ચટ
ૂં ણી વહીવટી યોજના
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ઝાૂંખી
•
•
•
•
•
•
•
•

પરિચય
મતદાિની પસંદગીન ં અધિધનયમ
LA કાઉન્ટીમાં VCA અમલીકિણ
મતદાિ ધિક્ષણ અને પહોંચ
મત કેન્રો અને મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સના સ્થાનો
મત કેન્રની રૂપિે ખા, સાિનો અને કમમચાિીગણ
સિક્ષા અને આકસ્સ્મકતા યોજના
આગળ જતાં
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મતદારની પસૂંદગીન ૂં અધિધનયમ (VCA)
VCA વધ સગમતા અને સગવડ પ ૂિી પાડીને મતદાિોને ધવસ્ત ૃત
ધવકલ્પો પ્રદાન કિવા માટે કાઉન્ટીઓ માટે પાયાન ં માળખ ં પ ૂરં પાડે છે .
VCA મોડેલના મખ્ય તત્વોમાં િામેલ છે :
• સાનકૂળ રૂબરૂ મતદાન ધવકલ્પો
• મત કેન્રો પિ આપવામાં આવતી
ઉન્નત મતદાિ સેવાઓ અને સહાય
• ધવસ્ત ૃત પત્ર દ્વાિા મતદાન (VBM) સેવાઓ
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મતદાર ધિક્ષણ અને પહોંચ
મત આપવાની યોજના બનાવો

• LA કાઉન્ટી મતદાિોને મતદાન કિવાની
યોજના બનાવવા માટે અિજ કિતી
"સિાઉન્ડ-સાઉન્ડ" મતદાિ ધિક્ષણ અને
પહોંચ ઝંબેિનો અમલ કિવાન ં ચાલ િાખિે
• આ ઝંબેિ મતદાિોને તેમની માત ૃભાષામાં
અને એવા પ્લેટફોમમ પિ જોડિે જયાં તેઓ
તેમના સમાચાિ અથવા મનોિં જનનો
ઉપયોગ કિે છે
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મતદાર ધિક્ષણ અને પહોંચ
ઝંબેિ સંદેિા
•

મતદાિોને તેમના મતદાન અધિકાિો, મતદાિ નોંિણી,
સલામત મતદાનના ધવકલ્પો અને ધવશ્વસનીય
સંસાિનો ક્ાંથી મેળવવા તે અંગે ધિક્ષક્ષત કિું ં

•

ધવધવિ સાક્ષિતા અને િૈક્ષક્ષણક સ્તિોને સમજવા અને
પ્રધતસાદ આપવા માટે સિળ

•

સાંસ્કૃધતક મ ૂલ્યો, ભાષાકીય ધવધવિતા અને મખ્ય
વસ્તીના િોિણો પ્રત્યે સંવેદનિીલ હોય તેવા સંદેિાને
18 જેટલી ભાષાઓમાં અનવારદત કિો
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મતદાર ધિક્ષણ અને પહોંચ
સંચાિ વાહનો
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

પ્રસાિણ મીરડયા
ધપ્રન્ટ મીરડયા
રડજજટલ મીરડયા
સોધિયલ મીરડયા
ઇમેઇલ માકે રટિંગ
ઘિની બહાિ
િાઇડિેિ/પરિવહન કંપનીઓ
પ્રભાવકો અને ધવશ્વસનીય સંદેિવાહકો
પ્રત્યક્ષ પત્રલેખન
LAVOTE.GOV
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મતદાર ધિક્ષણ અને પહોંચ
સમદાય સંલગ્નતા અને સ્થાધનક વંિીય મીરડયા
•

LA કાઉન્ટી ઝંબેિની સમયિે ખા અને વ્ય ૂહિચના સાથે અનરૂપતામાં ઝંબેિ સંદેિાઓ અને
િચનાત્મક સામગ્રીને ધવસ્ત ૃત અને પ્રધતધ્વધનત કિવા માટે અમાિી સમદાય ભાગીદાિી,
રહમાયત સધમધતઓ અને સ્થાધનક સિકાિી એજન્સીઓને સંલગ્ન કિવાન ં અને લાભ
લેવાન ં ચાલ િાખિે.

•

LA કાઉન્ટી પ્રાથધમકરૂપે અંગ્રેજી ધસવાયની ભાષા બોલતા મતદાિો માટે મતદાિ ધિક્ષણ
અને જાગૃધત ઉપલબ્િ છે તેની ખાતિી કિવા માટે ધવધવિ સ્થાધનક વંિીય મીરડયા નેટવકમ
અને આઉટલેટ સાથે ભાગીદાિી કિવાન ં ચાલ િાખિે

•

તેમના મતદાિો અને સમદાયોને ધિક્ષક્ષત કિવા માંગતા તમામ ભાગીદાિો માટે એક
ૂ કીટ અમલમાં મકવામાં આવિે અને ઉપલબ્િ (19 ભાષાઓમાં) િહેિે.
રડજજટલ ટલ
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મત કેન્દ્રો અને મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સના ્થાાનો
મત કેન્રો
•

મત કેન્રન ં સ્થાન
o આદિમ મત કેન્રન ં સ્થાન નક્કી કિતી વખતે RR/CC 14
માપદં ડોને સમાધવષ્ટ કિે છે

•

Los Angeles કાઉન્ટી માટે સધવિા આકાિણી
o સલભતા, યોગ્ય ઉજામ અને નેટવકમ જોડાણ સધનધિત કિવા
માટે RR/CC દિે ક સંભધવત સાઇટ માટે વ્યાપક સવેક્ષણ
કિે છે

•

મત કેન્ર કામગીિીના કલાકો
o ચટણી
ંૂ
રદવસના 10 રદવસ અગાઉ ખ ૂલે છે , ઓછામાં
ઓછા 9 કલાક ખલ્લા િહેિે
o ચટણી
ંૂ
રદવસ, સવાિે 7:00 વાગ્યાથી િાત્રે 8:00 વાગ્યા
સિી ખલ્લા

LA કાઉન્દ્ટી
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મત કેન્દ્રો અને મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સના ્થાાનો
મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સ
• VCA અનસાિ, મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સ આ હોવા
જોઈએ:
o
o

o

સિક્ષક્ષત, સલભ અને જાહેિ પરિવહન માગોની િક્
તેટલી નજીક સ્સ્થત હોવા જોઈએ
ચટણીના
ંૂ
રદવસ સરહત તેના 29 રદવસ પહેલા
ધનયધમત કામકાજના કલાકો દિધમયાન ખલ્લા હોવા
જોઈએ
ઓછામાં ઓછં એક મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સ ધનયધમત
કામકાજના સમય સરહત, િોજના ઓછામાં ઓછા 12
કલાક માટે ઉપલબ્િ હોું ં જોઈએ.

આ મતપત્ર પેટી સાથાે છે ડછાડ કરવી
એ અપરાિ છે .
(CA ચટ
ૂં ણી સૂંહહતા 15800)
જો આ પેટી ભિાઈ ગઈ હોય, ક્ષધતગ્રસ્ત હોય અથવા તમને કોઈ
પ્રશ્નો હોય, તો કૃ પા કિીને અમાિો 1-800-815-2666 પિ સંપકમ કિો,
ધવકલ્પ 2

કોઈ ટપાલખચચ જરૂરી નથાી
આ મતપત્રની પેટી ચટ
ૂં ણીના હદવસે રાત્રે 8:00 વાગ્યે બૂંિ
થાઈ જિે.
ચટણીના
ંૂ
રદવસે િાત્રે 8:00 વાગ્યા પછી કોઈ મતપત્ર સ્વીકાિવામાં
આવિે નહીં, ધસવાય કે મતદાિો લાઇનમાં હોય અથવા કોટમ ના
આદે િ દ્વાિા મતદાન બંિ કિવાનો સમય લંબાવવામાં આવ્યો હોય.

ચેતવણી:
ચટ
ૂં ણી પ્રચાર અને/અથાવા મતદાન પ્રહિયાને ભ્રષ્ટ કરવા
પર પ્રધતબૂંિ છે !
ઉલ્લંઘન દં ડ અને/અથવા કે દને પાત્ર છે .
ચટણી
ંૂ
પ્રચાિના પ્રધતબંિો અને મતદાન પ્રરિયામાં ભ્રષ્ટાચાિ શ ં
િામેલ છે તેની વિાિાની મારહતી માટે , કૃ પા કિીને LAVOTE.GOV
પિ અમાિી વેબસાઇટની મલાકાત લો
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મત કેન્દ્રની રૂપરે ખા, સાિનો અને કમચચારીગણ
કમમચાિીગણ લોજજસ્સ્ટક્સ અને બહભાષી
સેવાઓ
•

દિે ક મત કેન્રમાં તેના માપ અને કેટલા રદવસો ખલ્લા છે તેના
આિાિે 5 થી 27 ચટણી
ંૂ
કાયમકિોની શ્રેણી હિે

•

મત કેન્રમાં અથવા તેની બાજમાં આઠ (8) બે-ભાષા બોલનાિા

•

મત કેન્ર પિ ઓળખાયેલ ચટણી
ંૂ
કાયમકિની ભ ૂધમકાઓ

o નેતા, સહાયક નેતા, લાઇન મોધનટિ, સ્ટોપ સ્ટે િન ક્લાકમ , ચેક-ઇન
ક્લાકમ , વોરટિંગ એરિયા મોધનટિ, રફલ્ડ સપોટમ ટે કધનધિયન,
પ્રોધવઝનલ/VBM ક્લાકમ
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મત કેન્દ્રની રૂપરે ખા, સાિનો અને કમચચારીગણ
મત કેન્રની સલભતા
• દિે ક મત કેન્રમાં BMD હિે, જે
સંપ ૂણમપણે સલભ મતદાન ઉપકિણો છે

• ધવકલાંગ મતદાિોને મદદ કિવા માટે
તમામ ચટણી
ંૂ
કાયમકિોને તાલીમ
આપવામાં આવિે
• મત કેન્રો પિ સલભતા ઉપકિણો
ઉપલબ્િ છે
LAVOTE.GOV

મત કેન્દ્રની રૂપરે ખા, સાિનો અને કમચચારીગણ
મત કેન્રની રૂપિે ખા
• કાઉન્ટી મત કેન્રો માટે ત્રણ ધવધવિ માપનો ઉપયોગ કિિે
નાન ૂં

1,775 – 3,274 ચો.ફીટ

15 – 20 BMD

મધ્યમ

3,275 – 4,499 ચો.ફીટ

25 – 30 BMD

મોટૂં

> 4,500 ચો.ફીટ

35 – 45 BMD
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સરક્ષા અને આકસ્્મકતા યોજના
સિક્ષા પદ્ધધતઓ અને િોિણો
•

મત કેન્રો પિ કિવામાં આવેલ તમામ
મતદાન િાજય દ્વાિા સ્થાધપત સિક્ષા
િોિણો, RR/CCની સિક્ષા પ્રરિયાઓ,
California ચટણી
ંૂ
સંરહતા અને California
મતદાન પ્રણાલીના ઉપયોગની પ્રરિયાઓને
અનસિિે
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સરક્ષા અને આકસ્્મકતા યોજના
મત કેન્ર સહયોગ
•

મત કેન્રમાં કામ કિતા લોકો અને ટે કધનકલ અને અનપાલન સહયોગ
પ ૂિો પાડનાિાઓ સરહત તમામ કમમચાિીઓ નીચેની બાબતોની વ્યાપક
તાલીમમાં હાજિી આપિે:
o
o
o
o
o

મતદાન સાિનોની કામગીિી
મત કેન્રની સ્થાપના કિવી
મતદાિોને મદદ કિવી અને પ્રરિયા કિવી
સંવેદનિીલ સાિનોની સિક્ષા કિવી
કટોકટીના રકસ્સામાં યોગ્ય કાયમવાહી કિવી
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સરક્ષા અને આકસ્્મકતા યોજના
સાયબિ સિક્ષા
•

RR/CC IT ટીમે િાસન, જોખમ અને અનપાલન (GRC)
માળખ ં અપનાવ્ય ં છે

•

RR/CC એ નેટવકમ સિક્ષાને કાયમિત કિી છે અને સતત
દે ખિે ખ પ્રદાન કિિે

•

ઇ-મતદાનપસ્તકો કેસ્ન્રય િીતે સંચાક્ષલત થાય છે અને
િાઉટિ પિ વ્હાઇટક્ષલસ્ટ કિવામાં આવે છે

•

ખાસ ચટં ૂ ણી માટે સિક્ષા ઓપિે િન સેન્ટિ (SOC)
સ્થાધપત કિવામાં આવ્ય ં છે
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સરક્ષા અને આકસ્્મકતા યોજના
આકસ્સ્મકતા યોજના
• મત કેન્ર પિ કોઈપણ ધવક્ષેપને ઉકેલવા માટે
RR/CC એક મજબ ૂત આકસ્સ્મક યોજના િિાવે છે
o પોપ-અપ મત કેન્ર ધવસ્તાિણ
o કાયદાના અમલીકિણ અને િાજયના સક્ષચવની
કચેિીને જાણ કિવી (જયાિે યોગ્ય હોય ત્યાિે )
o મતદાિોને મારહતગાિ િાખવા માટે મીરડયા
અપડેટ આપવા
o મતદાિોને વૈકલ્લ્પક સ્થાનો પિ ધનદે ધિત કિવા
માટે સંકેતો અને કમમચાિીઓ
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આગળ જતાૂં
• Los Angeles કાઉન્ટીના મતદાિો સતત
વૈધવધ્યતાથી વિતા િહેિે
• RR/CC ચપળ, પ્રધતભાવિીલ તથા
પાિદિમક િહેિે અને કાઉન્ટીના મતદાિોની
જરૂરિયાતોને શ્રેષ્ઠ િીતે પ ૂિી કિવા માટે
માનવ-કેસ્ન્રત અને જાહેિ જનતા-સામે
િહેવાનો અક્ષભગમ અપનાવતા િહેિે
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