
 

 

  

  

 
 

                

                  

                  

             

           

 

           
             

                    

     

 

                 

                 

                

                   

                  

                 

 

             

                 

                   

                 

                 

                   

FRESNO ਕਾਉਂਟੀ  ਚੋਣ  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ  ਦੀ  ਯੋਜਨਾ  
ਪ੍ਹਿਲਾ ਸੋਧ 

ਅਗਸਤ 2020 

ਪ੍ਹਿਚ:ੈ Fresno ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020 

ਵਵਿੱ ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਨੰ ਅਪ੍ਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਵਹਲਾ ਸੋਧ 

ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਨਵੰ ਬਰ 2020 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਯੋਜਨਾ ਵਵਿੱ ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਬਦਲਾਅ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹਨ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਰਾਜ ਵਵਆਪ੍ੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 

ਆਈਆਂ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਵਵਿੱ ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਇਿੱ ਥੇ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ: 

A. ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ: ਪ੍ਵਹਲਾਂ, Fresno ਕਾਉਂਟੀ ਨੰ ਮੈਸੇਵਜੰ ਗ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਸਪੈ੍ਵਨਸ਼, ਪੰ੍ਜਾਬੀ, ਹਮੰ ਗ, ਚੀਨੀ, 
ਕੋਰੀਅਨ, ਖਮੇਰ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਅਤੇ ਟੈਗਲਾਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੀ। ਲਾਓਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰ Fresno 

ਕਾਉਂਟੀ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਵਵਿੱ ਚ ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸ ਚੀ ਵਵਿੱ ਚ 

ਹੁਣ ਲਾਓਸ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਗੀੇ । 

B. ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ: ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 31 ਅਕਤ ਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤਿੱਕ ਚਾਰ ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਖਿੱ ਲੁ ੇ ਹ ਰਵਹਣਗ।ੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ 

11 ਵਦਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਮਾਰਚ 2020 ਵਵਿੱ ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਸਾਈਟਾਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਈਟਾਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ 

ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਵਕ ਲਗਭਗ 10 ਸਥਾਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਕਾਉਂਟੀ ਉਸੇ ਹੀ 
ਆਮ ਖੇਤਰ ਵਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਨਵੀਂ ਸ ਚੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 

'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ ਵਵਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

C. COVID-19: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਟੋ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ 

ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਦੀ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਪ੍ਾਲਣਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਵੋਵਟੰ ਗ ਉਪ੍ਕਰਣ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣਗੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੰ ਲਾਈਨ ਵਵਿੱਚ ਛੇ ਫਿੱ ਟੁ ਦੀ ਦ ਰੀ 'ਤੇ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਲੌ ੜ ਪੈ੍ਣ ਤੇ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਵਰਕਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਵੋਟਰਾਂ ਨੰ ਵਿੱ ਖ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਲੇਕਵਸਗਲਾਸ ਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਪੁ੍ਲ ਅਪ੍ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੇਸ 

ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਸ਼ੀਲਡ ਲਗਾਣਗੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੰ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਫੇਸ ਮਾਸਕ 



 

 

                 

                   

         

 

             

                

                    

                 

                    

      

 

             

                

                 

       

 

          

             

                  

                  

               

 

             

             

                
             

 

         

            

  

 

ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਨਯਮਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪ੍ਕਰਣ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ ਵੋਟ 

ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇ ਟਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ 
ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੱ ਲੇੁਹ ਰਖੇ ਜਾਣਗ।ੇ 

D. ਡਰੌਪ੍ ਬਾਕਸ: ਪ੍ ਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਵਵਿੱ ਚ ਅਵਤਵਰਕਤ ਬੈਲਟ ਡਰੌਪ੍ ਬਾਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। Fresno ਕਾਉਂਟੀ ਵਵਿੱ ਚ 32 

ਡਰੌਪ੍ ਬਾਕਸ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਵਿੱ ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 43 ਡਰੌਪ੍ ਬਾਕਸ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿੱ ਲੁ 63 ਡਰੌਪ੍ ਬਾਕਸਾਂ 
ਲਈ ਲਗਭਗ 20 ਹੋਰ ਡਰੌਪ੍ ਬਾਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੰ ਆਪ੍ਣੇ ਬੈਲਟ ਵਾਪ੍ਸ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੌਪ੍ ਬਾਕਸ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰੌਪ੍ ਬਾਕਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ ਚੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 
ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਰੌਪ੍ ਬਾਕਸਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੰ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਗਾਈਡ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਸ ਚੀਬਿੱ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

E. VCA ਟ ਲਵਕਟ/ਸੰ ਚਾਰ: VCA ਟ ਲਵਕਟ ਅਪ੍ਡੇਟ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ 

ਹੈ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਮੈਸੇਵਜੰ ਗ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪ੍ਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਐਕਵਟਵ ਰਵਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਨੰ ਵੋਵਟੰ ਗ 

ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਬਾਰੇ ਦੋ ਡਾਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਪ੍ਵਹਲੀ ਡਾਕ ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਸੁ਼ਰ ਵਵਿੱ ਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦ ਜੀ ਡਾਕ 

ਸਤੰ ਬਰ 2020 ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

F. ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਸ: ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ N-67-20 ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰ ਵਸੰ ਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਂ 

ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰ ਬਰ 2020 ਵਵਿੱ ਚ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ 
ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਾਵਰ ਪੁ੍ਆਇੰ ਟ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਨਵਾਦੁ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਾਵਰ ਪੁ੍ਆਇੰ ਟ 

ਟ ਲਵਕਟ ਵਵਿੱ ਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਯ ਵਨਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਨੰ ਸਮਝਣ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 

ਲਈ ਪ੍ਾਵਰ ਪੁ੍ਆਇੰ ਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਸਮ ਹਾਂ ਨੰ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ N-67-20 ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਂ ਇਿੱਕ ਅਪੰ੍ਗਤਾ 
ਕਮਯ ਵਨਟੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ ਵੀ ਆਯੋਵਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ ਦੀ ਤਰੀਕ 24 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਹੈ। VAAC (ਵੋਟਰ 

ਅਸੈੈੱਸਵਬਲਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ) ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਅਪੰ੍ਗਤਾ ਕਮਯ ਵਨਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਦਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰ 
ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ ਨੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

G. ਕਮੇਵਟਆਂ: ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ N-67-20 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਉਂਟੀ VAAC ਅਤੇ LAAC (ਭਾਸ਼ਾ 
ਅਸੈੈੱਸਵਬਲਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ) ਲਈ ਵਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਵਸੰਗ ਮੀਵਟੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 
ਰਿੱ ਖੇਗੀ। 



 

 

             

                   

             

       

 

H. RAVBM: ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਬਿੱ ਲ 860, 18 ਜ ਨ, 2020 ਨੰ ਅਵਧਆਇਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵੰਵਡਆ ਵਗਆ, ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਰਾਜ 

ਵਵਆਪ੍ੀ ਆਮ ਚੋਣ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਣ ਦੇ ਇਿੱ ਛਕ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨੰ ਵਰਮੋਟ ਏਕਸੇਵਸਬਲ ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ 

ਉਪ੍ਲਿੱ ਬਧ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। RAVBM ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਤੋਂ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਮੈਸੇਵਜੰ ਗ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ 'ਤੇ ਅਪ੍ਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 


