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పరిచయాం 
కాలిఫోరిా యా ఓటర్ట ఛాయిస్ యాక్ ్(VCA), లేద్వ సనేట్ బ్లున (SB) 450 (అలెన్, D-26) 2016 సప్ం్బర్ల 

29న చటం్గా ఆమోదంచబడ్మంద, సక్షన్ 4005 ను కాయ లిఫోరిా యా ఎలక్షన్ కోడ్ తో జోడ్మంచుకుని, 

సూపర్ట వైజర్ట్  బోర్లు అనుమతితో, గురి తంపు పందన కంటీు నిరిషి ్అవసరాలతో మెయిల్ ద్వా రా 

ఎనిా కలను నిరా హంచవచుు . VCA డ్రపకారం, ఎనాి కల డ్రపారంభానికి 29 రోజుల మందు అంరర్ల ఓటర్లన 

మెయిల్ ద్వా రా బ్యయ లెటనను పందుత్యర్ల. డ్రపజాభిడ్రపాయానికి అనుగుణంగా, కంటీ అంత్య ఓటర్లన తమ 

ఓటనను వేయానికి బ్యయ లెట్ డ్రాప్ ఆఫ్ డ్రపాంత్యలను, ఓటు సంటర నను సంబంధిత కంటీ వాయ పతంగా 

ఏరాు టు చేయాలి్  ఉంటుంద. ఓటంగ్ ఆపషననను విసతరించడం దా్వ రా ఓటర్లన ఎనిా కలోన  ఎకుా వగా 

పాలాొనటానికి వీుగా ఎనిా కల నిరా హణలో మ్నర్లు ు తీసుకువచిు న ఎనోా  సంసా రణలోన  ఈ చటం్ 

కూా ఒకట. 

VCA కు మందు, ాండ్రపద్వయ పోలింగ్ ప్లనస్ మోడల్ డ్రపకారం ఎనిా కు జరిగాయి. ఇద ఓట్-బై-మెయిల్ 

మరియు పోలింగ్ ప్లనస్ అడి్మ నిస్ట్రష్న్ సంయుక త నమ్యల. కంటీ ఎనిా కల అధికార్లు, గరిషం్గా 1000 

మంద ఓటర నకు, ఒకాొ కా  డ్రపత్యయ క ఓటంగ్ లొకషన్ ఉండేల ఓటంగ్ ఆవరణలను ఏరాు టు చేయాలని 

ఎలక్షన్ కోడ్ §12261(a) నిర్దశిిసుతంద (కంటీ మరియు రాస్ట్ష్ాలకు ఎనిా కల ఫలిత్యలను ఒకాో  ఓటంగ్ 

డ్రిస్మన్ా  ట్ వారీగా రిపోర్ట ్చేయానికి ఈ డేటా ఉపయోగపడ్యతుంద). వికలంగుు మ్నడ్రతమే శాశ్ా తంగా 

ఓట్-బై-మెయిల్ ఓటర న జాబ్లత్యలో ఉంటార్ల; ఇంక్సవరైల మెయిల్ ద్వా రా ఓటు వేయాలనుకుంటే డ్రపతి 

ఎలెక్షన్ కు అభ్య రనిను సమరిు ంచాలి్  ఉంటుంద. మెయిల్ దా్వ రా ఓటు వేయని ఓటర్ల వారికి 

కటాయించిన ఓటంగ్ డ్రపదేశ్ంలో తమ ఓటంగ్ ఆవరణలో తమ బ్యయ లెట్ తో ఓటు వేయవలస్మ ఉంటుంద. 

తదుపరి 2002లో, కాలిఫోరిా యా ఎనిా కల కోడ్ లో ఓట్-బై-మెయిల్ ను చేరాు ర్ల మరియు ఎవరైల ఓట్-

బై-మెయిల్ శాశ్ా త ఓటర్లగా మ్నరానికి అనుమతించబడ్యతులా ర్ల. ఈ విసతరణ ఓటర్ల డ్రపవర తనలో 

మ్నర్లు ను తెచిు ంద, ఇపుు డ్య శాంటా కానరా కంటీలోని మెజారిటీ ఓటర్లన తమకు కటాయించిన ఓటంగ్ 

డ్రపదేశ్ంలో వయ కి తగతంగా ఓటు వేయడం కంటే మెయిల్ ద్వా రా ఓటు వే తామని అభ్య రి నాసుతలా ర్ల. ఓట్-బై-

మెయిల్ శాశ్ా త ఓటర్లనగా నమోదు చేయబడ్మన వారికి ఎనిా కలకు సుమ్నర్ల 29 రోజుల మందు వారి 

బ్యయ లెట్ ను మెయిల్ చే తా ర్ల మరియు ఎనిా కల రోజున పోలింగ్ మగరలోపు ఆ బ్యయ లెట్ ను పోలింగ్ 

డ్రపదేశ్ంలో అయిల, బ్యయ లెట్ డ్రాప్-ఆఫ్ డ్రపదేశ్ంలో అయిల, లేద్వ మెయిల్ ద్వా రా పంపవచుు . 

VCA అముతో కొతత ఓట్ సంటర్ట మోడల్ కింర ఎనిా కు నిరా హంచబడత్యయి. కొతత మోడల్ తో, డ్రపతి 

నమోదత ఓటర్ల, ఓట్-బై-మెయిల్ ఓటర్లగా మ్నర్లత్యర్ల, మెయిల్ లో అధికారిక ఓట్-బై-మెయిల్ 

బ్యయ లెట్ ను షెడ్యయ ల్ చేస్మన ఎనాి కల డ్రపారంభ్ త్యదీకి 29 రోజుల మందు అందుకుంటార్ల. ఓటర్లన తమ 

బ్యయ లెట్ ను మ్యడ్య మ్నరాాలోన  సమరిు ంచవచుు : మెయిల్ ద్వా రా (పోరజ్్ ఛారి ర చెలినంచినద), ఏదైల 

బ్యయ లెట్ డ్రాప్-ఆఫ్ డ్రపదేశ్ంలో లేద్వ కంటీలోని ఏదైల ఓటు సంటర్ట ల సమరిు ంచవచుు . ఓటర్లన తమ 

ఓట్-బై-మెయిల్ బ్యయ లెట్ ను సమరిు ంచకుంా ఉండే వెసుుబ్యటు కూా ఉంద, బదుుగా ఓటర న 

రిజిస్ట్ా్ర్ట కారాయ లయం (ROV) లో లేద్వ శాంటా కానరా కంటీలోని ఏదైల ఓటు సంటర్ట లో వయ కి తగతంగా ఓటు 

వేయానికి బ్యయ లెట్ పంరవచుు . 

డ్రపసుతత ఓట్-బై-మెయిల్ శాశా్ త ఓటర నకు ఓటు సంటర్ట మోడల్ ప్రగిా మ్నరదు. ఇద డ్రపధానంగా 

ఎనిా కల రోజున తమకు కటాయించిన పోలింగ్ సనాలనాి  ఓటు వేయానికి వెళ్ళే  ఓటర నకు 

విధివిధాలలను మ్నర్లసుతంద. ఇపుు డ్య, ఓటర నకు ఓటు వేయానికి సనాలం ఉండటానికి బదుుగా, 

కంటీలోని నమోదత ఓటరనంరరికీ ఓటు సంటర్ట ు తెరవబడత్యయి.  

ఈ మ్నర్లు  ద్వా రా ఓటర్లన ఎల డ్రపభావితమవుత్యరో అర నాం చేసుకోవానికి అవసరమైన కంటంట్  ఈ 

ఎలక్షన్ అడి్మ నిస్ట్రష్న్ పానన్ (EAP)లో ఉంటుంద. EAP డ్రాఫ్ ్పూర తయిన తరాా త, ఈ డ్రపణాళికను ఖరార్ల 



 

చేయానికి మందు ROV డ్రపజల అభిడ్రపాయాలను, సలహాలను కోర్లతుంద. తదుపరి సవరించిన డ్రాఫ్ ్

EAP డ్రపతిద్వని పోస్మం్గ్ తో పాటు, చేయడంతో, EAPపై డ్రపజాభిడ్రపాయానిా  అందంచానికి డ్రపజలకు 

వయ వధి ఇవా బడ్యతుంద, ఓటు సంటర్ట ు మరియు బ్యయ లెట్ డ్రాప్-ఆఫ్ నాాలుగా ఎంిక చేయబడ్మన 

డ్రపదేశాల గురించిన సవరణలను సూచించవచుు . డ్రపజల అభిడ్రపాయాల వయ కీ తకరణ వయ వధి మగస్మన 

తర్లవాత, కంటీ చివరి EAP అధికారికంగా ఆమోదంచి, ఆమోరం కోసం కాలిఫోరిా యా సడ్రకటరీ ఆఫ్ రట్్ 

(SOS) కు సమరిు ంచబడ్యతుంద.  

VCA మ్నర్లు ల గురించి సమ్నజానికి పూరి త సమ్నచారం ఉంరనే హాా మీని కలిు ంచానికి, ROV ఓటంగ్ 

డ్రపాపయ త సలహా కమిటీ (VAAC) మరియు భాషా డ్రపాపయ త సలహా కమిటీ (LAAC) రెండ్య ఏరాు టు 

చేయబ ుాయి. సీనియర్లన మరియు వికలంగులకు ఎనిా కల డ్రపడ్రకియను అందుకోవడం గురించి సలహా 

ఇవా డం, సహాయానిా  మెర్లగుపరచడం మరియు స్మఫార్ల్ లను అందంచడం అనేద VAAC ఉదిేశ్య ం. 

VAAC లక్షయ ం ఓటర నంరరికీ సా తండ్రతంగా మరియు స్ట్పైవేటుగా ఓటు వేర అవకాశానిా  కలిు ంచడం. 

ఇంగ నష్ కానీ ఇతర భాషలను డ్రపధానంగా మ్నటాన డే ఓటర నకు ఎనిా కల డ్రపడ్రకియ, భాషాపరమైన సౌలభ్య తకు 

సంబంధించిన విషయాలలో సహాయం చేయడం మరియు స్మఫార్ల్ లను అందంచడం LAAC ఉదిేశ్య ం. 

LAAC లక్షయ ం భాషా సౌలభ్య తకు సంబంధించిన అవకాశాలను మెర్లగుపరచడంలో సహాయపడటం. 

రెండ్య కమిటీు ROV కి మఖయ మైన మ్నరరారశ కతా్య నిా  అంద తాయి, ఆ కంటీ ఓటర నకు విసతరించడం 

మరియు ఎనాి కల పరిపాలన అందులోని రెండ్యడ్రపాథమిక భాగాు. LAAC లేద్వ VAAC కి కొనాగుతునా  

డ్రపాతిపదకన సభ్య తా ం కోసం రరఖాసుతలను ROV అంగీకరిసుతంద. వీటలో ఏ కమిటీ సభ్య తా ం కోసం 

రరఖాసుత చేసుకోవానికైల, రరఖాసుతను ROV వెబ సైట్: www.sccvote.org/voterschoiceలో చూడవచుు . 

VCA మరియు కమ్యయ నిటీ డ్రపమేయానికి అవకాశాల గురించి నివాస్మతులకు తెలియజేయానికి ఓటర్ల విరయ  

కారయ డ్రకమ్ననిా  విసతరించానికి ఓటర్ట ఎడ్యయ కషన్ అండ్ ఔట్ రీచ్ కూటమి (VEOC) ని ఏరాు టు చేయాలని 

ROV యోచిసోతంద. EAP ఈ కమిటీు మరియు వివిధ భాగాా మి సంసనాల నుండ్మ అభిడ్రపాయానిా  మరియు 

సమ్నచారానిా  కలిగ ఉంటుంద. శాంటా కానరా VCA విజయవంతంగా అము చేయానికి మరియు 

ఎనిా కలను నిరా హంచే కొతత పరతిికి సమ్నజ మరతిు పంరడం చాల మఖయ మైనద. 

మ్నరిు  3, 2020న జరిగన అధయ క్ష స్ట్పైమరీ ఎనాి క VCA కింర నిరా హంచిన మొరట ఎనిా క. ఈ పడ్రతం 

శాంటా కానరా మరియు భ్విషయ తుత ఎనిా కలకు VCA ను ఎల అము చేయాలని యోచిసోతంద అనే ద్వనికి 

మ్నరరారిశ నిని అందసుతంద. రిఫరెన్్  కొరకు, ఏదైల టకాి కల్ లేద్వ ఎనిా కల నిరిషి ్పద్వు అనుబంధం 

A లోని పరకోశ్ంలో నిరా చించబడత్యయి మరియు తరచుగా అడ్మగ్వ డ్రపశ్ా ల జాబ్లత్యను అనుబంధం R లో 

చూడవచుు . 

  

http://www.sccvote.org/


 

ప్లర్ట ే1 - ఎలక్షన్ అడి్మ నిస్ట్రషేన్ పా్లన్ 
ఓటర న ఎంిక చటం్ (VCA) అము చేర డ్రపతి కంటీ కూా, ఈ మ్నర్లు ు ఓటర నను ఏవిధంగా 

డ్రపభావితం చే తాయని అర నాం చేసుకోవానికి అవసరమైన సమ్నచారానిా  కలిగ ఉనా  ఎనాి కల 

అడి్మ నిస్ట్రష్న్  పానన్ (EAP)ను రూపందంచాలి. EAP రెండ్య భాగాుగా విభ్జించబడ్యతుంద: పార్ట ్1 - 

ఎలక్షన్ అడి్మ నిస్ట్రష్న్ మరియు పార్ట ్2 - ఎడ్యయ కషన్ అండ్ అవుట్ రీచ్  పానన్. 

మెయిల్-ద్వా రా-ఓటు (VBM) విధానాం 

EAP లో ఓటు సంటర్ట ు మరియు బ్యయ లెట్ డ్రాప్-ఆఫ్  ా నా లు మరియు గంటు, భాషా సౌలభ్య త 

సలహా కమిటీ (LAAC) మరియు ఓటంగ్ సౌలభ్య త సలహా కమిటీ (VAAC), ఓటర్ల విరయ  మరియు ఔట్ రీచ్ 

డ్రపణాళిక, పబ్లనక్ ఇన్ పుట్ మరియు నోటఫికషన్ పరిగణను, మరియు ఇతర సంబంధిత కంటంట్ 

ఉంటాయి. 

ఓటు కండ్రరం నమ్యలలో, నమోదత ఓటర నంరరూ మెయిల్-దా్వ రా-ఓటు ఓటర్లనగా మ్నరత్యర్ల మరియు 

వారికి మెయిల్-దా్వ రా-ఓటు పాయ క్సట్ పంపబడ్యతుంద. పాయ క్సట్ తెలనట కవర్లలో ఓటర నకు 

పంపబడ్యతుంద, అద డ్రకింద వాటని కలిగ ఉంటుంద: 

• నీలం రంగు తిర్లగు టపా కవర్ల 

• ఎనిా కలలో ఎంరర్ల పోటీ పడ్యతులా రనే ద్వనిని బట ్అధికారిక బ్యయ లెట్, బహుళ బ్యయ లెట్ 

కార్లులపై ఉండవచుు . 

• బ్యయ లెట్ ను ఎల పూరి త చేస్మ తిరిగ ఇవాా లో సూచనలతో కూడ్మన ఒక పడ్రతం 

• ఓట్ సంటర్ట మరియు బ్యయ లెట్ డ్రాప్ ఆఫ్ లొకషన్ ు మరియు ఆపర్దషన్ గంటలతో ఒక షీటు 

• “నేను ఓటు వేశాను”  స్మక్ా ర్ట ఒకట 

• ఒకవేళ అవసరం అయిత్య, ఏదైల అరనపు సమ్నచారానిా  కలిగ ఉండే ఒక అరనపు షీటు  

ఎనిా కల రోజుకు 29 రోజుల మందు నుంచి అనిా  బ్యయ లెట్ ు యునైటడ్ రట్్్  పోసల్్ సరాీ స్ ద్వా రా 

మెయిల్ చేయబడత్యయి. ఆ తదుపరి కొదరిపట తరాా త నుంచి ఓటర్లన తమ మెయిల్-ద్వా రా-ఓటు 

పాయ క్సటనను సీా కరించడం డ్రపారంభించాలి. 

ఓటర్లన తమ ఓట్-బై-మెయిల్ బ్యయ లెట్ ను పూరి త చేస్మన తర్లవాత, బ్యయ లెట్ ను డ్రపామ్నణిక మెయిల్ ద్వా రా 

వారికిఅందంచిన పోరజ్ీ-చెలినంచిన కవరోన లేద్వ ఏదైల ఓట్ సంటర్ట లేద్వ బ్యయ లెట్ డ్రాప్-ఆఫ్ 

లొకషన్ లో తిరిగ ఇవా డం ద్వా రా తిరిగ ఇవా వచుు . అనిా  ఓట్ సంటర్లన బ్యయ లెట్ డ్రాప్ ఆఫ్ లొకషన్ 

వలే కూా పనిచే తాయి, కొనాి  బ్యయ లెట్ డ్రాప్ ఆఫ్ లొకషన్ ు ఓంటరిగా, కంటీలోని నిరిారిత డ్రపాంత్యలోన  

ఉంచబడత్యయి.  

ఒక వేళ ఓటర్ల సకాలంలో తమ బ్యయ లెట్ ను అందుకోలేకపోత్య, లేద్వ వార్ల తమ బ్యయ లెట్ లో పరపాటు 

చేస్మనటనయిత్య, వార్ల తమ బ్యయ లెట్ ను భ్రీ త చేయాలని అభ్య రి నాంచవచుు . కొతత ఓట్ బై మెయిల్ పాయ క్సట్ ను 

రీప్లనస్ మెంట్ బ్యయ లెట్ తో వారికి మెయిల్ చే తా ర్ల. ఎనిా కల రోజుకు ఏడ్య రోజుల మందు తమ బ్యయ లెట్ ను 

రీప్లనస్ చేయాలి్  వరత, కొతత బ్యయ లెట్ ను పందేందుకు వార్ల రిజిస్ట్ా్ర్ట ఆఫ్ ఓటర్ట్  (ROV) కారాయ లయానిా  

లేద్వ ఏదైల ఓటు కండ్రద్వనిా  సంరరిశ ంచాలి్  ఉంటుంద.  

ఇంగ నష్ కాక ఇతర భాషను డ్రపధానంగా మ్నటాన డే రిజిసర్్ట ు ఓటర న కొరకు, బ్యయ లెట్ ు ఎనిమిద భాషలోన  

లభ్య ం అవుత్యయి: చైనీస్, ుా నిష్, టాగాలగ్, వియతా్య మీస్, ఖ్మి ర్ట, కొరియన్, హందీ, మరియు జపనీస్. 

ఈ భాషలోన , ఓటర్లన ఓటు నమోదు చేసుకునా పుు డ్య, వార్ల తమకు ఇషమ్ైన భాషను రిజిస్ట్రష్న్ ఫారంపై 



 

ప్లరా్క నవచుు . తమకు నచిు న భాషలోని బ్యయ లెటనను, ఓటు ద్వా రా పంప్ల మెటీరియల్ ను వారికి 

పంి తా ర్ల. ఫోన్ ((408) 299-VOTE), ఫాయ క్్  ((408) 998-7314), ఇమెయిల్ (voterinfo@rov.sccgov.org), 

ROV కారాయ లయానిా  సండ్రపదంచడం ద్వా రా లేద్వ వయ కి తగతంగా, లేద్వ ఓటర్ట యాక్షన్ రికా్స స్ ్ఫారమ్ 

(VARF) ద్వా రా ఓటర్లన తమ భాషా డ్రపాధానయ తను మ్నరు మని అభ్య రి నాంచవచుు . ఓటర్ల ROV 

కారాయ లయంలో VARF ను ఎంచుకోవచుు  లేద్వ ద్వనిని వారికి ఇమెయిల్, ఫాయ క్్  లేద్వ మెయిల్ 

చేయవచుు . డ్రపత్యయ మ్నా యంగా, VARFను ROV వెబ సైట్ లో చూడవచుు  మరియు కంటీ ఓటర్ట 

ఇనఫ ర్ది షన్ గైడ్ ల (CVIG) లోపల కూా చూడవచుు .  

మెయిల్ ద్వా రా ఓటాంగ్ సౌలభ్య త 

ROV కారాయ లయానిా  సండ్రపదంచడం ద్వా రా ఓటర్లన సౌలభ్య ంగా ఉండే ఓటంగ్ ామడ్రగని 

అభ్య రి నాంచవచుు . ఒకారి ఓటర్ల ఆ అభ్య ర నానను చేస్మన తర్లవాత, వార్ల శాశ్ా త జాబ్లత్యలో 

ఉంచబడత్యర్ల మరియు డ్రపతి ఎనిా కకు వారికి అందుబ్యటులో ఉండే ఓటంగ్ మెటీరియల్్  వారికి 

పంపబడత్యయి. వార్ల డ్రకియారహతంగా మ్నరిల, కంటీ నుండ్మ బయటకి వెళినల, నేరపూరితమైన నేరసునాల 

జాబ్లత్యలో కనిించిల, లేద్వ చనిపోయిల మ్నడ్రతమే వార్ల జాబ్లత్య నుండ్మ తొలగంచబడత్యర్ల. 

రిమోట్ యాక్స్ సబుల్ ఓట్ బై మెయిల్ (RAVBM) స్మసమ్్ ను ఉపయోగంచుకోవడం అనే మరో 

సౌలభ్య కరమైన మరో ఎంికను ఓటర్లన అభ్య రి నాంచవచుు . RAVBM వయ వసనా వైకలయ ం ఉనా  నమోదత 

ఓటర నకు, అలగ్వ సైనిక మరియు విదేశీ ఓటర నకు మ్నడ్రతమే ఉపయోగంచబడ్యతుంద1. RAVBM ఓటర నకు 

వార్ల తమ అధికారిక బ్యయ లెట్ ను అందుకునే లింక్ ను, ద్వనినితో పాటు ద్వనిని ఎల డ్రింట్ చెయాయ లి, 

బ్యయ లెట్ ను ఎల పూరి త చేయాలి, ఎనాి కల రోజు లటకి ద్వనిని ROV కి ఎల తిరిగ ఇవాా లి అనే వాట 

గురించి సూచనలను తెుసుకోవానికి ఒక ఇమెయిల్ ను పంపుత్యర్ల. ఏ నమోదత ఓటర్ల మ్నదరిగానే, 

RAVBM ఓటర్ల కూా తమ బ్యయ లెట్ ను తిరిగ ఇవా ానికి మ్యడ్య మ్నరాాులా యి:  ా ్ ండర్ట ు మెయిల్, 

తమ బ్యయ లెట్ ను బ్యయ లెట్ డ్రాప్-బ్యక్్  లో వేయడం లేద్వ ఏదైల ఓటు కండ్రరంలో తిరిగ ఇవా డం.  

ఎంచుకునా  రిటరా్ట  పరతిితో సంబంధం లేకుంా, బ్యయ లెటనను కవర్లలో తిరిగ ఇవాా లి. ఓటర్లన తమ 

మెయిల్-ద్వా రా-ఓటు కవర్లలో చేరు బడ్మన బ్లన  రిటర్టా  కవర్ట ను ఉపయోగంచాలని స్మఫార్ల్  

చేయబడ్మంద. (866) 430-8683 ద్వా రా ROV టోల్ డ్రీ నంబర్లకు కాల్ చేయడం ద్వా రా బ్యయ లెట్ రిటర్టా  

ఎనా లప్ ల రీప్లనస్ మెంట్ ను వార్ల అభ్య రి నాంచవచుు  లేద్వ ROV కారాయ లయంలో కానీ లేరంటే ఓటు 

కండ్రరంలో కానీ ఒకద్వనిా  తీసుకోవచుు . రీప్లనస్ మెంట్ బ్యయ లెట్ రిటర్టా  ఎనా లప్ ు కూా బ్యయ లెట్ డ్రాప్ 

బ్యకు్ ల వర ిలభ్య ం అవుత్యయి. ఓటర్లన తమ సంత కవర్లను ఉపయోగంచుకోవటానిా  కూా 

ఎంచుకోవచుు , కానీ వార్ల తమ సంతకంతో కూడ్మన ఓటర్ల డ్రపమ్నణ పడ్రత్యనిా  తమ బ్యయ లెట్ తో విధిగా 

జతచేయాలి.  ా ్ ండర్ట ు మెయిల్ ద్వా రా బ్యయ లెట్ ను తిరిగ ఇరత,  బ్లన  బ్యయ లెట్ రిటర్టా  కవర నకు ఎటువంట 

తపాల అవసరం లేదు, సంత కవర్ల ఉపయోగంచి తిరిగ ఇచేు టపుు డ్య తగనంత తపాల అవసరం.  

ఆసుపడ్రతిలో చేరిన మరియు వికలంగ ఓటర నకు, అలగ్వ వైరయ పరమైన అతయ వసర పరిస్మనాతి కారణంగా 

తమ ఇంటక పరిమితం అయిన ఓటర నకు, బ్యయ లెట్ అవసరమైనపుు డ్య మరియు వయ కి తగతంగా వారి 

బ్యయ లెటనను తిరిగ పంరలేకపోయినపుు డ్య అతయ వసర బ్యయ లెట్ డ్జలివరీ విధానం 

ఉపయోగంచబడ్యతుంద. మంరసుత ఓటంగ్ అినకషన్ (అనుబంధం B) ను నింపాలి్  ఉంటుంద 

మరియు డ్రపసుతత రిజిస్ట్రష్న్ మరియు సంతకం మ్నయ చ్ ద్వా రా ధృవీకరించడం కొరకు ROV ఎలక్షన్ 

ఇనఫ ర్ది షన్ మేనేజ్ మెంట్ స్మసమ్్ (EIMS) ద్వా రా రిటర్టా  చేయాలి్  ఉంటుంద. రిజిసర్్ట చేసుకునా  

 
1 కాలిఫో ర్నియా ఎన్నికల కోడ్ §303.3 ను చూడండి 



 

ఓటర్ల మంరసుత ఓటంగ్ రరఖాసుతను పూరి త చేస్మ, సంతకం చేస్మ, త్యదీ వేయాలి. ఒకవేళ ఓటర్ల తమ 

రరఖాసుతపై సంతకం చేయలేకపోత్య, ఓటర్ల “X” ద్వా రా సంతకం చేయానికి ఎవరైల సహాయపడగలర్ల. 

ఓటర్లకు ాయం చేర వయ కి త “ాక్షి” అని రాస్మ, మడ్రదంచి, వారి ప్లర్ల మీర సంతకం చేయాలి. ఓటర్ల 

పూరి త చేస్మన డ్రపారంభ్ ఓటంగ్ రరఖాసుత ఉనా  వయ కి తని ROV కి పంపుత్యర్ల. ROV ఓటర్ట సమ్నచారం 

మరియు సంతకానిా  EIMS లో ధృవీకరిసుతంద మరియు ధృవీకరించిన తరాా త, ఓటర్లకు బ్యయ లెట్ జారీ 

చేయబడవచుు  మరియు పూరిత మెయిల్-ద్వా రా-ఓటు పాయ క్సట్ తయార్ల చేయబడ్యతుంద. ఆ తరాా త 

ఓటర్లకు సహాయం చేర వయ కి త ఓటర్ల ఉండే సనాలనికి బ్యయ లెట్ ను తీసుక్సళత్యర్ల. పూర తయిన తరాా త, 

బ్యయ లెట్ ఇతర మెయిల్-ద్వా రా-ఓటు బ్యయ లెట్ లతో కలిి డ్రపాసస్మంగ్ కోసం ROV కి తిరిగ 

ఇవా బడ్యతుంద. 

కంటీ జైులో ఖైదు చేయబడు ఓటర్లన ఎమరె రనీ్  బ్యయ లెట్ డ్జలివరీ డ్రపడ్రకియను కూా ఉపయోగంచవచుు . 

రాస్ట్ష ్లేద్వ ఫెడరల్ జైులో ఖైదు చేయబడ్మన ఓటర్లన ఓటు వేయానికి చటం్ డ్రపకారం అనర్లుు. 

బ్యయ లెట్ డ్రాప్-ఆఫ్  ా నా లు   

సడ్రకటరీ ఆఫ్ రట్్ (SOS) నుండ్మ ఫిడ్రబవరి 2019 రిజిస్ట్రష్న్ నివేదక డ్రపకారం, శాంటా కానరా కంటీలో అర ుత 

కలిగన ఓటర్ల జలభా సుమ్నర్ల 1.2 మిలియనున. డ్రపసుతతం, కంటీలో సుమ్నర్ల 910,000 మంద ఓటు 

నమోదు చేసుకులా ర్ల. మ్నరిు  2020 డ్రప్స్మడ్జనిషయల్ స్ట్పైమరీ ఎనాి కల లటకి ఆ సంఖయ  1 మిలియన్ 

నమోదైన ఓటర నకు చేర్లకుంటుంరని ROV అంచల వేస్మంద. ఈ సంఖయ లను ఉపయోగంచి, 

కాలిఫోరిా యా ఎనిా కల కోడ్ ఓటర నకు కంటీ విధింగా అందంచాలి్ న డ్రాప్-ఆఫ్ నాాలలకు 

పారిమితులను నిర ణయిసుతంద: 

• ఎనిా కల రోజుకు 28 రోజుల మందు, మరియు ఎనిా కల రోజున మొతతం 29 రోజుల పాటు 

అందుబ్యటులో ఉనా  డ్రపతి 15,000 నమోదత ఓటర నకు కనీసం ఒక (1) బ్యయ లెట్ డ్రాప్-ఆఫ్ నాా నం 

ఉంాలి. డ్రపతిపాదత బ్యయ లెట్ డ్రాప్-ఆఫ్ నాా న సరిహదిుల మ్నయ ప్ కోసం అప్ండ్మక్్  C చూడండ్మ. 

 

రిజిసర్్ట ు ఓటర న సంఖయ  నమోదు చేసుకునా  ఓటర న సంఖయ  (ROV) అంచల డ్రపకారం, బ్యయ లెట్ డ్రాప్-ఆఫ్ 

 ా నా లల కనీస అవసరం 67. మొతతం ఉదిేశించిన 91 డ్రాప్-బ్యక్్  నాా లల కోసం డ్రపతి డ్మస్ట్స్మక్్ ్లో ఒక 

బ్యయ లెట్ డ్రాప్-ఆఫ్ నాాలనిా  కలిగ ఉంాలని ROV యోచిసోతంద. డ్రపసుతత డ్రపతిపాదత డ్రాప్-బ్యక్్  

 ా నా లల జాబ్లత్య మరియు వాట పని గంటల కోసం అప్ండ్మక్్  D చూడండ్మ.  
 

పరిధి కేటగిరీ కనీస అవసరాం డ్రపతిప్లదిత2 సాంఖ్య  

బ్యయ లెట్ డ్రాప్-ఆఫ్ నాాలు 
(డ్రపతి 15 వేల నమోదత ఓటర నకు 1) 
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బ్యయ లెట్ డ్రాప్ బ్యకు్ ల కొరకు అతుయ తతమ సనాలలను తెుసుకోవడం కొరకు, ఓటు కండ్రద్వల డ్రపాంత్యలకు 

అతయ ంత సమర నావంతమైన డ్రపదేశాలను తెుసుకోవడంలో ాయపడటం కొరకు SOS మరియు ఎనిా కల 

కోడ్ నిర్దశిించిన 14 డ్రపమ్నణాలను ROV ఉపయోగంచింద. ఈ 14 డ్రపమ్నణాు బ్యయ లెట్ డ్రాప్-బ్యక్్  ల 

 
2 ROV రూప ంద ంచిన సర్నహద్ుు లు అంచనా వేసిన జనాభా సంఖ్యలప ై ఆధారపడి ఉంటాయి మర్నయు ఇవి మారగద్రశకాలుగా ఉపయోగపడతాయి. VCA న్నరణయించిన సంఖ్య “15,000 వరకు” 
ఓటరలకు సేవ చేసుు నిటలల  భావించాలి; పరతి సర్నహద్ుు లో అంచనా వేసిన ఓటరల  సంఖ్య ఎలలపపుడూ VCA చే న్నరవచించబడిన మొత్ుం మొతాు న్నకి జోడించబడద్ు.  

 



 

కోసం అందుబ్యటులో ఉనా  డ్రపదేశాలను కంటీకి అందంచడంలో ROV కి సహాయపడత్యయి. డ్రపమ్నణాలోన  

ఇవి చేరు బడత్యయి: 

1. డ్రపజా రవాణా ామీపయ త 

2. ఓట్ బై మెయిల్ ను తకుా వగా ఉపయోగంచే సంఘాలకు ామీపయ త 

3. జలభా కండ్రద్వలకు ామీపయ త 

4. భాషా మైలరిటీ వరాాలకు ామీపయ త 

5. వికలంగ ఓటర నకు ామీపయ త 

6. వాహన యాజమ్ననయ ం ర్దటున తకుా వగా ఉనా  సంఘాలకు ామీపయ త 

7. తకుా వ ఆద్వయ వరాాలకు ామీపయ త 

8. తకుా వ ఓటర్ల నమోదు ర్దటు సంఘాలకు ామీపయ త 

9.  ా నా నిక అమెరికన్ రిజరా్ద షననతో సహా గోగోళికంగా ఏకాకిగా ఉనా  జలభాకు ామీపయ త 

10. అందుబ్యటులో ఉండటం మరియు ఉచిత పారిా ంగ్ 

11. ఓట్ సంటర్ట మరియు బ్యయ లెట్ డ్రాప్ ఆఫ్ లొకషన్ లకు డ్రపయాణించాలి్ న దూరం మరియు 

సమయం 

12. వైకలయ ు ఉనా  ఓటర న కోసం డ్రపత్యయ మ్నా య పరతిుల అవసరం మెయిల్ బ్యయ లెటన ద్వా రా ఓటు 

హకుా  పంరలేని వార్ల 

13. ఓట్ సంటర్ట మరియు బ్యయ లెట్ డ్రాప్ ఆఫ్ లొకషన్ ల రగరా డ్రటాఫిక్ పరతిుు 

14. మొబైల్ ఓట్ సంటర న అవసరం 

వైకలయ ునా  ఓటర నకు మెర్లగైన వసతి కలిు ంచానికి రవాణా మరియు జలభా ాండ్రరత కోసం 

అధికారిక బ్యయ లెట్ డ్రాప్-బ్యక్ు ల కోసం అమెరికనన వికలంగుల చటం్ (ADA) అవసరాలకు ROV 

కట్ుబడ్మ ఉంటుంద. బ్యయ లెట్ డ్రాప్-బ్యక్్  ు ఎనిా కల రోజుకు 29 రోజుల మందు ఆయా డ్రపదేశాలలో 

ఉంచబడత్యయి. ఎనాి కల రోజుకు 27వ రోజు మందు, అనిా  డ్రాప్-బ్యకు్ ు వయ వ నాా ించి ఉపయోగానికి 

స్మరంిగా ఉంాలి. అంరర్ల ఓటర నకు బ్యకు్ ు అందుబ్యటులో ఉలా యని నిరిారించానికి, ఈ డ్రకింద 

విధంగా డ్రాప్-బ్యక్్  ు పనిచేరల రూపందంచబడత్యయి3:  

• గోతిక నషం్ మరియు అనధికార డ్రపవేశానిా  నివారించానికి, ఆర్లబయట ఉనా  ఏ స్మబబ ంద లేని 

డ్రాప్-బ్యక్్  విధా ంసం, తొలగంపు మరియు డ్రపతికూల వాత్యవరణానిా  తట్ుకోగల మనిా కైన 

పద్వర నాంతో నిరిి ంచబడ్యతుంద. 

• బ్యయ లెట్ లను టాయ ంపర్ట చేయడం లేద్వ తొలగంచడం కొరకు తగనంత ప్రగిా లేని ఓప్నింగ్ నా ట్ 

డ్రాప్ బ్యకు్ లోన  ఉంాలి. 

• అనధికార డ్రపాపయ త జరిగన పక్షంలో ద్వని గూరిు  గోతిక ఆధారాలకు ద్వరితీర విధంగా డ్రాప్-

బ్యక్్  ు రూపందంచబ ుాయి. ఎనిా కల అధికారి ఈ సక్షన్ డ్రపయోజలల కొరకు టాయ ంపర్ట-

ఎవిడ్జంట్ సీల్ ఉపయోగంచవచుు . 

• బ్యయ లెట్ ను ఎకా డ జొ ుి ంచాలనే విషయానిా  గురి తంచే నిరిషి ్సైనేజీని డ్రాప్ బ్యక్్  అందంచాలి. 

• డ్రపతి డ్రాప్-బ్యక్్  కు లోపల ఒక డ్రపత్యయ కమైన గురి తంపు సంఖయ  కటాయించబడ్యతుంద మరియు 

నియమించబడ్మన బ్యయ లెట్ రిడ్రటీవర్ట లతో పాటు డ్రపజలచే సులభ్ంగా గురి తంచబడ్యతుంద. 

• డ్రాప్ బ్యక్్  సు షం్గా మరియు సు షం్గా మ్నర్టా  చేయబడ్యతుంద, అద ‘‘అధికారిక బ్యయ లెట్ డ్రాప్ 

బ్యక్్ ’’గా మ్నర్టా  చేయబడ్యతుంద. 

• గటగ్ా పట్ుకోవడం, గుచుు కోవడం లేద్వ మణికట్ును తిపు డం, లగకుంా డ్రాప్-బ్యక్్  

హార్ట ్వేర్ట ను ఉపయోగంచగలిగ్వల ఉంాలి.  

 
3 ఎన్నికల కోడ్ §20132 ను చూడండి 



 

• ఓటర్ల ఆపర్దట్ చేయానికి డ్రాప్ బ్యక్్  హార్ట ు వేర్ట కు ఐదు (5) పండన కంటే ఎకుా వ పీడనం 

అవసరం రాదు.  

• వీల్ చెయిర్ట ఉపయోగంచే వయ కి త కొరకు ఫోన ర్ట లేద్వ నేల మీద నుంచి 15 నుంచి 48 అంగుళాల 

దూరంలో డ్రాప్ బ్యకు్ ు ఉంాలి (వాహలలను నడ్మప్ల స్ట్డ్వవర్ట ు ఉపయోగంచే డ్రాప్ బ్యక్్  కు 

ఇద వరి తంచదు). 

• బ్యయ లెట్ డ్రాప్ బ్యక్్  సైనేజీ అనేద బ్యయ క్ డ్రరండ్ కు విర్లరంిగా ఉండే ఒక డ్రపత్యయ క రకం రంగును 

కలిగ, ‘‘నో గ్వ నర్ట’’ ఫినిష్ కలిగ ఉంాలి. 

• డ్రాప్-బ్యక్్  లను విధిగా అవి అధికారికంగా మరియు భ్డ్రరంగా ఉలా యని డ్రపజు డ్రగహంచే 

విధంగా రూపందంచాలి. 

• కంటీ అంతటా డ్రపతి బ్యయ లెట్ డ్రాప్-బ్యక్్ , స్మబబ ంద మరియు స్మబబ ంద లేకుంా, ఒక విధమైన 

ఉపయోగ లక్షణాలను కలిగ ఉంాలి, మరియు ఒక విధమైన రూపకలు న, రంగు పథకం, మరియు 

డ్రపజలచే గురి తంచబడానికి సైనేజీని కలిగ ఉంాలి.  

• బ్యయ లెట్ డ్రాప్ బ్యక్్  పరిమ్నణం శాంటా కానరా కంటీ ఉపయోగం మరియు అవసరాలపై ఆధారపడ్మ 

ఉంటుంద. 

అధికారిక బ్యయ లెట్ డ్రాప్ బ్యకు్ ల కొరకు మదలో ప్టవ్లస్మన కొనిా  కీలక విషయాు: 

• డ్రాప్ బ్యకు్ లోన  బ్యయ లెట్ లను తిరిగ ఇవా ానికి ఎలంట పోరజ్ీ అవసరం లేదు. 

• ఎనిా కల రోజు రాడ్రతి 8:00pm తర్లవాత ఓట్ బై మెయిల్ బ్యయ లెట్ ు ఆమోదంచబడవు. 

o ఎనాి కల రోజు సరిగాా 8:00pm కు డ్రాప్ బ్యకు్ ు లక్ చేయబడత్యయి. 

o ఓట్ సంటర్ట మ్యస్మవేస్మనపుు డ్య లేద్వ కోర్్ల ఉతతరా్ల  దా్వ రా గడ్యవు పడ్మగంచబడ్మనపుు డ్య 

ఓటర్లన తమ బ్యయ లెట్ ను తిరిగ ఇవా ానికి ఇపు టక లైన్ లో ఉంటే మినహాయింపు. 

• అధికారిక బ్యయ లెట్ డ్రాప్ బ్యక్్  ను టాయ ంపరింగ్ చేయడం ఒక నేరం.4. 

• బ్యక్్  నిండ్యగా ఉలా , టాయ ంపర్ట చేయబడ్మల, పాడ్వపోయిల, ఏదైల ఎలక్షన్ అధికారికి సలహా 

ఇవా ానికి డ్రపతి డ్రాప్ బ్యక్్  మీర ఒక నోటఫికషన్ ను ఉంచాలి. 

• డ్రాప్-బ్యక్్  దెబబ తింటే లేద్వ పాడ్వపోత్య తెలియజేయానికి బ్యకు్ ల మీర ROV కారాయ లయ 

నంబర్ట మరియు ROV లేద్వ SOS కు టోల్ డ్రీ నంబర్ట ఉంాలి5. 

డ్రపాథమికంగా ఇంగ నష్ కాకుంా ఇతర భాష మ్నటాన డే ఓటర నకు తగనంత యాక్్స స్ ఉండేల చూడటం 

కొరకు, మొతతం ఎనిమిద భాషలోన  (చైనీస్, ుా నిష్, టాగాలగ్, వియతా్య మీస్, ఖ్మి ర్ట, కొరియన్, హందీ, 

మరియు జపనీస్) ‘‘అధికారిక బ్యయ లెట్ డ్రాప్ బ్యక్్ ’’ అని మ్నర్టా  చేయబడ్యతుంద.  

అరనంగా, బ్యయ లెట్ డ్రాప్ బ్యకు్ లోన  డ్రపతి ద్వనికి అరనంగా అరనపు బ్యయ లెట్ రిటర్టా  ఎనా లప్ ు లభ్య ం 

అవుతులా యని, ఒకవేళ అవసరం అయిత్య, ఓటర్ట కు తెలిరల ఒక గుర్లత ఉంటుంద. కవర్లపై ఉనా  

ఆదేశాలను పాటంచాలని ఓటర్లకు సూచించబడ్యతుంద, వాటలో వారి ప్లర్ల, నివాస చిర్లలమ్న, పుటన్ 

త్యదీ మరియు వారి సంతకం చేయాలి. బ్యయ లెట్ డ్రాప్-బ్యక్్  ను ఉపయోగసుతంటే, ఓటర్ల సమ్నచారం 

మరియు సంతకంతో కవర్లలో బ్యయ లెటనను తిరిగ ఇవాా లి. ఓటర్లకు ఏవైల డ్రపశ్ా ు ఉంటే లేద్వ మరింత 

సహాయం అవసరమైత్య కాల్ చేయమని సలహా ఇచేు  టోల్ డ్రీ నంబర్ట అందంచబడ్యతుంద. 

 

 
4 కాలిఫో ర్నియా ఎన్నికల కోడ్ §18500 ను చూడండి 
5 కాలిఫో ర్నియా ఎన్నికల కోడ్ §20132 ను చూడండి 



 

ఓటు సాంటరా్ల  

ఓటర్ల చాయిస్ చటం్ (VCA) అనేక కొతత, ఉత్యతజకరమైన మ్నర్లు లను తీసుకురానుంద. ఓటు సంటర్ట ు 

11 రోజుల వరకు తెరిచి ఉంటాయి మరియు కొతత మరియు మరింత సౌలభ్య ంగల ఓటంగ్ పరికరాు, 

భాషా సహాయం, షరతులతో కూడ్మన ఓటర్ల నమోదు (CVR) మరియు అదే రోజు ఓటంగ్ ను కలిగ 

ఉంటాయి. అరనంగా, ఓటర్లన కటాయించిన ఒక పోలింగ్ సనాలనికి పరిమితం చేయబడర్ల, కానీ శాంటా 

 కానరా కంటీ అంతటా అందుబ్యటులో ఉనా  సుమ్నర్ల 110 ఓట్ సంటర్ట నాాలలోన  దేనినైల సంరరిశ ంచే 

అవకాశ్ం ఉంటుంద. 

VCA డ్రపకారం, ాండ్రపద్వయ పోలింగ్ డ్రపదేశాలలో గతంలో ద్వనికంటే ఎకుా వ రోజుు ఓటు సంటర్ట ు 

తెరిచి ఉంాలి. ఓటు సంటర్లన రెండ్య రకాల ఓటంగ్ పీరియడనలో తపు నిసరిగా పనిచేయాలి్  

ఉంటుంద: (1) ఎనాి కల రోజుకు పద రోజుల మందునుండ్మ మరియు ఎనిా కల రోజుతో సహా మొతతం 11 

రోజుు, మరియు (2) ఎనిా కల రోజుకు మ్యడ్య రోజుల మందునుండ్మ ఎనిా కల రోజుతో సహా మొతతం 

లుగు రోజుు పని చేయాలి్  ఉంటుంద. కాలిఫోరిా యా ఎనిా కల కోడ్ ఓటర నకు ఓటు కండ్రరం 

 ా నా లలను తపు నిసరిగా అందంచాలి్ న పారిమితులను సట్ చేసుతంద: 

• ఎనిా కల రోజుకు పద (10) రోజుల మందు నుండ్మ మొరుకొని, ఎనిా కల రోజుతో సహా మొతతం 

పరకొండ్య (11) రోజుు, డ్రపతి 50,000 మంద ఓటర నకు ఒక ఓటు కండ్రద్వనిా  నిరా హంచాలి. 

• ఎనిా కల రోజుకు మ్యడ్య (3) రోజుల మందు నుండ్మ మొరుకొని, ఎనిా కల రోజుతో సహా మొతతం 

లుగు (4) రోజుు, డ్రపతి 10,000 మంద ఓటర నకు ఒక ఓటు కండ్రద్వనిా  నిరా హంచాలి. 

ఓటర నకు మెర్లగైన రవ అందంచేందుకు, శాంటా కానరా కంటీ కనీస అవసరానికి మించి రెండ్య అరనపు 

11 రోజుల ఓటు కండ్రద్వలను, మరియు మ్నరిు  2020 డ్రప్స్మడ్జనిషయల్ స్ట్పైమరీ ఎనిా కల లటకి నమోదత 

ఓటర న సంఖయ  ఆధారంగా కనీస అవసరానికి మించి ఎనిమిద అరనపు 4 రోజుల ఓటు కండ్రద్వలలో 

ఎనిా కు నిరా హంచాలని యోచిసోతంద. ROV కంటీని 50,000 ఓటర్లన మరియు 10,000 మంద ఓటర నతో 

విభ్జించే రెండ్య మ్నయ పులను సృష్ం్చింద (అప్ండ్మక్్  E చూడండ్మ). ఈ మ్నయ పుు ఓటు కండ్రరం 

 ా నా లలను కనునేనే డ్రపడ్రకియలో సహాయప ుాయి. 11 రోజుల ఓటు కండ్రద్వలను గురి తంచానికి 50,000 

మంద ఓటర నతో డ్రపాంత్యల చుట్్ట సరిహదిుు ఉనా  మ్నయ ప్ ఉపయోగంచబడ్మంద, అయిత్య 10,000 ఓటర న 

సంఖయ గల డ్రపాంత్యల చుట్్ట సరిహదిుు ఉనా  మ్నయ ప్ 4 రోజుల ఓటు కండ్రద్వలను గురి తంచానికి 

ఉపయోగంచబడ్మంద. 

ఎనిా కల రోజుకు మందు త్యదీలలో డ్రపతి సదుపాయానికి తగట్ాు అనిా  ఓటు కండ్రద్వలలో పనిచేర 

గంటు మ్నరవచుు 6. ఎనాి కల రోజున, అనిా  ఓటు సంటర్లన ఓటర న కోసం ఉరయం 7:00 నుండ్మ రాడ్రతి 

8:00 వరకు, ఎనాి కల కోడ్ డ్రపకారం తెరిచి ఉంటాయి7. ROV పరిశీలిసుతనా  సంభావయ  ఓటు కండ్రద్వల 

జాబ్లత్యను చూడటానికి, అప్ండ్మక్్  F చూడండ్మ. డ్రపచురణ సమయంలో, పరిశీలనలో ఉనా  అనిా  ఓటు 

సంటర్లన మ్నర్లు కు లోబడ్మ ఉంటాయి. 
 

 
6 ROV ఇపుటికీ ఓటల క ందరా లను సేకర్నంచే పరకిియలో ఉంద , పరచుర్నంచే సమయంలో అన్ని న్నర్నుష్ట  పరదేశాలు మర్నయు పన్న గంటలు అంద్ుబాటలలో లేవప. 
7 ఎన్నికల కోడ్ §4005 



 

పరిధి కేటగిరీ 
కనీసాం 

అవసరాం 
డ్రపతిప్లదిత8 సాంఖ్య  

11-రోజుల ఓటు సంటర్ట ు 
(డ్రపతి 50 వేల నమోదత ఓటర నకు 1) 

20 22 

4-రోజుల ఓటు సంటర్ట ు 
(డ్రపతి 10 వేల నమోదత ఓటర నకు 1) 

80 88 

పటక్లో అందంచిన గణాంకాు నమోదైన ఓటర న సంఖయ పై ఆధారపడ్మ ఉంటాయి. ఎనాి కల కోడ్ డ్రపకారం 

ఎనిా కలకు 88 రోజుల మందు అసు లెకాి ంపు నిర ణయించబడ్యతుంద9. 

ాండ్రపద్వయకంగా, అధయ క్ష ఎనిా కల సంవత్ రంలో ROV నమోదులో ప్ర్లగురల కనిిసుతంద. జూలై 

2019 లటకి, శాంటా కానరా కంటీలో సుమ్నర్ల 910,000 ఓటర్లన నమోదు చేయబ ుా ర్ల. మ్నరిు  2020 అధయ క్ష 

స్ట్పైమరీ ఎనిా కల మందే నమోదైన ఓటర న సంఖయ  1 మిలియన్ కు చేర్లకుంటుంరని ROV అంచల 

వేస్మంద. 2020 నవంబర్ట అధయ క్ష ారా డ్రతిక ఎనిా కల లటకి ఓటర్ల నమోదు మరింత ప్ర్లగుతుంరని 

అంచల. ఎనిా కల మధయ  స్మనారతా్య నిా  నిరిారించానికి, అలగ్వ తగన సంఖయ లో ఓటు కండ్రద్వల 

డ్రపాంత్యలను నిరా హంచానికి, నవంబర్ట ారా డ్రతిక ఎనిా కల లటకి 1.1 మిలియనన నమోదత ఓటర న 

ఆధారంగా ROV నియామకాు చేసోతంద. VCA అముతో రాబోయే ఇతర మ్నర్లు ల మధయ  ఓటర నకు 

 స్మనారతా్య నాి , మ్నర్లు లేని డ్రపదేశాలను సృష్ం్చానికి అరనంగా మ్నరిు  మరియు నవంబర్ట ఎనాి కలకు 

ROV ఒక ఓటు సంటర నను ఉంచానికి ఇద అనుమతిసుతంద. 
 

అరహత గల ఓటర ా

సాంఖ్య  

నమోదిత ఓటర ా

సాంఖ్య  

అరహత ఉలాు  

నమోదుక్లనీ సాంఖ్య  

అాంచలు వేసిన 

నమోదిత ఓటర ా

సాంఖ్య  

1,200,000 910,000 290,000 1,000,000 
 

ఓటర్ట రిజిస్ట్రషేన్ 

ాండ్రపద్వయ పోలింగ్ ప్లనస్ మోడల్ గతంలో అందంచగలిగన ద్వనికంటే ఎకుా వ రవలను ఓటు 

సంటర్ట ు అందంచగలవు. ఓటు కండ్రద్వలలో అందంచే విసతరించిన రవలోన  ఒకట ఓటర్ల నమోదు. 

ఓటర నకు ఇపుు డ్య ఓటు నమోదు చేసుకోవడం, వారి ఓటర్ల నమోదును నవీకరించడం మరియు 

షరతులతో ఏదైల ఓటు కండ్రరంలో ఓటు వేయగల ామర నాయ ం ఉంటుంద. షరతులతో కూడ్మన ఓటర్ల 

నమోదు (CVR) కింర ఓటు వేయానికి అర ుత ఉనా  ఓటర్లన, CVR కవర్ట తో బ్యయ లెట్ ను 

అందుకుంటార్ల.  

రిజిస్ట్రష్న్ మగస్మన 15 రోజుల తరాా త ఓటు నమోదు చేసుకోని సమ్నజంలోని సభ్యయ లకు ఓటు 

కండ్రద్వనికి వెళిన అదే రోజున ఓటు వేయానికి CVR ఒక మ్నరంా. 15 రోజుల రిజిస్ట్రష్న్ మగస్మన తరాా త 

ఓటర్లన తమ చిర్లలమ్నను లేద్వ రాజకీయ పారీన్ి నవీకరించానికి CVR ను కూా 

ఉపయోగంచవచుు . పూర తయిన CVR బ్యయ లెట్ ను ROV కారాయ లయానికి తిరిగ ఇచిు న తరాా త, 

సంభావయ  ఓటర్ల అర ుత కోసం పరీక్షించబడత్యర్ల. ఓటర్లకు కావాలి్ న అనిా అర ుతు ఉనా టున 

 
8 ROV రూప ంద ంచిన సర్నహద్ుు లు అంచనా వేసిన జనాభా సంఖ్యలప ై ఆధారపడి ఉంటాయి మర్నయు ఇవి మారగద్రశకాలుగా ఉపయోగపడతాయి. VCA న్నరణయించిన సంఖ్య “50,000వరకు” 
ఓటరలకు సేవ చేసుు నిటలల  భావించాలి; పరతి పర్నధ లో అంచనా వేసిన ఓటరల  సంఖ్య ఎలలపపుడూ VCA చే న్నరవచించబడిన మొత్ుం మొతాు న్నక ిజోడించబడద్ు. పరతిపాద త్ సంఖ్యలు న్నయామకాల 

కనీస లక్ష్యయన్ని సూచిస్ాు యి. ఎకుువ మద్ుత్ు అవసరమ ైన ఏ పరా ంతాలకు అయినా త్గనన కవర్ జీన్న అంద ంచడాన్నకి అవసరమ ైన అద్నపప లొక ష్నలను ROV పర్నశీలిసుు ంద .  
9 ఎలక్షన్స్ కోడ్ §12223 



 

ధృవీకరించిన తరాా త మ్నడ్రతమే బ్యయ లెట్ తెరవబడ్యతుంద మరియు లెకిా ంచబడ్యతుంద. CVR కవర్ట 

ఓటర్ల రిజిస్ట్రష్న్ అఫిడవిట్ గా కూా పనిచేసుతంద మరియు ఓటర్ల కవర్ల నుండ్మ వారి రశీదును 

చించేయవచుు , తద్వా రా వార్ల ROV వెబ సైట్ లో వారి బ్యయ లెట్ స్మనాతిని డ్రటాక్ చేయవచుు 10.  

డ్రపత్యయ మ్నా య బ్యయ లెటాు 

ఓటు సంటర్ట ు ఇపుు డ్య అభ్య ర్లనాలకు అభ్య ర నాన మేరకు భ్రీ త చేయు బ్యయ లెటనను అందంచగలవు. ROV 

ద్వా రా ఓటర్ల నుండ్మ ఒక ఎనిా కకు బ్యయ లెట్ రాలేరని ధృవీకరించిన తర్లవాత ఓటర్ల ఏదైల ఓటు 

కండ్రరంలో భ్రీ త చేస్మన బ్యయ లెట్ ను అభ్య రి నాంచవచుు 11. ఓటర్ల నుండ్మ బ్యయ లెట్ సీా కరించబడ్మందో లేదో 

ROV నిర ణయించలేకపోత్య, ROV ఓటర్లను త్యత్యా లికంగా ఓటు వేయానికి అనుమతించవచుు . 

త్యత్యా లిక ఓటాంగ్12 

ఏదైల ఓటు కండ్రరంలో, ఓటర్ల త్యత్యా లికంగా ఓటు వేయవచుు . రిజిసర్్ట చేయబడ్మంరని ఒక ఓటర్ల 

చెపుు కులా , కానీ వారి రిజిస్ట్రష్న్ మరియు అర ుతను ROV స్మబబ ంద వెంటనే నిర ణయించలేర్ల, 

త్యత్యా లిక బ్యయ లెట్ తో ఓటు వేయానికి వారికి అర ుత ఉంటుంద. ROV ఓటర్లకు తన హకుా  గురించి 

సలహా ఇవాా లి మరియు ఓటర్లకు ఈ డ్రకింద వాటని అందంచాలి: 

• డ్రపారం చేర విధానం మరియు విధాలలకు సంబంధించి డ్రవాతపూరా క సూచనలతో త్యత్యా లిక 

బ్యయ లెట్  

• ఓటర్ల నమోదు మరియు ఓటు అర ుత గురించి ఓటర్ల సంతకం చేస్మన డ్రవాతపూరా క ధృవీకరణ. 

త్యత్యా లికంగా ఓటు వేయానికి, ఓటర్ల తపు నిసరిగా ROV స్మబబ ంద సమక్షంలో అము చేయాలి 

(సంతకం), ఓటర్ల ఓటు వేయానికి అర ుత ఉంరని మరియు శాంటా కానరా నమోదు చేయబడ్మంరని 

డ్రవాతపూరా క ధృవీకరణ. ROV డ్రపధాన కారాయ లయానికి తిరిగ రావానికి ఓటర్ల త్యత్యా లిక బ్యయ లెట్ 

కవర్లలో బ్యయ లెట్ ను మ్యస్మవేయాలి. 

అధికారిక కాలా స్ సమయంలో, స్మబబ ంద ఓటర్ల చిర్లలమ్నను ధృవీకరించాలి మరియు త్యత్యా లిక 

బ్యయ లెట్ కవర్ట లోని సంతకం ఓటర్ల రిజిస్ట్రష్న్ అఫిడవిట్ లేద్వ ఓటర్ల నమోదు ఫైల్ లోని మర్కక 

సంతకంతో సరిపోుతుంరని నిరిారించుకోవాలి. మొరట, మధయ  ప్లర్ల లేద్వ రెండ్మంటకి డ్రపత్యయ మ్నా య 

అక్షరాలతో కూడ్మన సంతకంలో త్యా ఉంటే బ్యయ లెట్  చెలనదు. బ్యయ లెట్ తెరవానికి మరియు 

లెకాి ంచానికి మందు స్మబబ ంద అరనపు అర ుత అవసరాలను ధృవీకరించాలి. 

త్యత్యా లిక బ్యయ లెట్ ను డ్రపారం చేర ఓటర్ల కవర్ల నుండ్మ వారి రశీదును చించేయవచుు , తద్వా రా వార్ల 

ROV వెబ సైట్ లో వారి బ్యయ లెట్ స్మనాతిని డ్రటాక్ చేయవచుు .13 ఓటర్లన ROV ని సండ్రపదంచవచుు  లేద్వ వారి 

బ్యయ లెట్ లెకిా ంచబడ్మందో లేదో తెుసుకోవానికి వెబ సైట్ 14 ను ఉపయోగంచవచుు  మరియు కాకపోత్య, 

అద లెకిా ంచబడకపోవటానికి కారణం తెుసుకోవచుు . కొతత ఓటంగ్ విధానం అము మరియు 

ఎలస్ట్క్ానిక్ పోల్ బుక్ ల వాడకంతో త్యత్యా లిక బ్యయ లెటన సంఖయ  గణనీయంగా తగాుతుంరని భావిసుతలా ర్ల. 

 
10 మ యిల్-దావర్ా-ఓటల బాయలెట్ టరా కింగ్ వెబ్స ైట్: https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab  

11 ఎన్నికల కోడ్ §4005 

12 ఎలక్షన్స్ కోడ్ §14310 

13 మ యిల్-దావర్ా-ఓటల బాయలెట్ టరా కింగ్ వెబ్స ైట్: https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab 

14 తాతాులిక బాయలెట్ టరా కింగ్ వెబ్స ైట్: https://eservices.sccgov.org/rov/?tab=pb  

https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab
https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab
https://eservices.sccgov.org/rov/?tab=pb


 

ఓటు కేాండ్రద్వలలోని ఓటాంగ్ సౌలభ్య ాం 

శాంటా కానరా కంటీ రిజిస్ట్ా్ర్ట ఆఫ్ ఓటర్ట్  (ROV), VCA డ్రపణాళిక మరియు అము అంతటా ఓటర్ల 

సౌలభ్య తకు హామీని కలిు ంచడమే లక్షయ ంగా ప్ట్ుకుంద. ఓటర న ఏ మరియు అనిా  అవసరాలకు 

అనుగుణంగా ఉండటానికి ఓటు కండ్రరం ఎంిక, ఓటంగ్ యండ్రత్యు, ఎనిా కల అధికార్లల శిక్షణ 

మరియు నియామకానిా  ROV పరిశీలిసుతనా ందున డ్రపాపయ త అనేద ఒక డ్రపధాన అంశ్ం. డ్రపతి ఓటర్లకు 

సురక్షితమైన, సౌలభ్య కరమైన మరియు సా తండ్రత ఓటంగ్ అనుభ్వం కలగానిా  డ్రపోత్ హంచానికి 

ROV రిమోట్ యాక్్స స్ చేయగల మెయిల్-ద్వా రా-ఓటు (RAVBM) ఓటంగ్ వంట గతంలో ఏరాు టు చేస్మన 

కారయ డ్రకమ్నలతో పాటుగా కొతత ఓటంగ్ యండ్రత్యలను ఉపయోగసుతంద. శాంటా కానరా కంటీ అనిా  ఓటు 

కండ్రద్వలలో అందుబ్యటులో ఉనా  ఓటంగ్ ను కలిగ ఉంద15.  

ROV కాలిఫోరిా యా సడ్రకటరీ ఆఫ్ రట్్ సౌలభ్య త్యపరమైన చెక్ లి స్ ్సర్దా ను ఉపయోగంచి డ్రపమ్నణాలకు 

అనుగుణంగా ఉనా  ఓటు కండ్రరం సౌకరాయ ల లక్షణాలను మరియు మ్నర్లు ు అవసరమయేయ  వాటని 

నిర ణయించనుంద. అనిా  మ్నర్లు ు డ్జలివరీ వయ వసనాలో మరియు మ్నయ ప్ ు, రృష్ాంత్యు మరియు 

ఫోటోలతో కూడ్మన వయ కి తగత ఓటు కండ్రరం బుక్ లెట్ లో సూచించబడత్యయి, ఇవి సదుపాయానిా  ఏరాు టు 

చేయానికి మరియు నిరా హంచానికి బ్యధయ త వహంచే పరయ వేక్షకులకు ఇవా బడత్యయి. మ్నర్లు ు 

వికలంగుల చటం్ (ADA)16 అవసరాలతో ఉనా  అమెరికననకు ఉపయోగాయపడత్యయని భావిసుతలా ర్ల 

మరియు ADA పారిా ంగ్ డ్రపదేశాు, రాయ ంప్ ు, తుపుు, మ్నరాాు మరియు ఇతరము ఉండవచుు . 

శాంటా కానరా కంటీలోని డ్రపతి ఓటు కండ్రరంలో కనీసం మ్యడ్య (3) నుంచి ఆర్ల (6) వరకు, అందుబ్యటులో 

ఉండే బ్యయ లెట్ మ్నరిా ంగ్ పరికరాలను(BMD) ఏరాు టు చే తా ర్ల. డొమినియన్ ఓటంగ్ స్మసమ్్ ICX BMD 

వికలంగులైన కొంతమంద ఓటర నకు సా తండ్రత ఓటంగ్ అనుభ్వానిా  అందసుతంద. డ్రపతి ఓటు కండ్రద్వనికి 

BMD ు వివిధ రకాల ఓటంగ్ పరతిి ఎంికలతో ADA కంప్్ నంట్ ీచర్లన మరియు ఉపకరణాలను కలిగ 

ఉంటాయి. ఈ యూనిటున అనిా  బ్యయ లెట్ రకాు మరియు భాషా వెర షన్ లతో డ్రపోడ్రగామ్ చేయబడత్యయి. 

శాంటా కానరా కంటీ ఎలస్ట్క్ానిక్ ఓటంగ్ విధానం రృష్ ్లోపం ఉనా  ఓటర నకు, మర్కకా రి సహాయం లేకుంా 

స్ట్పైవేటుగా ఓటు వేయానికి మరియు బ్యయ లెట్ వేయానికి ామరానా య నిా  ఇసుతంద. అందుబ్యటులోని 

BMD కి ఆడ్మయో ఓటంగ్ భాగానిా  సమకూరాు ర్ల, ఇద ఓటర నకు వారి బ్యయ లెట్ ను వినానికి మరియు 

అందంచిన సౌలభ్య కరమైన కీపాయ డ్ ను ఉపయోగంచి ఎంికలను చేసుకోవానికి వీు కలిు సుతంద. ఈ 

వయ వసనా బ్యయ లెట్ ను లవిగ్వట్ చేయానికి మరియు గురి తంచానికి ఓటర్ల ఇషప్డే కలయికలో 

ఉపయోగంచే ఆడ్మయో, విజువల్ మరియు టచ్ ఇంటర్ట ఫేస్ లను అనుమతిసుతంద. బ్యయ లెట్ ను 

గురి తంచలేని ఓటర్లన, ఓటంగ్ లో వారికి సహాయపడటానికి ఇరరి్ల వయ కుతలను తీసుకురావచుు . అరనంగా, 

ROV కంటీ ఓటర్ట ఇనఫ ర్ది షన్ గైడ్ (CVIG) ఆడ్మయో టేపులను అందసుతంద, ఇవి అభ్య ర నానపై లభి తాయి.  

ఒకట లేద్వ అంతకంటే ఎకుా వ BMD ు విఫలమైనపుు డ్య లేద్వ పనిచేయకపోయినపుు డ్య, అవసరమైన 

పరికరాలను భ్రీ త చేయానికి ROV వెంటనే విధాలలను డ్రపారంభిసుతంద.  ా నా లల అందుబ్యటులో ఉనా  

పనితీర్ల యూనిటున, ామర నాయ  అవసరాు మరియు పనిచేయకపోవడం తీడ్రవత ద్వా రా భ్రీ త డ్రపడ్రకియకు 

డ్రపాధానయ త ఇవా బడ్యతుంద. మరతిు ఆపర్దషన్ నిషు తిత డ్రపతి ఆర్ల (6) ఓటు కండ్రర సమ్యహాలకు మ్యడ్య 

(3) జటనకు ఒక (1) మరతిు సైట్.  

 
15 ఎన్నికల కోడ్ §19240 

16 అమ ర్నకన్స వికలాంగుల చటటం వెబ్స ైట్: https://www.ada.gov/ 

https://www.ada.gov/


 

ప్లమ్ మెంట్ ఓటంగ్, ఓటంగ్ కండ్రర డ్రపడ్రకియ ద్వా రా ఓటర్ట కు అవసరమయేయ  అరనపు సౌలభ్య త్యపరమైన 

రవలను అందంచడంలో శిక్షణ పందన ాా గత స్మబబ ంద డ్రపతి ఓటంగు కండ్రరం వర ిఅందుబ్యటులో 

ఉంటార్ల. 

భాషా సహాయాం 

డ్రపతి ఓటు కండ్రద్వనికి అవసరమైన అనిా  భాషలలో కొనాి  రకాల భాషా సహాయానిా  అందంచడం ROV 

లక్షయ ం17. శాంటా కానరా కంటీ కోసం, ఇవి ఈ భాషలలో ఉంటాయి: 

 

- ఇంగ నష్ 

- చైనీస్ 

- ుా నిష్ 

- టాగలగ్ 

- వియతా మీస్ 

- ఖ్మి ర్ట 

- కొరియన్ 

- హందీ 

- జపనీస్ 

 

ఒక నిరిషి ్సంఘం అవసరాలను బట,్ ఏ సమ్నజంలోనైల డ్రపమఖ భాషలను మ్నటాన డగల దా భాషా 

స్మబబ ందని నియమించానికి ROV డ్రపయతిా సుతంద. నిరిషి ్భాషా అవసరాు అవసరమయేయ  డ్రపాంత్యు 

గురి తంచబడత్యయి, అయినపు టకీ, దా భాషా స్మబబ ంద అందుబ్యటులో లేకపోత్య, ఓటు కండ్రరం స్మబబ ంద 

ROV ని సండ్రపదంచి ఓటర్లను దా భాషా కారాయ లయ స్మబబ ందకి లేద్వ కంటీ ఫోన్ అనువార రవకు 

అనుసంధాని తార్ల. 

ఓటర్ల డేటాబేస్ నుండ్మ మ్నయ ింగ్ మరియు భాషా డేటాతో కలిి, ROV వార్ల దా భాషా స్మబబ ందని నాాలలోన  

ఉంచానిా  లక్షయ ంగా చేసుకోగుగుత్యర్ల, అకా డ వార్ల సమ్నజానికి అతయ ంత సమర నావంతంగా రవ 

చే తా ర్ల. డ్రపతి భాషకు తగన దా భాషా ఎనాి కల అధికార్లు లేనటనయిత్య, కొనిా  భాషా సంఘాలలో ఉనా  

ఓటు కండ్రద్వలకు దా భాషా ఎనాి కల అధికార్లలను నియమించానిా  లక్షయ ంగా చేసుకోవడం 

జర్లగుతుంద. 

ఓటంగ్ ామడ్రగ అంత్య లుగు ఫెడరల్ ఆదేశిత భాషలలో అందుబ్యటులో ఉంటుంద. అధికారిక 

బ్యయ లెటున, CVR మరియు త్యత్యా లిక కవర్లన, ఓటు సంటర్ట ు అనిా ట సంకత్యు, వాటలో లుగు 

ఫెడరల్ ఆదేశిత భాషు, రాస్ట్షం్ తపు నిసరి చేస్మన ఖ్మి ర్ట, కొరియన్ భాషు రెండ్య ఉంటాయి, జపనీస్ 

మరియు హందీలను చేరు డం అవసరం లేదు, కానీ చారిడ్రతకంగా అవి కంటీ ద్వా రా 

అందంచబడ్యతునా వి. 

నిరిషి ్దా భాషా కారిి కుడ్య అందుబ్యటులో లేనపుు డ్య, ఓటు కండ్రరం స్మబబ ంద ROV కారాయ లయానికి కాల్ 

చేస్మ, మ్న దా భాషా స్మబబ ందతో మ్నటాన డవచుు . అరనంగా, కంటీ ఫోన్ అనువార రవ ద్వా రా మేమ 

సీా కరించే ఏదైల భాషా అభ్య ర నానను కూా తీరు వచుు . 

అనిా  ఓటంగ్ సమ్నచారం లుగు సమ్నఖయ  ఆదేశిత భాషలలో మడ్రదత మ్నధయ మంలో మరియు 

ఎలస్ట్క్ానిక్ గా లభిసుతంద (కంటీ ఓటర్ట ఇనఫ రి్ద షన్ గైడ్ (CVIG) కలిగన లయ ప్ టాప్, జూన్ మరియు 

నవంబర్ట 2018 డ్రపారంభ్ ఓటు కండ్రద్వలలో ఉపయోగంచినటున) ఉపయోగ తార్ల. భాషా సహాయం 

లభ్య తను గమనిసూత  అనిా  ఓటు కండ్రద్వలలో సంకత్యు పోస్ ్చేయబడత్యయి.  
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ఓటు కేాండ్రరాం నియామక పరిశీలన 

బ్యయ లెట్ డ్రాప్-ఆఫ్ లొకేషన్్  విభాగాం లో చె ుి నటునగా సడ్రకటరీ ఆఫ్ రట్్ ఆదేశించిన అదే 14 

డ్రపమ్నణాలను ROV ఉపయోగంచింద. అందుబ్యటులో ఉనా  అనేక వనర్లల నుండ్మ రకరించిన డేటా 

(ఉద్వ. అమెరికన్ కమ్యయ నిటీ సర్దా , ROV ఓటర్ల డేటాబేస్, VTA బస్ ా్ప్ ు) ఈ డ్రపమ్నణాలలో 

కొనిా ంటని లెకాి ంచానికి ఉపయోగంచబ ుాయి. ఈ డ్రపమ్నణాలలో డ్రపజా రవాణా, డ్రటాఫిక్ విధాలు, 

జలభా సంటర్ట ు, భాషా మైలరిటీు, వైకలయ ం, తకుా వ వాహన యాజమ్ననయ ం, తకుా వ ఆద్వయం, 

మెయిల్ వాడకం ద్వా రా తకాు వ ఓటు మరియు తకుా వ ఓటర్ల నమోదు (సంభావయ  ఓటు సంటర్ట ు 

మరియు బ్యయ లెట్ డ్రాప్-ఆఫ్ నాాలల ను లక్షయ ంగా చేసుకోవానికి ఉపయోగంచే డేటా మ్నయ ప్ ల కోసం 

అప్ండ్మక్్  G చూడండ్మ).  

ఓటు కండ్రద్వల కోసం వాంఛనీయ నాాలలను నిర ణయించానికి ROV కి సహాయపడటానికి “ాట్్ ” అని 

ిువబడే ఒక సైటంగ్ ాధనం అభివృద ిచేయబడ్మంద. మోడల్ కంటీని 0.5-మైళన డ్రగడ్యనగా 

విభ్జించింద. డ్రపతి డ్రగడ్ పైన జాబ్లత్య చేస్మన డ్రపతి డ్రపమ్నణానికి ఒకట నుండ్మ ఐదు వరకు సోా ర్ల 

ఇవా బడ్మంద. చివరిలో మొతతం సాో ర్ల పంరానికి డ్రపతి వయ కి త సోా ర్ల జోడ్మంచబడ్మంద. సంభావయ  ఓటు 

కండ్రరం మరియు బ్యయ లెట్ డ్రాప్-బ్యక్్  నాా లల సోా ర్ల మ్నయ ప్ పైన నమోదు చేయబడ్మంద. అధిక సోా ర్ల 

డ్రగడనలోకి లేద్వ సమీపంలో ఉనా  డ్రపదేశాలకు డ్రపాధానయ త ఇవా బడ్మంద ఎందుకంటే అవి ఎకుా వ 

డ్రపమ్నణాలను కలిగ ఉలా యి. 

ఈ డ్రపడ్రకియలో డ్రపజల నుండ్మ ఇన్ పుట్ కూా పరిగణనలోకి తీసుకోబడ్మంద. అందుకునా  డ్రపజల 

అభిడ్రపాయాల నుండ్మ చాల మఖయ మైనవి జలభా సంటర్ట ు, డ్రటాఫిక్ విధాలు, భాషా మైలరిటీ 

వరాాు, వైకలయ ునా  ఓటర్లన మరియు డ్రపజా రవాణా. చారిడ్రత్యతి కంగా తకాు వ ఓటర్ల నమోదు మరియు 

మెయిల్-ద్వా రా-ఓటు వాడకం ఉనా  సంఘాలకు ామీపయ తకు ROV అరనపు డ్రపామఖయ తను ఇచిు ంద, 

ఎందుకంటే ఈ సంఘాు షరతులతో కూడ్మన ఓటర్ల నమోదు లేద్వ వయ కి త వచిు  ఓటంగ్ చేయడం వంట 

ఓటు కండ్రరం అందంచే రవలను ఉతతమంగా ఉపయోగంచుకోగలవు. సైటంగ్ ట్టల్ డ్జవలప్ మెంట్ 

డ్రపాసస్ లో డ్రపజు, ROV స్మబబ ంద ఎంచుకునా  డ్రపమ్నణాలకు అధిక డ్రపామఖయ త ఇవా బడ్మంద. 

అరనంగా, ఓటర్ల, విధిగా ఓటర్ల కండ్రద్వనికి డ్రపయాణించాలి్ న దూా రానిా , సమయానిా  పరిమితం 

చేయానికి తోడు డేల ఓటు కండ్రరం సరిహదిుు ఏరాు టు చేయబ ుాయి. లభ్య త, ధర, పరిమ్నణం, 

రూమ్  ఆకారం, పారిా ంగ్ యాక్్స స్ మరియు వైకలయ ునా  ఓటర నకు డ్రపత్యయ మ్నా య పరతిుల అవసరం 

వంట ఇతర డ్రపమ్నణాు ఒకాొ కా  సంరరాా నికి విడ్మ విడ్మగా మ్యలయ ంకనం చేయబ ుాయి. 

డ్రపసుతతం, ROV మొబైల్ ఓటు కండ్రద్వలకు వార్ల అందుబ్యటులో ఉనా  వనర్లలను అందంచలేర్ల. 

ఏదేమైల, గోగోళిక కవర్దజీని అందంచానికి కనీస అవసరానికి మించి ఎకాు వ ఓటు కండ్రరం మరియు 

బ్యయ లెట్ డ్రాప్-బ్యక్్  నాా లలను అందంచాలని ROV లక్షయ ంగా ప్ట్ుకుంద.  

ఎనిా కల అధిక్లర్లల కూర్లు  

ROV ఎనిా కల అధికార్లలను (ఎనిా కల కోడ్ ద్వా రా ఎనాి కల బోర్లుు18గా సూచి తార్ల) స్మబబ ంద ఓటు 

కండ్రద్వలకు నియమిసుతంద. ఓటర నను డ్రపాసస్ చేయానికి అవసరమైన నైపుణాయ లను 

గరిషం్గాప్ంపందంపజేసుకోవానికి ఎనిా కల అధికార్లు వీలైననిా  వైవిధయ పూరిత వరాాల నుండ్మ 
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వచిు నవార్లగా ఉంటార్ల19. ఓటు కండ్రరం స్మబబ ంద కసమ్ర్ట రవ, దా భాషా ామరనాయ ం, వైవిధయ ం మరియు 

చేరికకు సునిా తతా ం, లయకతా  లక్షణాు, ాంకతిక ామరానా య ు మరియు సమ్నజ భాగాా మయ ం పర 

విధిపై ఆసకి తని డ్రపరరిశ ంచాలి. కొతత ఓటు కండ్రరం ాంకతిక పరిజాానం, ఓటర నను ఎల డ్రపాసస్ చేయాలి 

మరియు డ్రకడ్ కండ్రటోల్ మేనేజ్ మెంట్ పై వారికి శిక్షణ ఇవా బడ్యతుంద. అరనంగా వినియోగద్వర్లల 

రవా శిక్షణ అంశాలలో సీనియర్లన, వైకలయ ంగల ఓటర న సౌలభ్య ం, కుపుకొని పోవడం, సరైన మ్నట తీర్ల 

వంటవి చేరి ఉంటాయి. ROV అర ుత మరియు సమ్నజ అవసరాల ఆధారంగా ఉతతమ అభ్య ర్లనాలను ఎంిక 

చేసుతంద. గత ఎనిా కల అధికార్లలకు కొతత సా యంరవకంగా ఉనా  అవకాశాల గురించి కూా 

తెలియజేయబడ్యతుంద మరియు వార్ల కొతత స్మబబ ంద అవసరాలను తీరిు నటనయిత్య వారిని 

నియమించుకోవచుు . 

ఎనిా కల అధికార్లల కూర్లు , కంటీ అరనపు సహాయ ఉదోయ గుు, ఉపకార వేతన వాలంటీర న కలయికగా 

ఉంటుంద. కంటీ లయకతా  స్మబబ ందని,  క నర్టా  లను గంటల డ్రపాతిపదకపై వేతలలకు, ాా గత స్మబబ ంద 

ఎకుా వగా ఉపకార వేతన కారయ కర తుగా నియమి తార్ల (ఉద్వ. మనుపట ఎనిా కల అధికార్లు, హైసూా ల్ 

విద్వయ ర్లనాు). ఓటు సంటర్ట ు అనిా ంట స్మబబ ందకి వారి పాడ్రతకు సంబంధించి శిక్షణ ఇవా బడ్యతుంద, 

వార్ల ఎకా డ్వల ఒక రోజు (ఉపకార వేతన ఉదోయ గుు) నుంచి పు రోజుల వరకు పని చే తా ర్ల. ROV 

విసతరణ కారయ డ్రకమ్నలలో ఎనాి కల స్మబబ ంద నియామకాు ఉంటాయి, అకా డ్మకి అకా డే వార్ల రరఖాసుతను 

పూరించవచుు , అద ఆమోరం కోసం కంటీకి సమరిు ంచబడ్యతుంద. 

ఓటు కండ్రద్వల స్మబబ ంద ఓటు కండ్రరం పరిమ్నణం మరియు ఎనాి కల రోజుకు ామీపయ తపై ఆధారపడ్మ 

ఉంటుంద. డ్రపతి ఓటు కండ్రరంలో ఆర్లగుర్ల (6) నుంచి పదహేను (15) ఎనిా కల అధికార్లు ఉంాలని 

డ్రపణాళిక. ఎనిా కల రోజు సమీించే కొదీ ిప్ర ిఓటు కండ్రద్వలోన , రదీ ిసమయాలోన , రోజులోన  ఎకుా వ మంద 

స్మబబ ంద మోహరించబడత్యర్ల. కంటీ భాషా అవసరాలకు తోడు డటానికి వీలైనంత ఎకాు వ మంద 

దా భాషా ఎనిా కల అధికార్లలను నియమించే డ్రపయతా ం జర్లగుతుంద. 

ఎలెస్ట్క్లర ానిక్ పోల్ బుక్్  (ఈ -పోల్ బుక్్ ) 

VCA డ్రకింర మ్నర్లు లను సమర నావంతంగా అము చేయానికి, ఓటు సంటర్ట ు ఈ- పోల్ బుక్ లతో 

నవీకరించబడత్యయి20. ఓటు సంటర్ట ు మరియు ROV ఎలక్షన్ ఇనఫ ర్ది షన్ మేనేజ్ మెంట్ స్మసమ్్ 

(EIMS) మధయ  సురక్షితమైన ఎలస్ట్క్ానిక్ కమ్యయ నికషన్ ను నిరిారించానికి ఉపయోగంచే ఎలస్ట్క్ానిక్ 

హార్ట ు వేర్ట మరియు ాఫ్ ్వేర్ట ల కలయిక ఈ-పోల్ బుక్. ROV EIMS అపుు డ్య ఓట్ కాల్ కు సమ్నచారానిా  

తెలియజేసుతంద. ఓట్ కాల్ అనేద కండ్రదీకృత రాస్ట్షవ్ాయ ప త ఓటర్ల నమోదు డేటాబేస్ , ఇద కంటీ ఎనిా కల 

నిరా హణ వయ వసనాు మరియు దదిుబ్యటు మరియు పునరావాస శాఖ, డ్రపజారోగయ  శాఖ మరియు మోటార్ల 

వాహలల విభాగం వంట ఇతర రాస్ట్ష ్వయ వసనాలతో సమ్నచారం పరసు రం అందంచుకోవడం మరియు 

సమ్నచారానిా  మ్నరిు డ్మ చేసుతంద. ఈ డ్రకొతత VCA ాంకతికత లయ ప్ టాప్ లేద్వ టాబ్లనట్ లో పనిచేసుతంద, 

కానీ “కఠినం చేయబడ్మ ఉంటుంద”; అంటే, ROV ఆమోదంచిన ఈ- పోల్ బుక్ ాఫ్ ్వేర్ట మ్నడ్రతమే 

పరికరంలో పనిచేయగలదు. 

ఈ-పోల్ బుక్్  లో రిజిసర్్ట ు ఓటర న ఎలస్ట్క్ానిక్ జాబ్లత్య (రోసర్్ట ఇండ్జక్్ ) ఉంద, ద్వనిని ఓటు కండ్రద్వలకు 

పంించి, ఉపయోగంచుకోవచుు . రోసర్్ట ఇండ్జక్్  ఎనిా కలలో ఓటు వేయానికి అర ుత ఉనా  అనిా  

నమోదత ఓటర న అధికారిక జాబ్లత్య.డబుల్ ఓటంగ్ ను నిరోధించానికి బ్యయ లెట్ ను సీా కరించానికి 
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మరియు ఓటర్ల చరిడ్రతను నిజ సమయంలో సమీపంలో పట్ుకోవటానికి ఓటర్ల అ ర ుతను 

ధృవీకరించానికి ఇదడ్రపధానంగా ఉపయోగంచబడ్యతుంద. 

కొతత VCA మోడల్ డ్రకింర, ఈ- పోల్ బుక్ ు సురక్షితమైన లక్ చేయబడ్మన వాటర్ట డ్రపూఫ్ కస్ లో 

నిరా హంచబడత్యయి, సురక్షితమైన దా తీయ లక్ కజ్ లోపల కఠినమైన లక్ తో, రోజువారీ నిలా  కోసం 

స్మబబ ందకి కీ యాక్స్ స్ తో ఉంచబడత్యయి. ఆపర్దటంగ్ సమయంలో, ఈ యూనిటనలో నిలా  చేయబడ్మన 

డేటా నిరంతరం నవీకరించబడ్యతుంద. సురక్షిత కనడ్ సరా ర్ట కు సురక్షిత కనెక్షన్ ను ఉపయోగంచి 

అధికారం కలిగన వినియోగద్వర్లలను మ్నడ్రతమే లగన్ చేయానికి అనుమతించే వినియోగద్వర్ల 

డ్రపాపయ తతో ఈ-పోల్ బుక్ ు డ్రపోడ్రగామ్ చేయబడత్యయి. ఈ కనడ్ సరా ర్ట ఓటర్ల డేటాకు ఏదైల 

నవీకరణలను డ్రపారం చేయానికి డేటాబేస్ మరియు ROV ఎనిా కల సమ్నచార నిరా హణ వయ వసనాకు 

కనెక్షన్ ను నిరా హసుతంద. ఈ-పోల్ బుక్్  లో ఓటర్ల డేటా భ్డ్రరత గురించి మరింత సమ్నచారం ప్లర్ట ే2 

లోని ఓటాంగ్ సకూయ రిటీ విభాగాంలో చూడవచ్చు : ఓటర్ల విరయ  మరియు సౌలభ్య త్య డ్రపణాళిక. 

ప్లర్ల, చిర్లలమ్న, పుటన్ త్యదీ, ఇషప్డే భాష, పారీ ్డ్రపాధానయ త, ఆవరణ మరియు మెయిల్-ద్వా రా-ఓటు 

 స్మనాతితో సహా ఓటర్ల నమోదు డేటాను ధృవీకరించానికి ఈ-పోల్ బుక్ ు ఉపయోగంచబడత్యయి. ఇంకా, 

ఈ-పోల్ బుక్ ు ఈ డ్రకింద ఓటర్ల సమ్నచారానిా  ఎపుు డ్య నిలా  చేయవు: స్ట్డ్వవింగ్ లైసన్్  నంబర్ట లేద్వ 

ఏదైల ామ్నజిక భ్డ్రరత్య నంబర్ట  సూచన. ఈ-పోల్ బుక్ ు నిజ-సమయ శోధన మరియు ఓటర్ల స్మనాతి 

సమ్నచారానిా  అంద తాయి; మఖయ ంగా, ఓటర్లన మరియు ROV ఎనిా కల అధికార్లలకు మెర్లగైన ఓటంగ్ 

అనుభ్వానిా  అంద తాయి.  

ఔట్ రీచ్ 

డ్రపజా సాండ్రపదిాంపు  

ఎలక్షన్ అడి్మ నిస్ట్రష్న్ పానన్ (EAP) డ్రపడ్రకియలో కుపుకొనిపోయే డ్రపయతా ంలో, Santa Clara కంటీ 

పనాె ండ్య (12) బహరంగ సండ్రపదంపుల సమ్నవేశాలను ఈ డ్రకింద విధంగా నిరా హంచింద: 

• ాధారణ డ్రపజలతో రెండ్య (2) సమ్నవేశాు: 

ాధారణ 

జూన్ 12, 2019 

2:00-3:30pm 

శాంటా కానరా కంటీ ామ్నజిక రవు 

రూమ్  116 

379 Tomkins Ct. 
Gilroy, CA 95020 

ాధారణ 

జూలై 13, 2019 

1:00-2:30pm 

ఓటర న రిజిస్ట్ా్ర్ట 

ఆడ్మటోరియం 

1555 Berger Dr., Bldg 2 
San Jose, CA 95112 

 

• డ్రపాపయ త సమసయ ల గురించి డ్రపజలతో రెండ్య (2) సమ్నవేశాు: 

సౌలభ్య ం 

జూన్ 13, 2019 

5:00- 7:00pm 

కంటీ డ్రపభ్యతా  కండ్రరం 

రూమ్ 157 

70 W. Hedding St. 
San Jose, CA 95110 

సౌలభ్య ం 

జూలై 10, 2019 

11:00am-12:30pm 

స్మలికాన్ వాయ లీ ఇండ్మప్ండ్జంట్ లివింగ్ 

సంటర్ట 

బోర్టు రూమ్ 

25 N. 14th St. Suite 1000 
San Jose, CA 95112 

 

• భాష డ్రపాపయ త సమసయ లతో కంటీ లక్షయ  భాషా సంఘాల నుండ్మ డ్రపజలతో ఎనిమిద (8) సమ్నవేశాు: 



 

వియతా మీస్ 

జూన్ 17, 2019 

6:30-8:00pm 

టలీన ాన్ హోర డ్రబ్యంచ్ లైడ్రబరీ 

కమ్యయ నిటీ రూమ్ 

880 Tully Rd. 
San Jose, CA 95111 

ఖ్మి ర్ట 

జూన్ 18, 2019 

5:30-7:00pm 

కంటీ డ్రపభ్యతా  కండ్రరం 

రూమ్ 157 

70 W. Hedding St. 
San Jose, CA 95110 

టాగాలగ్ 

జూన్ 21, 2019 

4:30-6:00pm 

మిలిు టాస్ లైడ్రబరీ 

ఆడ్మటోరియం 

160 N. మెయిన్ స్ట్సీట్్ 

Milpitas, CA 95035 

ుా నిష్ 

జూన్ 24, 2019 

4:00-5:30pm 

మేఫెయిర్ట కమ్యయ నిటీ సంటర్ట 

లింకన్ రూమ్  

2039 కామేరర్ట అవెన్యయ   

San Jose, CA 95116 

చైనీస్ 

జూన్ 25, 2019 

5:30-7:00pm 

కిా న్ లన్ కమ్యయ నిటీ సంటర్ట 

ామ్నజిక రూమ్  

10185 N. Stelling Rd. 
Cupertino, CA 95014 

కొరియన్ 

జూన్ 27, 2019 

2:00-3:30pm 

ఓటర న రిజిస్ట్ా్ర్ట 

ఆడ్మటోరియం 

1555 Berger Dr., 
Building 2 

San Jose, CA 95112 

హందీ 

జూలై 8, 2019 

7:30-9:00pm 

భారతీయ కమ్యయ నిటీ సంటర్ట 

గీత & అశోక్ వైష్ రూమ్  

525 Los Coches St. 
Milpitas, CA 95035 

జపనీస్ 

జూలై 11, 2019 

4:30-6:00pm 

జోయ్స్  ఎలినంగన్్ డ్రబ్యంచ్ లైడ్రబరీ 

కమ్యయ నిటీ రూమ్ 

491 E. Empire St. 
San Jose, CA 95112 

 

EAP సమ్నవేశాల షెడ్యయ ల్ మరియు పబ్లనక్ నోటీసుు డ్రపతి సమ్నవేశానికి కనీసం 10 రోజుల మందు 

వెబ సైట్ లో పోస్ ్చేయబ ుాయి. Santa Clara కంటీ డ్రపభ్యతా  కండ్రరం వెుపల 70 W. Hedding Street, 

San Jose, CA 95110. వర ిపబ్లనక్ నోటీసుు పోస్ ్చేయబ ుాయి. అరనంగా, ROV సమ్నవేశాలను 

డ్రపకటంచానికి నెక్్ ా డోర్ట, ఫేస్ బుక్, టా టర్్ట మరియు ఇన్  ా ్ డ్రగామ్ లను ఉపయోగంచింద. అప్ండ్మక్్  

H, EAP అభివృదకిి సంబంధించిన సమ్నవేశాల కోసం అనిా  నోటీసులను కలిగ ఉంద. 

EAP సమ్నవేశాలలో, లక్షయ ంగా ఉనా  అంశాు: 

• సంభావయ  ఓటు కండ్రరం నాాలు 

• సంభావయ  బ్యయ లెట్ డ్రాప్-ఆఫ్ నాాలు 

• వివిధ భాషా డ్రపాపయ త అవసరాు 

• వివిధ ఓటర్ల డ్రపాపయ త అవసరాు 

• మీడ్మయా మరియు కారయ డ్రకమ్నల ద్వా రా సంఘానికి విసతరించడం కోసం సూచను 

సమ్నవేశ్ంలో అందంచిన ామడ్రగలో ఓటు సంటర్ట రిడ్రకూట్ మెంట్ ఫ్ె నయర్ట మరియు సంభావయ  ఓటు 

కండ్రద్వల కోసం సమ్నచారం మరియు సలహాలను రకరించడంలో సహాయపడటానికి సైట్ ఎంిక సరా్ద  

(అప్ండ్మక్్  I లో చూపబడ్మంద) ఉలా యి. సమ్నవేశాల నుండ్మ వచిు న అనిా  ఇన్ పుట్ ు సమ్నవేశ్పు 

మినిట్్  లో నమోదు చేయబ ుాయి (అప్ండ్మక్్  J).  



 

ఎలక్షన్ అడ్మి నిస్ట్రషేన్ పా్లన్ (EAP) అభివృదిి క్లలడ్రకమాం21 

EAP డ్రపతిపాదత డ్రాఫ్ ్ను డ్రపచురించండ్మ ఆగస్ు 16, 2019 

డ్రాఫ్ ్EAP పై 14 రోజుల పబ్లనక్ కామెంట్ వయ వధి 
ఆగస్ు 16, 2019 నుండ్మ ఆగస్ు 30, 

2019 వరకు 

డ్రాఫ్ ్EAP ని పరిగణనలోకి తీసుకోవానికి 10 రోజుల పబ్లనక్ 

హయరింగ్ నోటీసును జారీ చేయండ్మ 
ఆగస్ు 20, 2019 

మొరట పబ్లనక్ హయరింగ్ డ్రాఫ్ ్EAP ని పరిగణనలోకి 

తీసుకోవాలి 

ఆగస్ు 30, 2019 

5:30-7:30pm 
70 W. Hedding Street 
San Jose, CA 95110 

బోర్టు ఆఫ్ సూపర్ట వైజర్ట్  ఛంబర్ట్  

రెండవ పబ్లనక్ హయరింగ్ డ్రాఫ్ ్EAP ను పరిగణనలోకి 

తీసుకోవాలి 

సప్ం్బర్ట 4, 2019 

6-8pm 
70 W. Hedding Street 
San Jose, CA 95110 

బోర్టు ఆఫ్ సూపర్ట వైజర్ట్  ఛంబర్ట్  

డ్రపజా విచారణ తరాా త డ్రాఫ్ ్EAP ని సవరించే కాలం 
ఆగస్ు 30, 2019 నుంచి 

సప్ం్బర్ట 18, 2019 వరకు 

సవరించిన EAP ని అనిా  భాషలలో డ్రపచురించండ్మ అక్ోబర్ట 11, 2019 

సవరించిన EAP పై 14 రోజుల పబ్లనక్ కామెంట్ వయ వధి 
అక్ోబర్ట 11, 2019 నుంచి 

అక్ోబర్ట 25, 2019 వరకు 

తుద EAP ను సీా కరించి డ్రపచురించండ్మ నవంబర్ట 15, 2019 

EAP విరయ  మరియు ఔట్ రీచ్ భాగం ఆమోరం కోసం సడ్రకటరీ 

ఆఫ్ రట్్ కి పంపబడ్మంద 
నవంబర్ట 15, 2019 

 

పబ్లకా్ నోటీసు  

రెండ్య డ్రపతయ క్ష మెయిలర్ట ు ద్వా రా, ఓటర నంరరికీ మెయిల్-దా్వ రా-ఓటు బ్యయ లెట్ అందుతుంరని 

డ్రపజలకు తెలియజేయబడ్యతుంద. నోటీసుు ఓటర నకు అనిా  మెయిల్ బ్యయ లెట్ ఎనిా కు 

నిరా హంచబడ్యతులా యని తెలియజే తాయి మరియు ఓటర్లన తమ బ్యయ లెట్ ను మ్యడ్య మ్నరాాలోన : 

మెయిల్ ద్వా రా (తపాల చెలినంచినద), ఏదైల బ్యయ లెట్ డ్రాప్-ఆఫ్ డ్రపదేశ్ంలో లేద్వ ఏదైల ఓటు కంటీ 

కండ్రరంలో వేయవచుు . ఓటర్లన సంటర్ట ు మరియు బ్యయ లెట్ డ్రాప్-ఆఫ్ నాాలు తెరిచే త్యదీు, 

 ా నా లు, గంటలను ఓటర్లన యాక్స్ స్ చేయగల లింక్ తో పాటు, సౌలభ్య కరమైన ఫారాి ట్ లో మెయిల్-

ద్వా రా-ఓటును అభ్య రి నాంచాని గడ్యవు కూా ఇంగ నష్  కానీ ఎనిమిద భాషలలో ఒక భాషలోని ఈ 

నోటీసులలో ఉంటాయి. డ్వరెక్ ్మెయిలర్ట  లోన  అందంచబడు అరనపు సమ్నచారం: నివాస ధృవీకరణ 

మరియు ఓటర్ట సమ్నచార ధృవీకరణ, బ్లజినెస్ రిప్్ న మెయిల్, మఖయ మైన ఓట్ సంటర్ట సమ్నచారం, 

కంటీ మరియు రట్్ ఓటర్ట ఇనఫ ర్ది షన్ గైడ్ వివరాు, మరియు ప్లర్ల మరియు/లేద్వ పారీ ్అఫిలియేషన్ 

 
21 కాలకిమం ఒక అంచనా మర్నయు మారపుకు లోబడి ఉంటలంద . 



 

అప్ డేట్ చేయానికి సంబంధించిన ఆదేశాు. నోటీసుు ఓటర నకు ROV వెబ సైట్, ఫోన్ నంబర్లన, (866) 

430-VOTE నుంచి సహాయం కోరానికి టోల్ డ్రీ హాట్ లైన్ లింక్ ను కూా అంద తాయి. 

మొరట సట్ డ్వరెక్ ్మెయిలర్ట్  ఎనిా కలకు సుమ్నర్ల 90 రోజుల మందు మెయిల్ చేయబడ్యతుంద (E-

90) తర్లవాత తదుపరి సట్ ఎనాి కలకు సుమ్నర్ల 29 రోజుల మందు మెయిల్ చేయబడ్యతుంద (E-29).  

ఎనిా కల కోడ్ కు అవసరమైన రెండ్య డ్వరెక్ ్మెయిలర్ట లతో పాటు, ROV కూా ఆలసయ ంగా నమోదు 

చేసుకునా  మరియు కంటీ ఓటర్ట ఇనఫ ర్ది షన్ గైడ్ అందుకోని ఓటర న కోసం మ్యడవ మెయిలర్ట ను స్మరంి 

చేసోతంద. ఈ సట్ డ్వరెక్ ్మెయిలర్ట్  ఎనిా కలకు సుమ్నర్ల 15 నుంచి 10 రోజుల మందు మెయిల్ 

చేయబడ్యతుంద. VCAకు సంబంధించిన అనిా  పబ్లనక్ నోటీసుు మరియు సమ్నచారం ROV వెబ సైట్ పై 

యాక్్స స్ చేసుకునే ఫారెి ట్ లో పోస్ ్చేయబడ్యతుంద. 

లాంగా్వ జ్ యాక్స్ సబ్లలిటీ మరియు ఓటాంగ్ యాక్స్ సబ్లలిటీ అడా్వ జరీ కమిటీ  

Santa Clara కంటీ ఓటర న రిజిస్ట్ా్ర్ట (ROV) అంతరతా డ్రపడ్రకియ అభివృద,ి వాటాద్వర్ల మరియు పబ్లనక్ 

ఇన్ పుట్  సమనా య డ్రపడ్రకియ ద్వా రా మరియు ఓటర్్ట  ఛాయస్ యాక్ ్(VCA) ను సీా కరించిన కంటీల 

నుండ్మ వచిు న అభిడ్రపాయాల ద్వా రా రెండ్య సలహా కమిటీలను ఏరాు టు చేస్మంద. మొరట కమిటీ 

లంగా్వ జ్ యాక్్స సబ్లలిటీ ఎడా్వ జరీ కమిటీ (LAAC), ఇద ఓటు కండ్రరం మోడల్ డ్రపధానంగా ఇంగ నష్ 

కాకుంా ఇతర భాష మ్నటాన డే ఓటర నకు మెర్లగైన రవలందంచే మ్నరాాలపై మైలరిటీ భాషా వరాాల నుండ్మ 

ఇన్ పుట్ ను కోర్లతుంద. రెండవ కమిటీ ఓటంగ్ యాక్్స సబ్లలిటీ ఎడా్వ జరీ కమిటీ(VAAC), ఇద ఓటర్లన వారి 

ఓటంగ్ అవసరాు మరియు ఆందోళనలను పరిషా రించానికి, సీనియర్లన లేద్వ వైకలయ ునా  ఓటర న 

వంట వారి సౌలభ్య త్య సమసయ లను గురించి ఓటర న ఇన్ పుటనను కోర్లతుంద. 

ఈ కమిటీలకు సభ్య తా ం లభాప్లక్షలేని మరియు సమ్నజ-ఆధారిత సంసనాల నుండ్మ Santa Clara కంటీ 

మనిస్మపాలిటీల వరకు వివిధ పరిచయాల నెట్ వరిా ంగ్ మరియు సహకారం ద్వా రా పాలొనగనేదగా 

ఉంటుంద. LAAC మరియు VAAC మొరట సమ్నవేశాు కమిటీు ఏరాు టు చేయానికి మరియు డ్రపతి 

కమిటీ లక్ష్యయ లను నిర ణయించానికి ఉపయోగంచబ ుాయి. డ్రపతి కమిటీ మొరట కొనిా  సమ్నవేశాల త్యదీ, 

సమయం మరియు నాాలు డ్రకింర ఉలా యి: 

లాంగా్వ జ్ యాక్స్ సబ్లలిటీ అడా్వ జరీ కమిటీ (LAAC) 

తేదీ  ా నా నాం సమయాం 

జూన్ 5, 2019 
లభాప్లక్ష లేని సోడ్రబ్యటో సంటర్ట 

1400 Parkmoor Ave., San Jose, CA 95126 
3:00 – 5:00pm 

జూన్ 19, 2019 
లభాప్లక్ష లేని సోడ్రబ్యటో సంటర్ట 

1400 Parkmoor Ave., San Jose, CA 95126 
3:00 – 5:00pm 

జూలై 17, 2019 
లభాప్లక్ష లేని సోడ్రబ్యటో సంటర్ట 

1400 Parkmoor Ave., San Jose, CA 95126 
2:00 – 4:00pm 

 

లాంగా్వ జ్ యాక్స్ సబ్లలిటీ ఎడా్వ జరీ కమిటీ (LAAC) 

తేదీ  ా నా నాం సమయాం 



 

జూన్ 7, 2019 
ROV ఆడ్మటోరియం 

1555 Berger Dr. Bldg. 2, San Jose, CA 95112  
3:00 – 5:00pm 

జూన్ 18, 2019 
ROV ఆడ్మటోరియం 

1555 Berger Dr. Bldg. 2, San Jose, CA 95112 
3:00 – 5:00pm 

జూలై 16, 2019 

స్మలికాన్ వాయ లీ ఇండ్మప్ండ్జంట్ లివింగ్ సంటర్ట  

బోర్టు రూమ్ 

25 N. 14th St., Suite 1000, San Jose, CA 95112 

10:00am – 

12:00pm 

 

అనిా  LAAC మరియు VAAC సమ్నవేశాల జాబ్లత్య ROV వెబ సైట్ www.sccvote.org/voterschoiceలో 

పోస్ ్చేయబడ్యతుంద మరియు నిరా హంచబడ్యతుంద. LAAC సమ్నవేశ్ ఎజంా మరియు మినిట్్  

అప్ండ్మక్్  K లో చూడవచుు  మరియు VAAC సమ్నవేశ్ ఎజంా మరియు మినిట్్  అప్ండ్మక్్  L లో 

ఉలా యి. 

  

file:///C:/Users/shelby.galaviz/www.sccvote.org/voterschoice


 

ప్లర్ట ే2 - ఓటర్ట ఎడ్యయ కేషన్ అాండ్ ఔడ్రటీచ్ పా్లన్ 
VCA ను అము చేర ఏ కంటీ అయిల ఓటర్ట్  ఛాయస్ యాక్(్VCA), VCA నిబంధనల గురించి 

ఓటర నకు తెలియజేర ఓటర్ల విరయ  మరియు ఔడ్రటీచ్ డ్రపణాళికను కూా అము చేసుతంద. మరింత 

డ్రపత్యయ కంగా, ఈ చటం్ డ్రపాథమికంగా ఇంగ నష్ కాకుంా ఇతర భాషమ్నటాన డే ఓటర నకు, అలగ్వ వైకలయ ం 

ఉనా  ఓటర్లన, అందుబ్యటులో ఉనా  రవలపై కమ్యయ నిటీలకు అవగాహన కలిు ంచానికి కూా లక్షిత 

అవుట్ రీచ్ ను ఆదేశిసుతంద.  

Santa Clara కంటీ ఓటర న రిజిస్ట్ా్ర్ట (ROV) ఇపు టక ఉనా  ఔడ్రటీచ్ బృంరం మరియు కారయ డ్రకమ్ననిా  కలిగ 

ఉంద మరియు సమ్నజ ఉనికిని కొనాగంచానికి, అలగ్వ ఓటర్ల నమోదు రవలను మరియు ాధారణ 

ఓటర్ల విరయ ను అందంచానికి ఏాద పడవుల అనేక కారయ డ్రకమ్నలకు హాజరవుత్యర్ల. EAP ఈ ఓటర్ట 

ఎడ్యయ కషన్ అండ్ అవుట్ రీచ్ సక్షన్, ROV వారి డ్రపసుతత అవుట్ రీచ్ విధాలలను ఎల 

ఉపయోగంచుకోగలరనే ద్వనికి, VCA గురించి డ్రపజలకు అవగాహన కలిు ంచడం కొరకు కమ్యయ నిటీలను 

చేర్లకోవానికి కొతత మ్నరాాలను జోడ్మసుతంద. కమ్యయ నిటీ భాగాా మ్నయ నిా  ప్ంచడం, పర భాగాా మయ  

అవకాశాలను విసతరించడం మరియు ఓటు కండ్రరం మోడల్ తో ఓటర్ల అనుభ్వానిా  మెర్లగుపరచడం 

అనే లక్షయ ంతో ఔట్ రీచ్ కారయ కలపాు రూపందంచబడత్యయి. 

సక్షన్ 1: ఓటర్ల క్లాంటాక్ ే- జనరల్ 

గతంలో ROV హాజరైన మరియు నిరా హంచిన ఈవెంట్ లకు అరనంగా, కంటీ డ్జమోడ్రగాఫిక్్  లో 

ాధయ మైనంత వరకు మరింత ఓటర్ట ఎడ్యయ కషన్ మరియు అవుట్ రీచ్ ను కవర్ట చేయానికి పానన్ 

చేయబడ్మంద. చారిడ్రత్యతి కంగా తకుా వ జలభా ఉనా  సంఘాలను చేర్లకోవానికి డ్రపణాళికు 

ఉలా యి. 

ROV  పానన్ చేర కమ్యయ నిటీలోన  కొనిా  సీనియర్ట కమ్యయ నిటీు, జాతి/భాషా కమ్యయ నిటీు, యూత్ 

కమ్యయ నిటీు, విద్వయ రి నా సంఘాు, అండర్ట సర్టా  డ్ కమ్యయ నిటీు, మరియు పర్లగు డ్రగూపులను కలిగ 

ఉంటాయి. ROV తమ కమ్యయ నిటీలకు అందంచే పని మరియు ROV అవుట్ రీచ్ టీమ్ ఏవిధంగా 

పాలాొనగలదో తెుసుకోవడం కొరకు 100 కు పైగా కమ్యయ నిటీ ఆధారిత ఆరనాైజేషన్ లను (CBOs) 

నిమగా ం చేయాలని కూా ROV  పానన్ చేసోతంద. విజయవంతమైన ఓటర్ల విద్వయ  కారయ డ్రకమ్ననిా  

నిరిారించానికి CBOs మరియు అనిా  వరాాలతో కలిస్మ పనిచేయడమే లక్షయ ం. 

మీడ్మయా వాడకాం 

ROV ఓటు కండ్రరం మోడల్, మెయిల్-ద్వా రా-ఓటు డ్రపడ్రకియ, డ్రపారంభ్ ఓటంగ్ ఎంికు మరియు వేసవి 

చివరోన లేద్వ 2019 చివరోన డ్రపారంభ్మయేయ  మీడ్మయా డ్రపచారంలో ఓటు కండ్రరంలో పనిచేర అవకాశాల 

గురించి సమ్నచారానిా  అందసుతంద. ఎనాి కల నమ్యలలో రాబోయే మ్నర్లు పై డ్రపజలకు అవగాహన 

కలిు ంచే డ్రపయతా ంలో ఈ డ్రపచారం గణనీయమైన ప్ట్ుబడ్మని సూచిసుతంద మరియు ROV చరిడ్రతలో 

చేపటన్ అతిప్ర ిడ్రపకటన కారయ డ్రకమ్ననికి డ్రపాతినిధయ ం వహసుతంద. మీడ్మయా సంసనాు ఈ డ్రకింద వాటని 

కలిగ ఉంటాయి, కానీ వీటకి పరిమితం కావు: 

 

1.  ా నా నిక టలివిజన్ మరియు కమ్యయ నిటీ కబుల్ రష్నున 

a. కాంకాస్ ్

b. యూనివిజన్ 

c. టలిమండో 

d. నమరత టవి 

e. డ్రకాస్మంగ్ టవి 



 

2. వారాతపడ్రతికు (డ్రపాంతీయ మరియు ామ్నజిక) 

a. ర మెరూా య రీ న్యయ స్ 

b. మెడ్రటో 

c. మోరాాన్ హల్ టైమ్్  

d. గడ్రలయ్స డ్మ ుా చ్ 

e. ఎల్ అబరరా ార్ట 

f. ఎపక్ టైమ్్  

g. ఇండ్మయా వెస్ ్

h. కొరియా టైమ్్  

i. నిచి బై వీకీ న 

j. ఫిలిపీు న్ న్యయ స్ 

k. శాన్ జోస్ రట్్ ుా రన్్ డ్వలీ 

l.  Santa Clara యూనివరి్ టీ న్యయ స్ ప్లపర్ట 

m.  ా ్ న్ ఫోర్ట ు డ్వలీ 

n. వియత్యా ం డ్వలీ 

o. వరల్ు జరా ల్ 

p. ఎన్ & ఆర్ట 

q. చైల డ్రప్స్ 

r. జ వీకీ న 

s. ాు ట్ లైట్ 

t. బేసోు  మ్నగజైన్ 

u. డ్వలీ పోస్ ్

v. ఇండ్మయా కరెంట్ 

3. ర్దడ్మయో 

a. KBAY/KEZR 
b. KFOX 
c. KRTY/KLIV 

d. సౌండ్ ఆఫ్ హోప్ 

e. స్మంగ్ టావ్ 

f. యూనివిజన్ 

g. వియెన్ థావ్ 

h. సలీల రోడ్రడ్మగెజ్ 

i. చైల డ్రప్స్ 

j. ర్దడ్మయో జింరగీ 

4. ROV మరియు కంటీ కోసం సోషల్ మీడ్మయా మరియు వెబ సైటన ఉపయోగం 

a. ROV Facebook ప్లజీ: https://www.facebook.com/sccvote 

b. కంటీ Facebook ప్లజీ: https://www.facebook.com/county.of.santa.clara 
c. ROV Twitter: https://twitter.com/sccvote  

d. కంటీ Twitter: https://twitter.com/SCCgov  

e. ROV Instagram: www.instagram.com/sccvote 

f. Nextdoor యాప్: (కమ్యయ నికషన్ మరియు మీడ్మయా Santa Clara కంటీ కోసం శోధించండ్మ) 

g. కంటీ న్యయ స్ లెటర్ట చంద్వ జాబ్లత్యు  

5. ROV YouTube: https://www.youtube.com/sccvote  
6. వాయ లీ డ్రటాన్్  పోర్దష్న్ అథారిటీ బస్ు లోన  పబ్లనక్ డ్రటాని్ ట్ మెరజింగ్ 

7. Santa Clara కంటీలో ఉనా  డ్రపధాన లీగ్ సోు ర్ట ్్  డ్రఫాంచైజీల ద్వా రా డ్రపకటను 

https://www.facebook.com/sccvote
https://www.facebook.com/county.of.santa.clara
https://twitter.com/sccvote
https://twitter.com/SCCgov
https://www.youtube.com/sccvote


 

8. డ్మపార్ట ్మెంట్ ఆఫ్ మోటార్ట వేహకల్్  డ్రబ్యంచీ ఆీసులోన  టలివిజన్ మ్ననిటర్ట యాడ్యన 

9. కమ్యయ నిటీ భాగాా ము, వికలంగుల ానుకూల విధాలలను కోర్ద సంసనాు, ఎనుా కోబడ్మన 

అధికార్లు, డ్రపత్యయ క జిలను, పాఠశాల జిలను, సమ్నజ-ఆధారిత సంసనాు మరియు విశాా స 

ఆధారిత సంసనాు వంట సమ్యహాలతో మెటీరియల్ పంచుకోవడం 

10. అందుబ్యటులో ఉనా  అవుట్ లెటనలో డ్రపకటనల డ్రపచారానికి అనుబంధంగా, పూరకంగా 

పనిచేయానికి పబ్లనక్ సరాీ స్ అనౌన్ె ి ంట్్  (PSAs) ఉపయోగంచబడత్యయి. ఈ PSAs VCA 

గురించి ాధారణ సమ్నచారం, VCA గురించి భాష-నిరిషి ్సమ్నచారం మరియు టోల్ డ్రీ లంగా్వ జ్ 

ాయం హాట్ లైన్ మరియు ఓటు కండ్రద్వలలోని సౌలభ్య త్యపరమైన ఎంికు మరియు రిమోట్ 

యాక్్స స్ చేయగల మెయిల్-ద్వా రా-ఓటుతో కూడ్మన అంశాలను కవర్ట చేసుతంద. 

 

రాబోయే ఎనిా కల గురించి ఓటర నకు తెలియజేయానికి ROV ఆడ్మయో మరియు విజువల్ మీడ్మయాను 

కూా యాక్్స స్ చేయగల ఫారాి టనలో విసతృతంగా పంిణీ చేసుతంద. వికలంగులైన ఓటర్లన, చెవిటవార్ల 

లేద్వ వినేవార్ల, మరియు అంధుు లేద్వ రృష్ ్లోపం ఉనా  ఓటర్లన సహా అనిా  కంటీ ఓటర నను 

చేర్లకోవడమే లక్షయ ం.  

కమ్యయ నిటీ ఉనికి డ్రపణాళిక మరియు ఓటర్ల విరయ  మెటీరియల్్  

ROV ఏాద పడవుల వంరలద సంఘ కారయ డ్రకమ్నలలో నిరంతరం పాలాొంటుంద. ఎనాి కు ఎల 

నిరా హంచబడ్యతులా యో ఓటర నకు తెలియజేయానికి, VCA సమ్నచారం వివిధ కారయ డ్రకమ్నలకు 

జోడ్మంచబడ్యతోంద. కొతత ఓటంగ్ మోడల్ గురించి వారి సంఘాలకు ఎల ఉతతమంగా తెలియజేయాలనే 

ద్వనిపై ROV కూా CBOsతో చుర్లకుగా పనిచేసోతంద. ఓటర్ల విరయ ను సులభ్తరం చేయానికి బోధల 

ామడ్రగ మరియు స్మబబ ందని అందుబ్యటులో ఉంచార్ల.  

రాబోయే ఓటు కండ్రరం మోడల్ గురించి తెలిస్మన మరియు డ్రకిందవాట వంట మరింత 

తెుసుకోవాలనుకునే సంసనాలకు ఇపు టక డ్రపరరశ ను ఇవా బ ుాయి: 

• లీగ్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఓటర్ట్   కుపరిన్ో-సనీా వేల్  

• లీగ్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఓటర్ట్  మంటైన్ వ్యయ -లస్ ఆల్ోస్  

• డ్జమోడ్రకాటక్ 21వ సంచరీ క నబ 

• మహళా పాలసీ కారాయ లయం 

• సౌత్ కంటీ డ్జమొడ్రకాటక్ క నబ  

• అలి డ్జన్ వాయ లీ కమ్యయ నిటీ అసోస్మయేషన్  

• శాంటా కానరా కంటీ బోర్ట ు ఆఫ్ ఎడ్యయ కషన్  

• API జస్మస్్ కోలేషన్ 

• మహళా సమ్ననతా  2020 లీడర్ట ష్ప్ కని్ ల్  

• స్మలికాన్ వాయ లీ కమ్యయ నిటీ ఫండేషన్ (SVCF) మరియు స్మలికాన్ వాయ లీ కని్ ల్ ఆఫ్ లన్ డ్రపాఫిట్్  

(SVCN) కమ్యయ నిటీ ఎంగ్వజ్ మెంట్ లంచ్  

• ఆరు ర్ట ు స్మటీ ఇండ్మవిజబుల్  

• సండ్రపద్వయేతర సబ్లరక్ులోన  బ్యలికు ాధించడం  

• CalWORKs ఉపాధి సరాీ సస్ ఆీసు  

ఒక VCA కిక్-ఆఫ్ సమ్నవేశ్ం జరిగంద మరియు మపైు  కంటే ఎకుా వ CBOు హాజరయాయ ర్ల, వార్ల 

వివిధ మ్నరాాలోన  ROVకి సహాయం చేయానికి ఆసకి త కనప ుా ర్ల. ఓట్ సంటర్ట మోడల్ పై ROV కంటీకి 

అవగాహన కలిు ంచడంలో ఆసకి త ఉనా  అనిా  CBOలకు శిక్షణ అందంచడం అనేద ROV లక్షయ ం. 



 

ఇద రాసుతనా పు టకి ఇతర ామ్నజిక భాగాా మయ  కారయ డ్రకమ్ను డ్రపసుతత డ్రపణాళిక డ్రపడ్రకియలో ఉలా యి. 

ఈలోగా, ఓటు కండ్రరం రిడ్రకూట్ మెంట్ ఫ్ె నయర్ట్  మరియు VCA డ్రప్జంటేషనన వంట డ్రపజా మెటీరియల్ ను 

అభివృద ిచేయానికి ROV కొనాగుతోంద, అనిా  సంసనాలకు మరియు వారి సా ంత వరాాలకు విరయ ను 

అందంచానికి ఆసకి త ఉనా  వయ కుతలకు పంిణీ చేయబడ్యతుంద. కమ్యయ నిటీ ఔడ్రటీచ్ డ్రపణాళిక గురించి 

మరినిా  వివరాలను అప్ండ్మక్్  M లో చూడవచుు . 

డ్వరెక్ ేమెయిలర్ట  ుు 

రాబోయే ఎనిా కల గురించి ఓటర నకు తెలియజేయానికి మరియు టోల్ డ్రీ ఓటర్ల సహాయ హాట్ లైన్ 

(866) 430-VOTEను డ్రపోత్ హంచానికి ROV శాంటా కానరా కంటీలోని డ్రపతి నమోదత ఓటర్లను రెండ్య 

(2) వేరా్ద ర్ల మెయిలింగ్్  తో సండ్రపదసుతంద. మెయిలింగ్ ు ఓటర నకు కొతత ఎనాి కల నమ్యల, రాబోయే 

ఎనిా కు, ఈ మ్నర్లు ల గురించి మరింత సమ్నచారం పంరగల సమ్నచారం మరియు ఓటర న సంటర్ట ు 

మరియు బ్యయ లెట్ డ్రాప్-ఆఫ్ నాాలు తెరిచి ఉండే త్యదీు,  ా నా లు మరియు గంటలను ఓటర్లన 

యాక్్స స్ చేయగల లింక్ ను అందసుతంద. డ్రపతయ క్ష మెయిలర్ట ులో అందంచిన అరనపు సమ్నచారం 

రెస్మడ్జనీ్  నిరిారణ మరియు ఓటర్ల సమ్నచార ధృవీకరణ, వాయ పార డ్రపతుయ తతర మెయిల్, మఖయ మైన ఓటు 

కండ్రరం సమ్నచారం, కంటీ మరియు రాస్ట్ష ్ఓటర్ల సమ్నచార గైడ్ వివరాు, ప్లర్ల మరియు / లేద్వ పారీ ్

అప్ండ్మక్్  ను నవీకరించే సూచను ఉంటాయి. మ్యడవ మెయిలర్ట ఆలసయ ంగా నమోదు చేస్మన ఓటర నకు 

ఉంటుంద మరియు కంటీ ఓటర్ల సమ్నచార మ్నరరారిశ ని అందుకోర్ల. మగాుర్ల మెయిలర్ట ులో ఒకరికి 

రెస్మడ్జనీ్  పాయ నెల్ ఉంటుంద, ఓటర్లన తమ ఓటర్ల రికార్లుపై నిరిషి ్సమ్నచారానిా  నవీకరించానికి 

అనుమతిసుతంద. 

ఓటర్ట ఎడ్యయ కేషన్ రిసోర్ె స్ ఆన్ ROV వెబ సైట్ 

ఓటర్ట ఛాయిస్ యాక్ ్సమ్నచారంతో సహా అనిా  ROV అవుట్ రీచ్ ఓటర్ట ఎడ్యయ కషన్ మెటీరియల్్  ROV 

వెబ సైట్ లో ఎలస్ట్క్ానిక్ ఫారెి ట్ లో లభ్య ం అవుత్యయి. మ్నరిు  2020 అధయ క్ష డ్రపాథమిక ఎనిా కలకు 

మందు, ROV వెబ సైట్ కింద సమ్నచారానిా  కలిగ ఉంటుంద: 

• VCA గురించి ాధారణ సమ్నచారం 

• ఓటు సంటర్ట మరియు బ్యయ లెట్ డ్రాప్ బ్యక్్  నాా లు మరియు గంటు 

• ROV టోల్ డ్రీ ఓటర్ల హాట్ లైన్ సహాయం 

• EAP ాకుయ మెంట్ 

• VCA డ్రపచార మెటీరియల్ 

• VCA ఎడ్యయ కషనల్ వీడ్మయోు మరియు డ్రపజంటేషన్ ు 

• అవుట్ రీచ్ మరియు వర్టా  షాప్ షెడ్యయ ల్్  

• VCA- సంబంధిత మ్నయ ప్్  

 

సక్షన్ 2: ఓటర్ల క్లాంటాక్ ే- లాంగా్వ జ్ మైలురిటీ కమ్యయ నిటీ  

ఓటు కండ్రర నమ్యల డ్రపాథమికంగా ఇంగ నష్ కాకుంా ఇతర భాషమ్నటాన డే ఓటర నకు మెర్లగైన 

రవలందంచే మ్నరాాలపై మైలరిటీ భాషా కమ్యయ నిటీల నుంచి ఇన్ పుట్ కోరడం కొరకు రిజిస్ట్ా్ర్ట ఆఫ్ 

ఓటర్ట్  (ROV) లంగా్వ జ్ యాక్్స సబ్లలిటీ అడా్వ జరీ కమిటీ (LAAC)ని జూన్ 5, 2019 లడ్య ఏరాు టు 

చేస్మంద. ఈ కమిటీ ఓటు కండ్రరం నాాలు వంట వివిధ అంశాలతో పాట్ట అందంచబడే లేద్వ 

అందంచాలి్ న ీచర్లన, రవలపై అభిడ్రపాయానిా  అందసుతంద. ఈ కమిటీ 2020 ఎలక్షన్ సైకిల్్  ద్వా రా 

కమ్యయ నిటీ నుండ్మ వినానికి ఒక నిరంతర మ్నరంాగా ఉంటుంద. 

 



 

భాషాపరాంగా మైలురిటీ వరాాలను గురితాంచడాం 

శాంటా కానరా కంటీలోని నమోదత ఓటర న నుండ్మ ఇషప్డే భాషా అభ్య ర నానల ఆధారంగా భాషా మైలరిటీ 

వరాాలను గురి తంచవచుు . ఈ సమ్నచారానిా  ఉపయోగంచి, జలభా లెకా ల సమ్నచారం మరియు 

బహరంగంగా లభించే ఇతర జలభా సమ్నచారంతో కలిి, ROV డ్రపధాన భాషా డ్రపాంత్యల మ్నయ ప్ ను 

సృష్ం్చింద. డ్రపణాళికాబరమిైన ఓటర్ల విరయ  మరియు ఔట్ రీచ్ లో భాగంగా ఈ డ్రపదేశాలను లక్షయ ంగా 

చేసుకోవానికి ఔట్ రీచ్ సనా రమివుతుంద. ROV వివిధ భాషా మైలరిటీ వరాాల నుండ్మ, హాజర్ల 

కావానికి ఉపయోగపడే ఇతర ఔచ్ రీచ్ మరియు కమ్యయ నిటీ ఈవెంటనను గురి తంచానికి ఇన్ పుట్ కోసం 

డ్రపయతిా సుతంద. 

భాషా మైలురిటీ సాంఘా  రవ చేయాలి 

ROV ఇంగీ నషుతో సహా తొమిి ద (9) భాషలలో రవలను అందసుతంద. ఐదు భాషు సమ్నఖయ ంగా 

తపు నిసరి: ఇంగ నష్, చైనీస్, ుా నిష్, టాగలగ్ మరియు వియతా్య మీస్. రెండ్య భాషలను రాస్ట్షం్ 

తపు నిసరి చేస్మంద: ఖి్మ ర్ట మరియు కొరియన్. మిగలిన రెండ్య భాషు, హందీ మరియు జపనీస్, 

చారిడ్రత్యతి కంగా కంటీలో ఈ సంఘాు ఎకుా వగా ఉనా ందున ROV చేత అందంచబ ుాయి. అధికారిక 

బ్యయ లెటున, షరతులతో కూడ్మన ఓటర్ల నమోదు, త్యతా్య లిక బ్యయ లెట్ కవర్లన మరియు అనిా  ఓటు 

సంటర్ట ు మరియు అధికారిక బ్యయ లెట్ డ్రాప్-బ్యక్్  సంకత్యలనిా ఎనిమిద భాషలలో 

అందంచబడత్యయి. కంటీ ఓటర్ట ఇనఫ ర్ది షన్ గైడ్్  (CVIGs) గతంలో అము చేస్మనటునగానే ఫెడరల్ 

డ్రపభ్యతా  ఆదేశిత భాషలలో మ్నడ్రతమే అందుబ్యటులో ఉంటాయి. అరనంగా, కాంటోనీస్, ఫారీ్ , గుజరాతీ, 

నేపాలీ, పోర్లు గీస్, పంజాబీ, రషయ న్, స్మరియాక్, తమిళం, తెుగు, మరియు థాయ్స వంట ఇతర భాషు 

మరియు మ్నండలికాలకు మరతిు ఇవా ానికి దా భాషా ఓటు కండ్రరం స్మబబ ంద అందుబ్యటులో 

ఉండవచుు . నిరిషి ్భాషా సంఘాలను మ్నయ ింగ్ చేయడం మరియు లక్షయ ంగా చేసుకోవడం ఆధారంగా, 

వివిధ సమ్నజాలలో దా భాషా ఎనాి కల అధికార్లల రూపంలో తగన భాషా మరతిును ఉంచాలని ROV 

లక్షయ ంగా ప్ట్ుకుంటుంద. ఇటీవలి ఎనిా కలలో ాధయ మైనంత ఎకుా వ భాషలకు మరతిు ఇచేు  

డ్రపయతా ం ఉపయోగంచబడ్మంద, అందువలన ఈ భాషా వరాాలలో ాండ్రపద్వయ నియామకాలను 

అభ్య స్మంచడంతో పాటు, మ్నజీ ఎనిా కల అధికార్లలకు ROV చేర్లతుంద.  

భాషా మైలురిటీ వరాాల కొరకు ఓటర్ట ఎడ్యయ కేషన్ వర్టా  షాప్  

గతంలో ప్లరా్క నా  తొమిి ద (9) భాషలోన  దా భాషా ఓటర్ట ఎడ్యయ కషన్ వర్టా  షాపులను ROV అందసుతంద. ఈ 

వర్టా  షాప్ ు శాంటా కానరా కంటీలోని భాషా సంఘాలకు ఓటు కండ్రరం మోడల్ డ్రపడ్రకియ గురించి 

సమ్నచారానిా , ద్వనితో పాటుగా ప్లరా్క నబడు డ్రపతి భాషలో లభించే మెటీరియల్్ , సహాయం పంరానికి 

అవకాశానిా  కలిు  ా తయి. వర్టా  షాప్  వేదకు మరియు త్యదీలను ఎంచుకోవానికి ROV భాషా డ్రపాపయ త 

సలహా కమిటీ (LAAC) సభ్యయ ల నుండ్మ ఇన్ పుట్ లను ఉపయోగసుతంద మరియు హాజరైనవారికి మరతిు 

ఇవా ానికి అనిా  వర్టా  షాప్ లలో భాషా నిరిషి ్వాయ ఖాయ తు ఉంటార్ల. ఈ రచన డ్రపకారం, ROV అక్ోబర్ట 

2019 నుండ్మ కొరియన్ అమెరికన్ కమ్యయ నిటీ సరాీ సస్ తో దా భాషా ఓటర్ల విరయ  వర్టా  షాప్ లను 

నిరా హంచాలని యోచిసోతంద మరియు డ్రపసుతతం చైనీస్, ుా నిష్, టాగాలగ్, వియతా్య మీస్, హందీ, ఖ్మి ర్ట 

మరియు జపనీస్ భాషా సంఘాలతో వర్టా  షాప్ లను పానన్ చేర పనిలో ఉంద.  

మీడ్మయా టారెటాాంగ్ లాంగా్వ జ్ మైలురిటీ కమ్యయ నిటీల ఉపయోగాం 

వివిధ భాషా అలు సంఖాయ క వరాాల వారికి ఓట్ సంటర్ట మోడల్ మరియు ఓట్ బై మెయిల్ ఓటంగ్ గురించి 

సమ్నచారం అందంచబడ్యతుంద, అలగ్వ రిజిస్ట్ా్ర్ట ఆఫ్ ఓటర న టోల్ డ్రీ హాట్ లైన్ (866) 430-VOTE, 



 

మరియు (408) ాధారణ ఓటర్ల సమ్నచారం కోసం 299-VOTE. ఫెడరల్ డ్రపభ్యతా ం తపు నిసరి చేస్మన 

అనిా  భాషలతో అనేక భాష-నిరిషి ్మీడ్మయా సంసనాు పరపతి పందుత్యయి. మీడ్మయా అవుట్ లెట్  లోన  ఇవి 

చేరు బడత్యయి, అయిత్య దగువ ప్లరా్క నా వాటక పరిమితం కాదు. 

 

1.  ా నా నిక టలివిజన్ మరియు కమ్యయ నిటీ కబుల్  రష్నున 

a. యూనివిజన్ ( ుా నిష్) 

b. ఎపోక్ టైమ్్  (చైనీస్) 

c. టలిమండో ( ుా నిష్) 

d. నమరత (హందీ) 

e. డ్రకాస్మంగ్ టవి (ఇంగ నష్ మరియు అరనంగా 8) 

2. వారాతపడ్రతికు (డ్రపాంతీయ మరియు ామ్నజిక) 

a. ఎల్ అబ్లరరా ార్ట ( ుా నిష్) 

b. ఎపోక్ టైమ్్  (చైనీస్) 

c. ఇండ్మయా వెస్ ్(ఇంగ నష్) 

d. కొరియా టైమ్్  (కొరియన్) 

e. నిచి బే వీకీ న (జపనీస్) 

f. ఫిలిపీు న్ న్యయ స్ (టాగలగ్) 

g. వియత్యా ం డ్వలీ (వియతా మీస్) 

h. వరల్ు జరా ల్ (చైనీస్) 

i. ఎన్ & ఆర్ట (ఇంగ నష్) 

j. చైల డ్రప్స్ (చైనీస్) 

k. జవీకీ న (జపనీస్) 

l. ాు ట్ లైట్ (ఇంగ నష్) 

m. బేసోు  మ్నగజైన్ (జపనీస్) 

n. డ్వలీ పోస్ ్(ఇంగ నష్) 

o. ఇండ్మయా కరంట్్  (హందీ) 

3. ర్దడ్మయో  

a. యూనివిజన్ ( ుా నిష్) 

b. సలీల రోడ్రడ్మగెజ్( ుా నిష్) 

c. సౌండ్ ఆఫ్ హోప్ 

d. స్మంగ్ టావ్ (చైనీస్) 

e. వియెన్ థావ్ (వియతా మీస్) 

f. చైల డ్రప్స్ (చైనీస్) 

g. ర్దడ్మయో జింరగీ 

4. సోషల్ మీడ్మయా మరియు డ్మపార్ట ్మెంట్ వెబ సైట్ 

a. ROV Facebook ప్లజీ: https://www.facebook.com/sccvote 

b. కంటీ Facebook ప్లజీ: https://www.facebook.com/county.of.santa.clara 
c. ROV Twitter: https://twitter.com/sccvote  

d. కంటీ Twitter: https://twitter.com/SCCgov  

e. ROV Instagram: www.instagram.com/sccvote 

f. Nextdoor యాప్: (కమ్యయ నికషన్ మరియు మీడ్మయా Santa Clara కంటీ కోసం శోధించండ్మ) 

g. కంటీ న్యయ స్ ీ డ్ సభ్య తా  జాబ్లత్యు  

h. ROV Youtube: https://www.youtube.com/sccvote 

i. ROV వెబ సైట్: https://www.sccvote.org  

https://www.facebook.com/sccvote
https://www.facebook.com/county.of.santa.clara
https://twitter.com/sccvote
https://twitter.com/SCCgov
https://www.youtube.com/sccvote
https://www.sccvote.org/


 

5. భాషా మైలరిటీ కమ్యయ నిటీ న్యయ స్ లెటర్లన 

6. రాబోయే ఎనిా కు మరియు టోల్-డ్రీ ాయం హాట్ లైన్ గురించి మైలరిటీ భాషా వరాాలలోని 

ఓటర నకు తెలియజేయానికి పబ్లనక్ సరాీ స్ అనౌన్్  మెంట్్  (PSAs) ఉపయోగంచబడత్యయి. 

PSAs మైలరిటీ భాషా టలివిజన్, ర్దడ్మయో, వారాతపడ్రతికు మరియు ఆన్ లైన్ వనర్లల ద్వా రా 

పంిణీ చేయబడత్యయి. 

 

మీడ్మయా సమ్నచార సషననకు దా భాషా స్మబబ ందకి అందంచడం, ఓటు కండ్రద్వలలో ఉంచబడే కొతత 

ఓటంగ్ విధాలనిా  ROV డ్రపరరిశ ంచి చూప్ల డ్రపణాళికాబరమిైన బహరంగ సభ్ వంటవి భాషా మైలరిటీ 

వరాాలకు చేర్లకోవానికివునా  ఇతర అవకాశాు. 

ఎనిా కల అధిక్లర్ల  

ఓటు కండ్రరం స్మబబ ంద కూర్లు ను నిర ణయించానికి, ROV ఎనిా కల అధికార్లలను నియమిసుతంద 

(ఎనిా కల కోడ్ ద్వా రా ఎనిా కల బోర్లుుగా సూచి తార్ల)22. ఓటు కండ్రద్వల స్మబబ ంద ఎనిా కల రోజు 

మరియు ఓటు కండ్రరం పరిమ్నణం ామీపయ తపై ఆధారపడ్మ ఉంటుంద. డ్రపతి ఓటు కండ్రరంలో ఆర్ల (6) 

నుంచి పదహేను (15) ఎనిా కల అధికార్లు ఉంాలని డ్రపణాళికలో ఉంద. ఎనాి కల రోజు సమీిసుతనా  

కొదీ ిప్ర ిఓటు కండ్రద్వలకు మరియు రదీ ిసమయాలోన  ఎకుా వ మంద స్మబబ ంద మోహరించబడత్యర్ల. 

ఎనిా కల రోజుకు 10 రోజుల మందు నుండ్మ ఎనిా కల రోజుకు 4 రోజుల మందు వరకు ఓటు కండ్రద్వలలో 

కనీసం 6 మంద స్మబబ ంద ఉంటార్ల. ఎనిా కల రోజుకు 3 రోజుల మందు నుండ్మ ఎనిా కల రోజుకు 1 రోజు 

వరకు ఓటు కండ్రద్వలలో కనీసం 11 మంద స్మబబ ంద ఉంటార్ల. ఎనాి కల రోజున, డ్రపతి ఓటు కండ్రరంలో 

కనీసం 15 మంద స్మబబ ంద ఉంటార్ల. 

డ్రపతి భాషకు కనీసం ఒక ఎలక్షన్ ఆీసర్ట ను కలిగ ఉండటానికి లేద్వ కనీసం, ఆ ఓటు కండ్రరం డ్రపాంతంలో 

అతయ ంత ాధారణ భాషలకు ఒక ఎనాి కల అధికారిని కలిగ ఉండటానికి డ్రపణాళిక కూా ఉంద. ఓటర నను 

డ్రపాసస్ చేయానికి అవసరమైన నైపుణాయ లను ప్ంచానికి వీలైనంతవరకు, విభినా  వరాాల నుండ్మ 

ఓటు కండ్రరం స్మబబ ందని ROV నియమించుకుంటుంద, ఓటర నకు కూా అనువారకుడ్మగా పనిచేయానికి 

ధృవీకరించబడ్మంద. మనుపట దా భాషా ఎనిా కల అధికార్లలను సండ్రపదంచడంతో పాటు ాధారణ 

ఓప్న్-రిడ్రకూట్ మెంట్ రరఖాసుత డ్రపడ్రకియతో నియామకం డ్రపారంభ్మవుతుంద.  

సక్షన్ 3: ఓటర్ల క్లాంటాక్ ే- వైకలయ ాం ఉనా  ఓటరా్ల 

కొతత ఎనాి కల మోడల్ అతుయ తతమంగా రవలందంచే మ్నరాాలోన  వృదిుు లేద్వ వైకలయ ు ఉనా  ఓటర న 

వంట సౌలభాయ యత్యపరమైన ఆందోళనలతో ఉనా  ఓటర న నుంచి ఇన్ పుట్ పంరడం కొరకు రిజిస్ట్ా్ర్ట 

ఆఫ్ ఓటర్ట (ROV) 2019 జూన్ 7న ఓటంగ్ యాక్్స సబ్లలిటీ అడా్వ జరీ కమిటీ (VAAC)ని ఏరాు టు చేస్మంద. 

ఈ కమిటీ ఓటు కండ్రరం నాాలు వంట వివిధ అంశాలతో పాట్ట అందంచబడే లేద్వ అందంచాలి్ న 

ీచర్లన, రవలపై అభిడ్రపాయానిా  అందసుతంద. ఈ కమిటీ 2020 ఎలక్షన్ సైకిల్్  ద్వా రా కమ్యయ నిటీ 

అభిడ్రపాయాలను వినానికి ఒక నిరంతర మ్నరంాగా ఉంటుంద. 

వికలాంగ ఓటర ాఅవసరాలను గురితాంచానికి ఉపయోగిాంచే పరితు  

వికలంగ ఓటర న అవసరాలను ఎల పరిషా రిసుతలా రనే ద్వనిపై ROV నిరంతరం పరతిులను 

మెర్లగుపర్లచుకుంటుంద. అల చేయానికి, ROV లుగు (4) డ్రపాథమిక వనర్లల నుండ్మ వైకలయ ం 

ఉనా  ఓటర నకు సంబంధించిన స్మఫార్్ల లను విశ్ల నష్సుతంద: (1) వైకలయ ం ఉనా  పర్లు, (2) వైకలయ ం 
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ఉనా  ఓటర నకు మరతిు అందంచే CBOs, (3) VCA అము చేసుతనా  ఇతర కంటీు, (4) సడ్రకటరీ ఆఫ్ 

 రట్్ కారాయ లయం. VCA ఓటంగ్ నిరా హంచే విధానం పూరి తగా న్యతన అధాయ యానిా  ముపు తిపు డంతో, 

ROV కూా వైకలయ తు ఉనా  ఓటర నతో (మరియు వాటకి మరతిు ఇచేు  CBOs) సంబంధాలను అభివృద ి

చేయడంలో న్యతన రశ్ను డ్రపారంభించానికి ఈ అవకాశానిా  తీసుకుంటోంద. 

డ్మసబ్లలిటీ రైట్్  కాలిఫోరిా యా, స్మలికాన్ వాయ లీ ఇండ్మప్ండ్జంట్ లివింగ్ సంటర్ట అనేవి వైకలయ ం ఉనా  

ఓటర న అవసరాలకు సంబంధించి నేర్లగా ROVకు చేర్లకోగలిగ్వ రెండ్య సంసనాు. ఆ డ్రపారంభ్ 

భాగాా మయ ం నుండ్మ, ROV కింద సంసనాలతో సంబంధాలను ప్ంచుకుంట్టనే ఉంద: 

• విా్ సంటర్ట ఫర్ట ద బ్్లనండ్ అండ్ ద విజువలీన ఇంపైర్ట ు 

•  రట్్ కని్ ల్ ఆన్ డ్జవలప్ మెంట్ డ్మరబ్లలిటీస్ - సండ్రటల్ కోస్ ్ఆీస్ 

• హాండ్మకపబుల్్  

• శాంటా కానరా వాలీ బ్్లనండ్ సంటర్ట 

• శాన్ ఆండ్రడ్మయాస్ రీజనల్ సంటర్ట 

ఈ కొతత రశ్ వైకలయ ునా  ఓటర న నుండ్మ నేర్లగా ఇన్ పుట్ డ్రపామఖయ తను నొకిా  చెబుతుంద. ROV ఓటర న 

నుంచి నేర్లగా వచేు  అనిా  స్మఫారసులను సమీక్షించడం/అనాే ష్ంచానికి కట్ుబడ్మ ఉంద/ఓప్న్ గా 

ఉంద. 

అాంగవైకలయ  కమ్యయ నిటీకి అవుట్ రీచ్ 

ాధారణ మీడ్మయా డ్రపచారంతో పాటు, డ్రపాపయ త అవసరాలతో ఓటర నకు సమ్నచారం అందంచడంపై 

కూా ROV రృష్ ్ారిసుతంద. డ్రపతి ఓట్ సంటర్ట వర ికనీసం మ్యడ్య యాక్్స స్ చేసుకునే ఓటంగ్ 

పరికరాల లభ్య త గురించి, అదేవిధంగా రిమోట్ యాక్్స సబుల్ ఓట్ బై మెయిల్ (RAVBM) స్మసమ్్ 

ఉపయోగానిా  అభ్య రి నాంచడం అనే ఎంిక కూా దీనిలో చేరు బడ్యతుంద. RAVBM వయ వసనా వైకలయ ం 

ఉనా  నమోదత ఓటర నకు, అలగ్వ సైనిక మరియు విదేశీ ఓటర నకు మ్నడ్రతమే ఉపయోగంచబడ్యతుంద23.  

సమ్నచార వాయ ితకి ఇతర అవకాశాు: 

1. స్మలికాన్ వాయ లీ ఇండ్మప్ండ్జంట్ లివింగ్ సంటర్ట, స్మలికాన్ వాయ లీ కని్ ల్ ఆఫ్ ద బ్్లనండ్, శాంటా 

 కానరా వాయ లీ బ్్ల నండ్ సంటర్ట ఇలా ర్కు ర్దషన్ , మరియు మిగత్య వాటలోన  డ్రగ్వటర్ట ఆపర్లు నిటీస్ 

సీనియర్ట లకు లేద్వ వైకలయ ునా వారికి రవలను, సహాయానిా  అందంచే సంసనాు. 

2. కమ్యయ నిటీ భాగాా ము, నగరాు, డ్రపత్యయ క జిలను, పాఠశాల జిలను, విశాా స ఆధారిత 

సంసనాు మరియు కంటీ అంతటా డ్రపజా సమ్నచార అధికార్లు 

3. “ఓప్న్ హౌస్” బహరంగ డ్రపరరశ న మరియు మ్నక్ ఓట్ సంటర్ట చూడటానికి ఏదైల మీడ్మయా 

అవకాశాు వర ియాక్్స సబ్లలిటీ ఆపషన్ ు హైలైట్ చేయబడువి. 

4. ర్దడ్మయో మరియు టలివిజన్ పబ్లనక్ సరాీ స్ డ్రపకటను ఓటు కండ్రద్వలలో సౌలభ్య త్యపరమైన 

ఎంికను హైలైట్ చే తాయి 

5. ఓటు కండ్రద్వలలో డ్రపాపయ త ఎంికలను, అలగ్వ రిమోట్ యాక్్స స్ చేయగల మెయిల్-ద్వా రా-ఓటు 

వయ వసనా లభ్య తను హైలైట్ చేయానికి పబ్లనక్ సరాీ స్ డ్రపకటను ఉపయోగంచబడత్యయి.  
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వికలాంగ ఓటరకాు రవ  

అనిా  ఓట్ సంటర్లన అమెరికన్్  విత్ డ్మసబ్లలిటీస్ యాక్ ్(ADA)కు కట్ుబడ్మ ఉంటాయి. 

అవసరమైనపుు డ్య, ఓటర నంరరికీ సరైన డ్రపాపయ తను నిరిారించానికి అందుబ్యటులో ఉనా  ఇతర 

ద్వా రాు మరియు డ్రపవేశ్ మ్నరాాు అందుబ్యటులో ఉంచబడత్యయి. అరనంగా, పరిమ్నణానిా  బట,్ ఓటు 

కండ్రద్వలలో మ్యడ్య నుండ్మ ఆర్ల ఓటంగ్ పరికరాు ఉంటాయి, వీటని బ్యయ లెట్ మ్నరిా ంగ్ డ్మవైజస్ (BMD) 

అని కూా ిు తార్ల, ఇవి వికలంగ ఓటర నకు సా తండ్రతంగా, గోపయ తతో బ్యయ లెట్ వేయానికి 

అనుమతించే ADA కంపనయెంట్ లక్షణాలను కలిగ ఉంటాయి. తమ ఇంట నుండే ఓటు వేర ఓటర నకు, 

వార్ల RAVBM వయ వసనా కోసం రరఖాసుత చేసుకోవానికి మరియు యాక్్స స్ చేయానికి కూా అవకాశ్ం 

ఉంటుంద. RAVBM వయ వసనాు, వారి అధికారిక బ్యయ లెట్ ను డౌన్ లోడ్ చేసుకోగలిగ్వ లింకుతో పాటు, ఓటర్లన 

ఆ బ్యయ లెట్ ను పూరి త చేస్మ, ద్వనిని తిరిగ ROVకి ఎల పంపాలో తెలియజేర సూచనలను కూా ఇమెయిల్ 

ద్వా రా ఓటర నకు పంపుత్యయి. వికలంగ ఓటర్లన ాధారణ ఓటర్ల సమ్నచారం కోసం (408) 299-VOTE 

పాటు (866) 430-VOTE ద్వా రా, ROV టోల్-డ్రీ హాట్ లైన్ ద్వా రా సహాయం పంరవచుు . రెంటలో లైన్ 

ఐల భాషా సహాయానిా  అందసుతంద. 

వైకలయ  కమ్యయ నిటీ కొరకు ఓటర్ట ఎడ్యయ కేషన్ వర్టా  షాప్ 

అందుబ్యటులో ఉనా  అందుబ్యటు ఎంికు మరియు ఓట్ సంటర్ట డ్రపడ్రకియ వయోవృదిుు మరియు 

వైకలయ ం ఉనా  ఓటర నకు ఓటు కండ్రరం డ్రపడ్రకియ గురించి సమ్నచారానిా  అందంచడం కొరకు ఓటర్ట 

ఎడ్యయ కషన్ వర్టా  షాప్ లను ROV నిరా హసుతంద. వర్టా  షాప్ లలో ఓటు కండ్రరం మోడల్ గురించి విరయ , కొతత 

ఓటంగ్ పరికరాల డ్రపరరశ ను, ఓటంగ్ పరికరాల అందుబ్యటు, బ్యయ లెట్ డ్రాప్-బ్యక్్  సమ్నచారం 

మరియు ఎలస్ట్క్ానిక్ గా మెయిల్-ద్వా రా-ఓటు బ్యయ లెట్ ను పందే ఎంికు ఉంటాయి. వర్టా  షాప్ వేదకు 

మరియు త్యదీలను ఎంచుకోవానికి ఓటంగ్ డ్రపాపయ త సలహా కమిటీ (VAAC) సభ్యయ ల నుండ్మ ఇన్ పుట్ ను 

ROV ఉపయోగసుతంద. ఇటీవల, ROV విా్ సంటర్ట ఫర్ట ద బ్్లనండ్ మరియు రృష్ ్లోపం ఉనా  వారితో 

ఒక వరా్ట  షాప్ నిరా హంచింద మరియు ఈ రచన డ్రపకారం, డ్రపసుతతం స్మలికాన్ వాయ లీ ఇండ్మప్ండ్జంట్ 

లివింగ్ సంటర్ట, శాన్ ఆండ్రడ్మయాస్ రీజినల్ సంటర్ట మరియు రట్్ కని్ ల్ ఆన్ డ్జవలప్ మెంటల్ 

డ్మరబ్లలిటీస్ తో వర్టా  షాప్ లను పానన్ చేర పనిలో ఉంద. 

వికలాంగ ఓటరకాు అవగాహన కలిు ాంచడాంలో ఉపయోగిాంచే డ్రాఫ్ ేమెటీరియల్్  

ROV ఆడ్మయో, విజువల్ మరియు రాతపూరా క మెటీరియల్్  ను సృష్స్ుతంద, ఇద సమ్నచారానిా  వాయ ిత 

చేయానికి ఉపయోగంచబడ్యతుంద. మరియు VAAC సమ్నవేశాల నుండ్మ రకరించిన సమ్నచారం ఈ 

పద్వరానాల అభివృద ిఅంతటా ఉపయోగంచబడ్యతుంద. ఈ మెటీరియల్్  ను ROV వెబ సైట్ లో 

రిసోర్ె స్ గా కూా అందుబ్యటులో ఉంచనులా ర్ల. 

VCA డ్రపమోషన్ లేద్వ ఎడ్యయ కషన్ కొరకు ఉపయోగంచే ఏదైల వీడ్మయోల కొరకు,  కోనజ్ు  కాయ పషన్ లభ్య ం 

అవుతుంద. ROV వెబ సైట్ లలో పోస్ ్చేస్మన VCA డ్రపచార వీడ్మయో మరియు ఆన్ లైననలో డ్రపారం 

చేయబడ్మన (మరియు అప్ లోడ్ చేయబడ్మన) EAP పబ్లనక్ హయరింగ్ ు దీనికి ఉద్వహరణు. అరనంగా, 

VCA ఇనఫ ర్ది షనల్ ఫ్ె నయర్ట ను డ్రబ్లయిలీలోకి అనువదంచానికి ROV పనిచేసోతంద. 

ఎనిా కల అధిక్లర్ల  

2020 డ్రపాథమిక ఎనాి కలకు స్మరంి కావానికి, ROV డ్రపత్యయ కంగా ఎనిా కల అధికార్లలకు శిక్షణా 

మెటీరియల్ ను అభివృద ిచేసోతంద. కొనిా  శిక్షణా ామడ్రగ వైకలయ ునా  ఓటర నను నిమగా ం చేర 



 

ాంసా ృతిక సునిా తతా  అంశ్ంపై రృష్ ్ప్డ్యతుంద. ఇతర శిక్షణా ామడ్రగ వైకలయ ునా  ఓటర్లన 

వారితో తీసుకువచేు  మరియు ఓటు కండ్రద్వలలో ఉపయోగంచాలి్ న వివిధ డ్రశ్వణ మరియు/లేద్వ రృశ్య  

సహాయక పరికరాలను ఆపర్దటంగ్ మరియు కనెక్ ్చేర ాంకతిక అంశ్ంతో ఎనిా కల అధికార్లలకు 

సహాయం చేసుతంద. వైకలయ ునా  మరియు వైకలయ ం లేని వయ కుతలంరరికీ రరవడ్రపరంగా రవలను ఎల 

అందంచాలో అర నాం చేసుకోవానికి ఎనిా కల అధికార్లలకు శిక్షణలో ఒక వైవిధయ మైన వీడ్మయో 

అందంచబడ్యతుంద. ఇతర శిక్షణలో వైకలయ ం ఉనా  ఓటర న కోసం ఓటు కండ్రద్వనిా  ఏరాు టు చేయడం 

కూా ఉంటుంద. అంరర్ల ఓటర న వైవిధాయ నికి కట్ుబడ్మ ఉండటం కొరకు డ్రపతి ఓటర్ట డ్రపత్యయ కత పటన 

బ్యధయ తగా మరియు రరవడ్రపరంగా ఉంాలని అంరర్ల ఎనిా కల అధికార్లు డ్రపమ్నణం చే తా ర్ల. 

ఓటర నంరరికీ మంచి ాా గతం, రరవం, విువ లభించేల ఎనిా కల అధికార్లు హామీ ఇచాు ర్ల. 

  

సక్షన్ 4: ఓటు సాంటర్ట మరియు బ్యయ లెట్ డ్రాప్-ఆఫ్ లొకేషన్ సమ్నచారాం 

ఓటు సాంటర్ట నాా లు  

కాలిఫోరిా యా ఎనిా కల కోడ్ కంటీు రెండ్య డ్రపారంభ్ ఓటంగ్ కాలలకు ఓట్ సంటర నను తెరవాలని 

కోర్లతోంద. మొరట డ్రపారంభ్ ఓటంగ్ వయ వధికి ఓటు సంటర్ట ు ఎనిా కల రోజుకు పద (10) రోజుల 

మందు, మరియు ఎనిా కల రోజుతో సహా మొతతం పరకొండ్య (11) రోజుు తెరిచి ఉంాలి. ఈ లెకిా ంపు 

డ్రపతి 50,000 నమోదత కంటీ ఓటర నకు ఒక ఓటు కండ్రద్వనిా  కలిగ ఉంటుంద. రెండవ డ్రపారంభ్ ఓటంగ్ 

వయ వధికి ఓటు సంటర్ట ు ఎనిా కల రోజుకు మ్యడ్య (3) రోజుల మందు, మరియు ఎనిా కల రోజుతో సహా 

మొతతం లుగు (4) రోజుు తెరిచి ఉంాలి. ఈ లెకిా ంపు డ్రపతి 10,000 నమోదత కంటీ ఓటర నకు ఒక 

ఓటు కండ్రద్వనిా  కలిగ ఉంటుంద. 

ఓటర న రిజిస్ట్ా్ర్ట (ROV) డ్రపసుతతం సుమ్నర్ల ఇరవై రెండ్య (22) ఓటు కండ్రద్వలను పరకొండ్య (11) రోజుు 

మరియు ఎనభై ఎనిమిద (88) ఓటు సంటర్ట ు లుగు (4) రోజుు మొతతం న్యటా పద (110) ఓటు 

కండ్రరం నాాలలలో తెరిచే ఉంటాయి. కొనాి  ఓటు కండ్రరం గంటు డ్రకమరహత షెడ్యయ ల్ ఉనా  వయ కుతలను 

తట్ుకునేందుకు లేద్వ వయ కి తగత నాా లల లభ్య త వలన కావచుు  అస్మనారంగా ఉండవచుు . డ్రపచురణ 

సమయంలో, అనేక నాా లు వాట లభ్య తను ధృవీకరించాయి, కానీ పబ్లనక్ ఇన్ పుట్ మరియు ROV 

డ్రపాధానయ తల విశ్ల నషణ పూర తయిన తరాా త ఓటు కండ్రరం నాాలల ఎంిక ఖరారవుతుంద. మ్నరిు  2020 

డ్రప్స్మడ్జనిషయల్ స్ట్పైమరీ ఎనాి కల లటకి నమోదైన ఓటర న సంఖయ  ఆధారంగా, 2020 రాస్ట్షప్తి డ్రపాథమిక 

మరియు ాధారణ ఎనిా కలకు ROV కనీసం 100 ఓటు సంటర నను కలిగ ఉంాలి. కంటీ అవసరాలను 

తీరు ానికి, ROV సుమ్నర్ల 110 ఓటు సంటర్ట ు, VCA అవసరం కంటే ఎకాు వ పద ఓటు సంటర నను 

కలిగ ఉంాలని డ్రపతిపాదసోతంద. ఓటు సంటర న విచిి నా ం డ్రకింద విధంగా ఉంద: 



 

అాంచలు వేసిన ఓటు కేాండ్రద్వల సాంఖ్య  

పరిధి కేటగిరీ కనీస అవసరాం24 
డ్రపతిప్లదిత25 

సాంఖ్య  

సాంఖ్య  ఫైనలైజ్ 

చేయబడ్మాంది26 

11-రోజుల ఓటు సంటర్ట ు 
(డ్రపతి 50 వేల నమోదత ఓటర నకు 

1) 
20 22 టబ్లడ్మ  

4-రోజుల ఓటు సంటర్ట ు 
(డ్రపతి 10 వేల నమోదత ఓటర నకు 

1) 
80 88 టబ్లడ్మ 

మొతతాం 100 110 టబ్లడ్మ  

 

50,000 మరియు 10,000-ఓటర న సరిహదిులను చూించే పటాు అప్ండ్మక్్  E లో ఉలా యి, ఇవి 

సంభావయ  ఓటు కండ్రరం నాాలలను గురి తంచడంలో సహాయపడటానికి ఉపయోగపడ్యతుంద. డ్రపసుతత 

జాబ్లత్య మరియు డ్రపతిపాదత ఓటు కండ్రరం నాాలు మరియు గంటల పటం కోసం, అప్ండ్మక్్  F 

చూడండ్మ.  

బ్యయ లెట్ డ్రాప్-ఆఫ్ నాా లు  

మొతతం 91 బ్యయ లెట్ డ్రాప్-ఆఫ్ నాాలలను ఆపర్దట్ చేయాలని ఓటర న రిజిస్ట్ా్ర్ట (ROV) యోచిసోతంద. 

మ్నరిు  2020 అధయ క్ష స్ట్పైమరీ ఎనాి కల లటకి నమోదైన ఓటర న సంఖయ  ఆధారంగా, 2020 అధయ క్ష స్ట్పైమరీ 

మరియు ాధారణ ఎనిా కలకు ROV కనీసం 67 బ్యయ లెట్ డ్రాప్-ఆఫ్  ా నా లలను కలిగ ఉంాలి. కంటీ 

అవసరాలకు మెర్లగైన రవ చేయానికి, డ్రపతిపాదత సంఖయ  కంటీలోని డ్రపతి జిలన లో కనీసం ఒక డ్రాప్-

ఆఫ్ నాాలనాి  కలిగ ఉండటంపై ఆధారపడ్మ ఉంటుంద. డ్రపతిపాదత బ్యయ లెట్ డ్రాప్-ఆఫ్ నాాలల డ్రపసుతత 

జాబ్లత్య మరియు మ్నయ ప్ కోసం, అప్ండ్మక్్  D చూడండ్మ. 

అాంచలు వేసిన బ్యయ లెట్ డ్రాప్-ఆఫ్ నాా లుల సాంఖ్య  

పరిధి కేటగిరీ కనీస అవసరాం డ్రపతిప్లదిత27 సాంఖ్య  
సాంఖ్య  ఫైనలైజ్ 

చేయబడ్మాంది 

బ్యయ లెట్ డ్రాప్-ఆఫ్ 

 ా నా లు 
(డ్రపతి 15 వేల నమోదత 

ఓటర నకు 1) 

67 91 టబ్లడ్మ 

 

 
24 ఓటల క ందరా ల కనీస సంఖ్య, మార్ని 2020 పరా థమిక ఎన్నికల నాటికి శాంటా కాల ర్ా క ంటీలో అంచనా వేసిన ఓటరల  సంఖ్యప ై ఆధారపడి ఉంటలంద . 
25 ROV రూప ంద ంచిన సర్నహద్ుు లు అంచనా వేసిన జనాభా సంఖ్యలప ై ఆధారపడి ఉంటాయి మర్నయు ఇవి మారగద్రశకాలుగా ఉపయోగపడతాయి. VCA న్నరణయించిన సంఖ్య “50,000వరకు” 
ఓటరలకు సేవ చేసుు నిటలల  భావించాలి; పరతి పర్నధ లో అంచనా వేసిన ఓటరల  సంఖ్య ఎలలపపుడూ VCA చే న్నరవచించబడిన మొత్ుం మొతాు న్నక ిజోడించబడద్ు. 

26 ఈ సంఖ్య పరచురణ సమయాన్నకి ఖ్ర్ారప చేయబడిన సంఖ్యను పరతిబంబసుు ంద . 
27 ROV రూప ంద ంచిన సర్నహద్ుు లు అంచనా వేసిన జనాభా సంఖ్యలప ై ఆధారపడి ఉంటాయి మర్నయు ఇవి మారగద్రశకాలుగా ఉపయోగపడతాయి. VCA న్నరణయించిన సంఖ్య “15,000 వరకు” 
ఓటరలకు సేవ చేసుు నిటలల  భావించాలి; పరతి సర్నహద్ుు లో అంచనా వేసిన ఓటరల  సంఖ్య ఎలలపపుడూ VCA చే న్నరవచించబడిన మొత్ుం మొతాు న్నకి జోడించబడద్ు.  



 

నివారణ చరయ   

ఓటంగ్ డ్రపడ్రకియలో అంతరాయానిా  నివారించటానికి, ఎనిా కలకు మందు మరియు ఎనిా కల 

సమయంలో, ROV కింద నివారణ భ్డ్రరత్య చరయ లను కలిగ ఉంటుంద: 

నివారణ భ్డ్రరత చరయ  డ్రపయోజనాం 

డ్రపామ్నణిక భ్డ్రరత్య చరయ ు ఎనిా కలకు సంబంధించిన వసుతవుు & పరికరాల 

అందుబ్యటును పరిమితం చేయడం; మరియు చివరకు 

సంభ్వించే అంతరాయాలను నిరోధించడం. 

సరా ర్ట మరియు నెట్ వర్టా  బ్యయ కప్ సమ్నచార డ్రపవాహానికి అంతరాయం నిరోదంచటానికి డ్రపధాన 

సరా ర్ట లేద్వ నెట్ వర్టా  వేగం తగాాలి. 

పోలింగ్ సైట్ ామడ్రగ బ్యయ కప్ సట్ ఓటంగ్ డ్రపడ్రకియలో అంతరాయానిా  నివారించానికి ఏదైల 

పరికరం నిర్లపయోగంగా మ్నరాలి. 

బ్యయ కప్ పరికరాు ఓటంగ్ డ్రపడ్రకియలో అంతరాయానిా  నివారించానికి ఏదైల 

పరికరాు ఉపయోగంచబడకూడదు. 

బ్యయ కప్ ఓటంగ్ సరఫరా ఏదైల ఓటంగ్ పరికరాు నిర్లపయోగంగా మ్నరకుంా 

లేద్వ దంగలించబడకుంా ఉంట , ఓటంగ్ డ్రపడ్రకియలో 

అంతరాయం కుగకుంా జాడ్రగతతపడొచుు . 

 ా ్ ండ్ బైలో ఉనా  ఓటు సంటర్ట 

ఉదోయ గుు 

ఓటంగ్ డ్రపడ్రకియలో అంతరాయం జరగకుంా ఉండటానికి 

ఓటు కండ్రరం ఉదోయ గుు గైరాు జర్ల కాకూడదు. 

అనుమ్నలసు ర వయ కి త లేద్వ ఆ వయ కి త విధి 

విధాలు 

అనుమ్నలసు ర వయ కి త లేద్వ వసుతవు కనిించడం వలన 

ఓటంగ్ డ్రపడ్రకియలో కలిగ్వ అంతరాయానిా  నివారించానికి 

మ్ననుయ వల్ స్మసమ్్్  అందుబ్యటులో 

ఉంాలి 

ఓటంగ్ డ్రపడ్రకియలో అంతరాయం జరగకుంా ఉండటానికి 

ఎలస్ట్క్ానిక్ ఓటంగ్ పరికరాు నిర్లపయోగంగా మ్నరాలి. 

 

పైన ప్లరా్క నా  డ్రపతి నివారణ భ్డ్రరత్య చరయ ల వివరణాతి క విభ్జన కోసం, రయచేస్మ అప్ండ్మక్్  N 

చూడండ్మ. 

ఆకసిి క డ్రపణాళిక 

సునిా తమైన ఎనాి కల డ్రపడ్రకియను నిరిారించానికి ROV డ్రపతి జాడ్రగతతను తీసుకుంటుంద, 

అయినపు టకీ, అంతరాయం ఏరు డ్మత్య, అంతరాయం ఏరు డ్మనపుు డ్య పని కొనాగంచానికి ROV కి 

నిరిషి ్చరయ ు ఉలా యి. ROV అనేక కీలక సంభావయ  అంతరాయాలను గురి తంచింద: 

• ఎనిా కల సమ్నచార నిరా హణ వయ వసనా అంతరాయం 

• విదుయ తుత అంతరాయం 

• డ్రపతికూల వాత్యవరణం 

• అగా డ్రపమ్నరం లేద్వ ఇతర విపతుత 

• ఓటంగ్ ామడ్రగ పనిచేయకపోవడం 

• బ్యయ లెట్ ఆన్ డ్మమ్నండ్ మెష్న్ పనిచేయడం ఆగపోవడం 

• ఇంటరెా ట్ కనెక్షన్ వైఫలయ ం 

• ఓటు కండ్రరం ఉదోయ గుు కనిించకపోవడం 

• ఉపయోగంలో లేని ఓటు కండ్రరం. 



 

ఈ అంతరాయాు, ROV పరిషాా రాు మరియు అరనపు ROV ఆకస్మి క చరయ ల విభ్జన కోసం, 

అప్ండ్మక్్  O చూడండ్మ. 

విభాగాం 5: ఓటు కేాండ్రరాం బ్యయ లెట్ భ్డ్రరత మరియు గోపయ త్య డ్రపణాళిక  

ఓటు కేాండ్రరాం రూపకలు న మరియు లేఅవుట్ 

నియమించబడ్మన స్ట్పైవేట్ ఓటంగ్ డ్రపాంత్యలకు తగనంత సనాలనాి  అందంచేటపుు డ్య వాంఛనీయ 

డ్రపవాహానిా  నిరిారించానికి ఆరరశ  ఓటు కండ్రరం కనీసం 60’x60’ ఉంాలి. ఓటర నను తగు స్మబబ ంద 

వరకిు పంపానికి నిర్దశిితమైన కూయ  వయ వసనా, ఓటర నను డ్రపాసస్ చేయానికి ఎలస్ట్క్ానిక్ పోల్ బుక్ లోని 

సైన్-ఇన్ టేటుల్, బ్యయ లెట్ ఆన్ డ్మమ్నండ్ బ్యయ లెటున మడ్రదంచే డ్రింటర్ట డ్రపాంతం, ఓటంగ్ బ్లత్ ు, 

బ్యయ లెట్ మ్నరిా ంగ్ పరికర డ్రపాంత్యు ఉంటాయి. అప్ండ్మక్్  P ాధారణ లేఅవుట్ డ్మజైన్ ను 

చూిసుతంద, ఇద గైడ్ గా ఉపయోగంచబడ్యతుంద, అయిత్య డ్రపతి ఓటు కండ్రద్వనికి అనుకూలీకరించిన 

లేఅవుట్ ఉంటుంద. 

ఓటాంగ్ భ్డ్రరత 

ఓటర్ల డేటా గోపయ త, సమడ్రగత మరియు భ్డ్రరతను నిరిారించానికి అవసరమైన అనిా  చరయ ు 

తీసుకుంటులా ర్ల. కంటీ ఓటర్లన అంరరి డేటా డేటాబేస్ మరియు సరా ర నలో భ్డ్రరత్య చరయ లను 

ఉపయోగంచి నిలా  చేయబడ్యతుంద, ఇద డేటాను కంటీ స్మబబ ంద ఉపయోగం కోసం అందుబ్యటులో 

ఉంచేటపుు డ్య భ్డ్రరపరచానికి రూపందంచబడ్మంద. 

ఓటర్ల డ్రపధాన రిజిస్ట్ా్ర్ట (ROV) కారాయ లయంలో, ఓటంగ్ విధానం గాలితో నిండ్మ ఉంటుంద, అంటే దీనికి 

బయట నెట్ వర్టా   డ్రపాపయ త ఉండదు. ఓటంగ్ విధాలనికి ఏకైక డ్రపాపయ త వయ వసనాను కలిగ ఉనా  సరా ర్ట 

రూమ్ లోకి గోతికంగా డ్రపవేశించడం. కంపూయ టర్ట భ్డ్రరతకు సంబంధించి, డ్జసా్  టాప్ కంపూయ టర నను 

సురక్షితంగా మ్యస్మవేయానికి సమయం లేకపోత్య, స్మబబ ంద Ctrl + Alt + Delete ఉపయోగంచి 

కంపూయ టర్ట ను లక్ చేయాలి. దీనికి కారణం ఏమిటంటే, ఒకాో ారి కనెక్షన్ ను డ్రబేక్ చేయానికి మరియు 

ద్వనిా  పూరి తగా మ్యస్మవేయానికి స్మంపుల్ గా పవర్ట బటన్ ను నొకా డం సరిపోకపోవచుు . పవర్ట లేకపోత్య, 

కంపూయ టర నను నిరా హంచానికి ఉతతమ మ్నరంా గురించి హెల్ు  డ్జస్ా  నుండ్మ సూచనల కోసం స్మబబ ంద 

వేచి ఉంాలి. 

ఓట్ సంటర నలో, ఓటర్ల కండ్రద్వలనిా ంటకీ వచిు నందున స్మబబ ందకి రిజిస్ట్రష్న్ డేటా మరియు ఓటర్ల 

చరిడ్రత సరికొతత సమ్నచారం అందుబ్యటులో ఉంటుంద. ఓటర్ల డేటా ఓటు కండ్రద్వలలో అందుబ్యటులో 

ఉండ్మ, ఓటర్ట కండ్రద్వల మధయ  డ్రపారం చేయబడ్యతుంద, కంటీ డేటా సరా ర్లన సరికొతత గుపీతకరణ 

ాంకతికతలను ఉపయోగంచి గుపీతకరించబడత్యయి. ఓటు కండ్రద్వలలో నిరిషి ్ఎనిా కల పరికరాు 

మరియు ఎకిా ప్ మెంట్ కు మ్నడ్రతమే ఓటర్ల డేటాను యాక్్స స్ చేయానికి అనుమతి ఉంటుంద, 

రవాణాలో,విడ్రశాంతి సమయంలో డేటా గుపీతకరించబడ్యతుంద. రెగుయ లర్ట డేటా బ్యయ కప్ ు, అలగ్వ 

పారరరశ కత, భ్డ్రరతను నిరిారించడంలో సహాయపడే వినియోగద్వర్ల ఇంటరాక్షన్ మరియు 

డ్రపాససస్ లకు వివరణాతి క ఆడ్మట్ డ్రటయల్్  నిరా హంచబడత్యయి.  

ఓటు కండ్రద్వలలో పూర తయిన బ్యయ లెటున ఏ నెట్ వర్టా  తోన్య కనెక్ ్కానీ బ్యయ లెట్ టాలింగ్ యండ్రత్యలను 

ఉపయోగంచి ఆన్ సైట్ లో ాా న్ చేయబడత్యయి. బ్యయ లెట్ డేటా గుపీతకరించబడ్మ, ఒక కాయ డ్రటడ్ర లో రవ్ 

చేయబడ్యతుంద, యండ్రతం నుండ్మ గోతికంగా తొలగంచడం ద్వా రా మ్నడ్రతమే ద్వనిని పంరగుగుత్యర్ల. 

డ్రపతి బ్యయ లెట్ టాయ లియింగ్ యండ్రత్యల నుండ్మ కాయ డ్రటడ్ర లను ఎనిా కల రోజు రాడ్రతి 8:00 గంటలకు ఓటంగ్ 

మగస్మన తర్లవాత రికారి ుంగ్ కోసం తిరిగ ROV డ్రపధాన కారాయ లయానికి రవాణా చేయబడత్యయి.  



 

అందుకునా  మెయిల్-ద్వా రా-ఓటు (VBM) బ్యయ లెటనను ROV డ్రపధాన కారాయ లయంలో రకరించి, లెకాి ంచే 

వరకు సురక్షితమైన బ్యయ లెట్ రూమ్ లో ఉంచుత్యర్ల. బ్యయ లెటనను లెకాి ంచానికి మందు, డ్రపతి బ్యయ లెట్ 

నమోదత ఓటర్ల నుండ్మ వచిు నటున నిరిారించానికి VBM బ్యయ లెట్ కవర్ట లోని సంతకాు 

ధృవీకరించబడత్యయి. సంతకాు ధృవీకరించబడ్మన తర్లవాత, బ్యయ లెటనను వెలికితీస్మ, డ్రిస్మంక్ ్ల వారీగా 

వేర్ల చేస్మ, లెకాి ంపు కోసం సమరిు తా ర్ల. లెకిా ంచిన తర్లవాత, బ్యయ లెటున ఆవరణలో, డ్రపత్యయ క సురక్షిత 

డ్రపదేశ్ంలో నిలా  చేయబడత్యయి. 

 

భ్వనం నుండ్మ బ్యయ లెటనను తొలగంచవలస్మన అతయ వసర పరిస్మనాతిలో స్మబబ ంద, ఆ బ్యకు్ లను లేద్వ 

డబ్యబ లను టేప్ చేస్మ, వాటని డ్రకొతత డ్రపదేశానికి తరలించాలి. వాటని భ్వనం నుండ్మ తొలగంచలేకపోత్య, 

బ్యయ లెటున సురక్షితమైన గదులలో ఉంచబడత్యయి. ఖాళీ మరియు ఉపయోగంచని బ్యయ లెటనను 

తొలగంచానికి సమయం లేకపోత్య వాటని వదలివేయాలి. సమయం ఉనా టనయిత్య, ఖాళీ లేద్వ 

ఉపయోగంచని బ్యయ లెటనను ఏమి చేయాలి అనే విషయంలో ROV లేద్వ వారి డ్రపతినిధి స్మబబ ందకి సలహా 

ఇ తా ర్ల. 

సక్షన్ 6 - బడ్జరట్ 

ఓటర్ట సంటర్ట మోడల్ ఓటంగ్ విధానం గురించి ఓటర నకు తెలియజేయానికి విసతృతమైన వయ వసనాను 

ఏరు రచానికి ఓటర్ల రిజిస్ట్ా్ర్ట (ROV) ఒక డ్రాఫ్ ్బడ్జరట్ ను రూపందంచి, అవసరమైన వనర్లల కోసం 

డ్రపణాళికను రూపందంచార్ల. పోలింగ్ ప్లనస్ మోడల్ డ్రకింర గత రెండ్య ఎనాి కల సైకిల్్  కోసం, శాంటా 

 కానరా కంటీ ఓటర్ల విరయ  మరియు డ్రపకటనలతో సహా ఔట్ రీచ్ కోసం సగటున $163,000 ఖర్లు  చేస్మంద. 

జూన్ 2018 ఎనిా కలకు ROV సుమ్నర్ల $186,000 ఖర్లు  చేయగా, నవంబర్ట 2018 ఎనిా కలకు సుమ్నర్ల 

$140,000 ఖర్లు  చేశార్ల. జూన్ ఎనిా కలకు ఎకుా వ ఖర్లు  చేశార్ల, ఎందుకంటే ఆ సంవత్ రం 

జనవరిలో, అవసరమైన అనిా  మెటీరియల్్  సంవత్ రానికి కొనుగోు చేయబ ుాయి. నవంబర్ట 

ఎనిా కలకు ఏవైల అరనపు మెటీరియల్్  ను అవసరమైన విధంగా కొనుగోు చేశార్ల. అరనంగా, జూన్ 

ఎనిా కలకు జూన్ నుండ్మ నవంబర్ట వరకు నవంబర్ట ఎనాి కల కంటే ఎకుా వ ఔట్ రీచ్ వయ వధి ఉంద. 

అప్ండ్మక్్  Q జూన్ 2018 మరియు నవంబర్ట 2018 ఎనిా కలకు ఔట్ రీచ్ కారయ డ్రకమ్నల విభ్జనను 

అందసుతంద. 

ఓటర న ఎంిక చటం్ (VCA) అముతో, వారి కొతత ఓటంగ్ ఎంికల గురించి డ్రపజలకు అవగాహన కలిు ంచే 

డ్రపయతా్య నికి మరతిుగా మ్నరిు  2020 అధయ క్ష స్ట్పైమరీ ఎనిా కలకు ఔట్ రీచ్ మరియు డ్రపకటనల బడ్జరట్ 

ద్వద్వపు 3 మిలియననకు ప్రిగంద. అంచల వేస్మన బడ్జరటన లో స్మబబ ంద మరియు ఔట్ రీచ్ కు 

సంబంధించిన ఇతర ఖర్లు ు ఉండవు. VCA బడ్జరట్  విభ్జన, గత రెండ్య ఎనిా కలతో పోలిక దగువ 

టేబుల్ లో చూించబడ్మంద: 



 

క్లరయ కలపాం 

జూన్ 2018 

వాసతవ 

ఖ్ర్లు   

(పోలిాంగ్ ప్లసా్ 

నమ్యలు) 

నవాంబర్ట 2018 

వాసతవ 

ఖ్ర్లు   

(పోలిాంగ్ ప్లసా్ 

నమ్యలు) 

మ్నర్టు  2020 

బడ్జరట్ (ఓటు 

కేాండ్రరాం 

నమ్యలు) 

డ్రపకటనలకు మొతతాం $165,521 $114,754 $1,048,900 

వారాతపడ్రతిక డ్రపకటను/ర్దడ్మయో ాు ట్ ు/సోషల్ 

మీడ్మయా/మడ్రదత డ్రపకటను $165,521 $114,754 $418,900 

కొతత ర్దడ్మయో ాు ట్్       $ 210,000 

డ్రకీా డ్రఫాంచైజ్్      $ 420,000 

అమితమైన మొతతాం $ 20,478 $ 25,359 $ 1,837,015 

ఔట్ రీచ్ ామ్నడ్రగ మరియు డ్రపరరశ ను $ 3,758 $ 3,281 $ 97,547 

కారయ డ్రకమ్నలలో ఇచేు  ఒట్ రీచ్ బహుమతుు 

(swag) $ 11,611 $ 12,436 $162,513 

CBO పంిణీ కోసం ఔట్ రీచ్ బహుమతుు     $120,180 

ఔట్ రీచ్ పరికరాు     $20,550 

కంటీ డ్రింట్ షాప్/డ్రింటడ్ మెటీరియల్్  $5,109 $9,643 $100,000 

వాహలల అదిెు మరియు ఇంధనం     $16,225 

డ్రపతి నమోదత ఓటర్లకు 2 డ్రపతయ క్ష వర తమ్నలు     $1,320,000 

 

డ్రపసుతత్యనికి సా లు కాలిక పదుపుుపై అంచలు లేవు, దీర ఘకాలిక పదుపులపై అంచలలను ఈ 

సమయంలో చెపు లేం. 
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