
મત કેન્દ્રો/મતદાન સ્થળો 

નવેમ્બર 2020 કાઉન્દ્ટી ચ  ૂંટણી સૂંચાલન અહવેાલ - જ ન 15, 2020 ના રોજ 

કાઉન્ટી: ફોન: 

સપંકક : ઇમેઈલ: 

 

 નવેમ્બર 2020 ની સામાન્દ્ય ચ  ૂંટણીઓમાૂં કાઉન્દ્ટી માટે અમલીકરણ  

કૃપા કરીન ેતમ ેનવેમ્બરની ચ  ટંણીને કેવી રીતે યોજવાની યોજના ઘડી રહ્યા છો તેન  ંવણકન કરો: 

શ  ંતમ ેઅમલ કરવા જઈ રહ્યા છો: 

મત કેન્રો? 

પરંપરાગત મતદાન સ્થળો? 

સપં  ણક એકત્રિત મતદાન સ્થળો (10,000)? 

મત કેન્ર પ્રકારની સેવાઓ સાથ ેસયં ક્ત સપં  ણક એકત્રિત મતદાન સ્થળ? 

તમારા માટે કેટલા સ્થળો રાખવા જરૂરી છે? 

તમારે કેટલા રાખવાની યોજના છે? 

કેટલા સ્થળો માટે તમ ેઉપયોગ કરવા માટે પ ષ્ટટ કરી છે? 

તમે સ્થળો પ્રાપ્ત કરવા માટે રાજ્ય સચિવની સહાયતા મેળવવા માગંો છો? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ચ  ૂંટણી કમમચારીઓ 

ડ્રોપ બોક્સ 

મેલ પ્રક્રિયા દ્વારા મત આપો 

જો એમ હોય, તો સ્થળો માટે તમે કયા કદ અન ેઅન્ય ત્રવત્રિટટતાઓની જરૂરરયાત ધરાવો છો?

 

તમારી કેટલા ચ  ટંણી કમકિારીઓની ભરતી કરવાની અન ેભાડા પર લેવાની યોજના છે?

તમે કેટલા ચ  ટંણી કમકિારીઓની પ ષ્ટટ કરી છે?

શ  ંતમ ેચ  ટંણી કમકિારીઓની ભરતીમા ંરાજ્ય સચિવની સહાયતા મેળવવા માગંો છો?

તમારી પાસ ેકેટલા ડ્રોપ બોક્સ હોવા જરૂરી છે?

તમે કેટલા ડ્રોપ બોક્સ ધરાવવાની યોજના બનાવો છો?
શ  ંતમારે વધારાના ડ્રોપ બોક્સ ખરીદવાની જરૂર છે?

જો એવ  ંહોય તો, તમે કયા પ્રકાર(રો) ના ંખરીદી રહ્યા ંછો અન ેકેટલા?
તમારી પાસ ેકેટલા પ ષ્ટટ થયેલ સ્થળો છે?

શ  ંતમ ેડ્રોપ બોક્સ સ્થળોને નક્કી કરવાની પ્રરિયામા ંરાજ્ય સચિવની સહાયતા મેળવવા માગંો છો?

તમે માિકમા ંમેલ બેલેટ દ્વારા કેટલા મત આપ્યા છે?

તેમાથંી કેટલાને મેલ ફેરબદલી મતપિ દ્વારા મત આપવામા ંઆવ્યા હતા?
માિકમા ંમેલ મતપિ દ્વારા પરત આવેલા મતમાથંી, કેટલામા ંસહીની ત્રવસગંતતા હતી?
તેમાથંી કેટલા યોગ્ય ઠરવામા ંસક્ષમ હતા?
શ  ંતમ ેતમારા બહારના મેલ મતપિન ેહાથ વડ ેપેક કરો છો?
સહીન ેસાિી કરવા માટેની સ  િના માટે તમારી પ્રરિયા શ  ંછે?



કૃપા કરીન ેમેલ મતપિ, પરત મોકલવાન  ંપરચબડીય  ંઅન ેમતદાર સ  િનો દ્વારા તમારા બહાર જનારા મતના નમ  નાઓ પ્રદાન કરો.

વ્યક્ક્તગત રક્ષણાત્મક સાધનો (Personal Protective Equipment (PPE))

શ  ંતમ ેનવેમ્બર ચ  ટંણી માટે ચ  ટંણી કાયકકરો અન ેમતદારો માટે પહલેાથી જ PPE ખરીદી લીધેલ છે?

શ  ંતમ ેરાજ્યના સચિવ પાસેથી નવેમ્બર માટે તમારી કાઉન્ટી માટે સપં  ણક અથવા થોડા અંિ ેPPE પ્રાપ્ત કરવા માગંો
છો?

જો એમ હોય તો, તમે રાજ્યના સચિવશ્રી પાસેથી કયા PPE પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છો અને કેટલા જથ્થામા?ં

પ્રકાર વણમન/વવવિષ્ટતાઓ જથ્થો

હાથમોજં

માસ્ક

ફેસ ત્રિલ્ડ્સ

વાઇપ્સ

સેત્રનટાઇઝર

અન્ય (સ્પટટ કરો):
સ્ત્રોતો 
શ  ંતમને નવેમ્બરની ચ  ટંણી યોજવા માટે વધારાના સસંાધનોની જરૂર છે?

જો એમ હોય, તો તમારે કયા વધારાના સસંાધનોની જરૂર છે?



 
 

ફોમમ સબવમટ કરો 

 

શ  ંતમ ેનવા ત્રવિેતાઓ અથવા નવી તકનીક લાવવાના છો કે જેને તમે નવેમ્બરમા ંલાગ  કરવાન/ઉપયોગ કરવાના છો? 

 

 

જો એમ હોય તો, કયા ત્રવિેતાઓ/ટેકનોલોજી છે? 

 

 
 

શ  ંતમારે નવેમ્બરની ચ  ટંણી કરાવવા માટે અન્ય કોઈ જરૂરરયાતો અથવા ચિિંતા છે? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

અન્દ્ય 



Neal Kelley, Orange County Registrar of Voters | 1300 S. Grand Ave., Bldg. C, Santa Ana CA 92705 | 714-567-7600

Mark, seal, and sign your envelope

1. Mark your ballot
• Follow the directions on the ballot. 

2. Seal your envelope 

• Check that you have the return envelope with your name on it. 
• Put your ballot into the envelope and seal the envelope. 

3. Sign the envelope
• Date and sign your name on the back of the envelope in ink.
• Print your name and residential address. 

4. Options for returning your ballot
• Mail your ballot in the enclosed postage-paid envelope. 
• Drop off your ballot to any Orange County Vote Center

       or the Pop-Up Mobile Voting Unit (For Vote Center locations and
       hours, visit ocvote.com/votecenter).

• Deposit your ballot into any Ballot Drop Box 
(For Ballot Drop Box locations, visit ocvote.com/dropbox). 

• If you make a mistake, call 714-567-7600 before Election Day.
• Your ballot must be postmarked on or before Election Day and  

received no later than 3 days after the election.
• Voters may request translated election materials and accessible 

election materials. For more information, please call 714-567-7600.

Track your ballot from start to finish at ocvote.com/track

BALLOT EXPRESS After you've returned your  
ballot ‒ we've included an 

"I Voted" peel off sticker for you!

ORANGE COUNTY  
REGISTRAR OF VOTERS



No extra 
marks, please! 

No numbers, no 
drawings, and no 

initials.

Leave this 
box blank, 

unless you want 
to vote for a 

qualified write-in 
candidate.

Use 
a blue or 

black pen. 
Do not use 

pencil.

Do not write 
or sign your 
name on the 

ballot.

Tips for marking your vote-by-mail ballot
and keeping it private.

!



1300 S. Grand Ave., Bldg. C
P.O. BOX 11298
SANTA ANA, CA 92711-1298

RETURN SERVICE REQUESTED

Non-Profit Org.
U.S.Postage

PAID
Santa Ana, CA
Permit No. 77

OFFICIAL
VOTE-BY-MAIL
BALLOT

Track your ballot from start to finish at ocvote.com/track
BALLOT EXPRESS

F301 (R12/19)

OFFICIAL
VOTE-BY-MAIL
BALLOT

Official Ballot Drop Box
Deposit your ballot into any ballot drop box
(For drop box locations visit ocvote.com/dropbox)

In Person
Deliver your ballot to any Orange County Vote Center
(For vote center locations and hours visit ocvote.com/votecenter)

Vote-by-Mail
Return your ballot by mail 

Orange County Registrar of Voters
(Mailing address on reverse)

Online
ocvote.com

Live Chat
ocvote.com/chat

Call
714-567-7600

Contact information Options for returning your ballot



OFFICIAL
RETURN
BALLOT
ENVELOPE
To be opened only
by an Elections
Canvassing Board

Failure to sign the reverse side of this
envelope will invalidate your ballot.

F400 (R04/18)

NEAL KELLEY
REGISTRAR OF VOTERS
COUNTY OF ORANGE
P.O. BOX 11090
SANTA ANA, CA 92711-1090

APPLY FIRST
CLASS MAIL

POSTAGE
HERE

Front

!

I am unable to return my ballot and hereby authorize:

Print name of person returning your ballot

Signature of person returning your ballot

Relationship

Made a mistake on your ballot?

Call 714-567-7600
or visit ocvote.com/replacement

Orange County

MMDDYYY // Date of signing

Voter, print your information here.

Name

Voter signature.Power of Attorney NOT ACCEPTABLE.

Address

City, State, Zip

PRINT HERE

PRINT HERE

PRINT HERE

I hereby certify under penalty of perjury that I am a voter residing within 
the precinct in which I am voting and that I am the person whose name 
appears on this envelope. I have not applied, nor will I apply, for a 
vote-by-mail ballot from any other jurisdiction for this election.

Warning: You must sign the envelope in your own handwriting in
order for your ballot to be counted. Voting twice constitutes a crime.

This envelope must be signed, dated and postmarked on or before 
Election Day. Your vote-by-mail ballot must be received no later 
than three days after Election Day.

ATTN USPS: Delivery address on other side.

SIGN
HERE

9”



Remember:
Your enveleope must be postmarked on or before Election Day
and received no later than three days after Election Day

Did you…
 Sign your envelope?
 Print your name and address?

Back

9”


	County Name: Orange
	Contact Name: Neal Kelley
	Contact Phone: 714-567-5139
	Email Address: Neal.Kelley@rov.ocgov.com
	Plan Description: ઓરેન્જ કાઉન્ટી મતદારોના રજિસ્ટ્રાર ચૂંટણી સંહિતાની કલમ 4005 હેઠળ જરૂરીયાતોની મુજબ મત કેન્દ્ર મોડેલ હેઠળ 3 નવેમ્બર, 2020 ના રાષ્ટ્રપતિની સામાન્ય ચૂંટણીઓ કરવાની યોજના ધરાવે છે. COVID-19 ના અસરને કારણે, ચૂંટણીના આયોજનમાં અનેક ગોઠવણો કરવામાં આવશે જેમ કે: ઓનલાઇન ઉમેદવારોની ફાઇલિંગ માટેની ક્ષમતા વધારવી, વોટ બાય મેઇલ પ્રક્રિયાને વિસ્તૃત કરવી, ચૂંટણી કાર્યકરની ભરતી અને ઓનબોર્ડિંગની ફરી ગોઠવણી કરવી, ઓનલાઇન તાલીમ અને વિડિઓઝ વિકસિત કરવા, સામાજિક અંતરને સમર્થન આપવા માટે મત કેન્દ્રના લેઆઉટને અને ચૂંટણી પછીના ઓડિટ્સ ફરીથી ડિઝાઇન કરવા, અને મતદારોને ફેરફારોની જાણ કરવા માટે વ્યાપક મતદાર જાગૃતિ કાર્યક્રમનું સંચાલન કરવું. 11-દિવસના સમયગાળા માટે મત કેન્દ્રો ચલાવવાની કોઈ યોજના નથી; તેના બદલે, બધા મત કેન્દ્રો ચૂંટણીના દિવસ સહિત 5 દિવસ સુધી ચલાવવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે (કાયદા અને રાજ્યના નિર્દેશો પેન્ડિંગ છે).
	VoteCenter: [હા]
	PollingPlaces: [ના]
	Consolidated: [ના]
	ConsolidatedVoteCenterStyle: [ના]
	LocationReq: 166
	LocationCount: 166-188
	LocationConfirmed: 1
	SOSHelp: [હા]
	VoteLocationSpecs: અમે હજી પણ વાસ્તવિક સ્પષ્ટીકરણો અને કદની આવશ્યકતાઓને અંતિમ રૂપ આપી રહ્યા છીએ.  ઓરેન્જ કાઉન્ટી માત્ર 5-દિવસીય મત કેન્દ્રો (કાયદા અને રાજ્યના નિર્દેશો પેન્ડિંગ છે) ચલાવશે.  અમે બુધવાર 10/28 થી બુધવાર 11/4 પહેલાં સેટ કરવા માટે આરક્ષણની વિનંતી કરીશું અને પછી તેને રદ્દ કરીશું.
	StaffCount: 1200
	StaffConfirmed: 0
	SOSStaffHelp: [ના]
	Dropbox Req: 110
	Dropbox Count: 110-112
	Dropbox Purchase: ના
	DBType: લાગુ પડતું નથી
	DBCount: 
	DBConfirmed: 110
	Dropdown23: [ના]
	VBMMarchIssue: 1,675,655
	ReplacementCount: 10,844
	NoSigCount: 928 (માત્ર અંતિમ વિસંગત ગણતરી)
	CureCount: 1,728
	PackageVBMmanual: ના
	CureProcess: જે મતદારોના મતપત્રો ક્યાં તો ખોવાઈ ગયા છે અથવા હસ્તાક્ષર સાથે મેળ ખાતા ન હોય તેઓને આ મુદ્દે સૂચિત પત્ર મોકલવામાં આવે છે. મતદારોને તેઓને આપવામાં આવેલા પત્રનો ઉપયોગ કરીને તેમના હસ્તાક્ષરને યોગ્ય કરીને પ્રમાણીકરણ પહેલાં કાનૂની સમયમર્યાદામાં અમારી ઓફિસને પત્ર પરત કરવાની તક મળી શકે છે.
	Attachments: 3 માર્ચ, 2020 રાષ્ટ્રપતિ પ્રાથમિક ચૂંટણીથી નમૂનાઓ આપવામાં આવે છે. 3 નવેમ્બર, 2020 ની રાષ્ટ્રપતિની સામાન્ય ચૂંટણીઓથી સંબંધિત મેસેજિંગને સમાવવા માટે બધા ફરીથી ડિઝાઇન કરવામાં આવશે.
	PPE: હા
	SOSPPEHelp: [ના]
	GlovesDesc: 
	GloveCount: 
	MaskDesc: 
	MaskCount: 
	FaceShieldDesc: 
	FaceShieldCount: 
	WipeDesc: 
	WipeCount: 
	SanitizerDesc: 
	SanitizerCount: 
	OtherDesc: 
	OtherCount: 
	Resources: લાગુ પડતું નથી
	ResourceDesc: 
	NewTechVend: હા
	WhichVendTech: શારીરિક કે ભૌતિક અંતર સુનિશ્ચિત કરવા માટે નવી પ્રક્રિયાઓ અને સોફ્ટવેર તકનીકોનો અમલ કરવો. કેટલાકઉદાહરણો Zoom\Webex\સ્વ-નિર્ધારિતસેવાઓ\અંતરવિશેનુંશિક્ષણછે. નવેમ્બર 2020 માટે આપણી સાયબર સિક્યુરિટી મુદ્રામાં વધારો કરવા માટે નવી સાયબર સંરક્ષણ પહેલનો અમલ કરવો.
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	Submit: 


