤੇ ਇਨਫੋਗਾਰ ਜਫਕਸ, ਜਨਤਕ ਨੋਜਟਸ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਦੇ ਜਡਜਜਟਲ ਰਪ੍
ਅਤੇ LAAC/VAAC ਏਜੂੰ ਡੇ, ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੱ ਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਵੋਟ
ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਰਜਜਸਟਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਮਲਣ ਵਾਲੀ ਵਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਭਾਗਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਗਆ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਿੱ ਟ ਵਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਆਉਟਰੀਚ
EC §4005(a)(10)(I)(i)(I)
ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਜਸਟਰਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂੰ ਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ
ਦੇ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਕਤਬਰ 2017 ਜਵਿੱ ਚ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਸੈਸਜਬਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ
ਕਮੇਟੀ (LAAC) ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕੀਤੀ। LAAC ਜਵਿੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਘਿੱ ਟ ਜਗਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਈ
ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
1-F ਿੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਚਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਿੱ ਟ ਵਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨੂੰ ਸੇਿਾ ਦੇਣ ਿਾਲੇ
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਿੋਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਹੌਟਲਾਈਨ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰੋ
EC §4005(a)(10)(I)(i)(I)
ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਿੱ ਟ ਜਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਾਡਲ, ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਦੇ ਜਵਕਲਪ੍ਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਵੋਟਰ
ਸਹਾਇਤਾ ਹੌਟਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਜਨਹਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਟੈਲੀਜਵਜਨ (ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਨਯਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ) *

•

ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ (ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਆਮ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰਣਾਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ): (ਮਰਸੀਡ ਸਨਸਟਾਰ,
ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਟਾਈਮ )

•

ਰੇਡੀਓ (ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ) *

•

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ @MercedCountyROV www.mercedelections.org
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•

ਅਜਜਹੇ ਸਮਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਊਜਲੈ ਟਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ
ਗਏ ਅਜਧਕਾਰੀ, ਸ਼ਜਹਰ, ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਡਸਜਟਰਕਟਾਂ, ਸਕਲ ਜਡਸਜਟਰਕਟਾਂ, ਕਜਮਯਜਨਟੀ ਅਧਾਰਤ ਸੂੰ ਗਠਨ, ਧਰਮ-ਅਧਾਰਤ
ਸੂੰ ਗਠਨ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਚਨਾ ਅਜਧਕਾਰੀ

•

ਮੀਡੀਆ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਸੈਸ਼ਨ

•

ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ, ਜਵਆਪ੍ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਟਲੈ ਟਾਂ ਨੂੰ ਵੂੰ ਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

•

ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਭਾਗ (ਜਜਵੇਂ ਜਹਊਮਨ ਸਰਜਵਜਸਜ ਏਜੂੰ ਸੀ, ਵੈਟਰਨ ਸਰਜਵਜਸਜ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਸਪ੍ੋਰਟ
ਸਰਜਵਜਸਜ)

* ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਿੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਮੁਿੱ ਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਿਾ

ਵਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਿੇਤਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਿਾ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਵਿਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੈਂਟਲ
ਰ ਿੈਲੀ ਿੇਤਰ ਨੂੰ ਸੇਿਾ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਿੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਿਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਤੀਬਰ ਕੋਵਸ਼ਸ਼
ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸਾਡੀ VAAC ਅਤੇ LAAC ਮੀਵਟੂੰ ਿਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਹਿੱ ਤਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਿਏ ਸਨ। ਵਹਿੱ ਤਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸੂੰ ਕੇਤ
ਵਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੇ ਿੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੂੰ ਸਥਾਿਾਂ, ਸਮਹਾਂ ਅਤੇ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਿਾਏ ਜਾ
ਰਹੇ ਪਹੁੂੰ ਚ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਪਰਵਤਵਕਵਰਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾ ਹੈ ਵਜਨਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜਦਾ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਿਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਤੁਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਦੀ
ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿੀ ਅਵਜਹੀ ਹੀ ਸਚੀ ਹੋਿੇਿੀ ਵਜਸ ਨੂੰ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿੀ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਦਲਚਸਪੀ ਰਿੱ ਿਣ
ਿਾਲੀਆਂ ਵਧਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਲੇ ਿਾ ਵਕ ਉਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਵਕਿੱ ਥੇ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿੈਰ-ਅੂੰ ਿਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜੀਹ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਿਾਸ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈ ਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ

ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਨਰਧਾਰਨ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਸਰੋਵਤਆਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ
ਪਹੁੂੰ ਚਯੋਿਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਵਿਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਲੀਜਵਜਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੂੰ ਡਣ ਲਈ ਟੀਚਾਗਤ ਟੈਲੀਜਵਜਨ ਜਨਤਕ
ਸੇਵਾ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ (Public Service Announcements, PSA) ਬਾਰੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਇਹ PSA ਜਸਰਫ ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸਰੋਜਤਆਂ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਜਵਧੀ ਨਾਲ, ਜਜਿੱ ਥੇ ਸਕ
ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
1-G ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਿੱ ਟ ਵਿਣਤੀ ਿੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ
EC §4005(a)(10)(I)(i)(V)
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ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰਜਜਸਟਰਾਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਿੱ ਟ ਜਗਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 'ਤੇ
ਜਦਖਾਈ ਗਈ ਵੋਟਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਸੂੰ ਦ ਨੂੰ ਅਪ੍ਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਕਸੇ ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਪ੍ਰਜਸੂੰ ਕਟ ਅਜਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਤਰਜੀਹ ਦਿੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਜਜਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਤਆਰ ਜਜਆਦਾਤਰ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਸਪ੍ੈਜਨਸ਼
ਦੋਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਛਾਪ੍ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

1-H ਘਿੱ ਟ ਵਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਿੋਟਰਾਂ ਲਈ ਿੋਟਰ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਿਰਕਸ਼ਾਪ
EC §4005(a)(10)(I)(i)(VI), EC §4005(a)(10)(I)(i)(VI)(ia)
ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰਜਜਸਟਰਾਰ ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸੂੰ ਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਖਆ
ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ ਆਯੋਜਜਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਤਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਮਰਸੀਡ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਸਪ੍ੈਜਨਸ਼, ਚੀਨੀ, ਹਮੌਂਗ, ਮੀਅਨ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਜਵਿੱ ਚ ਆਯੋਜਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਸੈਂਟਰ ਮਾਡਲ
ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵਿੱ ਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਵਾਜਲਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ-ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਹੋਣਗੇ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍
ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਜਟੂੰ ਗ ਦੀ ਜਮਤੀ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 10 ਜਦਨ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਘੋਜਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
1-I ਘਿੱ ਟ-ਵਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨਾਿਵਰਕਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੇਿਾ ਘੋਸ਼ਣਾ
EC §4005(a)(10)(I)(i)(IX)
ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰਜਜਸਟਰਾਰ ਘਿੱ ਟ ਜਗਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਟੋਲ-ਫਰੀ
ਵੋਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਸਜਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ (PSA) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। PSA ਘਿੱ ਟ ਜਗਣਤੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਟੈਲੀਜਵਜਨ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੂੰ ਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਸਮਰਥਤਾ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਆਉਟਰੀਚ
EC §4005(a)(10)(A)(ii)
ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਜਸਟਰਾਰ ਨੇ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਤਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਤਬਰ 2017 ਜਵਿੱ ਚ ਇਕ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਐਕਸੈਸਜਬਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ (VAAC) ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
VAAC ਜਵਿੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਸੂੰ ਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ
ਮੀਜਟੂੰ ਗਾਂ ਲਈ ਸਿੱ ਜਦਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਜਵੇਂ ਜਕ: ਸੈਂਟਰ ਔਫ਼ ਜਵਜਨ ਏਨਹੈਂਸਮੈਂਟ (COVE), ਸੇਰਬ
ੇ ਲ
ਰ ਪ੍ਾਲਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼
ਜਰਹੈਜਬਜਲਟੇਸ਼ਨ (Department of Rehabilitation, DOR) ਅਤੇ ਮਰਸੀਡ ਕਾਿੱਲਜ ਜਡਸਏਬਲਡ ਸਟਡੂੰ ਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਰਜਵਜਸਜ
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ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਯੋਗਤਾ ਜਡਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਤਾਰ ਸੈਂਟਰ ਔਫ਼ ਜਵਜਨ

ਏਨਹੈਂਸਮੈਂਟ (Center of Vision Enhancement, COVE) ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਜਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ
ਨਜਰ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਜਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਜਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਡਵਾਈਸ ਤਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਲਈ COVE
ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਟਕਾਜਣਆਂ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੋਟ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
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1-J ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚਯੋਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
EC §4005(a)(10)(I)(i)(IV)
ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰਜਜਸਟਰਾਰ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ (www.mercedelections.org) 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟਾਂ
ਜਵਿੱ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਜਵਿੱ ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਜਧਜਨਯਮ ਨਾਲ
ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਰਜਜਸਟਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੋਣ-ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਜਵਿੱ ਚ ਵੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਵਿੱ ਚ ਹੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ:
•

ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ (VBM) ਬੈਲਟ ਜਮਲੇ ਗਾ।

•

ਜਕਸੇ ਵੀ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਜਵਖੇ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਯੋਗ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਜਡਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਵਕਲਪ੍, ਅਤੇ ਜਡਵਾਈਸ ਨੂੰ
ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ।

•

ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਦਰੋਂ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਯੋਗ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ (RAVBM) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਯੋਗ ਬੈਲਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ, ਉਸ
'ਤੇ ਜਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ।

1-K ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਰਣਨ ਵਕ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਿ ਦੇ ਪਰਾਿਧਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਕਿੇਂ ਵਸਿੱ ਵਿਅਤ ਕਰਨਿੇ ਅਤੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਿੇ, ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: ਅਸਮਰਥ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੂੰ ਿਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜੋ ਅਸਮਰਥ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਿਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀ
ਅਸਮਰਥਤਾ ਿਾਲੇ ਯੋਿ ਿੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰ ਚ ਅਤੇ ਭਾਿੀਦਾਰੀ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਇਿੱਕ ਿੋਟਰ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਿਰਕਸ਼ਾਪ
ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਿੇ।
EC §4005(a)(10)(I)(i)(VI), §4005(a)(10)(I)(i)(VI)(ib)
ਅਸਮਰਥ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ, ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਾਡਲ, RAVBM ਸਮੇਤ, ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੇ
ਜਵਕਲਪ੍, ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਵੋਟ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਯੋਗ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਯੋਜਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਜਨਹਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਟੈਲੀਜਵਜਨ (ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਨਯਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ)

•

ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ (ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਆਮ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰਣਾਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ)

•

ਰੇਡੀਓ (ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਨਯਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ) *

•

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ @MercedCountyROV www.mercedelections.org

•

ਅਜਜਹੇ ਸਮਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਊਜਲੈ ਟਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ
ਗਏ ਅਜਧਕਾਰੀ, ਸ਼ਜਹਰ, ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਡਸਜਟਰਕਟਾਂ, ਸਕਲ ਜਡਸਜਟਰਕਟਾਂ, ਕਜਮਯਜਨਟੀ ਅਧਾਰਤ ਸੂੰ ਗਠਨ, ਧਰਮ-ਅਧਾਰਤ
ਸੂੰ ਗਠਨ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਚਨਾ ਅਜਧਕਾਰੀ

•
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ਮੀਡੀਆ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਸੈਸ਼ਨ

•

ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ, ਜਵਆਪ੍ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਟਲੈ ਟਾਂ ਨੂੰ ਵੂੰ ਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

•

ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਭਾਗ (ਜਜਵੇਂ ਜਹਊਮਨ ਸਰਜਵਜਸਜ ਏਜੂੰ ਸੀ, ਵੈਟਰਨ ਸਰਜਵਜਸਜ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਸਪ੍ੋਰਟ
ਸਰਜਵਜਸਜ)

ਲਾਗ ਹੋਣ 'ਤੇ, PSA ਕਮਜੋਰ ਨਜਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਜਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਜਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਲੀਜਵਜਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੂੰ ਡਣ ਲਈ ਟੀਚਾਗਤ ਟੈਲੀਜਵਜਨ PSA
ਬਾਰੇ ਸੈਕਟ
ਰੇ ਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਇਹ PSA ਜਸਰਫ ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ

ਦੇ ਸਰੋਜਤਆਂ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਜਵਧੀ ਨਾਲ, ਜਜਿੱ ਥੇ ਸਕ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰਜਜਸਟਰਾਰ 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਜਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਵਿੱ ਚ
ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਸੈਂਟਰ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਜਸਿੱ ਜਖਆ, ਨਵੇਂ
ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਉਪ੍ਕਰਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਉਪ੍ਕਰਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਯੋਗਤਾ, ਬੈਲਟ ਡਰਾਪ੍-ਔਫ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਯੋਗ ਡਾਕ
ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਇਲੈ ਕਟਰਾਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਵਕਲਪ੍ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਸੀਜਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਜਟੂੰ ਗ ਦੀ ਜਮਤੀ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 10 ਜਦਨ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਘੋਜਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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ਭਾਗ 2 - ਸੁਰਿੱਜਖਆ ਅਤੇ ਸੂੰ ਕਟਕਾਿੱਲੀਨ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਸੂੰ ਕਟਕਾਿੱਲੀਨ ਯੋਜਨਾਿਾਂ
EC §4005(a)(10)(I)(vi)(VIII)
ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
EC §4005(a)(10)(I)(iv)
ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਹੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੇ ਤਰੀਜਕਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪ੍ਦੂੰ ਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਦੀ ਸੁਰਿੱਜਖਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ:
•

ਸਾਰਾ VAC ਸਟਾਫ਼ ਯੋ ਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੂੰ ਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਸਜਖਅਤ ਅਤੇ
ਜਤਆਰ ਹੋਵੇ ਗਾ।

•

VAC ਸਟਾਫ਼ ਕੋਲ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਉਸੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Election Management
System, EMS) ਤਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਕ ਕੀ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਸਹੀ
ਤਰਹਾਂ ਰਜਜਸਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਵੋਟਰ ਨੇ ਬੈਲਟ ਵਾਪ੍ਸ ਕੀਤਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਜਕਸ ਜਕਸਮ ਦਾ ਬੈਲਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਕ
ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਜਵਿੱ ਚ ਉਹ ਬੈਲਟ ਪ੍ਾਏ ਜਜਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਯੋਗ ਹੈ।

•

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਪ੍ਟਾਪ੍ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਕਟ
ਰੇ ਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੂੰਜਧਤ ਅਜਧਕਾਰਤ ਰਾਜ ਜਵਆਪ੍ੀ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾਬੇਸ, VoteCal ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ।
VoteCal ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਸਰਗਰਮੀ
ਨਾਲ ਰਜਜਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਜਕਸੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਉਂਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ
ਵਾਪ੍ਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਜਚਤ ਕਰੇਗਾ।

•

ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਉਪ੍ਕਰਣ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਜੁਜੜਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ
ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਜਵਜਸਜ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁਰਿੱਜਖਆ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਵਜਨਯਮਾਂ
(EC§20158) ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।

•
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ਹਰੇਕ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਪ੍ਕਰਣ, ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਜਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜਥਤ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਜਚੂੰ ਨਹ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਿੱ ਕਾ ਕਰਨਗੇ ਜਕ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਜਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੁਤੂੰਤਰ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਮਲੇ ।
•

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੋਟ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਜਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਡਵਾਈਸ ਅਤੇ DS200 ਪ੍ਰੀਜਸੂੰ ਕਟ ਟੈਬਲੇ ਟਰ ਜਕਸੇ ਵੀ
ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਸੈਂਟਰ ਖੁਿੱ ਲਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪ੍ਕਰਣਾਂ
ਨੂੰ ਅਜਧਕਾਰਤ ਚੋਣ ਸੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਤਾਲਾਬੂੰ ਦ ਕਰ ਜਦਿੱ ਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।

•

ਕਾਗਜੀ ਬੈਲਟਾਂ, ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਉਪ੍ਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੇ ਬੈਲਟਾਂ, ਸ਼ਰਤਬਿੱ ਧ ਵੋਟਰ ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ
(Conditional Voter Registration, CVR), ਆਰਜੀ ਬੈਲਟਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਲਟਾਂ
ਸਮੇਤ, ਜਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਲਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੂੰ ਦ ਹੋਣ
ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਕੇਂਦਰ ਜਵਖੇ ਜਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸੂੰ ਭਾਿੀ ਰੁਕਾਿਟਾਂ
EC §4005(a)(10)(I)(vi)(VIII)(ia), EC §4005(a)(10)(I)(vi)(VIII)(ib)

ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਖੇ ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਈ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ
ਜਸਖਲਾਈ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਜਡਊਟੀ 'ਤੇ
ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਟਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਬਦਲਵੀਆਂ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ੍ਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵੂੰ ਡ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,
ਸਟਾਫ਼ ਸਮਿੱ ਜਸਆ ਦਾ ਜਨਪ੍ਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਿੱ ਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਕੋਲ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈਣ 'ਤੇ ਮਰਸੀਡ
ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਜਸਟਰਾਰ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਲ ਫੋਨ ਹੋਣਗੇ।
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ਐਿਵਜ਼ਵਬਟ A
ਵੋਜਟੂੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ (VAC) ਦੇ ਸਥਾਨ
ਿੋਵਟੂੰ ਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ
ਹੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੇ ਸਥਾਨ ਜਲਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦਸ (10) ਜਦਨ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਖੁਿੱ ਲਹੇ ਹੋਣਗੇ:
Livingston Veteran’s Memorial Building
1605 Seventh Street
Livingston, CA 95334
Los Banos Community Center
645 7th Street
Los Banos, CA 93635
ਹੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੇ ਸਥਾਨ ਜਲਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਜਤੂੰ ਨ (3) ਜਦਨ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਖੁਿੱ ਲਹੇ ਹੋਣਗੇ:
Al Goman Community Center
745 Linden Avenue
Gustine, CA 95322
Atwater Community Center
760 E. Bellevue Road
Atwater, CA 95301
College Greens Park Scripps Building
1815 Scripps Drive
Los Banos, CA 93635
Del Hale Hall
931 Center Street
Dos Palos, CA 93620
Delhi Veterans Memorial Building
9799 Stephens Street
Delhi, CA 95315
Department of Child Support Services
3368 N. Highway 59, Suite I
Merced, CA 95348
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Hilmar Grange
8188 Lander Avenue
Hilmar, CA 95324
Planada Community Center
9167 Stanford Avenue
Planada, CA 95365
Snelling Community Recreation Building
3351 E. Merced Falls Road
Snelling, CA 95369
Winton Community Hall
7091 W. Walnut Avenue
Winton, CA 95388
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ਐਗਜਜਜਬਟ B
ਡਰੌਪ੍-ਬੌਕਸ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਘੂੰ ਟੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣਾ VBM ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਜਨਯਜਮਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਜਮਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਜਦਿੱ ਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਜਕਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਛਿੱ ਡ
ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਜਸਟੀ ਔਫ਼ ਅਟਵਾਟਰ

650 Bellevue Road

Atwater, CA 95301

ਜਸਟੀ ਔਫ਼ ਡੋ ਪ੍ਲੋ ਸ

2174 Blossom Street

Dos Palos, CA 93620

ਜਸਟੀ ਔਫ਼ ਗੈਸਟੀਨ

352 Fifth Street

Gustine, CA 95322

ਜਸਟੀ ਔਫ਼ ਜਲਜਵੂੰ ਗਸਟਨ

1416 C Street

Livingston, CA 95334

ਜਸਟੀ ਔਫ਼ ਲੌ ਸ ਬੈਨੋਸ

520 J Street

Los Banos, CA 93635

ਜਸਟੀ ਔਫ਼ ਮਰਸੀਡ

678 West 18th Street

Merced, CA 95340

Merced County Administration Building

2222 M Street

Merced, CA 95340

ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਤੋਂ 28 ਜਦਨ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਹੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਡਰੌਪ੍ ਬਾਕਸ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਣਗੇ:
Merced County Administration Building
Merced County Administration Building
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2222 M Street
2222 M Street

Merced, CA 95340
Merced, CA 95340

