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કાયર્કાર� સારાંશ
2019 ની �ટં ૂ ણી વહ�વટ યોજના (EAP) જનતાના પ્રિતસાદનો ઉપયોગ કર�ને બનાવવામાં આવી
હતી અને 2020 માં Orange કાઉન્ટ�માં મતદાન માટ� મત ક�ન્દ્રના મોડ�લને અમલમાં � ૂકવા માટ�
પાયાની અને માગર્દશર્ક �પર� ખા � ૂર� પાડ� હતી. 2020 એક અનન્ય અને ઐિતહાિસક �ટં ૂ ણી ચક્ર
હ�ું કારણ ક� COVID-19 એ �ટં ૂ ણી સંચાલકો માટ� અ� ૂત� ૂવર્ પડકારો ર�ૂ કયાર્ હતા અને 2020
ની પ્રાથિમક અને સામાન્ય �ટં ૂ ણીમાં ર� કોડર્ -બ્રેક સંખ્યામાં મતદાન ક�ુ.�
EAP ને �િતમ સ્વ�પ આપ્યા બાદ, OCROV એ એક વ્યાપક મતદાર િશક્ષણ અને આઉટર�ચ યોજના
(VEOP) અમલમાં � ૂક� હતી, �માં અમાર� સોિશયલ મી�ડયા પર હાજર� િવસ્� ૃત કરવી, ઉચ્ચ
શાળાઓ અને ઉચ્ચ િશક્ષણ સંસ્થાઓ સાથે સહભા�ગતા અને �ટં ૂ ાયેલા અિધકાર�ઓ અને સરકાર�
એજન્સીઓ સાથેના સહયોગનો સમાવેશ થાય છે . Orange કાઉન્ટ�ના 1.8 િમ�લયન મતદારોને
પ્રાથિમક �ટણી
ંૂ
માટ� થયેલા ફ�રફારોની મા�હતી આપવાના લ�યને � ૂણર્ કરવામાં આ યોજનાએ
OCROV ને સમથર્ન આપ્�ું હ� ું અને સામાન્ય �ટં ૂ ણી માટ� મતદારોને સલામત અને �ુર�ક્ષત
મતદાન િવકલ્પોની �ણ કરવાની તેની માક� �ટ�ગ અને આઉટર�ચ યોજનાઓ આગળ વધાર� છે .
Orange કાઉન્ટ�માં મત ક�ન્દ્ર મોડ�લ હ�ઠળ ઘણી મોટ� અને નાની �ટં ૂ ણીઓ યો�યા પછ� આ
�ટણી
ંૂ
કામગીર�ને પ્રિત�બ��બત કરવા માટ� 2021-2025 EAP અપડ�ટ કરવામાં આવેલ છે અને
લોકોના પ્રિતસાદને સમાવે છે . હંમેશની �મ, OCROV �ાર� અને ક�વી ર�તે પોતાનો મતદાન
કરવા ઈચ્છે છે તેની પસંદગી કરવાની મતદારની ક્ષમતાને �ુર�ક્ષત રાખવા માટ� પ્રિતબદ્ધ રહ� છે
અને મતદારોને મત ક�ન્દ્રના મોડ�લ હ�ઠળ ઉપલબ્ધ તમામ સેવાઓ િવશે મા�હતી આપીને ખોટ�
મા�હતી ફ�લાવવા સામે મતદારો�ુ ં રક્ષણ કરવા�ુ ં ચા�ુ રાખશે.
મત ક�ન્દ્ર મોડ�લ હ�ઠળ Orange કાઉન્ટ� એ �ટં ૂ ણી�ુ ં સંચાલન કરવા�ુ ં ચા�ુ રાખે છે , ત્યાર� �ુ ં અને
છાંસઠ સ્ટાફ સભ્યોની માર� ટ�મ �ટં ૂ ણી પ્ર�ક્રયામાં સમાન એક્સેસ �ુિનિ�ત કરવા, મતોની
અખં�ડતતા�ુ ં રક્ષણ કરવા અને પારદશર્ક, સચોટ અને ન્યાયી પ્ર�ક્રયા �ળવવા માટ� Orange
કાઉન્ટ�ના નાગ�રકો માટ� �ટં ૂ ણી સેવાઓ � ૂર� પાડવા માટ� અમારા િમશન માટ� પ્રિતબદ્ધ છ�એ.

મતદારોના ર�જસ્ટ્રાર
Orange કાઉન્ટ�, CA
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વોટ-બાય-મેલ મતપત્ર
§4005(a)(8)(A)
Orange કાઉન્ટ�માં મતદાર પસંદગી અિધિનયમ (VCA) ના અમલીકરણ માટ� જ�ર� છે ક� તેના 1.8
િમ�લયન ન�ધાયેલા મતદારોમાંથી દર� કને વોટ-બાય-મેલ (VBM) મતપત્ર મળે . આ જવાબદાર�ને
પ�રણામે Orange કાઉન્ટ� VBM મતપત્રોના િપ્ર�ન્ટ�ગ, મેઇ�લ�ગ અને પ્રોસેિસ�ગની માત્રામાં થયેલા
વધારાને સંભાળવામાં સક્ષમ છે . આ જ��રયાત વતર્માન મતદાર વતર્� ૂક અને �દા�જત વલણોને ટ� કો
આપે છે , �ને Orange કાઉન્ટ� ર�જસ્ટ્રાર ઓફ વોટસર્ (OCROV) એ પહ�લેથી જ ધ્યાનમાં રાખવામાં
આવ્યા છે ; હાઇ�બ્રડ વોટ-બાય-મેલ અને વ્ય�ક્તગત �પે મતદાન કરવા જ�ુ ં એ અગાઉથી અ�સ્તત્વ
ધરાવતી કામગીર�ને વેગ આપવાની બાબત હતી.

� ૃષ્ઠ� ૂિમ
નવેમ્બર 2018 ની સામાન્ય �ટં ૂ ણીમાં, OCROV એ મતદારોને 1.1 િમ�લયનથી વ�ુ VBM મતપત્રો
�ર� કયાર્ હતા �મણે ખાસ કર�ને મેલ દ્વારા તેમના મતપત્રો પ્રાપ્ત કરવાની િવનંતી કર� હતી.
Orange કાઉન્ટ�એ VCA લા�ુ કયાર્ તે પહ�લાં 2002થી મેઇલ દ્વારા મતપત્રો મેળવવાની િવનંતી
કરનારા મતદારોની સંખ્યા સતત વધી રહ� હતી, � 1.1 િમ�લયન મતપત્રોના સ્તર �ુધી અથવા �ુલ
ન�ધાયેલા મતદારોના આશર� 69% હતી. VBM ની િવનંતીઓના વધારાથી અમને મતપત્રો મેલ
કરવા અને તેની પ્ર�ક્રયા કરવાની ક્ષમતા વધારવાની જ�ર પડ�. આ વધારાની ક્ષમતાએ, � પહ�લાથી
અમલમાં આવી હતી, 2020 માં Orange કાઉન્ટ�ના તમામ મતદારો માટ� VBM મતપત્રોની પ્ર�ક્રયા
કરવાની મં�ૂર� આપી હતી. માચર્ 2020 ની પ્રાથિમક �ટં ૂ ણીમાં, � COVID-19 ના કોઈપણ પ્રિતબંધો
પહ�લા યોજવામાં આવી હતી, તેમાં 79% મતદારોએ VBM મતપત્ર પરત ક�ુ� હ�,ું �યાર� અન્ય 21%
લોકોએ મત ક�ન્દ્રમાં �બ� મતદાન ક�ુ� હ�.ું નવેમ્બર 2020 ની સામાન્ય �ટં ૂ ણીમાં, 81% મતદારોએ
VBM મતપત્ર પરત ક�ુ� હ�ું �યાર� અન્ય 19% લોકોએ મત ક�ન્દ્રમાં �બ� મતદાન ક�ુ� હ�ુ.ં નવેમ્બર
2020 ની રાષ્ટ્રપિતની �ટં ૂ ણીમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલ મતપત્ર પરત કરવાની તમામ
પદ્ધિતઓમાંથી, બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ સૌથી લોકિપ્રય િવકલ્પ હતો, 581,433 મતદારો બેલેટ ડ્રોપ
બોક્સનો ઉપયોગ કર�ને તેમના મતપત્ર પરત કયાર્ હતા.
મતપત્ર િપ્ર�ન્ટ�ગ
મોટાભાગની California કાઉન્ટ�ઓથી િવપર�ત, Orange કાઉન્ટ� તમામ મતદારો માટ� મતપત્ર ઇનહાઉસ િપ્રન્ટ કર� છે . મતપત્રો હાલમાં હાઇ-સ્પીડ, �ક�ટ, વેબ-પ્રેસ િપ્રન્ટર પર િપ્રન્ટ કરવામાં આવે છે .
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વા�ણજયક અત્યા�ુિનક િપ્રન્ટર 250 �ટ પ્રિત િમિનટની ઝડપે ઉચ્ચ �ુણવ�ાની તસવીરો ઉત્પ� કર�
છે , � પ્રમાણમાં �ૂંકા સમયમાં 1.8 િમ�લયન મતપત્રોને ઝડપી િપ્રન્ટ કરવા માટ� યોગ્ય છે .
વોટ-બાય-મેલ મતપત્રની તૈયાર�
OCROV હાલમાં તેના પોતાના મેલ દાખલ કરવાના ઉપકરણ�ુ ં સંચાલન કર� છે , � મતદારોને
મોકલવા માટ� VBM પેક�ટમાં યોગ્ય મતપત્ર, � ૂચનાઓ, અને પરત કરવા�ુ ં પર�બડ��ુ ં દાખલ કર� છે .
તે સાથે સાથે મતદાર માટ� આઉટગો�ગ અને પરત કરવાના પર�બડ�યા બંને પર સરના�ુ ં અને જ�ર�
મતદાર મા�હતી પણ િપ્રન્ટ કર� છે . આ તકિનક પ્રિત કલાક આશર� 10,000 મતપત્રો દાખલ કર� શક�
છે , �થી અમાર� ઓ�ફસ ત્રણ અઠવા�ડયાના �દા�જત સમયમાં તમામ 1.8 િમ�લયન મતપત્રો તૈયાર
કર� શક� છે .
પરત કર� લા વોટ-બાય-મેલ મતપત્રોની પ્ર�ક્રયા
OCROV હાલમાં તેના પોતાના હાઇ-સ્પીડ મેલ સો�ટ�ગ સાધનો�ુ ં સંચાલન કર� છે �નો ઉપયોગ પરત
કરવામાં આવેલા મતપત્રો પર પ્ર�ક્રયા કરવા માટ� થાય છે . આ સાધન દર� ક પરત કરવામાં આવેલા
પર�બડ�યાની છબી લે છે , અને મતપત્ર પરત કરવામાં આવ્યા છે તે ટ્ર� ક કર� છે . પરત કરવામાં
આવેલા પર�બડ�યાઓની છબીઓ સ્ટાફ દ્વારા મતપત્રોની સહ�ની સરખામણી કરવા અને સહ� મેળ
ખાય છે ક� ક�મ તે ન�� કરવા માટ� વપરાય છે . આ તકિનક પ્રિત કલાક 45,000 નંગ પર પ્ર�ક્રયા કર�
શક� છે , અને સહ� તપાસનાર સ્ટાફ પ્રિત કલાક આશર� 10,000 સહ�ઓની સમીક્ષા કર� શક� છે . મેલ
સો�ટ�ગ સાધનોની ઝડપ, અને સહ� ચકાસણી પ્ર�ક્રયા સાથેના તેના એક�કરણને કારણે, OCROV ને
પરત આવેલા VBM મતપત્રોની વધેલી માત્રાને અિવરતપણે સંચાલન કરવાની યોગ્યતા આપે છે .
પરત કર� લા વોટ-બાય-મેલ મતપત્રોની ગણતર�
ઓ�ફસે 2020 માં તેની મતદાન પ્રણાલીમાં ફ�રફાર કય� હતો અને પરત કર� લા VBM મતપત્રોના મોટા
જથ્થાને સ્ક�ન કરવાની ક્ષમતામાં વધારો કય� હતો. નવેમ્બર 2020 ની સામાન્ય �ટં ૂ ણી માટ�, OCROV
�ટણીના
ંૂ
�દવસ પહ�લા પ્રાપ્ત થયેલા તમામ મતપત્રોને સ્ક�ન કરવામાં અને �ટં ૂ ણીની રાત્રે ટ� લીમાં
સમાવવામાં સક્ષમ હ�ુ.ં બાક�ના મતપત્રો, � પૈક� ઘણા �ટં ૂ ણીના �દવસ પછ� પ્રાપ્ત થયા હતા, તે 9
નવેમ્બર �ુધીમાં મતદાન પ્રણાલીમાં સ્ક�ન કરવામાં આવ્યા હતા.
વોટ-બાય-મેલ મતપત્ર ટ્ર� ક કરવા
VBM મતપત્રોના ઉપયોગમાં વધારો થવાના પ�રણામે મતદારોને � ૂર� પાડવામાં આવતી સેવાના
સ્તરમાં વધારો કરવાની જ��રયાત ઊભી થઈ છે . ઓ�ફસે કસ્ટમાઇઝ્ડ ઇન્ટરનલ સોલ્�ુશન, OC
Ballot Express દ્વારા મતદારો માટ� તેમના મતપત્રોની �સ્થિતને ઓનલાઇન ટ્ર�ક કરવાની ક્ષમતા
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ઉમેર� છે . VBM મતપત્રો �ુનાઇટ�ડ સ્ટ�ટ્સ પોસ્ટલ સિવ�સ બારકોડનો ઉપયોગ કર�ને ટ્ર� ક કરવામાં
આવે છે કારણ ક� તે મેલ દ્વારા ઓ�ફસમાં પરત કરવામાં આવે છે . જો તેમને મત ક�ન્દ્ર અથવા બેલેટ
ડ્રોપ બોક્સમાં પરત આપવામાં આવ્યા હોય તો તે પણ ટ્ર� ક કરવામાં આવે છે . મતદારો વેબસાઇટ પર
જઈ શક� છે અને તેમના મતપત્રોની �સ્થિત ચકાસી શક� છે કારણ ક� તે મોકલવામાં આવે છે અને
અમાર� ઓ�ફસમાં પરત આવે છે . તેઓ એ પણ જોઈ શક� છે ક� તેમના મતપત્રોની ચકાસણી અને
ગણતર� કરવામાં આવી છે . તા�તરમાં ઉમેરવામાં આવેલી આ મતપત્ર ટ્ર� �ક�ગ ક્ષમતાએ વધારાની
VBM પ્ર�ક્રયા દ્વારા જ�ર� સેવાના વધેલા સ્તરના શ્રેષ્ઠ પ્રિતભાવ આપવા માટ� ડ�ટા � ૂરો પાડ�ો છે . �નો
2020 ની પ્રાથિમક અને સામાન્ય �ટં ૂ ણીઓમાં વ્યાપકપણે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો અને
મતદારોને આત્મિવ�ાસ આપવા માટ� એક મહત્વનો ઘટક હતો � મેલ દ્વારા તેમના મતપત્રો પરત
કર� રહ્યા હતા, અથવા તેમને બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ અથવા મત ક�ન્દ્ર સ્થળે આપી જતાં હતા.
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મત ક�ન્દ્ર અને બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ સ્થાનો
§4005(a)(10)(B)
VCA મત ક�ન્દ્રો અને બેલેટ ડ્રોપ બોક્સના પ્લેસમેન્ટ અને સ્થળો માટ� િવસ્� ૃત િવગતવાર માપદં ડ અને
િસદ્ધાંતો સ્થાિપત કર� છે . નીચે જણાવેલ ચો�સ િવચારણાઓ અને જ��રયાતોને આધાર� મત ક�ન્દ્રો
અને બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ સ્થાનોની સ્થાપના કરવામાં આવી છે :
•

�હ�ર પ�રવહન સાથે િનકટતા

•

ઐિતહાિસક ર�તે વોટ-બાય-મેલનો ઓછો વપરાશ ધરાવતા સ�ુદાયો સાથે િનકટતા

•

વસ્તી ક�ન્દ્રો સાથે િનકટતા

•

ભાષા લ�ુમતી સ�ુદાયો સાથે િનકટતા

•

િવકલાંગ મતદારો સાથે િનકટતા

•

ઘર� � ુ વાહનોની મા�લક�ના નીચા દર ધરાવતા સ�ુદાયો સાથે િનકટતા

•

ઓછ� આવક ધરાવતા સ�ુદાયો સાથે િનકટતા

•

એવા પાત્ર મતદારોના સ�ુદાયો સાથે િનકટતા �ઓ મત આપવા માટ� ન�ધાયેલા નથી અને
તે જ �દવસે મતદાર ન�ધણીની એક્સેસની જ�ર પડ� શક� છે

•

ભૌગો�લક ર�તે અલગ વસ્તી સાથે િનકટતા

•

�ુલભ અને મફત પા�ક�ગની એક્સેસ

•

એક મતદાર� કાર અથવા �હ�ર પ�રવહન દ્વારા ક�ટલા �તર અને સમય માટ� �ુસાફર� કરવી
જોઈએ

•

એવા િવકલાંગ મતદારો માટ� વૈક�લ્પક પદ્ધિતઓની જ��રયાત �મના માટ� ટપાલ મતપત્ર
દ્વારા મતદાન કર�ું �ુલભ નથી

•

ટ્રા�ફક પેટનર્

•

�હ�ર અથવા ખાનગી �ુિનવિસ�ટ�ઓ અને કોલેજ ક�મ્પસ

મત ક�ન્દ્ર િસદ્ધાંત અને િવચારણાઓ
§4005(a)(10)(l)(vi)(l)
VCA એ ન�ધાયેલા મતદારોની સંખ્યાના આધાર� મત ક�ન્દ્રોની સંખ્યા ન�� કરવા માટ� એક િસદ્ધાંત
સ્થાિપત ક�ુ� છે . કાઉન્ટ�ઓએ પ્રત્યેક 50,000 ન�ધાયેલા મતદારો માટ� 11 �દવસ�ુ ં મત ક�ન્દ્ર અને દર
10,000 ન�ધાયેલા મતદારો માટ� 4 �દવસ�ુ ં મત ક�ન્દ્ર આપ�ુ ં આવશ્યક છે . VCA ફોમ્�ુલ
ર્ ા � મત
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ક�ન્દ્રોની લ�ુ�મ સંખ્યા સ્થાિપત કર� છે તે �ટં ૂ ણીના �દવસ પહ�લા 88 �દવસ પહ�લા �ુલ ન�ધાયેલા
મતદારો પર આધા�રત છે .
માચર્ 2020 ની પ્રાથિમક �ટં ૂ ણી માટ� , OCROV ને �ટં ૂ ણી �દવસ સ�હત 11 �દવસ માટ� �ુલ્લા
રાખવાના 32 મત ક�ન્દ્રો અને �ટં ૂ ણીના �દવસ સ�હત 4 �દવસ માટ� �ુલ્લા રાખવાના 161 મત ક�ન્દ્રો
પ્રદાન કરવા જ�ર� હતા. Orange કાઉન્ટ�એ �તે �ટં ૂ ણીના �દવસ સ�હત 11 �દવસ માટ� �ુલ્લા 38
મત ક�ન્દ્રો અને �ટં ૂ ણીના �દવસ સ�હત 4 �દવસ માટ� �ુલ્લા 189 મત ક�ન્દ્રો�ુ ં સંચાલન ક�ુ� હ�.ું મત
ક�ન્દ્રોની સંખ્યા વધારવાથી િસલ્વેરાડો અને ટ્રા�ુકો ક�ન્યોન �વા િવ�ુટા પડ�લા સ�ુદાયોમાં વધારાના
મત ક�ન્દ્રોની સ્થાપના સક્ષમ કરવામાં આવી હતી.
�મ �મ �ટણીનો
ંૂ
�દવસ ન�ક આવે છે , તેમ તેમ વ�ુ મતદાન મથકો વ�ુ સંખ્યામાં કાયર્રત થવાની
સાથે, મતદાન મથકો ક્રમશ: �ુલે છે . �ટં ૂ ણીના �દવસ સ�હત મતદાનના છે લ્લા ચાર �દવસ
દરિમયાન તમામ મત ક�ન્દ્રો સં� ૂણર્ કાયર્રત થાય છે . વ�ુમાં, મતદાનના પ્રથમ સાત �દવસ દરિમયાન
માત્ર ક�ન્દ્રના કાયર્રત કલાકો સવાર� 8 થી સાં� 5 વાગ્યા �ુધી છે . અને �મ �મ �ટં ૂ ણીનો �દવસ ન�ક
આવે છે તેમ તેમ તેમાં વધારો થતો �ય છે .
મત ક�ન્દ્રની ન્� ૂનતમ આવશ્યકતાઓ
OCROV તે �ુિનિ�ત કરવા માટ� સ�કડો સંભિવત �ુિવધાઓની ઓળખ કર� છે અને � ૂલ્યાંકન કર� છે ક�
તમામ મતદારો માટ� વ�ુ એક્સેસ અને �ુિવધા પ્રદાન કર� તે ર�તે સમગ્ર Orange કાઉન્ટ�માં સ્થળો�ુ ં
િવતરણ કરવામાં આવે છે .
મત ક�ન્દ્રોની �ુણવ�ા વધારવાના પ્રયાસ માટ�, OCROV એ લ�ુ�મ જ��રયાતો સ્થાિપત કર� છે �
કાયદામાં િનધાર્�રત જ��રયાતો ઉપરાંતની છે . મત ક�ન્દ્રોની પસંદગી િવકલાંગ મતદારોની �ુલભતા
અને ભાષાની જ��રયાતો, મતદાન ખંડ�ુ ં કદ, �ુિવધા ઉપલબ્ધતા અને �હ�ર પ્રિતસાદ પર આધા�રત
છે . OCROV મતદાર ડ�ટા, વસ્તી ડ�ટા અને અન્ય માપદં ડોનો ઉપયોગ સૌથી આદશર્ મત ક�ન્દ્રો સ્થાનો
પસંદ કરવા માટ� કર� છે .
મત ક�ન્દ્ર સ્થળ પસંદગી યોગ્યતા મોડ�લ
VCA ને મત ક�ન્દ્રોની સ્થાપના કરતી વખતે કાઉન્ટ�ઓને ચૌદ માપદં ડો ધ્યાનમાં લેવાની જ�ર છે .
OCROV સ્ટાફ� એક મત ક�ન્દ્ર અ�ુ�ૂળતા મોડ�લ બનાવ્�ુ ં છે , �માં તમામ જ�ર� માપદં ડોને ધ્યાનમાં
લઈને સૌથી વતર્માન ઉપલબ્ધ ભૌગો�લક અને વસ્તી િવષયક ડ�ટાને જોડવામાં આવે છે . મત ક�ન્દ્ર
અ�ુ�ૂળતા મોડ�લ ઇન્ટર� �ક્ટવ મેિપ�ગ �ૂલનો ઉપયોગ કર� છે � વપરાશકતાર્ને તમામ જ�ર�
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માપદંડોની િવ�ુદ્ધ કોઈપણ � ૂ�ચત સ્થાન શોધવા અને તે� ુ ં � ૂલ્યાંકન કરવાની મં�ૂર� આપે છે (પેજ 19
પર મત ક�ન્દ્ર અને બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ મેિપ�ગ �ૂલ �ુઓ).
�યાર� મત ક�ન્દ્ર અ�ુ�ૂળતા મોડ�લ જ�ર� માપદં ડોની સામે � ૂ�ચત સ્થાનો�ુ ં � ૂલ્યાંકન કરવાની ઝડપી
અને અસરકારક ર�ત � ૂર� પાડ� છે , તે મત ક�ન્દ્રના સ્થાનોને �ાં �િતમ સ્વ�પ આપવામાં આવશે તે
આપમેળે િનધાર્�રત કર�ું નથી. OCROV એ એકંદર �ુલભતા અને �ુિવધા ઉપલબ્ધતા �વી અન્ય
જ��રયાતોને પણ ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ.

મત ક�ન્દ્ર આકારણી મે�ટ્રક્સ
જ�ર� માપદં ડ ધ્યાનમાં લેવા ઉપરાંત,મત ક�ન્દ્ર આકારણી મે�ટ્રક્સ નો ઉપયોગ સ્થળો પસંદ કરવાના
અન્ય ઘણા તત્વોને ધ્યાનમાં લેવા માટ� કરવામાં આવે છે , � કાયદા દ્વારા જ�ર� ન હોવા છતાં, મત
ક�ન્દ્ર સ્થળની પસંદગી પ્ર�ક્રયાને અસર કર� છે . આ સ્થળ પસંદગી તત્વોના ક�ટલાક ઉદાહરણોમાં
પા�ક�ગની ઉપલબ્ધતા, મતદાન ખંડ�ુ ં કદ, �દર અને બહાર બંને જગ્યાએ, � ૂરતા પ્રકાશની
ઉપલબ્ધતા, અને � ૂ�ચત સ્થળના ભૌગો�લક િવસ્તારનો સમાવેશ થાય છે .
તમામ સંભિવત મત ક�ન્દ્રોને � ૂવર્-િનધાર્�રત સ્થળ પસંદગીના તત્વો �ુજબ સ્કોર આપવામાં આવે છે .
પ�રણામી સ્કોરનો ઉપયોગ કોઈ �ુિવધા મત ક�ન્દ્ર તર�ક� સેવા આપવા માટ� ક�ટલી યોગ્ય અથવા
અ�ુ�ચત હોઈ શક� તે ન�� કરવા માટ� થાય છે .
મત ક�ન્દ્ર �ુિવધા ભરતી પ્ર�ક્રયા
મત ક�ન્દ્રની ભરતી પ્ર�ક્રયા અગાઉની �ટં ૂ ણીઓનાં � ૂતકાળનાં મતદાન સ્થળોનાં િવશ્લેષણથી શ� થાય
છે . વ�ુમાં, દર� ક શહ�ર�ુ ં � ૂલ્યાંકન VCA જ��રયાતો અને વસ્તીના ડ�ટાનો ઉપયોગ કર�ને સમગ્ર દ� શમાં
મત ક�ન્દ્રોના ન્યાયી િવતરણને �ુિનિ�ત કરવા માટ� કરવામાં આવે છે . ભરતીના પ્રારં �ભક તબ�ામાં,
OCROV તમામ ઉપલબ્ધ �ુિવધાઓને ઓળખવા માટ� નગરપા�લકાના ભાગીદારો અને �હ�ર
એજન્સીઓ સાથે મળ�ને કામ કરશે.
પ્રારં �ભક િવશ્લેષણ અને � ૂલ્યાંકન તબ�ા પછ�, ઇ�ચ્છત મત ક�ન્દ્ર સ્થાનોની માસ્ટર � ૂ�ચ બનાવવામાં
આવે છે . દર� ક સ્થાનની સમીક્ષા કરવામાં આવે છે અને એ ન�� કરવા માટ� � ૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે
ક� તેઓ સ્થાિપત લ�ુતમ મત ક�ન્દ્રની જ��રયાતોને � ૂણર્ કર� છે ક� નહ�. � સ્થાનો ન્� ૂનતમ
જ��રયાતોને � ૂર� કરતી નથી તે ભરતી પ્ર�ક્રયામાંથી �ૂ ર કરવામાં આવે છે . મતદાન મથકની
કામગીર�ને સમાવવા માટ� સક્ષમ ન હોય તેવા સ્થળોના ઉદાહરણો ખાનગી રહ�ઠાણો અને મતદાનની
ઓછ� ઉપયોગી જગ્યા ધરાવતા સ્થળો છે . એવી �ુિવધાઓ � ન્� ૂનતમ જ��રયાત � ૂણર્ કરતી હોય
તેને ભરતી પ્ર�ક્રયામાં સમીક્ષાના આગામી સ્તર પર આગળ વધારવામાં આવે છે .
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સંચાલનના �દવસો અને કલાકો સાથે સંભિવત મત ક�ન્દ્રોની યાદ�
§4005(a)(10)(l)(vi)(III), §4005(a)(10)(l)(vi)(VI)
મત ક�ન્દ્રના સ્થળોને �હ�ર પ્રિતસાદ અને કાયદા દ્વારા આવશ્યક જ�ર�યાતોના સંયોજન સાથે પસંદ
કરવામાં આવે છે . પસંદ કર� લા મતદાન મથકોની �િતમ યાદ� મતદાર મા�હતી માગર્દિશ�કા (VIG) માં
સમાવવામાં આવેલ છે અને OCROV ની વેબસાઇટ ocvote.com પર ઉપલબ્ધ છે .
�ુટણીના
ં
�દવસના દસ �દવસ પહ�લા શ� થતા, પસંદગીના મત ક�ન્દ્રો િનયિમત કામકાજના કલાકો
દરિમયાન સવાર� 8:00 થી સાં� 5:00 વાગ્યા �ુધી �ુલ્લા રહ� છે . મતદાનના છે લ્લા ક�ટલાક �દવસો
દરિમયાન, તમામ મત ક�ન્દ્રો સવાર� 8:00 થી રાત્રે 8:00 �ુધી અને �ટં ૂ ણીના �દવસે સવાર� 7:00 થી
8:00 વાગ્યા �ુધી �ુલ્લા રહ� છે . 11 �દવસ અને 4 �દવસના સ્થાનોની � ૂ�ચના ન� ૂના માટ� પ�રિશષ્ટમાં
� ૃષ્ઠ 80 �ુઓ. દર� ક �ટં ૂ ણી, OCROV ocvote.com/votecenter પર મત ક�ન્દ્રોની યાદ� પ્રકાિશત કર�
છે .
મત ક�ન્દ્ર લેઆઉટ
§4005(a)(10)(l)(vi)(XI)
બધા મત ક�ન્દ્રો બ�ુિવધ ઇલેક્ટ્રોિનક ચેક-ઇન સ્ટ� શનોથી સજ્જ છે �નાથી મત ક�ન્દ્રના કમર્ચાર�ઓ
મતદારની ઓળખ ઝડપથી અને સરળતાથી કર� શક� છે . મત ક�ન્દ્રો પર, મતદાર આ કરવા માટ� સક્ષમ
છે :
•

�બ� મત આપી શકશે અથવા વોટ-બાય-મેલ મતપત્ર નાખી શકશે;

•

�ુલભ મતપત્ર મા�ક�ગ ઉપકરણનો ઉપયોગ કર� શકશે � િવકલાંગ મતદારોને સ્વતંત્ર
ર�તે મત આપવા માટ� પરવાનગી આપે છે ;

•

�રપ્લેસમેન્ટ મતપત્ર મેળવ�ુ;ં

•

ભાષા સહાય મેળવવી; અને

•

મત આપવા માટ� ન�ધણી કરાવવી અથવા ન�ધણીની મા�હતી અપડ�ટ કરવી.

OCROV દર� ક મત ક�ન્દ્ર માટ� અનન્ય 2D અને 3D સ્ક�લ લેઆઉટ બનાવે છે એ �ુિનિ�ત કરવા માટ� ક�
તમામ મતદાન સાધનો એવી ર�તે � ૂકવામાં આવ્યા છે �થી મતદાર સ્વતંત્ર ર�તે અને ખાનગી ર�તે
તેમના મતપત્રને �ચ�હ્નત કર� શક� છે . લેઆઉટ મતદારોની �ુલભતાની જ��રયાતો પ્રત્યે સંવેદનશીલ
હોવા જોઈએ અને દર� ક સ્થાનના િવિવધ આકારો અને �મના કદને સમાવવા માટ� ગોઠવવામાં આવવા
જોઈએ. દર� ક મત ક�ન્દ્ર માટ� િવિશષ્ટ િવિવધ સ્પષ્ટ�કરણોના આધાર� , ચેક-ઇન સ્ટ� શનો અને મતપત્ર
મા�ક�ગ ઉપકરણોની સંખ્યા બદલાશે. (ન� ૂનાના લેઆઉટ માટ� પ�રિશષ્ટોમાં � ૃષ્ઠ 78 �ુઓ).
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દર� ક મત ક�ન્દ્ર લેઆઉટમાં ત્રણ સ્ટ� શનોનો સમાવેશ થાય છે :
•

ચેક-ઇન સ્ટ�શન: અહ� મતદારો મત આપવા માટ� ન�ધણી કરાવી શક� છે , �રપ્લેસમેન્ટ
મતપત્ર મેળવી શક� છે , વોટ-બાય-મેલ મતપત્ર આપી શક� છે અને સહાય માટ� િવનંતી કર�
શક� છે

•

મત સ્ટ�શન: અહ� મતદારો પોતાની પસંદગી �ુજબ ખાનગી અને સ્વતંત્ર ર�તે �ુર�ક્ષત
મતદાન � ૂથમાં અથવા મતપત્ર મા�ક�ગ ઉપકરણમાં �ચ�હ્નત કર� છે

•

સ્ક�ન સ્ટ�શન: અહ� મતદારો �ુર�ક્ષત સ્ક�ન સ્ટ� શનમાં મતપત્ર જમા કર� છે અને તેમ�ુ ં "I
Voted" સ્ટ�કર મેળવે છે
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મત ક�ન્દ્રના કમર્ચાર�ઓની સંખ્યા
§4005(a)(10)(l)(vi)(IX)
મત ક�ન્દ્રના કમર્ચાર�ઓની �દા�જત જ��રયાત 11-�દવસ અને 4-�દવસના મત ક�ન્દ્રોની સંખ્યા, મત
ક�ન્દ્રની અપે�ક્ષત ક્ષમતાના સંબધ
ં માં ચેક-ઇન સ્ટ� શનોની સંખ્યા પર આધા�રત છે . જ�ર� મત ક�ન્દ્રના
કમર્ચાર�ઓની સંખ્યાના �દાજની ગણતર� કોઈપણ મત ક�ન્દ્રમાં જ�ર� સાત કમર્ચાર�ઓની સર� રાશ
અને સ્થાન દ�ઠ એક સંચાલકના આધાર� કરવામાં આવે છે . વોટ-બાય-મેલ ડ્રાઇવ-�ુ સ્થાનો તર�ક�
ઓળખાતા ક�ટલાક સ્થળોએ સંચાલનમાં સહાયતા માટ� વધારાના 2-3 કમર્ચાર�ઓની જ�ર હતી.
સર� રાશ ર�તે એ�ુ ં માનવામાં આવે છે ક� કોઈ પણ મત ક�ન્દ્રમાં જ�ર� સ્ટાફની સંખ્યામાં તફાવત હોઈ
શક� છે .
મત ક�ન્દ્રનો પ્રકાર

િશફ્ટનો પ્રકાર

િશફ્ટ �ુજબ �દા�જત જ��રયાત

11 �દવસ

� ૂણર્ િશફ્ટ

38 x 5 =

190

4 �દવસ

� ૂણર્ િશફ્ટ

150 x 3 =

450

11 �દવસ

�િશક િશફ્ટ

38 x 4 =

152

4 �દવસ

�િશક િશફ્ટ

150 x 8 =

1,200

�ુ લ �દા�જત જ��રયાત

1,992
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બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ િસદ્ધાંત અને િવચારણાઓ
§4005(a)(10)(l)(vi)(II)
VCA ને કાઉન્ટ�ઓને દર� ક 15,000 ન�ધાયેલા મતદારો માટ� ઓછામાં ઓ�ં એક બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ
સ્થાન પ્રદાન કરવાની જ�ર છે . મતદાર ન�ધણી ડ�ટા�ુ ં િવશ્લેષણ દર� ક શહ�ર અને અસંગ�ઠત
િવસ્તારોમાં જ�ર� બેલેટ ડ્રોપ બોક્સની �દા�જત સંખ્યા ન�� કરવા માટ� કરવામાં આવે છે . OCROV
એ સમગ્ર Orange કાઉન્ટ�માં 116 બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ લગાવ્યા છે .
કોઈપણ સંભિવત બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ સ્થાનો�ુ ં સંશોધન કરતી વખતે ન્� ૂનતમ માપદં ડ ધ્યાનમાં
લેવામાં આવે છે અને તે� ુ ં � ૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે . એવા બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ સ્થળો � મતદારોને
તેમના મતપત્રોને �ુર�ક્ષત ર�તે અને અ�ુ�ૂળ ર�તે છોડ� દ� વા માટ� વધારાના િવકલ્પો � ૂરા પાડ� છે તેને
પ્રથમ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે . �યાર� બેલટ
ે ડ્રોપ બોક્સના સ્થાનો પર � ૂકવામાં આવતા હોય ત્યાર� ,
હાલના �ુરક્ષા ક�મેરા કવર� જ સાથે સ્થાનો ઓળખવા માટ� શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરવામાં આવે છે .
બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ માટ� ન્� ૂનતમ આવશ્યકતાઓ
§4005(a)(10)(l)(vi)(VI)
VCA ની ન્� ૂનતમ આવશ્યકતાઓ ઉપરાંત, California સેક્ર�ટર� ઓફ સ્ટ� ટ (SOS) �ુલભતા અને
ભાષાની જ��રયાતો �વા વધારાના િનયમો � ૂરા પાડ� છે . બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ બેલેટ ડ્રોપ બોક્સના
ગ્રા�ફક્સમાં સમાિવષ્ટ કા� ૂની ભાષા પ્રદાન કરવા સાથે �ડઝાઇન કરવામાં આવેલ છે . ભિવષ્યની
િવચારણામાં િવકલાંગ મતદારોને મદદ કરવા માટ� વધારાની �ુિવધાઓ ઉમેરવાની સંભાવનાનો
સમાવેશ થઈ શક� છે , �મ ક� બ્રેઇલ અથવા સ્પશ��ન્દ્રય �દશાિનદ� શક સંક�ત, અને OCROV િવકલાંગતા
સ�ુદાય ભાગીદારો સાથે ભિવષ્યના િવચારણા માટ� શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો�ુ ં સંશોધન કરવા માટ� કામ કરશે.
સંભિવત સ્થાનની વ્યવહા�રકતા િવગતવાર આકારણી દ્વારા િનધાર્�રત લ�ુ�મ �ુલભતા
આવશ્યકતાઓને � ૂણર્ કરવા પર પણ આધા�રત છે .
સમગ્ર કાઉન્ટ�માં સ્થાિપત તમામ બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ લોકો માટ� �ટં ૂ ણીના �દવસના 29 �દવસ પહ�લા
�દવસના 24 કલાક, અઠવા�ડયાના 7 �દવસો માટ� શ� થાય છે . બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ �હ�ર સ્થળોએ
બહારના ઉપયોગ માટ� રચાયેલ છે , �માં િનવારક �ુરક્ષા પગલાંઓ �મ ક� તોડફોડ િવરોધી કો�ટ�ગ,
ફાયર સપ્રેસન િમક�િનઝમ્સ અને કસ્ટમ �ડઝાઇન �ુર�ક્ષત બેલેટ કલેક્શન બેગ શામેલ છે .
બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ અ�ુ�ૂળતા મોડ�લ
OCROV સ્ટાફ� એક મત ક�ન્દ્ર અ�ુ�ૂળતા મોડ�લ બનાવ્�ુ ં છે , �માં તમામ જ�ર� માપદં ડોને ધ્યાનમાં
લઈને સૌથી વતર્માન ઉપલબ્ધ ભૌગો�લક અને વસ્તી િવષયક ડ�ટાને એક સાથે ધ્યાનમાં લેવામાં
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આવ્યા છે . મત ક�ન્દ્ર અ�ુ�ૂળતા મોડ�લ ઇન્ટર� �ક્ટવ મેિપ�ગ �ૂલનો ઉપયોગ કર� છે � વપરાશકતાર્ને
તમામ જ�ર� માપદં ડ અને ચો�સ િનયમોની િવ�ુદ્ધ કોઈપણ � ૂ�ચત સ્થાન શોધવા અને તે� ુ ં � ૂલ્યાંકન
કરવાની મં�ૂર� આપે છે (� ૃષ્ઠ 19 પર મત ક�ન્દ્ર અને બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ મેિપ�ગ �ૂલ �ુઓ).
�યાર� મત ક�ન્દ્ર અ�ુ�ૂળતા મોડ�લ જ�ર� માપદં ડોની સામે � ૂ�ચત સ્થાનો�ુ ં � ૂલ્યાંકન કરવાની ઝડપી
અને અસરકારક ર�ત � ૂર� પાડ� છે , તે મત ક�ન્દ્રના સ્થાનો �ાં સ્થાિપત થાય છે તે આપમેળે િનધાર્�રત
કર�ું નથી.

બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ આકારણી મે�ટ્રક્સ
જ�ર� માપદં ડ ધ્યાનમાં લેવા ઉપરાંત, બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ આકારણી મે�ટ્રક્સનો ઉપયોગ સ્થળો પસંદ
કરવાના અન્ય ઘણા તત્વોને ધ્યાનમાં લેવા માટ� કરવામાં આવે છે , � કાયદા દ્વારા જ�ર� ન હોવા
છતાં, મત ક�ન્દ્ર સ્થળની પસંદગી પ્ર�ક્રયાને અસર કર� છે . આ સ્થળ પસંદગી તત્વોના ક�ટલાક
ઉદાહરણોમાં આ સમાવેશ થાય છે , ઓનસાઇટ �ુરક્ષા ક�મેરાની હાજર�, મતપત્ર સંગ્રહ ટ�મ માટ� �ૂંકા
ગાળાની/કામચલાઉ પા�ક�ગ જગ્યાની ઉપલબ્ધતા અને � ૂ�ચત સ્થળ પર � ૂરતા પ્રકાશની ઉપલબ્ધતા.
બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ સ્થાન ભરતી પ્ર�ક્રયા
એક મા�હતીપ્રદ માક� �ટ�ગ પેક�ટ િવકસાવવામાં આવ્�ું છે �માં મતદારોના ર�જસ્ટ્રાર Neal Kelley નો
પત્ર અને સ્પષ્ટ�કરણો, અપેક્ષાઓ અને વારં વાર � ૂછાતા પ્ર�ો પર મા�હતીપ્રદ મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સ
ફ્લાયરનો સમાવેશ થાય છે . બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ પ્ર�ક્રયા િવશે િવગતવાર મા�હતી આપવા માટ� પેક�ટનો
ઉપયોગ સંભિવત સ્થળો �ુધી પહ�ચવા માટ� કરવામાં આવે છે . પેક�ટમાં બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ કરારનો
સમાવેશ કર� છે �થી તમામ પક્ષોને � ૂિમકાઓ અને જવાબદાર�ઓની સ્પષ્ટ સમજણ હોય.
સ્થળ સાઇટ પર બેલેટ ડ્રોપ બોક્સને સમથર્ન આપી શકાય ક� ક�મ તે ન�� કરવા માટ� અગાઉના
મતદાન સ્થળની સાઇટની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. સંભિવત મત ક�ન્દ્ર સ્થળની પસંદગીઓ સાથે
એકસાથે કામ કરતા, િવિવધ બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ સ્થાનોની ઓળખ કરવામાં આવી છે � મતદારોને
મતપત્ર પરત કરવાના વધારાના િવકલ્પો � ૂરા પાડ� છે . આ ઉપરાંત, શહ�રના સ્થળો, કાઉન્ટ�ના સ્થળો,
લાઇબ્રેર�ઓ અને અન્ય �હ�રમાં ઉપલબ્ધ સ્થળોની સમીક્ષા કરવામાં આવી છે અને સંભિવત બેલેટ
ડ્રોપ બોક્સ સ્થાનો તર�ક� તે� ુ ં � ૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્�ુ ં છે . OCROV એ ઘણા �ણીતા �ટક ખર�દ�
ક�ન્દ્રો અને ખાનગી િમલકત મા�લકો સાથે બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ સ્થાિપત કરવા માટ� ભાગીદાર� કર� છે .
દર� ક સંભિવત બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ સ્થળની યોગ્યતા અને �ુલભતા ન�� કરવા માટ� સ્થળની
આકારણીમાંથી પસાર થાય છે . એકવાર સ્થળને બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ માટ� વ્યવહા�ુ માનવામાં આવે,
પછ� OCROV સ્ટાફ સ્થળ પર બેલેટ ડ્રોપ બોક્સને સ્થાિપત કરવાના �િતમ િનધાર્રણ માટ� સ્થળના
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ભા�ૂત, િમલકત મેનેજમેન્ટ કંપની અને/અથવા િમલકતના મા�લક સાથે કામ કર� છે . તમામ
સ�ુદાયોમાં અ�ુ�ૂળતા, દ�ધાર્�ષ્ુ ય અને �દા�જત � ૃ�દ્ધ ન�� કરવા માટ� તમામ વતર્માન બેલેટ ડ્રોપ
બોક્સ સ્થાનો�ુ ં સતત િવશ્લેષણ અને સમીક્ષા કરવામાં આવે છે .
સંચાલનના �દવસો અને કલાકો સાથે સંભિવત બેલેટ ડ્રોપ બોક્સની યાદ�
§4005(a)(10)(l)(vi)(IV), §4005(a)(10)(l)(vi)(VII)
OCROV પાસે હાલમાં સમગ્ર કાઉન્ટ�માં 116 બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ છે અને ભિવષ્યના કોઈપણ સંભિવત
વધારાઓ અથવા સ્થાનાંતરણ માટ� ડ�ટા, નકશા અને વલણોનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે .
બેલેટ ડ્રોપ બોક્સના સ્થળોને �હ�ર પ્રિતસાદ અને કાયદા દ્વારા આવશ્યક જ�ર�યાતોના સંયોજન સાથે
પસંદ કરવામાં આવશે. તમામ બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ �ટં ૂ ણી �દવસ સ�હત 30 �દવસ માટ� �ુલ્લા રહ� છે ,
અને દરરોજ 24 કલાક, અઠવા�ડયાના 7 �દવસ �ટં ૂ ણીના �દવસે રાત્રે 8:00 વાગ્યા �ુધી ઉપલબ્ધ છે .
બધા સ્થાિપત કર� લ બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ સ્થાનોની � ૂ�ચ માટ� પ�રિશષ્ટમાં � ૃષ્ઠ 85 �ુઓ. સ્થાિપત બેલેટ
ડ્રોપ બોક્સની �િતમ યાદ� VIG માં સમાવવામાં આવેલ છે અને OCROV ની વેબસાઇટ પર
ocvote.com/votecenter પર અપડ�ટ કરવામાં આવી છે .

મત ક�ન્દ્ર અને બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ સ્થાનો� ંુ મેિપ�ગ �ૂલ
મત ક�ન્દ્રો અને બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ માટ� સ્થળો પસંદ કરવામાં મદદ કરવા માટ� , એજન્સીના GIS
િવભાગે અ�ુ�ૂળતા મોડ�લ અને વેબ મેિપ�ગ �ૂલ બનાવ્�ુ ં છે . VCA દ્વારા િનધાર્�રત માગર્દિશ�કાના
માળખાનો ઉપયોગ કર�ને, OCROV સ્ટાફ દ્વારા િનધાર્�રત ડ�ટા-િવિશષ્ટ માપદં ડ અને ભૌગો�લક
મા�હતી પ્રણાલી (GIS) ટ�કનોલો�નો ઉપયોગ કર�ને, Orange કાઉન્ટ�ના તમામ િવસ્તારોમાં મત
ક�ન્દ્રો બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ સ્થાનોને હોસ્ટ કરવા માટ� અ�ુ�ૂળતા �ડગ્રી ગ્રેડ કરવા માટ� એક �ુસગ
ં તતા
મોડ�લ બનાવવામાં આવ્�ું હ�ુ.ં
તેને પ�ર� ૂણર્ કરવા માટ� , સમગ્ર કાઉન્ટ�ને આવર� લેવા માટ� સેલ ગ્રીડ વ્� ૂહરચના બનાવવામાં આવી
હતી, અને પછ� આ �ગ્રડ સેલને VCA માં િનધાર્�રત જ��રયાતોને લગતા સ્થળલક્ષી ડ�ટા સાથે
જોડવામાં આવ્યા હતા. િવિવધ �હ�ર સંસ્થાઓમાંથી ડ�ટા એકત્ર કરવામાં આવ્યો હતો અને તેમાં
પ�રવહન, વસ્તી ગીચતા, મતદાર ન�ધણી અને મતદાન પેટનર્, ભાષા િવનંતીઓ, િવકલાંગતા અને
આવક �વા િવષયો આવર� લેવામાં આવ્યા હતા. OCROV સ્ટાફ� તમામ ડ�ટા અને જ��રયાતો�ુ ં
િવશ્લેષણ ક�ુ� અને VCA જ��રયાતોની યાદ�માં પ્રાથિમકતાઓ ન�� કરવા માટ� ર� �ન્ક�ગ િસસ્ટમ
બનાવી હતી. એકવાર અગ્રતાની જ��રયાતો ન�� થઈ ગઈ પછ�, એક અલ્ગો�રધમ બનાવવામાં
આવ્�ું �ણે તમામ ડ�ટા�ુ ં સંકલન ક�ુ� અને કાઉન્ટ�ના દર� ક �ગ્રડ સેલ માટ� "સ્કોર" તૈયાર
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કય�. પ�રણામી "સ્કોર" નો ઉપયોગ સમગ્ર કાઉન્ટ�માં મત ક�ન્દ્રો અને બેલેટ ડ્રોપ બોક્સની
જ��રયાતોની અગ્રતા ન�� કરવા માટ� બેઝલાઇન તર�ક� કરવામાં આવે છે .
પ્ર�ક્રયામાં વ�ુ મદદ કરવા માટ� , VCA ની જ��રયાતોને પહ�ચી વળવા માટ� ઉપયોગમાં લેવાતા
ડ�ટાના સ્તરો, તેમના "સ્કોસર્" સાથે પ�રણામી ગ્રીડ સેલ વ્� ૂહરચના, અને આકાર્ઇવ કર� લા મતદાન
સ્થાનો, �હ�ર માળખાક�ય �ુિવધાઓ અને સ�ુદાય સ્થળોના આધાર� સંભિવત મત ક�ન્દ્ર અને બેલેટ
ડ્રોપ બોક્સ સ્થાનો દશાર્વવા માટ� એક ઇન્ટર� �ક્ટવ વેબ મેિપ�ગ �ૂલ બનાવવામાં આવ્�ુ ં હ�ુ.ં આ �ૂલ
હાલના ડ�ટાની શોધખોળ, નવા સ્થળો પ્રસ્તાિવત કરવા, સ્થળ પસંદગી પ્ર�ક્રયાની પ્રગિતને ટ્ર� ક કરવા
અને �ણકાર િનણર્યો લેવાની મં�ૂર� આપે છે .
કાયર્પ્રણાલી
VCA માગર્દિશ�કાના માળખાનો ઉપયોગ કર�ને, OCROV સ્ટાફ દ્વારા િનધાર્�રત ડ�ટા-િવિશષ્ટ માપદં ડ
અને GIS ટ�કનોલો�નો ઉપયોગ કર�ને, મત ક�ન્દ્રો અને બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ સ્થાનો�ુ ં આયોજન કરવા
માટ� કાઉન્ટ�ના તમામ િવસ્તારો માટ� તમામ ફર�જયાત માપદં ડોની પ�ર� ૂણર્તામાં �ુસગ
ં તતાની
�ડગ્રી�ુ ં પ્રિતિનિધત્વ કરવા માટ� અ�ુ�ૂળતા મોડ�લ બનાવવામાં આવ્�ુ ં છે .
o 500 'ગ્રીડ વ્� ૂહરચના બનાવો � કાઉન્ટ�ને એક �ુસગ
ં ત કદના અલગ િવસ્તારોમાં વહ�ચે છે .

ઉપલબ્ધ ડ�ટાના સ્થળલક્ષી �રઝોલ્�ુશન, કાઉન્ટ�નો �ુલ સપાટ� િવસ્તાર અને OCROV સ્ટાફ
દ્વારા િવશ્લેષણ માટ� ગ્રેન્�ુલા�રટ�ના ઇ�ચ્છત સ્તર�ુ ં િવશ્લેષણ કર�ને ગ્રીડ સેલ�ુ ં કદ ન��
કરવામાં આવ્�ું હ�ુ.ં

o ઓવરલે અને સ્થાિનક ર�તે ડ�ટાની પ્રમા�ણત વ્� ૂહરચના બનાવવા માટ� મતદાર ન�ધણી
ર� કોડર્ , વસ્તી િવષયક ડ�ટા અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડ�ટાને ગ્રીડમાં જોડવામાં આવે છે .
o મત ક� ન્દ્ર �ુિવધા ભરતીની મા�હતી આપવા માટ� માપદં ડોની ઉચ્ચ, મધ્યમ અને નીચી પ�ર� ૂણર્તા
ઓળખવાનો માગર્ સ્પષ્ટ કરવા માટ� ડ�ટાના દર� ક સ્તરમાં ડ�ટા � ૂલ્યો માટ� િસસ્ટમ બનાવો.

વેબસાઇટ પર સ્થળ પસંદગી માટ� � ૂચન ફોમર્
� ૂલ્યાંકન માટ� મત ક�ન્દ્ર અને બેલેટ ડ્રોપ બોક્સના સ્થાનોની પસંદગી કરવાની બી� ર�ત છે મત
ક�ન્દ્રની વેબસાઈટ પર ઓનલાઈન સ્થળ � ૂચન ફોમર્ ocvote.com/votecenter દ્વારા મળે લ �હ�ર
પ્રિતસાદ છે . આ �હ�ર જનતાને �ુિવધા�ુ ં નામ, સરના�ુ ં અને સ્થાન � ૂચવવા માટ� � ુ ં કારણ પ્રદાન
કરવાની મં�ૂર� આપે છે . OCROV ભિવષ્યની �ટં ૂ ણીઓ માટ� મત ક�ન્દ્રો અને મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સ
�ાં સ્થાપવા જોઈએ તેના પર લોકો પાસેથી � ૂચનો અને ભલામણ એકિત્રત કરવા�ુ ં અને સમીક્ષા
કરવા�ુ ં ચા�ુ રાખશે.
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િવકલાંગ મતદારો માટ� સેવાઓ
§4005(a)(10)(l)(vi)(X)
Orange કાઉન્ટ� િવકલાંગ મતદારોને �ુર�ક્ષત, સ્વતંત્ર અને �ુલભ મત ક�ન્દ્રનો અ�ુભવ આપવા
પ્રિતબદ્ધ છે . OCROV િવકલાંગ મતદારોને આના દ્વારા સમથર્ન આપે છે :
•

તમામ પસંદ કર� લા મત ક�ન્દ્રો �ુલભતા જ��રયાતોને � ૂણર્ કર� છે તેની ખાતર� કરવી

•

વતર્માન �ુલભતા-સમિથ�ત તકનીક સાથે મતદાન પ્રણાલીનો ઉપયોગ

•

ઘર� થી સ્વતંત્ર ર�તે મતદાન કરવાની ક્ષમતા વધારવી

•

દર� ક મત ક�ન્દ્ર પર વચ્�ુઅ
ર્ લ ASL અથર્ઘટન � ૂ�ું પાડ�ુ ં

દર� ક મત ક�ન્દ્રની �ુલભતા સમીક્ષાને સરળ બનાવવા માટ�, OCROV એ California સેક્ર�ટર� ઓફ સ્ટ� ટ
પો�લ�ગ પ્લેસ એક્સેિસ�બ�લટ� ચેક�લસ્ટને ઇલેક્ટ્રોિનક ડ�ટા ભેગા કરવાના સાધનમાં �પાંત�રત ક�ુ� છે
�નો ઉપયોગ ક્ષેત્રમાં હોય ત્યાર� મોબાઇલ ઉપકરણો પર થઈ શક� છે . OCROV ની મત ક�ન્દ્ર �ુલભતા
ચેક�લસ્ટનો ઉપયોગ મત ક�ન્દ્રોને ઓળખવા અને � ૂલ્યાંકન કરવા માટ� થાય છે .
�ુલભતા આવશ્યકતાઓ�ુ ં પાલન કરવા માટ� , મત ક�ન્દ્ર �ુલભતા સવ�ક્ષણની િનયિમત સમીક્ષા
કરવામાં આવે છે , અને અપડ�ટ કરવામાં આવે છે . �ુલભતા સવ�ક્ષણ સમીક્ષામાં �હ�ર પ�રવહનથી
�ુસાફર�ના માગ�ની �ડાણ� ૂવર્કની તપાસ, મહ�મ �ુલભ પા�ક�ગ જગ્યાઓ ધરાવતા સ્થળો શોધવા
અને કબર્ ર� મ્પના પ્રકારો વચ્ચે તફાવત ધરાવતા પ્ર�ોનો સમાવેશ થાય છે .

VIGs અને VBM � ૂચનાઓમાં સમાિવષ્ટ િવકલાંગ મતદારો માટ�ની સેવાઓ માટ�ની મા�હતી
§4005(a)(8)(B)(i)(IV)
VIG માં િવકલાંગ મતદારો ક�વી ર�તે સહાયની િવનંતી કર� શક� છે , Disability Rights California’s
Voting Hotline નો ફોન નંબર, કબર્સાઇડ મતદાન મા�હતી અને કોઈપણ સામાન્ય પ્ર�ો માટ�
OCROV નો સંપકર્ ક�વી ર�તે કરવો તે �ગેની મા�હતી શામેલ થાય છે . વ�ુમાં, VIG એ સ્પષ્ટ કર� છે ક�
મતપત્રક �ચ�હ્નત કરવામાં અસમથર્ મતદાર મતદાનમાં સહાય માટ� બે વ્ય�ક્ત લાવી શક� છે . VIG
મતદારો માટ� �રમોટ �ુલભ VBM મતપત્રની િવનંતી કરવા માટ� પ્રીપેડ ટપાલ સાથેના પોસ્ટકાડર્ નો
પણ સમાવેશ કર� છે .
VBM � ૂચનો મતદારોને �ુલભ ફોમ�ટમાં �ટં ૂ ણી સામગ્રીની િવનંતી કરવાની ઉપલબ્ધતા િવશે �ણ
કર� છે .
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ુ ભ મા�હતી વેબસાઇટ પર પોસ્ટ કરવી
�લ
§4005(a)(10)(l)(i)(IV), §4005(a)(8)(B)(ii)
OCROV વેબસાઈટ તમામ મતદારોને �ુલભ ફોમ�ટમાં મા�હતી � ૂર� પાડ� છે . વેબસાઇટ
પ્રિતભાવશીલ, સ્ક્ર�ન ર�ડસર્ સાથે �ુસગ
ં ત અને નેિવગેટ કરવા માટ� સરળ છે તેની ખાતર� કરવા માટ�
ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવ્�ું છે .
વેબસાઇટ મતદારોને �ટં ૂ ણી પ્ર�ક્રયા, મતદાન માટ� ન�ધણી, VCA કાયદો અને �ટં ૂ ણી પ્રશાસન
યોજના (EAP) સંબિં ધત મા�હતી � ૂર� પાડ� છે . વેબસાઇટ િવકલાંગ મતદારોને ઉપલબ્ધ સેવાઓ
િવશેની મા�હતી પણ પ્રદાન કર� છે , �માં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે :
•

મત ક�ન્દ્ર અને બેલેટ ડ્રોપ બોક્સની �ુલભતા

•

મતપત્ર �ચ�હ્નત કરવાના ઉપકરણો

•

કબર્સાઇડ મતદાન

•

િવકલાંગ મતદારો માટ� સંસાધનો

•

�ૂ રસ્થ �ુલભ VBM મતપત્રની િવનંતી

વેબસાઇટમાં િવકલાંગ મતદારો માટ� ઉપલબ્ધ સેવાઓના પ્રકારો, મત ક�ન્દ્રો પર કઈ સેવાઓ મેળવી
શકાય છે તે િવશેની અને અન્ય મા�હતીનો સમાવેશ થાય છે . તેમાં �ુલભ ફોમ�ટમાં મત ક�ન્દ્રો અને
બેલેટ ડ્રોપ બોક્સની યાદ� પણ સામેલ કરવામાં આવે છે .

િવકલાંગ મતદાર ક�વી ર�તે VBM, RAVBM અથવા �રપ્લેસમેન્ટ મતપત્રની િવનંતી કર� શક� છે
§4005(a)(5), §4005(a)(10)(l)(ii)
મત ક�ન્દ્રોમાં જવાની સાથે, િવકલાંગ વ્ય�ક્ત વેબસાઇટ મારફતે, ઇમેઇલ દ્વારા, ફોન દ્વારા, લે�ખત સ્વ�પે
અથવા OCROV ઓ�ફસમાં �બ�માં VBM, RAVBM, અથવા �રપ્લેસમેન્ટ બેલેટની િવનંતી કર� શક� છે .
આ િવકલ્પો ઉપરાંત, મતદારો કોઈપણ મત ક�ન્દ્ર પર �બ�માં VBM અથવા �રપ્લેસમેન્ટ બેલેટની િવનંતી
પણ કર� શકશે અને દર� ક VIG સાથે સમાિવષ્ટ પોસ્ટ-પેઇડ પોસ્ટકાડર્ દ્વારા RAVBM ની િવનંતી કર� શકશે.

�રમોટ એક્સેિસબલ વોટ-બાય-મેઇલ
§4005(a)(8)(B)(i)(IV)
Orange કાઉન્ટ�ના ન�ધાયેલા િવકલાંગ મતદારો �રમોટ એક્સેિસબલ વોટ-બાય-મેલ (RAVBM)
પ્રણાલી સાથે જોડાઈને ડાઉનલોડ કર� શકાય તેવા મતપત્રની િવનંતી કર� શક� છે . RAVBM િવકલાંગ
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મતદારોને ઇલેક્ટ્રોિનક ર�તે મોકલવા માટ� VBM મતપત્રની િવનંતી કરવાની ક્ષમતા � ૂર� પાડ� છે .
ઇલેક્ટ્રોિનક મતપત્ર મતદારના કમ્પ્�ુટર પર ડાઉનલોડ થાય છે , મતદારની પોતાની સહાયક
તકનીકનો ઉપયોગ કર�ને �ચ�હ્નત કર� શકાય છે અને પછ� છાપવામાં આવે છે . આ મતપત્ર પછ�
કોઈપણ VBM મતપત્રની �મ જ પરત કર� શકાય છે ; મેલ મારફતે, બેલેટ ડ્રોપ બોક્સમાં; અથવા
કોઈપણ મત ક�ન્દ્ર પર � ૂકવામાં આવે છે . RAVBM પોટર્ લ મતદારોને VBM પેક�ટમાં � ૂરા પાડવામાં
આવેલા પરત કરવાના પર�બડ�યામાં ભર� લા RAVBM મતપત્ર પરત કરવાની � ૂચના આપે છે . પરત
કરવાની � ૂચનાઓ VIG માં પણ ઉપલબ્ધ છે .

ુ ભ મતપત્ર મા�ક�ગ ઉપકરણોનો પ્રકાર અને સંખ્યા
�લ
§4005(a)(2)(B), §4005(a)(4)(D), §4005(a)(10)(l)(vi)(X)
બધા Orange કાઉન્ટ� મત ક�ન્દ્રો ઓછામાં ઓછા ત્રણ �ુલભ મતપત્ર મા�ક�ગ ઉપકરણોથી સજ્જ છે , �માં
મતદાન ખંડના કદ અને મતદારની જ��રયાતોને આધાર� ઉપકરણોની સંખ્યા વધારવાનો િવકલ્પ છે .
મતદાર ટચ સ્ક્ર�ન �ડસ્પ્લે, ઓ�ડયો સ્પશ��ન્દ્રય ઉપકરણ અથવા પોતાની સહાયક ટ� કનોલો�નો
ઉપયોગ કર�ને તેમના મતપત્રને �ચ�હ્નત કર� શક� છે . �ુલભ મતપત્ર મા�ક�ગ ઉપકરણો િવકલાંગ
મતદારોને સ્વતંત્ર મતદાનનો અ�ુભવ આપે છે . તમામ મતદારોને ખાનગી અને સ્વતંત્ર ર�તે મતદાન
કરવાની તક આપવા માટ� મતપત્ર મા�ક�ગ ઉપકરણોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે .

મત ક�ન્દ્રો પર વાજબી ફ�રફારોનો પ્રકાર અને સંખ્યા
§4005(a)(6)(D), §4005(a)(10)(l)(vi)(X)
ઘણા પ્રકારના વાજબી ફ�રફારો � મત ક�ન્દ્રોની �દર આપવામાં આવે છે . ઇલેક્ટ્રોિનક ચેક-ઇન, ત્રણ
�ુલભ મતપત્ર મા�ક�ગ ઉપકરણો�ુ ં ન્� ૂનતમ ધોરણ અને િવકલાંગ મતદારોને સહાય કરવા માટ�
ભૌિતક ફ�રફારો કરવામાં આવે છે .
ઇલેક્ટ્રોિનક ચેક-ઇન િવકલાંગ મતદારોને સ્વતંત્ર ર�તે ચેક-ઇન કરવાનો િવકલ્પ આપે છે . �ૃ�ષ્ટ
સંબિં ધત િવકલાંગતા ધરાવતા મતદારો માટ� મતપત્ર મા�ક�ગ ઉપકરણો પર સ્ક્ર�ન વાંચન,
િવસ્� ૃતીકરણ અને િવપર�ત રં ગો �વી �ુલભતા �ુિવધાઓ શામેલ છે . િવનંતી પર મે�ગ્નફાયર
ઉપલબ્ધ થાય છે , અને િવનંતી પર ચેક-ઇન સ્ટ� શનો અને �ુલભ મતદાન એકમો પર �ુરશીઓ
ઉપલબ્ધ હોય છે . જો મતદારને વધારાની સહાયની જ�ર હોય, તો મત ક�ન્દ્રના કમર્ચાર�ઓ મતદારને
મતદાન ખંડમાં દ્રશ્યમાન માગર્દશર્ક તર�ક� મદદ કરવા માટ� ઉપલબ્ધ હશે, અથવા તેઓ જોઈ ન
શકતા હોય તેવી કોઈ મા�હતી વાંચવા માટ� ઉપલબ્ધ હોય છે .
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િવનંતી પરના ફ�રફારો ઉપરાંત, દર� ક મત ક�ન્દ્રનો �ુલભતા માટ� સવ�ક્ષણ કરવામાં આવે છે . જો જ�ર�
હોય તો, �મમાં પ્રવેશવા માટ� �ૂંક� સીડ�ઓ માટ� થ્રેશોલ્ડ ર� મ્પ્સ, જોખમો ઓળખવા માટ� શં�ુ અને
લપસવાના જોખમોને આવર� લેવા માટ� સાદડ�ઓ � ૂર� પાડવામાં આવી શક� છે . મોટાભાગની
�ુિવધાઓને મતદાન ખંડના દરવા� �ુલભતા માટ� �ુલ્લા રાખવા કહ�વામાં આવે છે . પ્રસંગોપાત,
�ુિવધા મતપત્ર કોલ ઉપકરણ પ્રદાન કર� છે �નો ઉપયોગ મતદાર મત ક�ન્દ્રમાં પ્રવેશ્યા િવના
કબર્સાઇડ મતદાનની િવનંતી કરવા માટ� કર� શક� છે ; આ સ્થાનના � ૂપ્રદ� શ પર આધાર રાખે છે .

ટોલ-ફ્ર� મતદાર ફોન લાઇન
§4005(a)(10)(l)(vii)
મતદારોને પ્ર�ો � ૂછવા અને મતદાન અને �ટં ૂ ણી-સંબિં ધત મા�હતી મેળવવા માટ� �ુલભતા
�ુિવધાઓ માટ� મતદારોને િનદ� િશત કરવા માટ� ટોલ-ફ્ર� મતદાર ફોન લાઇન � ૂર� પાડવામાં આવે છે .
ટોલ-ફ્ર� ફોન નંબર OCROV વેબસાઇટ, �હ�ર સેવાની ઘોષણાઓ પર પ્રકાિશત કરવામાં આવશે, અને
મી�ડયા આઉટર�ચ અને VIG સ�હત મતદારને સીધી સંપકર્ મા�હતીમાં આપવામાં આવશે.
બધીર, ઓ�ં સાંભળ� શકતા, અથવા બોલવામાં તકલીફ ધરાવતા મતદારો OCROV ની ટોલ-ફ્ર�
મતદાર ફોન લાઇન પર કોલ કરવા માટ� ટ� ક્સ્ટ ટ� �લફોન (TTY) અથવા અન્ય ઉપકરણો દ્વારા ટ� �લફોન
િસસ્ટમનો ઉપયોગ કરવા માટ� 711 ડાયલ કર�ને California �રલે સિવ�સ (CRS) નો ઉપયોગ કર� શક�
છે . CRS સંદ�શાવ્યવહારની નીચેની ર�તોને સપોટર્ કર� છે : TTY, VCO, 2LVCO, HCO, STS, VASTS,
ASCII, અથવા Voice.

િવ�ડઓ કોન્ફર�ન્સ�ગ
OCROV તમામ મત ક�ન્દ્રો પર િવ�ડઓ કોન્ફર�ન્સ�ગ દ્વારા અમે�રકન સાઇન લ�ગ્વેજ (ASL)
અથર્ઘટન સહાય � ૂર� પાડ� છે . OCROV દર� ક મત ક�ન્દ્ર પર િવ�ડઓ કોન્ફર�ન્સ�ગ દ્વારા ઉપલબ્ધ
ભાષા સહાય સેવાઓની મતદારોને �ણ કરવા માટ� નવી તકો શોધવા�ુ ં ચા�ુ રાખશે. આ
સેવાઓને મતદારો �ુધી પહ�ચાડવામાં મદદ કરવા માટ�, OCROV મત ક�ન્દ્રો પર વ�ુ ASL સપોટર્
સાઈનેજ ઉમેરવાની શ�તા પર અન્વેષણ કર� શક� છે , સ્પષ્ટ ASLસપોટર્ મા�હતી સમાવવા માટ�
ભાષા સહાય કાડર્ અપડ�ટ કર� શક� છે . આ ઉપરાંત, અમે Orange કાઉન્ટ�ના બધીર અને ઓ�ં
સાંભળતા લોકો માટ� મતદારો �ગેના ઉપલબ્ધ િવિવધ �ુલભ મતદાન િવકલ્પો પર આઉટર�ચ
કાયર્ક્રમો ગોઠવવા માટ� અમારા સા�ુ�હક ભાગીદારો સાથે કામ કરવા�ુ ં ચા�ુ રાખી�ુ.ં
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ભાષા સહાય સેવાઓ
OCROV મતદારોને વ્યાપક અને નવીન ભાષા સહાયતા સેવાઓ � ૂર� પાડવા માટ� રાષ્ટ્ર�ય સ્તર�
અગ્રણી તર�ક� ઓળખાય છે . સમિપ�ત �દ્વભાષી સ્ટાફ સાંસ્�ૃિતક ર�તે યોગ્ય અ�ુવાદો તૈયાર કરવા અને
વ્યાપક ઇવેન્ટ ક�લેન્ડર �ળવવાથી લઈને, OCROV ભાષા સ�ુદાયોને મતદાન ક�ન્દ્રના મોડ�લ િવશે
�ણવા માટ� અસંખ્ય તકો � ૂર� પાડવા માટ� પ્રિતબદ્ધ છે .

ુ ાદ સંદભર્ મતપત્રો અને ભાષા સહાયતા કાડર્
અ�વ
§13400
California �ટં ૂ ણી કોડ §14201 �ુજબ, લ�ક્ષત િવસ્તારમાં OCROV ને અ�ુવા�દત સંદભર્ મતપત્રો
આપવા જ�ર� છે અને એક કાડર્ � � ૂચવે છે ક� અ�ુવા�દત મતપત્રો લ�ક્ષત િવસ્તાર પર ઉપલબ્ધ છે .
લ�ક્ષત િવસ્તારની ઓળખ કરવામાં આવે છે , અને સંબિં ધત પ્રકારના મતપત્ર�ુ ં કરાર કરાયેલા િવક્ર�તા
દ્વારા §13307 હ�ઠળ જ��રયાતો અ�ુસાર અ�ુવાદ કરવામાં આવે છે . મત ક�ન્દ્ર મોડ�લમાં, દર� ક મત
ક�ન્દ્ર પર અ�ુવા�દત સંદભર્ મતપત્રો ઉપલબ્ધ છે અને તેની િવનંતી કરનારા મતદારો માટ� સંદભર્
માગર્દિશ�કા તર�ક� નકલો ઉપલબ્ધ હોય છે . મત ક�ન્દ્રમાં ભાષાંત�રત સંદભર્ મતપત્ર મેળવવા ઉપરાંત,
મતદારો �ટણી
ંૂ
�દવસના 10 �દવસ પહ�લા ટ� �લફોન, મેલ અથવા ફ�ક્સ દ્વારા ભાષાંત�રત સંદભર્
મતપત્ર માટ� િવનંતી પણ કર� શક� છે .
Orange કાઉન્ટ� એક વ્યાપક ભાષા સહાયતા કાડર્ પ્રદાન કર� છે , � માત્ર ભાષાંત�રત સંદભર્
મતપત્રોની ઉપલબ્ધતાની જ ન�હ પરં � ુ મત ક�ન્દ્રો પર ઉપલબ્ધ તમામ ભાષા સેવાઓની યાદ� આપે
છે . એિશયન અમે�રકન એડવા�ન્સ�ગ જ�સ્ટસ - Los Angeles એ OCROV ના ભાષા સહાયતા કાડર્ ને
"તમામ કાઉન્ટ�ઓ માટ� ભાષા સહાય સંક�ત ક�વી ર�તે આપવા તે �ગેનો શ્રેષ્ઠ અભ્યાસ" ગણાવ્યો
હતો. 1 હાલમાં, કાડર્ વો�ટ�ગ ઇન્ફોમ�શન સાઇન પર મળ� શક� છે � વ્� ૂહાત્મક ર�તે સ્ટ� �ન્ચયન્સની
બા�ુમાં � ૂકવામાં આવે છે �થી મતદારો મતદાન કરવા માટ� ચેક ઇન કરવા માટ� સાઇન કર� શક�.
ન� ૂના ભાષા સહાય કાડર્ માટ� પ�રિશષ્ટોમાં � ૃષ્ઠ 61 �ુઓ.

1

એડવા�ન્સ�ગ જ�સ્ટસ 2018 પોલ મોિનટર �રપોટર્ OC (� ૃષ્ઠ 11). એિશયન અમે�રકન એડવા�ન્સ�ગ જ�સ્ટસ - Los

Angeles.
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VIGs અથવા VBM � ૂચનાઓ અને વેબસાઇટમાં શામેલ ભાષા સહાય સેવાઓ
§4005(a)(8)(B)
VIG અને VBM � ૂચનોમાં મતદારોને ભાષાંત�રત �ટં ૂ ણી સામગ્રી અને ભાષા સહાયતા સેવાઓની
િવનંતી કરવાની તેમની ક્ષમતા િવશે � ૂ�ચત કરવામાં આવે છે .
વેબસાઇટ ભાષા સહાયતા સેવાઓની સં� ૂણર્ � ૂ�ચ પ્રદાન કર� છે . હાલમાં, OCROV ભાષા સહાય
સેવાઓ પર મા�હતી આપવા માટ� ocvote.com/language નો ઉપયોગ કર� છે અને ઉપલબ્ધ વેબ
સહાયતા સેવાઓને પ્રિત�બ��બત કરવા માટ� આ વેબપેજ અપડ�ટ કરવામાં આવશે.

�દ્વભાષી મત ક�ન્દ્ર સ્ટા�ફ�ગ અને સમિથ�ત ભાષાઓ
§4005(a)(10)(l)(vi)(IX)
OCROV ન�� કર� છે ક� કયા મત ક�ન્દ્રો પ્રાંતમાં અથવા તેની બા�ુમાં આવેલા છે � વ્ય�ક્તગત ભાષા
સહાય માટ� ફ�ડરલ વો�ટ�ગ રાઇટ્સ એક્ટ (VRA) હ�ઠળ ભાષાની જ��રયાતોને � ૂણર્ કર� છે . આ ઉપરાંત,
OCROV §12303 ના પેટા િવભાગ (c) અને §203 ફ�ડરલ વો�ટ�ગ રાઇટ્સ એક્ટ (VRA)અ�ુસાર �હ�ર
ઈન્�ુટ માટ� િવનંતી કર� છે � �ગે મત ક�ન્દ્રોને િવિશષ્ટ ભાષાઓમાં અસ્ખ�લત વ્ય�ક્તઓ દ્વારા સ્ટાફની
ભલામણ કરવામાં આવે છે . આ મત ક�ન્દ્રોમાં �દ્વભાષી મત ક�ન્દ્રના કમર્ચાર�ઓની ભરતી અને સ�પણી
માટ� દર� ક પ્રયાસ કરવામાં આવે છે .
જો મત ક�ન્દ્રો ભાષા સહાયતાની જ��રયાતોને � ૂર� થતી ન હોવા�ુ ં જણાય, તો ભાષાંત�રત લે�ખત
સામગ્રી, ટ��લફોન કોલ દ્વારા સહાય અને વી�ડયો કોન્ફર�ન્સ�ગ દ્વારા સહાય �વી અસરકારક ભાષા
સહાય મેળવવા માટ� મતદારો પાસે અન્ય િવકલ્પો હશે.
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ટોલ-ફ્ર� મતદાર ફોન લાઇન અને બ�ુભાષી �હ�ર ફોન બ�ક
§4005(a)(10)(l)(vii), §4005(a)(10)(l)(i)(I)
�ટણીના
ંૂ
�દવસ પહ�લા �ુધી, OCROV એક પ�બ્લક ફોન બ�ક ચલાવે છે ક� � �ટં ૂ ણી પહ�લા,
દરિમયાન અને પછ� ભાષામાં સહાય � ૂર� પાડવા માટ� મતદારોને મદદ કરવા માટ� સંઘીય ર�તે જ�ર�
ભાષાઓમાં �દ્વભાષી ઓપર� ટરો સાથે કામ કર� છે . મતદારો પ્ર�ો � ૂછવા અને મતદાન અને �ટં ૂ ણી
સંબિં ધત મા�હતી મેળવવા માટ� ટોલ-ફ્ર� મતદાર ફોન લાઇન પર પણ ફોન કર� શક� છે . ટોલ-ફ્ર� ફોન
નંબર 1-888-628-6837 છે , � OCROV ની વેબસાઇટ, �હ�ર સેવાની ઘોષણાઓ પર પ્રકાિશત થયેલ
છે , અને VIG સ�હત મી�ડયા પહ�ચ અને સીધા મતદાર સંપકર્ મા�હતીમાં આપવામાં આવે છે . ભાષા
સ�ુદાયો સ�હત લોકોની સેવા કરવા માટ� એક ટોલ-ફ્ર� નંબર હશે.

િવ�ડઓ કોન્ફર�ન્સ�ગ
ભાષા સહાયની િવનંતી કરનારા મતદારોને વ્ય�ક્તગત �પે સમથર્ન આપવા માટ�, OCROV તમામ
મત ક�ન્દ્રો પર બ�ુભાષીય સહાય � ૂર� પાડવા માટ� વી�ડયો કોન્ફર�ન્સ�ગ ઓફર કર� છે . આ �ુિનિ�ત કર�
છે ક� ભાષા સહાયની જ�ર હોય તેવા મતદારો તાલીમ પામેલા �દ્વભાષી કમર્ચાર�ઓ સાથે વાતચીત
કર� શક� છે � મતદાર ક�ન્દ્રમાં �દ્વભાષી સ્ટાફ ન હોય તો પણ મતદારને મતદાન પ્ર�ક્રયામાં અથર્� ૂણર્
ર�તે ભાગ લેવા માટ� મૌ�ખક ર�તે અને �ૃશ્યમાન ર�તે માંગર્દશર્ન આપી શક� છે .
સમિથ�ત ભાષાઓમાં આ શામેલ છે :
•

સ્પૅિનશ

•

િવયેતનામીઝ

•

ચાઇનીઝ

•

કો�રયન

•

અમે�રકન સાઇન લ�ગ્વેજ (ASL)
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મતદાન ટ�કનોલો�
ઇલેક્ટ્રોિનક મતદાન �સ્ુ તકો
ઇલેક્ટ્રોિનક મતદાન �ુસ્તકો સીધા જ પેપર રોસ્ટરોને બદલે છે અને કોઈપણ મત ક�ન્દ્રના સ્થળે લાયક
મતદારોની કાયર્ક્ષમ અને �ુર�ક્ષત પ્ર�ક્રયાને �ુિનિ�ત કરવા માટ� એક પદ્ધિત પ્રદાન કર� છે . તેઓ
મતદાર �સ્થિત અપડ�ટ મોકલવા અને પ્રાપ્ત કરવા માટ� �ટં ૂ ણી ડ�ટાબેઝ સાથે સંર�ક્ષત અને એ�ન્ક્રપ્ટ�ડ
ર�અલ-ટાઇમ બેચ્ડ કનેક્શન દ્વારા �ુર�ક્ષત પ્ર�ક્રયા � ૂણર્ કર� છે .
OCROV દ્વારા પસંદ કરાયેલ ઇલેક્ટ્રોિનક પોલ�ુક સોલ્�ુશન ટ� બ્લેટ હાડર્ વેર ઉપકરણો અને િવક્ર�તા
મા�લક� સોફ્ટવેર�ુ ં સંયોજન છે . મતદારની મા�હતી ઇલેક્ટ્રોિનક મતદાન �ુસ્તકમાં રહ� છે અને તેનો
ઉપયોગ થાય છે , અને પાસવડર્ �ુર�ક્ષત છે અને ડ�ટા િન�ષ્ક્રય હોય ક� પ�રવહનમાં હોય તે એ�ન્ક્રપ્ટ�ડ
હોય છે . આ OCROV ના ઇલેક્ટ્રોિનક પોલ�ુક સોલ્�ુશનની ઘણી �ુરક્ષા �ુિવધાઓ પૈક� માત્ર એક પર
મા�હતી આપે છે . OCROV એ મત ક�ન્દ્રની કામગીર� માટ� ઇલેક્ટ્રોિનક મતદાન �ુસ્તકો આપવા માટ�
િવક્ર�તા સાથે કરાર કય� છે .
2020 માં ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલ ઇલેક્ટ્રોિનક મતદાન �ુસ્તકોએ OCROV ને મતદારોને ઝડપથી
પ્ર�ક્રયા કરવાની મં�ૂર� આપી હતી, �યાર� દર� ક મતદારને યોગ્ય મતપત્ર પ્રકાર પ્રાપ્ત થયો હતો તેની
ખાતર� કર� હતી. તેણે નાટક�ય ર�તે મતદાન કર� લા કામચલાઉ મતપત્રોની સંખ્યામાં પણ ઘટાડો કય�
હતો. નવેમ્બર 2018 ની સામાન્ય �ટં ૂ ણીમાં 117,188 કામચલાઉ મતપત્રોનો ઉપયોગ થયો હતો.
ઇલેક્ટ્રોિનક પોલ�ુક સાથે મત ક�ન્દ્રોના અમલીકરણ પછ�, નવેમ્બર 2020 ની રાષ્ટ્રપિતની �ટં ૂ ણીમાં
નાખવામાં આવેલા કામચલાઉ મતપત્રોની સંખ્યા માત્ર 3,417 હતી.

મતદાન પ્રણાલી
OCROV એ 2020 માં શ� થનાર� �ટં ૂ ણીમાં ઉપયોગ કરવા માટ� તેની મતદાન પદ્ધિત બદલી હતી.
California રા�ય દ્વારા મતદાન પ્રણાલીઓ પ્રમા�ણત હોવી આવશ્યક છે તે ઉપરાંત, �ત�રક કડક
વ્યાપક �ુરક્ષા આવશ્યકતાઓ િવકિસત કરવામાં આવી છે અને નવી મતદાન પ્રણાલીની પ્રા�પ્ત
માટ�ની િવનંતી દરખાસ્તમાં સમાવવામાં આવી છે . �ત�રક જ��રયાતો મતદાન પ્રણાલીના તકનીક�
પાસાઓ તેમજ જવાબદાર િવક્ર�તાઓ માટ� સંસ્થાક�ય જ��રયાતોને આવર� લે છે . એ�ન્ક્રપ્ટ� ડ ડ�ટા,
છે ડછાડ શોધવાની ક્ષમતા અને �ુરક્ષા ધોરણોને � ૂણર્ કરવાની ક્ષમતા એ જ�ર�યાતોના ઉદાહરણો છે
� કોઈપણ નવી મતદાન પ્રણાલી માટ� િવનંતી માટ�ની દરખાસ્તમાં સમાવવામાં આવી છે .
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OCROV એ Hart InterCivic સાથે કરાર કય� હતો કારણ ક� મત ક�ન્દ્રની કામગીર� માટ� મતદાન
પ્રણાલી સોલ્�ુશન અને સાધનો 2019 માં ખર�દવામાં આવ્યા હતા.
નવી મતદાન પદ્ધિત મત ક�ન્દ્રના મતદાન મોડ�લ માટ� અસરકારક પદ્ધિત સા�બત થઈ છે . OCROV
મત ક�ન્દ્રો પર મોટ� સંખ્યામાં વ્ય�ક્તગત મતદારો પર પ્ર�ક્રયા કરવામાં સક્ષમ હ�,ું �યાર� પરત કર� લા
વોટ-બાય-મેલ મતપત્રોના મોટા જથ્થાને િનયંિત્રત કરવામાં પણ સક્ષમ હ�.ું

મતદાન �રુ ક્ષા
OCROV મતદાનની અખં�ડતતા, મતદાર ન�ધણી પ્રણાલીઓ અને મતદારોની યોગ્યતા �ુિનિ�ત
કરવા સંબિં ધત �ુદ્દાઓ પર ધ્યાન આપીને અમાર� �ટં ૂ ણીઓની અખં�ડતતાની �ુરક્ષા માટ� આક્રમક
ર�તે �ુરક્ષા પગલાં લીધા છે . જોક� જોખમો સતત બદલાતા રહ� છે અને ઘટનાઓ અનન્ય હોય છે ,
જોખમો અને ઘટનાઓ માટ� તૈયાર રહ�વાની શ્રેષ્ઠ પદ્ધિતઓ છે . OCROV વતર્માન પ્રણાલીઓમાં
�ુધારો કરવા�ુ ં ચા�ુ રાખે છે અને નવા ધોરણોનો અમલ કર� છે . OCROV એ કમર્ચાર�ઓ માટ�
વ્યાપક તાલીમનો સમાવેશ કરતી વખતે ભૌિતક અને સાયબર �ુરક્ષા િનયંત્રણો લા�ુ કયાર્ છે . આ
ઉપશમન પ્રયત્નોમાં કોઈ સમાધાન કરવામાં આવ� ું નથી તેની ખાતર� કરવા માટ� વગ��ૃત �ુરક્ષા
પગલાં પણ લેવામાં છે .

િવક્ષેપ અટકાવવાની ખાતર� કરવા માટ� �રુ ક્ષા અને આક�સ્મક યોજનાઓ
§4005(a)(10)(l)(vi)(VIII)(ia)
OCROV પાસે ભાગીદાર�, �ત�રક િનયંત્રણો અને પ્ર�ક્રયાઓ દ્વારા �ટં ૂ ણી કામગીર�માં િવક્ષેપ
અટકાવવા માટ� બ�ુપક્ષીય અ�ભગમ છે .
રા�ય, સંઘીય, સ્થાિનક ભાગીદાર�
અમે અમાર� Orange કાઉન્ટ�ની ચીફ ઇન્ફમ�શન િસ�ુ�રટ� ઓ�ફસ અને Orange કાઉન્ટ�
ઇન્ટ��લજન્સ એસેસમેન્ટ સેન્ટર (OCIAC) સાથે સહભા�ગતા િવકસાવી છે . અમારો Department of
Homeland Security (DHS), Federal Bureau of Investigation (FBI) અને the Election
Assistance Commission (EAC) સાથે પણ સીધો સંબધ
ં છે .
�ટણી
ંૂ
પહ�લા અને પછ� �ટણી
ંૂ
ચક્રની આસપાસ સહયોગ વધ્યો છે . અમે કાઉન્ટ�ની �ુરક્ષા કચેર�,
DHS અને FBI સાથે િનયિમત મી�ટ�ગ સ�હત અમાર� �ુરક્ષા ��ૃિત અને સંદ�શાવ્યવહારને વધાર�એ
છ�એ.
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�ત�રક િનયંત્રણો
તકનીક� દ્ર�ષ્ટકોણથી, OCROV માં બ�-ુ સ્તર�ય અ�ભગમનો સમાવેશ થાય છે �થી એ ખાતર� થઈ
શક� ક� ડ�ટા હંમેશા એ�ન્ક્રપ્ટ�ડ અને �ુર�ક્ષત રહ� છે . ફ�ડરલ ઇન્ફમ�શન પ્રોસેિસ�ગ સ્ટાન્ડડર્ (FIPS) પ્રમા�ણત
ઘટકો ધરાવતા ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે અને ડ�ટા દર� ક સમયે પોઇન્ટ-�ુ-પોઇન્ટ
એ�ન્ક્રપ્ટ�ડ રહ�શે. મત ક�ન્દ્ર હોસ્ટ કરવા માટ� સ્થાન પસંદ કરતી વખતે ભૌિતક �ુરક્ષા પણ ધ્યાનમાં
લેવામાં આવે છે . � ૂરતી ભૌિતક �ુરક્ષા � ૂર� પાડતી �ુિવધાઓ જ પસંદ કરવામાં આવશે.
મોબાઇલ �ડવાઇસ મેનેજમેન્ટ ટ� બ્લેટ્સ, સ્માટર્ ફોન અને અન્ય ઉપકરણો પર નીિતઓને �ુર�ક્ષત કરવા
અને અમલમાં � ૂકવાના સં� ૂણર્ િનયંત્રણની મં�ૂર� આપે છે . મોબાઇલ �ડવાઇસ મેનેજમેન્ટ ઉપકરણને
�ૂ રથી સાફ કરવાની, પાસવડર્ અમલીકરણનો ઉપયોગ કરવા, એ�પ્લક�શન વ્હાઇટ�લ�સ્ટ�ગ અથવા
બ્લેક�લ�સ્ટ�ગને સક્ષમ કરવા, ડ�ટા એ�ન્ક્રપ્શન એન્ફોસર્મેન્ટનો ઉપયોગ કરવા, એ�પ્લક�શન િવતરણ
અને સોફ્ટવેર અપડ�ટ્સને િનયંિત્રત કરવા અને વ�ુ કાય� માટ� પરવાનગી આપે છે .
દર� ક મત ક�ન્દ્ર કટોકટ�ની �સ્થિતમાં � ૂચના માટ� સ્માટર્ ફોન ધરાવે છે . કટોકટ� હોય તો કઈ પ્ર�ક્રયાઓ�ુ ં
પાલન કર�ું તે �ગે મત ક�ન્દ્રના કમર્ચાર�ઓને એક �ુ�સ્તકા પણ પ્રાપ્ત થાય છે . પાવર બંધ થાય
એવા સંજોગો માટ� મતદાન સાધનોમાં બેટર� બેક-અપ હોય છે .
પ્ર�ક્રયાઓ, પદ્ધિતઓ અને ધોરણો
�ટણી
ંૂ
કામગીર�ને �ુર�ક્ષત કરવા માટ� એકંદર વ્� ૂહરચનાના ભાગ�પે વહ�વટ� િનયંત્રણ તર�ક� કસ્ટડ�
પ્ર�ક્રયાની સાંકળનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે . કસ્ટડ� પ્ર�ક્રયાઓની સાંકળ ખાતર� કર� છે ક� મતદાન
પ્રણાલીના સાધનો�ુ ં ભૌિતક ટ્ર� �ક�ગ કરવામાં આવે છે .
મતદાન પ્રણાલીના ઘટકો �યાં �ુધી �ટં ૂ ણી માટ� ગોઠવણી ન થાય ત્યાં �ુધી બેજ એક્સેસની
જ��રયાત �ુજબ �ુર�ક્ષત સ્થાનમાં �ુર�ક્ષત રાખવામા આવે છે . મતદાન ઉપકરણોને સંખ્યાબંધ
સીલબંધ પ�રવહન કન્ટ� નરમાં � ૂકવામાં આવે છે . મતદાન પ્રણાલીઓમાં મેમર� ઉપકરણોને
સંખ્યાત્મક ર�તે સીલ કરવામાં આવે છે . �યાર� OCROV પર ગોઠવવામાં આવે અને પરત કરવામાં
આવે ત્યાર� તમામ મતદાન સાધનો ટ્ર�ક કરવામાં આવે છે .
�ટણી
ંૂ
કમર્ચાર�ઓ િવતરણ સ્થળો પર મતદાન સાધનો માટ� કસ્ટડ� દસ્તાવેજોની સાંકળ પર હસ્તાક્ષર
કર� છે . �ટણી
ંૂ
કમર્ચાર�ઓ અને મત ક�ન્દ્રના કમર્ચાર�ઓએ સમયાંતર� �ુરક્ષા સીલ તપાસવી અને કોઈ
� ૂટ�લી સીલ અથવા શંકાસ્પદ પ્ર� ૃિ�ની �ણ કરવી જ�ર� રહ�શ.ે એક OCROV પ્રિતિનિધ તે પરત
આવે ત્યાર� સાધનો માટ� સહ� કર� છે . મતદાન સાધનોની � ૂ�ચ બનાવવામાં આવે છે અને તેને �ુર�ક્ષત
સ્થાન પર � ૂકવામાં આવે છે .
� ૃષ્ઠ30

િવક્ષેપની ઘટનામાં �ટ
ં ૂ ણી ચા� ુ રાખવા માટ� �રુ ક્ષા અને આક�સ્મક યોજનાઓ
§4005(a)(10)(l)(vi)(VIII)(ib)
OCROV એ �ટં ૂ ણી પ્ર�ક્રયામાં િવક્ષેપોને રોકવા માટ� વ્યાપક તૈયાર�ઓ કર� છે ; જો ક�, ઘટના અથવા
િવક્ષેપની વાસ્તિવક સંભાવનાને પ્રિત�ક્રયા આપવા માટ� તૈયાર રહ�� ુ ં પણ એટ�ું જ મહત્વ� ૂણર્ છે . આ
િવભાગ િવક્ષેપની �સ્થિતમાં �ટં ૂ ણી કામગીર� ચા�ુ રાખવા માટ� તૈયાર કરવામાં આવેલા પગલાંની
�પર� ખા આપે છે .
મતદાનના સમયગાળા દરિમયાન મત ક�ન્દ્રનો પ્રિતસાદ
મતદાનના સમયગાળા દરિમયાન, �ટં ૂ ણી સહાયક કમર્ચાર�ઓ સમગ્ર Orange કાઉન્ટ�માં �સ્થત છે ,
કોઈપણ ઘટનાની પ્રિત�ક્રયા આપવા માટ� તૈયાર છે . આ ક્ષેત્રના કમર્ચાર�ઓ પાસે �રપ્લેસમેન્ટ
મતદાન સાધનો અને �ુરવઠો હોય છે અને તકનીક� સમસ્યાઓ�ુ ં સંચાલન કરવા માટ� તાલીમ
આપવામાં આવે છે . આ સહાયક કમર્ચાર�ઓનો પ્રિતભાવ સમય સામાન્ય ર�તે 15 િમિનટથી ઓછો
હશે. ક્ષેત્રના કમર્ચાર�ઓ મોબાઇલ ઇલે�ક્ટ્રક જનર� ટર સાથે મત ક�ન્દ્રના સ્થળે વીજળ� �ય ત્યાર� પણ
પ્રિતસાદ આપી શક� છે . મત ક�ન્દ્રના કમર્ચાર�ઓ પાસે કટોકટ�ની સંપકર્ મા�હતી હોય છે , �માં સમિપ�ત
હ�લ્પડ�સ્કનો સમાવેશ થાય છે � સમસ્યાઓને ઝડપથી ઉક�લી શક� છે અથવા ક્ષેત્રમાં સહાયક ટ�મના
સભ્યને મોકલી શક� છે .
મત ક�ન્દ્રના તમામ સાધનો સ્વતંત્ર ર�તે કાયર્ કર� છે અને ઇન્ટરનેટ સાથે જોડાણ િવના કાયર્ કરવાની
ક્ષમતા સાથે અમલમાં � ૂકવામાં આવે છે . મતદાન સાધનોનો દર� ક ભાગ અન્ય મતદાન સાધનો સાથે
સીધા સંપકર્ માં હોતો નથી, અને જો સાધનનો એક ભાગ કામ કરવા�ુ ં બંધ કર� દ� , તો અન્ય તમામ
મતદાન સાધનો કાયર્રત રહ� છે .
ઘટના પ્રિતસાદ યોજના
OCROV પાસે એક ગહન ઘટના પ્રિતસાદ યોજના છે �નો ઉપયોગ સાયબર િસ�ુ�રટ� ઘટના,
આઉટ�જ અથવા �ુમલાના �કસ્સામાં થઈ શક� છે . આ યોજના કોઈ ઘટનાને ઓળખવા, શોધવા અને
તેમાંથી નીકળવાની એક પદ્ધિતસરની ર�ત � ૂર� પાડ� છે .
િવક્ષેપની �સ્થિતમાં ચા�ુ �ટં ૂ ણી કામગીર�ને �ુિનિ�ત કરવા માટ� જ�ટલ પ્ર�ક્રયાઓ અને તેની સાથે
જોડાયેલી મા�હતી ટ� કનોલો�ની િનભર્રતા ઓળખવામાં આવી છે . તે િનણાર્યક વ્યાપાર પ્ર�ક્રયાઓ
ન�� કરવા માટ� એક માળ�ું � ૂ�ું પાડ� છે અને સંસ્થાને �િશક અથવા અમાર� તમામ કાયર્વાહ�
ક્ષમતાઓના �ુકશાનથી બચાવી શક� છે .
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નીચે આપેલ કમ્�ુિનક�શન ફ્લોચાટર્ દશાર્વે છે ક� ક�વી ર�તે િવક્ષેપ દરિમયાન મતદારો, કમર્ચાર�ઓ
અને મી�ડયા આઉટલેટ્સ �ુધી મા�હતી પ્રસા�રત કરવામાં આવશે. ખોટ� મા�હતી ટાળવા, નીિત
િનધાર્રણ અને િવભાગના કાયર્કાર� ક્ષેત્રો માટ� યોગ્ય િનણર્ય લેવા માટ� સ�ાના પ્રિતિનિધમંડળને
�ુયો�જત કરવામાં આવ્યા છે .

એક વ્યાપક ઘટના પ્રિતસાદ યોજના બનાવવામાં આવી છે અને તેને મત ક�ન્દ્ર મોડ�લ હ�ઠળ અપડ�ટ
કરવામાં આવી છે , � િવિવધ સંભિવત �ૃશ્યો માટ� પ્રિતસાદ વ્� ૂહરચનાની �પર� ખા આપે છે .
પદ્ધિતઓ અને ધોરણો
§4005(a)(10)(l)(iv)
ઘટના પ્રિતસાદ યોજનાનો ઉદ્દે શ આપિ�, ઘટના અથવા સેવામાં િવક્ષેપ હોય તો �ટં ૂ ણી કામગીર�
ચા�ુ રાખવાનો છે . િનણાર્યક પ્ર�ક્રયાઓ, સંદ�શાવ્યવહાર અને વૈક�લ્પક સવલતો માટ� ની પ્ર�ક્રયાઓને
ઓળખીને, �ટં ૂ ણી કામગીર�માં સૌથી વ�ુ અપે�ક્ષત િવક્ષેપોને ઘટાડ� શકાય છે .
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જ�ટલ પ્ર�ક્રયાઓ
આ યોજના �ટં ૂ ણીને ચા�ુ રાખવા માટ� જ�ર� તમામ જ�ટલ પ્ર�ક્રયાઓને ઓળખે છે . આ દર� ક િનણાર્યક
પ્ર�ક્રયાઓ�ુ ં િવશ્લેષણ કરવામાં આવે છે , અને તે દર� ક પ્ર�ક્રયા માટ� તકનીક� િનભર્રતા ન�� કરવામાં
આવે છે . તે દર� ક તકનીક� િનભર્રતા માટ� , �ુન:પ્રા�પ્ત વ્� ૂહરચના વ્યાખ્યાિયત કરવામાં આવી છે , �માં
જ�ર� ડ�ટા �ુનસ્થાિપત કરવાનો સમાવેશ થાય છે . ઉદાહરણ તર�ક�, મત ક�ન્દ્ર પર સહાય � ૂર� પાડવી
એ ઘણી મહત્વ� ૂણર્ �ટં ૂ ણી પ્ર�ક્રયાઓ પૈક� એક છે . મત ક�ન્દ્રોને સહાય � ૂર� પાડવા માટ� , કમર્ચાર�ઓને
મત ક�ન્દ્રની મા�હતી અને સંપકર્ મા�હતી સાથેના ડ�ટાબેઝના એક્સેસની જ�ર છે . તેથી, ઘટના પ્રિતસાદ
યોજના માટ� જ�ર� છે ક� તેમાં ડ�ટાબેઝનો બેકઅપ હોય અને કામગીર� ચા�ુ રાખવા માટ� વાજબી
સમયમાં ડ�ટાને �ુન:સ્થાિપત કર� શકાય તેવી વ્� ૂહરચના હોય.

સંચાર
ઘટના પ્રિતસાદ યોજના સંચારની ર�તોને અને િવક્ષેપ દરિમયાન વાતચીત ક�વી ર�તે ચા�ુ રાખી
શકાય તેને પણ સંબોિધત કર� છે . આમાં પ્રાથિમક પ્રણાલીઓ િનષ્ફળ �ય તેવા �કસ્સામાં સંચારની
વૈક�લ્પક ર�તોનો સમાવેશ થાય છે . મા�હતીના પ્રસાર માટ� જવાબદાર�ઓ સ�પવામાં આવી છે , અને
�ુખ્ય �હસ્સેદારો �મની સાથે િવક્ષેપની ઘટનામાં વાતચીત કરવી જ�ર� રહ�શ.ે િવક્ષેિપત પ્ર�ક્રયા ન��
કર� છે ક� કોની સાથે વાતચીત કરવાની જ�ર છે . ઉદાહરણ તર�ક�, ક�ટલાક િવક્ષેપોમાં માત્ર મત ક�ન્દ્રના
કમર્ચાર�ઓ સાથે સંચારની જ�ર પડશે, �યાર� અન્ય િવક્ષેપોમાં મી�ડયા અને સામાન્ય લોકો માટ�
સંચારની જ�ર પડ� શક� છે .

વૈક�લ્પક �ુિવધાઓ
સ્થાિનક આપિ�ઓ, �મ ક� આગ, � ૂર, અથવા અન્ય પ�ર�સ્થિતઓ માટ� વૈક�લ્પક �ુિવધાઓ િન�દ� ષ્ટ
કરવામાં આવી છે � હવે અમાર� �ુખ્ય �ુિવધાઓ �ુધી પહ�ચવાની મં�ૂર� આપશે. મોબાઇલ મતદાન
એકમોને � ૂરક અથવા �રપ્લેસમેન્ટ મતદાન સ્થળો તર�ક� સેવા આપવા માટ� �ુસજ્જ કર� શકાય છે .
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નાણાક�ય અસર
�ૂંકા-ગાળા અને લાંબા-ગાળાની બચતનો �દાજ
§4005(a)(10)(I)(v)
નીચેના કોષ્ટકો બ�ટ ખચર્ અને વાસ્તિવક ખચર્ની સરખામણી દશાર્વે છે . નવા મતદાન સાધનોની
ખર�દ� અને COVID-19 ના પ�રણામે થયેલા ખચર્માં વધારા સાથે 2020 ખાસ કર�ને એક અનન્ય વષર્
હ�ુ.ં આ પડકારો હોવા છતાં, �દાજ ઉ�મ સા�બત થયો કારણ ક� બ�ટ ખચર્ અને વાસ્તિવક ખચર્
લગભગ સમાન હતા.

2018 મતદાન
પ્રણાલી

નાણાક�ય વષર્

નાણાક�ય વષર્

નાણાક�ય વષર્

નાણાક�ય વષર્

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2019/2020

(� ૂ�ચત બ�ટ)

(વાસ્તિવક)

$50,000

$0

$15,395,592

$15,344,496

$595,000

$595,000

નવી મતદાન
પ્રણાલી

મતદાન સ્થળ અને મત ક�ન્દ્ર �ટં ૂ ણી બંને માટ� નવી મતદાન પ્રણાલીનો ખચર્:
�ટ
ં ૂ ણીનો

ુ ભ
# સ્થળો/# �લ

પ્રકાર

એકમો (� ૃ�દ્ધનો સમાવેશ થાય છે ) ખર�દ� (�દા�જત)

ખર�દ� (વાસ્તિવક)

900 / 1200

$23,400,000–$40,000,000

$0

188 / 940

$8,537,550–$14,177,550

$16,935,151

મતદાન સ્થળ
મોડ�લ
મત ક�ન્દ્ર
મોડ�લ
ખચર્નો
તફાવત

એક વખત માટ� સાધનોની

$14,862,450-$25,822,450
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એક વખતના સાધનોની

2025 �ુધીમાં VCA ખચર્ �દાજો અને બચત:

ઉમેરાયેલ ખચર્
િવિવધ ઘટ�લો
ખચર્*
�ુ લ

વધેલા ખચર્

વધેલા ખચર્

2018 િવ.

2018 િવ.

2020

2020

પ્રાથિમક

સામાન્ય

�ટ
ં ૂ ણી

�ુટ
ં ણી

$4,842,067

પ્રાથિમક

સામાન્ય

પ્રાથિમક

સામાન્ય

FY 21-22

FY 22-23

FY 23-24

FY 24-25

$4,734,470

$5,197,897

$5,119,237

$5,538,929

$5,434,060

($1,447,214)

($1,381,732)

($1,447,214)

($1,381,732)

($1,447,214)

($1,381,732)

$3,394,853

$3,352,738

$3,750,683

$3,737,505

$4,091,715

$4,052,328

*િવિવધ ઘટ�લો ખચર્ મત ક�ન્દ્રના મોડલ પર જવાથી પ્રાપ્ત થયેલી ખચર્ બચત�ુ ં પ્રિતિનિધત્વ કર� છે . આ ઘટાડો ર�જસ્ટ્રારના 2018
મત ક�ન્દ્રના મોડ�લ ખચર્ પ્રક્ષેપણના �દાજને અ�ુ�પ છે . એ દશાર્ વ�ું જ�ર� છે ક�, ઉપર દશાર્વેલ ઘણા બધા વધેલા ખચર્ એવા
પ�રબળો�ુ ં પ�રણામ છે � મતદાન સ્થળના �ટં ૂ ણી મોડ�લમાં પણ હાજર હોત. શ્રમ િવરોધાભાસોની અસર, મતદાર ન�ધણીમાં
વધારો અને સેવાઓ અને �ુરવઠામાં વધારાના ખચર્માં વધારો કોઈપણ મતદાન મોડ�લમાં જોવા મળશે.

મતદાર� ંુ વતર્ન અને કામગીર� સંબિં ધત તૈયાર�ઓમાં ફ�રફાર
14 સપ્ટ�મ્બર, 2021 California ગવનર્ર�ટર� �રકોલ �ટં ૂ ણી દરિમયાન, OCROV એ Orange
કાઉન્ટ�માં ક�ટલાક ખાસ રસ ધરાવતા �ૂથો દ્વારા મતદારની ખોટ� મા�હતીના પ્રચારમાં ન�ધપાત્ર
વધારો જોયો. મતદારોની ખોટ� મા�હતીના આ વધારાના પ�રણામ સ્વ�પે, OCROV ને મતદારો
તરફથી મોટ� સંખ્યામાં કોલ મળ્યા �ઓએ અગાઉ તેમને મળે લી ખોટ� મા�હતીને સ્પષ્ટ કરવાની માંગ
કર� હતી. �ટં ૂ ણીના �દવસ પહ�લા, OCROV એ મતદારોની સંખ્યામાં ન�ધપાત્ર વધારો પણ જોયો,
�મણે તેમના VBM ડ્રોપ ઓફ ની સરખામણીમાં મતદાન મથક પર લાઈનમાં રાહ જોવા�ુ ં પસંદ ક�ુ.�
�ટણીના
ંૂ
�દવસે, Orange કાઉન્ટ� મતદાન મથકોએ સામાન્ય કરતાં વ�ુ સમય �ુધી રાહ જોવાનો
અ�ુભવ કય� હતો કારણ ક� વ�ુ મતદારોએ મતદાન મથક પર જવા માટ� અને વ્ય�ક્તગત ર�તે
મતદાન કરવા�ુ ં અને �ટં ૂ ણી �દવસ �ુધી રાહ જોવા�ુ ં પસંદ ક�ુ� હ�.ું OCROV મતદારના વતર્નમાં
થયેલા આ તા�તરના ફ�રફારો�ુ ં િનર�ક્ષણ કરવા�ુ ં ચા�ુ રાખશે �થી મત ક�ન્દ્ર મોડ�લ હ�ઠળની
�ટણીનો
ંૂ
વહ�વટ તમામ Orange કાઉન્ટ� મતદારોની જ��રયાતોને � ૂર� કરવા�ુ ં ચા�ુ રાખે.
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મતદાર િશક્ષણ અને આઉટર�ચ યોજનાની ઝાંખી
§4005(a)(10)(l)(i), §4005(a)(10)(l)(i)(VI)
OCROV સ�ુદાય સંસ્થાઓ અને �હસ્સેદારો સાથે નવા સંબધ
ં ો ક�ળવવા માટ�, તેમજ વોટ સેન્ટર
મોડલમાં સંક્રમણ દરિમયાન સ�ુદાયના ભાગીદારો સાથેના અમારા વતર્માન સંબધ
ં ોને મજ� ૂત કરવા
માટ� પ્રિતબદ્ધ છે .
વ�ુ આગળ વધતા, OCROV ઐિતહાિસક ર�તે હાજર� હોય તેવા કાયર્ક્રમોમાં ભાગ લેવા�ુ ં ચા�ુ
રાખશે, તેમજ મતદારો સાથે વાતચીત કરવાની સ�નાત્મક અને વ�ુ અસરકારક ર�તો િવકસાવશે.
મતદાન િશક્ષણ અને આઉટર�ચ યોજના (VEOP) આઉટર�ચ ઘટનાઓને હાઇલાઇટ કરશે � સંસ્થા
સંકલન કરશે અને હાજર� આપશે, મેસે�જ�ગ વ્� ૂહરચનાની �પર� ખા તૈયાર કરશે � સ�ુદાયમાં અમાર�
હાજર� વધારશે અને �ુખ્ય ડ�ટા પોઇન્ટ્સના િવશ્લેષણ દ્વારા ક�વી ર�તે વ�ુ અસરકારક ર�તે
સંસાધનોની ફાળવણી કરવામાં આવશે તેની િવગતો આપશે.

લ�યોનો સારાંશ
•

મત ક�ન્દ્ર વકર્ શોપ

•

મોટા સ�ુદાય સાથે સંબધ
ં ની ઘટનાઓ

•

નાના-થી-મધ્યમ સ�ુદાય સાથે સંબધ
ં ની ઘટનાઓ

•

મોટ� �ટં ૂ ણીઓમાં પોપ-અપ મતદાન

•

કોલેજો અને �ુિનવિસ�ટ�ઓ સાથે સહભા�ગતા

•

ઉચ્ચ શાળાઓ સાથે સહભા�ગતા

•

સીધા મતદાર સંપક�

•

બ�ુભાષી િવ�ડઓઝ અને ર� �ડયો �હ�રાતો

•

સોિશયલ મી�ડયા પર હાજર�માં વધારો

ુ ાય ભાગીદારો
સ�દ
§4005(a)(10)(l)(i)(III)
સ�ુદાય આઉટર�ચ પ્રોગ્રામને સફળતા� ૂવર્ક �ળવી રાખવામાં સ�ુદાય આધા�રત �ૂથો/સંસ્થાઓ
સાથે સ્થાિપત સહભા�ગતા �ળવવાનો સમાવેશ થાય છે . OCROV Orange કાઉન્ટ�ની િવિવધ
સંસ્થાઓના સમિપ�ત વ્ય�ક્તઓ સાથે �ુલાકાત કર� છે �માં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે : �હમાયત
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�ૂથો, નાગ�રક �ૂથો, નાગ�રક લીગ, વ�રષ્ઠ ક�ન્દ્રો, ચચ� અને અન્ય વ્ય�ક્તઓ. આ સંબધ
ં ો 1998 થી
શ� થયા છે અને સંસ્થાઓની સંખ્યા દર વષ� વધી રહ� છે .
સ�ુદાય �ટણી
ંૂ
કાયર્કાર� �ૂથ
કોમ્�ુિનટ� ઇલેક્શન વ�ક�ગ �ુપ (CEW) એ 25 સભ્યો�ુ ં વૈિવધ્યસભર સ�ુદાય સલાહકાર બોડર્ છે �
ખાતર� કર� છે ક� �ટં ૂ ણીઓ �ુલ્લી અને �ુલભ છે . 2009 માં તેની શ�આત થઈ ત્યારથી, િત્રમાિસક
CEW બેઠકો યોજવામાં આવી છે �ણે �ટં ૂ ણી પ્ર�ક્રયા �ગે સ�ુદાય તરફથી � ૂલ્યવાન ઇન�ુટ ક�ળવ્�ુ ં
છે . સલાહકાર �ૂથ OCROV ને �ટં ૂ ણી �ુદ્દાઓ પર સમગ્ર સ�ુદાયને અપડ�ટ કરવા અને સ�ુદાયની
ભાગીદાર�ને પ્રોત્સાહન આપવા માટ� એક મંચ � ૂ�ું પાડ� છે .
સભ્યપદમાં લે�ટનો સ�ુદાય, એિશયન સ�ુદાય, િસટ� ક્લાક્સર્, મ�હલા મતદારોની લીગ, �રપ�બ્લકન
પાટ�, ડ�મોક્ર��ટક પાટ�, વૈક�લ્પક પક્ષો, વ�રષ્ઠ સ�ુદાય, િન� ૃ� સ�ુદાય, અપંગ સ�ુદાય, �ુવા વસ્તી
(18 થી 25 વષર્ની વયના મતદારો) અને મોટા હોદ્દાઓ પરના લોકો�ુ ં પ્રિતિનિધત્વ શામેલ છે , પરં � ુ તે
મયાર્�દત નથી.
CEW ઉપ સિમિત મતદાન �ુલભતા સલાહકાર સિમિત અને ભાષા �ુલભતા સલાહકાર સિમિતઓ
§4005(a)(9)(A), §4005(a)(9)(B), §4005(a)(10)(l)(i)(I)
2017 ની શ�આતમાં અમલમાં �ુકાયેલી, CEW ઉપ સિમિત મતદાન �ુલભતા સલાહકાર સિમિત
(VAAC) અને CEW ઉપ સિમિત ભાષા �ુલભતા સલાહકાર સિમિત (LAAC) CEW ની બે સ્વતંત્ર
સિમિતઓ છે � િવકલાંગ મતદારો અને ભાષા લ�ુમતી સ�ુદાયોની જ��રયાતો પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત
કરવા માટ� િન�ુક્ત કરવામાં આવી છે .
LAAC �ુ ં િમશન OCROV ને ભાષા એક્સેસ સંબિં ધત સંઘીય અને રા�ય કાયદાઓના અમલીકરણ
સાથે સલાહ અને સહાય આપવા�ુ ં છે , �થી તમામ મતદારો મતદાન પ્ર�ક્રયામાં અથર્� ૂણર્ ર�તે ભાગ
લઈ શક�. LAAC મતદાન કરવામાં સમાન એક્સેસની ખાતર� કરવા માટ� પ્ર� ૃિ�ઓ, કાયર્ક્રમો અને
નીિતઓને ઓળખવા અને પ્રાથિમકતા આપવાની ભલામણો પણ આપે છે . સિમિતની જવાબદાર�ઓમાં
નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે : ભાષા �ુલભતા �ુદ્દાઓ પર �ુશળતા � ૂર� પાડવી; ભાષા �ુલભતા
પહ�લને પ્રોત્સાહન આપ�ુ;ં અને ભાષા સહાય સંબિં ધત OCROV ના પ્ર�ોના પ્રિતસાદ આપવા.
VAAC �ુ ં િમશન OCROV ને �ુલભતાની જ��રયાતો અને રા�ય અને સંઘીય જ��રયાતોને � ૂર�
કરવા માટ� સેવાઓ � ૂર� પાડવા માટ� OCROV ને સલાહ અને સહાય આપવા�ુ ં છે , તેથી સમાન
એક્સેસ પ્રદાન કરવાની તમામ તકો શોધવામાં આવે. િવકલાંગ મતદારો સ્વતંત્ર ર�તે મતદાન કર�
� ૃષ્ઠ37

શક� તેની ખાતર� કરવા માટ� VAAC પ્ર� ૃિ�ઓ, કાયર્ક્રમો અને નીિતઓને ઓળખવા અને પ્રાથિમકતા
આપવાની ભલામણો પણ આપે છે . સિમિતની જવાબદાર�ઓમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે : �ુલભતા
બાબતોમાં �ુશળતા � ૂર� પાડવી; કામગીર�માં �ુલભતા પ્ર�ક્રયાઓનો સમાવેશ; અને OCROV ને
�ુલભતા ધોરણો �ગે પ્રિતસાદ � ૂરો પાડવો અને �ુલભતા જ��રયાતો ધરાવતા મતદારો �ુધી
પહ�ચ�ુ.ં
CEW અને પેટા સિમિતઓ LAAC અને VAAC બેઠકના એજન્ડા અને દર� ક �ૂથ માટ� સભ્યો અને
સહાયક સંસ્થાઓની યાદ� પ�રિશષ્ટમાં � ૃષ્ઠ 73 થી શ� થાય છે તે જોઈ શકાય છે . ભાષા સ�ુદાય
ભાગીદારો અને અપંગતા સ�ુદાય ભાગીદારો પ�રિશષ્ટમાં � ૃષ્ઠ 59 થી શ� થતાં � ૂચીબદ્ધ થયેલ છે .
ભાષા સ�ુદાયો માટ� મતદાર િશક્ષણ વકર્ શોપ
§4005(a)(10)(l)(i)(VI)(ia)
OCROV Orange કાઉન્ટ�ની દર� ક સંઘીય અને રા�યની જ�ર� ભાષાઓ માટ� મત ક�ન્દ્ર અને �ટં ૂ ણીની
મા�હતી આપવા માટ� બ�ુિવધ મતદાર િશક્ષણ વકર્ શોપ�ુ ં આયોજન કર� છે . 2021 માં, આ ભાષાઓમાં
સ્પેિનશ, િવયેતનામીસ, ચાઇનીઝ, કો�રયન, ફારસી (પિશ�યન), �ુજરાતી, �હન્દ�, �પાનીઝ અને
ટાગાલોગનો સમાવેશ થાય છે .
દર� ક વકર્ શોપમાં મત ક�ન્દ્ર મોડ�લ, મતદાન સાધનો, ભાષા સહાયતા સેવાઓ, મતપત્ર ડ્રોપ-ઓફ
િવકલ્પો અને અ�ુવા�દત �ટં ૂ ણી સામગ્રીની િવનંતી કરવાની પદ્ધિતઓ િવશેની મા�હતીનો સમાવેશ
થાય છે . વકર્ શોપ િવશેની મા�હતી તાર�ખના ઓછામાં ઓછા 10 �દવસ અગાઉ �હ�ર કરવામાં આવે છે
અને LAAC અને સ�ુદાય સંસ્થાઓ સાથે શેર કરવામાં આવે છે .
OCROV CEW LAAC સાથે ભાગીદાર� કરશે અને તેની ભાષા સ�ુદાય ભાગીદારો વકર્ શોપની સંખ્યા,
વકર્ શોપની તાર�ખો, સમય અને સ્થાનો અને ભાષાની જ��રયાતો સાથે મતદારોને શ્રેષ્ઠ સેવા આપવા
માટ� કઈ સામગ્રી�ુ ં િવતરણ કર�ુ ં તે ન�� કર� છે .
ભાષા સ�ુદાયોને ઓળખવાની પદ્ધિતઓ
§4005(a)(10)(l)(i)(V)
OCROV એ મતદારોની સંખ્યાનો ઉપયોગ કર� છે ક� �ઓ મતદાર ન�ધણી ફોમર્ દ્વારા ભાષા બાબતે
મદદની િવનંતી કર� છે . મતદારો તેમની ભાષાની પસંદગીને અપડ�ટ કરવા માટ� ટ� �લફોન, ફ�ક્સ,
ઇમેઇલ અથવા ઓનલાઇન દ્વારા OCROV ને તેમની ભાષા પસંદગીની �ણ પણ કર� શક� છે . United
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States Census Bureau �વા �ોતો એવા િવસ્તારોને ઓળખવામાં મદદ કર� છે �યાં એવા સ�ુદાયો
હોઈ શક� ક� �યાં મયાર્�દત-�ગ્રે� િન�ુણતા હોય અને ભાષા સહાયની જ�ર હોય.
વ�ુમાં, OCROV ની ભૌગો�લક િવતરણ પર ભાષા સ�ુદાય ભાગીદારો પાસેથી ઇન�ુટ મેળવે છે �યાં
ભાષા સ�ુદાયો Orange કાઉન્ટ�માં અ�સ્તત્વ ધરાવે છે .
ટોલ-ફ્ર� મતદાર ફોન લાઇન અને બ�ુભાષી �હ�ર ફોન બ�ક
§4005(a)(10)(l)(vii), §4005(a)(10)(l)(i)(I)
�ટણીના
ંૂ
�દવસ �ુધી, OCROV એક પ�બ્લક ફોન બ�ક ચલાવે છે ક� � ભાષાક�ય સહાય � ૂર� પાડવા
માટ� �ટણી
ંૂ
પહ�લા, દરિમયાન અને પછ� મતદારોને પ્ર�ો માટ� સંઘીય ર�તે જ�ર� ભાષાઓમાં �દ્વભાષી
ઓપર� ટરો સાથે કામ કર� છે . ભાષાના મતદારો પ્ર�ો � ૂછવા અને મતદાન અને �ટં ૂ ણી સંબિં ધત
મા�હતી મેળવવા માટ� ટોલ-ફ્ર� મતદાર ફોન લાઇન પર પણ ફોન કર� શક� છે . ટોલ ફ્ર� ફોન નંબર 1888-628-6837 છે અને તેને સ�ક્રય કરવામાં આવ્યો છે . તે OCROV વેબસાઇટ, �હ�ર સેવાની
ઘોષણાઓ પર પ્રકાિશત કરવામાં આવશે, અને મી�ડયા આઉટર�ચ અને VIG સ�હત મતદારને સીધી
સંપકર્ મા�હતીમાં આપવામાં આવશે. ભાષા સ�ુદાયો સ�હત લોકોની સેવા કરવા માટ� એક ટોલ-ફ્ર�
નંબર હશે.
િવકલાંગ સ�ુદાય માટ� મતદાર િશક્ષણ વકર્ શોપ
§4005(a)(10)(l)(i)(VI)(ib)
EAP ના �િતમ પ્રકાશન પહ�લા, OCROV એ િવકલાંગતા ધરાવતા પાત્ર મતદારોની �ુલભતા અને
ભાગીદાર� વધારવા માટ� બ�ુિવધ મતદાર િશક્ષણ વકર્ શોપ�ુ ં આયોજન ક�ુ� હ�.ું વકર્ શોપમાં મત ક�ન્દ્ર
મોડ�લ િવશે િશક્ષણ, શ� હોય ત્યાર� મતદાન સાધનો�ુ ં પ્રદશર્ન, મતદાન સાધનોની �ુલભતા,
મતપત્ર ડ્રોપ-ઓફ મા�હતી, અને �ૂ રસ્થ �ુલભ વોટ-બાય-મેલ મતપત્ર (RAVBM) મેળવવા માટ� ના
િવકલ્પોનો સમાવેશ કર� છે .
OCROV CEW VAAC અને તેના િવકલાંગતા સ�ુદાય ભાગીદારો સાથે વકર્ શોપની સંખ્યા,
વકર્ શોપની તાર�ખો, સમય અને સ્થાનો અનેિવકલાંગ મતદારોને શ્રેષ્ઠ સેવા આપવા માટ� કઈ
સામગ્રી�ુ ં િવતરણ કર�ું તે ન�� કરવા માટ� ભાગીદાર� કર� છે . શ�તાઓમાં RAVBM �વા િવષયો
પર � ૂચનાત્મક અને મા�હતીપ્રદ િવડ�યો િવકસાવવા અને મત ક�ન્દ્રો પર િવકલાંગ મતદારો માટ�
ઉપલબ્ધ સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે .

� ૃષ્ઠ39

વકર્ શોપ ઇવેન્ટ્સ િવશેની મા�હતી તાર�ખના ઓછામાં ઓછા 10 �દવસ અગાઉ �હ�ર કરવામાં આવે છે
અને તે VAAC અને િવકલાંગતા સ�ુદાય સંસ્થાઓ સાથે શેર કરવામાં આવે છે .
�રમોટ એક્સેિસબલ વોટ-બાય-મેઇલ આઉટર�ચ
§4005(a)(10)(l)(i)(II)
OCROV એ 2020 માં CEW VAAC સાથે ભાગીદાર�માં RAVBM ની ઉપલબ્ધતા �ગે મતદારોને
�ણ કરવા માટ� એક આઉટર�ચ યોજના અમલમાં � ૂક� છે . 3 નવેમ્બર, 2020 ની રાષ્ટ્રપિતની
સામાન્ય �ટણી
ંૂ
માટ� , 6,000 થી વ�ુ મતદારોએ RAVBM પ્રણાલીનો ઉપયોગ કય� અને લગભગ
2,000 મતદારોએ મતપત્ર ડાઉનલોડ ક�ુ� હ�.ું OCROV વપરાશ વધારવાના પ્રયાસમાં આ
સેવાઓની ��ૃિત વધારવા માટ� િવિવધ આઉટર�ચ વ્� ૂહરચનાઓ િવકસાવવા�ુ ં ચા�ુ રાખે છે .

ઉચ્ચ શાળાઓ
OCROV એ તેના એવોડર્ િવ�તા MyBallot પ્રોગ્રામ દ્વારા ઉચ્ચ શાળાઓ સાથે મજ� ૂત સંબધ
ં ો
િવકસાવ્યા છે . MyBallot પ્રોગ્રામ હાઇ સ્�ૂલના િવદ્યાથ�ઓને મતદાનનો ઇિતહાસ અને મતદાન
િનમાર્ણ િવશે �ણવા માટ� વાતચીત સાથેની તકો � ૂર� પાડ� છે , સ�ાવાર મતદાન સાધનો સાથે
િવદ્યાથ�ની �ટં ૂ ણી�ુ ં સંચાલન કર� છે , અને �ટં ૂ ણી પ�રણામોના કોષ્ટકપત્રકો ની દ� ખર� ખ રાખે છે . 2010
માં તેની શ�આત થઈ ત્યારથી, 22 હાઇ સ્�ૂલોના 4,000 થી વ�ુ િવદ્યાથ�ઓએ ભાગ લીધો અને �ટણી
ંૂ
પ્ર�ક્રયા અને મતદાનની વ�ુ સાર� સમજ મેળવી હતી.
MyBallot પ્રોગ્રામ પરં પરાગત મતદાન સ્થળ મોડ�લ સાથે િવકસાવવામાં આવ્યો હતો અને મત ક�ન્દ્ર
મોડ�લમાં સંક્રમણ સાથે તેની �ુનઃકલ્પના કરવામાં આવશે. OCROV � ૂવર્ ન�ધણીની તકો, મત ક�ન્દ્ર
મોડ�લ હ�ઠળ �ટં ૂ ણીઓ ક�વી ર�તે હાથ ધરવામાં આવે છે અને મતદાર ન�ધણી તાલીમ આપવા માટ�
ઉચ્ચ શાળાઓ સાથેના તેના વતર્માન સંબધ
ં ોનો � ૂરતો લાભ લેવા�ુ ં ચા�ુ રાખે છે .
વ�ુમાં, OCROV છમાિસક હાઇ સ્�ૂલ મતદાર િશક્ષણ સપ્તાહમાં ભાગ લે છે � તમામ California
કાઉન્ટ�ઓમાં SOS દ્વારા સંક�લત છે . OCROV મતદાતાના ઇિતહાસ પર પ્રસ્� ુિતઓ આપવા,
ઓનલાઇન ન�ધણી દ્વારા િવદ્યાથ�ઓને મળવા અને મતદાન અને �ટં ૂ ણી �ગેના પ્ર�ોના જવાબ
આપવા માટ� સીધા જ િશક્ષકો સાથે કામ કર� છે .
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કોલેજો અને �િુ નવિસ�ટ�ઓ
Orange કાઉન્ટ�માં ક�મ્પસ સાથેની આશર� 28 કોલેજો અને �ુિનવિસ�ટ�ઓ છે . OCROV એ ક�મ્પસમાં
ટ�બ�લ�ગ ઇવેન્ટ્સ હોસ્ટ કર�ને કોલેજો અને �ુિનવિસ�ટ�ઓ સાથે સંબધ
ં ો સ્થાિપત કયાર્ છે �યાં િવદ્યાથ�
સંગઠનોને મતદાર ન�ધણી તાલીમ, અને વગ� દરિમયાન અને િવદ્યાથ� ક્લબની બેઠકોમાં સંચાર
જોડાણ સાથે મતદાન અને �ટં ૂ ણીની મા�હતી આપવામાં આવે છે .
વ�ુમાં, OCROV તેના મોબાઇલ કોમ્�ુિનટ� એન્ગેજમેન્ટ �ુિનટ અને પોપ-અપ મોબાઇલ વો�ટ�ગ
�ુિનટને કોલેજ અને �ુિનવિસ�ટ� ક�મ્પસમાં ફર�થી �ડઝાઇન કર� લા માક� �ટ�ગ કોલેટરલ સાથે િવદ્યાથ�ઓ,
ફ�કલ્ટ� અને સ્ટાફ�ુ ં ધ્યાન દોરવા માટ� લાવ્યા છે . Saddleback College, Golden West College,
Fullerton ખાતે California State �ુિનવિસ�ટ� (CSU Fullerton), અને �ુિનવિસ�ટ� of California
Irvine (UC Irvine) ખાતે છે લ્લા �ટં ૂ ણી વષ�માં પોપ-અપ મોબાઇલ વો�ટ�ગ યોજવા માટ� ના
ઉદાહરણમાં સામેલ છે .
2020 ની �ટણીના
ંૂ
ઘટનાક્રમથી ઘણી કોલેજો અને �ુિનવિસ�ટ�ઓએ હવે ક�મ્પસમાં મત ક�ન્દ્ર સ્થળ
અને/અથવા બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ�ુ ં આયોજન ક�ુ� છે . ભિવષ્યની �ટં ૂ ણીઓ માટ�, OCROV અન્ય સ્થાિનક
કોલેજો અને �ુિનવિસ�ટ�ઓ સાથે આવી સમાન તકો શોધવા�ુ ં ચા�ુ રાખશે.

વ્યવસાિયક ભાગીદારો
OCROV વેપાર� મંડળો અને ચેમ્બસર્ ઓફ કોમસર્ સાથે ભાગીદાર� કર� છે , �માં વક્તવ્ય જોડાણો,
મતદાર ન�ધણીની તાલીમ અને બેઠકોમાં મા�હતીપ્રદ પ્રસ્� ૂિત મેજ પર �ુકવામાં આવશે. � ૂતકાળના
સહયોગી પ્રયાસોમાં Ladera Ranch ચેમ્બર ઓફ કોમસર્નો હાવ�સ્ટ ઉત્સવ અને ખે�ૂતો�ુ ં બ�ર,પોપઅપ મોબાઇલ વો�ટ�ગ �ુિનટ લાવવામાં અને સ્થાિનક ચેમ્બર ઓફ કોમસર્ દ્વારા આયો�જત ઘટનાઓ
પર મતદાન સંબિં ધત અપડ�ટ્સ િવષેની વાતચીતનો સમાવેશ થાય છે .

ુ ાિયક ઘટનાઓ
વક્તવ્ય જોડાણો અને સા�દ
વક્તવ્ય જોડાણો
OCROVના સ�ુદાય આઉટર�ચ પ્રોગ્રામ�ુ ં વક્તવ્ય જોડાણ ઘટક Orange કાઉન્ટ�માં અનેકિવધ
� ૃષ્ઠ� ૂિમના મતદારો �ુધી પહ�ચવાનો અ�ભ� ભાગ છે . એક વૈિવધ્યસભર અને િવસ્� ૃત િવસ્તારને
આવર� લેવાતો કાયર્ક્રમ નીચેના લ�યો હાંસલ કરવા માટ� � ુ ં ધ્યેય રાખે છે :
•

મત ક�ન્દ્ર મોડ�લમાં પ�રવતર્ન સ�હત મતદાર પ્ર�ક્રયા િવશે મતદારોને િશ�ક્ષત કરવા
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•

િવશેષ કાયર્ક્રમો, ઓનલાઈન �ુિવધાઓ અને મતદાર ન�ધણી �ગે મા�હતી આપવી

•

નેટવકર્ અને સહયોગી તકોની શોધ કરવી

સ�ુદાયને નાના અને મોટા-પાયે સંચાર � ૂ�ું પાડવા પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત કર�ુ.ં વક્તવ્ય જોડાણોમાં
િવિવધ સ�ુદાયની બેઠકો અને કાયર્ક્રમોમાં ભાગ લેવો અને �બન-પક્ષપાતી, તટસ્થ અને સાંસ્�ૃિતક ર�તે
સંવેદનશીલ ર�ૂઆતો હાથ ધરવાનો સમાવેશ થાય છે .
Orange કાઉન્ટ�માં ઘણા �ૂથો અ�સ્તત્વમાં હોવાથી, વક્તવ્ય જોડાણોમાં OCROV ને સેવાઓને
પ્રોત્સાહન આપવા, ભાગીદાર� બનાવવા અને િવિવધ સ�ુદાયો સાથે વાતચીત કરવાની મં�ૂર� આપે
છે . લ�ક્ષત �ૂથોએ નીચેનાનો સમાવેશ કય� છે , પરં � ુ તે મયાર્�દત નથી:
•

સ�ુદાય �ૂથો

•

ચચ�

•

નાગ�રકતા વગ�

•

રોટર� ક્લબો

•

�ુિનવિસ�ટ�ઓ

•

વ્યવસાિયક સંગઠનો

•

માતાિપતા/િશક્ષક ક્લબ

•

િવદ્યાથ� સંગઠનો

•

�હ�ર સેવા એજન્સીઓ

•

સાંસ્�ૃિતક ક્લબો

•

�બન-નફાકારક સંસ્થાઓ

•

�ુવા �ૂથો

•

સેવા સંસ્થાઓ

•

વ�રષ્ઠ નાગ�રક ક�ન્દ્રો

મતદાન પ્રણાલી�ુ ં પ્રદશર્ન
િવગતવાર અને પારદશર્ક ખર�દ� પ્ર�ક્રયાને પગલે, Orange કાઉન્ટ� �ુપરવાઇઝર બોડર્ દ્વારા
સપ્ટ�મ્બર 2019 માં નવી મતદાન પ્રણાલીને મં�ૂર� આપવામાં આવી હતી અને અગાઉની 15 વષર્
�ૂની મમતદાન પ્રણાલી�ુ ં સ્થાન લી�ું હ�.ું US �ટં ૂ ણી સહાય આયોગ અને રા�ય સ�ચવ બંને દ્વારા
મતદાન પ્રણાલી પ્રમા�ણત છે અને મતદારોને મતદાન સરળ અને વ�ુ �ુલભ બનાવવા માટ� નવી
�ુિવધાઓ આપે છે .
��ૃિત લાવવા અને �હ�ર િશક્ષણ આપવા માટ�, OCROV એ 2020 ના �ટં ૂ ણી ઘટનાક્રમમાં 20 થી
વ�ુ મતદાન પ્રણાલી િનદશર્ન�ુ ં આયોજન ક�ુ� હ� ું �યાં જનતા નવી મતદાન પ્રણાલીને જોવા અને
તેની સાથે સંપકર્ કરવા સક્ષમ હતી. COVID-19 આરોગ્ય અને સલામતી માગર્દિશ�કાઓને કારણે,
મતદાન પ્રણાલીના િનદશર્નને થોભાવવામાં આવ્યા છે અને �યાર� તે �ુર�ક્ષત હોય ત્યાર� ફર� શ� થઈ
શક� છે .
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સા�ુદાિયક ઘટનાઓ
સ�ુદાયમાં OCROV હાજર� �ળવી રાખવા માટ� , OCROV બંને નાના-થી-મધ્યમ અને મોટા સ્તરની
ઘટનાઓ�ુ ં તેના સ�ુદાય આઉટર�ચ હાજર�માં ધ્યાન ક��ન્દ્રત કરવા માટ� ચા�ુ રાખે છે . OCROV આ
કાયર્ક્રમોમાં મત ક�ન્દ્ર મોડ�લ, મતદાન અને અન્ય �ટં ૂ ણીની મા�હતી આપવા માટ� હાજર રહ�શ.ે સ્ટાફ
લોકોને જોડશે, પ્ર�ોના જવાબ આપશે અને મતદાર ન�ધણી ફોમર્ ભરવામાં મદદ કરશે. આ
ઘટનાઓમાં ભાગ લઈને, OCROV પાસે Orange કાઉન્ટ�માં સ�ુદાયોના હ�રો વ્ય�ક્તઓની પહ�ચ
હશે. સંભિવત સ�ુદાય ઘટનાઓની � ૂ�ચ પ�રિશષ્ટમાં � ૃષ્ઠ 100 પર ઉપલબ્ધ છે .

�ટ
ં ૂ ાયેલા અિધકાર�ઓ અને સરકાર� એજન્સીઓ
OCROV મતદાનના મત ક�ન્દ્ર મોડ�લની જન��ૃિત વધારવા માટ� સરકાર� એજન્સીઓ અને �ટં ૂ ાયેલા
અિધકાર�ઓ સાથે પ્રવતર્માન કાયર્કાર� સંબધ
ં ોનો લાભ ધરાવે છે .
2020 માં, OCROV એ સરકાર� એજન્સીઓ સાથે સહયોગી ભાગીદાર�માં પ્રવેશ કય�, �માં �હ�ર
એજન્સીના સ્થાન પર મત ક�ન્દ્ર અથવા બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ હોસ્ટ કરવા, ભૌિતક સાઇટ્સ અને
વેબસાઇટ્સ પર ઓનલાઈન મા�હતી ઉપલબ્ધ કરાવવા અને મત ક�ન્દ્રને �રલે કરવા અને ઘટકોને
મતદાનની મા�હતી આપવાનો સમાવેશ થાય છે .
OCROV, �ટં ૂ ાયેલા અિધકાર�ઓ અને સરકાર� એજન્સીઓ વચ્ચે મતદારોને મા�હતી પહ�ચાડવા અને
ટ�કો આપવા માટ� ચા�ુ ભાગીદાર�ને મજ� ૂત કરવા માટ� OCROV િસટ� ક્લાકર્ સાથે િનયિમત
િમ�ટ�ગો�ુ ં આયોજન કર� છે .
સહયોગી સ�ુદાિયક પ્રસાર
2-1-1 સાથે ભાગીદાર�
OCROV પાસે મતદાન અને �ટં ૂ ણીની મા�હતી વહ�ચવા માટ� 2-1-1 Orange કાઉન્ટ� સાથે ભાગીદાર�
છે . 2-1-1 Orange કાઉન્ટ� એક �બનનફાકારક 501(c)(3) સંસ્થા છે � Orange કાઉન્ટ�ના
રહ�વાસીઓને સ�ુદાય આરોગ્ય અને માનવ સેવાઓ અને સહાય મેળવવા માટ� વ્યાપક મા�હતી અને
ર� ફરલ િસસ્ટમ ઓફર કર� છે .
2-1-1 મા�હતી અને સંદભર્ િવશેષજ્ઞો મત ક�ન્દ્રની મા�હતી પ્રાપ્ત કર� છે , મતદાર માટ� ન�ક�ુ ં મત ક�ન્દ્ર
અથવા મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સ શોધી શક� છે અને વધારાની મદદ માટ� મતદારોને OCROV પર મોકલી
શક� છે .
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Orange કાઉન્ટ� પ�રવહન એજન્સી સાથે ભાગીદાર�
Orange કાઉન્ટ� પ�રવહન એજન્સી (OCTA) Orange કાઉન્ટ�માં સમગ્ર કાઉન્ટ� માટ� �હ�ર
પ�રવહનની સ�ાવાર પ્રદાતા છે . OCROV એ OCTA સાથે ભાગીદાર�માં મત ક�ન્દ્ર માક� �ટ�ગ સાથે
સાવર્જિનક બસો અને બસ સ્ટોપ બેન્ચ મેળવવા માટ� કામ ક�ુ� છે અને ભિવષ્યની �ટં ૂ ણીઓ માટ� આ
માક� �ટ�ગ વ્� ૂહરચનાનો ઉપયોગ કર� શક� છે . આ વ્� ૂહરચનાનો ઉપયોગ કર�ને, આ તક માત્ર �હ�ર
પ�રવહનનો ઉપયોગ કરતા મતદારોમાં મત ક�ન્દ્રોની ��ૃિત જ નહ� પણ �હ�ર પ�રવહન વાહન
અથવા સ્ટોપની આસપાસની કોઈપણ વ્ય�ક્તમાં પણ વધારો કર� છે .

સોિશયલ મી�ડયા �કટ
સરકાર� એજન્સીઓ દ્વારા િવિવધ �હ�ર એજન્સી સ્થાનો પર મા�હતી સામગ્રી પ્રદાન કરવા માટ�
સોિશયલ મી�ડયા �કટ િવકસાવવામાં આવી છે . અ�ુવા�દત માક� �ટ�ગ સામગ્રી ઉપલબ્ધ થશે અને
સરકાર� એજન્સીઓને પણ � ૂર� પાડવામાં આવશે.
પેક�જમાં આ સમાવેશ થાય છે , પરં � ુ અહ� �ુધી મયાર્�દત નથી:
•

બ્રોશરો

•

ફ્લાયર

•

પોસ્ટરો

•

વારં વાર � ૂછવામાં આવતા પ્ર�ો

•

મત ક�ન્દ્ર અને બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ સ્થાનોનો નકશો અને � ૂ�ચ

ુ ાય જોડાણ સ્�ટુ
સ�દ
સામાન્ય મી�ડયા યોજના
§4005(a)(10)(l)(i)(I)
Orange કાઉન્ટ�ના મતદારોને મત ક�ન્દ્ર મોડ�લની �ણ કરવા માટ�, OCROV એ શ� તેટલા
મતદારો �ુધી અનેક વખત પહ�ચવા માટ� િવસ્� ૃત અ�ભગમ અપનાવ્યો છે . સોિશયલ મી�ડયા,
ડાયર� ક્ટ મેઇલ, િપ્રન્ટ, બ્રોડકાસ્ટ, િવડ�યો, ઓનલાઈન અને ર� �ડયો અ�ભગમોના િમશ્રણનો ઉપયોગ
કર�ને, અમે મતદાતાઓ માટ� મત ક�ન્દ્રની મા�હતી અને માક� �ટ�ગ સામગ્રી જોવાની સંભાવના વધારવા
માટ� મી�ડયા આઉટલેટ્સના િવસ્તારને સં� ૃપ્ત કરવામાં આવેલ છે .
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મી�ડયા ભાગીદારો
§4005(a)(10)(l)(i)(II), §4005(a)(10)(l)(i)(VIII)
OCROV હાલના મી�ડયા સહભાગીઓને સા� ૂ�હક િવતરણ અને પ્રકાશન માટ� પ્રેસ �રલીઝ, વી�ડયો
કન્ટ�ન્ટ અને સોિશયલ મી�ડયા કન્ટ�ન્ટ � ૂ�ું પાડ� છે અને મત ક�ન્દ્ર કમ્�ુિનક�શન �રલે કરવા માટ� અન્ય
િવ�સનીય મી�ડયા સ્રોતોની શોધ કરતા રહ� છે . �ુલભતા િવકલ્પો, �ુલભ બેલેટની િવનંતી કરવાની
પદ્ધિતઓ, મત ક�ન્દ્ર અને બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ સ્થાનો, અન્ય સામાન્ય �ટં ૂ ણી મા�હતી અને અન્ય મતદાન
અપડ�ટ્સ મી�ડયા સહભાગીઓ સાથે શેર કરવામાં આવે છે . મી�ડયા ભાગીદારોની � ૂ�ચ માટ�, �ૃપા
કર�ને પ�રિશષ્ટમાં � ૃષ્ઠ 64 �ુઓ.
વ�ુમાં, મતદારોના ર�જસ્ટ્રાર Neal Kelley ઘણીવાર સ્થાિનક અને રાષ્ટ્ર�ય મી�ડયા પર �ટં ૂ ણી િનષ્ણાત
તર�ક� વાત કરવા અને �ટં ૂ ણી અિધકાર�નો દ્ર�ષ્ટકોણ આપવા માટ� ઉપ�સ્થત થાય છે . આ પ્રકારની
તકોનો ઉપયોગ મેક્રો લેવલ પર ખાસ કર�ને સંદ�શાવ્યવહારના ફ�રફારોને ટ�કો આપવા માટ� થાય છે .
ભાષા મી�ડયા ભાગીદારો
§4005(a)(10)(l)(i)(l)
Orange કાઉન્ટ�ના િવિવધ સ�ુદાયો ભાષાના માધ્યમોના આઉટલેટ્સ સ�હત િવિવધ સ્રોતોથી
સમાચાર અપડ�ટ્સ અને મા�હતી પ્રાપ્ત કર� છે . OCROV એ સં� ૂણર્ સમયના સ્ટાફને ભાષા સ�ુદાયો
માટ� સંપકર્ તર�ક� સમિપ�ત કયાર્ છે અને સ્પેિનશ, ચાઇનીઝ, િવયેતનામીઝ, કો�રયન, ફારસી (પિસ�યન),
�પાનીઝ, �હન્દ�, �ુજરાતી અને ટાગાલોગ બોલતા સ�ુદાયોમાં ભાષા મી�ડયા ભાગીદારો સાથે
મજ� ૂત સંબધ
ં ો િવકસાવ્યા છે . આગામી �ટં ૂ ણી અને ટોલ ફ્ર� મતદાતા સહાયની હોટલાઇન િવશેની
મા�હતી ભાષા મી�ડયા ભાગીદારો સાથે શેર કરવામાં આવશે. ભાષા મી�ડયા ભાગીદારોની � ૂ�ચ માટ�,
�ૃપા કર�ને પ�રિશષ્ટમાં � ૃષ્ઠ 66 �ુઓ.

સીધા મતદાર સંપક�
§4005(a)(10)(l)(i)(X)
OCROV તમામ ન�ધાયેલા મતદારોને OCROV ની ટોલ-ફ્ર� મતદાર સહાય હોટલાઇનની
ઉપલબ્ધતા અને �ટં ૂ ણીઓ અને મતદાનમાં ફ�રફારની સલાહ આપવા માટ� બે થી ચાર સીધા
મેઇલસર્ મોકલે છે . મેઇલસર્ને મત ક�ન્દ્ર�ુ ં બ્રા�ન્ડ�ગ અને મેસે�જ�ગ દ્વારા મતદાર�ુ ં ધ્યાન આકિષ�ત
કરવા માટ� રચવામાં આવ્યા છે . મેઇલરો વો�ટ�ગ િવકલ્પો, મત ક�ન્દ્ર અને બેલેટ ડ્રોપ બોક્સના
સ્થાનો અને કલાકો, અથવા મતદાર મા�હતી માગર્દિશ�કા (VIG) અથવા વોટ-બાય-મેલ (VBM)
મતપત્રની અપેક્ષા �ાર� રાખવી તે �વી મા�હતી પણ � ૂર� પાડ� છે .
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વૈક�લ્પક ભાષા અથવા �ુલભ ફોમ�ટમાં સામગ્રીની િવનંતી કરવા માટ� પોસ્ટ� જ-પેઇડ પોસ્ટકાડર્
§4005(a)(8)(B)(iii)
બધા ન�ધાયેલા મતદારો તેમના VIG માં પોસ્ટ� જ-પેઇડ પોસ્ટકાડર્ મેળવે છે � VBM મતપત્રની �ુલભ
ફોમ�ટમાં િવનંતી કર� છે અને California �ટં ૂ ણી કોડ §14201 અને ફ�ડરલ વો�ટ�ગ રાઇટ્સ એક્ટ§203
of the federal Voting Rights Actવૈક�લ્પક ભાષાઓમાં �ટં ૂ ણી સામગ્રીની િવનંતી કર� છે . પોસ્ટકાડર્
� ૂણર્ કરવા અને પરત કરવા માટ� VIG અને OCROV વેબસાઇટ પર � ૂચનાઓ શામેલ કરવામાં
આવશે.

�હ�ર સેવાની ઘોષણાઓ
§4005(a)(10)(l)(i)(VIII), §4005(a)(10)(l)(i)(IX)
OCROV એ િવિવધ લંબાઈ અને થીમ્સ (બધી જ�ર� ભાષાઓમાં અ�ુવા�દત) ની 70 થી વ�ુ
િવ�ડઓઝ િવકસાવી. બધા વી�ડયો મા�હતીપ્રદ તેમજ � ૂચનાત્મક છે �મ ક� મતદારોને �ટં ૂ ણીની
તાર�ખ અને મતપત્રક પરત કરવાના િવિવધ િવકલ્પોની �ણ કરવી. બધા િવ�ડઓ પ્ર�ો � ૂછવા અને
મતદાન અને �ટં ૂ ણી સંબિં ધત મા�હતી મેળવવા માટ� ટોલ-ફ્ર�, �ુલભ મતદાર હોટલાઇનને પ્રોત્સાહન
આપે છે .
Orange કાઉન્ટ�ની િવિવધ સાઇટ્સ પર �ફલ્માંકન થ�ુ,ં �માં મત ક�ન્દ્ર�ુ ં ન� ૂના�ુ ં લેઆઉટ અને મત
ક�ન્દ્રો અને બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ�ુ ં બાહ્ય �ૃશ્ય દશાર્વવામાં આવ્�ુ ં છે .
િવ�ડઓઝ ઓપન-ક�પ્શનવાળા છે અને બધીર અથવા ઓ�ં સાંભળતા મતદારો અને �ૃ�ષ્ટહ�ન
અથવા જોવામાં તકલીફ અ�ુભવતા મતદારોને સમાવી શકાય તેવા �ુલભ ફોમ�ટમાં ઉપલબ્ધ છે .
આ ઉપરાંત, િવ�ડઓ સ્પેિનશ, િવયેતનામીસ, ચાઇનીઝ, કો�રયન, ટાગાલોગ, �પાનીઝ, �ુજરાતી,
�હન્દ� અને ફારસી (પિશ�યન) માં �ુલભ હશે. સામાન્ય મી�ડયા ભાગીદારો અને ભાષા મી�ડયા
ભાગીદારોને સામગ્રી પ્રદાન કરવામાં આવે છે . સામાન્ય મી�ડયા ભાગીદારોની યાદ� માટ� પ�રિશષ્ટમાં
� ૃષ્ઠ 64 અને ભાષા મી�ડયા ભાગીદારો માટ� પા�ુ ં 66 �ુઓ.

સોિશયલ મી�ડયા
OCROV નવા મતદારોને આકષર્વા અને હાલના મતદારોને િનણાર્યક સમયમયાર્દાઓ, ઇવેન્ટ્સ,
મતદાન �ટપ્સ અને મત ક�ન્દ્ર અને બેલેટ ડ્રોપ બોક્સના સ્થાનો િવશેની મા�હતી આપવા માટ� સોિશયલ
મી�ડયાનો ઉપયોગ કર� છે .
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OCROV એ Orange કાઉન્ટ�માં 18-25 વષર્ની વયના �ુવાન મતદારો, ભાષાના મી�ડયા
આઉટલેટ્સને અ�ુસરતા લોકોના સભ્યો અને �ુલભતાની �હમાયતમાં રસ ધરાવતી વ્ય�ક્તઓ �વી
ચો�સ વસ્તીને લ�ય બનાવવા માટ� Facebook નો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કય� છે .
મત ક�ન્દ્રો િવશે મતદારોને �ણ કરવા અને િશ�ક્ષત કરવાના એકંદર લ�યો હાંસલ કરવા માટ� નીચે
સોિશયલ મી�ડયા વ્� ૂહરચનાઓ આપેલ છે :
•

Twitter, Facebook, Instagram, અને YouTube પર OCROVની હાજર� વધારવી

•

િનયિમત શેડ� ૂલ પર અત્યંત લ�ક્ષત અને સાઇટ-િવિશષ્ટ સામગ્રી પ્રકાિશત કરવી

•

સોિશયલ મી�ડયા દ્વારા સ�ક્રય સ�ુદાયના સભ્યો સાથે અથર્� ૂણર્ ર�તે જોડા�ુ ં

•

સોિશયલ મી�ડયા પર વાસ્તિવક ચચાર્ને ઉ�ેજન આપી અને પોષણ કર�ુ ં

•

હાલમાં OCROV ની YouTube ચેનલ પર િવડ�યો કન્ટ� ન્ટને વધારવા માટ� મત ક�ન્દ્ર પ્રસાર,
િશક્ષણ અને તાલીમ માટ� કાયર્રત છે .

વેબસાઇટ
§4005(a)(10)(l)(i)(IV)
OCROV વેબસાઇટ (ocvote.com) નો ઉપયોગ જનતા માટ� મત ક�ન્દ્રની મા�હતી અને સામગ્રીના
�ુખ્ય �ોત તર�ક� કરવામાં આવે છે . OCROV વેબસાઇટ પરની મા�હતી �ુલભ સ્વ�પોમાં છે અને
સાવર્જિનક �પે ઉપલબ્ધ છે . આમાં EAP, �ુલભ VBM મતપત્રની િવનંતી કરવાની પદ્ધિતઓ, �ુલભ
મતદાન ઉપકરણનો ઉપયોગ કરવાનો િવકલ્પ અને તેનો ઉપયોગ ક�વી ર�તે કરવો, મત ક�ન્દ્રોની યાદ�
અને બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ અને VCA સંબિં ધત અન્ય મા�હતીનો સમાવેશ થાય છે .
વેબસાઇટ�ુ ં સ્પેિનશ, ચાઇનીઝ, િવયેતનામીસ અને કો�રયનમાં પણ ભાષાંતર કરવામાં આવ્�ુ ં છે ,
તેથી આ ભાષાઓમાં મયાર્�દત-�ગ્રે� િન�ુણતા ધરાવતા મતદારો પણ મત ક�ન્દ્રની મા�હતી મેળવી
શકશે. તે િવકલાંગ મતદારો માટ� સહાયક તકનીક સાથે પણ �ુસગ
ં ત છે .

મત ક�ન્દ્ર ન્� ૂઝલેટર
વસંત 2019 થી શ� કર�ને, OCROV એ એક મત ક�ન્દ્ર ન્� ૂઝલેટર લોન્ચ કર� લ છે � આયોજન
અપડ�ટ્સ, આઉટર�ચ મા�હતી અને �હ�ર ઇન�ુટ શેર કરવાની તકો � ૂર� પાડવા માટ� તૈયાર છે .
� ૂતકાળના ન્� ૂઝલેટસર્માં સવ� ડ�ટા િવશ્લેષણ, મત ક�ન્દ્ર વકર્ શોપ િવશેની મા�હતી અને મત ક�ન્દ્ર અને
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બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ સાઇટ � ૂચનો આપવાની પદ્ધિતઓ શામેલ છે . OCROV ન્� ૂઝલેટસર્ના 6,500+
સબ્સ્ક્રાઇબસર્ છે .
ન� ૂના�પ મત ક�ન્દ્ર ન્� ૂઝલેટર માટ� પ�રિશષ્ટમાં � ૃષ્ઠ 113 �ુઓ.

મોબાઇલ મતદાન
OCROV મતદારોને અનન્ય સ્થળો અને ભૌગો�લક િવસ્તારોમાં મોબાઇલ મતદાન કરાવવાની તકો
શોધવા�ુ ં ચા�ુ રાખે છે �યાં મતદારોને �બ� મતદાન િવકલ્પોની મયાર્�દત એક્સેસ હોઈ શક�.
OCROV �ુ ં મોબાઇલ વો�ટ�ગ �ુિનટ એક સં� ૂણર્ સેવા, ગોઠવવામાં સરળ, મોબાઇલ વોટ સેન્ટર છે
� Orange કાઉન્ટ�ના કોઈપણ િવસ્તારમાં સેવા આપી શક� છે . Orange કાઉન્ટ�ના અન્ય મત
ક�ન્દ્રની �મ, મોબાઇલ મતદાન એકમ �ુર�ક્ષત છે અને ભાષા અને �ુલભતા જ��રયાતો ધરાવતા
મતદારોને ટ�કો આપવા માટ� સજ્જ છે .
સા�ુદાિયક જોડાણ મોબાઇલ આઉટર�ચ વાહન
વ�ુ અસરકારક અને �ૃશ્યમાન મતદાર િશક્ષણ હાથ ધરવા માટ�, OCROV એક ખાસ બનાવેલ
સા�ુદાિયક જોડાણ મોબાઇલ આઉટર�ચ વાહનનો ઉપયોગ કર� છે . મોબાઇલ આઉટર�ચ વાહન
સં� ૂણર્પણે �ુલભ અને તેના પર ઇન્ટર� �ક્ટવ મતદાન �ડસ્પ્લે સાથે સજ્જ છે . તે �ુસાફર� દરિમયાન
મતદાન સ�હત લોકશાહ� પ્ર�ક્રયાનો અ�ુભવ કરવાની તમામ તક આપે છે .
2004 થી, અમાર� મોબાઇલ ફ્લીટ અસંખ્ય સ�ુદાય કાયર્ક્રમો, પર� ડ અને આઉટડોર સ્થળોએ પ્રદિશ�ત
કરવામાં આવી છે . ત�ુપરાંત, આ વાહનો સ�ાવાર ર�તે અને અસરકારક ર�તે સં� ૂણર્ ર�તે સમાિવષ્ટ
મતદાન સ્થાન તર�ક� ઉપયોગમાં લેવાયા છે અને બે�ક�ગ મત ક�ન્દ્ર તર�ક� મતદાનના સમગ્ર
સમયગાળા દરિમયાન ઉપલબ્ધ છે . એકમો તેમના પ્રકારના પ્રથમ હતા અને સમગ્ર દ� શના િવસ્તારોમાં
તેની નકલ કરવામાં આવી છે .

� ૃષ્ઠ48

પૉપ-અપ મોબાઇલ મતદાન એકમ
OCROV મતદારોના વલણોના જવાબમાં નવીન ઉક�લો િવકસાવવા�ુ ં ચા�ુ રાખે છે અને પોપ-અપ
સ્ટોસર્ અને ર� સ્ટોરન્ટ્સમાંથી પ્રેરણા લેવામાં આવી હતી � ઘણી વખત ઉચ્ચ ટ્રા�ફક ધરાવતા
િવસ્તારોમાં હકારાત્મક લોકો�ુ ં ધ્યાન ખ�ચે છે . છે વટ� , ધ્યેય તો સા�બત વ્� ૂહરચનાઓનો ઉપયોગ કર�ને
પ્રસંગોમાં �હ�ર રસ મેળવવા�ુ ં છે , �મ ક� સરળ �ડઝાઇન િસદ્ધાંતો અને લ�ક્ષત સંક�ત � ઘટનાના
આધાર� બદલી શકાય છે .
�ુલભ મોબાઇલ �ુિનટમાં વ્હ�લચેર �લફ્ટનો સમાવેશ થાય છે અને સમગ્ર એજન્સી OCROV ના
માક� �ટ�ગ અને બ્રા�ન્ડ�ગ પ્લાનને મેચ કરવા માટ� કસ્ટમ ર� પ ધરાવે છે . આ પ્લેટફોમર્ની ગિતશીલતા
મતદાતાઓની સંલગ્નતા અને ભાગીદાર�ને પ્રોત્સાહન આપે છે અને OCROV ને મતદાનની તકો, મત
ક�ન્દ્રની મા�હતી અને મતદાર અ�ુભવને �ુધારવા માટ� ઓછ� પ્રિતિનિધત્વ ધરાવતી વસ્તી અને ઉચ્ચ
ગીચતાવાળા સ્થળો �ુધી પહ�ચવા દ� છે .
પૉપ-અપ મોબાઇલ મતદાન એકમનો ભાિવ �ટં ૂ ણીઓમાં ઉપયોગ કરવામાં આવશે. ભૌગો�લક ર�તે
વં�ચત મતદારો �ુધી પહ�ચવાની તકો અને ઘણા મતદારો �ુધી પહ�ચવા માટ� ઉચ્ચ અસરની
ઘટનાઓ વચ્ચે સ્થાનો સં� ુ�લત રહ�શે. કોઈપણ મોબાઈલ મતદાનની તકો િવશે VIG અને VBM
� ૂચનાઓમાં મતદારોને � ૂ�ચત કરવામાં આવશે. સ્થાનો અને તાર�ખો અને કામગીર�ના કલાકો �વી
િવગતો VIG અને વેબસાઇટ ocvote.com પર પ્રકાિશત કરવામાં આવશે.
OCROV ના મોબાઇલ ફ્લીટની તસવીરો માટ� � ૃષ્ઠ 112 �ુ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 િશક્ષણ અને આઉટર�ચ ફં�ડ�ગ અને પાછલા બ�ટની સરખામણી
�ૂન 2018

નવેમ્બર 2018

માચર્ 2020

માચર્ 2020

મતદાન સ્થળ

મતદાન સ્થળ

મત ક�ન્દ્ર

મત ક�ન્દ્ર

વાસ્તિવક ખચર્

વાસ્તિવક ખચર્

બ�ટ

વાસ્તિવક ખચર્

$38,634

$111,041

$1,500,000

$1,580,302

અખબારમાં કા� ૂની �હ�રાતો

$50,000

$36,765

િવિવધ �હ�રાત

$84,945

$31,325

$500,000

$985,830

િવિવધ આઉટર�ચ કામગીર�

$45,000

$45,428

મતદાર આઉટર�ચની ઘટનાઓ

$10,000

$1,449

રા�ય સ�ચવ આઉટર�ચ ગ્રાન્ટ/કરાર ભંડોળનો સ્રોત

$1,875,000

$2,566,132

પ્ર� ૃિ�

�હ�રાત

આઉટર�ચ

$124,342

$16,182

નવેમ્બર 2020 નવેમ્બર 2020

�ૂન 2022

મત ક�ન્દ્ર

મત ક�ન્દ્ર

મત ક�ન્દ્ર

બ�ટ

વાસ્તિવક ખચર્

બ�ટ

�હ�રાત

$100,000

$1,484,416

$100,000

અખબારમાં કા� ૂની �હ�રાતો

$40,000

$13,541

$40,000

પ્ર� ૃિ�

િવિવધ �હ�રાત

$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 સ�ચવ આઉટર�ચ ગ્રાન્ટ/કરાર અને

$0

$2,393,704

$0

અન્ય ભંડોળનો સ્રોત
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પ�રિશષ્ટો
�હ�ર સભાઓ
લ�ક્ષત સ�ુદાયોને સમાવવા માટ� , પસંદગીની વકર્ શોપમાં ભાષા સહાય � ૂર� પાડવામાં આવી હતી
અને અપંગતા સ�ુદાય માટ� ખાસ વકર્ શોપનો પ્રચાર કરવામાં આવ્યો હતો.
ુ ાય
લ�ક્ષત સ�દ

વકર્ શોપની સંખ્યા

િવકલાંગ મતદારો

1

સ્પૅિનશ

1

િવયેતનામીઝ

1

કો�રયન

1

ચાઇનીઝ

1

ટાગાલોગ

1

ફારસી (પિસ�યન)

1

�ુજરાતી

1

�હન્દ�

1

�પાનીઝ

1

LAAC/VAAC

2

�હ�ર �ુનાવણી

1

મત ક�ન્દ્ર વકર્ શોપ�ુ ં સં� ૂણર્ શેડ� ૂલ નીચે આપેલા વ્યાપક મત ક�ન્દ્ર વકર્ શોપ ફ્લાયરમાં આપવામાં
આવ્�ું છે .
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ન� ૂનાના વાણી જોડાણો અને સ�ુદાય ઘટનાઓ
ુ ાય ઘટનાઓ
ન� ૂનાના વાણી જોડાણો અને સ�દ
ઇવેન્ટ� ંુ નામ

શહ�ર

યજમાન સંસ્થા
Orange કાઉન્ટ��ુ ં પેિસ�ફક િસમ્ફની અને

2019 Orange કાઉન્ટ� લ�ટલ ઉત્સવ

Costa Mesa

નાગ�રકતા સમારોહ - માચર્ 2019 (1)

Anaheim

USCIS

નાગ�રકતા સમારોહ - માચર્ 2019 (2)

Anaheim

USCIS

ફસ્ટર્ એન્�ુઅલ - એ�જ�ગ �ુગેધર - હ�લ્થ
એન્ડ ર� સોસર્ ફ�ર AASCSC

સાઉથ કોસ્ટ ચાઇનીઝ સાંસ્�ૃિતક ક�ન્દ્ર

Orange કાઉન્ટ� એિશયન અને પેિસ�ફક
Santa Ana

આઇલેન્ડર કોમ્�ુિનટ� એલાયન્સ
(OCAPICA), અને એિશયન અમે�રકન
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ુ ાય ઘટનાઓ
ન� ૂનાના વાણી જોડાણો અને સ�દ
િસિનયર િસ�ટઝન્સ સિવ�સ સેન્ટર
6 ઠ્ઠો વાિષ�ક પિશ�યન નવા વષર્નો
ઉત્સવ
Laguna Niguel હાઇસ્�ૂલ જોબ અને

Irvine

(AASCSC)
Orange કાઉન્ટ��ુ ં ઈરાની-અમે�રકન
કોમ્�ુિનટ� �ુપ (IAC �ુપ)

કોલેજ મેળો

Laguna
Niguel

પિશ�યન ન�ુ ં વષર્ િપકિનક �દવસ

Irvine

Los Amigos ઓફ OC મી�ટ�ગ

Anaheim

Los Amigos ઓફ OC

2019 FoCE કોન્ફરન્સ

Sacramento

ફ�ુચર ઓફ California ઈલેક્શન

VIAN હાઇસ્�ુલ ઇન્વોલ્વમેન્ટ મીટ�ગ

Irvine

VIAN, WeIrvine

Westminster

Westminster શહ�ર

Anaheim

Katella હાઇસ્�ૂલ

Garden
Grove

Pacifica હાઇ સ્�ૂલ

Irvine

કો�રયન અમે�રકન ગ્રાસ�ટ્સ કોન્ફરન્સ

Huntington
Beach

Golden West કોલેજ

Tustin

એચીવ બેટર કમ્�ુનીક�શન

Irvine

Northwood હાઇસ્�ૂલ

Irvine

Beckman હાઇસ્�ુલ

Westminster શહ�ર 2019 વસંત
ઉત્સવ
Katella હાઇસ્�ૂલ મતદાર િશક્ષણ
સપ્તાહ
Pacifica હાઇ સ્�ૂલ િસિવક્સ ક્લાસ
પ્રેસ�ટ�શન્સ
કો�રયન અમે�રકન ગ્રાસ�ટ્સ કોન્ફરન્સ
ર��ઓનલ સેિમનાર
Golden West કોલેજમાં અથર્ ડ� ઇવેન્ટ
એચીવ બેટર કમ્�ુનીક�શન (ABC)
િમ�ટ�ગ
Northwood હાઇસ્�ૂલ મતદાર િશક્ષણ
સપ્તાહ
Beckman હાઇસ્�ુલ મીટ ધ પ્રોફ�શનલ્સ
ફ�ર
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Laguna Niguel હાઇસ્�ૂલ
Orange કાઉન્ટ�ના ઈરાની-અમે�રકન
પ્રોફ�શનલ્સ�ુ ં નેટવકર્ (NIPOC)

(FoCE)

ુ ાય ઘટનાઓ
ન� ૂનાના વાણી જોડાણો અને સ�દ
Irvine �રપ�બ્લકન �ુમન ફ�ડર� ટ�ડ

Irvine

Irvine �રપ�બ્લકન �ુમન ફ�ડર� ટ�ડ

SOKA �તરરાષ્ટ્ર�ય ઉત્સવ

Aliso Viejo

SOKA �ુિનવિસ�ટ�

Cinco de Mayo Fiesta Anaheim
14 મી વાિષ�ક AAPI હ��રટ�જ મ�હનાની

Anaheim

Fiesta United, Inc.

Bellflower

Southern CA Edison

Fullerton

Fullerton કોલોબોર� ટ�વ

Garden
Grove

LULAC

Garden
Grove

Giac Ly બૌદ્ધ મઠ

Garden
Grove

કો�રયન અમે�રકન ચેમ્બર ઓફ કોમસર્

િમ�ટ�ગ

ઉજવણી
સ્ટ�ટ ઓફ ધ કોમ્�ુિનટ�
"72 મો California LULAC એન્�ુઅલ
સ્ટ�ટ્સ કન્વેન્શન" -�બલ્ડ�ગ �બ્ર�સ ફોર
�ુિનટ�
વેસાક ઉત્સવ - �ુદ્ધના જન્મ�દવસની
ઉજવણી
કો�રયન અમે�રકન ચેમ્બર ઓફ કોમસર્
ઓફ Orange કાઉન્ટ� પ�રચય
Orange કાઉન્ટ� એિશયન ચેમ્બર
લીડરશીપ િમક્સર

Costa Mesa

ઓફ Orange કાઉન્ટ�
એિશયન �બઝનેસ એસોિસયેશન ઓફ
Orange કાઉન્ટ� (ABAOC)
OC હ�લ્થ ક�ર એજન્સી (OCHCA) અને

વોઇસ ઓફ ચેન્જ

Anaheim

Orange કાઉન્ટ� એિશયન અને પેિસ�ફક
આઇલેન્ડર કોમ્�ુિનટ� એલાયન્સ
(OCAPICA)

VIAN સ્�ૂલ યેર-એન્ડ મી�ટ�ગ
2019-06-02 �ુગેધર વી િવલ OC
મતદાર ન�ધણી તાલીમ

Irvine

VIAN

Irvine

�ુગેધર વી િવલ OC

KUCI OC સ્પોટલાઇટ ટોક ર� �ડયો શો

KUCI
Michelle Steel, �ુપરવાઇઝર, 2 �

વાિષ�ક Orange કાઉન્ટ� ભરતી મેળો

Costa Mesa

�ડ�સ્ટ્રક્ટ Orange કાઉન્ટ� બોડર્ ઓફ
�ુપરવાઇઝસર્ અને KACC ફાઉન્ડ�શન

પીસ એન્ડ જ�સ્ટસ િમિનસ્ટ્ર� મતદાર
ન�ધણી પ્રસ્�ુિત

Santa Ana
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Christ our Savior Parish ના પીસ એન્ડ
જ�સ્ટસ િમિનસ્ટ્ર�ના સ્વયંસેવકો.

ુ ાય ઘટનાઓ
ન� ૂનાના વાણી જોડાણો અને સ�દ
AASCSC ની 30 મી વષર્ગાંઠ અને
ડ્ર�ગન બોટ ફ��સ્ટવલની ઉજવણી
એન્�ુઅલ �ફ�લિપનો-અમે�રકન લૉયસર્
ઓફ Orange કાઉન્ટ� મેમ્બરિશપ
મી�ટ�ગ એન્ડ FACCOC િમક્સર
ટ�બ�લ�ગ સન્ડ� માસ Christ Our Savior
Parish
ITZ Happenin! ર� �ડયો શો ઇન્ટરવ્� ૂ
Los Amigos કોમ્�ુિનટ� ફોરમ
Laguna Woods �રપ�બ્લકન ક્લબ
ROV �ૂર
નેશનલ �ડસે�બ�લટ� વોટર ર�સ્ટ્ર�શન
વીક
કો�રયન અમે�રકન ચેમ્બર ઓફ
કોમસ�સ બ્રેકફાસ્ટ િવથ પોલીસ ચીફ્સ
એિશયન અમે�રકન ઇન એક્શન
કોમ્�ુિનટ� િમક્સર
Orange કાઉન્ટ� લેબર ફ�ડર� શન
ઉમેદવાર એક�ડ�મી
OC ફ�ર
La Palma િસટ� િસિવક એક્સ્પો અને
નેશનલ નાઇટ આઉટ

Santa Ana

એિશયન અમે�રકન િસિનયર િસટ�ઝન્સ
સિવ�સ સેન્ટર(AASCSC)

Newport
Coast

�ફ�લિપનો-અમે�રકન લૉયસર્ ઓફ

Santa Ana

Christ Our Savior Parish

Orange કાઉન્ટ� (FLOC)

ITZ Happenin!
Anaheim
Santa Ana

ROV

Anaheim
Garden
Grove

કો�રયન અમે�રકન ચેમ્બર ઓફ કોમસર્-

Santa Ana

એિશયન અમે�રકન ઇન એક્શન

Buena Park

OCLF

Orange કાઉન્ટ�

Costa Mesa
La Palma

OC ફ�ર

Costa Mesa

Anaheim ડ�મોક્ર�ટ્સ ક્લબ

Anaheim

OC ફ�ર

Costa Mesa
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La Palma િસટ�

Anaheim ડ�મોક્ર�ટ્સ ક્લબ

શહ�ર� અિધકાર�ઓ અને સરકાર� એજન્સીઓ
OCROV સરકાર� એજન્સીઓ અને �ટં ૂ ાયેલા અિધકાર�ઓ સાથે મતદાન ક�ન્દ્રોમાં સંક્રમણ અને �હ�ર
િશક્ષણના પ્રયાસો �ગે જન��ૃિત વધારવા માટ� પ્રવતર્માન કાયર્કાર� સંબધ
ં ોનો લાભ લેશ.ે સરકાર�
એજન્સીઓ સાથે અસંખ્ય ઇવેન્ટ્સ અને વકતવ્ય જોડાણો ચા�ુ ધોરણે �ુિનિ�ત થયેલ છે . શહ�રના
અિધકાર�ઓ અને સરકાર� કમર્ચાર�ઓ મત ક�ન્દ્રની આઉટર�ચ અને િશક્ષણમાં OCROV ના પ્રથમ
ભાગીદાર રહ્યા છે .
સરકાર� એજન્સીઓને િવતરણ અને � ૂળ� ૂત આઉટર�ચ માટ� ઉપલબ્ધ મલ્ટ�મી�ડયા સામગ્રીનો
સમાવેશ થાય છે :
•

ગ્રા�ફક્સ (િવનંતીના આધાર� િવિવધ ફોમ�ટ્સ)

•

અખબાર� યાદ�ઓ

•

ન્� ૂઝલેટસર્

•

વેબપેજ �લન્ક

•

િવડ�યો

•

ર� �ડયો �હ�રાત

•

બ્રોશરો

•

વારં વાર � ૂછાતા પ્ર�ો

•

ફ્લાયર

•

�હ�રાતો અને પોસ્ટરો

•

સોિશયલ મી�ડયા �કટ

•

સ્ટાઈલ ગાઈડ
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સ�ુદાય ભાગીદારો
જો તમે અથવા તમાર� સંસ્થા મત ક�ન્દ્ર આઉટર�ચ અને એ��ુક�શન પર OCROV સાથે ભાગીદાર�
કરવા માંગતા હોય, તો �ૃપા કર�ને વેબસાઇટ ocvote.com/community ની �ુલાકાત લો અથવા
ocvoter@rov.ocgov.com પર ઇમેઇલ કરો.

ભાષા સ�ુદાય ભાગીદારો
•

એચીવ બેટર કમ્�ુનીક�શન

•

ન્યાય માટ� જોડાણ

•

જોડાણ �ુનવર્સન

•

Anaheim સ્પેિનશ એડવે�ન્ટસ્ટ ચચર્

•

એિશયન અમે�રકન િસિનયર િસટ�ઝન્સ સિવ�સ સેન્ટર

•

એિશયન અમે�રકન એડવા�ન્સ�ગ જ�સ્ટસ - Los Angeles

•

એિશયન અમે�રકન એડવા�ન્સ�ગ જ�સ્ટસ - Orange કાઉન્ટ�

•

એસોિસએશન ઓફ ધ િવએતનામીઝ લેન્ગવેજ એન્ડ કલ્ચર સ્�ૂલ્સ ઓફ સધનર્

•

California
બોટ પીપલ SOS

•

કાઉ�ન્સલ ઓન અમે�રકન-ઇસ્લાિમક �રલેશન્સ - California

•

કંબો�ડયન ફ�િમલી

•

ક�થો�લક ચે�રટ�ઝ ઓફ Orange કાઉન્ટ�

•

સેન્ટર ફોર એિશયન્સ �ુનાઇટ� ડ ફોર સેલ્ફ એમ્પાવરમેન્ટ

•
•

Centro Cultural de Mexico
Orange કાઉન્ટ� ચાઇનીઝ અમે�રકન એસોિસયેશન

•

ચાઇનીઝ અમે�રકન મ્�ુચ્�ુઅલ એસોિસએશન

•
•

CIELO
કોમ્�ુિનડાડ ફોરમ

•

CSUF એિશયન પેિસ�ફક અમે�રકન �રસોસર્ સેન્ટર

•
•
•

De Colores OC
El Modena
ફ�િમલી એન�રચમેન્ટ

•

Filipino અમે�રકન ચેમ્બર ઓફ કોમસર્

•

Fundacion de Sobrevivientes de Trafico
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•

�હસ્પેિનક બાર એસોિસયેશન ઓફ Orange કાઉન્ટ�

•

�હસ્પેિનક �ુમન નેટવકર્

•

�હસ્પેિનક ચેમ્બર ઓફ કોમસર્ ઓફ Orange કાઉન્ટ�

•

ઇ�ન્સ્ટટ� ૂટ ઓફ િવએતનામીઝ સ્ટડ�ઝ

•

ઇન્ટર -કોમ્�ુિનટ� એકશન નેટવકર્

•

ઇરાિનયન સકર્ લ ઓફ �ુમન'સ ઇન્ટર કલ્ચરલ નેટવકર્

ભાષા સ�ુદાય ભાગીદારો (ચા�ુ)
•

Irvine એવરગ્રીન ચાઇનીઝ િસિનયર એસોિસએશન

•

કો�રયન અમે�રકન સેન્ટર

•

કો�રયન કોમ્�ુિનટ� સિવ�સીસ

•

કો�રયન �રસોસર્ સેન્ટર

•

લે�ટનો હ�લ્થ એક્સેસ

•

Los Amigos ઓફ Orange કાઉન્ટ�

•
•
•

LULAC Anaheim
LULAC Santa Ana
LULAC Fullerton કોલેજ

•
•

LULAC Santa Ana
મેક્સીકન અમે�રકન કા� ૂની સંરક્ષણ અને િશક્ષણ ભંડોળ

•

લે�ટનો �ટં ૂ ાયેલા અિધકાર�ઓ�ુ ં રાષ્ટ્ર�ય એસોિસએશન

•

Orange કાઉન્ટ�ના ઈરાની-અમે�રકન પ્રોફ�શનલ્સ�ુ ં નેટવકર્

•

નેશનલ �હસ્પેિનક �બઝનેસ એસોિસએશન

•

નોથર્ Orange કાઉન્ટ� ચાઇનીઝ કલ્ચરલ એસોિસએશન

•

Orange કાઉન્ટ� એિશયન પેિસ�ફક આઇલેન્ડર કોમ્�ુિનટ� એલાયન્સ

•

Orange કાઉન્ટ� ચાઇનીઝ અમે�રકન ચેમ્બર ઓફ કોમસર્

•

Orange કાઉન્ટ� હ�રાલ્ડ સેન્ટર

•

Orange કાઉન્ટ� �હસ્પેિનક ચેમ્બર ઓફ કોમસર્

•

Orange કાઉન્ટ� �ુથ ઇિમગ્રન્ટ �ુનાઇટ� ડ

•

ઓવરસીઝ કોમ્�ુિનટ� ક�ર નેટવકર્ ઓફ Orange કાઉન્ટ�

•

પેરન્ટ �ુિનયન Santa Ana

•

સાઉથ એિશયન નેટવકર્

•

સાઉથ કોસ્ટ ચાઇનીઝ કલ્ચરલ એસોિસએશન/Irvine ચાઇનીઝ સ્�ુલ
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•

સધનર્ California કાઉ�ન્સલ ઓફ ચાઈનીઝ સ્�ૂલ્સ

•
•

Taller San Jose
�ુિનયન ઓફ િવયેતનામીસ સ્�ુડન્ટ એસોિસએશન

•

િવયેતનામીસ અમે�રકન ચેમ્બર ઓફ કોમસર્

•
•

VietRISE
વો�ટ�ગ ઈન્વોલ્વમેન્ટ એસોિસએશન નોન પ્રો�ફટ

•

WeIrvine
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સેમ્પલ લેન્ગવેજ આસીસ્ટન્સ કાડર્

� ૃષ્ઠ61

�ડસે�બ�લટ� કોમ્�ુિનટ� પાટર્ નસર્
•

એજ વેલ િસિનયર સિવ�સીસ

•

બ્રેઇલ ઇ�ન્સ્ટટ� ૂટ

•

California કાઉ�ન્સલ ફોર ધ બ્લા�ડ

•

California ડ�પાટર્ મેન્ટ ઓફ �રહ��બ�લટ� શન

•

Coastline કોલેજના િવશેષ કાયર્ક્રમો

•

કાઉ�ન્સલ ઓન એ�જ�ગ

•

Dayle McIntosh સેન્ટર

•

ડ�પાટર્ મેન્ટ ઓફ �રહ��બ�લટ� શન

•

અપંગતાના અિધકારો California

•

�ડસે�બ�લટ� સ્�ુડન્ટ સિવ�સીસ - Cal State �ુિનવિસ�ટ� Fullerton

•

�ડસે�બ�લટ� સ્�ુડન્ટ સિવ�સીસ - Fullerton College

•

�ડસે�બ�લટ� સ્�ુડન્ટ સિવ�સીસ- Santiago Canyon College

•

Down Syndrome એસોિસયેશન ઓફ Orange કાઉન્ટ�

•
•

Easterseals
નોથર્ Orange કાઉન્ટ� િસિનયર કૉલૅબોર� ટ�વ

•

OC ડ�ફ ઇકવલ ઍક્સેસ ફાઉન્ડ�શન

•

OC ઈન-હોમ સપો�ટ�વ સિવ�સીસ પ�બ્લક ઑથો�રટ�

•

Orange કાઉન્ટ� ટ્રાન્સપોટ� શન ઑથો�રટ�

•

પ્રો�ક્ટ ��ડપ�ડ�ન્સ

•

Orange કાઉન્ટ��ુ ં પ્રાદ� િશક ક�ન્દ્ર

•

સેન્સર� ઈમ્પેડર્ ગાઈડન્સ નેટવકર્

•

િવકાસની અપંગતા માટ�ની સ્ટ� ટ કાઉ�ન્સલ

•

Orange કાઉન્ટ�ના એક��ૃત સેર�બ્રલ પાલ્સી

•

�ુિનવિસ�ટ� ઓફ California Irvine �ડસ�બ�લટ� સિવ�સીસ સેન્ટર

•

વ્યાવસાિયક દ્ગ�ષ્ટ
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રાજક�ય, �હમાયત અને વ્યાવસાિયક સંસ્થાઓ
•

American િસિવલ �લબટ�ઝ �ુિનયન

•

Orange કાઉન્ટ�ની ડ�મોક્ર��ટક પાટ�

•

California ની �ટં ૂ ણીઓ�ુ ં ભિવષ્ય

•

Orange કાઉન્ટ�ની ગ્રીન પાટ�

•

Orange કાઉન્ટ�ની મ�હલા મતદારોની લીગ

•

કલડર્ પીપલ નેશનલ અમે�રકન એસોિસયેશન

•

જવાબદાર િવકાસ માટ� સંગ�ઠત Orange કાઉન્ટ� સ�ુદાયો

•

Orange કાઉન્ટ� ધમર્સભા સ�ુદાય સંગઠન

•

Orange કાઉન્ટ� કમર્ચાર� સંગઠન

•

Orange કાઉન્ટ� લેબર ફ�ડર� શન

•

Orange કાઉન્ટ� વ્યાવસાિયક અ�ગ્નશામકો�ુ ં એસોિસયેશન

•

Orange કાઉન્ટ�ની �રપ�બ્લકન પાટ�

•

�રપ�બ્લકન �ુમન ફ�ડર� ટ�ડ ઓફ Orange કાઉન્ટ�

•

Orange કાઉન્ટ�ના િન� ૃ� કમર્ચાર�ઓ

•

Resilience OC
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મી�ડયા ભાગીદારો
જો તમે અથવા તમાર� સંસ્થા મત ક�ન્દ્ર આઉટર�ચ અને એ��ુક�શન પર OCROV સાથે ભાગીદાર�
કરવા માંગતા હોય, તો �ૃપા કર�ને વેબસાઇટ ocvote.com/votecenter ની �ુલાકાત લો અથવા
ocvoter@rov.ocgov.com પર ઇમેઇલ કરો.
પ્રકાશન� ંુ નામ

પ્રકાર

Aliso Viejo સમાચાર

વતર્માનપત્ર

Anaheim �ુલે�ટન

વતર્માનપત્ર

એસોિસયેટ�ડ પ્રેસ (AP) Orange કાઉન્ટ� California

વતર્માનપત્ર

Capistrano �ડસ્પેચ

વતર્માનપત્ર

Capistrano Valley ન્� ૂઝ

વતર્માનપત્ર

Chapman �ુિનવિસ�ટ� Panther

કૉલેજ/�ુિનવિસ�ટ� વતર્માનપત્ર

Coast મેગેઝીન

મેગેઝીન

Costa Mesa ડ�ઇલી પાઇલોટ

વતર્માનપત્ર

CSUF ડ�ઇલી Titan

કૉલેજ/�ુિનવિસ�ટ� વતર્માનપત્ર

Cypress કૉલેજ ક્રોિનક્લ

કૉલેજ/�ુિનવિસ�ટ� વતર્માનપત્ર

Dana Point ટાઈમ્સ

વતર્માનપત્ર

Fullerton કૉલેજ Hornet

કૉલેજ/�ુિનવિસ�ટ� વતર્માનપત્ર

Huntington Beach ન્� ૂઝ

વતર્માનપત્ર

Irvine વલ્ડર્ ન્� ૂઝ

વતર્માનપત્ર

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
Laguna Beach ��ડપ�ડ�ન્ટ

ર� �ડયો

Laguna ન્� ૂઝ-પોસ્ટ

વતર્માનપત્ર

Laguna Woods ગ્લોબ

વતર્માનપત્ર

Los Angeles ટાઈમ્સ

વતર્માનપત્ર

ન્�ુ �ુિનવિસ�ટ�

કૉલેજ/�ુિનવિસ�ટ� વતર્માનપત્ર

OC િવકલી

મેગેઝીન

OCC કોસ્ટ �રપોટર્

કૉલેજ/�ુિનવિસ�ટ� વતર્માનપત્ર

Orange િસટ� ન્� ૂઝ

વતર્માનપત્ર

Orange Coast મેગેઝીન

મેગેઝીન

Orange કાઉન્ટ� �બઝનેસ જનર્લ

વતર્માનપત્ર

Orange કાઉન્ટ� ર�જસ્ટર

વતર્માનપત્ર

Orange કાઉન્ટ� �રપોટર્ ર

વતર્માનપત્ર

Saddleback વેલી ન્� ૂઝ

વતર્માનપત્ર

San Clemente ટાઈમ્સ

વતર્માનપત્ર

Seal Beach Sun
Tustin ન્� ૂઝ

વતર્માનપત્ર

UCI New �ુિનવિસ�ટ�

કૉલેજ/�ુિનવિસ�ટ� વતર્માનપત્ર

વોઈઝ ઓફ OC

વતર્માનપત્ર

વેસ્ટનર્ આઉટડોર ન્� ૂઝ

વતર્માનપત્ર

Westminster જનરલ

વતર્માનપત્ર

Westways મેગેઝીન

વતર્માનપત્ર

Yorba Linda Star

વતર્માનપત્ર

વતર્માનપત્ર

વતર્માનપત્ર
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ભાષા મી�ડયા ભાગીદારો
ભાષા

પ્રકાશન� ંુ નામ

ફારસી (પિસ�યન)

Orange કાઉન્ટ� પિશ�યન સ�ુદાય TV

ફારસી (પિસ�યન)

Dakeeh મેગેઝીન

ફારસી (પિસ�યન)

Seeb મેગેઝીન

ફારસી (પિસ�યન)
ફારસી (પિસ�યન)

PAYAM ASHENA
KIRN - ર� �ડયો ઈરાન 670 AM

ફારસી (પિસ�યન)

ઈરાની હોટલાઈન

ટાગાલોગ

ર� �ડયો �ફ�લિપનો USA

ટાગાલોગ

California જનર્લ ફોર �ફ�લિપનો અમે�રકન્સ

ટાગાલોગ

એિશયન જનર્લ - સધનર્ California

િવયેતનામીઝ

VNA TV

િવયેતનામીઝ
િવયેતનામીઝ

KVLA 57.3 TV
�લટલ સાઇગોન ર� �ડયો

િવયેતનામીઝ

Nguoi િવયેટ ડ�ઇલી ન્� ૂઝ

િવયેતનામીઝ

િવએન ડ�ગ

િવયેતનામીઝ

િવયેટ બાઓ

િવયેતનામીઝ

ફો બોલ્સા TV

િવયેતનામીઝ

�લટલ સાઇગોન TV

ચાઇનીઝ

વલ્ડર્ જનરલ

ચાઇનીઝ

િસ�ગ તાઓ ડ�ઇલી

ચાઇનીઝ

તાઇવાન ડ�ઇલી

ચાઇનીઝ

ચાઇનીઝ L.A. ડ�ઇલી ન્� ૂઝ

ચાઇનીઝ

CCYP
US ન્� ૂઝ એક્સપ્રેસ

ચાઇનીઝ
ચાઇનીઝ
ચાઇનીઝ

ChineseNewsUSA.Com
ફાઈવ કો�ન્ટનેન્ટસ એન્ડ ફોર ઓસન્સ ન્� ૂઝ

ચાઇનીઝ

પેસે�ફક ટાઈમ્સ

ચાઇનીઝ

ધ ચાઈના પ્રેસ
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ચાઇનીઝ

ધ ઇપોક ટાઇમ્સ

ચાઇનીઝ

લા �� �કડ્સ

ચાઇનીઝ

� ૂવ�ય ટ� �લિવઝન (ઇટ�ટ�વી) અમે�રકા

ચાઇનીઝ

ન્�ુ તાંગ ડાના�સ્ત ટ� �લિવઝન (NTDTV)

ચાઇનીઝ

ધ સાઉન્ડ ઓફ હોપ

ચાઇનીઝ

સ્કાય �લન્ક TV

ચાઇનીઝ

સીનો TV

ચાઇનીઝ

Phoenix સેટ�લાઈટ TV

કો�રયન

ધ કો�રયન ડ�ઇલી

કો�રયન

કો�રયા ટાઈમ્સ

કો�રયન

કો�રયા ટાઉન ડ�ઇલી

કો�રયન

ધ વીકલી હ�રાલ્ડ

કો�રયન

ટાઉન ન્� ૂઝ

કો�રયન

SBS ઇન્ટરનેશનલ

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

� ૂર� ર� �ડયો - AM 1230

કો�રયન

કો�રયન ગોસ્પેલ બ્રોડકા�સ્ટ�ગ-AM1190

કો�રયન

TVK24
ડ�ગપો ન્� ૂઝ

કો�રયન
કો�રયન
કો�રયન

YTN
�ક્રિ�યન િવઝન

કો�રયન

�ુકિમન ડ�ઇલી

કો�રયન

ડ�ગપો જનરલ

કો�રયન

સન્ડ� જનરલ

કો�રયન

CGN TV
�ક્રિ�યન હ�રાલ્ડ

કો�રયન
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કો�રયન

Uri ર� �ડયો

કો�રયન

મી�ડયા �ુપ

સ્પૅિનશ
સ્પૅિનશ

Santa Ana Noticias
એઝટ� કા

સ્પૅિનશ

�ુમોર� સ ન્� ૂઝપેપર

સ્પૅિનશ

પેરા ટોડોસ

સ્પૅિનશ

El એિવસો

સ્પૅિનશ

એક્સેલિસયર

સ્પૅિનશ
સ્પૅિનશ

HOY
La ઓપીિનયન

સ્પૅિનશ

KMEX-TV (�ુિનિવઝન)

સ્પૅિનશ

KVEA-TV (ટ� �લમન્ડો)

સ્પૅિનશ

KVEA-TV (ટ� �લમન્ડો)

સ્પૅિનશ

KWHY-TV

પ�બ્લક ઇન�ટુ ઓવરવ્� ૂ
કોમ્�ુિનટ� ઈલેકશન વક�ગ �ુપ
કોમ્�ુિનટ� ઇલેક્શન વ�ક�ગ �ુપ (CEW) એ 25 સભ્યો�ુ ં વૈિવધ્યસભર સ�ુદાય સલાહકાર બોડર્ છે �
ખાતર� કર� છે ક� �ટં ૂ ણીઓ �ુલ્લી અને �ુલભ છે .
CEW સભ્યો
નામ

સંસ્થા

CEW અધ્યક્ષ, Lucinda Williams

િસટ� કલાકર્ , City of Fullerton

CEW ઉપાધ્યક્ષ, Debra Marsteller

એ�ક્ઝ�ુ�ટવ �ડર� ક્ટર, પ્રો�ક્ટ ઇ�ન્ડપેન્ડન્સ

િસટ� કલાકર્
Adria M. Jimenez

િસટ� કલાકર્ , િસટ� ઓફ Buena Park

Theresa Bass

શહ�ર કાર�ુન, Anaheim શહ�ર

Daisy Gomez

િસટ� કલાકર્ , િસટ� ઓફ Santa Ana

Lucinda Williams
(CEW અધ્યક્ષ)

િસટ� કલાકર્ , િસટ� ઓફ Fullerton
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CEW સભ્યો
નામ

સંસ્થા

એિશયન કોમ્�િુ નટ�
Tammy Kim
Mike Chen

મેને�જ�ગ �ડર� ક્ટર, કો�રયન અમે�રકન સેન્ટર / કો�રયન
કોમ્�ુિનટ� સિવ�સીસ
ચેરમેન, સાઉથ કોસ્ટ ચાઇનીઝ કલ્ચરલ એસોિસએશન �ુ
એિશયન કોમ્�ુિનટ�

Tim Cheng (CEW LAAC
ઉપાધ્યક્ષ)

ઉપપ્ર�ુખ, એિશયન અમે�રકન િસિનયર િસટ�ઝન્સ સિવ�સ

Charles Kim

પ્ર�ુખ, ઇન્ટર -કોમ્�ુિનટ� એકશન નેટવકર્ (iCAN)

સ�ટર

લે�ટનો કોમ્�િુ નટ�
Alba Ramiro

પે�રશ મંત્રાલયના સંયોજક, Orange કાઉન્ટ� ક�થો�લક
ચે�રટ�ઝ

Ruben Alvarez, Jr.

પ્રકાશક, સ્ટ� કનેક્ટ� ડ OC

Eddie Marquez, J.D.

એ�ક્ઝ�ુ�ટવ બોડર્ મેમ્બર, OC �હસ્પેિનક ચેમ્બર

Marisol Ramirez

કોમ્�ુિનટ� એન્ગેજમેન્ટ લીડ, ર�ગલ મે�ડકલ �ુપ

�ડસેબલ્ડ કોમ્�િુ નટ�
Evelyn Farooquee

પ્રોગ્રામ ડાયર� ક્ટર, ઇસ્ટરસીલ્સ ઓફ સધનર્ California

Debra Marsteller

એ�ક્ઝ�ુ�ટવ �ડર� ક્ટર, પ્રો�ક્ટ ��ડપ�ડ�ન્સ

Paul Spencer

એટન�, અપંગતાના અિધકારો California

Gabriel Taylor (CEW VAAC
ઉપાધ્યક્ષ)

મતદાન અિધકારોના વક�લ

િસિનયર કોમ્�િુ નટ�
Judith Barnes

�હ�ર સભ્ય

મત ક�ન્દ્ર ગ્રાહક સેવા પ્રિતિનિધઓ
Moneka Walker-Burger

�હ�ર સભ્ય

Mary Jo Rowe

�હ�ર સભ્ય

ડ�મોક્ર��ટક પાટ�
Ajay Mohan

કારોબાર� સંચાલક, Orange કાઉન્ટ�ની ડ�મોક્ર��ટક પાટ�

�રપ�બ્લકન પાટ�
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CEW સભ્યો
નામ

સંસ્થા

Randall Avila

કારોબાર� સંચાલક, Orange કાઉન્ટ�ની �રપ�બ્લકન પાટ�

વૈક�લ્પક પક્ષો
David Landry

અધ્યક્ષ, શાંિત અને સ્વતંત્રતા ક�ન્દ્રીય સિમિત

મ�હલા મતદારોનો લીગ
Jan Urban

પ્રિતિનિધ, OC મ�હલા મતદારોની લીગ

ુ ા પ્રિતિનિધ
�વ
Alexander Williams

�હ�ર સભ્ય

વેટરન્સ અફ�ર
Lyle Brakob

�હ�ર સભ્ય

AT LARGE
Garrett M. Fahy

�ટં ૂ ણી કાયદાના વક�લ

Brianna M. Calleros

સ�ુદાયના નેતા
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મીટ�ગ એજન્ડા
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મતદાન �ુલભતા સિમિત અને ભાષા �ુલભતા સિમિતઓ
2017 ની શ�આતમાં અમલમાં �ુકાયેલી, CEW ઉપ સિમિત મતદાન �ુલભતા સલાહકાર સિમિત
(VAAC) અને CEW ઉપ સિમિત ભાષા �ુલભતા સલાહકાર સિમિત (LAAC) સ�ુદાય �ટં ૂ ણી કાયર્કાર�
�ૂથની બે સ્વતંત્ર સિમિતઓ છે � મત ક�ન્દ્રો અને એકંદર મતદાન િવકલ્પો સંબિં ધત િવકલાંગ મતદારો
અને ભાષા લ�ુમતી સ�ુદાયોની જ��રયાતો પર ધ્યાનમાં લેવા માટ� મળે છે .
VAAC અને LAAC ની સ્થાપના િવકલાંગ મતદારો, ભાષાની જ��રયાત ધરાવતા મતદારો અને
તેમને સેવા આપતી સંસ્થાઓ પાસેથી સલાહ મેળવવા માટ� કરવામાં આવી હતી. તેનો એજન્ડા
મતદાર િશક્ષણ અને આઉટર�ચ પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત કરવા, સહયોગી તકો ઉભી કરવા, અને કાયર્કાર�
શ્રેષ્ઠ પદ્ધિતઓ પર સ�ુદાય-�ણકાર પ્રિતસાદ અને ઇન�ુટ માટ� એક મંચ � ૂ�ું પાડ� છે .
જો તમને અથવા તમાર� સંસ્થાને આ સ�ુદાય સલાહકાર �ૂથો િવશે વ�ુ મા�હતી જોઈતી હોય અથવા
સભ્ય બનવામાં રસ હોય, તો �ૃપા કર�નેocvote.com/cew ની �ુલાકાત લો અથવા
ocvoter@rov.ocgov.comપર ઈમેઈલ કરો.
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મતદાન �ુલભતા સલાહકાર સિમિત
CEW - મતદાન �ુલભતા સિમિત, સા�ુદાિયક �ટં ૂ ણી કાયર્કાર� �ૂથની સ્વતંત્ર સિમિત, મત ક�ન્દ્રો અને
તમામ મેલ -મતપત્ર �ટં ૂ ણીઓ સંબિં ધત િવકલાંગ મતદારોની જ��રયાતોને ધ્યાનમાં લેવા માટ� મળે
છે . આ સિમિત મતદાન �ુલભતા સલાહકાર સિમિતની વૈધાિનક જ��રયાતોને � ૂણર્ કર� છે .
નામ

સંસ્થા

Julia Gomez

સાઉથનર્ ક��લફોિન�યાના ACLU

Philip Reeves

બ્રેઇલ ઇ�ન્સ્ટટ� ૂટ

Rudy Villalobos

CA �ડપાટર્ મેન્ટ ઓફ �રહ�બીલેશન

Jamie Cansler

કાઉ�ન્સલ ઓન એ�જ�ગ

Marilyn Fedorow

કાઉ�ન્સલ ઓન એ�જ�ગ

Helia Daigeau

અપંગતાના અિધકારો ક��લફોિન�યા

Larry Wanger

Dayle McIntosh Center

Bhumit Shah

અપંગતાના અિધકારો ક��લફોિન�યા

Gabriel Taylor

અપંગતાના અિધકારો ક��લફોિન�યા

Paul Spencer

અપંગતાના અિધકારો ક��લફોિન�યા

Eddie Roth

�ડસે�બ�લટ� સ્�ુડન્ટ સિવ�સીસ - �લટર્ ન કોલેજ

Starr Avedesian

�ડસે�બ�લટ� સ્�ુડન્ટ સિવ�સીસ- સે�ન્ટયાગો ક�ન્યોન કોલેજ

Kelly Phillips
Nancy Weintraub
Ramona Ramirez
Evelyn Farooquee

Easterseals
Easterseals
Easterseals
Easterseals

Larry Singer

�હ�ર સભ્ય

Isaac Lopez

�હ�ર સભ્ય

General Contact

OC ડ�ફ ઇકવલ ઍક્સેસ ફોઉન્ડ�શન્સ

Joey Contreras

OC ડ�ફ ઇકવલ ઍક્સેસ ફોઉન્ડ�શન્સ

Debra Marstellar

પ્રો�ક્ટ ��ડપ�ડ�ન્સ

Jyusse Corey

Orange કાઉન્ટ��ુ ં પ્રાદ� િશક ક�ન્દ્ર

Reina Hernandez

Orange કાઉન્ટ��ુ ં પ્રાદ� િશક ક�ન્દ્ર

Karen Millender

િવકાસની અપંગતા માટ� ની સ્ટ� ટ કાઉ�ન્સલ
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Kyle Minnis

િવકાસની અપંગતા માટ� ની સ્ટ� ટ કાઉ�ન્સલ

Scarlett K. vonThenen

િવકાસની અપંગતા માટ� ની સ્ટ� ટ કાઉ�ન્સલ

Stacy Branham

UC Irvine

Tami Di Paolo

Orange કાઉન્ટ�ના એક��ૃત સેર�બ્રલ પાલ્સી

� ૃષ્ઠ74

મીટ�ગ એજન્ડા
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ભાષા �ુલભતા સલાહકાર સિમિત
CEW - ભાષા �ુલભતા સલાહકાર સિમિત, સા�ુદાિયક �ટં ૂ ણી કાયર્કાર� �ૂથની સ્વતંત્ર સિમિત, મત
ક�ન્દ્રો અને તમામ મેલ -મતપત્ર �ટં ૂ ણીઓ સંબિં ધત ભાષા લ�ુમતી સ�ુદાયોની જ��રયાતોને ધ્યાનમાં
લેવા માટ� મળે છે . આ સિમિત ભાષા �ુલભતા સલાહકાર સિમિતની વૈધાિનક જ��રયાતોને � ૂણર્ કર� છે .
નામ

સંસ્થા

Charles Kim

ઇન્ટર -કોમ્�ુિનટ� એકશન નેટવકર્

Faye Hezar

�હ�ર સભ્ય

Hang Nguyen

BPSOS સેન્ટર ફોર કોમ્�ુિનટ� એડવાન્સમેન્ટ

Joe Long

OC સેન્સસ િવયેતનામીસ CCC

June Shang

�હ�ર સભ્ય

Katie Tran

હોપ કોમ્�ુિનટ� સિવ�િસસ

Miguel Hernandez

Orange કાઉન્ટ� ધમર્સભા સ�ુદાય સંગઠન

Mike Chen

સાઉથ કોસ્ટ ચાઇનીઝ કલ્ચર એસોિસએશન

Myung Suh

કો�રયન અમે�રકન ફ�ડર� શન ઓફ Orange કાઉન્ટ�

Quintilia Avila

NALEO

Ruben Alvarez

સ્ટ� કનેક્ટ� ડ OC

Samuel Tseng

JCUAA (જોઈન્ટ ચાઇનીઝ �ુિનવિસ�ટ� એ�ુમ્ની એસોિસએશન
ઓફ સાઉથનર્ ક��લફોિન�યા)

Shannon Zhao

VIAN (વો�ટ�ગ ઈન્વોલ્વમેન્ટ એસોિસએશન નોન પ્રો�ફટ)

Sudabeh (Sudi) Farokhnia

ઇરાિનયન અમે�રકન ડ�મોક્ર�ટ્સ ઓફ ક��લફોિન�યા (IADC)

Tammy Kim

કો�રયન અમે�રકન સેન્ટર

Tim Cheng

એિશયન અમે�રકન િસિનયર િસટ�ઝન્સ સિવ�સ સેન્ટર

Tracy La

VietRise

Vy Le

UCI ચાઓ ફ�િમલી કો�મ્પ્રહ��ન્સવ ક�ન્સર સેન્ટર
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મીટ�ગ એજન્ડા
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મત ક�ન્દ્ર લેઆઉટ

� ૃષ્ઠ78

મત ક�ન્દ્રો અને બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ સ્થાનોની � ૂ�ચ
મત ક�ન્દ્ર અને બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ પસંદગી પ્ર�ક્રયા હાલમાં ચા�ુ છે . મત ક�ન્દ્રો અને બેલેટ ડ્રોપ બોક્સની
સૌથી વતર્માન યાદ� વેબસાઇટ પર અને VIG માં મળ� શક� છે . વેબસાઈટ પર �સ્થત �ુકઅપ �ૂલનો
ઉપયોગ કર�ને મતદાર તેમના ન�કના મત ક�ન્દ્ર અને બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ�ુ ં સ્થાન શોધી શક� છે .
11 �દવસના મત ક�ન્દ્રો
માચર્ 2020 ની રાષ્ટ્રપિતની પ્રાથિમક �ટં ૂ ણી માટ� , VCA મોડ�લને 11 �દવસ અને 4 �દવસ બંને
સ્થળોવાળા મત ક�ન્દ્રો માટ� અ�ુસરવામાં આવ્�ુ ં હ�.ું રોગચાળાને કારણે, નવેમ્બર 2020 ની
રાષ્ટ્રપિતની સામાન્ય �ટં ૂ ણી માટ� જ��રયાતને ઓછામાં ઓછા 4 �દવસ �ુધી બદલવા માટ� કાયદો
પસાર કરવામાં આવ્યો હતો.
ુ ર�, 2020 થી �ુક્રવાર, 28
11 �દવસના તર�ક� ઓળખાયેલા મત ક�ન્દ્રના સ્થળો, શિનવાર, 22 ફ��આ
ુ ર�, 2020, સવાર� 8 થી સાં� 5 વાગ્યા �ુધી; શિનવાર, 29 ફ��આ
ુ ર�, 2020 થી સોમવાર, 2
ફ��આ
માચર્, 2020 સવાર� 8 થી રાત્રે 8 વાગ્યા �ુધી અને �ટં ૂ ણીના �દવસે, 3 માચર્, 2020 સવાર� 7 થી રાત્રે 8
વાગ્યા �ુધી �ુલ્યા હતા.
4 �દવસના મત ક�ન્દ્રો
ુ ર�, 2020 થી સોમવાર, 2
4 �દવસના તર�ક� ઓળખાયેલા મત ક�ન્દ્રના સ્થળો, શિનવાર, 29 ફ��આ
માચર્, 2020 સવાર� 8 થી રાત્રે 8 વાગ્યા �ુધી અને �ટં ૂ ણીના �દવસે, 3 માચર્, 2020 ના રોજ સવાર� 7
થી રાત્રે 8 વાગ્યા �ુધી �ુલ્યા હતા.
બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ સ્થાનો
તમામ બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ સ્થાનો બહાર છે અને �દવસના 24 કલાક ઉપલબ્ધ છે , સપ્તાહના 7 �દવસો
�ટણી
ંૂ
�દવસના 29 �દવસ પહ�લા શ� થાય છે અને �ટં ૂ ણીની રાત્રે 8:00 વાગ્યે બંધ થાય છે .
જો તમે સંભિવત સ્થળ � ૂચવવા માંગતા હોય, તો �ૃપા કર�ને ocvote.com/sitesuggestion પર
સ્થળ પસંદગી � ૂચન ફોમર્ ભરો. આ ફોમર્ મત ક�ન્દ્ર અને બેલેટ ડ્રોપ બોક્સના સ્થળોને �િતમ �પ
આપવામાં આવે ત્યાં �ુધી લોકો માટ� ઉપલબ્ધ રહ�શ.ે
નીચેની � ૂ�ચ ન� ૂના તર�ક� સેવા આપે છે અને માચર્ 2020 ની રાષ્ટ્રપિતની પ્રાથિમક �ટં ૂ ણીમાં
ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલ મત ક�ન્દ્ર અને બેલેટ ડ્રોપ બોક્સના સ્થળોને પ્રિત�બ��બત કર� છે .
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મતદાર પસંદગી અિધિનયમ માપદં ડ નકશા
�હ�ર પ�રવહન માગ�
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ઓછા વોટ-બાય-મેઇલ વપરાશવાળા િવસ્તારો
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વસ્તીની ગીચતા

� ૃષ્ઠ90

ુ ાયો
ભાષા સ�દ
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િવકલાંગ મતદારો
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ઓછ� ઘર� � ુ વાહનોની મા�લક�
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ુ ાયો ધરાવતા િવસ્તારો
ઓછ� આવક ધરાવતા સ�દ

� ૃષ્ઠ94

ુ ી મતદાન માટ� ન�ધાયેલા નથી
પાત્ર રહ�વાસીઓ ધરાવતા િવસ્તારો ક� �ઓ હ�ુ �ધ
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મત ક�ન્દ્ર અથવા બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ માટ� યોગ્ય ન હોય તેવા િવસ્તારો
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ુ બ મતદાન દર
2020 સામાન્ય �ટ
ં ૂ ણી - મત ક�ન્દ્ર �જ

� ૃષ્ઠ97

ુ બ મતદાન દર
2020 સામાન્ય �ટ
ં ૂ ણી - વોટ-બાય-મેલ �જ
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2020 સામાન્ય �ટ
ં ૂ ણી - મતદાન દર િવતરણ

� ૃષ્ઠ99

ુ ાય ઇવેન્ટ ક�લેન્ડર � ૂ�ચ
સ�દ
નીચેની � ૂ�ચ આરોગ્ય અને સલામતી માગર્દિશ�કાઓના આધાર� સંભિવત અને લ�ક્ષત સ�ુદાય
ઇવેન્ટ્સ�ુ ં પ્રિતિનિધત્વ કર� છે , �મને 2021 અને 2022 માં આગળ વધારવાની OCROV ની યોજના
છે . ઇવેન્ટ્સ સતત ઉમેરવામાં આવશે, અને � ૂચનો ocvoter@rov.ocgov.com પર ઇમેઇલ દ્વારા શેર
કર� શકાય છે .
ુ ાય ઇવેન્ટ્સ� ંુ ક�લેન્ડર 2021 - 2022
સંભિવત સ�દ
મ�હનો

ઇવેન્ટ� ંુ નામ

આયોજક

�ન્�ુઆર�

એિશયન ગાડર્ ન મોલ ફ્લાવર ઉત્સવ

એિશયન ગાડર્ ન મોલ

�ન્�ુઆર�

નાગ�રકતા સમારોહ

�ુનાઇટ� ડ સ્ટ� ટ્સ �ડ�સ્ટ્રક્ટ કોટર્ , સેન્ટ્રલ
�ડ�સ્ટ્રક્ટ ઓફ California

ુ ર�
ફ��આ

ICS ચાઇનીઝ નવા વષર્ની ઉજવણી

Irvine ચાઇનીઝ સ્�ુલ (ICS) અને સાઉથ
કોસ્ટ ચાઇનીઝ કલ્ચરલ એસોિસએશન
(SCCCA)

ુ ર�
ફ��આ

ુ ર�
ફ��આ

Irvine એવરગ્રીન ચાઇનીઝ િસિનયર

Irvine એવરગ્રીન ચાઇનીઝ િસિનયર

એસોિસએશન નવા વષર્ની ઉજવણી

એસોિસએશન

Irvine હાઇસ્�ૂલ મલ્ટ�-કલ્ચર ઉત્સવ

Irvine હાઇ સ્�ૂલના વાલી, િશક્ષક અને
િવદ્યાથ� સંગઠન

ુ ર�
ફ��આ

ક��ન્ડડ�ટ એક�ડ�મી

Orange કાઉન્ટ� લેબર ફ�ડર� શન

ુ ર�
ફ��આ

UVSA ટ�ટ ઉત્સવ

�ુિનયન ઓફ િવયેતનામીસ સ્�ુડન્ટ
એસોિસએશન

માચર્

બ્રેઇલ ઇ�ન્સ્ટટ� ૂટ ઓફ અમે�રકા વોટર

બ્રેઇલ ઇ�ન્સ્ટટ� ૂટ ઓફ અમે�રકા

આઉટર�ચ અને એ��ુક�શન પ્રેઝન્ટ� શન
માચર્

Cesar Chavez ના �વનની ઉજવણી
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ુ ાય ઇવેન્ટ્સ� ંુ ક�લેન્ડર 2021 - 2022
સંભિવત સ�દ
ઇવેન્ટ� ંુ નામ

મ�હનો

આયોજક

માચર્

કો�રયન અમે�રકન ને� ૃત્વની ઉજવણી

UCI કો�રયન અમે�રકન એલ્�ુમ્ની ચેપ્ટર

માચર્

KinderCaminata

Cypress કોલેજ

માચર્

KinderCaminata

Fullerton કોલેજ

માચર્

KinderCaminata

Santa Ana કોલેજ

માચર્

Laguna Niguel હાઇસ્�ૂલ જોબ અને

Laguna Niguel હાઇસ્�ૂલ

કોલેજ મેળો
માચર્

એિશયન અમે�રકન િસિનયર િસટ�ઝન્સ

લ્�ુનર ન્�ુ યર સે�લબ્રેશન

સિવ�સ સેન્ટર
માચર્

Orange કાઉન્ટ� લેન્ટલ ઉત્સવ

પેિસ�ફક િસમ્ફની અને સાઉથ કોસ્ટ
ચાઇનીઝ સાંસ્�ૃિતક ક�ન્દ્ર

માચર્

Orange કાઉન્ટ��ુ ં ઈરાની-અમે�રકન

પિશ�યન નવા વષર્નો ઉત્સવ

કોમ્�ુિનટ� �ુપ
માચર્

પિશ�યન ન�ું વષર્ િપકિનક �દવસ

Orange કાઉન્ટ�ના ઈરાની-અમે�રકન
પ્રોફ�શનલ્સ�ુ ં નેટવકર્

માચર્

San Juan Hills હાઇસ્�ુલ મતદાર

San Juan Hills હાઇસ્�ુલ

ન�ધણી તાલીમ
માચર્

ShamROCK n' RUN

St. Jude તબીબી ક�ન્દ્ર

માચર્

Westminster વસંત ઉત્સવ

Westminster શહ�ર

એિપ્રલ

આ�્ર્ સ એલાઇવ ઉત્સવ

Mission Viejo શહ�ર
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ુ ાય ઇવેન્ટ્સ� ંુ ક�લેન્ડર 2021 - 2022
સંભિવત સ�દ
ઇવેન્ટ� ંુ નામ

મ�હનો
એિપ્રલ

આયોજક

Beckman હાઇસ્�ુલ મીટ ધ

Beckman હાઇસ્�ુલ

પ્રોફ�શનલ્સ ફ�ર
એિપ્રલ

Westminster શહ�ર વસંત ઉત્સવ

Westminster શહ�ર

એિપ્રલ

Cypress ખે�ૂતો�ુ ં બ�ર

Cypress શહ�ર

એિપ્રલ

Dia del Niño

Santa Ana શહ�ર

એિપ્રલ

Dia del Niño

Centro Cultural de Mexico

એિપ્રલ

DTSA આટર્ વોક

ડાઉનટાઉન Santa Ana

એિપ્રલ

અથર્ ડ� ઇવેન્ટ

Golden West કોલેજ

એિપ્રલ

Feria de Abril

Feria Los Alamitos

એિપ્રલ

મૈત્રી ક�ન્દ્રો સંસાધન નેટવ�ક�ગ ઇવેન્ટ

મૈત્રી ક�ન્દ્રો

એિપ્રલ

Irvine Valley કોલેજ વસંત જોબ ફ�ર

Irvine Valley કોલેજ

એિપ્રલ

Katella હાઇસ્�ૂલ મતદાર િશક્ષણ

Katella હાઇસ્�ૂલ

સપ્તાહ ઇવેન્ટ
એિપ્રલ

Orange કાઉન્ટ�ની મ�હલા મતદારોની

મતદાર ન�ધણી તાલીમ

લીગ
એિપ્રલ

લવ Buena Park

Buena Park શહ�ર

એિપ્રલ

મી�ડયા આ�્ર્ સ Santa Ana (MASA)

MASA/OC �ફલ્મ �ફયેસ્ટા

િમક્સર
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ુ ાય ઇવેન્ટ્સ� ંુ ક�લેન્ડર 2021 - 2022
સંભિવત સ�દ
ઇવેન્ટ� ંુ નામ

મ�હનો
એિપ્રલ

આયોજક
Orange કાઉન્ટ�ના ઈરાની-અમે�રકન

પિશ�યન નવા વષર્નો ઉત્સવ

પ્રોફ�શનલ્સ�ુ ં નેટવકર્
એિપ્રલ

Dia del Niño

OC ફ�રગ્રાઉન્ડ્સ

એિપ્રલ

ભા�ુઆત �ુરક્ષા મંચ

જવાબદાર િવકાસ માટ� સંગ�ઠત Orange
કાઉન્ટ� સ�ુદાયો

એિપ્રલ

સમર �ુવા જોબ ફ�ર

રોજગાર િવકાસ િવભાગ

એિપ્રલ

OC LGBTQ �ુવા સંમેલન

LGBT ક�ન્દ્ર

મે

5 de Mayo Festival Anaheim

Anaheim શહ�ર

મે

એિશયન પેિસ�ફક અમે�રકન હ��રટ� જ

એિશયન અમે�રકન એડવા�ન્સ�ગ જ�સ્ટસ -

મન્થ ફોરમ

Orange કાઉન્ટ�

એિશયન અમે�રકન પેિસ�ફક

Southern California Edison

મે

આઇલેન્ડર હ��રટ�જ મ�હનાની ઉજવણી
મે

બેટલ ઓફ ધ Mariachis

િમશન San Juan Capistrano

મે

CIELO શોક�સ

CIELO

મે

Cinco de Mayo ઉત્સવ

San Clemente શહ�ર

મે

Tustin માં Cinco De Mayo

Tustin શહ�ર

મે

િવદ્યાથ� ટ�બ�લ�ગ ઇવેન્ટ

CSU Fullerton

મે

િવદ્યાથ� ટ�બ�લ�ગ ઇવેન્ટ

Cypress કોલેજ

મે

ડાન્સીન્ગ આઉટ સ્ટ�ગ્મા

Bowers મ્�ુ�ઝયમ
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ુ ાય ઇવેન્ટ્સ� ંુ ક�લેન્ડર 2021 - 2022
સંભિવત સ�દ
ઇવેન્ટ� ંુ નામ

મ�હનો

આયોજક

મે

ડાઉનટાઉન Anaheim ખે�ૂતો�ુ ં બ�ર

Anaheim શહ�ર

મે

Estrella એવો�્ ર્ સ

Orange કાઉન્ટ� �હસ્પેિનક ચેમ્બર ઓફ
કોમસર્

મે

FaCT કોન્ફરન્સ

પ�રવારો અને સ�ુદાયો એકસાથે

મે

હાટર્ બીટ ઓફ મે�ક્સકો

Chapman �ુિનવિસ�ટ�

મે

Irvine એવરગ્રીન ચાઇનીઝ િસિનયર

Irvine એવરગ્રીન ચાઇનીઝ િસિનયર

એસોિસએશન માિસક િમ�ટ�ગ

એસોિસએશન

મે

Irvine કો�રયન સાંસ્�ૃિતક ઉત્સવ

Irvine કો�રયન સાંસ્�ૃિતક ઉત્સવ

મે

Jarana Carnavalera

Jarana Carnavalera en California

મે

Mariachi ઉત્સવ

Viva la Vida/Calacas

મે

ન્� ૂ હોરાઇઝન્સ �ડનર-Cinco de

YMCA of OC

Mayo
મે

St. John the Baptist ગ્રીક ઓથ�ડોક્સ

OC ગ્રીક ઉત્સવ

ચચર્
મે

OC માનવીય સંબધ
ં ો એવો�્ ર્ સ �ડનર

OC માનવીય સંબધ
ં ો

મે

ઓપન ગાડર્ ન ડ�

Santa Ana શહ�ર

મે

Orange કાઉન્ટ� એિશયન ચેમ્બર

એિશયન �બઝનેસ એસોિસયેશન ઓફ

લીડરશીપ િમક્સર

Orange કાઉન્ટ�

રાંચો ડ�ઝ �ફયેસ્ટા-હ��રટ�જ Hill

OC પાકર્ સ

મે

Historical Park
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સંભિવત સ�દ
ઇવેન્ટ� ંુ નામ

મ�હનો

આયોજક

મે

Saddleback કોલેજ ટ�બ�લ�ગ ઇવેન્ટ

Saddleback કોલેજ

મે

Santa Ana કોલેજ ટ�બ�લ�ગ ઇવેન્ટ

Santa Ana કોલેજ

મે

SOKA �તરરાષ્ટ્ર�ય ઉત્સવ

SOKA �ુિનવિસ�ટ�

મે

સ્ટ�ટ ઓફ ધ કોમ્�ુિનટ�

Fullerton કોલોબોર� ટ�વ

મે

Cinco de Mayo Fiesta

San Clemente ખાતે આઉટલેટ્સ

મે

UCI ક�ન્સર િવરોધી ચેલેન્જ દોડ

UC Irvine

મે

વેસાક ઉત્સવ - �ુદ્ધના જન્મ�દવસની

Giac Ly બૌદ્ધ મઠ

ઉજવણી
મે

વેસાક ઉત્સવ - Mile Square પાકર્

િવયેતનામીસ અમે�રકન બૌદ્ધ મંડળ

મે

વેટરન્સ લં�ચયન

LULAC

મે

વેટરન્સ �રસોસર્ સેન્ટર સાન્ટા એના

Santa Ana કોલેજ

કોલેજ
મે

OC હ�લ્થ ક�ર એજન્સી (OCHCA) અને

વોઇસ ઓફ ચેન્જ

Orange કાઉન્ટ� એિશયન અને પેિસ�ફક
આઇલેન્ડર કોમ્�ુિનટ� એલાયન્સ
(OCAPICA)
મે

જવાબદાર િવકાસ માટ� સંગ�ઠત Orange

Willcock સ�ુદાય િમ�ટ�ગ

કાઉન્ટ� સ�ુદાયો
�ૂન

એન્�ુઅલ �ફ�લિપનો-અમે�રકન લૉયસર્

�ફ�લિપનો-અમે�રકન લૉયસર્ ઓફ

ઓફ Orange કાઉન્ટ� મેમ્બરિશપ

Orange કાઉન્ટ�

મી�ટ�ગ એન્ડ િમક્સર
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સંભિવત સ�દ
ઇવેન્ટ� ંુ નામ

મ�હનો
�ૂન

આયોજક

વાિષ�ક Orange કાઉન્ટ� ભરતી મેળો

Michelle Steel, �ુપરવાઇઝર, 2 �
�ડ�સ્ટ્રક્ટ Orange કાઉન્ટ� બોડર્ ઓફ
�ુપરવાઇઝસર્ અને KACC ફાઉન્ડ�શન

�ૂન

APIA વોટ લીડરશીપ ઇ�ન્સ્ટટ�ુટ

Orange કાઉન્ટ� એિશયન પેિસ�ફક
આઇલેન્ડર કોમ્�ુિનટ� એલાયન્સ

�ૂન

ક��ન્ડડ�ટ એક�ડ�મી

Orange કાઉન્ટ� લેબર ફ�ડર� શન

�ૂન

Celebracion y Mercadito

ર� �ડયો Santa Ana/સેન્ટ્રો કલ્ચરલ Santa
Ana

�ૂન

�ુનાઇટ� ડ સ્ટ� ટ્સ �ડ�સ્ટ્રક્ટ કોટર્ , સેન્ટ્રલ

નાગ�રકતા સમારોહ

�ડ�સ્ટ્રક્ટ ઓફ California
�ૂન

જવાબદાર િવકાસ માટ� સંગ�ઠત Orange

નાગ�રકતા મેળો

કાઉન્ટ� સ�ુદાયો
�ૂન

Feria de Salud

Las Lomas ગાડર્ ન્સ એપાટર્ મેન્ટ્સ

�ૂન

Fiesta પ્રશંસા �દવસ - સંભાળ �દવસ

Crooru માંગ પર સંભાળ રાખનારાઓ

�ૂન

OCCORD ને� ૃત્વ એક�ડ�મી

જવાબદાર િવકાસ માટ� સંગ�ઠત Orange
કાઉન્ટ� સ�ુદાયો

�ૂન

Rancho Santiago સ�ુદાય કોલેજ

ઓપન હાઉસ

�ડ�સ્ટ્રક્ટ
�ૂન

San Juan Capistrano સમર કોન્સટર્
શ્રેણી
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સંભિવત સ�દ
ઇવેન્ટ� ંુ નામ

મ�હનો
�ૂન

આયોજક
�હસ્પેિનક ચેમ્બર ઓફ કોમસર્ ઓફ

લ�ુ ઉદ્યોગ સપ્તાહ �ુરસ્કારો

Orange કાઉન્ટ�
�ૂન

ટ�બ�લ�ગ સન્ડ� માસ Christ Our

Christ Our Savior Parish Church

Savior Parish
�ુલાઈ

અમે�રકન ભારતીય પ�રવારો

વો�ક�ગ શીલ્ડ

�ુલાઈ

ક��ન્ડડ�ટ એક�ડ�મી

Orange કાઉન્ટ� લેબર ફ�ડર� શન

�ુલાઈ

સમર �ઝ કોન્સટર્ શ્રેણી

Segerstrom આ�્ર્ સ માટ�� ુ ં ક�ન્દ્ર

�ુલાઈ

Cypress સ�ુદાય ઉત્સવ

Cypress સ�ુદાય ઉત્સવ સંગઠન

ઓગસ્ટ

અમે�રકન Mariachi

સાઉથ કોસ્ટ �રપાટર્ ર�

ઓગસ્ટ

Brea ફ�સ્ટ

Brea શહ�ર

ઓગસ્ટ

Canto de Anaheim

પેિસ�ફક િસમ્ફની

ઓગસ્ટ

Chicanxs Unidxs વાિષ�ક ભંડોળ

Chicanxs Unidxs

સંચય
ઓગસ્ટ

વાિષ�ક િસિવક એક્સ્પો અને નેશનલ

La Palma િસટ�

નાઇટ આઉટ
ઓગસ્ટ

પાકર્ માં કોન્સટર્

Orange શહ�ર

ઓગસ્ટ

CSU Fullerton � ૂવ-ઇન ડ�

CSU Fullerton

ઓગસ્ટ

ડાઉનટાઉન Fullerton ખે�ૂતો�ુ ં બ�ર

Fullerton શહ�ર

ઓગસ્ટ

Fiesta સંગીત ઉત્સવ

San Clemente ચેમ્બર ઓફ કોમસર્
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સંભિવત સ�દ
ઇવેન્ટ� ંુ નામ

મ�હનો

આયોજક

ઓગસ્ટ

પાકર્ શ્રેણીમાં �ફલ્મો

Fountain Valley શહ�ર

ઓગસ્ટ

Sizzlin’ સમર કોન્સટર્ શ્રેણી

Irvine શહ�ર

ઓગસ્ટ

નેશનલ નાઇટ આઉટ

Mission Viejo પોલીસ િવભાગ

ઓગસ્ટ

OC રાત્રી બ�ર

Costa Mesa

ઓગસ્ટ

Orange કાઉન્ટ� મેળો

Costa Mesa

ઓગસ્ટ

Placentia પ્રમા�ણત ખે�ૂતો�ુ ં બ�ર

Placentia શહ�ર

ઓગસ્ટ

Sabor a Mar Folcklorico/Mariachi

Relampago del Cielo

ઓગસ્ટ

પાકર્ સમર કોન્સટર્ માં સાંજ

San Juan Capistrano શહ�ર

ઓગસ્ટ

Seal Beach ખે�ૂતો�ુ ં બ�ર

Seal Beach શહ�ર

ઓગસ્ટ

િસિનયર �ફટનેસ એક્સ્પો

Irvine શહ�ર

ઓગસ્ટ

The Vic

Victoria �સ્કમબો�્ ર્ સ

ઓગસ્ટ

સંગીત અને નાટકોની શ્રેણી

Santa Ana કોલેજ

સપ્ટ�મ્બર

9/11 સ્મારક

Richard Nixon રાષ્ટ્રપિત �ુસ્તકાલય
અને સંગ્રહાલય

સપ્ટ�મ્બર

એિશયન અમે�રકન િસિનયર િસટ�ઝન્સ

AASCSC ચંદ્ર ઉત્સવ

સિવ�સ સેન્ટર
સપ્ટ�મ્બર

Anaheim Mariachi ઉત્સવ

Rhythmo Inc. Mariachi એક�ડ�મી

સપ્ટ�મ્બર

�ડસ્કવરફ�સ્ટ

CSU Fullerton
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સંભિવત સ�દ
મ�હનો

ઇવેન્ટ� ંુ નામ

સપ્ટ�મ્બર

Brea શહ�ર વેલનેસ ઉત્સવ

Brea શહ�ર

સપ્ટ�મ્બર

Fiestas Patrias

Santa Ana શહ�ર

સપ્ટ�મ્બર

રાષ્ટ્ર�ય મતદાર ન�ધણી �દવસ

Santa Ana શહ�ર

આયોજક

પત્રકાર પ�રષદ
સપ્ટ�મ્બર

Orange કાઉન્ટ� કાર�કદ� એક્સ્પો અને Orange કાઉન્ટ�
ઓપન હાઉસ

સપ્ટ�મ્બર

Irvine વૈિ�ક િવલેજ ઉત્સવ

Irvine શહ�ર

સપ્ટ�મ્બર

Irvine ચંદ્ર ઉત્સવ

Irvine ચાઇનીઝ સ્�ૂલ/South Coast
ચાઇનીઝ સાંસ્�ૃિતક ક�ન્દ્ર

સપ્ટ�મ્બર

Lake Forest હ�રોઝ ડ�

Lake Forest શહ�ર

સપ્ટ�મ્બર

મધ્ય-પાનખર બાળકોનો ઉત્સવ

િવયેતનામીસ અમે�રકન �ુવા સંગઠનોની
સંકલન સિમિત

સપ્ટ�મ્બર

OCEA આરોગ્ય મેળો

Orange કાઉન્ટ� કમર્ચાર� સંગઠન

સપ્ટ�મ્બર

Orange �તરરાષ્ટ્ર�ય શેર� મેળો

Orange શહ�ર

સપ્ટ�મ્બર

SAC ક્લબ રશ

Santa Ana કોલેજ

સપ્ટ�મ્બર

Santa Ana કૌ�ું�બક �દવસ

MAGIC Inc. આ�્ર્ સ એક�ડ�મી

સપ્ટ�મ્બર

Westminster Dia de la Familia

Westminster શહ�ર

ઓક્ટોબર

Anaheim ફોલ ઉત્સવ અને હ�લોવીન

Anaheim શહ�ર

પર� ડ
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સંભિવત સ�દ
ઇવેન્ટ� ંુ નામ

મ�હનો
ઓક્ટોબર

આયોજક
�ુનાઇટ� ડ સ્ટ� ટ્સ �ડ�સ્ટ્રક્ટ કોટર્ , સેન્ટ્રલ

નાગ�રકતા સમારોહ

�ડ�સ્ટ્રક્ટ ઓફ California
ઓક્ટોબર

હ�લોવીન ફ�િમલી ફન

Stanton શહ�ર

ઓક્ટોબર

િસિનયર વેલનેસ એક્સ્પો

Yorba Linda શહ�ર

ઓક્ટોબર

સ�ુદાય સંસાધન મેળો

Huntington Beach એડલ્ટ સ્�ૂલ

ઓક્ટોબર

CSU Fullerton ફ�કલ્ટ� મતદાર

CSU Fullerton

ન�ધણી ડ્રાઇવ
ઓક્ટોબર

એક �દવસ સેવા પ્રસંગ�ુ ં દાન કરો

Cypress કોલેજ

ઓક્ટોબર

ડાઉનટાઉન Fullerton આટર્ વોક

Magoski આ�્ર્ સ કોલોની

ઓક્ટોબર

Fullerton મ્�ુ�ઝયમ સેન્ટર ઇવેન્ટ

Fullerton શહ�ર

ઓક્ટોબર

Huntington Beach એરશો

ગ્રેટ પેિસ�ફક એરશો

ઓક્ટોબર

�હસ્પેિનક હ��રટ�જ મન્થ મીક્સર

�હસ્પેિનક ચેમ્બર ઓફ કોમસર્ ઓફ
Orange કાઉન્ટ�

Irvine એવરગ્રીન ચાઇનીઝ િસિનયર

Irvine એવરગ્રીન ચાઇનીઝ િસિનયર

એસોિસએશન માિસક િમ�ટ�ગ

એસોિસએશન માિસક િમ�ટ�ગ

ઓક્ટોબર

Irvine વેલી કોલેજ Pinoy Piyesta

Elevate AAPI @ Irvine Valley કોલેજ

ઓક્ટોબર

કમર્ચાર� ન�ધણી ઘટના

Masimo

ઓક્ટોબર

Nashtai & Ashnai: UC Irvine
ઇરાની િવદ્યાથ� સંઘ સાથે પિશ�યન

UC Irvine ખાતે ઈરાની િવદ્યાથ� સંઘ

ઓક્ટોબર

બ્રેકફાસ્ટ
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સંભિવત સ�દ
ઇવેન્ટ� ંુ નામ

મ�હનો

આયોજક

ઓક્ટોબર

OC Arirang હાવ�સ્ટ ઉત્સવ

Arirang OC ઉત્સવ

ઓક્ટોબર

OC �ફલ્મ �ફયેસ્ટા

મી�ડયા આ�્ર્ સ Santa Ana

ઓક્ટોબર

OC �તરરાષ્ટ્ર�ય ઓટો શો

મોટર ટ્ર� ન્ડ �ુપ, LLC

ઓક્ટોબર

OC રોલર ડબ� સ્પધાર્

OC રોલર ડબ�

ઓક્ટોબર

મતદાર િશક્ષણ પ્રસ્�િુ ત

Orange કોસ્ટ કોલેજ

ઓક્ટોબર

Placentia હાવ�સ્ટ ઉત્સવ

Placentia હાવ�સ્ટ ઉત્સવ સિમિત

ઓક્ટોબર

�રલેશનિશપ �બ�લ્ડ�ગ નેટવકર્ �બઝનેસ

�રલેશનિશપ �બ�લ્ડ�ગ નેટવકર્ , Inc.

એક્સ્પો
Segerstrom આ�્ર્ સ માટ�� ુ ં ક�ન્દ્ર

ઓક્ટોબર

આ�્ર્ સ સે�લબ્રેશન: ફોલ ફોર ઓલ

ઓક્ટોબર

Silverado કાઉન્ટ� મેળો અને લોકમેળો Silverado કાઉન્ટ� મેળો અને લોકમેળો
ઉત્સવ

ઉત્સવ

ઓક્ટોબર

સ�ુદાય જોડાણ મેળો

UC Irvine

ઓક્ટોબર

િવયેતનામીસ �ફલ્મ ઉત્સવ

િવયેતનામીસ અમે�રકન આ�્ર્ સ એન્ડ
લેટસર્ એસોિસએશન

Western સ્ટ�ટ કોલેજ લો મતદાર

Western સ્ટ� ટ કોલેજ ઓફ લો સ્�ુડન્ટ

ન�ધણી ડ્રાઇવ

કાઉ�ન્સલ

નવેમ્બર

�દલ્હ� ક�ન્દ્ર વાિષ�ક �ડનર

�દલ્હ� ક�ન્દ્ર

નવેમ્બર

Dia de los Muertos

Calacas Inc

નવેમ્બર

ગોલ્ડન ફ�ુચર 50+ એક્સપો

ગોલ્ડન ફ�ુચર એક્સપો Inc.

ઓક્ટોબર
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સંભિવત સ�દ
ઇવેન્ટ� ંુ નામ

મ�હનો
�ડસેમ્બર

આયોજક

Mexico-Nochebuena માં નાતાલની Chapman �ુિનવિસ�ટ�
� ૂવર્સધ્ં યા

�ડસેમ્બર

પ્રો�કટ Soapbox

એક્શન િસિવક CA

�ડસેમ્બર

િવન્ટર વન્ડરલેન્ડ

Irvine શહ�ર

મોબાઇલ ફ્લીટ
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મત ક�ન્દ્ર ન્� ૂઝલેટર
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પ્રકાશનો
પરામશર્ બેઠકો માટ� �હ�ર � ૂચના
�હ�ર � ૂચના
આથી નો�ટસ આપવામાં આવે છે ક� મતદાતા પસંદગી કાયદા અ�ુસાર ડ્રાફ્ટ �ટં ૂ ણી વહ�વટ�
યોજનાના િવકાસ માટ� પરામશર્ બેઠકો ભાષા સ�ુદાય માટ� 21 �ુલાઈ, 2021 અને અપંગતા સ�ુદાય
માટ� 5 ઓગસ્ટ, 2021 ના રોજ યો�શે. આ �ુનાવણીઓ રસ ધરાવતા રહ�વાસીઓ, અપંગ સ�ુદાયના
પ્રિતિનિધઓ અને સ�ુદાય સંગઠનો અને વ્ય�ક્તઓ માટ� છે � િવકલાંગ વ્ય�ક્તઓ માટ� વક�લાત કર�
છે અથવા સેવાઓ � ૂર� પાડ� છે અને પ્રિતિનિધઓ, વક�લો અને કાઉન્ટ�ના ભાષા સ�ુદાયોના અન્ય
�હસ્સેદારો માટ� છે .
વ�ુમાં નો�ટસ આપવામાં આવે છે ક� મતદારોના Orange કાઉન્ટ� ર�જસ્ટ્રાર Neal Kelley કાઉન્ટ�ના
ડ્રાફ્ટ �ટણી
ંૂ
વહ�વટ યોજના (EAP) ના િવકાસ પર પરામશર્ માટ� અને ઇન�ુટ આપવા માટ�
કાઉન્ટ�ના અપંગ સ�ુદાયો અને ભાષા સ�ુદાયોના રસ ધરાવતા પ્રિતિનિધઓને આમંત્રણ આપવામાં
આવે છે . તમામ રસ ધરાવતા પક્ષોને 21 �ુલાઈ, 2021 ના રોજ બપોર� 1:30 વાગ્યાથી બપોર� 3:00
વાગ્યા �ુધી ભાષા સ�ુદાય માટ� અને અપંગતા સ�ુદાય માટ� 5 ઓગસ્ટ, 2021 સવાર� 10:00 થી
11:30 �ુધી વચ્�ુઅ
ર્ લ મી�ટ�ગમાં હાજર રહ�વા પ્રોત્સા�હત કરવામાં આવે છે .
�ુલભ ફોમ�ટમાં દસ્તાવેજો માટ� ની િવનંતીઓ, અથર્ઘટન સેવાઓ, સહાયક શ્રવણ ઉપકરણો અથવા
અન્ય સવલતો મી�ટ�ગ પહ�લાના ચાર કાયર્કાર� �દવસોમાં (714) 567-5039 પર કોલ કર�ને કરવી
જોઈએ.
zoom �લ�ક્સ અને વ�ુ મા�હતી માટ� ocvote.com/eap ની �ુલાકાત લો.
આ તાર�ખ 30 મી �ૂન, 2021 ના રોજ

Neal Kelley
મતદારોના ર�જસ્ટ્રાર

� ૃષ્ઠ115

25 ઓગસ્ટ, 2021 ની �હ�ર �ુનાવણી માટ� �હ�ર � ૂચના
�હ�ર � ૂચના
આથી નો�ટસ આપવામાં આવે છે ક� મતદાર પસંદગી અિધિનયમ �ુજબ અપડ�ટ�ડ �ટં ૂ ણી વહ�વટ� યોજના
(EAP) માટ� �હ�ર �ુનાવણી �ુધવાર, 25 ઓગસ્ટ, 2021 ના રોજ યોજવામાં આવશે.
વ�ુમાં નો�ટસ આપવામાં આવે છે ક� અપડ�ટ કર� લ �ટં ૂ ણી વહ�વટ યોજના મતદારોની વેબસાઇટ
ocvote.com/eap પર પોસ્ટ કરવામાં આવે છે . આ યોજના �ગ્રે�માં ઉપલબ્ધ છે અને બાદમાં ફ�ડરલ
અને રા�યના કાયદા અ�ુસાર સ્પેિનશ, િવયેતનામીસ, ચાઇનીઝ, કો�રયન, ટાગાલોગ, �ુજરાતી, �હન્દ�,
�પાનીઝ અને ફારસી (પિસ�યન) માં અ�ુવા�દત સંસ્કરણો પોસ્ટ કરવામાં આવશે.
યોજના પરની �ટપ્પણીઓ મતદારોની વેબસાઇટ (ocvote.com/eap) પર ઓનલાઇન �ટપ્પણી ફોમર્નો
ઉપયોગ કર�ને ocvoter@rov.ocgov.com પર ઇમેઇલ દ્વારા, લે�ખતમાં અથવા �હ�ર �ુનાવણીમાં
વ્ય�ક્તગત �પે સબિમટ કર� શકાય છે . લે�ખત �ટપ્પણીઓ Orange County Registrar of Voters,
1300 S. Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA 92705 ને સંબોિધત કરવી જોઈએ.
મી�ટ�ગની તાર�ખ:

�ુધવાર, 25 ઓગસ્ટ, 2021

મી�ટ�ગનો સમય:

સાં� 6 વાગ્યા થી 8 વાગ્યા �ુધી

મી�ટ�ગ�ુ ં સ્થાન:

Orange કાઉન્ટ� િશક્ષણ િવભાગ – Boardroom

200 Kalmus Drive
Costa Mesa, CA 92626

�હ�ર �ુનાવણી Ocvote.com/eap પર ઓનલાઇન લાઇવ સ્ટ્ર�મ પણ કરવામાં આવશે.
�હ�ર �ુનાવણી સંબિં ધત વ�ુ મા�હતી માટ�, �ૃપા કર�ને 714-567-7600 પર કોલ કરો અથવા
ocvote.com/eap ની �ુલાકાત લો.
વ�ુમાં � ૂચના આપવામાં આવે છે ક� આ સ્થાન એક �ુલભ �ુિવધા છે . �ુલભ ફોમ�ટમાં દસ્તાવેજો માટ� ની
િવનંતીઓ, અથર્ઘટન સેવાઓ, સહાયક શ્રવણ ઉપકરણો અથવા અન્ય સવલતો મી�ટ�ગ પહ�લાના ચાર
કાયર્કાર� �દવસોમાં (714) 567-5039 પર કોલ કર�ને કરવી જોઈએ.
આ તાર�ખ 9 ઓગસ્ટ, 2021.
Neal Kelley
મતદારોના ર�જસ્ટ્રાર
� ૃષ્ઠ116

સાવર્જિનક �ટપ્પણીઓ અને પ્રિતસાદ
2021 �ુધાર� લ �ટં ૂ ણી વહ�વટ� યોજના
સાવર્જિનક �ટપ્પણી

OCROV �ટપ્પણી

� ૃષ્ઠ 7: કાયર્કાર� સારાંશ �હ�ર જનતા માટ� VCA ની રચના કરવામાં મદદ કર� છે . પરં � ુ VCA

OCROV એ �ટં ૂ ણી વહ�વટ યોજના બનાવતી

આયોજન પ્ર�ક્રયામાં ભાગ લેવા માટ� જનતાને સશક્ત બનાવતી મા�હતીનો સમાવેશ કરવો ઉપયોગી

અને અપડ�ટ કરતી વખતે �હ�ર પ્રિતસાદના

થશે. ઉદાહરણ તર�ક�, �હ�ર જનતાના પ્રિતસાદનો ઉપયોગ કર�ને EAP ક�વી ર�તે બનાવવામાં આવે છે

મહત્વને પ્રકાિશત કરવા માટ� કાયર્કાર� સારાંશ

અને અપડ�ટ થાય છે તે� ુ ં વણર્ન કર�ુ ં મદદ�પ થશે. વ�ુમાં, ક�ટલા મતદારો OCROV માં સેવા આપે

(� ૃષ્ઠ7) અપડ�ટ ક�ુ.� OCROV માં સ્ટાફના કદ

છે અને તેના સ્ટાફ�ુ ં કદ અને અવકાશ �વી હક�કતો અને સંદભર્ ઉમેરવાથી લોકોને EAP ને

અને મતદારોની સંખ્યાની િવગતો પણ

સમજવામાં મદદ મળ� શક� છે

આપવામાં આવી છે .

પેજ. 8-18-19 એ વોટ-બાય-મેલ (VBM) પર�બડ�યાઓ િવશે વ�ુ મા�હતી આપવી જોઈએ. અમારા

હાલમાં, VBM પર�બડ�યાને ફર�થી �ડઝાઇન

અ�ુભવ અ�ુસાર OCROV ના VBM પર�બડ�યાઓ સામાન્ય ર�તે �ડઝાઇનમાં ઉપયોગીતા અને

કરવાની OCROV ની ક્ષમતા VBM પ્ર�ક્રયા

�ુલભતા માટ�ની શ્રેષ્ઠ પદ્ધિતઓનો સમાવેશ કર� છે . જો ક�, VBM પર�બડ�યાઓમાં િસગ્નેચર લાઈન �ુક

સાધનો સાથે જોડાયેલી કાયર્ને લગતી

કરવા માટ� પંચ હોલ હોવા જોઈએ � િવકલાંગ મતદારોને િસગ્નેચર લાઈન શોધવાનો એક સ્પશર્થી

�ુિવધાઓને કારણે મયાર્�દત રહ� છે . તેમ છતાં,

પારખી શકાય એવો માગર્ આપે છે . મહત્વની વાત એ છે ક�, �રમોટ એક્સેિસબલ વોટ-બાય-મેલ માટ�ના

OCROV િવકલાંગ મતદારો માટ� VBM

VBM પર�બડ�યાઓમાં પર�બડ�યા પર યોગ્ય સ્થાન પર સહ� િછદ્ર હોવા જોઈએ �થી મતદાર યોગ્ય

અ�ુભવ �ુધારવાની તકો શોધવા�ુ ં ચા�ુ

સ્થળે સહ� કર� શક�. EAP એ આ િવષય પર ચચાર્ કરવી જોઈએ.

રાખશે
OCROV એ દર� ક મતદાન મથક પર � ૂર�

� ૃષ્ઠ 19-20-54 – મતદાન ક�ન્દ્રો પર િવ�ડઓ કોન્ફર�ન્સ�ગ સોફ્ટવેર દ્વારા અમે�રકન સાઇન લ�ગ્વેજ

પાડવામાં આવતી ASL સેવાઓની ઉપલબ્ધતા

(ASL) સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા માટ� OCROV ની પ્રિતબદ્ધતા પ્રશંસનીય છે . જો ક�, આ સેવાની

િવશે મતદારોને વ�ુ સાર� ર�તે મા�હતી આપી

ઉપલબ્ધતા િવશે લોકોને વ�ુ સાર� મા�હતી આપવાની જ�ર છે . ASL માં મત ક�ન્દ્રોમાં સેવા ઉપલબ્ધ

શક� તે �ગે વધારાની િવગતો સમાવવા માટ�

છે તે દશાર્વતા સંક�તો હોવા જોઈએ. તેવી જ ર�તે, ભાષા સહાયતા કાડર્ માં ASL શામેલ હો�ુ ં જોઈએ.

અહ�વાલ (પેજ19-20) ના િવડ�યો કોન્ફર�ન્સ�ગ

અમે �ુલભ મતદાન િવકલ્પો પર Orange કાઉન્ટ�માં બધીર સ�ુદાય માટ� આઉટર�ચ ઇવેન્ટ્સનો

િવભાગને િવસ્� ૃત કય� છે . OCROV Orange

સમાવેશ કરવાની પણ ભલામણ કર��ુ.ં

કાઉન્ટ�માં બધીર અને ઓ�ં સાંભળતા લોકો

� ૃષ્ઠ 29 અને 43 – EAP VCA ના ખચર્ પર વ�ુ મા�હતી અને િવશ્લેષણનો ઉપયોગ કર� શક� છે . સૌથી

OCROV એ એક અપડ�ટ કર� લ ખચર્ િવશ્લેષણ

પહ�લા, � ૃષ્ઠ 29 પર VCA ના "હાડર્ કોસ્ટ" પર િવગતનો અભાવ છે . તેમ છતાં, � ૃષ્ઠ 43 પર VEOP

કોષ્ટક (� ૃષ્ઠ 30) નો સમાવેશ કય� છે � વષર્

ખચર્ની મા�હતી વ�ુ િવગતવાર છે , જો આ મા�હતી અગાઉ વણર્વેલ ખચર્ સાથે ર�ૂ કરવામાં આવે તો તે

2025 �ુધીમાં ક�ટલાક VCA ખચર્ �દાજો અને

વ�ુ સા�ું રહ�શે.

બચતોની �પર� ખા આપે છે .

�ુધી પહ�ચવા�ુ ં ચા�ુ રાખશે.

એ EAP ના મોબાઇલ વો�ટ�ગ િવભાગ (� ૃષ્ઠ 41)
ને �ુધાર�ને સ્પષ્ટ ક�ુ� ક� મોબાઇલ મતદાન
� ૃષ્ઠ 41 - સ્પષ્ટ કર� છે ક� મોબાઇલ મતદાન િવકલ્પો િવકલાંગ મતદારો માટ� �ુલભ હશે.

િવકલ્પો તમામ મતદારો માટ� ઉપલબ્ધ રહ�શે,
�માં ભાષા અને �ુલભતાની જ��રયાત
ધરાવતા મતદારોનો સમાવેશ થાય છે .

જો ક�, એક િવનંતી છે : કો�રયનો માટ�, કો�રયન �ુપરમાક� ટ્સમાં વોટ ડ્રોપ બોક્સ સ્થાનની � ૂબ પ્રશંસા
કરવામાં આવશે કારણ ક� તમામ કો�રયન લોકો દર અઠવા�ડયે કો�રયન ક�રયાણા બ�રમાં �ય છે ,

OCROV એ A.R. સાથે ભાગીદાર� કર� છે .

અને તેથી માત્ર મતપત્રક લાવવા�ુ ં જ અ�ુ�ૂળ નથી, પરં � ુ તેમને મત આપવા માટ� પણ યાદ અપાવે

બ�ર મા�લક A.R. પર કાયમી ધોરણે બેલેટ

છે . મને કહ�વામાં આવ્�ુ ં હ�ું ક� �ુએના પાકર્ અને �લટર્ ન િવસ્તાર ઉચ્ચ કો�રયન ટ્રા�ફક સ્થળો માટ�

ડ્રોપ બોક્સ સ્થાિપત કરશે માક� ટ �લટર્ ન સ્થાન.

સાર� ર�તે આવર� લેવામાં આવ્યો છે , �યાર� ગાડર્ ન ગ્રોવને આવર� લેવાયેલ નથી. માત્ર એક કો�રયન

OCROV સમગ્ર ગાડર્ ન ગ્રોવ પ્રદ� શમાં બેલેટ

�ુપરમાક� ટ છે , A.R. બ�ર, ગાડર્ ન ગ્રોવમાં �ગલ્બટર્ અને ગેલવે વચ્ચે ગાડર્ ન ગ્રોવ �ુલેવડર્ પર કો�રયન

ડ્રોપ બોક્સ પ્લેસમેન્ટ િવકલ્પો�ુ ં અન્વેષણ

અને િવયેતનામીસ સાથે લગભગ અડધાથી વ�ુ ટ્રા�ફક (અઠવા�ડયામાં ક�ટલાક હ�ર) છે . જો બેલટ
ે

કરવા�ુ ં ચા�ુ રાખશે.

ડ્રોપ બોક્સ A.R. માક� ટ ન�ક �ુકવામાં આવે તો તે સા�ું રહ�શે.
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