
https://www.facebook.com/events/1726501564404948/ 

 
  

2020 California ਦਾ ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਦੇ ਮੁੜ ਡਿਭਾਜਨ ਲਈ ਨਾਗਡਿਕ ਕਮੀਸ਼ਨ 

 

 
ਸਮਾਨ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਦਿਆਂ (COI) ਿੀ ਿਾਇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੀਦ ਿੰਗਾਂ 

 ਇਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਿੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਇ ਬਹਤੁ ਮਹਤੱਵਪੂਿਨ ਹੈ। ਸਾਨੂਿੰ  ਦਡਸਦ ਿਕ  ਿੀ ਮੁੜ ਦਵਭਾਜਨ ਪਿਦਕਦਿਆ ਿੇ ਿੌਿਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਦਿਆਂ ਿੀ ਸਿਹੱਿਾਂ ਿਾ 

ਸਨਮਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਦਿਆਂ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਸਮਾਨ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਦਿਆਂ (COI) 

ਿੀ ਿਾਇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਦ ਿੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਦਕਸ ੇਇੱਕ ਦਵੱਚ ਦਹੱਸਾ ਲਓ। ਸਮਾਿੋਹ ਿੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈ  'ਤੇ ਜਾਓ:  

https://www.wedrawthelinesca.org/meetings  

 

 

ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਹੁੁੰਚ ਸਬੁੰਧੀ ਬਨੇਤੀਆਂ:  

• ਇੱਕ ਨਾਦਮਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀਆ ਂਮੀਦ ਿੰਗਾ ਂਿੀ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਵੱਚ ਦਵਆਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸਵੈਚਦਲਤ ਤੌਿ ਤੇ ਪਿਿਾਨ 

ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਿੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਵੱਚ ਦਵਆਦਿਆ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

• ਤਿਜਮਾਨੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆ ਂਮੀਦ ਿੰਗ ਤੋਂ ਪਿੰਜ ਕਾਿੋਬਾਿੀ ਦਿਨ ਪਦਹਲਾਂ ਸਬਦਮ  ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤ ੇਈਮੇਲ 

ਿਾਹੀ:ਂ interpreter.request@crc.ca.gov 'ਤੇ, ਿਦਜਸ ਿੇਸ਼ਨ ਫਾਿਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਿਫ਼ਤਿਾਂ ਨੂਿੰ  (916)323-0323 'ਤੇ 

ਕਾੱਲ ਕਿਕੇ ਦਿੱਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ। 

• ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰਧਤ ਸੋਧ ਜਾਂ ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆ ਂਮੀਦ ਿੰਗ ਤੋਂ ਘੱ ੋ-ਘ ੱ ਪਿੰਜ ਕਾਿੋਬਾਿੀ ਦਿਨ ਪਦਹਲਾਂ ਕੀਤੀਆ ਂ

ਜਾਣੀਆ ਂਚਾਹੀਿੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਿਾਹੀ:ਂ votersfirstact@crc.ca.gov 'ਤੇ ਸਬਦਮ  ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 

ਿਫ਼ਤਿਾ ਂਨੂਿੰ  (916) 323-0323 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਿਕੇ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਿੀਆਂ ਹਨ। 

7.24.21 

https://www.facebook.com/events/1726501564404948/


 
 

 

ਸਮਾਨ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਦਿਆਂ (COI) ਿੀ ਿਾਇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੀਦ ਿੰਗਾਂ 

 

 

ਮੀਡਰੁੰਗ ਦਾ ਿੇਿਿਾ: 

• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਦਿਆਂ (COI) ਿੀ ਿਾਇ ਪਿਿਾਨ ਕਿਨ ਲਈ 3 ਦਮਿੰ ਾਂ ਿਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

• ਮੀਦ ਿੰਗ ਿੇ ਅਿੀਿ ਦਵੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਿੀਆਂ ਦ ੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਿੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। 

• ਜਨਤਕ ਿਾਇ ਿੇਣ ਲਈ (877)853-5247 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਿ।ੋ ਤੁਸੀ ਂਸਾਡੀ ਲਾਇਵ-ਸ ਿੀਮ ਤੋਂ ਸਮਾਿੋਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾੱਲ-ਇਨ ਕੋਡ 

ਪਿਾਪਤ ਕਿ ਸਕਿੇ ਹੋ: http://videossc.com/CRC/ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਿਫ਼ਤਿ ਨੂਿੰ  (916)323-0323 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਿ।ੋ 

• ਿਦਜਸ ਿ ਕਿਨ ਿੀ ਦਸਫਾਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਕ ਸਮਾਂ ਸਲਾ  ਿੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਿ ਦਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸਿੀ ਜ਼ਿਿੂਤ ਨਹੀ ਂਹੈ। 

• ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਿਦਜਸ ਿ ਕਿਨ ਲਈ ਦਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨਹੀ ਂਿੇਣਾ ਚਾਹੁਿੰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਸਮਾਿੋਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਤਾਿ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕਿ ਸਕਿੇ ਹੋ। 

• ਸਮਾ ਂਬਚਾਓ, ਆਪਣੀ ਸਮਾਨ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਦਿਆਂ (COI) ਿੀ ਿਾਇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਬਦਮ  ਕਿ:ੋ 

https://DrawMyCACommunity.org/  

 

ਜ਼ੋਨ ਕਾਉਰਂੀਆਂ 

A Del Norte, Humboldt County, Mendocino, Lake, 

Napa, Sonoma, Trinity 
B Butte, Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Plumas, 

Shasta, Siskiyou, Tehama  
C Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, San 

Mateo, Santa Clara, Solano 
D El Dorado, Nevada, Placer, Sacramento, Sierra, 

Sutter, Yolo, Yuba  
E Monterey, San Benito, San Luis, Obispo, Santa 

Barbara, Santa Cruz, Ventura 
F Fresno, Kern, Kings, Madera, Merced, San 

Joaquin, Stanislaus, Tulare 
G Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono, 

Tuolumne 
H Los Angeles 

I Riverside, San Bernardino 

J Orange 

K Imperial, San Diego 
 

https://www.WeDrawTheLinesCA.org/ 

https://drawmycacommunity.org/
https://www.wedrawthelinesca.org/

