
வாக்காளர் பதிவாளர் 

அஞ்சல்-மூலம் வாக்களிப்பு 

வாக்குசச்ீட்டு விண்ணப்பம் 

 

FOR OFFICIAL USE ONLY 

குறிப்பு: வாக்காளர ்தேரவ்ுச ்சட்டே்தின் கீழ், ஒவ்வவாரு தேரே்லுக்கும் 29 நாடக்ளுக்கு முன்னோக Santa Clara கவுண்டட்ியில் 

பதிவுவசய்யப்பட்ட அனனே்து வாக்காளரக்ளுக்கும் ோனாகதவ அஞ்சல்-மூலம் வாக்களிப்பு வாக்குசச்ீடட்ு அனுப்பப்படும். மாற்று 

வாக்குசச்ீட்னடக் தகார இந்ே விண்ணப்பே்னே பயன்படுே்ேலாம். 

 

தேரே்ல் தேதி மற்றும் தேரே்ல் வனகனய (முேன்னம, வபாது அல்லது சிறப்பு) உள்ளிடவும். தேரே்ல் தேதிக்கு ஏழு (7) 

நாட்களுக்கு முன்னதர ஆனால் அேற்கு தமல் ோமேமாகாமல் உங்கள் கவுண்ட்டி தேரே்ல் அதிகாரி விண்ணே்னே 

வபற்றுவிடதவண்டும். இந்ே விண்ணப்பம் முழுனமயற்றோகதவா அல்லது ேவறானோகதவா இருந்ோல் வாக்குசச்ீட்டு 

உங்களுக்கு அனுப்பப்படாது. 

 

நான் 

வாக்குச-்

சீட்னட: 

வபறவில்னல வோனலே்து 
விட்தடன் 

என் அசல் வாக்குசச்ீட்னட அழிே்துவிட்தடன். 

(உங்கள் வாக்குசச்ீடட்டக் குறிக்கும் ப ாது தவறு 

சசய்துவிட்டதால் உங்களுக்கு புதியது பதடவ ் டட்ால், 

உங்கள்  டைய வாக்குசச்ீடட்டக் கிழித்து அல்லது 

துண்டித்து அடத அகற்றலாம்) 

 

1. மாற்று வாக்குசச்ீட்டு தகாரிக்னக:  ,  தேரே்லுக்காக. 

மாதம்/ நாள்/ஆண்டு  பதரத்ல் வடக (முதன்டம, ச ாது அல்லது சிற ்பு) 

 

2. அசச்ிடும் 

வபயர:் 

 
முதல் நடு அல்லது தடல ்ச ழுத்து கடடசி 

3. பிறந்ே தேதி: 

மாதம்/ 

நாள்/ஆண்டு 

 

4. குடியிருப்பு முகவரி: 

எண் மற்றும் சதரு (அஞ்சல் ச டட்ி, கிராம ்  ாடத ப ான்றடவ ஏற்றுக்சகாள்ள ் டாது) ( யன் டுத்தினால் 

திடசடய N, S, E, W என காடட்வும்) 
 

 

நகரம் மாநிலம் ஜி ் குறியீடு அல்லது அஞ்சல் குறியீடு 
 

5. இந்ே தேரே்லுக்காக மடட்ுதம வாக்குசச்ீட்னட அனுப்புவேற்கான அஞ்சல் முகவரி (தமலுள்ளதிலிருந்து தவறுபட்டால்): 

 
எண் மற்றும் சதரு/அஞ்சல் ச டட்ி ( யன் டுத்தினால் திடசடய N, S, E, W என காட்டவும்) 

 

  

நகரம் 

 
6. வோனலதபசி எண் (விரும்பினால்): 

 

 

மாநிலம் அல்லது சவளிநாடு ஜி ் குறியீடு அல்லது அஞ்சல் குறியீடு 

 

 
 கலில்  மாடலயில்

 

7. இந்ே விண்ணப்பம் னகவயழுே்திடப்பட தவண்டும்: 

நான் இந்தத் பதரத்லுக்காக பவறு எந்த அதிகார வரம்பிலிருந்தும் அஞ்சல்-மூலம் வாக்களி ்பு வாக்குசச்ீடட்ிற்காக விண்ண ்பிக்கவில்டல. 

California மாநில சடட்ங்களின் கீழுள்ள ச ாய்சச்ான்றுக்குரிய தண்டடன விதியின் கீை், இந்த விண்ண ் த்தில் நான் வைங்கிய தகவல்கள் 

உண்டம மற்றும் சரியானடவ என்று நான் சான்றளிக்கிபறன். 

 

னகவயழுே்து  தேதி   

எசச்ரிக்டக: ச ாய்சச்ான்றளி ் து ஒரு குற்றம், மற்றும் அதற்கு நான்கு ஆண்டுகள் வடர சிடறத் தண்டடன விதிக்க ் டலாம். (தண்டடனச ்

சடட்ம் § 126) 



 

 
Santa Clara County Registrar of Voters 
1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112 
Toll Free 1 (866) 430-VOTE (8683) – Fax 1 (408) 293-6002 – www.sccvote.org 

அறிவிப்பு 

 
இந்த விண்ண ் த்டத உங்கள் மாவட்ட பதரத்ல் அதிகாரிக்கு அஞ்சலில் அனு ்  அல்லது பநரடியாக வைங்க உங்களுக்கு உரிடம 

உண்டு. 

இந்த விண்ண ் த்டத உங்கள் மாவட்ட பதரத்ல் அதிகாரிடயத் தவிர பவறு எவரிடமாவது திரு ்பி அனு ்புவது தாமதத்டத 

ஏற் டுத்தி உங்கள் வாக்களி ்பு திறனில் தடலயிடலாம். 

இந்த விண்ண ் ம் அஞ்சல் மூலம் திரு ்பி அனு ்  ் ட்டால், அடத பநரடியாக உங்கள் கவுண்ட்டி பதரத்ல் அதிகாரியிடம் திரு ்பி 

அனு ்  பவண்டும். 

 திவு சசய்ய ் ட்ட வாக்காளராக உள்ளவர ்மடட்ுபம அஞ்சல்-மூலம் வாக்களிக்கும் வாக்குசச்ீட்டிற்காக வ்ிண்ண ்பிக்க முடியும். 

 திவுசசய்ய ் ட்ட வாக்காளடரத் தவிர பவறு யார ்மூலமாவது சசய்ய ் ட்ட அஞ்சல்-மூலம் வாக்களிக்கும்  

வாக்குசச்ீட்டிற்கான வ்ிண்ண ் ம் குற்றச ்சசயலாகும். 

 

இந்ே விண்ணப்பே்னே விநிதயாகிக்கும் ேனிநபரக்ள்/நிறுவனங்கள்/குழுக்கள் 

இந்த விண்ண ் த்தில்  யன் டுத்த ் டும் வடிவடம ்ட பய அஞ்சல்-மூலம் வாக்களி ்பு வாக்குசச்ீடட்ு விண்ண ் ங்கடள 

விநிபயாகிக்கும் எவரும் பின் ற்ற பவண்டும். இந்த வடிவடம ்பிற்கு இணங்கத் தவறுவது குற்றமாகும். இந்த விண்ண ் த்டத 

விநிபயாகிக்கும் எவரும் உரு ் டி 5 இல் ஒரு அஞ்சல் முகவரிடய முன்கூட்டிபய அசச்ிடக்கூடாது. 

வாக்காளருக்கு இந்த விண்ண ் த்டத வைங்கும் எவரும் தங்கள் ச யர,் முகவரி மற்றும் சதாடலப சி எண்டண இங்பக உள்ளிட 

பவண்டும்:  

  

  


