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Pencatat Pemilih

PEMBERITAHUAN PUBLIK
Pemberitahuan Rencana Tempat-tempat Pemberian Suara dan Komentar Publik
Periode Pemilihan Umum Presiden 2020 dalam tempo 10 Hari
Mengetahui bahwa banyak masyarakat California membutuhkan akses terhadap opsi-opsi untuk memberikan
suara langsung di tempat pemberian suara meskipun adanya darurat kesehatan publik, California State
memperbelakukan sejumlah keputusan-keputusan eksekutif (N-64-20 dan N-67-20) dan rancangan undangundang (Rancangan Undang-undang Majelis 860 dan Rancangan Undang-undang Senat 423) yang
dimaksudkan untuk memastikan Pemilihan Umum Presiden 2020 dapat terakses, terjamin dan aman bagi
para pemilih serta pekerja pemilu.
Pencatat Pemilih County San Bernardino berupaya keras untuk memastikan tempat-tempat pemberian suara
untuk pemilu ini selama beberapa bulan yang terakhir ini. Karena COVID-19, banyak tempat pemberian
suara yang dipakai untuk pemilu-pemilu yang lalu tidak tersedia bagi Pencatat Pemilih untuk pemilu kali ini.
Untuk mengatasi kehilangan sekitar separuh dari fasilitas-fasilitas ini, tempat-tempat pemilihan suara yang
dipakai dalam pemilu ini akan dibuka untuk empat hari – Sabtu, 31 Oktober sampai dengan Selasa 3
Nopember.
Sebelum membuat keputusan terakhir tentang penentuan tempat-tempat Pemilihan Umum Presiden,
Pencatat Pemilih telah mempersiapkan sebuah Daftar Tempat-tempat Pemilihan yang dianjurkan serta
sebuah peta untuk lokasi-lokasi dari tempat-tempat pemilihan. Publik dapat meninjaunya di:


Daftar Tempat-tempat Pemilihan yang Diajukan
www.sbcountyelections.com/Portals/9/Elections/2020/1103/List_ProposedPollingPlaces.pdf



Peta Tempat-tempat Pemilihan yang Diajukan
www.sbcountyelections.com/Elections/2020/1103/MapofProposedPollingPlaces.aspx.*

Komentar tertulis dari publik akan diterima selama sepuluh hari, sampai jam 5 sore pada tanggal: 11
September, 2020, via email di Communications@rov.sbcounty.gov, via fax (909) 387-2022, dan via surat atau
datang ke tempat di 777 E. Rialto Avenue, San Bernardino, CA 92415.
Pencatat Pemilih akan mempertimbangkan semua komentar-komentar publik yang telah diterima sampai jam
5 sore pada tanggal 11 September, 2020 lalu menyesuaikan tempat-tempat pemilihan se jauh mana
dianggap tepat sebelum memastikan penentuan-penentuan tempat pemilihan.



Untuk melihat peta, Anda harus memakai browser – browser sebagai berikut: Google Chrome
(direkomendasi), Apple Safari, Microsoft Edge, atau Mozilla Firefox.

