
કાર્યકારી સારાાંશ 
COVID-19 રોગચાળો અભૂતપૂર્વ પડકારો પેદા કર ેછે, તેમ, મારું  કાર્ાવલર્ રોગ નિર્ુંત્રણ અિે નિર્ારણ કેન્દ્રો 

અિે રાજ્ય અિે સ્થાનિક અનિકારીઓ દ્વારા જાહેર આરોગ્ર્ માગવદનશવકાિે સફળતાપૂર્વક જાળર્ી રાખતી 

સલામત, પારદશવક ચૂુંટણીઓિ ું સુંચાલિ કરર્ા કનટબદ્ધ છે. 

7 એનિલ, 2020 માું Westminster શહેરિ ું સ્પેશ્ર્લ નરકોલ ચૂુંટણી માટે, રાજ્યપાલિો એનઝિક્ય નટર્ હ કમ, 

મતદાિ કરિારાઓિે પહેલથેી જ ચૂુંટણી સામગ્રી મોકલર્ામાું આવ્ર્ા બાદ, ઓલ-મેલ બેલેટ ચૂુંટણી હોર્ાથી 

ચૂુંટણી ર્ોજર્ા માટે નદશા િદાિ કરર્ાિો આદેશ પૂરું  પાડે છે. હ કમિ  પાલિ કરર્ા માટે અમારી કામગીરીિે 

સ વ્ર્ર્નસ્થત કરર્ા માટે મારી કચેરીએ િડપથી િનતનિર્ા આપી, જમેાું વ્ર્નિગત રૂપે મતદાિ રદ કરર્ ું, 

આપણી કચેરીિે જાહેરમાું બુંિ કરર્ી, શારીનરક અુંતર અિ ેજાહેર ફેરફારોિી જાણ કરર્ા માટે જાહેર સચૂિાઓ 

શામેલ છે. ચૂુંટણી કામગીરીિ ેવ્ર્ર્નસ્થત કરર્ા માટે પહેલથેી જ િડપીિો અિ ભર્ હોર્ાિે કારણે, રાજ્યપાલ 

દ્વારા સમાિ અિ ગામી એનઝિક્ય નટર્ હ કમ જાહેર કર્ાવ પછી, અમે 19 મે, 2020 Santa Ana શહેરિ ું સ્પનેશર્લ 

નરકોલ ચૂુંટણીિી ઓલ મેલ મતપત્રિી ચૂુંટણી તરીકે સફળતાપરૂ્વક ર્ોજર્ા તૈર્ાર હતા. તે નસર્ાર્, મારી કચરેી 

2020 િા મે અિે જૂિમાું Westminster શહેર સ્પેશ્ર્લ નરકોલ ચૂુંટણી અિે જોખમ-મર્ાવનદત તપાસિી ગણતરી 

દરનમર્ાિ જાહેર સ્ર્ાસ્્ર્િાું પગલાું અમલમાું મકૂર્ામાું સક્ષમ હતી. 

3 િર્મે્બર, 2020 િા રાષ્ટ્રપનતિી સામાન્દ્ર્ ચૂુંટણીઓિી COVID-19 પર્ાવર્રણમાું અિે અમારી તૈર્ારીઓિા 

અમારા અિ ભર્ સાથે, આ COVID-19 અહેર્ાલ પર્ાવપ્ત સરે્ાઓ જાળર્ી રાખીિે ચૂુંટણીિે સલામત રીતે સુંચાનલત 

કરર્ા માટે કર્ા ફેરફારો જરૂરી છે તેિી મૂળભૂત િાુંખી પૂરી પાડે છે. મતદારો માટે એર્ી રીતે કે જ ેપારદનશવતા 

અિે અખુંનડતતા સાથે જોડાર્ેલ છે. આ અહેર્ાલ Orange કાઉન્દ્ટી રનજસ્ટર ાર કેર્ી રીતે િીચેિાિો અમલ કરર્ાિો 

ઇરાદો રાખે છે તે નર્શે આગળ ર્િશે: 

• મત કેન્દ્રો પર વ્ર્નિગત મતદાિ માટે 11 નદર્સથી 5 નદર્સિો ઘટાડો.  

• મત કેન્દ્રિા ગ્રાહક સેર્ાિા િનતનિનિઓ અિે મતદારોિે રાજ્ય અિે કાઉન્દ્ટીિા જાહેર આરોગ્ર્ િોરણો 

અિ સાર સલામત રાખર્ા માટે રચાર્ેલ આરોગ્ર્ અિે સલામતી િથાઓ.  

• મતદાતાઓ ખાતરી આપે છે કે તેઓ મતદાિ કર ેઅિે તેમિા મતદાિિે સલામત રીતે પરત લઈ શકે તે 

પગલાું લઈ શકે છે.  

• California ઇલેઝશિ કોડ સેઝશિ 14201 હેઠળ નશક્ષણ અિે આઉટરીચ માટે ર્િારાિી ભાષા આર્રી 

લીિેલ નર્સ્તાર.  

અખુંનડતતા સાથે ન્દ્ર્ાર્ી અિ ેપારદશવક રીતે મતદાિ કરર્ાિી એઝસેસ િદાિ કરતી ર્ખતે હ ું  મતદારો અિે 

કમવચારીઓિા સ્ર્ાસ્્ર્ અિે સલામતીિા રક્ષણિે િાિાન્દ્ર્ આપર્ાિી મારી િનતબદ્ધતાિે પ નષ્ટ્ આપ ું છ ું . 

આપિી, 
 

Neal Kelley 

મતદાતાઓ િો રજેીસ્ટર ાર 

Orange કાઉન્દ્ટી, CA  



5 નદર્સ સ િી વ્ર્નિગત મતદાિિા 11 નદર્સિા ઘટાડા માટેિા પ રાર્ાિે 

ટેકો આપર્ો 
3 માચવ, 2020 િા િમ ખપદિી િાથનમક ચૂુંટણી માટે, Orange કાઉન્દ્ટી રનજસ્ટર ાર ઓફ ર્ોટસવ (OCROV) એ ર્ોટ 

સેન્દ્ટર મોડેલ હેઠળ તેિી િથમ કાઉન્દ્ટીર્ાઇડ ચૂુંટણી ર્ોજી હતી. મતદાતાઓિા મતદાિિા નર્શ્લષેણ દ્વારા 

દશાવવ્ર્ ું હત ું કે મત કેન્દ્રોમાું સુંિમણ હકારાત્મક રીતે મતદારોએ િાપ્ત કર્ ું છે. હકીકતમાું, આ ચૂુંટણી માટેિ ું 

મતદાિ (50.1%) રાષ્ટ્રપનત િાથનમક ચૂુંટણી માટે 2000 પછીિ ું સર્ોચ્ચ હત ું. ર્િારામાું, 82% મતદારોએ વ્ર્નિગત 

મતદાિિા સ્થળે મત આપર્ાિ ું 18% િી નર્રદ્ધ, મેલ દ્વારા મત આપર્ાિ ું પસુંદ કર્ ું.  

 

ભૂતકાળિી મ ખ્ર્ ચૂુંટણીઓિી ત લિામાું, ર્લણો બતાર્ે છે કે COVID-19 રોગચાળો થતાું પહેલાું પણ મેલ દ્વારા 

મતદાિ ર્િ  લોકનિર્ બન્દ્ર્ ું હત ું અિે મતદારોમાું ઉપર્ોગમાું લેર્ાર્ છે.  

 

વ્ર્નિગત રૂપે ઓછા મતદાિ સ્થળો હોર્ા છતાું, મતદારોએ કોઈપણ મત કેન્દ્રમાું અિે ચૂુંટણીિા નદર્સ સ િીિા 

નદર્સોમાું મતદાિ કરર્ાિી તેમિી ક્ષમતાિો ઉપર્ોગ કર્ો હતો. શરૂઆતિા મતદાિિા િથમ સાત નદર્સ 

દરનમર્ાિ કેટલાક મતદારોએ મત કેન્દ્રોિી મ લાકાત લીિી હતી અિે ચૂુંટણીિા નદર્સ પરૂ્ે છેલ્લી સપ્તાહ સ િી 

તેમિા મતદાિ માટે રાહ જોતા હતા. રાજકીર્ િર્ૃનિઓ થર્ાિી રાહ જોર્ી અિે મતદાિિી િજીક આર્ર્ા માટે 

છેલ્લા નદર્સિી જમે તાકીદિી લાગણી જરે્ી ઘણી સ્પષ્ટ્તા છે.  



 

હર્ે અિે ચૂુંટણી નદર્સ ર્ચ્ચે શ ું બદલાશે તેિી અનિનિતતાિે ધ્ર્ાિમાું રાખીિે, OCROV મતદાિ કરર્ાિો અિ ભર્ 

િદાિ કરર્ા માટે, મતદારોિે શે્રષ્ઠ સેર્ા આપર્ા માટે સનિર્ પગલા લઈ રહી છે અિે મતદાર દાખલાિ ું નર્શ્લષેણ 

કરી રહી છે. મતદાિિા દાખલાઓિા નર્શ્લેષણિા આિાર,ે OCROV દ્વારા મતદાિ કેન્દ્રોિે માત્ર ચાર નદર્સ પરૂ્ે 

મતદાિ કેન્દ્રોિે સુંચાનલત કરર્ાિી આુંનશકl માફી માટેિી નર્િુંતી, વ્ર્નિગત મતદાિિ ેટેકો આપતા અિે મત 

કેન્દ્રિા કમવચારીઓિે નબિજરૂરી સુંપકવમાું ઘટાડે છે જ્યાર ેતર્ાું વ્ર્નિગત મતદાિ કરર્ા રૂપે ખૂબ ઓછી માુંગ 

કરર્ામાું આર્શે.  

  



મત કેન્દ્ર આરોગ્ર્ અિે સલામતી શ્રેષ્ઠ િર્ાસો 
COVID-19 િે કારણે હર્ે જરૂનરર્ાતો હોર્ા છતાું, સ નર્િા ભરતી િનિર્ા પરુંપરાગત રીતે મોટા ઓરડાઓર્ાળી 

સ નર્િાઓિી તરફેણ કર ેછે. શારીનરક અુંતર માગવદનશવકા સાથ,ે કમવચારીઓ અિે મતદારોિી સલામતી સ નિનિત 

કરર્ા માટે મોટી જગ્ર્ાઓ સ રનક્ષત કરર્ાિી આર્શ્ર્કતા મહતર્પૂણવ છે. ભરતીિા િારું નભક તબક્કામાું, OCROV 

તમામ ઉપલબ્િ સ નર્િાઓિ ેઓળખર્ા માટે પાનલકાિા ભાગીદારો અિે જાહેર એજન્દ્સીઓ સાથે મળીિે કામ 

કરશે.  

મોટા મતદાતા ઓરડાઓ ઓળખી કાડર્ા ઉપરાુંત, OCROV સ નર્િાઓ પણ આગળ િપાર્શે જિેી પાસે ડર ાઇર્ 

થ્ર  બેલેટ ડર ોપ ઓફ નર્કલ્પોિ ેસમાર્ર્ા માટે નર્શાળ પાનકુંગ લોટ છે, જ ેશારીનરક અુંતરિે ટેકો આપે છે અિે 

મતદારોિે તેમિી મતપટેી પરત લાર્ર્ા માટે ર્િ  નર્કલ્પો બિાર્ે છે. ર્િ માું, સ નર્િાઓ કે જ ેમતદાિ ખુંડિા 

િર્શેદ્વારિી બહાર પૂરતી ખ લ્લી જગ્ર્ા િદાિ કરી શકે છે તે ઇચ્છિીર્ છે કારણ કે તે મતદારોિે પુંનિમાું રાહ 

જોતી ર્ખતે ર્ોગ્ર્ શારીનરક અુંતર જાળર્ી શકે છે. OCROV એ ધ્ર્ાિમાું પણ લેશે કે આ સ નર્િાઓમાું પરૂ્વ 

નિિાવનરત COVID-19 નદશાનિદેશો અથર્ા કાર્વર્ાહી છે, જમે કે અમે જ ેરૂમ િરાર્ીએ છીએ તેમાુંથી મહિામાું 

ભરાર્ેલ રૂમોિી ટકાર્ારીમાું સ િારણા. 

COVID-19 દ્વારા ઉભા કરાર્લેા પડકારોિે જોતા, OCROV એ ઘરિી સ નર્િાઓિો ઉપર્ોગ કરર્ાિ ું ટાળર્ાિ ું ચાલ  

રાખશે અિે જ ેવ્ર્નિઓ COVID-19 માટે ર્િાર ેજોખમમાું છે, તેર્ા ર્નરષ્ઠ રહેણાુંક સ નર્િાઓ માટે સેર્ાઓ 

િદાિ કરશે. OCROV ઇરાદાપૂર્વક શાળાઓિે િાુંગણ સ રક્ષા િતર્િેી ચાલ  િનતબદ્ધતા તરીકે સ નર્િા ભરતી 

િનિર્ામાુંથી બાકાત રાખે છે અિે તેિે બદલે શાળા નજલ્લા કચેરીઓિે લક્ષ્ાુંક બિાર્ે છે. જો કે,OCROV 

ર્ નિર્નસવટી, કૉલજે અિે કોમ્ર્ નિટી કૉલજે કેમ્પસ પર મત કેન્દ્રો મૂકર્ાિ ું ચાલ  રાખશે. 

મત કેન્દ્રિા લેઆઉટિે મતદારોિી ઉપલ્બિતા આર્શ્ર્કતાઓ િતર્ે સુંર્ેદિશીલ હોર્ ું જરૂરી છે, દરકે મતદાિ 

સ્થાિિા નર્નર્િ આકારો અિે કદિે સમાનર્ષ્ટ્ કરર્ ું જોઈએ, અિે દરકે મતદાિ મથકિી ર્ચ્ચે, લાઇિ કતાર 

નર્સ્તારમાું, અિે શારીનરક અુંતરિી ઓછામાું ઓછી જગ્ર્ા આર્શ્ર્કતાઓ અિે સમગ્ર મતદાિ કરર્ાિી જગ્ર્ા 

માટે મુંજૂરી આપર્ા. 

તાલીમિા ઓિલાઇિ અિે વ્ર્નિગત રૂપે બુંિે ઘટકોમાું, મતદાિ કેન્દ્ર અિે મતદાિ ઉપકરણોિે કેર્ી રીતે ર્ોગ્ર્ 

રીતે સાફ અિે જુંત મ િ કરર્ ું તે અુંગે CSRsિે માગવદશવિ આપર્ામાું આર્શે મત કેન્દ્રમાું કામ કરતી ર્ખતે આ 

કાર્ો કરર્ા માટે ફિ આ CSRs તૈર્ાર કરશે જ િહી ું, પરુંત  તે આગામી CSR અિે તર્ારબાદિા વ્ર્નિગત તાલીમ 

ર્ગો માટે તાલીમ ઉપકરણોિે પણ સ્ર્ચ્છ રાખશે.  

ઉદઘાટિ અિે સમાપ્ત થર્ાિાું નદિચર્ાવઓિો અભ્ર્ાસ વ્ર્નિગત તાલીમ દરનમર્ાિ કરર્ામાું આર્શ,ે તેથી 

તાલીમ ઉપકરણો નિર્નમત સફાઈ મેળર્શે. CSRsિે પણ સલાહ આપર્ામાું આર્શે કે નદર્સભર સામાન્દ્ર્ રીતે 

ર્હેંચાર્ેલ અથર્ા સ્પશવ કરલેી સપાટીિે નિર્નમતપણે સાફ કરી િાખો. આમાું હેન્દ્ડલ્સ, સ્ટાઈલી, ચેક-ઇિ મજેો, 

મતદાિ મથકો અિે સ્િીિો શામેલ છે, પરુંત  તે મર્ાવનદત િથી. તાલીમ અિે મત કેન્દ્રોમાું સલામત અિે સ્ર્સ્થ 

ર્ાતાર્રણ જાળર્ર્ા માટે દરકે CSR એટેન્દ્ડન્દ્ટ ભૂનમકા ર્હેંચાર્ેલ સપાટીઓિે સાફ કરર્ા માટે તૈર્ાર હોર્ા 

જોઈએ.  

CSRsિે સફાઇ અિે જીર્ાણ  િાશકનિર્ાિા સમર્પત્રકિ ું પાલિ કરર્ા માટે, જ ેજુંત િાશક થર્ા માટેિા ક્ષેત્રોિી 

રૂપરખેા આપે છે, આર્ ું ક્યાર ેકરર્ ું, સફાઈ માટે ઉપર્ોગ કરર્ાિી આર્તવિ અિે ર્સ્ત ઓ માટે તાલીમ આપર્ામાું 

આર્શે મતદાિ અર્નિિા દરકે નદર્સ માટે માગવદનશવકા તરીકે ઉપર્ોગ કરર્ા માટે CSRsિે દૈનિક ચેકનલસ્ટ 

આપર્ામાું આર્શે. 



ર્િ  જોખમ હોઈ શકે તેર્ા મતદારોિે સ રનક્ષત રાખર્ા માટે, ઉચ્ચ સ્પશવ કરલેી સપાટીઓ અિે મતદાિ મથકોિો 

ઉપર્ોગ દરમ્ર્ાિ સ્ર્ચ્છતા કરર્ાિી જરૂર રહેશે. આમાું ઉચ્ચ સ્પશવર્ાળા ક્ષેત્રો જમે કે: ઇપોલબ ક, સ્ટાઇલી, 

હેન્દ્ડર ેઇલ્સ, દરર્ાજાિા હેન્દ્ડલ્સ, સુંશોિિ ઉપકરણો, નિુંટર, નિુંટર ટેબલ, હેડફોિો અિે BMDs પરિા સ્પશેનન્દ્રર્ 

નિર્ુંત્રક અિે મતદાિ મથકો િો સમાર્ેશ થાર્ છે. હેડફોિો માટે નિકાલજોગ પેિ અિે નસુંગલ-ર્ િ નડસ્પોિેબલ 

ઇર્ર કર્ર િદાિ કરર્ામાું આર્શે જથેી દરકે મતદાતાિ ેિ ર્પરાર્ેલ અિે સ્ર્ચ્છ સાિિોિી િાનપ્ત થાર્. 

દીઠ ચ ુંટણી સુંનહતા -§14201 મ જબ, OCROVિે લક્ષ્ાુંક સ્થળોએ અિ ર્ાનદત સુંદભવ બેલટે િદાિ કરર્ ું જરૂરી છે 

અિે તે સુંકેત સચૂર્ે છે કે ટાગાલોગ, ફારસી (ફારસી), જાપાિીિ, નહન્દ્દી અિે ગ જરાતીમાું ભાષાુંતર સુંદભવ બેલેટ 

લક્ષ્ાુંક સ્થળોએ ઉપલબ્િ છે. ભાષાુંતર સુંદભવ બેલેટ દરકે મત કેન્દ્રિા ટેબલ પરિા બાઈન્દ્ડરમાું મૂકર્ામાું આર્શે 

અિે િકલો મતદારો માટે સુંદભવ માગવદનશવકા તરીકે ઉપલબ્િ થશે. મત કેન્દ્ર પર અિ ર્ાનદત સુંદભવ બેલટે િાપ્ત 

કરર્ા ઉપરાુંત, જ ેમતદારો ઓળખાર્ેલ ભાષાઓમાુંથી કોઈ એકમાું અિ ર્ાદ કરલે ચૂુંટણી સામગ્રી માટે પસુંદગી 

સૂચર્ે છે અિે તે સરિામાું પર િોુંિાર્ેલા છે કે જ ેલક્ષ્ાુંનકત નર્સ્તાર છે, તેિે અિ ર્ાનદત સુંદભવ બેલેટ મેઇલ 

કરર્ામાું આર્શે. COVID-19 િા પનરણામ રૂપે, અિ ર્ાનદત સુંદભવ બેલટે્સ લેનમિટેેડ થશ ેજથેી તેઓ સરળતાથી 

લૂછી શકાર્ અિે જીર્ાણ િાનશત થઈ શકે. 

આ ઉપરાુંત, COVID-19 િ ું જોખમ ર્િ  હોઈ શકે તેર્ા લોકોિ ું રક્ષણ કરર્ા OCROV બિા મત કેન્દ્ર સ્થાિો પર 

િીચે આપેલિો અમલ કરશે:  

• CSRs માટે વ્ર્નિગત રક્ષણાત્મક સાિિો (હેન્દ્ડ સેનિટાઇિર, ગ્લોવ્સ, ફેસ કર્નરુંગ્સ, ફેસ કર્ચ, પશેીઓ)  

• મતદાિ કેન્દ્રિી અુંદર અિે બહાર જ્યાર ેશારીનરક અુંતરિા િોટોકોલ્સિે સમજાર્તા સુંકેત ર્િારો થર્ો છે  

• કબવસાઇડ મતદાિ માટેિી તકોમાું ર્િારો (શક્ય હોર્ તર્ાું)  

•  ડર ાઇર્ થ્ર  બેલેટ ડર ોપ ઓફ િા મતદાિિી તકો  

• તમામ સ િારણા ઉપકરણો સનહતિા તમામ મતદાિ ઉપકરણોિે સમર્ાુંતર ેજીર્ાણ  િાશક કરર્ા માટેિા 

પ રર્ઠાિી સફાઇ (આમાું જીર્ાણ િાશક ર્ાઇપ્સ, કાગળિા ટ ર્ાલ, િો-ટચ કચરાપટેી, ફેનિક જુંત િાશક 

પદાથવ શામેલ હોઈ શકે છે)  

• મતદારો ર્ચ્ચે બહ નર્િ સુંપકો ઘટાડર્ા માટે નિકાલજોગ ર્સ્ત ઓ (હેડફોિ માટે કાિિા કર્ર, પિે, 

ગ પ્તતા ફોલ્ડસવ)  

• હેન્દ્ડ સેનિટાઈિર ઉપલબ્િ થશે  

• ઘણા મતદારોિે સ્પશવ કરર્ા માટે જાતે મતદાિ કરિાર અથર્ા રોલ તરીકે બાકી રહેલી CSRિે સમાપ્ત 

કરર્ા માટે “મેં મત આપ્ર્ો” સ્ટીકર નડસ્પેન્દ્સર  

• VIG અિે િમૂિા બેલેટ જરે્ા નડનજટલ સુંસાિિોિો િમોશિ 

 

ઉપર મ જબ, OCROV 3 િર્મે્બર, 2020 િા રાષ્ટ્રપનતિી સામાન્દ્ર્ ચૂુંટણીઓ સલામત, સ લભ અિે સલામત રીતે 

મતદાિિા નર્કલ્પો િદાિ કરર્ા માટે સ્ટાફ અિે કામદારોિા આરોગ્ર્ અિે સલામતીિે િાિાન્દ્ર્ આપર્ા ર્ોટ 

સેન્દ્ટરિી િનિર્ામાું આર્શ્ર્ક તમામ ગોઠર્ણ કરશે. 

  



સલામત મતદાિ નર્કલ્પો 

ર્ોટ-બાર્-મેઇલ 

Californiaમાું દરકે િોુંિાર્ેલા મતદાતાિે એસેમ્બલી નબલ 860 મ જબ ર્ોટ-બાર્-મેઇલ મતપત્રક િાપ્ત થશે. 

Orange કાઉન્દ્ટીએ દરકે મતદાતાિે એક મતપેટી સફળતાપૂર્વક મેઇલ કરર્ા માટે 3 માચવ, 2020 િા રાષ્ટ્રપનત 

િાથનમક ચૂુંટણી માટે સાિિો મેળવ્ર્ા અિે તેિી કામગીરીિે અપડેટ કરી. 3 િર્ેમ્બર, 2020 િી રાષ્ટ્રપનતિી 

સામાન્દ્ર્ ચૂુંટણીઓ માટે ફરીથી આર્ ું કરર્ા માટે OCROV પાસે જરૂરી ઉપકરણો અિે અિ ભર્ છે. 

ર્ોટ-બાર્-મેઇલ બેલેટ મેઇનલુંગ 5 ઓઝટોબર, 2020 િે મુંગળર્ારથી શરૂ થશે અિે પાુંચ નદર્સમાું પણૂવ થશે. 

મતદારો OCROVિી બેલટે ટરે નકુંગ નસસ્ટમ, OC બેલોટ એઝસિેસિો ઉપર્ોગ, જ્યાર ેતેમિી મતપત્રક OCROV છોડે 

તર્ાર ેરીઅલ-ટાઇમ અપડેટ્સ માટે, US પોસ્ટલ સનર્વસ દ્વારા, ડીલીર્રી માટે બહાર િીકળતી ર્ખતે, પાછા જતા 

હતા તર્ાર ેOCROV, અિે શ ું તેિી િનિર્ા કરર્ામાું આર્ી છે અિે સ્ર્ીકૃત છે, તેમિા મતપત્રિી નસ્થનત તપાસર્ા 

માટે કરી શકે છે. સૂચિાઓ મતદારિી પસુંદગીિા આિાર ેઇમેઇલ અથર્ા ટેઝસ્ટ દ્વારા િાપ્ત કરી શકાર્ છે. 

નરમોટ એઝસેનસબલ ર્ોટ-બાર્-મેઇલ 

એસેમ્બલી નબલ 860 પસાર કરીિે કોઈપણ મતદાતાિે નરમોટ એઝસનેસબલ ર્ોટ-બાર્-મેઇલ (RAVBM) નસસ્ટમ 

દ્વારા મતદાિ કરર્ાિી મુંજૂરી આપર્ામાું આર્ી છે જ્યાર ેતે પહેલા અપુંગ લોકો, નર્દેશી મતદારો અિે લશ્કરી 

મતદારો સ િી મર્ાવનદત હતી. આ રીતે, મતદારોિે આ મતદાિિા નર્કલ્પિી માનહતી આપર્ા માટે સુંદેશાઓ 

બદલાશે. તાજતેરિી નર્શષે ચૂુંટણી દરનમર્ાિ, RAVBM મસેેનજુંગિે આમાું બદલર્ામાું આવ્ર્ ું: “નરમોટ 

એઝસેનસબલ ર્ોટ-બાર્-મેલ મતપત્ર મતદાિ દ્વારા નર્કલાુંગ મતદારોિે, COVID-19 િે લીિે તબીબી અસરર્ાળા, 

અિે નર્દેશી મતદારોિે મત-મેલ દ્વારા નર્િુંતી કરર્ાિો નર્કલ્પ પૂરો પાડે છે. મતપત્ર ઇલઝેટર ોનિક રૂપે 

પહોુંચાડર્ામાું આર્શ.ે " જ્યાર ેઆ મેસેનજુંગ મદદરૂપ હત ું, તર્ાર ે3 િર્મે્બર, 2020 િા રાષ્ટ્રપનતિી સામાન્દ્ર્ 

ચૂુંટણીઓ માટે "મનેડકલ" શબ્દ દૂર કરર્ા મેસેનજુંગમાું બદલર્ાિી જરૂર રહેશે. મતદાિિા આ નર્કલ્પિો ઉપર્ોગ 

કરર્ા માટે મતદાતા માત્ર સુંસગવનિષેિ હેઠળ હોર્ો જોઇએ અથર્ા તેિે COVID-19 હોર્ો જોઇએ, તેર્ી કોઈપણ 

મૂુંિર્ણિે સરળ કરશે. 

 

તે મહતર્િ ું છે કે મતદારો OVROV ર્ેબસાઇટ પર સરળતાથી RAVBM માનહતી શોિી શકશે. OCROV ર્િ  સરળ 

મેસેનજુંગ નર્કનસત કરી રહી છે જ ેRAVBM પર મોકલેલા કોઈપણ સુંદેશાવ્ર્ર્હાર સાથે સમાનર્ષ્ટ્ છે; ઉદાહરણ 

તરીકે, “RAVBMિો ઉપર્ોગ કરીિે તમારા બેલેટિે ઘરથેી િર્શે કરો, છાપો, નચનિત કરો અિે મેઇલ કરો.” મતદાર 

માનહતી માગવદનશવકા (VIG) માું, અમારી ર્બેસાઇટ પર, RAVBM પોટવલ પર અિે અમારા સોનશર્લ મીનડર્ા 

પ્લેટફોમવ પર સ્પષ્ટ્ અિે સુંનક્ષપ્ત સુંદેશા િદાિ કરર્ામાું આર્શે. સુંભનર્ત અન્દ્ર્ શૈક્ષનણક સામગ્રી, જમે કે 

નર્નડઓિ અિે માનહતી ફ્લાર્સવ નર્કનસત કરી શકાર્ છે અિે તેિે OCROV સોનશર્લ મીનડર્ા પ્લેટફોમવ પર શેર 

કરી શકાર્ છે અિે ર્િારાિા પહોુંચ માટે અમારા ઉપલ્બિતા ભાગીદારોિે મોકલી શકાર્ છે. 

 

મતપત્ર ડર ોપ ઓફ બોઝસીસ 

મતદાતાઓ બેલટે્સ મઇેલ કર્ાવ પછી, લોકો માટે 24/7 ખ લ્લા હશે, જ ેOrange કાઉન્દ્ટીમાું અિ કૂળ રીતે નસ્થત 

110+ બેલેટ ડર ોપ બોઝસ પર તેમિા મતદાિ ડર ોપ ઓફ કરર્ાિી ક્ષમતા હશે. માચવ 3, 2020 િા િમ ખપદિી 

િાથનમક ચૂુંટણીમાું મતદારોએ જ ેસ્થળોિો ઉપર્ોગ કર્ો હતો તે જ સ્થળોએ લગભગ તમામ બેલેટ ડર ોપ બોઝસ 

મૂકર્ામાું આર્શે. આ ઉપરાુંત, બેલેટ ડર ોપ બોઝસીસિી સનૂચ મતદાર માનહતી માગવદનશવકામાું અિે ocvote.com 

પર ઓિલાઇિ સનૂચબદ્ધ કરર્ામાું આર્શે. 



બેલેટ ડર ોપ બોઝસમાુંથી બેલેટ ઉપાડતી ર્ખતે, દરકે બેલેટ કલેઝશિ ટીમ, બેલેટ ડર ોપ બોઝસિે સાફ કરર્ા માટે 

સફાઇ પ રર્ઠો લઈ જશે. આમાું ઓલ-પપવિ સ્િે ક્લીિર, આઇસોિોપીલ આલ્કોહોલ, સફાઈ ચી ુંથરા, સફાઈ 

સ્પોન્દ્જ અિે િાઇનટરલ ગ્લોવ્સ શામેલ છે. બુંિે સ્ટાફ સભ્ર્ો િા નિરીક્ષણ દ્વારા મતદાિ ર્ાહિમાું ભરાર્ છે. જ્યાર ે

ટીમ બેલેટ ડર ોપ બોઝસ સ્થાિથી આર્ે છે અિે રર્ાિા થાર્ છે તર્ાર ેટીમ હુંમેશાું OCROV સાથે રનેડર્ો સુંપકવ  

જાળર્ી રાખે છે. 

મત કેન્દ્રોમાું વ્ર્નિગત રૂપે મતદાિ 

OCROV વ્ર્નિગત મતદાિ સ્થળોએ આરોગ્ર્ અિે સલામતીિે િોતસાહિ આપર્ા માટે જ ેપગલા લઈ રહ્યા છે 

તેિા પર, કૃપા કરીિે મત કેન્દ્ર આરોગ્ર્ અિે સલામતી શે્રષ્ઠ િર્ાસો પરિા પહેલાિા નર્ભાગિો સુંદભવ લો. 

  



California ઇલેઝશિ કોડ સેઝશિ 14201 હેઠળ નશક્ષણ અિે આઉટરીચ માટે 

ર્િારાિી ભાષા આર્રી લીિેલ નર્સ્તાર.  
 

Orange કાઉન્દ્ટીિા નર્નર્િ સમ દાર્ો ભાષાિા માધ્ર્મોિા આઉટલટે્સ સનહત નર્નર્િ સ્રોતોથી સમાચાર 

અપડેટ્સ અિે માનહતી િાપ્ત કર ેછે. OCROV એ ભાષાિા સમ દાર્ોિે સુંપકવ  માટે સુંપૂણવ સમર્િો કમવચારી-ર્ગવ 

સમનપવત કર્ો છે અિે સ્પેનિશ, ચાઇિીિ, નર્એટિામીિ, કોનરર્િ, ફારસી (ફારસી), ટાગાલોગ, ગ જરાતી, નહન્દ્દી 

અિે જાપાિી ભાષા બોલે છે તેર્ા સમ દાર્ોમાું ભાષા મીનડર્ા ભાગીદારો સાથે મજબૂત સુંબુંિો નર્કસાવ્ર્ા છે. 

આગામી ચૂુંટણી અિે ટોલ ફ્રી મતદાતા સહાર્િી હોટલાઇિ નર્શિેી માનહતી ભાષા મીનડર્ા ભાગીદારો સાથે શેર 

કરર્ામાું આર્શે. 

 

OCROV નર્નર્િ લુંબાઈ અિે થીમ્સ (બિી જરૂરી ભાષાઓમાું અિ ર્ાનદત) િી 70 થી ર્િ  નર્નડઓિિ ું સ્ર્ ટ 

નર્કસાર્ી રહ્ય ું છે. ર્ીનડર્ો માનહતીિદ તેમજ સૂચિાત્મક હશે જમે કે ચૂુંટણીિી તારીખિા મતદારોિે સૂનચત કરર્ા 

અિે મતપત્રક પરત કરર્ાિા નર્નર્િ નર્કલ્પો. નફલ્મી ુંગ સમગ્ર Orange કાઉન્દ્ટીમાું નર્નર્િ સાઇટ્સ પર કરર્ામાું 

આર્શે, જમેાું ભૌનતક અુંતરિ ું નિરીક્ષણ કરતી ર્ખતે અિે મતદાતાઓ કેર્ી સ રનક્ષત રીતે પોતાિો મત આપી શકે 

છે અિે મતપત્ર પાછા આપી શકે છે તે જોર્ા માટે િમિૂા ર્ોટ સેન્દ્ટર લેઆઉટિ ું િદશવિ કરશે. આ નર્નડઓિ 

ખ લ્લી કેપ્શિર્ાળી હશે અિે સ િાર્ણી અથર્ા બહેરા અિ ેઅુંિ અથર્ા દૃનષ્ટ્હીિ મતદારોિે સમાર્ી શકાર્ તેર્ા 

સ લભ ફોમેટમાું હશે. આ ઉપરાુંત, નર્નડઓિ સ્પનેિશ, નર્ર્ેતિામીસ, ચાઇિીિ, કોનરર્િ, ટાગાલોગ, ફારસી 

(ફારસી), ગ જરાતી, નહન્દ્દી અિે ટાગાલોગમાું ઓનડઓ રકેોડવ  કરર્ામાું આર્શે. સામાન્દ્ર્ મીનડર્ા ભાગીદારો અિે 

ભાષા મીનડર્ા ભાગીદારોિે સામગ્રી િદાિ કરર્ામાું આર્શે. 

 

ભાષા સહાર્િી નર્િુંતી કરિારા મતદારોિે વ્ર્નિગત સમથવિ પૂરું  પાડર્ા માટે, બિા મત કેન્દ્રોમાું બહ ભાષી 

સહાર્ પૂરી પાડર્ા માટે નર્નડઓ કોન્દ્ફરનન્દ્સુંગ ઉપલબ્િ રહેશે. આ સ નિનિત કરશે કે ભાષા સહાર્તાિી 

જરૂનરર્ાતર્ાળા મતદારો મતદાિ કેન્દ્રમાું શારીનરક રૂપે હાજર હોર્ા છતાું, નદ્વભાષી સ્ટાફ િ હોર્ા છતાું, મતદાિ 

િનિર્ામાું મૌનખક અિે દૃનષ્ટ્િી રીતે મતદાિ િનિર્ામાું ભાગ લેર્ા માગવદશવક હોઈ શકે તેર્ા િનશનક્ષત નદ્વભાષી 

કમવચારીઓ સાથે ર્ાતચીત કરર્ામાું સક્ષમ હશે. નર્િુંતી કરિાર મતદાતાિી પસુંદગીિા આિાર ેટેનલફોિ સપોટવ  

પણ ઉપલબ્િ થશે. 

  

છેલ્લે,OCROV મતદાિ અનિકાર અનિનિર્મિી કલમ 203 અિે ઓગસ્ટ અિે સપ્ટેમ્બર 2020 માું ચૂુંટણી સુંનહતા 

કલમ 14201 હેઠળ સમ દાર્ ભાગીદારો (અુંગ્રજેી અિે / અથર્ા ભાષામાું શક્ય હોર્ તર્ાર)ે સાથે નદ્વભાષી 

ર્કવશોપિ ું આર્ોજિ કરશે, જથેી ભાષાિા સમ દાર્ોિે 3 િર્મે્બર, 2020 િી રાષ્ટ્રપનતિી સામાન્દ્ર્ ચૂુંટણીઓમાું 

આર્તા મતદાિ અિે ચૂુંટણીમાું ફેરફારોિી જાણકારી આપર્ામાું આર્શે. સુંભનર્ત સમ દાર્િા ભાગીદારોિી 

ઓળખ કરર્ામાું આર્ી છે અિે િકાશિ સમર્ે ર્ોજિા ઘડી રહ્યા છે. 

  



નિષ્કષવ 
આ િકાશિ મ જબ, આર્ોજિ પહેલથેી જ િોુંિપાત્રરૂપે ચાલી રહ્ય ું છે, અિે રાજ્ય સનચર્ જરે્ા રાજ્ય સરકારો 

ર્િારાિા માગવદશવિ રજૂ કર ેછે અિે COVID-19 નર્શે ર્િ  જાણીત ું હોર્ાથી ફેરફારો િડપથી થઈ રહ્યા છે. 

વ્ર્નિગત મતદાિ સ્થળો સ રનક્ષત રાખર્ા, સાિિસામગ્રી તૈર્ાર કરર્ા અિે સામગ્રી અિે પ રર્ઠો મેળર્ર્ા માટે 

મર્ાવનદત સમર્ હોર્ા છતાું, અમારું  નર્શ્લેષણ અિે િર્ત્નો મજબૂત કેસ બિાર્ે છે તેર્ ું માિર્ામાું આર્ે છે કે 

તમામ સાઇટ્સ પર મતદાિ કેન્દ્રિી કામગીરીિા પાુંચ નદર્સ દરનમર્ાિ વ્ર્નિગત રૂપે મતદાિ કરર્ાિી 

જરૂનરર્ાતો પૂરી થશે. 

 

મતદારો અિે કમવચારીઓિા સ્ર્ાસ્્ર્ અિે સલામતીિી સ રક્ષા માટેિા ર્િારાિા િર્ત્નો અમલમાું આર્શે કારણ 

કે િર્ી પડકારો ઉભી થાર્ છે અિે પનરનસ્થનતઓ બદલાર્ છે. જ ેજાણીત ું છે અિે જિેો અુંદાજ લગાર્ી શકાર્ છે 

તેિા આિાર,ે OCROV િીચેિી દ્વારા િડપથી બદલાતા આ સુંકટ દરનમર્ાિ જાહેર આરોગ્ર્િા પડકારોિા 

જર્ાબમાું Orange કાઉન્દ્ટીિી સનિર્ રીતે નસ્થનતિી માુંગ કરી છે: 

 

 આરોગ્ર્ અિે સલામતીિે િોતસાહિ આપર્ા માટે મતદારો માટે પિે, જુંત િાશક ર્ાઇપ્સ અિે ચહેરો 

આર્રણ જરે્ા વ્ર્નિગત મતદાિ માટે એક સમર્િા ઉપર્ોગ પ રર્ઠો પૂરો પાડર્ો 

• ઉમેદર્ારો અિે જાહેર સભ્ર્ો માટે સેર્ાઓ અિે માનહતી િાપ્ત કરર્ા માટે ર્ચ વઅલ તકોિી ગોઠર્ણ 

• ચૂુંટણી િનિર્ાિે ઘર ેઅથર્ા ઓનફસ પર સ રનક્ષત રીતે અર્લોકિ કરર્ા માટે લોકો માટે પદ્ધનતઓ 

નર્કનસત કરર્ી 

• મત કેન્દ્રિા સ્ટાફ માટે રીમોટ શીખર્ાિી તકોિ ું સજવિ અિે શારીનરક અુંતર અિે સલામતી 

માગવદનશવકાઓિે પણૂવ કરર્ા માટે વ્ર્નિગત તાલીમિી પણૂાવરૂપરખેા 

• સહાર્ માટે નિમણૂક ઉપલબ્િ કરાર્તા, જાહેર એઝસેસ આર્શ્ર્કતાઓ દ્વારા શારીનરક અુંતરિ ું પાલિ 

• લોકોિે મતદાિ અિે ચૂુંટણીઓિા ફેરફારો અિે સલામત રીતે કેર્ી રીતે મત આપર્ો અિે પરત આપર્ો 

તે અુંગેિી જાણકારી આપર્ા માટે એક વ્ર્ાપક મીનડર્ા અિે આઉટરીચ ર્ોજિાિો અમલ કરર્ો. 

 

3 િર્મે્બર, 2020 િા રાષ્ટ્રપનતિી સામાન્દ્ર્ ચૂુંટણીઓિી COVID-19 પર્ાવર્રણમાું બે ચૂુંટણીઓ ર્ોજર્ાિા અમારા 

અિ ભર્ અિે અમારી તૈર્ારીઓ સાથ,ે અમારું  માિર્ ું છે કે ચૂુંટણીમાું મતદારો માટે પરૂતી સેર્ાઓ જાળર્ી 

રાખતા, ચૂુંટણીિે સલામત રીતે સુંચાનલત કરર્ા માટે રાહત અિે કર્ા ફેરફાર જરૂરી છે,એર્ી રીતે, જ ેપારદનશવતા 

અિે અખુંનડતતા સાથે ગોઠર્ાર્ેલ છે.  

  


	5 દિવસ સુધી વ્યક્તિગત મતદાનના 11 દિવસના ઘટાડા માટેના પુરાવાને ટેકો આપવો
	મત કેન્દ્ર આરોગ્ય અને સલામતી શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો
	સલામત મતદાન વિકલ્પો
	વોટ-બાય-મેઇલ
	રિમોટ એક્સેસિબલ વોટ-બાય-મેઇલ
	મતપત્ર ડ્રોપ ઓફ બોક્સીસ
	મત કેન્દ્રોમાં વ્યક્તિગત રૂપે મતદાન

	California ઇલેક્શન કોડ સેક્શન 14201 હેઠળ શિક્ષણ અને આઉટરીચ માટે વધારાની ભાષા આવરી લીધેલ વિસ્તાર.
	નિષ્કર્ષ

