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அன்புள்ள ைாக்காளமர, 

 

 

உங்கள் தற்காலிக ைாக்குசச்ீட்டு உவறயில் நீங்கள் வகயயழுதத்ிடாததால் Santa Clara 

கவுண்ட்டியின் ைாக்காளர ் பதிைாளர ் இந்த ககயெழுத்திடாத வாக்குசச்ீட்டு அறிக்கக 

கடிததவ்த அனுப்புகிறார.் இந்த கடிததத்ில் மகாடிடட்ுக் காட்டப்படட்ுள்ள படிகவள நீங்கள் 

பின்பற்றாவிட்டால் உங்கள் ைாக்கு யசயல்படுத்தப்படாது.  

 

இந்த விடுபட்ட தைவற சரியசய்ய, இந்த கடிததத்ின் பின்புறத்தில் உள்ள ைழிமுவறகளில் 

ைழங்கப்பட்ட விருப்பங்களில் ஒன்வற நீங்கள் பூரத்்தி யசய்ய மைண்டுே். உங்கள் தற்காலிக 

ைாக்குச ் சீடட்ு யசயல்படுத்தப்படட்ு ேற்றுே் எண்ணப்படுைவத உறுதியசய்ய, டிசே்பர ் 3, 2020, 

வியாழக்கிழவே அன்று மாகை 5:00 மணிக்கு முன்னாை் பதிைாளருக்கு இந்த கடிததத்ின் 

பின்புறத்தில் எழுதப்பட்ட அறிக்வக கிவடத்துவிட மைண்டுே், அல்லது ைாக்காளர ் பதிைாளரின் 

அலுைலகத்திற்கு யசன்று உங்கள் அசல் ைாக்குசச்ீடட்ு உவறயில் வகயயழுத்திடவுே். 

 

 

Santa Clara கவுண்ட்டி  

வாக்காளர் பதிவாளர ்

1555 Berger Drive, Building 2 
San Jose, CA 95112 

 

கட்டணமிை்ைா எண்: 866-430-VOTE 

(8683)  

யதாகைநகை்: 408-998-7314  

மின்னஞ்சை்: voterinfo@rov.sccgov.org 

 

வழக்கமான வணிக நநரம்: 

திங்கடக்ிழவே – யைள்ளிக்கிழவே காவல 8:00 முதல் – 

ோவல 5:00 ேணி ைவர  

(விடுமுவற நாட்கவள தவிர) 

 

 

எங்கள் அலுைலகத்திற்கு ைருைதற்கான ைழிமுவறகளுக்கு, இங்மக பாரவ்ையிடவுே்: 

www.sccgov.org/sites/rov/Resources/Pages/HoursLocationsDirections.aspx 

 

 

உங்கள் ககயெழுத்திடப்படாத வாக்குசச்ீட்டு அறிக்கககெ  

Santa Clara கவுண்ட்டியின் வாக்காளர் பதிவாளர் 

டிசம்பர் 3, 2000 அன்று மாகை 5:00 மணிக்கு முன்னாை் யபற நவண்டும். 
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இந்த வழிமுகறககள கவனமாக படிக்கவும். 

இந்த வழிமுகறககளப் பின்பற்ற தவறினாை் உங்கள் 

வாக்குசச்ீடட்ு எண்ணப்படாமை் நபாகைாம். 
 

 

 

 

உங்கள் தற்காலிக ைாக்குசச்ீடட்ு யசயல்படுத்தப்பட மைண்டுயேன்றால், கீமழயுள்ள அறிக்வகவய பூரத்்தி 

யசய்து “ைாக்காளரின் வகயயழுத்து” என்பதற்கு மேமல உள்ள ைரியில் வகயயழுத்திடவுே். 

வகயயழுத்திடப்பட்ட அறிக்வகவய பின்ைருே் விருப்பங்களில் ஏமதனுே் ஒன்வறப் பயன்படுத்தி நீங்கள் 

திருப்பி அனுப்பலாே்:  

1. ககயெழுத்திடப்பட்டு மற்றும் பூரத்்தி யசெ்ெப்பட்ட அறிக்கககெ எங்கள் அலுவைகத்திற்கு 

மின்னஞ்சை் யசெ்ெவும். மின்னஞ்சல் அறிக்வகவய டிசம்பர் 3, 2020 அன்று மாகை 5:00 மணிக்கு 

முன்னாை் எங்கள் அலுவைகம் யபற நவண்டும். மின்னஞ்சல் முகைரி voterinfo@rov.sccgov.org. 

2. ககயெழுத்திட்ட மற்றும் பூரத்்தி யசெ்ெப்பட்ட அறிக்கககெ இநதாட அனுப்பப்பட்ட அஞ்சை் 

கட்டணம் யசலுத்தப்பட்ட உகறயிை் அஞ்சை் மூைம் எங்கள் அலுவைகத்திற்கு அனுப்பவும். 

அறிக்வகவய கீமழ உள்ள முகைரியில் டிசம்பர் 3, 2020 அன்றுமாகை 5:00 மணிக்கு முன்னாை், எங்கள் 

அலுவைகம் யபற நவண்டும். மபாஸ்ட் ோரக்்குகள் ஏற்றுக்யகாள்ளப்படாது.  

3. ககயெழுத்திடப்பட்டு மற்றும் பூரத்்தி யசெ்ெப்பட்ட அறிக்கககெ எங்கள் அலுவைகத்திற்கு 

யதாகைநகலிை் அனுப்பவும். யதாவலநகலில் அனுப்பிய அறிக்வகவய டிசம்பர் 3, 2020 அன்று மாகை 

5:00 மணிக்கு முன்னாை் எங்கள் அலுவைகம் யபற நவண்டும். யதாவலநகல் எண் 408-998-7314. 

4. வாக்காளர் பதிவாளர் அலுவைகத்திற்கு நநரிை் வரவும். திங்கள் முதல் யைள்ளி ைவர காவல 8:00 

ேணியிலிருந்து ோவல 5:00 ேணி ைவர கீமழ உள்ள முகைரியில் எங்கள் அலுைலகதத்ிற்கு, உங்கள் அசல் 

தற்காலிக ைாக்குசச்ிடட்ு உவறயில் வகயயழுத்திட அல்லது வகயயழுத்திடாத ைாக்குசச்ீடட்ு அறிக்வகவய 

திருப்பித்தர நீங்கள் ைரலாே். இவத டிசம்பர் 3, 2020 அன்று மாகை 5:00 மணிக்கு முன்னாை் 

யசெ்துவிடநவண்டும்.  

 

 

ககயெழுத்திடப்படாத வாக்குசச்ீட்டு அறிக்கக 

 

நான், _____________________________________________, Santa Clara கவுண்ட்டியின் பதிவு யசய்யப்படட் ஒரு ைாக்காளர.்  

 (ைாக்காளரின் யபயர)்   

California ோநிலே். யபாய்சச்ான்றுக்குரிய தண்டவன சட்டத்தின் கீழ் தற்காலிக ைாக்குசச்ீடட்ு உவற மீதுள்ள 

யபயர ் என்னுவடயது தான் என்று நான் அறிவிக்கிமறன். ைாக்களிப்பு யதாடரப்ாக நான் ஏமதனுே் மோசடி 

யசய்தால் அல்லது முயற்சித்தால், அல்லது ைாக்களிப்பு யதாடரப்ாக நான் மோசடி யசய்தால் அல்லது அதற்கு 

உதவி யசய்தால் அல்லது மோசடியில் உதைமைா அல்லது தூண்டமைா முயன்றால், அதற்கு தண்டவனயாக 

எனக்கு 16 ோதங்கள் அல்லது இரண்டு ஆண்டுகள் அல்லது மூன்று ஆண்டுகள் சிவறத்தண்டவன 

விதிக்கப்படலாே் என்பவத நான் புரிந்துயகாண்மடன். இந்த அறிக்வகயில் நான் வகயயழுத்திடத் தைறினால், 

அதற்கு அரத்்தே் என் தற்காலிக ைாக்குசச்ீடட்ு யசயல்படுத்தப்படாது என்பவதப் புரிந்துயகாண்மடன். 

 

(வகயயழுத்திடப்பட்டது) _________________________________________________________________________________________________________ 

வாக்காளரின் ககயெழுத்து (உரிேே் யபற்ற மைறு நபரின் வகயயழுத்வத ஏற்க முடியாது) 

 

(சாட்சி) _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

ைாக்காளரால் வகயயழுத்திட முடியாவிட்டால், சாட்சியாக உள்ள ஒரு நபருக்கு முன்னால் அைர ்ஒரு 

குறிவய உருைாக்கலாே். 

 

இது __________________ 2020 ஆே் ஆண்டில் ___________________________________________ நாளன்று எனத் மததியிட்டது. 
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குடியிருப்பு முகைரி: ___________________________________________________________________________________________ 

 யதரு முகைரி நகரே் அஞ்சல் குறியீடு 

 

அஞ்சல் முகைரி: _________________________________________________________________________________________________ 

  யதரு முகைரி நகரே் அஞ்சல் குறியீடு 

 

 

Santa Clara கவுண்ட்டியின் வாக்காளர் பதிவாளர் 

முகவரி: 1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112 
அஞ்சை் முகவரி: P.O. Box 611360, San Jose, CA 95161-1360 

கட்டணமிை்ைா எண்: 866-430-VOTE (8683); யதாகைநகை்: 408-998-7314; வகைத்தளம்: www.sccvote.org 
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