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परिचय 
आगामी नोभेम्बर 3, 2020 को राष्ट्र पति पदको आम तनर्ााचनको पूर्ाानुमानमा, मिदािा रेतिष्ट्र (ROV) ले हालको चुनार् 

प्रशासन योिनाका लातग तर्शेष रूपले अद्यार्तिक गररएको मिदान केन्द्रको आर्श्यकिाहरू, काउन्टीद्वारा प्रदान गररने 

भाषाहरूको अतिररक्त, एक संबोतिि गनाका लातग पररतशष्ट्, र अद्यार्तिक गररएको आउटरीच पद्धति बनाएको छ।  

मतदाि केन्द्रका स्थािहरू 
िुन 3, 2020 मा, गभनार Newsom कायाकारी आदेश N-67-20 िारी गरे। यस क्रममा, उनले काउन्टीका लातग मिदान 

केन्द्रहरू हुनु पने आर्श्यकिा हटायो तनर्ााचनको तदनभन्दा दश (10) तदन अगातिदेखि र तनर्ााचनको तदन समेि गरेर 

िम्मा एघार (11) तदनका लातग िुला रहन आर्श्यक छ। यस पररतशष्ट्को लेिोटमा, ROV ले 4 तदनको प्रारखिक मिदान 

अर्तिमा एक सय (100) मिदान केन्द्रहरू िोतलने छ िसमा मिदान केन्द्रहरू तनर्ााचन तदन अगाति िीन (3) तदन 

अगाति िुला हुनु पछा  र तनर्ााचन तदन सतहि, कुल (4) तदन। 4-तदन मिदान केन्द्रहरूको संख्याको आर्श्यकिा प्रते्यक 

10,000 दिाा गररएको काउन्टी मिदािाहरूलाई एक मिदान केन्द्र छ। दिाा भएका मिदािाहरूको प्रके्षतपि सङ््खख्याको 

आिारमा 2020को राष्ट्र पिीय सामान्य तनर्ााचनका लातग ROV सँग नोभेम्बर 3, 2020 सम्ममा कखिमा एक सय (100) 

र्टा मिदान केन्द्रहरू हुन आर्श्यक छ। 

अद्यार्तिक गररएको मिदान केन्द्रको बे्रकिाउन तनम्नअनुसार छः 

मतदाि केन्द्रहरूको अिुमानित सङ््खया 

सीमा र्र्ा 
नू्यितम 

आर्श्यकता 
प्रस्तानर्त सङ््खया 

निनित र्रिएको 

सङ््खया 

4-तदने मिदान केन्द्रहरू 
(प्रते्यक 10 हिार दिाा भएका 

मिदािाका लातग 1) 
100 100 TBD 

यो गणना प्रते्यक 10,000 दिाा गररएका काउन्टी मिदािाहरूका लातग एक मिदान केन्द्रमा आिाररि छ। सङ््खख्याको 

आिारमा 2020को राष्ट्र पिीय सामान्य तनर्ााचनका लातग ROV सँग नोभेम्बर 3, 2020 सम्ममा कखिमा 100 र्टा मिदान 

केन्द्रहरू हुन आर्श्यक छ। 

अद्यार्निक भाषा सहायता 
मे 2020 मा, राज्यको कायाालयको सतचर्ले चुनार् संतहिा (EC) 4201, भाषा अल्पसंख्यक तनिाारण अन्तगाि नयाँ राज्य-

िनादेश भाषाहरू थपे। Santa Clara को काउन्टीमा आर्श्यक िी पाँच भाषाहरू थतपएका छन्: गुिरािी, नेपाली, 

पञ्जाबी, ितमल, र िेलगू। 

ROV ले नयाँ राज्य-िनादेशको भाषामा तनम्नतलखिि सेर्ाहरू प्रदान गने छ: 



   
 

   
 

ियााँ िाज्य-

जिादेनशय भाषाहरू  
अिुर्ानदत सामग्री ि सेर्ाहरू िक्कल मतपत्रहरू 

▪ रु्जिाती,  

▪ िेपाली,  

▪ पञ्जाबी,  

▪ तामील 

▪ तेलरू् 

 

• प्रति EC 14201 लतक्षि मि केन्द्रहरूमा नक्कल 

मिपत्रहरू 

• CVIG मा छातपएका सबै भाषाहरूमा नक्कल 

मिपत्रहरूको आरे्दन उपलब्ध छ 

• काउन्टी रे्बसाइट प्रति EC 14201 मा नक्कल 

मिपत्र आरे्दन उपलब्ध छ 

• मिदान केन्द्र हस्ताक्षर र तनदेशनहरू 

• VBM आरे्दन 

• मिदािा काया अनुरोि फाराम (VARF) 

• ROV र मिदान केन्द्रहरूमा तद्वभाषी कमाचारी 

समू्पणा नक्कल मिपत्रका लातग 

अनुर्ाद: 

• शीषाक 

• तनदेशनहरू 

• के्षत्रातिकारको नाम 

• अक्षरमा आिाररि भाषा 

तलप्यन्तरण 

• मिपत्र तचन्ह 

• लेबलहरू मापन गनुाहोस् 

 

नक्कल मिपत्रहरू मिदािाहरूले मिदानको क्रममा सन्दभाको रूपमा प्रयोग गना सके्न नमूना मिपत्रहरू हुन्। 

Santa Clara को काउन्टी, मिदािाहरूको रेतिस्ट्र ारले लतक्षि मिदान केन्द्रहरूमा थतपएका पाँच थप भाषाहरूमा नक्कल 

मिपत्र ियार गने छ। तनिी मिपत्र िसाल्ने क्रममा िोतकएका मि केन्द्रहरूमा मिदािालाई नक्कल मिपत्र प्रतितलतपहरू 

उपलब्ध हुने छन् । मिदािालाई नक्कल प्रतितलतपमा मिदान गना प्रयास गनाबाट िोगाउन नक्कल मिपत्रहरू तनयतमि 

मिपत्रबाट देख्नमा तभन्न हुनु पछा । मिदान केन्द्रका कायाकिााहरूलाई मिदािालाई मिदािाले अनुरोि गरे बमोतिम 

मिपत्रको र्ास्ततर्क प्रतितलतपको अखस्तत्व र मिदािालाई कसरी सहयोग गने भने्न बारे िानकारी गराउने उदे्दश्यले िातलम 

तदइने छ। काउन्टी (अंगे्रिी, तचतनयाँ, से्पतनश, िागालोग, तभयिनामी, िमेर, कोररयाली, तहन्दी, िापानी, गुिरािी, नेपाली, 

पञ्जाबी, ितमल, र िेलगू) ले सेर्ा तदएका सबै 14 भाषाहरूमा संकेिहरू ई-पोलबुकमा लतक्षि गरी मि केन्द्रका 

मिदािाहरूलाई मिपत्रको नक्कल प्रतिहरूको अखस्तत्व बारे सूतचि गदै पोस्ट् गररने छ।  

सबै काउन्टी मिदािा सूचना मागातनदेशनहरूले मिदान केन्द्रहरूमा मिदािाहरूका लातग मिदान केन्द्रहरू उपलब्ध छन् 

र तनर्ााचन संतहिा 14201 प्रति अनुरोिको आिारमा एक नक्कल मिपत्र आरे्दन र सबै 14 भाषाहरूमा मिदािालाई 

सूतचि गररने छ। मिदािालाई नक्कल मिदान प्रतितलतपहरू उपलब्ध हुने मि केन्द्रहरूलाई तचनाउने सूचीलाई चुनार्को 

कखिमा 14 तदन पतहले काउन्टीको रे्बसाइटमा प्रकातशि गररने छ। 

आउटिीच पद्धनत 
राज्य र काउन्टीले तसफाररस गरेको स्वास्थ्य र सुरक्षा सुझार्हरूको अन्तगाि, नोभेम्बर 3, 2020 को राष्ट्र पति चुनार्का लातग 

रै्कखल्पक तर्तिका साथ सबै व्यखक्तगि-मा आमने-सामने िररकाले बदल्ने छन्। िी रै्कखल्पक आउटरीच तर्तिहरूमा 

भचुाअल बैठक र कायाशाला, सूचनात्मक ग्रातफक्सको सोशल तमतिया पोखस्ट्ङ्ग, र शैतक्षक िानकारी, तप्रन्ट सातहत्य तर्िरण र 

पतहचान गररएका लोकतप्रय समुदातयक स्थानहरूमा पोखस्ट्ङ्गहरू समारे्श छन्।  

मिदािा तशक्षा र आउटरीच टोलीले भचुाअल मातसक मिदािा तशक्षा र आउटरीच सतमतिका बैठकहरू समुदाय 

साझेदारहरूसँग आयोिना गने, तचन्ता गने र प्रतितक्रयामा छलफल गने छ। हामी अद्यार्तिकहरू साँटफेर गना प्रते्यक 

आभासी भाषा पहँुच सल्लाहकार सतमति र मिदािा पहँुचयोग्य सल्लाहकार सतमतिको बैठकमा पतन उपखस्थि हुने छ ।ँ 

पाँच नयाँ भाषाहरू (गुिरािी, नेपाली, पञ्जाबी, ितमल, र िेलगू) को अतिररक्त सतहि, ROV र आउटरीच टोलीले अब 14 

भाषाहरूमा सेर्ा गछा । ROV ले अनुर्ातदि तप्रन्ट र तितिटल सामग्री उत्पादन गरर प्रते्यक भाषाको मागलाई सम्बोिन गने 

योिना गछा । 



   
 

   
 

थप रूपमा, ROV ले राज्य र स्थानीय अतिकारीहरूसँग तमलेर काम गरररहेको छ िसले गदाा व्यखक्तगि-रूपमा मिदान 

केन्द्रहरू सुरतक्षि र उनीहरूलाई चातहने मिदािाहरूका लातग पहँुचयोग्य हुने छ। ROV ले मिदािाहरूलाई सूतचि गना 

सने्दशहरू बनाउँछ िहाँ सामातिक दूरी र व्यखक्तगि सुरक्षा उपकरण सतहि व्यखक्तगि मिादन उपलब्ध छ र उनीहरूको 

सुरक्षाका लातग सुरक्षा सार्िानी के रहनेछ। हामीले काउन्टीमा रहेका सबै व्यखक्तहरूको िानकारीको प्रसारमा हाम्रो 

समुदाय साझेदार, नागररक सल्लाहकारको समूह, र अन्य सम्बखिि काउन्टी एिेन्सीहरूको उनीहरूको सहयोगका लातग 

सने्दश साझेदारी गरररहेका छ ।ं 

मेलद्वािा दूि पहाँचयोग्य मतदाि 
नोभेम्बर, 3, 2020 राष्ट्र पति तनर्ााचनका लातग, California को कानूनले सबै दिाा भएका मिदािाहरूलाई मिपत्रहरूमा 

पहँुच गना, िाउनलोि गना, मिदान गना र छाप्नका लातग (RAVBM) प्रणालीद्वारा दूर पहँुचयोग्य मिदानको प्रयोग गना 

अनुमति तदन्छ। RAVBM प्रणालीको उदे्दश्य भनेको इन्टरनेटमा मिदान तदनु होइन। RAVBM मिदािालाई उनीहरूको 

आतिकाररक मिपत्र प्रयोग गना तमल्ने गरी इमेलमाफा ि एउटा तलंक पठाइन्छ। तनर्ााचनको तदनसम्ममा ROV मा मिपत्र 

कसरी िाउनलोि गने, तप्रन्ट गने, कसरी भने र तफिाा गने भने्न तनदेशनहरू पतन उले्लि गररएको हुन्छ। मिदािाले इमेल 

गररएको तलंक प्रयोग गरर उनीहरूको उपकरणमा आफ्नै सहयोगी प्रतर्तिका साथ मिपत्र पढ्न र तचतिि गना मिपत्र 

िाउनलोि गनुा पने छ। अन्य दिाा भएका मिदािाका हकमा िसै्त, RAVBM मिदािाले मिपत्र तफिाा गने पतन िीनर्टा 

िररका छन्: पत्राचारमाफा ि, िर प-बक्समा मिपत्र िसालेर, र्ा कुनै पतन मिदान केन्द्रमा तफिाा गरेर। 

 


