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ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਵੋਟ-ਪੱ ਤਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦਾ ਖੂੰ ਡ 203
1970ਧਵਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਧਵਿੱ ਚ, ਯ.ਐੱਸ. ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਦੇਧਖਆ ਧਕ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕਨ, ਲਾਤੀਨੋ, ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਜਿੱ ਦੀ ਲੋ ਕ ਅਤੇ ਜਿੱ ਦੀ
ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਵੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਧਵਿੱ ਚ ਮਹਿੱ ਤਵਪਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਧਕਉਂਧਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਧਵਿੱ ਚ ਪਰੀ ਤਰਾਂ
ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਪਰਤੀਕਰਮ ਵਜਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰ ਨ (Voting Rights Act) ਦੇ ਖੂੰ ਡ 203 ਤਧਹਤ
ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਧਵਵਸਥਾਵਾਂ (Language Assistance Provisions) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਰਪ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤਾ।

ਖੰ ਡ 203 ਦੇ ਫਤਵੇ

ਖੂੰ ਡ 203 ਦੇ ਤਧਹਤ ਕੁਝ ਧਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਪਿੱ ਤਰਾਂ, ਵੋਟਰ ਪੂੰ ਜੀਕਰਨ ਫਾਰਮਾਂ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟ
ਪਾਉਣ ਸਬੂੰ ਿੀ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ
ਧਜਧਲਿਆ/
ਂ ਸਰਹਿੱ ਦਾਂ ਧਵਖੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ
ਤਧਹਤ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਧਟੂੰ ਗ ਬਥ ਤਿੱ ਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧਲਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਕਸੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ – ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਧਰਸ਼ਤੇਦਾਰ – ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਸਬੂੰ ਿੀ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਧਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੂੰ ਡ 203, ਸਥਾਨਕ
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਆਿਾਧਰਤ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਧਵਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਖੰ ਡ 203 ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ

ਕਕਸੇ ਅਕਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਖੰ ਡ 203 ਨੰ ਲਾਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਨਗਣਨਾ ਵਾਸਤੇ
5% ਜਾਂ 10,000 ਤੋਂ ਵਿੇਰੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ (18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ)
ਨਾਗਕਰਕਾਂ ਨੰ ਲੱਭਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਕਕਸੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਕਜੰ ਨਹਾਂ ਦੀ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵੱ ਚ ਪਰਵੀਨਤਾ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਰ ਕਮੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ
ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿੇਰੇ ਹੋਵੇ। 2010 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਨੁ ਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਚੋਣ
ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਾਊਂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਹਰਾਂ,
ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੰ ਡ 203 ਤਕਹਤ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ/ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਨੰ ਚਾਰਟ ਕਵੱ ਚ ਸਚੀਬੱ ਿ
ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ।

ਖੰ ਡ 203 ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਕਵੱ ਚ ਸਮੱ ਕਸਆਵਾਂ
ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੂੰ ਡ 203 ਨੂੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ
ਸਮਿੱ ਧਸਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਧਜਵੇਂ ਧਕ:
 ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਜੋ ਧਕਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਧਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ
ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ;
 ਖਰਾਬ ਅਨੁਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਿੱ ਗਗ਼ੀਆਂ;
 ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਉਪ-ਬੋਲੀ ਬੋਲਣਾ;
 ਚੋਣ ਸਥਾਨਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਚੂੰ ਨਿਾਂ ਦਾ ਨਾ
ਹੋਣਾ;
 ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਧਗਣਤੀ ਦਾ ਨਾਕਾਫੀ ਹੋਣਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਿੱ ਧਸਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਪੋਰਟ ਤੁਰੂੰਤ ਉਧਚਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਵੈਸੇਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯ.ਐੱਸ. ਕਾਊਂਟੀਆਂ ਧਵਿੱ ਚ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ
ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਹੋਣ ਪਰ ਧਫਰ ਵੀ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਖੂੰ ਡ 203 ਦੇ ਟੈਸਟ
ਦੀ ਪਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘਿੱ ਟ ਧਗਣਤੀ ਧਵਿੱ ਚ ਹੋਣ। ਅਧਜਹੇ ਮਾਮਧਲਆਂ ਧਵਿੱ ਚ,
ਭਾਈਚਾਰਕ ਗਰੁਿੱ ਪਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ
ਸਮਿੱ ਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:
ਧਫਲਾਡੈਲਫੀਆ- ਧਸਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ ਚੀਨੀ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਅਤੇ ਖਮੇਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ
ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬੋਸਟਨ – ਪਰਾਂਤਕੀ ਕਾਨੂੰ ਨ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਧਵਿੱ ਚ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਵੋਟਪਿੱ ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋ ੜਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਵੋਟ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਦਾ ਹੋਰ
ਵਿੇਰੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਧਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2010 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਕਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਖੰ ਡ 203 ਤਕਹਤ
ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼
ਅਲਾਸਕਾ
-- ਅਲਸ਼ਨਜ ਈਸਟ ਬਰੋ: ਧਫਲੀਪੀਨੋ
-- ਅਲਸ਼ਨਜ ਵੈਸਟ ਜਨਗਣਨਾ ਖੇਤਰ: ਧਫਲੀਪੀਨੋ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ
-- ਅਲਾਮੇਡਾ: ਚੀਨੀ, ਧਫਲੀਪੀਨੋ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ
-- ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ: ਚੀਨੀ, ਜਾਪਾਨੀ, ਕੋਰਆਈ, ਧਫਲੀਪੀਨੋ,
ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਭਾਰਤੀ, ਹੋਰ (ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ)
-- ਆਿੱਰੈਂਜ: ਚੀਨੀ, ਕੋਰੀਆਈ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ
-- ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ:ੋ ਚੀਨੀ
-- ਸਾਨ ਡੀਆਗੋ: ਧਫਲੀਪੀਨੋ, ਚੀਨੀ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ
-- ਸਾਨ ਫਰਾਂਧਸਸਕੋ: ਚੀਨੀ
-- ਸੈਨ ਮੈਟੀਓ: ਚੀਨੀ
-- ਸੈਂਟਾ ਕਲੈ ਰਾ: ਚੀਨੀ, ਧਫਲੀਪੀਨੋ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ
ਹਵਾਈ
-- ਹੋਨੋਲੁਲ: ਚੀਨੀ, ਧਫਲੀਪੀਨੋ, ਜਾਪਾਨੀ
-- ਮਾਊਈ: ਧਫਲੀਪੀਨੋ
ਇਲੀਨੋਇ
-- ਕੁਿੱ ਕ: ਚੀਨੀ, ਭਾਰਤੀ
ਮੈਸਾਕਚਊਸੈੈੱਟਸ
-- ਕਧਵਨਸੀ ਧਸਟੀ: ਚੀਨੀ
ਕਮਸ਼ੀਗਨ
-- ਹੈਮਟਰੈਮਕ ਧਸਟੀ: ਬੂੰ ਗਲਾਦੇਸ਼ੀ
ਨੇਵਾਡਾ
-- ਕਲਾਰਕ: ਧਫਲੀਪੀਨੋ
ਕਨਊ ਜਰਸੀ
-- ਬਰਜਨ: ਕੋਰੀਅਨ
ਕਨਊ ਯਾਰਕ
-- ਧਕੂੰ ਗਜ (ਬਰੁਿੱ ਕਧਲਨ): ਚੀਨੀ
-- ਧਨਊ ਯਾਰਕ (ਮੈਨਹਾਟਨ): ਚੀਨੀ
-- ਕਵੀਨਜ: ਚੀਨੀ, ਕੋਰੀਆਈ, ਭਾਰਤੀ
ਟੈਕਸਾਸ
-- ਹੈਧਰਸ: ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਚੀਨੀ
ਵਾਕਸ਼ੰ ਗਟਨ
-- ਧਕੂੰ ਗ: ਚੀਨੀ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ

ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ AALDEF ਨਾਲ “info@aaldef.org” ਜਾਂ 212-966-5932 ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
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