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કાયકાર  સારાશં 
2019 ની ૂટંણી શાસન યોજના (EAP) એ 2020 મા ંOrange કાઉ ટ મા ંમતદાન માટ મત ક ના 
મોડલને અમલમા ં કૂવા માટ પાયાની અને માગદશક પરખા રૂ  પાડ  હતી. 2020 એક અન ય 

અને ઐિતહાિસક ૂટંણી ચ  હ ુ ંકારણ ક COVID-19 એ ૂટંણી સચંાલકો માટ અ તૂ વૂ પડકારો ર ૂ 
કયા હતા અને 2020 ની ાથિમક અને સામા ય ૂટંણીમા ંરકોડ- ેક સં યામા ંમતદાન ક .ુ  

EAP ને િતમ વ પ આ યા બાદ, OCROV એ એક યાપક મતદાર િશ ણ અને આઉટર ચ યોજના 
(VEOP) અમલમા ં કૂ  હતી, મા ંઅમાર  સોિશયલ મી ડયા પર હાજર  િવ તૃ કરવી, ઉ ચ 

શાળાઓ અને ઉ ચ િશ ણ સં થાઓ સાથ ેસહભા ગતા અને ૂટંાયેલા અિધકાર ઓ અને સરકાર  

એજ સીઓ સાથનેા સહયોગનો સમાવશે થાય છે. Orange કાઉ ટ ના 1.8 િમ લયન મતદારોને 

ાથિમક ૂટંણી માટ આગામી ફરફારોની મા હતી આપવાના લ યને ણૂ કરવામા ંઆ યોજનાએ 

OCROV ને સમથન આ ુ ંહ ુ ંઅને સામા ય ૂટંણી માટ COVID-19 ની થિતમા ંમતદારોને 
સલામત અને રુ ત મતદાન િવક પોની ણ કરવાની તેની માક ટગ અને આઉટર ચ યોજનાઓ 

આગળ વધાર  છે. 

Orange કાઉ ટ મા ંમત ક  મોડલ હઠળ ઘણી મોટ  અને નાની ૂટંણીઓ યો યા પછ  આ ૂટંણી 
કામગીર ને િત બબત કરવા માટ 2021 EAP અપડટ કરવામા ંઆવલે છે. જો ક, નવા કાયદા અને 
િનયમો ુ ંઅ પુાલન કરવા માટની કામગીર  બદલવામા ંઆવી શક છે  હાલમા ંરા ય 

િવધાનસભામા ંઅિનણત છે. 

મત ક  મોડલ હઠળ Orange કાઉ ટ  એ ૂટંણી ુ ંસચંાલન કરવા ુ ંચા  ુરાખે છે, યાર ુ ંઅને 
મારો ટાફ ૂટંણી યામા ંસમાન એ સેસ િુનિ ત કરવા, મતોની અખં ડતતા ુ ંર ણ કરવા અને 

પારદશક, સચોટ અને યાયી યા ળવવા માટ Orange કાઉ ટ ના નાગ રકો માટ ૂટંણી 
સેવાઓ રૂ  પાડવા માટ અમારા િમશન માટ િતબ  છ એ. 

 

 

 
Neal Kelley

મતદારોના ર જ ાર 

Orange કાઉ ટ , CA  
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વોટ-બાય-મેલ મતપ  

§4005(a)(8)(A) 

Orange કાઉ ટ મા ંમતદાર પસદંગી અિધિનયમ (VCA) ના અમલીકરણ માટ જ ર  છે ક તેના 1.8 

િમ લયન ન ધાયેલા મતદારોમાથંી દરકને વોટ-બાય-મેલ (VBM) મતપ  મળે. આ જવાબદાર ને 
પ રણામે Orange કાઉ ટ  VBM મતપ ોના િ ટગ, મેઇ લગ અને ોસેિસગની મા ામા ંથયેલા 
વધારાને સભંાળવામા ંસ મ છે. આ જ રયાત વતમાન મતદાર વત કૂ અને દા જત વલણોને ટકો 
આપે છે, ને Orange કાઉ ટ  ર જ ાર ઓફ વોટસ (OCROV) એ પહલેથી જ યાનમા ંરાખવામા ં
આ યા છે; હાઇ ડ વોટ-બાય-મેલ અને ય તગત પે મતદાન કરવા જ ુ ંએ અગાઉથી અ ત વ 

ધરાવતી કામગીર ને વગે આપવાની બાબત હતી. 

ૃ ઠ િૂમ 

નવે બર 2018 ની સામા ય ૂટંણીમા,ં OCROV એ મતદારોને 1.1 િમ લયનથી વ  ુVBM મતપ ો 
ર  કયા હતા મણે ખાસ કર ને મેલ ારા તેમના મતપ ો ા ત કરવાની િવનતંી કર  હતી. 

Orange કાઉ ટ એ VCA લા  ુકયા તે પહલા ં2002થી મેઇલ ારા મતપ ો મેળવવાની િવનતંી 
કરનારા મતદારોની સં યા સતત વધી રહ  હતી,  1.1 િમ લયન મતપ ોના તર ધુી અથવા ુલ 

ન ધાયેલા મતદારોના આશર 69% હતી. VBM ની િવનતંીઓના વધારાથી અમને મતપ ો મેલ 

કરવા અને તેની યા કરવાની મતા વધારવાની જ ર પડ . આ વધારાની મતાએ,  પહલાથી 
અમલમા ંઆવી હતી, 2020 મા ંOrange કાઉ ટ ના તમામ મતદારો માટ VBM મતપ ોની યા 
કરવાની મં ૂર  આપી હતી. માચ 2020 ની ાથિમક ૂટંણીમા,ં  COVID-19 ના કોઈપણ િતબધંો 
પહલા યોજવામા ંઆવી હતી, તેમા ં79% મતદારોએ VBM મતપ  પરત ક  ુહ ુ,ં યાર અ ય 21% 

લોકોએ મત ક મા ં બ  મતદાન ક  ુહ ુ.ં નવે બર 2020 ની સામા ય ૂટંણીમા,ં 81% મતદારોએ 

VBM મતપ  પરત ક  ુહ ુ ં યાર અ ય 19% લોકોએ મત ક મા ં બ  મતદાન ક  ુહ ુ.ં નવે બર 

2020 ની રા પિતની ૂટંણીમા ંઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવલે મતપ  પરત કરવાની તમામ 

પ િતઓમાથંી, બેલેટ ોપ બો સ સૌથી લોકિ ય િવક પ હતો, 581,433 મતદારો બેલેટ ોપ 

બો સનો ઉપયોગ કર ને તેમના મતપ  પરત કયા હતા. 

મતપ  િ ટગ 

મોટાભાગની California કાઉ ટ ઓથી િવપર ત, Orange કાઉ ટ  તમામ મતદારો માટ મતપ  ઇન-

હાઉસ િ ટ કર છે. મતપ ો હાલમા ંહાઇ- પીડ, ક ટ, વબે- ેસ િ ટર પર િ ટ કરવામા ંઆવ ેછે. 
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વા ણજયક અ યા િુનક િ ટર 250 ટ િત િમિનટની ઝડપે ઉ ચ ણુવ ાની તસવીરો ઉ પ  કર 

છે,  માણમા ં ૂંકા સમયમા ં1.8 િમ લયન મતપ ોને ઝડપી િ ટ કરવા માટ યો ય છે. 

વોટ-બાય-મેલ મતપ ની તૈયાર  

OCROV હાલમા ંતેના પોતાના મેલ દાખલ કરવાના ઉપકરણ ુ ંસચંાલન કર છે,  મતદારોને 
મોકલવા માટ VBM પેકટમા ંયો ય મતપ , ચૂનાઓ, અને પરત કરવા ુ ંપરબડ ુ ંદાખલ કર છે. 

તે સાથ ેસાથ ેમતદાર માટ આઉટગો ગ અને પરત કરવાના પરબડ યા બનંે પર સરના ુ ંઅને જ ર  

મતદાર મા હતી પણ િ ટ કર છે. આ તકિનક િત કલાક આશર 10,000 મતપ ો દાખલ કર  શક 

છે, થી અમાર  ઓફસ ણ અઠવા ડયાના દા જત સમયમા ંતમામ 1.8 િમ લયન મતપ ો તૈયાર 

કર  શક છે. 

પરત કરલા વોટ-બાય-મેલ મતપ ોની યા 
OCROV હાલમા ંતેના પોતાના હાઇ- પીડ મેલ સો ટગ સાધનો ુ ંસચંાલન કર છે નો ઉપયોગ પરત 

કરવામા ંઆવલેા મતપ ો પર યા કરવા માટ થાય છે. આ સાધન દરક પરત કરવામા ંઆવલેા 
પરબડ યાની છબી લે છે, અને મતપ  પરત કરવામા ંઆ યા છે તે ક કર છે. પરત કરવામા ં
આવલેા પરબડ યાઓની છબીઓ ટાફ ારા મતપ ોની સહ ની સરખામણી કરવા અને સહ  મેળ 

ખાય છે ક કમ તે ન  કરવા માટ વપરાય છે. આ તકિનક િત કલાક 45,000 નગં પર યા કર  

શક છે, અને સહ  તપાસનાર ટાફ િત કલાક આશર 10,000 સહ ઓની સમી ા કર  શક છે. મેલ 

સો ટગ સાધનોની ઝડપ, અને સહ  ચકાસણી યા સાથનેા તેના એક કરણને કારણે, OCROV ને 
પરત આવલેા VBM મતપ ોની વધેલી મા ાને અિવરતપણે સચંાલન કરવાની યો યતા આપે છે. 

પરત કરલા વોટ-બાય-મેલ મતપ ોની ગણતર  

ઓફસે 2020 મા ંતેની મતદાન ણાલીમા ંફરફાર કય  હતો અને પરત કરલા VBM મતપ ોના મોટા 
જ થાને કન કરવાની મતામા ંવધારો કય  હતો. નવે બર 2020 ની સામા ય ૂટંણી માટ, OCROV 

ૂટંણીના દવસ પહલા ા ત થયેલા તમામ મતપ ોને કન કરવામા ંઅને ૂટંણીની રા ે ટલીમા ં
સમાવવામા ંસ મ હ ુ.ં બાક ના મતપ ો,  પૈક  ઘણા ૂટંણીના દવસ પછ  ા ત થયા હતા, તે 9 

નવે બર ધુીમા ંમતદાન ણાલીમા ં કન કરવામા ંઆ યા હતા. 

વોટ-બાય-મેલ મતપ  ક કરવા 
VBM મતપ ોના ઉપયોગમા ંવધારો થવાના પ રણામે મતદારોને રૂ  પાડવામા ંઆવતી સેવાના 
તરમા ંવધારો કરવાની જ રયાત ઊભી થઈ છે. ઓફસે ક ટમાઇ ડ ઇ ટરનલ સો શુન, OC 

Ballot Express ારા મતદારો માટ તેમના મતપ ોની થિતને ઓનલાઇન ક કરવાની મતા 
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ઉમેર  છે. VBM મતપ ો નુાઇટડ ટ સ પો ટલ સિવસ બારકોડનો ઉપયોગ કર ને ક કરવામા ં
આવ ેછે કારણ ક તે મેલ ારા ઓફસમા ંપરત કરવામા ંઆવ ેછે. જો તેમને મત ક  અથવા બેલેટ 

ોપ બો સમા ંપરત આપવામા ંઆ યા હોય તો તે પણ ક કરવામા ંઆવ ેછે. મતદારો વબેસાઇટ પર 

જઈ શક છે અને તેમના મતપ ોની થિત ચકાસી શક છે કારણ ક તે મોકલવામા ંઆવ ેછે અને 
અમાર  ઓફસમા ંપરત આવ ેછે. તેઓ એ પણ જોઈ શક છે ક તેમના મતપ ોની ચકાસણી અને 
ગણતર  કરવામા ંઆવી છે. તા તરમા ંઉમેરવામા ંઆવલેી આ મતપ  કગ મતાએ વધારાની 
VBM યા ારા જ ર  સેવાના વધેલા તરના ે ઠ િતભાવ આપવા માટ ડટા રૂો પાડ ો છે. નો 
2020 ની ાથિમક અને સામા ય ૂટંણીઓમા ં યાપકપણે ઉપયોગ કરવામા ંઆ યો હતો અને 
મતદારોને આ મિવ ાસ આપવા માટ એક મહ વનો ઘટક હતો  મેલ ારા તેમના મતપ ો પરત 

કર  ર ા હતા, અથવા તેમને બેલેટ ોપ બો સ અથવા મત ક  થળે આપી જતા ંહતા. 
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મત ક  અને બેલેટ ોપ બો સ થાનો 
§4005(a)(10)(B)

VCA મત ક ો અને બેલેટ ોપ બો સના લેસમે ટ અને થળો માટ િવ તૃ િવગતવાર માપદંડ અને 
િસ ાતંો થાિપત કર છે.  નીચે જણાવલે ચો સ િવચારણાઓ અને જ રયાતોને આધાર મત ક ો 
અને બેલેટ ોપ બો સ થાનોની થાપના કરવામા ંઆવી છે: 

• હર પ રવહન સાથ ેિનકટતા 
• ઐિતહાિસક ર તે વોટ-બાય-મેલનો ઓછો વપરાશ ધરાવતા સ દુાયો સાથ ેિનકટતા 
• વ તી ક ો સાથ ેિનકટતા 
• ભાષા લ મુતી સ દુાયો સાથ ેિનકટતા 
• િવકલાગં મતદારો સાથ ેિનકટતા 
• ઘર  ુવાહનોની મા લક ના નીચા દર ધરાવતા સ દુાયો સાથ ેિનકટતા 
• ઓછ  આવક ધરાવતા સ દુાયો સાથ ેિનકટતા 
• એવા પા  મતદારોના સ દુાયો સાથ ેિનકટતા ઓ મત આપવા માટ ન ધાયેલા નથી અને 
તે જ દવસે મતદાર ન ધણીની એ સેસની જ ર પડ  શક છે 

• ભૌગો લક ર તે અલગ વ તી સાથ ેિનકટતા 
• લુભ અને મફત પા કગની એ સેસ 

• એક મતદાર કાર અથવા હર પ રવહન ારા કટલા તર અને સમય માટ સુાફર  કરવી 
જોઈએ 

• એવા િવકલાગં મતદારો માટ વકૈ પક પ િતઓની જ રયાત મના માટ ટપાલ મતપ  

ારા મતદાન કર ુ ં લુભ નથી 
• ા ફક પેટન 

• હર અથવા ખાનગી િુનવિસટ ઓ અને કોલેજ ક પસ 

મત ક  િસ ાતં અને િવચારણાઓ 

§4005(a)(10)(l)(vi)(l) 

VCA એ ન ધાયેલા મતદારોની સં યાના આધાર મત ક ોની સં યા ન  કરવા માટ એક િસ ાતં 

થાિપત ક  ુછે.  કાઉ ટ ઓએ યેક 50,000 ન ધાયેલા મતદારો માટ 11 દવસ ુ ંમત ક  અને દર 

10,000 ન ધાયેલા મતદારો માટ 4 દવસ ુ ંમત ક  આપ ુ ંઆવ યક છે. VCA ફો લુા  મત 
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ક ોની લ ુ મ સં યા થાિપત કર છે તે ૂટંણીના દવસ પહલા 88 દવસ પહલા ુલ ન ધાયેલા 
મતદારો પર આધા રત છે.  

માચ 2020 ની ાથિમક ૂટંણી માટ, OCROV ને ૂટંણી દવસ સ હત 11 દવસ માટ ુ લા 
રાખવાના 32 મત ક ો અને ૂટંણીના દવસ સ હત 4 દવસ માટ ુ લા રાખવાના 161 મત ક ો 
દાન કરવા જ ર  હતા. Orange કાઉ ટ એ તે ૂટંણીના દવસ સ હત 11 દવસ માટ ુ લા 38 

મત ક ો અને ૂટંણીના દવસ સ હત 4 દવસ માટ ુ લા 189 મત ક ો ુ ંસચંાલન ક  ુહ ુ.ં મત 

ક ોની સં યા વધારવાથી િસ વરેાડો અને ા કુો ક યોન વા િવ ટુા પડલા સ દુાયોમા ંવધારાના 
મત ક ોની થાપના સ મ કરવામા ંઆવી હતી.  

મ મ ૂટંણીનો દવસ ન ક આવ ેછે, તેમ તેમ વ  ુમતદાન મથકો વ  ુસં યામા ંકાયરત થવાની 
સાથ,ે મતદાન મથકો મશ: લેુ છે.  ૂટંણીના દવસ સ હત મતદાનના છે લા ચાર દવસ 

દરિમયાન તમામ મત ક ો સં ણૂ કાયરત થાય છે. વ મુા,ં મતદાનના થમ સાત દવસ દરિમયાન 

મા  ક ના કાયરત કલાકો સવાર 8 થી સાં  5 વા યા ધુી છે. અને મ મ ૂટંણીનો દવસ ન ક 

આવ ેછે તેમ તેમ તેમા ંવધારો થતો ય છે. 

મત ક ની નૂતમ આવ યકતાઓ 

OCROV તે િુનિ ત કરવા માટ સકડો સભંિવત િુવધાઓની ઓળખ કર છે અને ૂ યાકંન કર છે ક 

તમામ મતદારો માટ વ  ુએ સેસ અને િુવધા દાન કર તે ર તે સમ  Orange કાઉ ટ મા ં થળો ુ ં
િવતરણ કરવામા ંઆવ ેછે. 

મત ક ોની ણુવ ા વધારવાના યાસ માટ, OCROV એ લ ુ મ જ રયાતો થાિપત કર  છે  

કાયદામા ંિનધા રત જ રયાતો ઉપરાતંની છે. મત ક ોની પસદંગી િવકલાગં મતદારોની લુભતા 
અને ભાષાની જ રયાતો, મતદાન ખડં ુ ંકદ, િુવધા ઉપલ ધતા અને હર િતસાદ પર આધા રત 

છે. OCROV મતદાર ડટા, વ તી ડટા અને અ ય માપદંડોનો ઉપયોગ સૌથી આદશ મત ક ો થાનો 
પસદં કરવા માટ કર છે.  

મત ક  થળ પસદંગી યો યતા મોડલ  

VCA ને મત ક ોની થાપના કરતી વખતે કાઉ ટ ઓને ચૌદ માપદંડો યાનમા ંલેવાની જ ર છે.  

OCROV ટાફ એક મત ક  અ ુ ળૂતા મોડલ બના ુ ંછે, મા ંતમામ જ ર  માપદંડોને યાનમા ં
લઈને સૌથી વતમાન ઉપલ ધ ભૌગો લક અને વ તી િવષયક ડટાને જોડવામા ંઆવ ેછે.  મત ક  

અ ુ ળૂતા મોડલ ઇ ટર ટવ મેિપગ લૂનો ઉપયોગ કર છે  વપરાશકતાને તમામ જ ર  
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માપદંડોની િવ ુ  કોઈપણ ૂચત થાન શોધવા અને તે ુ ં ૂ યાકંન કરવાની મં ૂર  આપે છે (પેજ 12 

પર મત ક  અને બેલેટ ોપ બો સ મેિપગ લૂ ુઓ).  

યાર મત ક  અ ુ ળૂતા મોડલ જ ર  માપદંડોની સામે ૂચત થાનો ુ ં ૂ યાકંન કરવાની ઝડપી 
અને અસરકારક ર ત રૂ  પાડ છે, તે મત ક ના થાનોને ા ં િતમ વ પ આપવામા ંઆવશ ેતે 
આપમેળે િનધા રત કર ુ ંનથી. OCROV એ એકંદર લુભતા અને િુવધા ઉપલ ધતા વી અ ય 

જ રયાતોને પણ યાનમા ંલેવી જોઈએ. 

મત ક  આકારણી મે સ 

જ ર  માપદંડ યાનમા ંલેવા ઉપરાતં,મત ક  આકારણી મે સ નો ઉપયોગ થળો પસદં કરવાના 
અ ય ઘણા ત વોને યાનમા ંલેવા માટ કરવામા ંઆવ ેછે,  કાયદા ારા જ ર  ન હોવા છતા,ં મત 

ક  થળની પસદંગી યાને અસર કર છે.  આ થળ પસદંગી ત વોના કટલાક ઉદાહરણોમા ં
પા કગની ઉપલ ધતા, મતદાન ખડં ુ ંકદ, દર અને બહાર બનંે જ યાએ, રૂતા કાશની 
ઉપલ ધતા, અને ૂચત થળના ભૌગો લક િવ તારનો સમાવશે થાય છે.  

તમામ સભંિવત મત ક ોને વૂ-િનધા રત થળ પસદંગીના ત વો જુબ કોર આપવામા ંઆવ ેછે.  

પ રણામી કોરનો ઉપયોગ કોઈ િુવધા મત ક  તર ક સેવા આપવા માટ કટલી યો ય અથવા 
અ ુચત હોઈ શક તે ન  કરવા માટ થાય છે.  

મત ક  િુવધા ભરતી યા 
મત ક ની ભરતી યા અગાઉની ૂટંણીઓના ં તૂકાળના ંમતદાન થળોના ંિવ લેષણથી શ  થાય 

છે. વ મુા,ં દરક શહર ુ ં ૂ યાકંન VCA જ રયાતો અને વ તીના ડટાનો ઉપયોગ કર ને સમ  દશમા ં
મત ક ોના યાયી િવતરણને િુનિ ત કરવા માટ કરવામા ંઆવ ેછે. ભરતીના ારં ભક તબ ામા,ં 
OCROV તમામ ઉપલ ધ િુવધાઓને ઓળખવા માટ નગરપા લકાના ભાગીદારો અને હર 

એજ સીઓ સાથ ેમળ ને કામ કરશ.ે 

ારં ભક િવ લેષણ અને ૂ યાકંન તબ ા પછ , ઇ છત મત ક  થાનોની મા ટર ૂચ બનાવવામા ં
આવ ેછે. દરક થાનની સમી ા કરવામા ંઆવ ેછે અને એ ન  કરવા માટ ૂ યાકંન કરવામા ંઆવ ેછે 

ક તેઓ થાિપત લ તુમ મત ક ની જ રયાતોને ણૂ કર છે ક નહ .  થાનો નૂતમ 

જ રયાતોને રૂ  કરતી નથી તે ભરતી યામાથંી ૂર કરવામા ંઆવ ેછે. મતદાન મથકની 
કામગીર ને સમાવવા માટ સ મ ન હોય તેવા થળોના ઉદાહરણો ખાનગી રહઠાણો અને મતદાનની 
ઓછ  ઉપયોગી જ યા ધરાવતા થળો છે. એવી િુવધાઓ  નૂતમ જ રયાત ણૂ કરતી હોય 

તનેે ભરતી યામા ંસમી ાના આગામી તર પર આગળ વધારવામા ંઆવ ેછે. 
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સચંાલનના દવસો અને કલાકો સાથ ેસભંિવત મત ક ોની યાદ  

§4005(a)(10)(l)(vi)(III), §4005(a)(10)(l)(vi)(VI) 

મત ક ના થળોને હર િતસાદ અને કાયદા ારા આવ યક જ ર યાતોના સયંોજન સાથ ેપસદં 

કરવામા ંઆવ ેછે. પસદં કરલા મતદાન મથકોની િતમ યાદ  મતદાર મા હતી માગદિશકા (VIG) મા ં
સમાવવામા ંઆવલે છે અને OCROV ની વબેસાઇટ ocvote.com પર ઉપલ ધ છે.  

ુટંણીના દવસના દસ દવસ પહલા શ  થતા, પસદંગીના મત ક ો િનયિમત કામકાજના કલાકો 
દરિમયાન સવાર 8:00 થી સાં  5:00 વા યા ધુી ુ લા રહ છે. મતદાનના છે લા કટલાક દવસો 
દરિમયાન, તમામ મત ક ો સવાર 8:00 થી રા ે 8:00 ધુી અને ૂટંણીના દવસે સવાર 7:00 થી 
8:00 વા યા ધુી ુ લા રહ છે. 11 દવસ અને 4 દવસના થાનોની ૂચના ન નૂા માટ પ રિશ ટમા ં
ૃ ઠ 72 ુઓ. દરક ૂટંણી, OCROV ocvote.com/votecenter પર મત ક ોની યાદ  કાિશત કર 

છે. 

મત ક  લેઆઉટ 

§4005(a)(10)(l)(vi)(XI) 

બધા મત ક ો બ િુવધ ઇલે ોિનક ચેક-ઇન ટશનોથી સ જ છે નાથી મત ક ના કમચાર ઓ 

મતદારની ઓળખ ઝડપથી અને સરળતાથી કર  શક છે. મત ક ો પર, મતદાર આ કરવા માટ સ મ 

છે: 

• બ  મત આપી શકશ ેઅથવા વોટ-બાય-મેલ મતપ  નાખી શકશ;ે  

• લુભ મતપ  મા કગ ઉપકરણનો ઉપયોગ કર  શકશ ે  િવકલાગં મતદારોને વતં  

ર તે મત આપવા માટ પરવાનગી આપે છે;  

• ર લેસમે ટ મતપ  મેળવ ુ;ં 
• ભાષા સહાય મેળવવી; અને 
• મત આપવા માટ ન ધણી કરાવવી અથવા ન ધણીની મા હતી અપડટ કરવી. 

OCROV દરક મત ક  માટ અન ય 2D અને 3D કલ લેઆઉટ બનાવ ેછે એ િુનિ ત કરવા માટ ક 

તમામ મતદાન સાધનો એવી ર તે કૂવામા ંઆ યા છે થી મતદાર વતં  ર તે અને ખાનગી ર તે 
તેમના મતપ ને ચ ત કર  શક છે.  લેઆઉટ મતદારોની લુભતાની જ રયાતો યે સવંદેનશીલ 

હોવા જોઈએ અને દરક થાનના િવિવધ આકારો અને મના કદને સમાવવા માટ ગોઠવવામા ંઆવવા 
જોઈએ.  દરક મત ક  માટ િવિશ ટ િવિવધ પ ટ કરણોના આધાર, ચેક-ઇન ટશનો અને મતપ  

મા કગ ઉપકરણોની સં યા બદલાશે. (ન નૂાના લેઆઉટ માટ પ રિશ ટોમા ં ૃ ઠ 72 ુઓ). 
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દરક મત ક  લેઆઉટમા ં ણ ટશનોનો સમાવશે થાય છે: 

• ચેક-ઇન ટશન: અહ  મતદારો મત આપવા માટ ન ધણી કરાવી શક છે, ર લેસમે ટ મતપ  

મેળવી શક છે, વોટ-બાય-મેલ મતપ  આપી શક છે અન ેસહાય માટ િવનતંી કર  શક છે  

• મત ટશન: અહ  મતદારો પોતાની પસદંગી જુબ ખાનગી અને વતં  ર તે રુ ત 

મતદાન થૂમા ંઅથવા મતપ  મા કગ ઉપકરણમા ં ચ ત કર છે 

• કન ટશન: અહ  મતદારો રુ ત કન ટશનમા ંમતપ  જમા કર છે અને તેમ ુ ં"I 

Voted" ટ કર મેળવ ેછે  
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મત ક ના કમચાર ઓની સં યા 
§4005(a)(10)(l)(vi)(IX) 

મત ક ના કમચાર ઓની દા જત જ રયાત 11- દવસ અને 4- દવસના મત ક ોની સં યા, મત 

ક ની અપે ત મતાના સબંધંમા ંચેક-ઇન ટશનોની સં યા પર આધા રત છે. જ ર  મત ક ના 
કમચાર ઓની સં યાના દાજની ગણતર  કોઈપણ મત ક મા ંજ ર  સાત કમચાર ઓની સરરાશ 

અને થાન દ ઠ એક સચંાલકના આધાર કરવામા ંઆવ ેછે.  વોટ-બાય-મેલ ાઇવ-  ુ થાનો તર ક 

ઓળખાતા કટલાક થળોએ સચંાલનમા ંસહાયતા માટ વધારાના 2-3 કમચાર ઓની જ ર હતી.  
સરરાશ ર તે એ ુ ંમાનવામા ંઆવ ેછે ક કોઈ પણ મત ક મા ંજ ર  ટાફની સં યામા ંતફાવત હોઈ 

શક છે. 

મત ક નો કાર િશ ટનો કાર  િશ ટ જુબ દા જત જ રયાત 

11 દવસ ણૂ િશ ટ 38 x 5 =  190 

    

4 દવસ ણૂ િશ ટ 150 x 3 = 450 

    

11 દવસ િશક િશ ટ 38 x 4 =  152 

    

4 દવસ િશક િશ ટ 150 x 8 = 1,200 

ુલ દા જત જ રયાત   1,992 
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બેલેટ ોપ બો સ િસ ાતં અને િવચારણાઓ 

§4005(a)(10)(l)(vi)(II) 

VCA ને કાઉ ટ ઓને દરક 15,000 ન ધાયેલા મતદારો માટ ઓછામા ંઓ  ંએક બેલેટ ોપ બો સ 

થાન દાન કરવાની જ ર છે. મતદાર ન ધણી ડટા ુ ંિવ લેષણ દરક શહર અને અસગં ઠત 

િવ તારોમા ંજ ર  બેલેટ ોપ બો સની દા જત સં યા ન  કરવા માટ કરવામા ંઆવ ેછે. OCROV 

એ સમ  Orange કાઉ ટ મા ં116 બેલેટ ોપ બો સ લગા યા છે. 

કોઈપણ સભંિવત બેલેટ ોપ બો સ થાનો ુ ંસશંોધન કરતી વખતે નૂતમ માપદંડ યાનમા ં
લેવામા ંઆવ ેછે અને તે ુ ં ૂ યાકંન કરવામા ંઆવ ેછે. એવા બેલેટ ોપ બો સ થળો  મતદારોને 

તેમના મતપ ોને રુ ત ર તે અને અ ુ ળૂ ર તે છોડ  દવા માટ વધારાના િવક પો રૂા પાડ છે તેને 
થમ યાનમા ંલેવામા ંઆવ ેછે. યાર બેલેટ ોપ બો સના થાનો પર કૂવામા ંઆવતા હોય યાર, 

હાલના રુ ા કમેરા કવરજ સાથ ે થાનો ઓળખવા માટ ે ઠ યાસો કરવામા ંઆવ ેછે. 

બેલેટ ોપ બો સ માટ નૂતમ આવ યકતાઓ 

§4005(a)(10)(l)(vi)(VI) 

VCA ની નૂતમ આવ યકતાઓ ઉપરાતં, California સે ટર  ઓફ ટટ (SOS) લુભતા અને 
ભાષાની જ રયાતો વા વધારાના િનયમો રૂા પાડ છે. બેલેટ ોપ બો સ બેલેટ ોપ બો સના 
ા ફ સમા ંસમાિવ ટ કા નૂી ભાષા દાન કરવા સાથ ે ડઝાઇન કરવામા ંઆવલે છે. ભિવ યની 

િવચારણામા ંિવકલાગં મતદારોને મદદ કરવા માટ વધારાની િુવધાઓ ઉમેરવાની સભંાવનાનો 
સમાવશે થઈ શક છે, મ ક ેઇલ અથવા પશ ય દશાિનદશક સકંત, અને OCROV િવકલાગંતા 
સ દુાય ભાગીદારો સાથ ેભિવ યના િવચારણા માટ ે ઠ યાસો ુ ંસશંોધન કરવા માટ કામ કરશ.ે 

સભંિવત થાનની યવહા રકતા િવગતવાર આકારણી ારા િનધા રત લ ુ મ લુભતા 
આવ યકતાઓને ણૂ કરવા પર પણ આધા રત છે. 

સમ  કાઉ ટ મા ં થાિપત તમામ બેલેટ ોપ બો સ લોકો માટ ૂટંણીના દવસના 29 દવસ પહલા 
દવસના 24 કલાક, અઠવા ડયાના 7 દવસો માટ શ  થાય છે. બેલેટ ોપ બો સ હર થળોએ 

બહારના ઉપયોગ માટ રચાયેલ છે, મા ંિનવારક રુ ા પગલાઓં મ ક તોડફોડ િવરોધી કો ટગ, 

ફાયર સ ેસન િમકિનઝ સ અને ક ટમ ડઝાઇન રુ ત બેલેટ કલે શન બેગ શામેલ છે. 

બેલેટ ોપ બો સ અ ુ ળૂતા મોડલ  

OCROV ટાફ એક મત ક  અ ુ ળૂતા મોડલ બના ુ ંછે, મા ંતમામ જ ર  માપદંડોને યાનમા ં
લઈને સૌથી વતમાન ઉપલ ધ ભૌગો લક અને વ તી િવષયક ડટાને એક સાથ ે યાનમા ંલેવામા ં
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આ યા છે.  મત ક  અ ુ ળૂતા મોડલ ઇ ટર ટવ મેિપગ લૂનો ઉપયોગ કર છે  વપરાશકતાને 
તમામ જ ર  માપદંડ અને ચો સ િનયમોની િવ ુ  કોઈપણ ૂચત થાન શોધવા અને તે ુ ં ૂ યાકંન 

કરવાની મં ૂર  આપે છે ( ૃ ઠ 12 પર મત ક  અને બેલેટ ોપ બો સ મેિપગ લૂ ુઓ).  

યાર મત ક  અ ુ ળૂતા મોડલ જ ર  માપદંડોની સામે ૂચત થાનો ુ ં ૂ યાકંન કરવાની ઝડપી 
અને અસરકારક ર ત રૂ  પાડ છે, તે મત ક ના થાનો ા ં થાિપત થાય છે તે આપમેળે િનધા રત 

કર ુ ંનથી. 

બલેટે ોપ બો સ આકારણી મે સ 

જ ર  માપદંડ યાનમા ંલેવા ઉપરાતં, બેલેટ ોપ બો સ આકારણી મે સનો ઉપયોગ થળો પસદં 

કરવાના અ ય ઘણા ત વોને યાનમા ંલેવા માટ કરવામા ંઆવ ેછે,  કાયદા ારા જ ર  ન હોવા 
છતા,ં મત ક  થળની પસદંગી યાને અસર કર છે.  આ થળ પસદંગી ત વોના કટલાક 

ઉદાહરણોમા ંઆ સમાવશે થાય છે, ઓનસાઇટ રુ ા કમેરાની હાજર , મતપ  સં હ ટ મ માટ ૂંકા 
ગાળાની/કામચલાઉ પા કગ જ યાની ઉપલ ધતા અને ૂચત થળ પર રૂતા કાશની ઉપલ ધતા. 

બેલેટ ોપ બો સ થાન ભરતી યા 
એક મા હતી દ માક ટગ પેકટ િવકસાવવામા ંઆ ુ ંછે મા ંમતદારોના ર જ ાર Neal Kelley નો 
પ  અને પ ટ કરણો, અપે ાઓ અને વારંવાર છૂાતા ો પર મા હતી દ મતપ  ોપ બો સ 

લાયરનો સમાવશે થાય છે. બેલેટ ોપ બો સ યા િવશ ેિવગતવાર મા હતી આપવા માટ પેકટનો 
ઉપયોગ સભંિવત થળો ધુી પહ ચવા માટ કરવામા ંઆવ ેછે. પેકટમા ંબેલેટ ોપ બો સ કરારનો 
સમાવશે કર છે થી તમામ પ ોને િૂમકાઓ અને જવાબદાર ઓની પ ટ સમજણ હોય.  

થળ સાઇટ પર બેલેટ ોપ બો સને સમથન આપી શકાય ક કમ તે ન  કરવા માટ અગાઉના 
મતદાન થળની સાઇટની સમી ા કરવામા ંઆવી હતી. સભંિવત મત ક  થળની પસદંગીઓ સાથ ે

એકસાથ ેકામ કરતા, િવિવધ બેલેટ ોપ બો સ થાનોની ઓળખ કરવામા ંઆવી છે  મતદારોને 
મતપ  પરત કરવાના વધારાના િવક પો રૂા પાડ છે. આ ઉપરાતં, શહરના થળો, કાઉ ટ ના થળો, 
લાઇ ેર ઓ અને અ ય હરમા ંઉપલ ધ થળોની સમી ા કરવામા ંઆવી છે અને સભંિવત બેલેટ 

ોપ બો સ થાનો તર ક તે ુ ં ૂ યાકંન કરવામા ંઆ ુ ંછે. OCROV એ ઘણા ણીતા ટક ખર દ  

ક ો અને ખાનગી િમલકત મા લકો સાથ ેબેલેટ ોપ બો સ થાિપત કરવા માટ ભાગીદાર  કર  છે.  

દરક સભંિવત બેલેટ ોપ બો સ થળની યો યતા અને લુભતા ન  કરવા માટ થળની 
આકારણીમાથંી પસાર થાય છે. એકવાર થળને બેલેટ ોપ બો સ માટ યવહા ુ માનવામા ંઆવ,ે 

પછ  OCROV ટાફ થળ પર બેલેટ ોપ બો સને થાિપત કરવાના િતમ િનધારણ માટ થળના 
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ભા તૂ, િમલકત મેનેજમે ટ કંપની અને/અથવા િમલકતના મા લક સાથ ેકામ કર છે. તમામ 

સ દુાયોમા ંઅ ુ ળૂતા, દ ધા ુ ય અને દા જત ૃ  ન  કરવા માટ તમામ વતમાન બેલેટ ોપ 

બો સ થાનો ુ ંસતત િવ લેષણ અને સમી ા કરવામા ંઆવ ેછે. 

સચંાલનના દવસો અને કલાકો સાથ ેસભંિવત બેલેટ ોપ બો સની યાદ  

§4005(a)(10)(l)(vi)(IV), §4005(a)(10)(l)(vi)(VII) 

OCROV પાસે હાલમા ંસમ  કાઉ ટ મા ં116 બેલેટ ોપ બો સ છે અને ભિવ યના કોઈપણ સભંિવત 

વધારાઓ અથવા થાનાતંરણ માટ ડટા, નકશા અને વલણોનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી ર ો છે.  

બેલેટ ોપ બો સના થળોને હર િતસાદ અને કાયદા ારા આવ યક જ ર યાતોના સયંોજન સાથ ે

પસદં કરવામા ંઆવશ.ે તમામ બેલેટ ોપ બો સ ૂટંણી દવસ સ હત 30 દવસ માટ ુ લા રહ છે, 

અને દરરોજ 24 કલાક, અઠવા ડયાના 7 દવસ ૂટંણીના દવસે રા ે 8:00 વા યા ધુી ઉપલ ધ છે. 

બધા થાિપત કરલ બેલેટ ોપ બો સ થાનોની ૂચ માટ પ રિશ ટમા ં ૃ ઠ 77 ુઓ. થાિપત બેલેટ 

ોપ બો સની િતમ યાદ  VIG મા ંસમાવવામા ંઆવલે છે અને OCROV ની વબેસાઇટ પર 

ocvote.com/votecenter પર અપડટ કરવામા ંઆવી છે. 

મત ક  અને બેલેટ ોપ બો સ થાનો ુ ંમેિપગ લૂ 

મત ક ો અને બેલેટ ોપ બો સ માટ થળો પસદં કરવામા ંમદદ કરવા માટ, એજ સીના GIS 

િવભાગે અ ુ ળૂતા મોડલ અને વબે મેિપગ લૂ બના ુ ંછે.  VCA ારા િનધા રત માગદિશકાના 
માળખાનો ઉપયોગ કર ને, OCROV ટાફ ારા િનધા રત ડટા-િવિશ ટ માપદંડ અને ભૌગો લક 

મા હતી ણાલી (GIS) ટકનોલો નો ઉપયોગ કર ને, Orange કાઉ ટ ના તમામ િવ તારોમા ંમત 

ક ો બેલેટ ોપ બો સ થાનોને હો ટ કરવા માટ અ ુ ળૂતા ડ ી ેડ કરવા માટ એક સુગંતતા 
મોડલ બનાવવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં   

તેને પ ર ણૂ કરવા માટ, સમ  કાઉ ટ ને આવર  લેવા માટ સેલ ીડ હૂરચના બનાવવામા ંઆવી 
હતી, અને પછ  આ ડ સેલને VCA મા ંિનધા રત જ રયાતોને લગતા થળલ ી ડટા સાથ ે

જોડવામા ંઆ યા હતા.  િવિવધ હર સં થાઓમાથંી ડટા એક  કરવામા ંઆ યો હતો અને તેમા ં
પ રવહન, વ તી ગીચતા, મતદાર ન ધણી અને મતદાન પેટન, ભાષા િવનતંીઓ, િવકલાગંતા અને 
આવક વા િવષયો આવર  લેવામા ંઆ યા હતા.  OCROV ટાફ તમામ ડટા અને જ રયાતો ુ ં
િવ લેષણ ક  ુઅને VCA જ રયાતોની યાદ મા ં ાથિમકતાઓ ન  કરવા માટ ર કગ િસ ટમ 

બનાવી હતી.  એકવાર અ તાની જ રયાતો ન  થઈ ગઈ પછ , એક અ ગો રધમ બનાવવામા ં
આ ુ ં ણે તમામ ડટા ુ ંસકંલન ક  ુઅને કાઉ ટ ના દરક ડ સેલ માટ " કોર" તૈયાર 
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કય .  પ રણામી " કોર" નો ઉપયોગ સમ  કાઉ ટ મા ંમત ક ો અને બેલેટ ોપ બો સની 
જ રયાતોની અ તા ન  કરવા માટ બેઝલાઇન તર ક કરવામા ંઆવ ેછે.    

યામા ંવ  ુમદદ કરવા માટ, VCA ની જ રયાતોને પહ ચી વળવા માટ ઉપયોગમા ંલેવાતા 
ડટાના તરો, તમેના " કોસ" સાથ ેપ રણામી ીડ સેલ હૂરચના, અને આકાઇવ કરલા મતદાન 

થાનો, હર માળખાક ય િુવધાઓ અને સ દુાય થળોના આધાર સભંિવત મત ક  અને બેલેટ 

ોપ બો સ થાનો દશાવવા માટ એક ઇ ટર ટવ વબે મેિપગ લૂ બનાવવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં  આ લૂ 

હાલના ડટાની શોધખોળ, નવા થળો તાિવત કરવા, થળ પસદંગી યાની ગિતને ક કરવા 
અને ણકાર િનણયો લેવાની મં ૂર  આપે છે. 

કાય ણાલી 
VCA માગદિશકાના માળખાનો ઉપયોગ કર ને, OCROV ટાફ ારા િનધા રત ડટા-િવિશ ટ માપદંડ 

અને GIS ટકનોલો નો ઉપયોગ કર ને, મત ક ો અને બેલેટ ોપ બો સ થાનો ુ ંઆયોજન કરવા 
માટ કાઉ ટ ના તમામ િવ તારો માટ તમામ ફર જયાત માપદંડોની પ ર ણૂતામા ં સુગંતતાની 
ડ ી ુ ં િતિનિધ વ કરવા માટ અ ુ ળૂતા મોડલ બનાવવામા ંઆ ુ ંછે. 

o 500 ' ીડ હૂરચના બનાવો  કાઉ ટ ને એક સુગંત કદના અલગ િવ તારોમા ંવહચે છે.  

ઉપલ ધ ડટાના થળલ ી રઝો શુન, કાઉ ટ નો ુલ સપાટ  િવ તાર અને OCROV ટાફ 

ારા િવ લેષણ માટ ે લુા રટ ના ઇ છત તર ુ ંિવ લેષણ કર ને ીડ સેલ ુ ંકદ ન  

કરવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં 
o ઓવરલે અને થાિનક ર તે ડટાની મા ણત હૂરચના બનાવવા માટ મતદાર ન ધણી 
રકોડ, વ તી િવષયક ડટા અને ઇ ા ચર ડટાને ીડમા ંજોડવામા ંઆવ ેછે. 

o મત ક  િુવધા ભરતીની મા હતી આપવા માટ માપદંડોની ઉ ચ, મ યમ અને નીચી 
પ ર ણૂતા ઓળખવાનો માગ પ ટ કરવા માટ ડટાના દરક તરમા ંડટા ૂ યો માટ િસ ટમ 

બનાવો.  

વેબસાઇટ પર થળ પસદંગી માટ ચૂન ફોમ 

ૂ યાકંન માટ મત ક  અને બેલેટ ોપ બો સના થાનોની પસદંગી કરવાની બી  ર ત છે મત 

ક ની વબેસાઈટ પર ઓનલાઈન થળ ચૂન ફોમ ocvote.com/votecenter ારા મળેલ હર 

િતસાદ છે. આ હર જનતાને િુવધા ુ ંનામ, સરના ુ ંઅને થાન ચૂવવા માટ ુ ંકારણ દાન 

કરવાની મં ૂર  આપે છે. OCROV મત ક ો અને બેલેટ ોપ બો સના થળો પરના યાપક િતસાદ 

સાથ ેઆગળ વધવા ુ ંચા  ુરાખે છે.  
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િવકલાગં મતદારો માટ સેવાઓ 

§4005(a)(10)(l)(vi)(X) 

Orange કાઉ ટ  િવકલાગં મતદારોને રુ ત, વતં  અને લુભ મત ક નો અ ભુવ આપવા 
િતબ  છે.  OCROV િવકલાગં મતદારોને આના ારા સમથન આપે છે: 

• તમામ પસદં કરલા મત ક ો લુભતા જ રયાતોને ણૂ કર છે તેની ખાતર  કરવી 
• વતમાન લુભતા-સમિથત તકનીક સાથ ેમતદાન ણાલીનો ઉપયોગ 

• ઘરથી વતં  ર તે મતદાન કરવાની મતા વધારવી 
• દરક મત ક  પર વ અુલ ASL અથઘટન ૂ ું પાડ ુ ં

દરક મત ક ની લુભતા સમી ાને સરળ બનાવવા માટ, OCROV એ California સે ટર  ઓફ ટટ 

પો લગ લેસ એ સેિસ બલટ  ચેક લ ટને ઇલે ોિનક ડટા ભેગા કરવાના સાધનમા ં પાતં રત ક  ુછે 

નો ઉપયોગ ે મા ંહોય યાર મોબાઇલ ઉપકરણો પર થઈ શક છે.  OCROV ની મત ક  લુભતા 
ચેક લ ટનો ઉપયોગ મત ક ોને ઓળખવા અને ૂ યાકંન કરવા માટ થાય છે.  

લુભતા આવ યકતાઓ ુ ંપાલન કરવા માટ, મત ક  લુભતા સવ ણની િનયિમત સમી ા 
કરવામા ંઆવ ેછે, અને અપડટ કરવામા ંઆવ ેછે.  લુભતા સવ ણ સમી ામા ં હર પ રવહનથી 
સુાફર ના માગ ની ડાણ વૂકની તપાસ, મહ મ લુભ પા કગ જ યાઓ ધરાવતા થળો શોધવા 
અને કબ ર પના કારો વ ચે તફાવત ધરાવતા ોનો સમાવશે થાય છે. 

VIGs અને VBM ચૂનાઓમા ંસમાિવ ટ િવકલાગં મતદારો માટની સેવાઓ માટની મા હતી  
§4005(a)(8)(B)(i)(IV) 

VIG મા ંિવકલાગં મતદારો કવી ર તે સહાયની િવનતંી કર  શક છે, Disability Rights California’s 

Voting Hotline નો ફોન નબંર, કબસાઇડ મતદાન મા હતી અને કોઈપણ સામા ય ો માટ 

OCROV નો સપંક કવી ર તે કરવો તે ગેની મા હતી શામેલ થાય છે. વ મુા,ં VIG એ પ ટ કર છે ક 

મતપ ક ચ ત કરવામા ંઅસમથ મતદાર મતદાનમા ંસહાય માટ બે ય ત લાવી શક છે. VIG 

મતદારો માટ રમોટ લુભ VBM મતપ ની િવનતંી કરવા માટ ીપેડ ટપાલ સાથનેા પો ટકાડનો 
પણ સમાવશે કર છે. 

VBM ચૂનો મતદારોને લુભ ફોમટમા ં ૂટંણી સામ ીની િવનતંી કરવાની ઉપલ ધતા િવશ ે ણ 

કર છે.  



ૃ ઠ16 

લુભ મા હતી વેબસાઇટ પર પો ટ કરવી 
§4005(a)(10)(l)(i)(IV), §4005(a)(8)(B)(ii) 

OCROV વબેસાઈટ તમામ મતદારોને લુભ ફોમટમા ંમા હતી રૂ  પાડ છે.  વબેસાઇટ 

િતભાવશીલ, ન ર ડસ સાથ ે સુગંત અને નેિવગેટ કરવા માટ સરળ છે તેની ખાતર  કરવા માટ 

ખાસ યાન આપવામા ંઆ ુ ંછે.  

વબેસાઇટ મતદારોને ૂટંણી યા, મતદાન માટ ન ધણી, VCA કાયદો અને ૂટંણી શાસન 

યોજના (EAP) સબંિંધત મા હતી રૂ  પાડ છે.  વબેસાઇટ િવકલાગં મતદારોને ઉપલ ધ સેવાઓ 

િવશનેી મા હતી પણ દાન કર છે, મા ંનીચેનાનો સમાવશે થાય છે: 

• મત ક  અને બેલેટ ોપ બો સની લુભતા 
• મતપ  ચ ત કરવાના ઉપકરણો 
• કબસાઇડ મતદાન 

• િવકલાગં મતદારો માટ સસંાધનો 
• ૂર થ લુભ VBM મતપ ની િવનતંી 

વબેસાઇટમા ંિવકલાગં મતદારો માટ ઉપલ ધ સેવાઓના કારો, મત ક ો પર કઈ સેવાઓ મેળવી 
શકાય છે તે િવશનેી અને અ ય મા હતીનો સમાવશે થાય છે. તેમા ં લુભ ફોમટમા ંમત ક ો અને 
બેલેટ ોપ બો સની યાદ  પણ સામેલ કરવામા ંઆવ ેછે. 

િવકલાગં મતદાર કવી ર તે VBM, RAVBM અથવા ર લેસમે ટ મતપ ની િવનતંી કર  શક છે 

§4005(a)(5), §4005(a)(10)(l)(ii) 

મત ક ોમા ંજવાની સાથ,ે િવકલાગં ય ત વબેસાઇટ મારફતે, ઇમેઇલ ારા, ફોન ારા, લે ખત 

વ પે અથવા OCROV ઓફસમા ં બ મા ંVBM, RAVBM, અથવા ર લેસમે ટ બેલેટની િવનતંી 
કર  શક છે. આ િવક પો ઉપરાતં, મતદારો કોઈપણ મત ક  પર બ મા ંVBM અથવા ર લેસમે ટ 

બેલેટની િવનતંી પણ કર  શકશ ેઅને દરક VIG સાથ ેસમાિવ ટ પો ટ-પેઇડ પો ટકાડ ારા RAVBM 

ની િવનતંી કર  શકશ.ે

રમોટ એ સેિસબલ વોટ-બાય-મેઇલ 

§4005(a)(8)(B)(i)(IV) 
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Orange કાઉ ટ ના ન ધાયેલા િવકલાગં મતદારો રમોટ એ સેિસબલ વોટ-બાય-મેલ (RAVBM) 

ણાલી સાથ ેજોડાઈને ડાઉનલોડ કર  શકાય તેવા મતપ ની િવનતંી કર  શક છે.  RAVBM િવકલાગં 

મતદારોને ઇલે ોિનક ર તે મોકલવા માટ VBM મતપ ની િવનતંી કરવાની મતા રૂ  પાડ છે.  

ઇલે ોિનક મતપ  મતદારના ક ટુર પર ડાઉનલોડ થાય છે, મતદારની પોતાની સહાયક 

તકનીકનો ઉપયોગ કર ને ચ ત કર  શકાય છે અને પછ  છાપવામા ંઆવ ેછે.  આ મતપ  પછ  

કોઈપણ VBM મતપ ની મ જ પરત કર  શકાય છે; મેલ મારફતે, બેલેટ ોપ બો સમા;ં અથવા 
કોઈપણ મત ક  પર કૂવામા ંઆવ ેછે. RAVBM પોટલ મતદારોને VBM પેકટમા ં રૂા પાડવામા ં
આવલેા પરત કરવાના પરબડ યામા ંભરલા RAVBM મતપ  પરત કરવાની ચૂના આપે છે. પરત 

કરવાની ચૂનાઓ VIG મા ંપણ ઉપલ ધ છે.  

લુભ મતપ  મા કગ ઉપકરણોનો કાર અને સં યા 
§4005(a)(2)(B), §4005(a)(4)(D), §4005(a)(10)(l)(vi)(X) 

બધા Orange કાઉ ટ  મત ક ો ઓછામા ંઓછા ણ લુભ મતપ  મા કગ ઉપકરણોથી સ જ છે, 

મા ંમતદાન ખડંના કદ અને મતદારની જ રયાતોને આધાર ઉપકરણોની સં યા વધારવાનો 
િવક પ છે.  

મતદાર ટચ ન ડ લે, ઓડયો પશ ય ઉપકરણ અથવા પોતાની સહાયક ટકનોલો નો 
ઉપયોગ કર ને તેમના મતપ ને ચ ત કર  શક છે. લુભ મતપ  મા કગ ઉપકરણો િવકલાગં 

મતદારોને વતં  મતદાનનો અ ભુવ આપે છે. તમામ મતદારોને ખાનગી અને વતં  ર તે મતદાન 

કરવાની તક આપવા માટ મતપ  મા કગ ઉપકરણોની યવ થા કરવામા ંઆવ ેછે.  

મત ક ો પર વાજબી ફરફારોનો કાર અને સં યા 
§4005(a)(6)(D), §4005(a)(10)(l)(vi)(X) 

ઘણા કારના વાજબી ફરફારો  મત ક ોની દર આપવામા ંઆવ ેછે. ઇલે ોિનક ચેક-ઇન, ણ 

લુભ મતપ  મા કગ ઉપકરણો ુ ં નૂતમ ધોરણ અને િવકલાગં મતદારોને સહાય કરવા માટ 

ભૌિતક ફરફારો કરવામા ંઆવ ેછે. 

ઇલે ોિનક ચેક-ઇન િવકલાગં મતદારોને વતં  ર તે ચેક-ઇન કરવાનો િવક પ આપે છે. ૃ ટ 

સબંિંધત િવકલાગંતા ધરાવતા મતદારો માટ મતપ  મા કગ ઉપકરણો પર ન વાચંન, 

િવ તૃીકરણ અને િવપર ત રંગો વી લુભતા િુવધાઓ શામેલ છે. િવનતંી પર મે નફાયર 

ઉપલ ધ થાય છે, અને િવનતંી પર ચેક-ઇન ટશનો અને લુભ મતદાન એકમો પર રુશીઓ 
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ઉપલ ધ હોય છે. જો મતદારને વધારાની સહાયની જ ર હોય, તો મત ક ના કમચાર ઓ મતદારને 
મતદાન ખડંમા ં યમાન માગદશક તર ક મદદ કરવા માટ ઉપલ ધ હશ,ે અથવા તેઓ જોઈ ન 

શકતા હોય તેવી કોઈ મા હતી વાચંવા માટ ઉપલ ધ હોય છે.  

િવનતંી પરના ફરફારો ઉપરાતં, દરક મત ક નો લુભતા માટ સવ ણ કરવામા ંઆવ ેછે. જો જ ર  

હોય તો, મમા ં વશેવા માટ ૂંક  સીડ ઓ માટ શેો ડ ર સ, જોખમો ઓળખવા માટ શં ુ અને 
લપસવાના જોખમોને આવર  લેવા માટ સાદડ ઓ રૂ  પાડવામા ંઆવી શક છે. મોટાભાગની 
િુવધાઓને મતદાન ખડંના દરવા  લુભતા માટ ુ લા રાખવા કહવામા ંઆવ ેછે. સગંોપાત, 

િુવધા મતપ  કોલ ઉપકરણ દાન કર છે નો ઉપયોગ મતદાર મત ક મા ં વે યા િવના 
કબસાઇડ મતદાનની િવનતંી કરવા માટ કર  શક છે; આ થાનના ૂ દશ પર આધાર રાખે છે. 

ટોલ-  મતદાર ફોન લાઇન 

§4005(a)(10)(l)(vii) 

મતદારોને ો છૂવા અને મતદાન અને ૂટંણી-સબંિંધત મા હતી મેળવવા માટ લુભતા 
િુવધાઓ માટ મતદારોને િનદિશત કરવા માટ ટોલ-  મતદાર ફોન લાઇન રૂ  પાડવામા ંઆવ ેછે. 

ટોલ-  ફોન નબંર OCROV વબેસાઇટ, હર સેવાની ઘોષણાઓ પર કાિશત કરવામા ંઆવશ,ે અને 
મી ડયા આઉટર ચ અને VIG સ હત મતદારને સીધી સપંક મા હતીમા ંઆપવામા ંઆવશ.ે 

બધીર, ઓ  ંસાભંળ  શકતા, અથવા બોલવામા ંતકલીફ ધરાવતા મતદારો OCROV ની ટોલ-  

મતદાર ફોન લાઇન પર કોલ કરવા માટ ટ ટ ટ લફોન (TTY) અથવા અ ય ઉપકરણો ારા ટ લફોન 

િસ ટમનો ઉપયોગ કરવા માટ 711 ડાયલ કર ને California રલે સિવસ (CRS) નો ઉપયોગ કર  શક 

છે. CRS સદંશા યવહારની નીચેની ર તોને સપોટ કર છે: TTY, VCO, 2LVCO, HCO, STS, VASTS, 

ASCII, અથવા Voice. 

િવ ડઓ કો ફર સગ 

OCROV તમામ મત ક ો પર વી ડયો કો ફર સગ ારા અમે રકન સાઇન લ વજે અથઘટન સહાય 

પણ રૂ  પાડ છે.  
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ભાષા સહાય સેવાઓ 

OCROV મતદારોને યાપક અને નવીન ભાષા સહાયતા સેવાઓ રૂ  પાડવા માટ રા ય તર 

અ ણી તર ક ઓળખાય છે. સમિપત ભાષી ટાફ સાં ૃિતક ર તે યો ય અ વુાદો તૈયાર કરવા અને 
યાપક ઇવે ટ કલે ડર ળવવાથી લઈને, OCROV ભાષા સ દુાયોને મતદાન ક ના મોડલ િવશ ે

ણવા માટ અસં ય તકો રૂ  પાડવા માટ િતબ  છે. 

અ વુાદ સદંભ મતપ ો અને ભાષા સહાયતા કાડ 

§13400 

California ૂટંણી કોડ §14201 જુબ, લ ત િવ તારમા ંOCROV ને અ વુા દત સદંભ મતપ ો 
આપવા જ ર  છે અને એક કાડ  ચૂવ ેછે ક અ વુા દત મતપ ો લ ત િવ તાર પર ઉપલ ધ છે.  

લ ત િવ તારની ઓળખ કરવામા ંઆવ ેછે, અને સબંિંધત કારના મતપ ુ ંકરાર કરાયેલા િવ તા 
ારા §13307 હઠળ જ રયાતો અ સુાર અ વુાદ કરવામા ંઆવ ેછે. મત ક  મોડલમા,ં દરક મત 

ક  પર અ વુા દત સદંભ મતપ ો ઉપલ ધ છે અને તેની િવનતંી કરનારા મતદારો માટ સદંભ 

માગદિશકા તર ક નકલો ઉપલ ધ હોય છે. મત ક મા ંભાષાતં રત સદંભ મતપ  મેળવવા ઉપરાતં, 

મતદારો ૂટંણી દવસના 10 દવસ પહલા ટ લફોન, મેલ અથવા ફ સ ારા ભાષાતં રત સદંભ 

મતપ  માટ િવનતંી પણ કર  શક છે.  

Orange કાઉ ટ  એક યાપક ભાષા સહાયતા કાડ દાન કર છે,  મા  ભાષાતં રત સદંભ 

મતપ ોની ઉપલ ધતાની જ ન હ પરં  ુમત ક ો પર ઉપલ ધ તમામ ભાષા સેવાઓની યાદ  આપે 
છે. એિશયન અમે રકન એડવા સગ જ ટસ - Los Angeles એ OCROV ના ભાષા સહાયતા કાડને 
"તમામ કાઉ ટ ઓ માટ ભાષા સહાય સકંત કવી ર તે આપવા તે ગેનો ે ઠ અ યાસ" ગણા યો 
હતો.1 હાલમા,ં કાડ વો ટગ ઇ ફોમશન સાઇન પર મળ  શક છે  હૂા મક ર તે ટ ચય સની 
બા ુમા ં કૂવામા ંઆવ ેછે થી મતદારો મતદાન કરવા માટ ચેક ઇન કરવા માટ સાઇન કર  શક. 

ન નૂા ભાષા સહાય કાડ માટ પ રિશ ટોમા ં ૃ ઠ 54 ુઓ. 

 

1 એડવા સગ જ ટસ 2018 પોલ મોિનટર રપોટ OC ( ૃ ઠ 11). એિશયન અમે રકન એડવા સગ જ ટસ - Los 

Angeles. 
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VIGs અથવા VBM ચૂનાઓ અને વેબસાઇટમા ંશામેલ ભાષા સહાય સેવાઓ 

§4005(a)(8)(B) 

VIG અને VBM ચૂનોમા ંમતદારોને ભાષાતં રત ૂટંણી સામ ી અને ભાષા સહાયતા સેવાઓની 
િવનતંી કરવાની તેમની મતા િવશ ે ૂચત કરવામા ંઆવ ેછે.  

વબેસાઇટ ભાષા સહાયતા સેવાઓની સં ણૂ ૂચ દાન કર છે. હાલમા,ં OCROV ભાષા સહાય 

સેવાઓ પર મા હતી આપવા માટ ocvote.com/language નો ઉપયોગ કર છે અને ઉપલ ધ વબે 

સહાયતા સેવાઓને િત બબત કરવા માટ આ વબેપેજ અપડટ કરવામા ંઆવશ.ે 

ભાષી મત ક  ટા ફગ અને સમિથત ભાષાઓ 

§4005(a)(10)(l)(vi)(IX) 

OCROV ન  કર છે ક કયા મત ક ો ાતંમા ંઅથવા તેની બા ુમા ંઆવલેા છે  ય તગત ભાષા 
સહાય માટ ફડરલ વો ટગ રાઇ સ એ ટ (VRA) હઠળ ભાષાની જ રયાતોને ણૂ કર છે. આ ઉપરાતં, 

OCROV §12303 ના પેટા િવભાગ (c) અને §203 ફડરલ વો ટગ રાઇ સ એ ટ (VRA)અ સુાર હર 

ઈ ટુ માટ િવનતંી કર છે  ગે મત ક ોને િવિશ ટ ભાષાઓમા ંઅ ખલત ય તઓ ારા ટાફની 
ભલામણ કરવામા ંઆવ ેછે. આ મત ક ોમા ં ભાષી મત ક ના કમચાર ઓની ભરતી અને સ પણી 
માટ દરક યાસ કરવામા ંઆવ ેછે. 

જો મત ક ો ભાષા સહાયતાની જ રયાતોને રૂ  થતી ન હોવા ુ ંજણાય, તો ભાષાતં રત લે ખત 

સામ ી, ટ લફોન કોલ ારા સહાય અને વી ડયો કો ફર સગ ારા સહાય વી અસરકારક ભાષા 
સહાય મેળવવા માટ મતદારો પાસે અ ય િવક પો હશ.ે 
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ટોલ-  મતદાર ફોન લાઇન અને બ ભુાષી હર ફોન બક 

§4005(a)(10)(l)(vii), §4005(a)(10)(l)(i)(I) 

ૂટંણીના દવસ પહલા ધુી, OCROV એક પ લક ફોન બક ચલાવ ેછે ક  ૂટંણી પહલા, 
દરિમયાન અને પછ  ભાષામા ંસહાય રૂ  પાડવા માટ મતદારોને મદદ કરવા માટ સઘંીય ર તે જ ર  

ભાષાઓમા ં ભાષી ઓપરટરો સાથ ેકામ કર છે. મતદારો ો છૂવા અને મતદાન અને ૂટંણી 
સબંિંધત મા હતી મેળવવા માટ ટોલ-  મતદાર ફોન લાઇન પર પણ ફોન કર  શક છે. ટોલ-  ફોન 

નબંર 1-888-628-6837 છે,  OCROV ની વબેસાઇટ, હર સેવાની ઘોષણાઓ પર કાિશત થયેલ 

છે, અને VIG સ હત મી ડયા પહ ચ અને સીધા મતદાર સપંક મા હતીમા ંઆપવામા ંઆવ ેછે. ભાષા 
સ દુાયો સ હત લોકોની સેવા કરવા માટ એક ટોલ-  નબંર હશ.ે 

િવ ડઓ કો ફર સગ 

ભાષા સહાયની િવનતંી કરનારા મતદારોને ય તગત પે સમથન આપવા માટ, OCROV તમામ 

મત ક ો પર બ ભુાષીય સહાય રૂ  પાડવા માટ વી ડયો કો ફર સગ ઓફર કર છે. આ િુનિ ત કર 

છે ક ભાષા સહાયની જ ર હોય તેવા મતદારો તાલીમ પામેલા ભાષી કમચાર ઓ સાથ ેવાતચીત 

કર  શક છે  મતદાર ક મા ં ભાષી ટાફ ન હોય તો પણ મતદારને મતદાન યામા ંઅથ ણૂ 

ર તે ભાગ લેવા માટ મૌ ખક ર તે અને ૃ યમાન ર તે માગંદશન આપી શક છે. 

સમિથત ભાષાઓમા ંઆ શામેલ છે: 

• પૅિનશ 

• િવયેતનામીઝ 

• ચાઇનીઝ 

• કો રયન 

• અમે રકન સાઇન લ વજે (ASL)  
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મતદાન ટકનોલો  

ઇલે ોિનક મતદાન ુ તકો 
ઇલે ોિનક મતદાન ુ તકો સીધા જ પેપર રો ટરોને બદલે છે અને કોઈપણ મત ક ના થળે લાયક 

મતદારોની કાય મ અને રુ ત યાને િુનિ ત કરવા માટ એક પ િત દાન કર છે.  તેઓ 

મતદાર થિત અપડટ મોકલવા અને ા ત કરવા માટ ૂટંણી ડટાબેઝ સાથ ેસરં ત અને એ ટડ 

ર અલ-ટાઇમ બે ડ કને શન ારા રુ ત યા ણૂ કર છે. 

OCROV ારા પસદં કરાયેલ ઇલે ોિનક પોલ કુ સો શુન ટ લેટ હાડવરે ઉપકરણો અને િવ તા 
મા લક  સો ટવરે ુ ંસયંોજન છે. મતદારની મા હતી ઇલે ોિનક મતદાન ુ તકમા ંરહ છે અને તેનો 
ઉપયોગ થાય છે, અને પાસવડ રુ ત છે અને ડટા િન ય હોય ક પ રવહનમા ંહોય તે એ ટડ 

હોય છે. આ OCROV ના ઇલે ોિનક પોલ કુ સો શુનની ઘણી રુ ા િુવધાઓ પૈક  મા  એક પર 

મા હતી આપે છે. OCROV એ મત ક ની કામગીર  માટ ઇલે ોિનક મતદાન ુ તકો આપવા માટ 

િવ તા સાથ ેકરાર કય  છે. 

2020 મા ંઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવલે ઇલે ોિનક મતદાન ુ તકોએ OCROV ને મતદારોને ઝડપથી 
યા કરવાની મં ૂર  આપી હતી, યાર દરક મતદારને યો ય મતપ  કાર ા ત થયો હતો તેની 

ખાતર  કર  હતી. તેણે નાટક ય ર તે મતદાન કરલા કામચલાઉ મતપ ોની સં યામા ંપણ ઘટાડો કય  

હતો. નવે બર 2018 ની સામા ય ૂટંણીમા ં117,188 કામચલાઉ મતપ ોનો ઉપયોગ થયો હતો. 
ઇલે ોિનક પોલ કુ સાથ ેમત ક ોના અમલીકરણ પછ , નવે બર 2020 ની રા પિતની ૂટંણીમા ં
નાખવામા ંઆવલેા કામચલાઉ મતપ ોની સં યા મા  3,417 હતી. 

મતદાન ણાલી 
OCROV એ 2020 મા ંશ  થનાર  ૂટંણીમા ંઉપયોગ કરવા માટ તેની મતદાન પ િત બદલી હતી. 
California રા ય ારા મતદાન ણાલીઓ મા ણત હોવી આવ યક છે તે ઉપરાતં, ત રક કડક 

યાપક રુ ા આવ યકતાઓ િવકિસત કરવામા ંઆવી છે અને નવી મતદાન ણાલીની ા ત 

માટની િવનતંી દરખા તમા ંસમાવવામા ંઆવી છે. ત રક જ રયાતો મતદાન ણાલીના તકનીક  

પાસાઓ તેમજ જવાબદાર િવ તાઓ માટ સં થાક ય જ રયાતોને આવર  લે છે. એ ટડ ડટા, 
છેડછાડ શોધવાની મતા અને રુ ા ધોરણોને ણૂ કરવાની મતા એ જ ર યાતોના ઉદાહરણો છે 

 કોઈપણ નવી મતદાન ણાલી માટ િવનતંી માટની દરખા તમા ંસમાવવામા ંઆવી છે.  
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OCROV એ Hart InterCivic સાથ ેકરાર કય  હતો કારણ ક મત ક ની કામગીર  માટ મતદાન 

ણાલી સો શુન અને સાધનો 2019 મા ંખર દવામા ંઆ યા હતા.  

નવી મતદાન પ િત મત ક ના મતદાન મોડલ માટ અસરકારક પ િત સા બત થઈ છે. OCROV 

મત ક ો પર મોટ  સં યામા ં ય તગત મતદારો પર યા કરવામા ંસ મ હ ુ,ં યાર પરત કરલા 
વોટ-બાય-મેલ મતપ ોના મોટા જ થાને િનયિં ત કરવામા ંપણ સ મ હ ુ.ં 

મતદાન રુ ા 
OCROV મતદાનની અખં ડતતા, મતદાર ન ધણી ણાલીઓ અને મતદારોની યો યતા િુનિ ત 

કરવા સબંિંધત ુ ાઓ પર યાન આપીને અમાર  ૂટંણીઓની અખં ડતતાની રુ ા માટ આ મક 

ર તે રુ ા પગલા ંલીધા છે. જોક જોખમો સતત બદલાતા રહ છે અને ઘટનાઓ અન ય હોય છે, 

જોખમો અને ઘટનાઓ માટ તૈયાર રહવાની ે ઠ પ િતઓ છે. OCROV વતમાન ણાલીઓમા ં
ધુારો કરવા ુ ંચા  ુરાખે છે અને નવા ધોરણોનો અમલ કર છે. OCROV એ કમચાર ઓ માટ 

યાપક તાલીમનો સમાવશે કરતી વખતે ભૌિતક અને સાયબર રુ ા િનયં ણો લા  ુકયા છે. આ 

ઉપશમન ય નોમા ંકોઈ સમાધાન કરવામા ંઆવ ુ ંનથી તેની ખાતર  કરવા માટ વગ ૃત રુ ા 
પગલા ંપણ લેવામા ંછે.  

િવ ેપ અટકાવવાની ખાતર  કરવા માટ રુ ા અને આક મક યોજનાઓ 

§4005(a)(10)(l)(vi)(VIII)(ia) 

OCROV પાસે ભાગીદાર , ત રક િનયં ણો અને યાઓ ારા ૂટંણી કામગીર મા ંિવ ેપ 

અટકાવવા માટ બ પુ ીય અભગમ છે. 

રા ય, સઘંીય, થાિનક ભાગીદાર  

અમે અમાર  Orange કાઉ ટ ની ચીફ ઇ ફમશન િસ ુ રટ  ઓફસ અને Orange કાઉ ટ  

ઇ ટલજ સ એસેસમે ટ સે ટર (OCIAC) સાથ ેસહભા ગતા િવકસાવી છે. અમારો Department of 

Homeland Security (DHS), Federal Bureau of Investigation (FBI) અને the Election 

Assistance Commission (EAC) સાથ ેપણ સીધો સબંધં છે. 

ૂટંણી પહલા અને પછ  ૂટંણી ચ ની આસપાસ સહયોગ વ યો છે. અમે કાઉ ટ ની રુ ા કચેર , 

DHS અને FBI સાથ ેિનયિમત મી ટગ સ હત અમાર  રુ ા િૃત અને સદંશા યવહારને વધાર એ 

છ એ. 
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ત રક િનયં ણો
તકનીક  ટકોણથી, OCROV મા ંબ -ુ તર ય અભગમનો સમાવશે થાય છે થી એ ખાતર  થઈ 

શક ક ડટા હમંેશા એ ટડ અને રુ ત રહ છે. ફડરલ ઇ ફમશન ોસેિસગ ટા ડડ (FIPS) મા ણત 

ઘટકો ધરાવતા ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવશ ેઅને ડટા દરક સમયે પોઇ ટ- ુ-પોઇ ટ 

એ ટડ રહશ.ે મત ક  હો ટ કરવા માટ થાન પસદં કરતી વખતે ભૌિતક રુ ા પણ યાનમા ં
લેવામા ંઆવ ેછે. રૂતી ભૌિતક રુ ા રૂ  પાડતી િુવધાઓ જ પસદં કરવામા ંઆવશ.ે 

મોબાઇલ ડવાઇસ મેનેજમે ટ ટ લે સ, માટફોન અને અ ય ઉપકરણો પર નીિતઓને રુ ત કરવા 
અને અમલમા ં કૂવાના સં ણૂ િનયં ણની મં ૂર  આપે છે. મોબાઇલ ડવાઇસ મેનેજમે ટ ઉપકરણને 
ૂરથી સાફ કરવાની, પાસવડ અમલીકરણનો ઉપયોગ કરવા, એ લકશન હાઇટ લ ટગ અથવા 
લેક લ ટગને સ મ કરવા, ડટા એ શન એ ફોસમે ટનો ઉપયોગ કરવા, એ લકશન િવતરણ 

અને સો ટવરે અપડ સને િનયિં ત કરવા અને વ  ુકાય  માટ પરવાનગી આપે છે. 

દરક મત ક  કટોકટ ની થિતમા ં ચૂના માટ માટફોન ધરાવ ેછે. કટોકટ  હોય તો કઈ યાઓ ુ ં
પાલન કર ુ ંતે ગે મત ક ના કમચાર ઓને એક ુ તકા પણ ા ત થાય છે. પાવર બધં થાય 

એવા સજંોગો માટ મતદાન સાધનોમા ંબેટર  બેક-અપ હોય છે. 

યાઓ પ િતઓ અને ધોરણો
ૂટંણી કામગીર ને રુ ત કરવા માટ એકંદર હૂરચનાના ભાગ પે વહ વટ  િનયં ણ તર ક ક ટડ  

યાની સાકંળનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે. ક ટડ  યાઓની સાકંળ ખાતર  કર છે ક મતદાન 

ણાલીના સાધનો ુ ંભૌિતક કગ કરવામા ંઆવ ેછે. 

મતદાન ણાલીના ઘટકો યા ં ધુી ૂટંણી માટ ગોઠવણી ન થાય યા ં ધુી બેજ એ સેસની 
જ રયાત જુબ રુ ત થાનમા ં રુ ત રાખવામા આવ ેછે. મતદાન ઉપકરણોને સં યાબધં 

સીલબધં પ રવહન ક ટનરમા ં કૂવામા ંઆવ ેછે. મતદાન ણાલીઓમા ંમેમર  ઉપકરણોને 
સં યા મક ર તે સીલ કરવામા ંઆવ ેછે. યાર OCROV પર ગોઠવવામા ંઆવ ેઅને પરત કરવામા ં
આવ ે યાર તમામ મતદાન સાધનો ક કરવામા ંઆવ ેછે. 

ૂટંણી કમચાર ઓ િવતરણ થળો પર મતદાન સાધનો માટ ક ટડ  દ તાવજેોની સાકંળ પર હ તા ર 

કર છે. ૂટંણી કમચાર ઓ અને મત ક ના કમચાર ઓએ સમયાતંર રુ ા સીલ તપાસવી અને કોઈ 

ટૂલી સીલ અથવા શકંા પદ િૃ ની ણ કરવી જ ર  રહશ.ે એક OCROV િતિનિધ તે પરત 

આવ ે યાર સાધનો માટ સહ  કર છે. મતદાન સાધનોની ૂચ બનાવવામા ંઆવ ેછે અને તેને રુ ત 

થાન પર કૂવામા ંઆવ ેછે.  
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િવ ેપની ઘટનામા ં ૂટંણી ચા  ુરાખવા માટ રુ ા અને આક મક યોજનાઓ 

§4005(a)(10)(l)(vi)(VIII)(ib) 

OCROV એ ૂટંણી યામા ંિવ ેપોને રોકવા માટ યાપક તૈયાર ઓ કર  છે; જો ક, ઘટના અથવા 
િવ ેપની વા તિવક સભંાવનાને િત યા આપવા માટ તૈયાર રહ ુ ંપણ એટ ુ ંજ મહ વ ણૂ છે. આ 

િવભાગ િવ ેપની થિતમા ં ૂટંણી કામગીર  ચા  ુરાખવા માટ તૈયાર કરવામા ંઆવલેા પગલાનંી 
પરખા આપે છે.

મતદાનના સમયગાળા દરિમયાન મત ક નો િતસાદ 

મતદાનના સમયગાળા દરિમયાન, ૂટંણી સહાયક કમચાર ઓ સમ  Orange કાઉ ટ મા ં થત છે, 

કોઈપણ ઘટનાની િત યા આપવા માટ તૈયાર છે. આ ે ના કમચાર ઓ પાસે ર લેસમે ટ 

મતદાન સાધનો અને રુવઠો હોય છે અને તકનીક  સમ યાઓ ુ ંસચંાલન કરવા માટ તાલીમ 

આપવામા ંઆવ ેછે. આ સહાયક કમચાર ઓનો િતભાવ સમય સામા ય ર તે 15 િમિનટથી ઓછો 
હશ.ે ે ના કમચાર ઓ મોબાઇલ ઇલે ક જનરટર સાથ ેમત ક ના થળે વીજળ  ય યાર પણ 

િતસાદ આપી શક છે. મત ક ના કમચાર ઓ પાસે કટોકટ ની સપંક મા હતી હોય છે, મા ંસમિપત 

હ પડ કનો સમાવશે થાય છે  સમ યાઓને ઝડપથી ઉકલી શક છે અથવા ે મા ંસહાયક ટ મના 
સ યને મોકલી શક છે.  

મત ક ના તમામ સાધનો વતં  ર તે કાય કર છે અને ઇ ટરનેટ સાથ ેજોડાણ િવના કાય કરવાની 
મતા સાથ ેઅમલમા ં કૂવામા ંઆવ ેછે. મતદાન સાધનોનો દરક ભાગ અ ય મતદાન સાધનો સાથ ે

સીધા સપંકમા ંહોતો નથી, અને જો સાધનનો એક ભાગ કામ કરવા ુ ંબધં કર  દ, તો અ ય તમામ 

મતદાન સાધનો કાયરત રહ છે.  

ઘટના િતસાદ યોજના 
OCROV પાસે એક ગહન ઘટના િતસાદ યોજના છે નો ઉપયોગ સાયબર િસ ુ રટ  ઘટના, 
આઉટજ અથવા મુલાના ક સામા ંથઈ શક છે. આ યોજના કોઈ ઘટનાને ઓળખવા, શોધવા અને 
તેમાથંી નીકળવાની એક પ િતસરની ર ત રૂ  પાડ છે.  

િવ ેપની થિતમા ંચા  ુ ૂટંણી કામગીર ને િુનિ ત કરવા માટ જ ટલ યાઓ અને તેની સાથ ે

જોડાયેલી મા હતી ટકનોલો ની િનભરતા ઓળખવામા ંઆવી છે. તે િનણાયક યાપાર યાઓ 

ન  કરવા માટ એક માળ ુ ં ૂ ું પાડ છે અને સં થાને િશક અથવા અમાર  તમામ કાયવાહ  

મતાઓના કુશાનથી બચાવી શક છે. 
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નીચે આપેલ ક િુનકશન લોચાટ દશાવ ેછે ક કવી ર તે િવ ેપ દરિમયાન મતદારો, કમચાર ઓ 

અને મી ડયા આઉટલે સ ધુી મા હતી સા રત કરવામા ંઆવશ.ે ખોટ  મા હતી ટાળવા, નીિત 

િનધારણ અને િવભાગના કાયકાર  ે ો માટ યો ય િનણય લેવા માટ સ ાના િતિનિધમડંળને 
યુો જત કરવામા ંઆ યા છે. 

 

એક યાપક ઘટના િતસાદ યોજના બનાવવામા ંઆવી છે અને તેને મત ક  મોડલ હઠળ અપડટ 

કરવામા ંઆવી છે,  િવિવધ સભંિવત ૃ યો માટ િતસાદ હૂરચનાની પરખા આપે છે. 

પ િતઓ અને ધોરણો 
§4005(a)(10)(l)(iv) 

ઘટના િતસાદ યોજનાનો ઉ ેશ આપિ , ઘટના અથવા સેવામા ંિવ ેપ હોય તો ૂટંણી કામગીર  

ચા  ુરાખવાનો છે. િનણાયક યાઓ, સદંશા યવહાર અને વકૈ પક સવલતો માટની યાઓને 
ઓળખીને, ૂટંણી કામગીર મા ંસૌથી વ  ુઅપે ત િવ ેપોને ઘટાડ  શકાય છે. 
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જ ટલ યાઓ 

આ યોજના ૂટંણીને ચા  ુરાખવા માટ જ ર  તમામ જ ટલ યાઓને ઓળખે છે. આ દરક િનણાયક 

યાઓ ુ ંિવ લેષણ કરવામા ંઆવ ેછે, અને તે દરક યા માટ તકનીક  િનભરતા ન  કરવામા ં
આવ ેછે. તે દરક તકનીક  િનભરતા માટ, નુ: ા ત હૂરચના યા યાિયત કરવામા ંઆવી છે, મા ં
જ ર  ડટા નુ થાિપત કરવાનો સમાવશે થાય છે. ઉદાહરણ તર ક, મત ક  પર સહાય રૂ  પાડવી 
એ ઘણી મહ વ ણૂ ૂટંણી યાઓ પૈક  એક છે. મત ક ોને સહાય રૂ  પાડવા માટ, કમચાર ઓને 
મત ક ની મા હતી અને સપંક મા હતી સાથનેા ડટાબેઝના એ સેસની જ ર છે. તેથી, ઘટના િતસાદ 

યોજના માટ જ ર  છે ક તેમા ંડટાબેઝનો બેકઅપ હોય અને કામગીર  ચા  ુરાખવા માટ વાજબી 
સમયમા ંડટાને નુ: થાિપત કર  શકાય તેવી હૂરચના હોય.  

સચંાર 

ઘટના િતસાદ યોજના સચંારની ર તોને અને િવ ેપ દરિમયાન વાતચીત કવી ર તે ચા  ુરાખી 
શકાય તેને પણ સબંોિધત કર છે. આમા ં ાથિમક ણાલીઓ િન ફળ ય તેવા ક સામા ંસચંારની 
વકૈ પક ર તોનો સમાવશે થાય છે. મા હતીના સાર માટ જવાબદાર ઓ સ પવામા ંઆવી છે, અને 
ુ ય હ સેદારો મની સાથ ેિવ ેપની ઘટનામા ંવાતચીત કરવી જ ર  રહશ.ે િવ ેિપત યા ન  

કર છે ક કોની સાથ ેવાતચીત કરવાની જ ર છે. ઉદાહરણ તર ક, કટલાક િવ ેપોમા ંમા  મત ક ના 
કમચાર ઓ સાથ ેસચંારની જ ર પડશ,ે યાર અ ય િવ ેપોમા ંમી ડયા અને સામા ય લોકો માટ 

સચંારની જ ર પડ  શક છે.  

વકૈ પક િુવધાઓ 

થાિનક આપિ ઓ, મ ક આગ, રૂ, અથવા અ ય પ ર થિતઓ માટ વકૈ પક િુવધાઓ િન દ ટ 

કરવામા ંઆવી છે  હવ ેઅમાર  ુ ય િુવધાઓ ધુી પહ ચવાની મં ૂર  આપશ.ે મોબાઇલ મતદાન 

એકમોને રૂક અથવા ર લેસમે ટ મતદાન થળો તર ક સેવા આપવા માટ સુ જ કર  શકાય છે. 
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નાણાક ય અસર   

ૂંકા-ગાળા અને લાબંા-ગાળાની બચતનો દાજ 

§4005(a)(10)(I)(v) 

નીચેના કો ટકો બ ટ ખચ અને વા તિવક ખચની સરખામણી દશાવ ેછે. નવા મતદાન સાધનોની 
ખર દ  અને COVID-19 ના પ રણામે થયેલા ખચમા ંવધારા સાથ ે2020 ખાસ કર ને એક અન ય વષ 

હ ુ.ં આ પડકારો હોવા છતા,ં દાજ ઉ મ સા બત થયો કારણ ક બ ટ ખચ અને વા તિવક ખચ 

લગભગ સમાન હતા. 

 

નાણાક ય 

વષ 

2017/2018 

નાણાક ય 

વષ 

2018/2019 

નાણાક ય વષ 

2019/2020 

( ૂચત બ ટ) 

નાણાક ય વષ 

2019/2020 

(વા તિવક) 

2018 મતદાન 

ણાલી 
$595,000 $595,000 $50,000 $0 

નવી મતદાન 

ણાલી 
  $15,395,592 $15,344,496 

મતદાન થળ અને મત ક  ૂટંણી બનંે માટ નવી મતદાન ણાલીનો ખચ: 

ૂટંણીનો 
કાર 

# થળો/# લુભ 

એકમો ( ૃ નો સમાવેશ થાય છે) 

એક વખત માટ સાધનોની 
ખર દ  ( દા જત) 

એક વખતના સાધનોની 
ખર દ  (વા તિવક) 

મતદાન થળ 

મોડલ 
900 / 1200 $23,400,000–$40,000,000 $0 

મત ક  

મોડલ 
188 / 940  $8,537,550–$14,177,550 $16,935,151 

ખચનો 
તફાવત 

 $14,862,450-$25,822,450  
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મતદાર િશ ણ અને આઉટર ચ યોજનાની ઝાખંી 
§4005(a)(10)(l)(i), §4005(a)(10)(l)(i)(VI) 

OCROV સ દુાય સં થાઓ અને હ સેદારો સાથ ેનવા સબંધંો કળવવા માટ, તેમજ વોટ સે ટર 

મોડલમા ંસં મણ દરિમયાન સ દુાયના ભાગીદારો સાથનેા અમારા વતમાન સબંધંોને મજ તૂ કરવા 
માટ િતબ  છે.  

વ  ુઆગળ વધતા, OCROV ઐિતહાિસક ર તે હાજર  હોય તેવા કાય મોમા ંભાગ લેવા ુ ંચા  ુ

રાખશ,ે તેમજ મતદારો સાથ ેવાતચીત કરવાની સ ના મક અને વ  ુઅસરકારક ર તો િવકસાવશ.ે 

મતદાન િશ ણ અને આઉટર ચ યોજના (VEOP) આઉટર ચ ઘટનાઓને હાઇલાઇટ કરશ ે  સં થા 
સકંલન કરશ ેઅને હાજર  આપશ,ે મેસે જગ હૂરચનાની પરખા તૈયાર કરશ ે  સ દુાયમા ંઅમાર  

હાજર  વધારશ ેઅને ુ ય ડટા પોઇ સના િવ લેષણ ારા કવી ર તે વ  ુઅસરકારક ર તે 
સસંાધનોની ફાળવણી કરવામા ંઆવશ ેતેની િવગતો આપશ.ે 

લ યોનો સારાશં 

• મત ક  વકશોપ  

• મોટા સ દુાય સાથ ેસબંધંની ઘટનાઓ 

• નાના-થી-મ યમ સ દુાય સાથ ેસબંધંની ઘટનાઓ 

• મોટ  ૂટંણીઓમા ંપોપ-અપ મતદાન 

• કોલેજો અને િુનવિસટ ઓ સાથ ેસહભા ગતા 
• ઉ ચ શાળાઓ સાથ ેસહભા ગતા 
• સીધા મતદાર સપંક  

• બ ભુાષી િવ ડઓઝ અને ર ડયો હરાતો 
• સોિશયલ મી ડયા પર હાજર મા ંવધારો 

સ દુાય ભાગીદારો 
§4005(a)(10)(l)(i)(III) 

સ દુાય આઉટર ચ ો ામને સફળતા વૂક ળવી રાખવામા ંસ દુાય આધા રત ૂથો/સં થાઓ 

સાથ ે થાિપત સહભા ગતા ળવવાનો સમાવશે થાય છે. OCROV Orange કાઉ ટ ની િવિવધ 

સં થાઓના સમિપત ય તઓ સાથ ે લુાકાત કર છે મા ંનીચેનાનો સમાવશે થાય છે: હમાયત 
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ૂથો, નાગ રક ૂથો, નાગ રક લીગ, વ ર ઠ ક ો, ચચ  અને અ ય ય તઓ. આ સબંધંો 1998 થી 
શ  થયા છે અને સં થાઓની સં યા દર વષ વધી રહ  છે.  

સ દુાય ૂટંણી કાયકાર  ૂથ 

કો િુનટ  ઇલે શન વ કગ પુ (CEW) એ 25 સ યો ુ ંવિૈવ યસભર સ દુાય સલાહકાર બોડ છે  

ખાતર  કર છે ક ૂટંણીઓ ુ લી અને લુભ છે. 2009 મા ંતેની શ આત થઈ યારથી, િ માિસક 

CEW બેઠકો યોજવામા ંઆવી છે ણે ૂટંણી યા ગે સ દુાય તરફથી ૂ યવાન ઇન ટુ કળ ુ ં
છે. સલાહકાર ૂથ OCROV ને ૂટંણી ુ ાઓ પર સમ  સ દુાયને અપડટ કરવા અને સ દુાયની 
ભાગીદાર ને ો સાહન આપવા માટ એક મચં ૂ ું પાડ છે. 

સ યપદમા ંલે ટનો સ દુાય, એિશયન સ દુાય, િસટ  લા સ, મ હલા મતદારોની લીગ, રપ લકન 

પાટ , ડમો ટક પાટ , વકૈ પક પ ો, વ ર ઠ સ દુાય, િન ૃ  સ દુાય, અપગં સ દુાય, વુા વ તી 
(18 થી 25 વષની વયના મતદારો) અને મોટા હો ાઓ પરના લોકો ુ ં િતિનિધ વ શામેલ છે, પરં  ુતે 
મયા દત નથી. 

CEW ઉપ સિમિત મતદાન લુભતા સલાહકાર સિમિત અન ેભાષા લુભતા સલાહકાર સિમિતઓ 

§4005(a)(9)(A), §4005(a)(9)(B), §4005(a)(10)(l)(i)(I) 

2017 ની શ આતમા ંઅમલમા ં કુાયેલી, CEW ઉપ સિમિત મતદાન લુભતા સલાહકાર સિમિત 

(VAAC) અને CEW ઉપ સિમિત ભાષા લુભતા સલાહકાર સિમિત (LAAC) CEW ની બે વતં  

સિમિતઓ છે  િવકલાગં મતદારો અને ભાષા લ મુતી સ દુાયોની જ રયાતો પર યાન ક ત 

કરવા માટ િન ુ ત કરવામા ંઆવી છે. 

LAAC ુ ંિમશન OCROV ને ભાષા એ સેસ સબંિંધત સઘંીય અને રા ય કાયદાઓના અમલીકરણ 

સાથ ેસલાહ અને સહાય આપવા ુ ંછે, થી તમામ મતદારો મતદાન યામા ંઅથ ણૂ ર તે ભાગ 

લઈ શક. LAAC મતદાન કરવામા ંસમાન એ સેસની ખાતર  કરવા માટ િૃ ઓ, કાય મો અને 
નીિતઓને ઓળખવા અને ાથિમકતા આપવાની ભલામણો પણ આપે છે. સિમિતની જવાબદાર ઓમા ં
નીચેનાનો સમાવશે થાય છે: ભાષા લુભતા ુ ાઓ પર ુશળતા રૂ  પાડવી; ભાષા લુભતા 
પહલને ો સાહન આપ ુ;ં અને ભાષા સહાય સબંિંધત OCROV ના ોના િતસાદ આપવા. 

VAAC ુ ંિમશન OCROV ને લુભતાની જ રયાતો અને રા ય અને સઘંીય જ રયાતોને રૂ  

કરવા માટ સેવાઓ રૂ  પાડવા માટ OCROV ને સલાહ અને સહાય આપવા ુ ંછે, તેથી સમાન 

એ સેસ દાન કરવાની તમામ તકો શોધવામા ંઆવ.ે િવકલાગં મતદારો વતં  ર તે મતદાન કર  
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શક તેની ખાતર  કરવા માટ VAAC િૃ ઓ, કાય મો અને નીિતઓને ઓળખવા અને ાથિમકતા 
આપવાની ભલામણો પણ આપે છે. સિમિતની જવાબદાર ઓમા ંનીચેનાનો સમાવશે થાય છે: લુભતા 
બાબતોમા ં ુશળતા રૂ  પાડવી; કામગીર મા ં લુભતા યાઓનો સમાવશે; અને OCROV ને 
લુભતા ધોરણો ગે િતસાદ રૂો પાડવો અને લુભતા જ રયાતો ધરાવતા મતદારો ધુી 

પહ ચ ુ.ં 

CEW અને પેટા સિમિતઓ LAAC અને VAAC બેઠકના એજ ડા અને દરક ૂથ માટ સ યો અને 
સહાયક સં થાઓની યાદ  પ રિશ ટમા ં ૃ ઠ 61 થી શ  થાય છે તે જોઈ શકાય છે. ભાષા સ દુાય 

ભાગીદારો અને અપગંતા સ દુાય ભાગીદારો પ રિશ ટમા ં ૃ ઠ 51 થી શ  થતા ં ચૂીબ  થયેલ છે. 

ભાષા સ દુાયો માટ મતદાર િશ ણ વકશોપ 

§4005(a)(10)(l)(i)(VI)(ia) 

OCROV Orange કાઉ ટ ની દરક સઘંીય અને રા યની જ ર  ભાષાઓ માટ મત ક  અને ૂટંણીની 
મા હતી આપવા માટ બ િુવધ મતદાર િશ ણ વકશોપ ુ ંઆયોજન કર છે. 2021 મા,ં આ ભાષાઓમા ં
પેિનશ, િવયેતનામીસ, ચાઇનીઝ, કો રયન, ફારસી (પિશયન), જુરાતી, હ દ , પાનીઝ અને 
ટાગાલોગનો સમાવશે થાય છે. 

દરક વકશોપમા ંમત ક  મોડલ, મતદાન સાધનો, ભાષા સહાયતા સેવાઓ, મતપ  ોપ-ઓફ 

િવક પો અને અ વુા દત ૂટંણી સામ ીની િવનતંી કરવાની પ િતઓ િવશનેી મા હતીનો સમાવશે 

થાય છે. વકશોપ િવશનેી મા હતી તાર ખના ઓછામા ંઓછા 10 દવસ અગાઉ હર કરવામા ંઆવ ેછે 

અને LAAC અને સ દુાય સં થાઓ સાથ ેશરે કરવામા ંઆવ ેછે. 

OCROV CEW LAAC સાથ ેભાગીદાર  કરશ ેઅને તેની ભાષા સ દુાય ભાગીદારો વકશોપની સં યા, 
વકશોપની તાર ખો, સમય અને થાનો અને ભાષાની જ રયાતો સાથ ેમતદારોને ે ઠ સેવા આપવા 
માટ કઈ સામ ી ુ ંિવતરણ કર ુ ંતે ન  કર છે. 

ભાષા સ દુાયોને ઓળખવાની પ િતઓ 

§4005(a)(10)(l)(i)(V) 

OCROV એ મતદારોની સં યાનો ઉપયોગ કર છે ક ઓ મતદાર ન ધણી ફોમ ારા ભાષા બાબતે 

મદદની િવનતંી કર છે. મતદારો તેમની ભાષાની પસદંગીને અપડટ કરવા માટ ટ લફોન, ફ સ, 

ઇમેઇલ અથવા ઓનલાઇન ારા OCROV ને તેમની ભાષા પસદંગીની ણ પણ કર  શક છે. United 



ૃ ઠ32 

States Census Bureau વા ોતો એવા િવ તારોને ઓળખવામા ંમદદ કર છે યા ંએવા સ દુાયો 
હોઈ શક ક યા ંમયા દત- ે  િન ણુતા હોય અને ભાષા સહાયની જ ર હોય. 

વ મુા,ં OCROV ની ભૌગો લક િવતરણ પર ભાષા સ દુાય ભાગીદારો પાસેથી ઇન ટુ મેળવ ેછે યા ં
ભાષા સ દુાયો Orange કાઉ ટ મા ંઅ ત વ ધરાવ ેછે. 

ટોલ મતદાર ફોન લાઇન અને બ ભુાષી હર ફોન બક
§4005(a)(10)(l)(vii), §4005(a)(10)(l)(i)(I) 

ૂટંણીના દવસ ધુી, OCROV એક પ લક ફોન બક ચલાવ ેછે ક  ભાષાક ય સહાય રૂ  પાડવા 
માટ ૂટંણી પહલા, દરિમયાન અને પછ  મતદારોને ો માટ સઘંીય ર તે જ ર  ભાષાઓમા ં ભાષી 
ઓપરટરો સાથ ેકામ કર છે. ભાષાના મતદારો ો છૂવા અને મતદાન અને ૂટંણી સબંિંધત 

મા હતી મેળવવા માટ ટોલ-  મતદાર ફોન લાઇન પર પણ ફોન કર  શક છે. ટોલ  ફોન નબંર 1-

888-628-6837 છે અને તેને સ ય કરવામા ંઆ યો છે. તે OCROV વબેસાઇટ, હર સેવાની 
ઘોષણાઓ પર કાિશત કરવામા ંઆવશ,ે અને મી ડયા આઉટર ચ અને VIG સ હત મતદારને સીધી 
સપંક મા હતીમા ંઆપવામા ંઆવશ.ે ભાષા સ દુાયો સ હત લોકોની સેવા કરવા માટ એક ટોલ-  

નબંર હશ.ે 

િવકલાગં સ દુાય માટ મતદાર િશ ણ વકશોપ 

§4005(a)(10)(l)(i)(VI)(ib) 

 EAP ના િતમ કાશન પહલા, OCROV એ િવકલાગંતા ધરાવતા પા  મતદારોની લુભતા અને 
ભાગીદાર  વધારવા માટ બ િુવધ મતદાર િશ ણ વકશોપ ુ ંઆયોજન ક  ુહ ુ.ં વકશોપમા ંમત ક  

મોડલ િવશ ેિશ ણ, શ  હોય યાર મતદાન સાધનો ુ ં દશન, મતદાન સાધનોની લુભતા, 
મતપ  ોપ-ઓફ મા હતી, અને ૂર થ લુભ વોટ-બાય-મેલ મતપ  (RAVBM) મેળવવા માટના 
િવક પોનો સમાવશે કર છે. 

OCROV CEW VAAC અને તેના િવકલાગંતા સ દુાય ભાગીદારો સાથ ેવકશોપની સં યા, 
વકશોપની તાર ખો, સમય અને થાનો અનેિવકલાગં મતદારોને ે ઠ સેવા આપવા માટ કઈ 

સામ ી ુ ંિવતરણ કર ુ ંતે ન  કરવા માટ ભાગીદાર  કર છે. શ તાઓમા ંRAVBM વા િવષયો 
પર ચૂના મક અને મા હતી દ િવડ યો િવકસાવવા અને મત ક ો પર િવકલાગં મતદારો માટ 

ઉપલ ધ સેવાઓનો સમાવશે થાય છે. 
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વકશોપ ઇવે સ િવશનેી મા હતી તાર ખના ઓછામા ંઓછા 10 દવસ અગાઉ હર કરવામા ંઆવ ેછે 

અને તે VAAC અને િવકલાગંતા સ દુાય સં થાઓ સાથ ેશરે કરવામા ંઆવ ેછે. 

રમોટ એ સેિસબલ વોટ-બાય-મેઇલ આઉટર ચ 

§4005(a)(10)(l)(i)(II) 

OCROV એ 2020 મા ંCEW VAAC સાથ ેભાગીદાર મા ંRAVBM ની ઉપલ ધતા ગે મતદારોને 

ણ કરવા માટ એક આઉટર ચ યોજના અમલમા ં કૂ  છે. 3 નવે બર, 2020 ની રા પિતની 
સામા ય ૂટંણી માટ, 6,000 થી વ  ુમતદારોએ RAVBM ણાલીનો ઉપયોગ કય  અને લગભગ 

2,000 મતદારોએ મતપ  ડાઉનલોડ ક  ુહ ુ.ં OCROV વપરાશ વધારવાના યાસમા ંઆ 

સેવાઓની િૃત વધારવા માટ િવિવધ આઉટર ચ હૂરચનાઓ િવકસાવવા ુ ંચા  ુરાખે છે. 

ઉ ચ શાળાઓ 

OCROV એ તેના એવોડ િવ તા MyBallot ો ામ ારા ઉ ચ શાળાઓ સાથ ેમજ તૂ સબંધંો 
િવકસા યા છે. MyBallot ો ામ હાઇ લૂના િવ ાથ ઓને મતદાનનો ઇિતહાસ અને મતદાન 

િનમાણ િવશ ે ણવા માટ વાતચીત સાથનેી તકો રૂ  પાડ છે, સ ાવાર મતદાન સાધનો સાથ ે

િવ ાથ ની ૂટંણી ુ ંસચંાલન કર છે, અને ૂટંણી પ રણામોના કો ટકપ કો ની દખરખ રાખે છે. 2010 

મા ંતેની શ આત થઈ યારથી, 22 હાઇ લૂોના 4,000 થી વ  ુિવ ાથ ઓએ ભાગ લીધો અને ૂટંણી 
યા અને મતદાનની વ  ુસાર  સમજ મેળવી હતી.  

MyBallot ો ામ પરંપરાગત મતદાન થળ મોડલ સાથ ેિવકસાવવામા ંઆ યો હતો અને મત ક  

મોડલમા ંસં મણ સાથ ેતેની નુઃક પના કરવામા ંઆવશ.ે OCROV વૂ ન ધણીની તકો, મત ક  

મોડલ હઠળ ૂટંણીઓ કવી ર તે હાથ ધરવામા ંઆવ ેછે અને મતદાર ન ધણી તાલીમ આપવા માટ 

ઉ ચ શાળાઓ સાથનેા તેના વતમાન સબંધંોનો રૂતો લાભ લેવા ુ ંચા  ુરાખે છે. 

વ મુા,ં OCROV છમાિસક હાઇ લૂ મતદાર િશ ણ સ તાહમા ંભાગ લે છે  તમામ California 

કાઉ ટ ઓમા ંSOS ારા સકં લત છે. OCROV મતદાતાના ઇિતહાસ પર િુતઓ આપવા, 
ઓનલાઇન ન ધણી ારા િવ ાથ ઓને મળવા અને મતદાન અને ૂટંણી ગેના ોના જવાબ 

આપવા માટ સીધા જ િશ કો સાથ ેકામ કર છે.  
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કોલેજો અને િુનવિસટ ઓ 

Orange કાઉ ટ મા ંક પસ સાથનેી આશર 28 કોલેજો અને િુનવિસટ ઓ છે. OCROV એ ક પસમા ં
ટબલગ ઇવે સ હો ટ કર ને કોલેજો અને િુનવિસટ ઓ સાથ ેસબંધંો થાિપત કયા છે યા ંિવ ાથ  

સગંઠનોને મતદાર ન ધણી તાલીમ, અને વગ  દરિમયાન અને િવ ાથ  લબની બેઠકોમા ંસચંાર 

જોડાણ સાથ ેમતદાન અને ૂટંણીની મા હતી આપવામા ંઆવ ેછે. 

વ મુા,ં OCROV તેના મોબાઇલ કો િુનટ  એ ગેજમે ટ િુનટ અને પોપ-અપ મોબાઇલ વો ટગ 

િુનટને કોલેજ અને િુનવિસટ  ક પસમા ંફર થી ડઝાઇન કરલા માક ટગ કોલેટરલ સાથ ેિવ ાથ ઓ, 

ફક ટ  અને ટાફ ુ ં યાન દોરવા માટ લા યા છે. Saddleback College, Golden West College, 

Fullerton ખાતે California State િુનવિસટ  (CSU Fullerton), અને િુનવિસટ  of California 

Irvine (UC Irvine) ખાતે છે લા ૂટંણી વષ મા ંપોપ-અપ મોબાઇલ વો ટગ યોજવા માટના 
ઉદાહરણમા ંસામેલ છે. 

2020 ની ૂટંણીના ઘટના મથી ઘણી કોલેજો અને િુનવિસટ ઓએ હવ ેક પસમા ંમત ક  થળ 

અને/અથવા બેલેટ ોપ બો સ ુ ંઆયોજન ક  ુછે. ભિવ યની ૂટંણીઓ માટ, OCROV અ ય થાિનક 

કોલેજો અને િુનવિસટ ઓ સાથ ેઆવી સમાન તકો શોધવા ુ ંચા  ુરાખશ.ે 

યવસાિયક ભાગીદારો 
OCROV વપેાર  મડંળો અને ચે બસ ઓફ કોમસ સાથ ેભાગીદાર  કર છે, મા ંવ ત ય જોડાણો, 
મતદાર ન ધણીની તાલીમ અને બેઠકોમા ંમા હતી દ િૂત મેજ પર કુવામા ંઆવશ.ે તૂકાળના 
સહયોગી યાસોમા ંLadera Ranch ચે બર ઓફ કોમસનો હાવ ટ ઉ સવ અને ખે તૂો ુ ંબ ર,પોપ-

અપ મોબાઇલ વો ટગ િુનટ લાવવામા ંઅને થાિનક ચે બર ઓફ કોમસ ારા આયો જત ઘટનાઓ 

પર મતદાન સબંિંધત અપડ સ િવષેની વાતચીતનો સમાવશે થાય છે. 

વ ત ય જોડાણો અને સા દુાિયક ઘટનાઓ 

વ ત ય જોડાણો 
OCROVના સ દુાય આઉટર ચ ો ામ ુ ંવ ત ય જોડાણ ઘટક Orange કાઉ ટ મા ંઅનેકિવધ 

ૃ ઠ િૂમના મતદારો ધુી પહ ચવાનો અભ  ભાગ છે. એક વિૈવ યસભર અને િવ તૃ િવ તારને 
આવર  લેવાતો કાય મ નીચેના લ યો હાસંલ કરવા માટ ુ ં યેય રાખે છે: 

• મત ક  મોડલમા ંપ રવતન સ હત મતદાર યા િવશે મતદારોને િશ ત કરવા 
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• િવશષે કાય મો, ઓનલાઈન િુવધાઓ અને મતદાર ન ધણી ગે મા હતી આપવી 
• નેટવક અને સહયોગી તકોની શોધ કરવી 

 
સ દુાયને નાના અને મોટા-પાયે સચંાર ૂ ું પાડવા પર યાન ક ત કર ુ.ં વ ત ય જોડાણોમા ં
િવિવધ સ દુાયની બેઠકો અને કાય મોમા ંભાગ લેવો અને બન-પ પાતી, તટ થ અને સાં ૃિતક ર તે 
સવંદેનશીલ ર ૂઆતો હાથ ધરવાનો સમાવશે થાય છે. 

Orange કાઉ ટ મા ંઘણા ૂથો અ ત વમા ંહોવાથી, વ ત ય જોડાણોમા ંOCROV ને સેવાઓને 
ો સાહન આપવા, ભાગીદાર  બનાવવા અને િવિવધ સ દુાયો સાથ ેવાતચીત કરવાની મં ૂર  આપે 

છે. લ ત ૂથોએ નીચેનાનો સમાવશે કય  છે, પરં  ુતે મયા દત નથી: 

• સ દુાય ૂથો • ચચ  • નાગ રકતા વગ  

• રોટર  લબો • િુનવિસટ ઓ • યવસાિયક સગંઠનો 
• િપ  ૃિશ ક સગંઠનો • િવ ાથ  સગંઠનો • હર સેવા એજ સીઓ 

• સાં ૃિતક લબો • બન-નફાકારક સં થાઓ • વુા ૂથો 
• સેવા સં થાઓ • વ ર ઠ નાગ રક ક ો  

 

મતદાન ણાલી ુ ં દશન 

િવગતવાર અને પારદશક ખર દ  યાને પગલે, Orange કાઉ ટ  પુરવાઇઝર બોડ ારા 
સ ટ બર 2019 મા ંનવી મતદાન ણાલીને મં ૂર  આપવામા ંઆવી હતી અને અગાઉની 15 વષ 

ૂની મમતદાન ણાલી ુ ં થાન લી ુ ંહ ુ.ં US ૂટંણી સહાય આયોગ અને રા ય સચવ બનંે ારા 
મતદાન ણાલી મા ણત છે અને મતદારોને મતદાન સરળ અને વ  ુ લુભ બનાવવા માટ નવી 
િુવધાઓ આપે છે. 

િૃત લાવવા અને હર િશ ણ આપવા માટ, OCROV એ 2020 ના ૂટંણી ઘટના મમા ં20 થી 
વ  ુમતદાન ણાલી િનદશન ુ ંઆયોજન ક  ુહ ુ ં યા ંજનતા નવી મતદાન ણાલીને જોવા અને 
તેની સાથ ેસપંક કરવા સ મ હતી. COVID-19 આરો ય અને સલામતી માગદિશકાઓને કારણે, 
મતદાન ણાલીના િનદશનને થોભાવવામા ંઆ યા છે અને યાર તે રુ ત હોય યાર ફર  શ  થઈ 

શક છે. 
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સા દુાિયક ઘટનાઓ 

સ દુાયમા ંOCROV હાજર  ળવી રાખવા માટ, OCROV બનંે નાના-થી-મ યમ અને મોટા તરની 
ઘટનાઓ ુ ંતેના સ દુાય આઉટર ચ હાજર મા ં યાન ક ત કરવા માટ ચા  ુરાખે છે. OCROV આ 

કાય મોમા ંમત ક  મોડલ, મતદાન અને અ ય ૂટંણીની મા હતી આપવા માટ હાજર રહશ.ે ટાફ 

લોકોને જોડશ,ે ોના જવાબ આપશ ેઅને મતદાર ન ધણી ફોમ ભરવામા ંમદદ કરશ.ે આ 

ઘટનાઓમા ંભાગ લઈને, OCROV પાસે Orange કાઉ ટ મા ંસ દુાયોના હ રો ય તઓની પહ ચ 

હશ.ે સભંિવત સ દુાય ઘટનાઓની ૂચ પ રિશ ટમા ં ૃ ઠ 92 પર ઉપલ ધ છે. 

ૂટંાયેલા અિધકાર ઓ અને સરકાર  એજ સીઓ 

OCROV મતદાનના મત ક  મોડલની જન િૃત વધારવા માટ સરકાર  એજ સીઓ અને ૂટંાયેલા 
અિધકાર ઓ સાથ ે વતમાન કાયકાર  સબંધંોનો લાભ ધરાવ ેછે. 

2020 મા,ં OCROV એ સરકાર  એજ સીઓ સાથ ેસહયોગી ભાગીદાર મા ં વશે કય , મા ં હર 

એજ સીના થાન પર મત ક  અથવા બેલેટ ોપ બો સ હો ટ કરવા, ભૌિતક સાઇ સ અને 
વબેસાઇ સ પર ઓનલાઈન મા હતી ઉપલ ધ કરાવવા અને મત ક ને રલે કરવા અને ઘટકોને 
મતદાનની મા હતી આપવાનો સમાવશે થાય છે. 

OCROV, ૂટંાયેલા અિધકાર ઓ અને સરકાર  એજ સીઓ વ ચે મતદારોને મા હતી પહ ચાડવા અને 
ટકો આપવા માટ ચા  ુભાગીદાર ને મજ તૂ કરવા માટ OCROV િસટ  લાક સાથ ેિનયિમત 

િમ ટગો ુ ંઆયોજન કર છે. 

સહયોગી સ દુાિયક સાર 

2-1-1 સાથ ેભાગીદાર  

OCROV પાસે મતદાન અને ૂટંણીની મા હતી વહચવા માટ 2-1-1 Orange કાઉ ટ  સાથ ેભાગીદાર  

છે. 2-1-1 Orange કાઉ ટ  એક બનનફાકારક 501(c)(3) સં થા છે  Orange કાઉ ટ ના 
રહવાસીઓને સ દુાય આરો ય અને માનવ સેવાઓ અને સહાય મેળવવા માટ યાપક મા હતી અને 
રફરલ િસ ટમ ઓફર કર છે.  

2-1-1 મા હતી અને સદંભ િવશષે ો મત ક ની મા હતી ા ત કર છે, મતદાર માટ ન ક ુ ંમત ક  

અથવા મતપ  ોપ બો સ શોધી શક છે અને વધારાની મદદ માટ મતદારોને OCROV પર મોકલી 
શક છે. 
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Orange કાઉ ટ  પ રવહન એજ સી સાથ ેભાગીદાર  

Orange કાઉ ટ  પ રવહન એજ સી (OCTA) Orange કાઉ ટ મા ંસમ  કાઉ ટ  માટ હર 

પ રવહનની સ ાવાર દાતા છે. OCROV એ OCTA સાથ ેભાગીદાર મા ંમત ક  માક ટગ સાથ ે

સાવજિનક બસો અને બસ ટોપ બે ચ મેળવવા માટ કામ ક  ુછે અને ભિવ યની ૂટંણીઓ માટ આ 

માક ટગ હૂરચનાનો ઉપયોગ કર  શક છે. આ હૂરચનાનો ઉપયોગ કર ને, આ તક મા  હર 

પ રવહનનો ઉપયોગ કરતા મતદારોમા ંમત ક ોની િૃત જ નહ  પણ હર પ રવહન વાહન 

અથવા ટોપની આસપાસની કોઈપણ ય તમા ંપણ વધારો કર છે. 

સોિશયલ મી ડયા કટ 

સરકાર  એજ સીઓ ારા િવિવધ હર એજ સી થાનો પર મા હતી સામ ી દાન કરવા માટ 

સોિશયલ મી ડયા કટ િવકસાવવામા ંઆવી છે. અ વુા દત માક ટગ સામ ી ઉપલ ધ થશ ેઅને 
સરકાર  એજ સીઓને પણ રૂ  પાડવામા ંઆવશ.ે 

પેકજમા ંઆ સમાવશે થાય છે, પરં  ુઅહ  ધુી મયા દત નથી: 

• ોશરો 
• લાયર 

• પો ટરો 
• વારંવાર છૂવામા ંઆવતા ો 
• મત ક  અને બેલેટ ોપ બો સ થાનોનો નકશો અને ૂચ 

સ દુાય જોડાણ ટુ 

સામા ય મી ડયા યોજના 
§4005(a)(10)(l)(i)(I) 

Orange કાઉ ટ ના મતદારોને મત ક  મોડલની ણ કરવા માટ, OCROV એ શ  તેટલા 
મતદારો ધુી અનેક વખત પહ ચવા માટ િવ તૃ અભગમ અપના યો છે. સોિશયલ મી ડયા, 
ડાયર ટ મેઇલ, િ ટ, ોડકા ટ, િવડ યો, ઓનલાઈન અને ર ડયો અભગમોના િમ ણનો ઉપયોગ 

કર ને, અમે મતદાતાઓ માટ મત ક ની મા હતી અને માક ટગ સામ ી જોવાની સભંાવના વધારવા 
માટ મી ડયા આઉટલે સના િવ તારને સં ૃ ત કરવામા ંઆવલે છે. 

મી ડયા ભાગીદારો 
§4005(a)(10)(l)(i)(II), §4005(a)(10)(l)(i)(VIII) 
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OCROV હાલના મી ડયા સહભાગીઓને સા ૂહક િવતરણ અને કાશન માટ ેસ રલીઝ, વી ડયો 
ક ટ ટ અને સોિશયલ મી ડયા ક ટ ટ ૂ ું પાડ છે અને મત ક  ક િુનકશન રલે કરવા માટ અ ય 

િવ સનીય મી ડયા ોતોની શોધ કરતા રહ છે. લુભતા િવક પો, લુભ બેલેટની િવનતંી કરવાની 
પ િતઓ, મત ક  અને બેલેટ ોપ બો સ થાનો, અ ય સામા ય ૂટંણી મા હતી અને અ ય મતદાન 

અપડ સ મી ડયા સહભાગીઓ સાથ ેશરે કરવામા ંઆવ ેછે. મી ડયા ભાગીદારોની ૂચ માટ, ૃપા 
કર ન ેપ રિશ ટમા ં ૃ ઠ 57 ુઓ. 

વ મુા,ં મતદારોના ર જ ાર Neal Kelley ઘણીવાર થાિનક અને રા ય મી ડયા પર ૂટંણી 
િન ણાત તર ક વાત કરવા અને ૂટંણી અિધકાર નો ટકોણ આપવા માટ ઉપ થત થાય છે. આ 

કારની તકોનો ઉપયોગ મે ો લેવલ પર ખાસ કર ને સદંશા યવહારના ફરફારોને ટકો આપવા માટ 

થાય છે. 

ભાષા મી ડયા ભાગીદારો 
§4005(a)(10)(l)(i)(l) 

Orange કાઉ ટ ના િવિવધ સ દુાયો ભાષાના મા યમોના આઉટલે સ સ હત િવિવધ ોતોથી 
સમાચાર અપડ સ અને મા હતી ા ત કર છે. OCROV એ સં ણૂ સમયના ટાફને ભાષા સ દુાયો 
માટ સપંક તર ક સમિપત કયા છે અને પેિનશ, ચાઇનીઝ, િવયેતનામીઝ, કો રયન, ફારસી (પિસયન), 

પાનીઝ, હ દ , જુરાતી અને ટાગાલોગ બોલતા સ દુાયોમા ંભાષા મી ડયા ભાગીદારો સાથ ે

મજ તૂ સબંધંો િવકસા યા છે. આગામી ૂટંણી અને ટોલ  મતદાતા સહાયની હોટલાઇન િવશનેી 
મા હતી ભાષા મી ડયા ભાગીદારો સાથ ેશરે કરવામા ંઆવશ.ે ભાષા મી ડયા ભાગીદારોની ૂચ માટ, 

ૃપા કર ને પ રિશ ટમા ં ૃ ઠ 59 ુઓ. 

સીધા મતદાર સપંક  

§4005(a)(10)(l)(i)(X) 

OCROVએ તમામ ન ધાયેલા મતદારોને OCROVની ટોલ-  મતદાર સહાય હોટલાઇનની 
ઉપલ ધતા અને ૂટંણીઓ અને મતદાનમા ંફરફારની સલાહ આપવા માટ બેથી ચાર સીધા મેઇલસ 

મોક યા છે. મેઇલસને મત ક ુ ં ા ડગ અને મેસે જગ ારા મતદાર ુ ં યાન આકિષત કરવા માટ 

રચવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં મેઇલરોએ વો ટગ િવક પો, મત ક  અને બેલેટ ોપ બો સના થાનો અને 
કલાકો, અથવા મતદાર મા હતી માગદિશકા (VIG) અથવા વોટ-બાય-મેલ (VBM) મતપ ની અપે ા 
ાર રાખવી તે વી મા હતી પણ રૂ  પાડ  હતી. 



ૃ ઠ39 

વકૈ પક ભાષા અથવા લુભ ફોમટમા ંસામ ીની િવનતંી કરવા માટ પો ટજ-પેઇડ પો ટકાડ 

§4005(a)(8)(B)(iii) 

બધા ન ધાયેલા મતદારો તેમના VIG મા ંપો ટજ-પેઇડ પો ટકાડ મેળવ ેછે  VBM મતપ ની લુભ 

ફોમટમા ંિવનતંી કર છે અને California ૂટંણી કોડ §14201 અને ફડરલ વો ટગ રાઇ સ એ ટ§203 

of the federal Voting Rights Actવકૈ પક ભાષાઓમા ં ૂટંણી સામ ીની િવનતંી કર છે. પો ટકાડ 

ણૂ કરવા અને પરત કરવા માટ VIG અને OCROV વબેસાઇટ પર ચૂનાઓ શામેલ કરવામા ં
આવશ.ે  

હર સવેાની ઘોષણાઓ 

§4005(a)(10)(l)(i)(VIII), §4005(a)(10)(l)(i)(IX) 

OCROV એ િવિવધ લબંાઈ અને થી સ (બધી જ ર  ભાષાઓમા ંઅ વુા દત) ની 70 થી વ  ુ

િવ ડઓઝ િવકસાવી. બધા વી ડયો મા હતી દ તેમજ ચૂના મક છે મ ક મતદારોને ૂટંણીની 
તાર ખ અને મતપ ક પરત કરવાના િવિવધ િવક પોની ણ કરવી. બધા િવ ડઓ ો છૂવા અન ે

મતદાન અને ૂટંણી સબંિંધત મા હતી મેળવવા માટ ટોલ- , લુભ મતદાર હોટલાઇનને ો સાહન 

આપે છે. 

Orange કાઉ ટ ની િવિવધ સાઇ સ પર ફ માકંન થ ુ,ં મા ંમત ક ુ ંન નૂા ુ ંલેઆઉટ અને મત 

ક ો અને બેલેટ ોપ બો સ ુ ંબા  ૃ ય દશાવવામા ંઆ ુ ંછે. 

િવ ડઓઝ ઓપન-ક શનવાળા છે અને બધીર અથવા ઓ  ંસાભંળતા મતદારો અને ૃ ટહ ન અથવા 
જોવામા ંતકલીફ અ ભુવતા મતદારોને સમાવી શકાય તેવા લુભ ફોમટમા ંછે. આ ઉપરાતં, િવ ડઓ 

પેિનશ, િવયેતનામીસ, ચાઇનીઝ, કો રયન, ટાગાલોગ, પાનીઝ, જુરાતી, હ દ  અને ફારસી 
(પિશયન) મા ં લુભ હશ.ે સામા ય મી ડયા ભાગીદારો અને ભાષા મી ડયા ભાગીદારોને સામ ી દાન 

કરવામા ંઆવ ેછે. સામા ય મી ડયા ભાગીદારોની યાદ  માટ પ રિશ ટમા ં ૃ ઠ 57 અને ભાષા મી ડયા 
ભાગીદારો માટ પા ુ ં59 ુઓ. 

સોિશયલ મી ડયા 
OCROV નવા મતદારોને આકષવા અને હાલના મતદારોને િનણાયક સમયમયાદાઓ, ઇવે સ, 

મતદાન ટ સ અને મત ક  અને બેલેટ ોપ બો સના થાનો િવશનેી મા હતી આપવા માટ સોિશયલ 

મી ડયાનો ઉપયોગ કર છે.  
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OCROV એ Orange કાઉ ટ મા ં18-25 વષની વયના વુાન મતદારો, ભાષાના મી ડયા 
આઉટલે સને અ સુરતા લોકોના સ યો અને લુભતાની હમાયતમા ંરસ ધરાવતી ય તઓ વી 
ચો સ વ તીને લ ય બનાવવા માટ Facebook નો ે ઠ ઉપયોગ કય  છે. 

મત ક ો િવશ ેમતદારોને ણ કરવા અને િશ ત કરવાના એકંદર લ યો હાસંલ કરવા માટ નીચે 

સોિશયલ મી ડયા હૂરચનાઓ આપેલ છે: 

• Twitter, Facebook, Instagram, અને YouTube પર OCROVની હાજર  વધારવી  
• િનયિમત શડે લૂ પર અ યતં લ ત અને સાઇટ-િવિશ ટ સામ ી કાિશત કરવી  
• સોિશયલ મી ડયા ારા સ ય સ દુાયના સ યો સાથ ેઅથ ણૂ ર તે જોડા ુ ં
• સોિશયલ મી ડયા પર વા તિવક ચચાને ઉ જેન આપી અને પોષણ કર ુ ં
• હાલમા ંOCROV ની YouTube ચેનલ પર િવડ યો ક ટ ટને વધારવા માટ મત ક  સાર, 

િશ ણ અને તાલીમ માટ કાયરત છે. 

વબેસાઇટ  

§4005(a)(10)(l)(i)(IV) 

OCROV વબેસાઇટ (ocvote.com) નો ઉપયોગ જનતા માટ મત ક ની મા હતી અને સામ ીના 
ુ ય ોત તર ક કરવામા ંઆવ ેછે. OCROV વબેસાઇટ પરની મા હતી લુભ વ પોમા ંછે અને 

સાવજિનક પે ઉપલ ધ છે. આમા ંEAP, લુભ VBM મતપ ની િવનતંી કરવાની પ િતઓ, લુભ 

મતદાન ઉપકરણનો ઉપયોગ કરવાનો િવક પ અને તેનો ઉપયોગ કવી ર તે કરવો, મત ક ોની યાદ  

અને બેલેટ ોપ બો સ અને VCA સબંિંધત અ ય મા હતીનો સમાવશે થાય છે. 

વબેસાઇટ ુ ં પેિનશ, ચાઇનીઝ, િવયેતનામીસ અને કો રયનમા ંપણ ભાષાતંર કરવામા ંઆ ુ ંછે, 

તેથી આ ભાષાઓમા ંમયા દત- ે  િન ણુતા ધરાવતા મતદારો પણ મત ક ની મા હતી મેળવી 
શકશ.ે તે િવકલાગં મતદારો માટ સહાયક તકનીક સાથ ેપણ સુગંત છે.  

 

મત ક  ઝૂલટેર 

વસતં 2019 થી શ  કર ને, OCROV એ એક મત ક  ઝૂલેટર લો ચ કરલ છે  આયોજન 

અપડ સ, આઉટર ચ મા હતી અને હર ઇન ટુ શરે કરવાની તકો રૂ  પાડવા માટ તૈયાર છે. 

તૂકાળના ઝૂલેટસમા ંસવ ડટા િવ લેષણ, મત ક  વકશોપ િવશનેી મા હતી અને મત ક  અને 
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બેલેટ ોપ બો સ સાઇટ ચૂનો આપવાની પ િતઓ શામેલ છે. OCROV ઝૂલેટસના 6,500+ 

સ ાઇબસ છે.  

ન નૂા પ મત ક  ઝૂલેટર માટ પ રિશ ટમા ં ૃ ઠ 105 ુઓ. 

મોબાઇલ મતદાન  

OCROV મતદારોને અન ય થળો અને ભૌગો લક િવ તારોમા ંમોબાઇલ મતદાન કરાવવાની તકો 
શોધવા ુ ંચા  ુરાખે છે યા ંમતદારોને બ  મતદાન િવક પોની મયા દત એ સેસ હોઈ શક.  

સા દુાિયક જોડાણ મોબાઇલ આઉટર ચ વાહન 

વ  ુઅસરકારક અને ૃ યમાન મતદાર િશ ણ હાથ ધરવા માટ, OCROV એક ખાસ બનાવલે 

સા દુાિયક જોડાણ મોબાઇલ આઉટર ચ વાહનનો ઉપયોગ કર છે. મોબાઇલ આઉટર ચ વાહન 

સં ણૂપણે લુભ અને તેના પર ઇ ટર ટવ મતદાન ડ લે સાથ ેસ જ છે. તે સુાફર  દરિમયાન 

મતદાન સ હત લોકશાહ  યાનો અ ભુવ કરવાની તમામ તક આપે છે. 

2004 થી, અમાર  મોબાઇલ લીટ અસં ય સ દુાય કાય મો, પરડ અને આઉટડોર થળોએ દિશત 

કરવામા ંઆવી છે. ત ુપરાતં, આ વાહનો સ ાવાર ર તે અને અસરકારક ર તે સં ણૂ ર તે સમાિવ ટ 

મતદાન થાન તર ક ઉપયોગમા ંલેવાયા છે અને બે કગ મત ક  તર ક મતદાનના સમ  

સમયગાળા દરિમયાન ઉપલ ધ છે. એકમો તેમના કારના થમ હતા અને સમ  દશના િવ તારોમા ં
તેની નકલ કરવામા ંઆવી છે.  
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પૉપ-અપ મોબાઇલ મતદાન એકમ 

 

OCROV મતદારોના વલણોના જવાબમા ંનવીન ઉકલો િવકસાવવા ુ ંચા  ુરાખે છે અને પોપ-અપ 

ટોસ અને ર ટોર સમાથંી ેરણા લેવામા ંઆવી હતી  ઘણી વખત ઉ ચ ા ફક ધરાવતા 
િવ તારોમા ંહકારા મક લોકો ુ ં યાન ખચે છે. છેવટ, યેય તો સા બત હૂરચનાઓનો ઉપયોગ કર ને 
સગંોમા ં હર રસ મેળવવા ુ ંછે, મ ક સરળ ડઝાઇન િસ ાતંો અને લ ત સકંત  ઘટનાના 

આધાર બદલી શકાય છે. 

OCROV ારા સમ  એજ સીમા ંહાથ ધરવામા ંઆવલેા માક ટગ અને ા ડગ યોજનાને મેળ કરવા 
માટ મોબાઇલ િુનટ પાસે જ રયાત અ સુાર ુ ંપેક જગ છે. આ લેટફોમની ગિતશીલતા 
મતદાતાઓની સલં નતા અને ભાગીદાર ને ો સાહન આપે છે અને OCROV ને મતદાનની તકો, મત 

ક ની મા હતી અને મતદાર અ ભુવને ધુારવા માટ ઓછ  િતિનિધ વ ધરાવતી વ તી અને ઉ ચ 

ગીચતાવાળા થળો ધુી પહ ચવા દ છે. 

પૉપ-અપ મોબાઇલ મતદાન એકમનો ભાિવ ૂટંણીઓમા ંઉપયોગ કરવામા ંઆવશ.ે ભૌગો લક ર તે 
વંચત મતદારો ધુી પહ ચવાની તકો અને ઘણા મતદારો ધુી પહ ચવા માટ ઉ ચ અસરની 
ઘટનાઓ વ ચે થાનો સં ુલત રહશ.ે કોઈપણ મોબાઈલ મતદાનની તકો િવશ ેVIG અને VBM 

ચૂનાઓમા ંમતદારોને ૂચત કરવામા ંઆવશ.ે થાનો અને તાર ખો અને કામગીર ના કલાકો વી 
િવગતો VIG અને વબેસાઇટ ocvote.com પર કાિશત કરવામા ંઆવશ.ે 

OCROV ના મોબાઇલ લીટની તસવીરો માટ ૃ ઠ 104 ુઓ.  
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મતદાર આઉટર ચ માટ દા જત બ ટ 

§4005(a)(10)(l)(i)(VII), §4005(a)(10)(l)(i)(VII) 

મતદાર િશ ણ અને આઉટર ચ ફં ડગ અને પાછલા બ ટની સરખામણી 

િૃ  

ૂન 2018 

મતદાન થળ 

વા તિવક ખચ 

નવે બર 2018 

મતદાન થળ 

વા તિવક ખચ 

માચ 2020 

મત ક  

બ ટ 

માચ 2020 

મત ક  

વા તિવક ખચ 

હરાત $38,634 $111,041 $1,500,000 $1,580,302 

અખબારમા ંકા નૂી હરાતો $50,000 $36,765 

િવિવધ હરાત $84,945 $31,325 

આઉટર ચ $124,342 $16,182 $500,000 $985,830 

િવિવધ આઉટર ચ કામગીર  $45,000 $45,428 

મતદાર આઉટર ચની ઘટનાઓ $10,000 $1,449 

રા ય સચવ આઉટર ચ ા ટ/કરાર ભડંોળનો ોત  $1,875,000 $2,566,132 

િૃ  

નવે બર 2020 

મત ક  

બ ટ 

નવે બર 2020 

મત ક  

વા તિવક ખચ 

ૂન 2022 

મત ક  

બ ટ 

હરાત $100,000 $1,484,416 $100,000 

અખબારમા ંકા નૂી હરાતો $40,000 $13,541 $40,000 

િવિવધ હરાત  $22,654  

આઉટર ચ  $783,148  
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િવિવધ આઉટર ચ કામગીર  $45,000 $116,823 $45,000 

મતદાર આઉટર ચની ઘટનાઓ $10,000 $0 $10,000 

રા ય સચવ આઉટર ચ ા ટ/કરાર અને 
અ ય ભડંોળનો ોત 

$0 

 

$2,393,704 

 

$0 
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પ રિશ ટો 

હર સભાઓ 

લ ત સ દુાયોને સમાવવા માટ, પસદંગીની વકશોપમા ંભાષા સહાય રૂ  પાડવામા ંઆવી હતી 
અને અપગંતા સ દુાય માટ ખાસ વકશોપનો ચાર કરવામા ંઆ યો હતો. 

લ ત સ દુાય વકશોપની સં યા 

િવકલાગં મતદારો 1 

પૅિનશ 1 

િવયેતનામીઝ 1 

કો રયન 1 

ચાઇનીઝ 1 

ટાગાલોગ 1 

ફારસી (પિસયન) 1 

જુરાતી 1 

હ દ  1 

પાનીઝ 1 

LAAC/VAAC 2 

હર નુાવણી 1 

 

 

મત ક  વકશોપ ુ ંસં ણૂ શડે લૂ નીચે આપેલા યાપક મત ક  વકશોપ લાયરમા ંઆપવામા ં
આ ુ ંછે.
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ન નૂાના વાણી જોડાણો અને સ દુાય ઘટનાઓ 

  

ન નૂાના વાણી જોડાણો અને સ દુાય ઘટનાઓ  

ઇવે ટ ુ ંનામ શહર યજમાન સં થા 

2019 Orange કાઉ ટ  લટલ ઉ સવ Costa Mesa 
Orange કાઉ ટ ુ ંપેિસ ફક િસ ફની અને 
સાઉથ કો ટ ચાઇનીઝ સાં ૃિતક ક  

નાગ રકતા સમારોહ - માચ 2019 (1) Anaheim USCIS 

નાગ રકતા સમારોહ - માચ 2019 (2) Anaheim USCIS 

ફ ટ એ અુલ - એ જગ ુગેધર - હ થ 

એ ડ રસોસ ફર AASCSC 
Santa Ana 

Orange કાઉ ટ  એિશયન અને પેિસ ફક 

આઇલે ડર કો િુનટ  એલાય સ 

(OCAPICA), અને એિશયન અમે રકન 
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ન નૂાના વાણી જોડાણો અને સ દુાય ઘટનાઓ  

િસિનયર િસ ટઝ સ સિવસ સે ટર 

(AASCSC) 

6 ો વાિષક પિશયન નવા વષનો 
ઉ સવ 

Irvine 
Orange કાઉ ટ ુ ંઈરાની-અમે રકન 

કો િુનટ  પુ (IAC પુ) 

Laguna Niguel હાઇ લૂ જોબ અને 
કોલેજ મેળો 

Laguna 

Niguel 
Laguna Niguel હાઇ લૂ 

પિશયન ન ુ ંવષ િપકિનક દવસ Irvine 
Orange કાઉ ટ ના ઈરાની-અમે રકન 

ોફશન સ ુ ંનેટવક (NIPOC) 

Los Amigos ઓફ OC મી ટગ Anaheim Los Amigos ઓફ OC 

2019 FoCE કો ફર સ Sacramento 
ફ ચુર ઓફ California ઈલે શન 

(FoCE) 

VIAN હાઇ ુલ ઇ વો વમે ટ મીટ ગ Irvine VIAN, WeIrvine 

Westminster શહર 2019 વસતં 

ઉ સવ 
Westminster Westminster શહર 

Katella હાઇ લૂ મતદાર િશ ણ 

સ તાહ 
Anaheim Katella હાઇ લૂ 

Pacifica હાઇ લૂ િસિવ સ લાસ 

ેસટશ સ 

Garden 

Grove 
Pacifica હાઇ લૂ 

કો રયન અમે રકન ાસ સ કો ફર સ 

ર ઓનલ સેિમનાર 
Irvine કો રયન અમે રકન ાસ સ કો ફર સ 

Golden West કોલેજમા ંઅથ ડ ઇવે ટ 
Huntington 

Beach 
Golden West કોલેજ 

એચીવ બેટર ક નુીકશન (ABC) 

િમ ટગ 
Tustin એચીવ બેટર ક નુીકશન 

Northwood હાઇ લૂ મતદાર િશ ણ 

સ તાહ 
Irvine Northwood હાઇ લૂ 

Beckman હાઇ ુલ મીટ ધ ોફશન સ 

ફર 
Irvine Beckman હાઇ ુલ 



ૃ ઠ48 

ન નૂાના વાણી જોડાણો અને સ દુાય ઘટનાઓ  

Irvine રપ લકન મુન ફડરટડ 

િમ ટગ 
Irvine Irvine રપ લકન મુન ફડરટડ 

SOKA તરરા ય ઉ સવ Aliso Viejo SOKA િુનવિસટ  

Cinco de Mayo Fiesta Anaheim Anaheim Fiesta United, Inc. 
14 મી વાિષક AAPI હ રટજ મ હનાની 
ઉજવણી 

Bellflower Southern CA Edison 

ટટ ઓફ ધ કો િુનટ  Fullerton Fullerton કોલોબોરટ વ 

"72 મો California LULAC એ અુલ 

ટ સ ક વે શન" -બ ડ ગ સ ફોર 

િુનટ  

Garden 
Grove 

LULAC 

વસેાક ઉ સવ - ુ ના જ મ દવસની 
ઉજવણી 

Garden 
Grove 

Giac Ly બૌ  મઠ 

કો રયન અમે રકન ચે બર ઓફ કોમસ 

ઓફ Orange કાઉ ટ  પ રચય 
Garden 
Grove 

કો રયન અમે રકન ચે બર ઓફ કોમસ 

ઓફ Orange કાઉ ટ  

Orange કાઉ ટ  એિશયન ચે બર 

લીડરશીપ િમ સર 
Costa Mesa 

એિશયન બઝનેસ એસોિસયેશન ઓફ 

Orange કાઉ ટ  (ABAOC) 

વોઇસ ઓફ ચે જ Anaheim 

OC હ થ કર એજ સી (OCHCA) અને 
Orange કાઉ ટ  એિશયન અને પેિસ ફક 

આઇલે ડર કો િુનટ  એલાય સ 

(OCAPICA) 
VIAN લૂ યેર-એ ડ મી ટગ Irvine VIAN 

2019-06-02 ુગેધર વી િવલ OC 

મતદાર ન ધણી તાલીમ 
Irvine ુગેધર વી િવલ OC 

KUCI OC પોટલાઇટ ટોક ર ડયો શો  KUCI 

વાિષક Orange કાઉ ટ  ભરતી મેળો Costa Mesa 

Michelle Steel, પુરવાઇઝર, 2  

ડ ટ Orange કાઉ ટ  બોડ ઓફ 

પુરવાઇઝસ અને KACC ફાઉ ડશન 

પીસ એ ડ જ ટસ િમિન  મતદાર 

ન ધણી િુત 
Santa Ana 

Christ our Savior Parish ના પીસ એ ડ 

જ ટસ િમિન ના વયસંેવકો. 



ૃ ઠ49 

ન નૂાના વાણી જોડાણો અને સ દુાય ઘટનાઓ  

AASCSC ની 30 મી વષગાઠં અને 
ગન બોટ ફ ટવલની ઉજવણી 

Santa Ana 
એિશયન અમે રકન િસિનયર િસટ ઝ સ 

સિવસ સે ટર(AASCSC) 

એ અુલ ફ લિપનો-અમે રકન લૉયસ 

ઓફ Orange કાઉ ટ  મે બરિશપ 

મી ટગ એ ડ FACCOC િમ સર 

Newport 

Coast 

ફ લિપનો-અમે રકન લૉયસ ઓફ 

Orange કાઉ ટ  (FLOC) 

ટબ લગ સ ડ માસ Christ Our Savior 

Parish 
Santa Ana Christ Our Savior Parish 

ITZ Happenin! ર ડયો શો ઇ ટર  ૂ  ITZ Happenin! 

Los Amigos કો િુનટ  ફોરમ Anaheim  

Laguna Woods રપ લકન લબ 

ROV રૂ 
Santa Ana ROV 

નેશનલ ડસે બ લટ  વોટર ર શન 

વીક 
Anaheim  

કો રયન અમે રકન ચે બર ઓફ 

કોમસ સ ેકફા ટ િવથ પોલીસ ચી સ 

Garden 

Grove 

કો રયન અમે રકન ચે બર ઓફ કોમસ-

Orange કાઉ ટ  

એિશયન અમે રકન ઇન એ શન 

કો િુનટ  િમ સર 
Santa Ana એિશયન અમે રકન ઇન એ શન 

Orange કાઉ ટ  લેબર ફડરશન 

ઉમેદવાર એકડમી 
Buena Park OCLF 

OC ફર Costa Mesa  

La Palma િસટ  િસિવક એ પો અને 
નેશનલ નાઇટ આઉટ 

La Palma La Palma િસટ  

OC ફર Costa Mesa  

Anaheim ડમો સ લબ Anaheim Anaheim ડમો સ લબ 

OC ફર Costa Mesa  
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શહર  અિધકાર ઓ અને સરકાર  એજ સીઓ  

OCROV સરકાર  એજ સીઓ અને ૂટંાયેલા અિધકાર ઓ સાથ ેમતદાન ક ોમા ંસં મણ અને હર 

િશ ણના યાસો ગે જન િૃત વધારવા માટ વતમાન કાયકાર  સબંધંોનો લાભ લેશ.ે સરકાર  

એજ સીઓ સાથ ેઅસં ય ઇવે સ અને વકત ય જોડાણો ચા  ુધોરણે િુનિ ત થયેલ છે. શહરના 
અિધકાર ઓ અને સરકાર  કમચાર ઓ મત ક ની આઉટર ચ અને િશ ણમા ંOCROV ના થમ 

ભાગીદાર ર ા છે. 

સરકાર  એજ સીઓને િવતરણ અને ળૂ તૂ આઉટર ચ માટ ઉપલ ધ મ ટ મી ડયા સામ ીનો 
સમાવશે થાય છે: 

• ા ફ સ (િવનતંીના આધાર િવિવધ ફોમ સ) 

• અખબાર  યાદ ઓ 

• ઝૂલેટસ 

• વબેપેજ લ ક 

• િવડ યો 
• ર ડયો હરાત 

• ોશરો 
• વારંવાર છૂાતા ો 
• લાયર 

• હરાતો અને પો ટરો 
• સોિશયલ મી ડયા કટ 

• ટાઈલ ગાઈડ  
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સ દુાય ભાગીદારો 
 જો તમે અથવા તમાર  સં થા મત ક  આઉટર ચ અને એ કુશન પર OCROV સાથ ેભાગીદાર  

કરવા માગંતા હોય, તો ૃપા કર ને વબેસાઇટ ocvote.com/community ની લુાકાત લો અથવા 
ocvoter@rov.ocgov.com પર ઇમેઇલ કરો. 

 

ભાષા સ દુાય ભાગીદારો
• એચીવ બેટર ક નુીકશન 

• યાય માટ જોડાણ 

• જોડાણ નુવસન 

• Anaheim પેિનશ એડવે ટ ટ ચચ 

• એિશયન અમે રકન િસિનયર િસટ ઝ સ સિવસ સે ટર 

• એિશયન અમે રકન એડવા સગ જ ટસ - Los Angeles 

• એિશયન અમે રકન એડવા સગ જ ટસ - Orange કાઉ ટ  

• એસોિસએશન ઓફ ધ િવએતનામીઝ લે ગવજે એ ડ ક ચર ૂ સ ઓફ સધન 

California 

• બોટ પીપલ SOS 

• કાઉ સલ ઓન અમે રકન-ઇ લાિમક રલેશ સ - California 

• કંબો ડયન ફિમલી 
• કથો લક ચે રટ ઝ ઓફ Orange કાઉ ટ  

• સે ટર ફોર એિશય સ નુાઇટડ ફોર સે ફ એ પાવરમે ટ 

• Centro Cultural de Mexico 

• Orange કાઉ ટ  ચાઇનીઝ અમે રકન એસોિસયેશન 

• ચાઇનીઝ અમે રકન ુ અુલ એસોિસએશન 

• CIELO 

• કો િુનડાડ ફોરમ 

• CSUF એિશયન પેિસ ફક અમે રકન રસોસ સે ટર 

• De Colores OC 

• El Modena  

• ફિમલી એન રચમે ટ 

• Filipino અમે રકન ચે બર ઓફ કોમસ 

• Fundacion de Sobrevivientes de Trafico 



ૃ ઠ52 

• હ પેિનક બાર એસોિસયેશન ઓફ Orange કાઉ ટ  

• હ પેિનક મુન નેટવક 

• હ પેિનક ચે બર ઓફ કોમસ ઓફ Orange કાઉ ટ  

• ઇ ટટ ટૂ ઓફ િવએતનામીઝ ટડ ઝ 

• ઇ ટર -કો િુનટ  એકશન નેટવક 

• ઇરાિનયન સકલ ઓફ મુન'સ ઇ ટર ક ચરલ નેટવક 

ભાષા સ દુાય ભાગીદારો ચા ુ
• Irvine એવર ીન ચાઇનીઝ િસિનયર એસોિસએશન 

• કો રયન અમે રકન સે ટર 

• કો રયન કો િુનટ  સિવસીસ 

• કો રયન રસોસ સે ટર 

• લે ટનો હ થ એ સેસ 

• Los Amigos ઓફ Orange કાઉ ટ  

• LULAC Anaheim 
• LULAC Santa Ana 
• LULAC Fullerton કોલેજ 

• LULAC Santa Ana 
• મે સીકન અમે રકન કા નૂી સરં ણ અને િશ ણ ભડંોળ 

• લે ટનો ૂટંાયેલા અિધકાર ઓ ુ ંરા ય એસોિસએશન 

• Orange કાઉ ટ ના ઈરાની-અમે રકન ોફશન સ ુ ંનેટવક 

• નેશનલ હ પેિનક બઝનેસ એસોિસએશન 

• નોથ Orange કાઉ ટ  ચાઇનીઝ ક ચરલ એસોિસએશન 

• Orange કાઉ ટ  એિશયન પેિસ ફક આઇલે ડર કો િુનટ  એલાય સ 

• Orange કાઉ ટ  ચાઇનીઝ અમે રકન ચે બર ઓફ કોમસ 

• Orange કાઉ ટ  હરા ડ સે ટર 

• Orange કાઉ ટ  હ પેિનક ચે બર ઓફ કોમસ 

• Orange કાઉ ટ  થુ ઇિમ ટ નુાઇટડ 

• ઓવરસીઝ કો િુનટ  કર નેટવક ઓફ Orange કાઉ ટ  

• પેર ટ િુનયન Santa Ana 

• સાઉથ એિશયન નેટવક 

• સાઉથ કો ટ ચાઇનીઝ ક ચરલ એસોિસએશન/Irvine ચાઇનીઝ ુલ 
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• સધન California કાઉ સલ ઓફ ચાઈનીઝ ૂ સ 

• Taller San Jose 

• િુનયન ઓફ િવયેતનામીસ ુડ ટ એસોિસએશન 

• િવયેતનામીસ અમે રકન ચે બર ઓફ કોમસ 

• VietRISE 

• વો ટગ ઈ વો વમે ટ એસોિસએશન નોન ો ફટ 

• WeIrvine 
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સે પલ લે ગવજે આસી ટ સ કાડ
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ડસે બ લટ કો િુનટ પાટનસ
• એજ વલે િસિનયર સિવસીસ 

• ેઇલ ઇ ટટ ટૂ 

• California કાઉ સલ ફોર ધ લા ડ 

• California ડ પાટમે ટ ઓફ રહ બ લટશન  

• Coastline કોલેજના િવશષે કાય મો 
• કાઉ સલ ઓન એ જગ 

• Dayle McIntosh સે ટર 

• ડ પાટમે ટ ઓફ રહ બ લટશન 

• અપગંતાના અિધકારો California 

• ડસે બ લટ  ુડ ટ સિવસીસ - Cal State િુનવિસટ  Fullerton 

• ડસે બ લટ  ુડ ટ સિવસીસ - Fullerton College 

• ડસે બ લટ  ુડ ટ સિવસીસ- Santiago Canyon College  

• Down Syndrome એસોિસયેશન ઓફ Orange કાઉ ટ  

• Easterseals 
• નોથ Orange કાઉ ટ  િસિનયર કૉલૅબોરટ વ 

• OC ડ ફ ઇકવલ ઍ સેસ ફાઉ ડશન 

• OC ઈન-હોમ સપો ટવ સિવસીસ પ લક ઑથો રટ  

• Orange કાઉ ટ  ા સપોટશન ઑથો રટ  

• ો ટ ડપડ સ 

• Orange કાઉ ટ ુ ં ાદિશક ક  

• સે સર  ઈ પેડ ગાઈડ સ નેટવક 

• િવકાસની અપગંતા માટની ટટ કાઉ સલ  

• Orange કાઉ ટ ના એક ૃત સેર લ પા સી 
• િુનવિસટ  ઓફ California Irvine ડસ બ લટ  સિવસીસ સે ટર 

• યાવસાિયક ટ 
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રાજક ય હમાયત અને યાવસાિયક સં થાઓ
• American િસિવલ લબટ ઝ િુનયન 

• Orange કાઉ ટ ની ડમો ટક પાટ  

• California ની ૂટંણીઓ ુ ંભિવ ય 

• Orange કાઉ ટ ની ીન પાટ  

• Orange કાઉ ટ ની મ હલા મતદારોની લીગ 

• કલડ પીપલ નેશનલ અમે રકન એસોિસયેશન 

• જવાબદાર િવકાસ માટ સગં ઠત Orange કાઉ ટ  સ દુાયો  
• Orange કાઉ ટ  ધમસભા સ દુાય સગંઠન 

• Orange કાઉ ટ  કમચાર  સગંઠન 

• Orange કાઉ ટ  લેબર ફડરશન 

• Orange કાઉ ટ  યાવસાિયક અ નશામકો ુ ંએસોિસયેશન 

• Orange કાઉ ટ ની રપ લકન પાટ  

• રપ લકન મુન ફડરટડ ઓફ Orange કાઉ ટ  

• Orange કાઉ ટ ના િન ૃ  કમચાર ઓ 

• Resilience OC 
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મી ડયા ભાગીદારો 
જો તમે અથવા તમાર  સં થા મત ક  આઉટર ચ અને એ કુશન પર OCROV સાથ ેભાગીદાર  

કરવા માગંતા હોય, તો ૃપા કર ને વબેસાઇટ ocvote.com/votecenter ની લુાકાત લો અથવા 
ocvoter@rov.ocgov.com પર ઇમેઇલ કરો.

કાશન ુ ંનામ કાર 

Aliso Viejo સમાચાર વતમાનપ  

Anaheim લેુ ટન વતમાનપ  

એસોિસયેટડ ેસ (AP) Orange કાઉ ટ  California  વતમાનપ  

Capistrano ડ પેચ  વતમાનપ  

Capistrano Valley ઝૂ  વતમાનપ  

Chapman િુનવિસટ  Panther કૉલેજ/ િુનવિસટ  વતમાનપ  

Coast મેગેઝીન મેગેઝીન 

Costa Mesa ડઇલી પાઇલોટ વતમાનપ  

CSUF ડઇલી Titan કૉલેજ/ િુનવિસટ  વતમાનપ  

Cypress કૉલેજ ોિન લ કૉલેજ/ િુનવિસટ  વતમાનપ  

Dana Point ટાઈ સ વતમાનપ  

Fullerton કૉલેજ Hornet કૉલેજ/ િુનવિસટ  વતમાનપ  

Huntington Beach ઝૂ વતમાનપ  

Irvine વ ડ ઝૂ વતમાનપ  

KABC TV 7 (ABC) ટ લિવઝન  

KCAL TV 9 ટ લિવઝન  

KCBS TV 2 (CBS) ટ લિવઝન  

KCOP TV 13 (MyTV)  ટ લિવઝન  

KDOC TV 56  ટ લિવઝન  

KFI AM 640  ર ડયો 

KLCS TV 58 (PBS)  ટ લિવઝન  

KNBC TV 4 (NBC)  ટ લિવઝન  

KNX AM 1070  ર ડયો 

KOCE TV 50 (PBS)  ટ લિવઝન  
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KTLA TV 5 (CW)  ટ લિવઝન  

KTTV TV 11 (Fox)  ટ લિવઝન  

KUCI FM 89.3 ર ડયો 
Laguna Beach ડપડ ટ વતમાનપ  

Laguna ઝૂ-પો ટ વતમાનપ  

Laguna Woods લોબ  વતમાનપ  

Los Angeles ટાઈ સ વતમાનપ  

 ુ િુનવિસટ  કૉલેજ/ િુનવિસટ  વતમાનપ  

OC િવકલી મેગેઝીન 

OCC કો ટ રપોટ કૉલેજ/ િુનવિસટ  વતમાનપ  

Orange િસટ  ઝૂ વતમાનપ  

Orange Coast મેગેઝીન  મેગેઝીન 

Orange કાઉ ટ  બઝનેસ જનલ વતમાનપ  

Orange કાઉ ટ  ર જ ટર  વતમાનપ  

Orange કાઉ ટ  રપોટર  વતમાનપ  

Saddleback વલેી ઝૂ  વતમાનપ  

San Clemente ટાઈ સ  વતમાનપ  

Seal Beach Sun  વતમાનપ  

Tustin ઝૂ  વતમાનપ  

UCI New િુનવિસટ   કૉલેજ/ િુનવિસટ  વતમાનપ  

વોઈઝ ઓફ OC વતમાનપ  

વે ટન આઉટડોર ઝૂ  વતમાનપ  

Westminster જનરલ  વતમાનપ  

Westways મેગેઝીન  વતમાનપ  

Yorba Linda Star  વતમાનપ  
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ભાષા મી ડયા ભાગીદારો

ભાષા કાશન ુ ંનામ 

ફારસી (પિસયન) Orange કાઉ ટ  પિશયન સ દુાય TV 

ફારસી (પિસયન) Dakeeh મેગેઝીન 

ફારસી (પિસયન) Seeb મેગેઝીન 

ફારસી (પિસયન) PAYAM ASHENA  

ફારસી (પિસયન) KIRN - ર ડયો ઈરાન 670 AM 

ફારસી (પિસયન) ઈરાની હોટલાઈન 

ટાગાલોગ ર ડયો ફ લિપનો USA 

ટાગાલોગ California જનલ ફોર ફ લિપનો અમે રક સ 

ટાગાલોગ એિશયન જનલ - સધન California 

િવયેતનામીઝ VNA TV  

િવયેતનામીઝ KVLA 57.3 TV 

િવયેતનામીઝ લટલ સાઇગોન ર ડયો 
િવયેતનામીઝ Nguoi િવયેટ ડઇલી ઝૂ 

િવયેતનામીઝ િવએન ડ ગ 

િવયેતનામીઝ િવયેટ બાઓ 

િવયેતનામીઝ ફો બો સા TV 

િવયેતનામીઝ લટલ સાઇગોન TV 

ચાઇનીઝ વ ડ જનરલ 

ચાઇનીઝ િસગ તાઓ ડઇલી 
ચાઇનીઝ તાઇવાન ડઇલી 
ચાઇનીઝ ચાઇનીઝ L.A. ડઇલી ઝૂ 

ચાઇનીઝ CCYP 

ચાઇનીઝ US ઝૂ એ સ ેસ 

ચાઇનીઝ ChineseNewsUSA.Com 

ચાઇનીઝ ફાઈવ કો ટને ટસ એ ડ ફોર ઓસ સ ઝૂ 

ચાઇનીઝ પેસે ફક ટાઈ સ 

ચાઇનીઝ ધ ચાઈના ેસ 



ૃ ઠ60 

ચાઇનીઝ ધ ઇપોક ટાઇ સ  

ચાઇનીઝ લા  ક સ 

ચાઇનીઝ વૂ ય ટ લિવઝન (ઇટ ટ વી) અમે રકા  
ચાઇનીઝ  ુતાગં ડાના ત ટ લિવઝન (NTDTV) 

ચાઇનીઝ ધ સાઉ ડ ઓફ હોપ 

ચાઇનીઝ કાય લ ક TV 

ચાઇનીઝ સીનો TV 

ચાઇનીઝ Phoenix સેટલાઈટ TV 

કો રયન ધ કો રયન ડઇલી 
કો રયન કો રયા ટાઈ સ 

કો રયન કો રયા ટાઉન ડઇલી 
કો રયન ધ વીકલી હરા ડ 

કો રયન ટાઉન ઝૂ 

કો રયન SBS ઇ ટરનેશનલ 

કો રયન MBC અમે રકા 
કો રયન KBS અમે રકા 
કો રયન ર ડયો કો રયા-AM 1540 

કો રયન ર ડયો િસઓલ-AM 1650 

કો રયન રૂ  ર ડયો - AM 1230 

કો રયન કો રયન ગો પેલ ોડકા ટગ-AM1190 

કો રયન TVK24 

કો રયન ડ ગપો ઝૂ 

કો રયન YTN 

કો રયન િ યન િવઝન 

કો રયન ુકિમન ડઇલી 
કો રયન ડ ગપો જનરલ 

કો રયન સ ડ જનરલ 

કો રયન CGN TV 

કો રયન િ યન હરા ડ 
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કો રયન Uri ર ડયો 
કો રયન મી ડયા પુ 

પૅિનશ Santa Ana Noticias 

પૅિનશ એઝટકા 
પૅિનશ ુમોરસ ઝૂપેપર 

પૅિનશ પેરા ટોડોસ 

પૅિનશ El એિવસો 
પૅિનશ એ સેલિસયર 

પૅિનશ HOY 

પૅિનશ La ઓપીિનયન 

પૅિનશ KMEX-TV ( િુનિવઝન) 

પૅિનશ KVEA-TV (ટ લમ ડો) 
પૅિનશ KVEA-TV (ટ લમ ડો) 
પૅિનશ KWHY-TV 

પ લક ઇન ટુ ઓવર  ૂ

કો િુનટ  ઈલેકશન વક ગ પુ  

કો િુનટ  ઇલે શન વ કગ પુ (CEW) એ 25 સ યો ુ ંવિૈવ યસભર સ દુાય સલાહકાર બોડ છે  

ખાતર  કર છે ક ૂટંણીઓ ુ લી અને લુભ છે. 

CEW સ યો 
નામ  સં થા 

CEW અ ય , Ruben Alvarez, Jr. કાશક, ટ કને ટડ OC 

CEW ઉપા ય , Lucinda Williams િસટ  કલાક, િસટ  ઓફ Fullerton 

િસટ  કલાક   

Adria M. Jimenez  િસટ  કલાક, િસટ  ઓફ Buena Park 

Theresa Bass  શહર કાર ુન, Anaheim શહર 

Daisy Gomez  િસટ  કલાક, િસટ  ઓફ Santa Ana 

Lucinda Williams  

(CEW ઉપા ય ) િસટ  કલાક, િસટ  ઓફ Fullerton 
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CEW સ યો 
નામ  સં થા 
એિશયન કો િુનટ    

Tammy Kim   

મેને જગ ડર ટર, કો રયન અમે રકન સે ટર / કો રયન 

કો િુનટ  સિવસીસ 

Mike Chen 
ચેરમેન, સાઉથ કો ટ ચાઇનીઝ ક ચરલ એસોિસએશન ુ 
એિશયન કો િુનટ  

Tim Cheng (CEW LAAC 

ઉપા ય ) 

ઉપ ખુ, એિશયન અમે રકન િસિનયર િસટ ઝ સ સિવસ 

સટર 

Charles Kim ખુ, ઇ ટર -કો િુનટ  એકશન નેટવક (iCAN) 

લે ટનો કો િુનટ    

Alba Ramiro 
પે રશ મં ાલયના સયંોજક, Orange કાઉ ટ  કથો લક 

ચે રટ ઝ 

Ruben Alvarez, Jr. (CEW અ ય ) કાશક, ટ કને ટડ OC 

Eddie Marquez, J.D.  એ ઝ ુ ટવ બોડ મે બર, OC હ પેિનક ચે બર 

Marisol Ramirez  કો િુનટ  એ ગેજમે ટ લીડ, ર ગલ મે ડકલ પુ 

ડસેબ ડ કો િુનટ    

Evelyn Farooquee  ો ામ ડાયર ટર, ઇ ટરસી સ ઓફ સધન California 

Debra Marsteller  એ ઝ ુ ટવ ડર ટર, ો ટ ડપડ સ  

Paul Spencer  એટન , અપગંતાના અિધકારો California 

Paul Spencer  એટન , અપગંતાના અિધકારો California 

Gabriel Taylor (CEW VAAC 

ઉપા ય ) 
મતદાન અિધકારોના વક લ 

િસિનયર કો િુનટ    

Judith Barnes  હર સ ય 

મત ક  ાહક સેવા િતિનિધઓ   

Moneka Walker-Burger હર સ ય 

Mary Jo Rowe હર સ ય 

ડમો ટક પાટ    

Ajay Mohan  કારોબાર  સચંાલક, Orange કાઉ ટ ની ડમો ટક પાટ  
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CEW સ યો 
નામ  સં થા 
રપ લકન પાટ    

Randall Avila  કારોબાર  સચંાલક, Orange કાઉ ટ ની રપ લકન પાટ  

વૈક પક પ ો   

David Landry અ ય , શાિંત અને વતં તા ક ીય સિમિત 

મ હલા મતદારોનો લીગ   

Wanda Shaffer  િતિનિધ, OC મ હલા મતદારોની લીગ 

વુા િતિનિધ   

Alexander Williams  હર સ ય 

વેટર સ અફર   

Lyle Brakob  હર સ ય 

AT LARGE   

Garrett M. Fahy  ૂટંણી કાયદાના વક લ 

Brianna M. Calleros સ દુાયના નેતા 
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મીટ ગ એજ ડા
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મતદાન લુભતા સિમિત અન ેભાષા લુભતા સિમિતઓ 

2017 ની શ આતમા ંઅમલમા ં કુાયેલી, CEW ઉપ સિમિત મતદાન લુભતા સલાહકાર સિમિત 

(VAAC) અને CEW ઉપ સિમિત ભાષા લુભતા સલાહકાર સિમિત (LAAC) સ દુાય ૂટંણી કાયકાર  

ૂથની બે વતં  સિમિતઓ છે  મત ક ો અને એકંદર મતદાન િવક પો સબંિંધત િવકલાગં મતદારો 
અને ભાષા લ મુતી સ દુાયોની જ રયાતો પર યાનમા ંલેવા માટ મળે છે.  

VAAC અને LAAC ની થાપના િવકલાગં મતદારો, ભાષાની જ રયાત ધરાવતા મતદારો અને 
તેમને સેવા આપતી સં થાઓ પાસેથી સલાહ મેળવવા માટ કરવામા ંઆવી હતી. તેનો એજ ડા 
મતદાર િશ ણ અને આઉટર ચ પર યાન ક ત કરવા, સહયોગી તકો ઉભી કરવા, અને કાયકાર  

ે ઠ પ િતઓ પર સ દુાય- ણકાર િતસાદ અને ઇન ટુ માટ એક મચં ૂ ું પાડ છે. 

જો તમને અથવા તમાર  સં થાને આ સ દુાય સલાહકાર ૂથો િવશ ેવ  ુમા હતી જોઈતી હોય અથવા 
સ ય બનવામા ંરસ હોય, તો ૃપા કર નેocvote.com/cew ની લુાકાત લો અથવા 
ocvoter@rov.ocgov.comપર ઈમેઈલ કરો. 
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મતદાન લુભતા સલાહકાર સિમિત  

CEW - મતદાન લુભતા સિમિત, સા દુાિયક ૂટંણી કાયકાર  ૂથની વતં  સિમિત, મત ક ો અને 
તમામ મેલ -મતપ  ૂટંણીઓ સબંિંધત િવકલાગં મતદારોની જ રયાતોને યાનમા ંલેવા માટ મળે 

છે. આ સિમિત મતદાન લુભતા સલાહકાર સિમિતની વધૈાિનક જ રયાતોને ણૂ કર છે. 

નામ સં થા 
Andrea Pitsenbarger California કાઉ સલ ફોર ધ લા ડ 

Dan Quinn Easter Seals 

Debra Marstellar ો ટ ડપડ સ 

Edward Roth ડસે બ લટ  ુડ ટ સિવસીસ - Fullerton College 

Elizabeth Campbell Dayle McIntosh સે ટર 

Gabriel Taylor અપગંતાના અિધકારો California 

Jamie Cansler કાઉ સલ ઓન એજગ 

Larry Singer વક લ 

Lucy Carr-Rollitt 
ડસે બ લટ  ુડ ટ સિવસીસ- Santiago Canyon 

College 

Melanie Masud Orange કાઉ ટ  ા સપોટશન એજ સી 
Paul Spencer અપગંતાના અિધકારો California 

Phillip Reeves ેઇલ ઇ ટટ ટૂ Anaheim સે ટર 

Reina Hernandez Orange કાઉ ટ ુ ં ાદિશક ક  

Starr Avedesian 
ડસે બ લટ  ુડ ટ સિવસીસ- Santiago Canyon 

College 
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મીટ ગ એજ ડા
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ભાષા લુભતા સલાહકાર સિમિત  

CEW - ભાષા લુભતા સલાહકાર સિમિત, સા દુાિયક ૂટંણી કાયકાર  ૂથની વતં  સિમિત, મત 

ક ો અને તમામ મેલ -મતપ  ૂટંણીઓ સબંિંધત ભાષા લ મુતી સ દુાયોની જ રયાતોને યાનમા ં
લેવા માટ મળે છે. આ સિમિત ભાષા લુભતા સલાહકાર સિમિતની વધૈાિનક જ રયાતોને ણૂ કર છે. 

નામ સં થા 
Alba Ramiro કથો લક ચે રટ ઝ ઓફ Orange કાઉ ટ  

Charles Kim ઇ ટર -કો િુનટ  એકશન નેટવક 

Faye Hezar ઇરાિનયન સકલ ઓફ મુન'સ ઇ ટર ક ચરલ નેટવક 

Jini Shim કો રયન અમે રકન સે ટર 

Jonathan Paik Orange કાઉ ટ  િસિવક એ ગેજમે ટ ટબલ 

June Shang એચીવ બેટર ક નુીકશન 

Kerry Lieu Irvine એવર ીન ચાઇનીઝ િસિનયર એસોિસએશન 

Kiyana Asemanfar California કોમન કોઝ 

Kwang Ho Kim કો રયન કો િુનટ  સિવસીસ 

Mike Chen સાઉથ કો ટ ચાઇનીઝ ક ચર એસોિસએશન  

Myung Suh કો રયન અમે રકન ફડરશન ઓફ Orange કાઉ ટ  

Natalie A. Tran ડપાટમે ટ ઓફ સેક ડર  એ કુશન એટ CSU Fullerton 

Sudabeh (Sudi) Farokhnia ઇરાિનયન સકલ ઓફ મુન'સ ઇ ટર ક ચરલ નેટવક 

Hon. Tammy Kim કો રયન અમે રકન સે ટર 

Teresa Mercado-Cota Santa Ana કોલેજ 

ThuyVy Luyen 
એસોિસએશન ઓફ ધ િવએતનામીઝ લે ગવજે એ ડ ક ચર ૂ સ 

ઓફ સધન California 

Tim Cheng એિશયન અમે રકન િસિનયર િસટ ઝ સ સિવસ સે ટર 

Tracy La VietRISE 

Vattana Peong કંબો ડયન ફિમલી 
Zeke Hernandez Santa Ana LULAC #147 
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મીટ ગ એજ ડા 
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મત ક  લેઆઉટ 
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મત ક ો અને બેલેટ ોપ બો સ થાનોની ૂચ 

મત ક  અને બેલેટ ોપ બો સ પસદંગી યા હાલમા ંચા  ુછે. મત ક ો અને બેલેટ ોપ બો સની 
સૌથી વતમાન યાદ  વબેસાઇટ પર અને VIG મા ંમળ  શક છે.  વબેસાઈટ પર થત કુઅપ લૂનો 
ઉપયોગ કર ન ેમતદાર તેમના ન કના મત ક  અને બેલેટ ોપ બો સ ુ ં થાન શોધી શક છે.  

11 દવસના મત ક ો  
માચ 2020 ની રા પિતની ાથિમક ૂટંણી માટ, VCA મોડલને 11 દવસ અને 4 દવસ બનંે 
થળોવાળા મત ક ો માટ અ સુરવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં  રોગચાળાને કારણે, નવે બર 2020 ની 
રા પિતની સામા ય ૂટંણી માટ જ રયાતને ઓછામા ંઓછા 4 દવસ ધુી બદલવા માટ કાયદો 
પસાર કરવામા ંઆ યો હતો.  

11 દવસના તર ક ઓળખાયેલા મત ક ના થળો, શિનવાર, 22 ફ આુર , 2020 થી ુ વાર, 28 

ફ આુર , 2020, સવાર 8 થી સાં  5 વા યા ધુી; શિનવાર, 29 ફ આુર , 2020 થી સોમવાર, 2 

માચ, 2020 સવાર 8 થી રા ે 8 વા યા ધુી અને ૂટંણીના દવસે, 3 માચ, 2020 સવાર 7 થી રા ે 8 

વા યા ધુી ુ યા હતા. 

4 દવસના મત ક ો 
4 દવસના તર ક ઓળખાયેલા મત ક ના થળો, શિનવાર, 29 ફ આુર , 2020 થી સોમવાર, 2 

માચ, 2020 સવાર 8 થી રા ે 8 વા યા ધુી અને ૂટંણીના દવસે, 3 માચ, 2020 ના રોજ સવાર 7 

થી રા ે 8 વા યા ધુી ુ યા હતા. 

બેલેટ ોપ બો સ થાનો 
તમામ બેલેટ ોપ બો સ થાનો બહાર છે અને દવસના 24 કલાક ઉપલ ધ છે, સ તાહના 7 દવસો 
ૂટંણી દવસના 29 દવસ પહલા શ  થાય છે અને ૂટંણીની રા ે 8:00 વા યે બધં થાય છે. 

જો તમે સભંિવત થળ ચૂવવા માગંતા હોય, તો ૃપા કર ને ocvote.com/sitesuggestion પર 

થળ પસદંગી ચૂન ફોમ ભરો. આ ફોમ મત ક  અને બેલેટ ોપ બો સના થળોને િતમ પ 

આપવામા ંઆવ ે યા ં ધુી લોકો માટ ઉપલ ધ રહશ.ે  

નીચેની ૂચ ન નૂા તર ક સેવા આપે છે અને માચ 2020 ની રા પિતની ાથિમક ૂટંણીમા ં
ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવલે મત ક  અને બેલેટ ોપ બો સના થળોને િત બબત કર છે.  
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મતદાર પસદંગી અિધિનયમ માપદંડ નકશા

હર પ રવહન માગ
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ઓછા વોટ-બાય-મેઇલ વપરાશવાળા િવ તારો
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વ તીની ગીચતા 
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ભાષા સ દુાયો 
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િવકલાગં મતદારો 
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ઓછ  ઘર  ુવાહનોની મા લક  
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ઓછ  આવક ધરાવતા સ દુાયો ધરાવતા િવ તારો 
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પા  રહવાસીઓ ધરાવતા િવ તારો ક ઓ હ ુ  ધુી મતદાન માટ ન ધાયેલા નથી 
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મત ક  અથવા બેલેટ ોપ બો સ માટ યો ય ન હોય તેવા િવ તારો 
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2020 સામા ય ૂટંણી - મત ક  જુબ મતદાન દર 
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2020 સામા ય ૂટંણી - વોટ-બાય-મેલ જુબ મતદાન દર 
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2020 સામા ય ૂટંણી - મતદાન દર િવતરણ 
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સ દુાય ઇવે ટ કલે ડર ૂચ
નીચેની ૂચ આરો ય અને સલામતી માગદિશકાઓના આધાર સભંિવત અને લ ત સ દુાય 

ઇવે સ ુ ં િતિનિધ વ કર છે, મને 2021 અને 2022 મા ંઆગળ વધારવાની OCROV ની યોજના 
છે. ઇવે સ સતત ઉમેરવામા ંઆવશ,ે અને ચૂનો ocvoter@rov.ocgov.com પર ઇમેઇલ ારા શરે 

કર  શકાય છે. 

સભંિવત સ દુાય ઇવે સ ુ ંકલે ડર 2021 - 2022 

મ હનો ઇવે ટ ુ ંનામ આયોજક 

આુર  એિશયન ગાડન મોલ લાવર ઉ સવ એિશયન ગાડન મોલ 

આુર  નાગ રકતા સમારોહ નુાઇટડ ટ સ ડ ટ કોટ, સે લ 

ડ ટ ઓફ California 

ફ આુર  ICS ચાઇનીઝ નવા વષની ઉજવણી Irvine ચાઇનીઝ ુલ (ICS) અને સાઉથ 

કો ટ ચાઇનીઝ ક ચરલ એસોિસએશન 

(SCCCA) 

ફ આુર  Irvine એવર ીન ચાઇનીઝ િસિનયર 

એસોિસએશન નવા વષની ઉજવણી 
Irvine એવર ીન ચાઇનીઝ િસિનયર 

એસોિસએશન 

ફ આુર  Irvine હાઇ લૂ મ ટ -ક ચર ઉ સવ Irvine હાઇ લૂના વાલી, િશ ક અને 
િવ ાથ  સગંઠન 

ફ આુર  ક ડડટ એકડમી Orange કાઉ ટ  લેબર ફડરશન 

ફ આુર  UVSA ટટ ઉ સવ િુનયન ઓફ િવયેતનામીસ ુડ ટ 

એસોિસએશન  

માચ ેઇલ ઇ ટટ ટૂ ઓફ અમે રકા વોટર 

આઉટર ચ અને એ કુશન ેઝ ટશન 

ેઇલ ઇ ટટ ટૂ ઓફ અમે રકા 

માચ Cesar Chavez ના વનની ઉજવણી St. Boniface ચચ 
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સભંિવત સ દુાય ઇવે સ ુ ંકલે ડર 2021 - 2022 

મ હનો ઇવે ટ ુ ંનામ આયોજક 

માચ કો રયન અમે રકન ને ૃ વની ઉજવણી UCI કો રયન અમે રકન એ ુ ની ચે ટર 

માચ KinderCaminata  Cypress કોલેજ 

માચ KinderCaminata  Fullerton કોલેજ 

માચ KinderCaminata  Santa Ana કોલેજ 

માચ Laguna Niguel હાઇ લૂ જોબ અને 
કોલેજ મેળો 

Laguna Niguel હાઇ લૂ 

માચ નુર  ુયર સે લ ેશન એિશયન અમે રકન િસિનયર િસટ ઝ સ 

સિવસ સે ટર 

માચ Orange કાઉ ટ  લે ટલ ઉ સવ પેિસ ફક િસ ફની અને સાઉથ કો ટ 

ચાઇનીઝ સાં ૃિતક ક  

માચ પિશયન નવા વષનો ઉ સવ Orange કાઉ ટ ુ ંઈરાની-અમે રકન 

કો િુનટ  પુ  

માચ પિશયન ન ુ ંવષ િપકિનક દવસ Orange કાઉ ટ ના ઈરાની-અમે રકન 

ોફશન સ ુ ંનેટવક  

માચ San Juan Hills હાઇ ુલ મતદાર 

ન ધણી તાલીમ 

San Juan Hills હાઇ ુલ 

માચ ShamROCK n' RUN St. Jude તબીબી ક  

માચ Westminster વસતં ઉ સવ Westminster શહર 

એિ લ આ સ એલાઇવ ઉ સવ  Mission Viejo શહર 
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એિ લ Beckman હાઇ ુલ મીટ ધ 

ોફશન સ ફર 

Beckman હાઇ ુલ 

એિ લ Westminster શહર વસતં ઉ સવ Westminster શહર 

એિ લ Cypress ખે તૂો ુ ંબ ર Cypress શહર 

એિ લ Dia del Niño Santa Ana શહર 

એિ લ Dia del Niño Centro Cultural de Mexico 

એિ લ DTSA આટ વોક ડાઉનટાઉન Santa Ana 

એિ લ અથ ડ ઇવે ટ  Golden West કોલેજ 

એિ લ Feria de Abril Feria Los Alamitos 

એિ લ મૈ ી ક ો સસંાધન નેટવ કગ ઇવે ટ મૈ ી ક ો 

એિ લ Irvine Valley કોલેજ વસતં જોબ ફર Irvine Valley કોલેજ 

એિ લ Katella હાઇ લૂ મતદાર િશ ણ 

સ તાહ ઇવે ટ 

Katella હાઇ લૂ 

એિ લ મતદાર ન ધણી તાલીમ Orange કાઉ ટ ની મ હલા મતદારોની 
લીગ 

એિ લ લવ Buena Park Buena Park શહર 

એિ લ મી ડયા આ સ Santa Ana (MASA) 

િમ સર 

MASA/OC ફ મ ફયે ટા 
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એિ લ પિશયન નવા વષનો ઉ સવ Orange કાઉ ટ ના ઈરાની-અમે રકન 

ોફશન સ ુ ંનેટવક  

એિ લ Dia del Niño OC ફર ાઉ સ  

એિ લ ભા ુઆત રુ ા મચં જવાબદાર િવકાસ માટ સગં ઠત Orange 

કાઉ ટ  સ દુાયો 

એિ લ સમર વુા જોબ ફર રોજગાર િવકાસ િવભાગ 

એિ લ  OC LGBTQ વુા સમંલેન LGBT ક  

મે 5 de Mayo Festival Anaheim Anaheim શહર 

મે એિશયન પેિસ ફક અમે રકન હ રટજ 

મ થ ફોરમ 

એિશયન અમે રકન એડવા સગ જ ટસ - 

Orange કાઉ ટ  

મે એિશયન અમે રકન પેિસ ફક 

આઇલે ડર હ રટજ મ હનાની ઉજવણી 
 Southern California Edison 

મે બેટલ ઓફ ધ Mariachis િમશન San Juan Capistrano 

મે CIELO શોકસ CIELO 

મે Cinco de Mayo ઉ સવ San Clemente શહર 

મે Tustin મા ંCinco De Mayo Tustin શહર 

મે િવ ાથ  ટબલગ ઇવે ટ  CSU Fullerton 

મે િવ ાથ  ટબલગ ઇવે ટ Cypress કોલેજ 

મે ડા સી ગ આઉટ ટ મા  Bowers ુ ઝયમ 
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મે ડાઉનટાઉન Anaheim ખે તૂો ુ ંબ ર Anaheim શહર 

મે Estrella એવો સ Orange કાઉ ટ  હ પેિનક ચે બર ઓફ 

કોમસ 

મે FaCT કો ફર સ પ રવારો અને સ દુાયો એકસાથ ે

મે હાટબીટ ઓફ મે સકો Chapman િુનવિસટ  

મે Irvine એવર ીન ચાઇનીઝ િસિનયર 

એસોિસએશન માિસક િમ ટગ 

Irvine એવર ીન ચાઇનીઝ િસિનયર 

એસોિસએશન 

મે Irvine કો રયન સાં ૃિતક ઉ સવ Irvine કો રયન સાં ૃિતક ઉ સવ 

મે Jarana Carnavalera Jarana Carnavalera en California 

મે Mariachi ઉ સવ Viva la Vida/Calacas 

મે  ૂહોરાઇઝ સ ડનર-Cinco de 

Mayo 

YMCA of OC 

મે OC ીક ઉ સવ St. John the Baptist ીક ઓથ ડો સ 

ચચ 

મે OC માનવીય સબંધંો એવો સ ડનર OC માનવીય સબંધંો 

મે ઓપન ગાડન ડ Santa Ana શહર 

મે Orange કાઉ ટ  એિશયન ચે બર 

લીડરશીપ િમ સર 

એિશયન બઝનેસ એસોિસયેશન ઓફ 

Orange કાઉ ટ   

મે રાચંો ડઝ ફયે ટા-હ રટજ Hill 

Historical Park 

OC પાકસ 
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મે Saddleback કોલેજ ટબલગ ઇવે ટ Saddleback કોલેજ 

મે Santa Ana કોલેજ ટબલગ ઇવે ટ Santa Ana કોલેજ 

મે SOKA તરરા ય ઉ સવ SOKA િુનવિસટ  

મે ટટ ઓફ ધ કો િુનટ  Fullerton કોલોબોરટ વ 

મે Cinco de Mayo Fiesta San Clemente ખાતે આઉટલે સ 

મે UCI ક સર િવરોધી ચેલે જ દોડ UC Irvine 

મે વસેાક ઉ સવ - ુ ના જ મ દવસની 
ઉજવણી 

Giac Ly બૌ  મઠ 

મે વસેાક ઉ સવ - Mile Square પાક િવયેતનામીસ અમે રકન બૌ  મડંળ 

મે વટેર સ લંચયન LULAC 

મે વટેર સ રસોસ સે ટર સા ટા એના 
કોલેજ 

Santa Ana કોલેજ 

મે વોઇસ ઓફ ચે જ OC હ થ કર એજ સી (OCHCA) અને 
Orange કાઉ ટ  એિશયન અને પેિસ ફક 

આઇલે ડર કો િુનટ  એલાય સ 

(OCAPICA) 

મે Willcock સ દુાય િમ ટગ જવાબદાર િવકાસ માટ સગં ઠત Orange 

કાઉ ટ  સ દુાયો 

ૂન એ અુલ ફ લિપનો-અમે રકન લૉયસ 

ઓફ Orange કાઉ ટ  મે બરિશપ 

મી ટગ એ ડ િમ સર 

ફ લિપનો-અમે રકન લૉયસ ઓફ 

Orange કાઉ ટ   
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ૂન વાિષક Orange કાઉ ટ  ભરતી મેળો Michelle Steel, પુરવાઇઝર, 2  

ડ ટ Orange કાઉ ટ  બોડ ઓફ 

પુરવાઇઝસ અને KACC ફાઉ ડશન 

ૂન APIA વોટ લીડરશીપ ઇ ટટ ટુ Orange કાઉ ટ  એિશયન પેિસ ફક 

આઇલે ડર કો િુનટ  એલાય સ 

ૂન ક ડડટ એકડમી Orange કાઉ ટ  લેબર ફડરશન 

ૂન Celebracion y Mercadito ર ડયો Santa Ana/સે ો ક ચરલ Santa 

Ana 

ૂન નાગ રકતા સમારોહ નુાઇટડ ટ સ ડ ટ કોટ, સે લ 

ડ ટ ઓફ California 

ૂન નાગ રકતા મેળો જવાબદાર િવકાસ માટ સગં ઠત Orange 

કાઉ ટ  સ દુાયો 

ૂન Feria de Salud Las Lomas ગાડ સ એપાટમે સ 

ૂન Fiesta શસંા દવસ - સભંાળ દવસ Crooru માગં પર સભંાળ રાખનારાઓ 

ૂન OCCORD ને ૃ વ એકડમી જવાબદાર િવકાસ માટ સગં ઠત Orange 

કાઉ ટ  સ દુાયો 

ૂન ઓપન હાઉસ  Rancho Santiago સ દુાય કોલેજ 

ડ ટ 

ૂન San Juan Capistrano સમર કો સટ 

ણેી 
San Juan Capistrano શહર 
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ૂન લ  ુઉ ોગ સ તાહ રુ કારો હ પેિનક ચે બર ઓફ કોમસ ઓફ 

Orange કાઉ ટ  

ૂન ટબલગ સ ડ માસ Christ Our 

Savior Parish 

Christ Our Savior Parish Church 

ુલાઈ અમે રકન ભારતીય પ રવારો વો કગ શી ડ 

ુલાઈ ક ડડટ એકડમી  Orange કાઉ ટ  લેબર ફડરશન 

ુલાઈ સમર ઝ કો સટ ણેી Segerstrom આ સ માટ ુ ંક  

ુલાઈ Cypress સ દુાય ઉ સવ Cypress સ દુાય ઉ સવ સગંઠન 

ઓગ ટ અમે રકન Mariachi સાઉથ કો ટ રપાટર  

ઓગ ટ Brea ફ ટ Brea શહર 

ઓગ ટ Canto de Anaheim પેિસ ફક િસ ફની  

ઓગ ટ Chicanxs Unidxs વાિષક ભડંોળ 

સચંય 

Chicanxs Unidxs 

ઓગ ટ વાિષક િસિવક એ પો અને નેશનલ 

નાઇટ આઉટ 

La Palma િસટ  

ઓગ ટ પાકમા ંકો સટ Orange શહર 

ઓગ ટ CSU Fullerton વૂ-ઇન ડ CSU Fullerton 

ઓગ ટ ડાઉનટાઉન Fullerton ખે તૂો ુ ંબ ર Fullerton શહર 

ઓગ ટ Fiesta સગંીત ઉ સવ San Clemente ચે બર ઓફ કોમસ 
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ઓગ ટ પાક ણેીમા ં ફ મો Fountain Valley શહર 

ઓગ ટ Sizzlin’ સમર કો સટ ણેી Irvine શહર 

ઓગ ટ નેશનલ નાઇટ આઉટ Mission Viejo પોલીસ િવભાગ 

ઓગ ટ OC રા ી બ ર Costa Mesa 

ઓગ ટ Orange કાઉ ટ  મેળો Costa Mesa 

ઓગ ટ Placentia મા ણત ખે તૂો ુ ંબ ર Placentia શહર 

ઓગ ટ Sabor a Mar -

Folcklorico/Mariachi 

Relampago del Cielo 

ઓગ ટ પાક સમર કો સટમા ંસાજં San Juan Capistrano શહર 

ઓગ ટ Seal Beach ખે તૂો ુ ંબ ર Seal Beach શહર 

ઓગ ટ િસિનયર ફટનેસ એ પો Irvine શહર 

ઓગ ટ The Vic Victoria કમબો સ 

ઓગ ટ સગંીત અને નાટકોની ણેી Santa Ana કોલેજ 

સ ટ બર 9/11 મારક Richard Nixon રા પિત ુ તકાલય 

અને સં હાલય 

સ ટ બર AASCSC ચં  ઉ સવ એિશયન અમે રકન િસિનયર િસટ ઝ સ 

સિવસ સે ટર 

સ ટ બર Anaheim Mariachi ઉ સવ Rhythmo Inc. Mariachi એકડમી 

સ ટ બર ડ કવરફ ટ CSU Fullerton 
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સ ટ બર Brea શહર વલેનેસ ઉ સવ Brea શહર 

સ ટ બર Fiestas Patrias Santa Ana શહર 

   

સ ટ બર રા ય મતદાર ન ધણી દવસ 

પ કાર પ રષદ 

Santa Ana શહર 

સ ટ બર Orange કાઉ ટ  કાર કદ  એ પો અન ે

ઓપન હાઉસ 

Orange કાઉ ટ  

સ ટ બર Irvine વિૈ ક િવલેજ ઉ સવ Irvine શહર 

સ ટ બર Irvine ચં  ઉ સવ Irvine ચાઇનીઝ લૂ/South Coast 

ચાઇનીઝ સાં ૃિતક ક  

સ ટ બર Lake Forest હ રોઝ ડ Lake Forest શહર 

સ ટ બર મ ય-પાનખર બાળકોનો ઉ સવ િવયેતનામીસ અમે રકન વુા સગંઠનોની 
સકંલન સિમિત 

સ ટ બર OCEA આરો ય મેળો Orange કાઉ ટ  કમચાર  સગંઠન 

સ ટ બર Orange તરરા ય શરે  મેળો Orange શહર 

સ ટ બર SAC લબ રશ Santa Ana કોલેજ 

સ ટ બર Santa Ana કૌ ુ ં બક દવસ MAGIC Inc. આ સ એકડમી 

સ ટ બર Westminster Dia de la Familia Westminster શહર 

ઓ ટોબર Anaheim ફોલ ઉ સવ અને હલોવીન 

પરડ 

Anaheim શહર 
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ઓ ટોબર નાગ રકતા સમારોહ નુાઇટડ ટ સ ડ ટ કોટ, સે લ 

ડ ટ ઓફ California 

ઓ ટોબર હલોવીન ફિમલી ફન Stanton શહર 

ઓ ટોબર િસિનયર વલેનેસ એ પો Yorba Linda શહર 

ઓ ટોબર સ દુાય સસંાધન મેળો Huntington Beach એડ ટ લૂ 

ઓ ટોબર CSU Fullerton ફક ટ  મતદાર 

ન ધણી ાઇવ 

CSU Fullerton 

ઓ ટોબર એક દવસ સેવા સગં ુ ંદાન કરો Cypress કોલેજ 

ઓ ટોબર ડાઉનટાઉન Fullerton આટ વોક Magoski આ સ કોલોની 

ઓ ટોબર Fullerton ુ ઝયમ સે ટર ઇવે ટ Fullerton શહર 

ઓ ટોબર Huntington Beach એરશો ેટ પેિસ ફક એરશો 

ઓ ટોબર હ પેિનક હ રટજ મ થ મી સર હ પેિનક ચે બર ઓફ કોમસ ઓફ 

Orange કાઉ ટ  

ઓ ટોબર Irvine એવર ીન ચાઇનીઝ િસિનયર 

એસોિસએશન માિસક િમ ટગ 

Irvine એવર ીન ચાઇનીઝ િસિનયર 

એસોિસએશન માિસક િમ ટગ 

ઓ ટોબર Irvine વલેી કોલેજ Pinoy Piyesta Elevate AAPI @ Irvine Valley કોલેજ 

ઓ ટોબર કમચાર  ન ધણી ઘટના Masimo 

ઓ ટોબર Nashtai & Ashnai: UC Irvine 
ઇરાની િવ ાથ  સઘં સાથ ેપિશયન 

ેકફા ટ 

UC Irvine ખાતે ઈરાની િવ ાથ  સઘં 
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ઓ ટોબર OC Arirang હાવ ટ ઉ સવ Arirang OC ઉ સવ  

ઓ ટોબર OC ફ મ ફયે ટા મી ડયા આ સ Santa Ana 

ઓ ટોબર OC તરરા ય ઓટો શો મોટર ડ પુ, LLC 

ઓ ટોબર OC રોલર ડબ  પધા OC રોલર ડબ   

ઓ ટોબર મતદાર િશ ણ િુત Orange કો ટ કોલેજ 

ઓ ટોબર Placentia હાવ ટ ઉ સવ Placentia હાવ ટ ઉ સવ સિમિત  

ઓ ટોબર રલેશનિશપ બ ડગ નેટવક બઝનેસ 

એ પો 
રલેશનિશપ બ ડગ નેટવક, Inc. 

ઓ ટોબર આ સ સે લ ેશન: ફોલ ફોર ઓલ Segerstrom આ સ માટ ુ ંક  

ઓ ટોબર Silverado કાઉ ટ  મેળો અને લોકમેળો 
ઉ સવ 

Silverado કાઉ ટ  મેળો અને લોકમેળો 
ઉ સવ 

ઓ ટોબર સ દુાય જોડાણ મેળો UC Irvine 

ઓ ટોબર િવયેતનામીસ ફ મ ઉ સવ િવયેતનામીસ અમે રકન આ સ એ ડ 

લેટસ એસોિસએશન  

ઓ ટોબર Western ટટ કોલેજ લો મતદાર 

ન ધણી ાઇવ 

Western ટટ કોલેજ ઓફ લો ુડ ટ 

કાઉ સલ 

નવે બર દ હ  ક  વાિષક ડનર દ હ  ક  

નવે બર Dia de los Muertos Calacas Inc 

નવે બર ગો ડન ફ ચુર 50+ એ સપો  ગો ડન ફ ચુર એ સપો Inc. 
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સભંિવત સ દુાય ઇવે સ ુ ંકલે ડર 2021 - 2022 

મ હનો ઇવે ટ ુ ંનામ આયોજક 

ડસે બર Mexico-Nochebuena મા ંનાતાલની 
વૂસં યા 

Chapman િુનવિસટ  

ડસે બર ો કટ Soapbox એ શન િસિવક CA 

ડસે બર િવ ટર વ ડરલે ડ Irvine શહર 

 

મોબાઇલ લીટ
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મત ક ઝૂલેટર
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કાશનો
પરામશ બેઠકો માટ હર ચૂના
 

હર ચૂના

આથી નો ટસ આપવામાં આવે છે ક મતદાતા પસદંગી કાયદા અ સુાર ા ટ ૂટંણી વહ વટ
યોજનાના િવકાસ માટ પરામશ બેઠકો ભાષા સ દુાય માટ ુલાઈ અને અપગંતા સ દુાય
માટ ઓગ ટ ના રોજ યો શે આ નુાવણીઓ રસ ધરાવતા રહવાસીઓ અપગં સ દુાયના
િતિનિધઓ અને સ દુાય સગંઠનો અને ય તઓ માટ છે િવકલાગં ય તઓ માટ વક લાત કર
છે અથવા સેવાઓ રૂ પાડ છે અને િતિનિધઓ વક લો અને કાઉ ટ ના ભાષા સ દુાયોના અ ય
હ સેદારો માટ છે

વ મુાં નો ટસ આપવામાં આવે છે ક મતદારોના કાઉ ટ ર જ ાર કાઉ ટ ના
ા ટ ૂટંણી વહ વટ યોજના ના િવકાસ પર પરામશ માટ અને ઇન ટુ આપવા માટ
કાઉ ટ ના અપગં સ દુાયો અને ભાષા સ દુાયોના રસ ધરાવતા િતિનિધઓને આમં ણ આપવામાં
આવે છે તમામ રસ ધરાવતા પ ોને ુલાઈ ના રોજ બપોર વા યાથી બપોર
વા યા ધુી ભાષા સ દુાય માટ અને અપગંતા સ દુાય માટ ઓગ ટ સવાર થી

ધુી વ અુલ મી ટગમાં હાજર રહવા ો સા હત કરવામાં આવે છે

લુભ ફોમટમાં દ તાવજેો માટની િવનતંીઓ અથઘટન સેવાઓ સહાયક વણ ઉપકરણો અથવા
અ ય સવલતો મી ટગ પહલાના ચાર કાયકાર દવસોમાં પર કોલ કર ને કરવી
જોઈએ

લ સ અને વ ુ મા હતી માટ ની લુાકાત લો

આ તાર ખ મી ૂન ના રોજ

મતદારોના ર જ ાર
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ઓગ ટ ની હર નુાવણી માટ હર ચૂના

હર ચૂના

આથી નો ટસ આપવામાં આવે છે ક મતદાર પસદંગી અિધિનયમ જુબ અપડટડ ૂટંણી વહ વટ યોજના
માટ હર નુાવણી ધુવાર ઓગ ટ ના રોજ યોજવામાં આવશે

વ મુાં નો ટસ આપવામાં આવે છે ક અપડટ કરલ ૂટંણી વહ વટ યોજના મતદારોની વબેસાઇટ
પર પો ટ કરવામાં આવે છે આ યોજના ે માં ઉપલ ધ છે અને બાદમાં ફડરલ

અને રા યના કાયદા અ સુાર પેિનશ િવયેતનામીસ ચાઇનીઝ કો રયન ટાગાલોગ જુરાતી હ દ
પાનીઝ અને ફારસી પિસયન માં અ વુા દત સં કરણો પો ટ કરવામાં આવશે

યોજના પરની ટ પણીઓ મતદારોની વબેસાઇટ પરઓનલાઇન ટ પણી ફોમનો
ઉપયોગ કર ને પર ઇમેઇલ ારા લે ખતમાં અથવા હર નુાવણીમાં
ય તગત પે સબિમટ કર શકાય છે લે ખત ટ પણીઓ

ને સબંોિધત કરવી જોઈએ

મી ટગની તાર ખ ધુવાર ઓગ ટ
મી ટગનો સમય સાં વા યા થી વા યા ધુી
મી ટગ ું થાન કાઉ ટ િશ ણ િવભાગ

હર નુાવણી પર ઓનલાઇન લાઇવ મ પણ કરવામાં આવશે

હર નુાવણી સબંિંધત વ ુ મા હતી માટ ૃપા કર ને પર કોલ કરો અથવા
ની લુાકાત લો

વ મુાં ચૂનાઆપવામાંઆવે છે કઆ થાનએક લુભ િુવધા છે લુભ ફોમટમાં દ તાવજેો માટની
િવનતંીઓ અથઘટન સેવાઓ સહાયક વણ ઉપકરણો અથવા અ ય સવલતો મી ટગ પહલાના ચાર
કાયકાર દવસોમાં પર કોલ કર ને કરવી જોઈએ

આ તાર ખ ઓગ ટ

મતદારોના ર જ ાર 
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