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அறிமுகம் 
அங்கீகொரம் ப ை்ை கவுண்டட்ிகள் ேங்கள் தமை் ொரற்வயொளரக்ளின் வொரியம் 

அளிகக்ும் ஒ ்புேலின் த ரில் எநே்பவொரு தேரே்றலயும் சில குறி ்பிடட் 

தேறவகளுடன் அஞ்சல் மூலம் நடேே் அனுமதி அளிகக்ும் வறகயில் California 

வொகக்ொளர ்தேரவ்ுச ்சடட்ம் (VCA), அல்லது பசதனட ்மதசொேொ (SB) 450 (Allen, D-26) 

பச ்டம் ர ்29, 2016 அன்று California தேரே்ல் விதியுடன் பிரிவு 4005 தசரக்க் ் டட்ு 

சடட்மொக றகபயழுேே்ொனது. VCA இன் கீழ், தேரே்லுகக்ு 29 நொடக்ளுகக்ு முன்னேொக 

பேொடங்கி, அறனேத்ு வொகக்ொளரக்ளுகக்ும் அஞ்சல் மூலம் ஒரு வொகக்ுசச்ீடட்ு 

அனு ்  ் டும். தமலும் ஒவ்பவொரு கவுண்டட்ியும் அேன் எநே்பவொரு வொகக்ொளரும் 

வொகக்ளிகக்ும் வறகயில் ப ொதுமகக்ள் உள்ளடீட்ுடன் கூடிய கவுண்டட்ி 

முழுவதுமொன எண்ணை்ை வொகக்ுசச்ீடற்ட த ொடும் றமயங்கறளயும் வொகக்ு 

றமயங்கறளயும் நிறுவ தவண்டும். வொகக்ளிகக்ும் விரு ் ங்கறள 

விரிவு டுேத்ுவேன் மூலம் வொகக்ொளர ் ங்களி ்பு மை்றும் வொகக்ொளர ்ஈடு ொடற்ட 

அதிகரிகக்ும் வறகயில் தேரே்ல்கள் எவ்வொறு நடேே் ் டலொம் என் றே 

மொை்றுவேை்கொக வடிவறமகக் ் டட்  ல்தவறு தேரே்ல் சீரத்ிருேே்ங்களில் இநே் 

சடட்மும் ஒன்று. 

VCA கக்ு முன் ொக,  ொரம் ரிய வொகக்ு ் திவு இட மொதிரியின் அடி ் றடயில் 

தேரே்ல்கள் நடேே் ் டட்ன. இது அஞ்சல்-மூலம் வொகக்ளி ்பு மை்றும் 

வொகக்ு ் திவு இடேத்ின் நிரவ்ொகம் ஆகியவை்றின் ஒருங்கிறணநே் மொதிரியொக 

இருநே்து. தேரே்ல் குறியீடு §12261(a) பவவ்தவறு இட அறம ்புடனும் பேொகுதிகக்ு 

அதிக டச்மொக 1,000 வொகக்ொளரக்ளுடனும் கூடிய வொகக்ுசச்ொவடி பேொகுதிகறள 

நிறுவ தவண்டுபமன கவுண்டட்ி தேரே்ல் அதிகொரிகறள கடட்ொய ் டுேத்ியது 

(இது வொகக்ுசச்ொவடி பேொகுதி வொரியொக தேரே்ல் முடிவுகறள அறிவிகக் 

கவுண்டட்ிறயயும் மொநிலேற்ேயும் அனுமதிகக்ும் ேரவுகளொகவும் 

பசயல் டுகிைது) சரரீ குறை ொடுகள் உள்ளவரக்ள் மடட்ுதம நிரநே்ர  

அஞ்சல்-மூலம்-வொகக்ளிகக்ும் வொகக்ொளரக்ள்  டட்ியலில் இடம்ப ை முடியும்; 

அஞ்சல்-மூலம்-வொகக்ளிகக் விரும்பும் மை்ைவரக்ள் ஒவ்பவொரு தேரே்லுகக்ும் 

விண்ண ் ேற்ே சமர ்்பிகக் தவண்டும். அஞ்சல் மூலம் வொகக்ளிகக்ொேவர ்

அவருகக்ு என்று நியமிகக் ் டட் வொகக்ுசச்ொவடியில் அேை்குரிய வொகக்ு ் 

ப டட்ியிலும் வொகக்ுசச்ீடட்ு ் பிரிவிலும் வொகற்க அளிகக் தவண்டும். 

பின்னர,் 2002 ம் ஆண்டில், California தேரே்ல் விதி அஞ்சல்-மூலம்-வொகக்ளிகக்ும் 

முறைறய விரிவொகக்ி, யொர ்தவண்டுமொனொலும் நிரநே்ர அஞ்சல்-மூலம்-

வொகக்ளிகக்ும் வொகக்ொளரொக மொறுவேை்கு அனுமதி அளிேே்து. இநே் விரிவொகக்ம் 

வொகக்ொளர ்நடேற்ேயில் ஒரு மொை்ைேற்ே உருவொகக்ியது. இேன் கொரணமொக Santa 

Clara கவுண்டட்ியில் ப ரும் ொன்றமயொன வொகக்ொளரக்ள் ேங்களுகக்ு 

ஒதுகக் ் டட் வொகக்ுசச்ொவடிகக்ு தநரில் பசன்று வொகக்ளி ் றே கொடட்ிலும் 

அஞ்சல்-மூலம்-வொகக்ளிகக்தவ அனுமதி தகொருகின்ைனர.் அஞ்சல்-மூலம்-

வொகக்ளிகக்ும் நிரநே்ர வொகக்ொளரக்ளொக ேங்கறள  திவு பசய்ேவரக்ளுகக்ு 

தேரே்லுகக்ு தேொரொயமொக 29 நொடக்ளுகக்ு முன் ொக வொகக்ுசச்ீடட்ு அஞ்சல் 

மூலமொக அனு ்பிறவகக் ் டும், மை்றும் அநே் வொகக்ுசச்ீடற்ட ஒரு வொகக்ு ் திவு 

இடேத்ிதலொ, வொகக்ுசச்ீடற்ட த ொடும் இடேத்ிதலொ அல்லது அஞ்சல் மூலமொகதவொ 

திரும்  அனு ்பி றவகக் தேரே்ல் தேதியன்று தேரே்ல் முடியும் வறர அவரக்ளுகக்ு 

அவகொசம் கிறடகக்ிைது. 



 

VCA அமலொகக்ேத்ுடன், புதிய வொகக்ு றமய மொதிரியின் கீழ் தேரே்ல்கள் 

நடேே் ் டும். புதிய மொதிரியுடன்,  திவுபசய்ய ் டட் ஒவ்பவொரு வொகக்ொளரும் 

அஞ்சல்-மூலம்-வொகக்ளிகக்ும் வொகக்ொளரொக இருநத்ு திடட்மிட ் டட் தேரே்லுகக்ு 

29 நொடக்ளுகக்ு முன் ொக பேொடங்கும் அஞ்சல்-மூலம்-வொகக்ளிகக்ும் 

அதிகொர ்பூரவ் வொகக்ுசச்ீடற்ட அஞ்சல் மூலம் ப றுவொரக்ள். வொகக்ொளரக்ள் 

ேங்கள் வொகக்ுசச்ீடற்ட பின்வரும் மூன்று வழிகளில் ஏதேனும் ஒன்றின் மூலம் 

திரும்  அனு ்  முடியும்: அஞ்சல் மூலம் (அஞ்சல் கடட்ணம் பசலுேே் ் டட்து), 

வொகக்ுசச்ீடற்ட த ொடும் இடேத்ில் அல்லது கவுண்டடியிலுள்ள ஏதேனும் வொகக்ு 

றமயேத்ில். வொகக்ொளரக்ள் ேங்கள் அஞ்சல்-மூலம்-வொகக்ளிகக்ும் வொகக்ுசச்ீடற்ட 

திரு ்பி அனு ் ொமல், அேை்கு ்  திலொக வொகக்ொளர ் திவொளர ்அலுவலகேத்ில் 

(ROV) அல்லது Santa Clara கவுண்டட்ியில் உள்ள ஏதேனும் வொகக்ு றமயேத்ில் தநரில் 

வொகக்ளிகக் தேறவயொன ஒரு வொகக்ுசச்ீடற்டயும் ப ைலொம். 

ேை்த ொறேய நிரநே்ர அஞ்சல்-மூலம்-வொகக்ளிகக்ும் வொகக்ொளரக்ளுகக்ொன வொகக்ு 

றமய மொதிரி அநே்ளவிை்கு மொை்ைம் ப ைொது. இது முகக்ியமொக தேரே்ல் 

தேதியன்று ேங்கள் வொகற்க பசலுேே் ேங்களுகப்கன ஒதுகக் ் டட் 

வொகக்ு ் திவு இடேத்ிை்கு வழகக்மொக வருறக ேரும் வொகக்ொளரக்ளுகக்ொன 

நறடமுறைகறள மொை்றுகிைது. இ ்த ொது, வொகக்ொளரக்ளுகக்ு வொகக்ளிகக் ஒதர 

ஒரு இடம் மடட்ுதம இல்லொமல், கவுண்டட்ியில்  திவு ்ப ை்ை அறனேத்ு 

வொகக்ொளரக்ளுகக்ொகவும் வொகக்ு றமயங்கள் திைநத்ிருகக்ும்.  

இநே் மொை்ைேே்ொல் வொகக்ொளரக்ள்  ொதிகக் ் டும் விேேற்ே புரிநத்ுபகொள்ள 

தேறவயொன உள்ளடகக்ம் இநே் தேரே்ல் நிரவ்ொகே ்திடட்ேத்ில் (EAP) 

தசரக்க் ் டட்ுள்ளது. ஒரு EAP வறரவு முடிவறடநே்தும், இேத்ிடட்ேற்ே இறுதி 

பசய்வேை்கு முன் ொக ப ொதுமகக்ளின் கருேத்ுறர, கருேத்ு, மை்றும் 

 ரிநத்ுறரகறள ROV நொடும். ஒவ்பவொரு பின்பேொடர ்திருேே் EAP வறரறவயும் 

பவளியிடட் ்பிைகு, EAP அதில் பசய்ய ் டட் திருேே்ங்கள், மை்றும் வொகக்ு 

றமயங்கள் மை்றும் வொகக்ுசச்ீடற்ட த ொடும் இடங்களொக தேரவ்ுபசய்ய ் டட் 

இடங்கள்  ை்றிய கருேத்ுகக்றள பேரிவிகக் ப ொதுமகக்ளுகக்ு கருேத்ு 

பேரிவிகக்ும் கொலேற்ே வழங்கும். ப ொதுமகக்ள் கருேத்ு கூறும் கொலம் முடிவுகக்ு 

வநே்தும், கவுண்டட்ியின் இறுதி EAP முறையொக ஏை்றுகப்கொள்ள ் டட்ு California 

மொநில பசயலொளரிடம் (SOS) ஒ ்புேலுகக்ொகச ்சமர ்்பிகக் ் டும்.  

VCA மொை்ைங்கள் குறிேத்ு சமூகேத்ிை்கு முழுவதுமொக அறிவிகக் ் டட்ிரு ் றே 

தமலும் உறுதி பசய்ய, ஒரு வொகக்ளி ்பு அணுகல் ஆதலொசறனக ்கமிடட்ி (VAAC) 

மை்றும் பமொழி அணுகல் ஆதலொசறனக ்கமிடட்ி (LAAC) ஆகிய இரண்றடயும் ROV 

நிறுவியது. VAAC இன் தநொகக்ம், மூேே்வரக்ள் மை்றும் மொை்றுேத்ிைனொளிகள் 

தேரே்ல் பசயல்முறைறய அணுகுவது குறிேத்ு அவரக்ளுகக்ு ஆதலொசறன 

வழங்குேல், அறே தமம் டுேத்ுவதில் உேவுேல் மை்றும்  ரிநத்ுறரகறள 

வழங்குவேொகும். அறனேத்ு வொகக்ொளரக்ளுகக்ும் சுயொதீனமொகவும் 

ரகசியமொகவும் வொகக்ளிகக்ும் வொய் ்ற  வழங்குவதே VAAC இன் 

குறிகத்கொளொகும். LAAC இன் தநொகக்ம் என்னபவனில், அது ஆங்கிலம் ேவிரே்த்ு 

தவறு பமொழிகறள பிரேொனமொக த சும் வொகக்ொளரக்ளுகக்ு தேரே்ல் 

பசயல்முறைகக்ொன பமொழிறய அணுகுவதில் சம் நே் ் டட் விவகொரங்கறள 

 ை்றி ஆதலொசறன வழங்குவது, உேவுவது மை்றும்  ரிநத்ுறரகறள 

வழங்குவேொகும். பமொழி அணுகல் சநே்ர ்் ங்களுகக்ொன தமம் ொடுகளுகக்ு 

உேவுவதே LAAC இன் தநொகக்மொகும். இரண்டு கமிடட்ிகளுதம ROV கக்ு முகக்ிய 

வழிகொடட்ுேல்கறள வழங்குகின்ைன மை்றும் அறவ வொகக்ொளரக்றள 

பசன்ைறடேல் மை்றும் கவுண்டட்ிகக்ொன தேரே்ல் நிரவ்ொகேத்ிை்கொன அடி ் றட 



 

கூறுகளொகும். LAAC அல்லது VAAC உறு ்பினர ் ேவிகக்ொன விண்ண ் ங்கறள 

நட ்பு அடி ் றடயில் ROV ஏை்றுகப்கொள்கிைது. இதில் ஏதேனும் ஒரு கமிடட்ியில் 

உறு ்பினரொவேை்கொக விண்ண ்பிகக் விரும்பினொல், அேை்கொன 

விண்ண ் ேற்ே ROV இன் வறலேே்ளேத்ில் கொணலொம்: www.sccvote.org/voterschoice. 

குடிமகக்ளுகக்ு VCA மை்றும் சமூக ஈடு ொடட்ிை்கொன வொய் ்புகறள குறிேத்ு 

பேரிவி ் ேை்கொன ேனது வொகக்ொளர ்கல்விே ்திடட்ேற்ே விரிவு ் டுேே் 

வொகக்ொளர ்கல்வி மை்றும் வொகக்ொளர ்அவுடர்சீ ்கூடட்ணிறய (VEOC) 

நிறுவுவேை்கும் கூட ROV திடட்மிடுகிைது. EAP இல் இநே் கமிடட்ிகள் மை்றும் 

 ல்தவறு கூடட்ொண்றம அறம ்புகளிடமிருநத்ு கிறடேே் கருேத்ும் ேகவலும் 

அடங்கும். VCA மை்றும் Santa Clara கவுண்டட்ியில் தேரே்ல்கறள நிரவ்கி ் ேை்கொன 

புதிய வழிமுறைகளின் பவை்றிகரமொன அமலொகக்ேத்ிை்கு சமூக ஆேரறவ 

ப றுவது மிகவும் முகக்ியமொகும். 

மொரச் ்3, 2020 அன்று நடகக்ும் அதி ர ்முேன்றமே ்தேரே்ல் California வொகக்ொளர ்

தேரவ்ுச ்சடட்ேத்ின் கீழ் நறடப றும் முேல் தேரே்லொகும். தேரே்ல்களில் VCA ஐ 

பசயல் டுேே் Santa Clara கவுண்டட்ி எவ்வொறு திடட்மிடுகிைது என் றே குறிேே் 

வழிகொடட்ுேறல இநே் ஆவணம் வழங்குகிைது. குறி ்புகக்ு, ஏதேனும் 

பேொழில்நுட ் அல்லது தேரே்ல் குறிேே் பசொை்கள் பிை்தசரக்ற்க A இல் உள்ள 

பசொை்களஞ்சியேத்ில் வறரயறுகக் ் டும் மை்றும் அடிகக்டி தகடக் ் டும் 

தகள்விகளின்  டட்ியறல பிை்தசரக்ற்க R இல் கொணலொம். 

  

http://www.sccvote.org/
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பகுதி 1 – தேரே்ல் நிரவ்ாகே் திடட்ம் 
வொகக்ொளர ்தேரவ்ுச ்சடட்ேற்ே (VCA) பசயல் டுேத்ும் ஒவ்பவொரு கவுண்டட்ியும் 

மொை்ைங்கள் வொகக்ொளரக்றள எவ்வொறு  ொதிகக்ும் என் றே புரிநத்ுபகொள்ள 

அவசியமொன ேகவல்கறள பகொண்ட தேரே்ல் நிரவ்ொகேத்ிடட்ேற்ே (EAP) 

உருவொகக் தவண்டும். EAP இரண்டு  குதிகளொக ் பிரிகக் ் டும்:  குதி 1 - தேரே்ல் 

நிரவ்ொகம் மை்றும்  குதி 2 - கல்வி மை்றும் அவுடர்சீ ்திடட்ம். 

அஞ்சல்-மூலம்-வாக்களிப்பு (VBM) சசயல்முறை 

EAP இல் வொகக்ு றமயங்கள் மை்றும் வொகக்ுசச்ீடற்ட த ொடும் இடம் மை்றும் 

அேை்குரிய தநரம், பமொழி அணுகல் ஆதலொசறனக ்கமிடட்ி (LAAC) மை்றும் 

வொகக்ளி ்பு அணுகல் ஆதலொசறனக ்கமிடட்ி (VAAC) ஆகிய இரண்டின் நிறுவல், 

வொகக்ொளர ்கல்வி மை்றும் அவுடர்சீ ்திடட்ம், ப ொதுமகக்ள் உள்ளடீு மை்றும் 

அறிவி ்பு  ரிசீலறனகள் மை்றும் பிை பேொடரப்ுறடய ேகவல்கள் ஆகியறவ 

உள்ளடங்கும். 

வொகக்ு றமய மொதிரியில்,  திவு ்ப ை்ை அறனேத்ு வொகக்ொளரக்ளும் அஞ்சல்-

மூலம்-வொகக்ளிகக்ும் வொகக்ொளரக்ளொக மொை்ை ் டட்ு மை்றும் அஞ்சல்-மூலம்-

வொகக்ளிகக்ும் பேொகு ்பு அவரக்ளுகக்ு அனு ்பிறவகக் ் டும். இநே் 

பேொகு ்புகள் பின்வரும் விவரங்கறள பகொண்டிருகக்ும் ஒரு பவள்றள நிை 

உறையில் வொகக்ொளரக்ளுகக்ு அனு ்பி றவகக் ் டும்: 

 ஒரு நீல நிை  தில் அனு ்பும் உறை 

 அதிகொர ்பூரவ் வொகக்ுசச்ீடட்ு, தேரே்லில் எேே்றன த ொடட்ிகள் இருகக்ிைது 

என் ேன் அடி ் றடயில் ஒன்றுகக்ும் தமை் டட் வொகக்ுசச்ீடட்ு அடற்டகள் 

 வொகக்ுசச்ீடற்ட எவ்வொறு பூரே்த்ிபசய்து அனு ்புவது என் து பேொடர ்ொன 

அறிவுறரகறள பகொண்ட ஒரு ேொள் 

 வொகக்ு றமயம் மை்றும் வொகக்ுசச்ீடற்ட த ொடும் இடங்கள் மை்றும் 

பசயல் டும் தநரம் பகொண்ட ஒரு ேொள் 

 “நொன் வொகக்ளிேத்ேன்” என்கிை ஒரு ஸ்டிகக்ர ்

 தேறவ ் டட்ொல், கூடுேல் ேகவல் பகொண்ட ஒரு கூடுேல் ேொள்  

அறனேத்ு வொகக்ுசச்ீடட்ுகளும் தேரே்ல் தேதிகக்ு 29 நொடக்ள் முன்னேொக பேொடங்கி 

அபமரிகக் அஞ்சல் தசறவ வழியொக அஞ்சல் பசய்ய ் டும். அறேே ்பேொடரந்த்ு 

சீகக்ிரேத்ிதலதய வொகக்ொளரக்ளுகக்ு அவரக்ளது அஞ்சல்-மூலம்-வொகக்ளிகக்ும் 

பேொகு ்புகள் வநத்ு தசர பேொடங்கிவிடும். 

அஞ்சல்-மூலம்-வொகக்ளிகக்ும் வொகக்ுசச்ீடற்ட பூரே்த்ிபசய்து முடிேே்வுடன், 

வொகக்ொளரக்ள் ேங்களுகக்ு வழங்க ் டட் அஞ்சல் கடட்ணம் பசலுேத்ிய 

உறையில் வழகக்மொன அஞ்சல் மூலம் வொகக்ுசச்ீடற்ட திரும்  அனு ் லொம், 

அல்லது ஏதேனும் வொகக்ு றமயேத்ிதலொ அல்லது வொகக்ுசச்ீடட்ு த ொடும் 

இடேத்ிதலொ வொகக்ுசச்ீடற்ட திரு ் லொம். அறனேத்ு வொகக்ு றமயங்களும் 

வொகக்ுசச்ீடற்ட த ொடும் இடமொகவும் பசயல் டும், அதே சமயம் சில 

வொகக்ுகச்ீடற்ட த ொடும் இடங்கள் ேனிேத்ும் கவுண்டட்ிறய சுை்றிலும் 

ஒதுகக் ் டட் இடங்களிலும் கொண ் டும்.  



 

ஒரு வொகக்ொளருகக்ு வொகக்ுசச்ீடட்ு சரியொன தநரேத்ில் கிறடகக்வில்றல எனில், 

அல்லது ேனது வொகக்ுசச்ீடட்ில் அவர ்ஏதேனும் ேவறு பசய்துவிடட்ொல், ேங்களது 

வொகக்ுசச்ீடற்ட மொை்றிேே்ரும் டி அவரக்ள் தகொரலொம். மொை்று வொகக்ுசச்ீடட்ுடன் 

ஒரு புதிய அஞ்சல்-மூலம்-வொகக்ளிகக்ும் பேொகு ்பு அவரக்ளுகக்ு அஞ்சல் 

பசய்ய ் டும். தேரே்லுகக்ு முன் ொக ஏழு நொடக்ளுகக்ும் குறைவொன தநரேத்ில் 

வொகக்ொளரக்ள் ேங்கள் வொகக்ுசச்ீடற்ட மொை்ை தவண்டுபமனில், புதிய 

வொகக்ுசச்ீடற்ட ப ை அவரக்ள் வொகக்ொளர ் திவொளர ்அலுவலகேற்ேதயொ (ROV), 

அல்லது ஏதேனும் ஒரு வொகக்ு றமயேத்ிை்தகொ பசல்ல தவண்டும்.  

ஆங்கிலம் ேவிரே்த்ு பிரேொனமொக தவறு பமொழி த சும்  திவு ்ப ை்ை 

வொகக்ொளரக்ளுகக்ு, வொகக்ுசச்ீடட்ு எடட்ு பமொழிகளில் கிறடகக் ஏை் ொடு 

பசய்ய ் டும்: சீன, ஸ் ொனிஷ், டகலொக,் வியடந்ொமிய, பகமர,் பகொரிய, இநத்ி 

மை்றும் ஜ ் ொனிய பமொழி வொகக்ொளரக்ள் வொகக்ளிகக்  திவுபசய்யும் ப ொழுது, 

இநே் பமொழிகளிலிருநத்ு ேங்களுகக்ு விரு ் மொன பமொழிறய  திவு  டிவேத்ில் 

குறி ்பிடலொம். வொகக்ுசச்ீடட்ுகளும் அஞ்சல்-மூலம்-வொகக்ளி ் ேை்கொன 

ப ொருடக்ளும் அவரக்ளுகக்ு விரு ் மொன பமொழியில் அனு ்பிறவகக் ் டும். ROV 

அலுவலகேற்ே பேொறலத சி ((408) 299-VOTE), பேொறலநகல் ((408) 998-7314), 

மின்னஞ்சல் (voterinfo@rov.sccgov.org) வொயிலொகதவொ, தநரிதலொ அல்லது வொகக்ொளர ்

பசயல் தகொரிகற்க  டிவம் (VARF) வொயிலொகதவொ பேொடரப்ுபகொண்டு 

வொகக்ொளரக்ள் ேங்களுகக்ொன விரு ்  பமொழிறய மொை்றுவேை்கொக தகொரலொம். 

வொகக்ொளர ்VARF ஐ ROV அலுவலகேத்ிலிருநத்ு எடுேத்ுகக்லொம், அல்லது 

அவரக்ளுகக்ு அது மின்னஞ்சல், பேொறலநகல் அல்லது அஞ்சல் மூலம் 

அனு ்  ் டலொம். இேை்கு மொை்ைொக, VARF, ROV வறலேே்ளேத்ிலும் கவுண்டட்ி 

வொகக்ொளர ்ேகவல் வழிகொடட்ுேலிலும் (CVIG) கிறடகக்ும்.  

அஞ்சல் மூலமாக அணுகக்கூடிய வாக்களிப்பு 

ROV அலுவலகேற்ே பேொடரப்ுபகொண்டும் வொகக்ொளரக்ள் அணுககக்ூடிய 

வொகக்ளிகக்ும் ப ொருடக்ளுகக்ு தகொரிகற்க றவகக்லொம். ஒரு வொகக்ொளர ்

அகத்கொரிகற்கறய முன்றவேே்வுடன், அவரக்ள் ஒரு நிரநே்ர  டட்ியலில் 

தசரக்க் ் டுவொரக்ள், அதேொடு ஒவ்பவொரு தேரே்லுகக்ும் அவரக்ளுகக்ு 

அணுககக்ூடிய விேேத்ிலொன வொகக்ளிகக்ும் ப ொருடக்ள் அனு ்பிறவகக் ் டும். 

வொகக்ளி ் தில் அவரக்ள் பசயலை்று ்த ொனொதலொ, கவுண்டட்ியிலிருநத்ு 

பவளிதயறினொதலொ, தமொசமொன குை்ைவொளிகளின்  டட்ியலில் அவரக்ள் ப யர ்

இடம்ப ை்ைொதலொ, அல்லது இைநத்ுவிடட்ொதலொ அவரக்ள் இநே்  டட்ியலிலிருநத்ு 

நீகக் ் டுவொரக்ள். 

வொகக்ொளரக்ள் தகொரகக்ூடிய தவறு ஒரு அணுகலுகக்ொன விரு ் ம் என்னபவனில், 

அது பேொறலநிறலயிலிருநத்ு அஞ்சல்-மூலம்-வொகக்ளி ்பு அணுகறல (RAVBM) 

 யன் டுேத்ுவேொகும். RAVBM முறை மொை்றுேத்ிைனொளிகளொக உள்ள 

 திவு ்ப ை்ை வொகக்ொளரக்ள், அேத்ுடன் ரொணுவேத்ினர ்மை்றும் கடல்கடநத்ு 

வொழும் வொகக்ொளரக்ள் மடட்ுதம  யன் டுேத்ுவேை்கொக ஒதுகக் ் டட்ுள்ளது.1 

RAVBM வொகக்ொளரக்ளுகக்ு ேங்கள் அதிகொர ்பூரவ் வொகக்ுசச்ீடற்ட 

அணுகுவேை்கொன இறணயுடன் ஒரு மின்னஞ்சல் அனு ்  ் டும். அதேொடு 

                                            
1California தேர்ேல் குறியடீு §303.3 



 

வொகக்ுசச்ீடற்ட எவ்வொறு அசச்ிடட்ு பூரே்த்ிபசய்து தேரே்ல் தேதிகக்ு ள் அறே 

ROV கக்ு திரு ்பி அனு ்புவது என் றே குறிேே் வழிமுறைகளும் அதில் 

பகொடுகக் ் டட்ிருகக்ும். எநே்பவொரு  திவு ்ப ை்ை வொகக்ொளருகக்ு இரு ் றே 

த ொன்தை, ஒரு RAVBM வொகக்ொளருகக்ும் ேனது வொகக்ுசச்ீடற்ட திரு ்பி அனு ்  

மூன்று வழிகள் உள்ளன: வழகக்மொன அஞ்சல் வழியொக, வொகக்ுசச்ீடற்ட ஒரு 

வொகக்ுசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொகஸ்் அல்லது ஏதேனும் வொகக்ு றமயேத்ில் திரு ்புவேன் 

மூலம்.  

தேரவ்ு பசய்ே திரும்  அனு ்பும் முறை எதுவொக இருநே்ொலும், வொகக்ுசச்ீடட்ுகறள 

ஒரு உறைகக்ுள் றவேத்ே திரும்  அனு ்  தவண்டும். வொகக்ொளரக்ள் அஞ்சல்-

மூலம்-வொகக்ளிகக்ும் உறைகக்ுள் றவகக் ் டட்ிருநே் நீல நிை  தில்  அனு ்பும் 

உறைறயதய  யன் டுேே் தவண்டுபமன  ரிநத்ுறரகக் ் டுகிைது. ROV இன் 

கடட்ணமில்லொ எண்ணொன (866) 430-8683 ஐ அறழேத்ு வொகக்ுசச்ீடற்ட திரும்  

அனு ்பும் உறைறய மொை்றிேே்ரும் டி தகொரிகற்க றவகக்லொம், ROV அலுவலகம் 

அல்லது வொகக்ு றமயேத்ிலிருநத்ு ஒன்றை எடுேத்ுகக்லொம். மொை்று வொகக்ுசச்ீடற்ட 

திரும்  அனு ்பும் உறைகள் வொகக்ுசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொகஸ்ுகள் உள்ள 

இடங்களிலும் கிறடகக் ஏை் ொடு பசய்ய ் டும். வொகக்ொளரக்ள் ேங்கள் பசொநே் 

உறைறய ்  யன் டுேே்வும் தேரவ்ு பசய்யலொம். ஆனொல் அவரக்ள் ேங்கள் 

வொகக்ுசச்ீடட்ுடன் இறணகக் ் டட்ுள்ள வொகக்ொளர ்உறுதிபமொழி ்  கக்ேற்ே 

அசச்ிடட்ு, றகபயழுேத்ிடட்ு இறணகக்தவண்டும். வழகக்மொன அஞ்சல் வழியொக 

வொகக்ுசச்ீடற்டே ்திரு ்பி அனு ்புவேொனொல், நீல நிை வொகக்ுசச்ீடட்ு 

திரு ்பியளிகக்ும் உறைகளுகக்ு எநே் அஞ்சல் கடட்ணமும் தேறவயில்றல. அதே 

சமயம், பசொநே் உறைறய  யன் டுேத்ிே ்திரு ்பியளிகக்ும்ப ொழுது த ொதுமொன 

அஞ்சல் கடட்ணம் தேறவ ் டும்.  

மருேத்ுவமறனயில் அனுமதிகக் ் டட் மை்றும் மொை்றுேத்ிைனொளி 

வொகக்ொளரக்ளுகக்ும், மருேத்ுவ அவசரநிறல கொரணமொக வீடுகளில் அறட ் டட் 

வொகக்ொளரக்ளுகக்ும் வொகக்ுசச்ீடட்ு தேறவ ் டுகிைது மை்றும் ேனி ் டட் 

முறையில் ேங்கள் வொகக்ுசச்ீடற்ட மீடக் முடியொே நிறலகளில் உள்ளவரக்ளுகக்ு 

அவசரநிறல வொகக்ுசச்ீடட்ு விநிதயொக நறடமுறை  யன் டுேே் ் டுகிைது. 

முன்னேொன வொகக்ளி ்பு விண்ண ் ம் (பிை்தசரக்ற்க B) பூரே்த்ி பசய்ய ் டட்ு, ROV 

இன் தேரே்ல் ேகவல் தமலொண்றம அறம ்பு (EIMS) மூலம் ேை்த ொறேய  திவு 

மை்றும் றகபயழுேத்ு ் ப ொருேே்ேத்ின் மூலம் சரி ொரக்க் ் டுவேை்கொக திரு ்பி 

அனு ்  ் டதவண்டும்.  திவுபசய்ய ் டட் வொகக்ொளர ்முன்னேொன வொகக்ளி ்பு 

விண்ண ் ேற்ே பூரே்த்ி பசய்து, றகபயழுேத்ிடட்ு, மை்றும் தேதியிட தவண்டும். 

வொகக்ொளரொல் ேனது விண்ண ் ேத்ில் றகபயழுேத்ிட முடியொவிடட்ொல், 

வொகக்ொளர ்அதில் “X” த ொடட்ு றகபயழுேத்ிட யொரொவது உேவலொம். 

வொகக்ொளருகக்ு உேவி பசய்யும் ந ர ்“சொடச்ியளி ் வர”் என்று எழுதி, ேங்கள் 

ப யறர அசச்ிடட்ு, றகபயழுேத்ிட தவண்டும். பின்னர ்வொகக்ொளர ்பூரே்த்ி 

பசய்ய ் டட் முன்னேொன வொகக்ளி ்பு விண்ண ் ேத்ுடன் அநே் ந றர ROV கக்ு 

அனு ்புவொர.் வொகக்ொளரின் ேகவல் மை்றும் றகபயழுேத்ு EIMS இல் ROV மூலம் 

சரி ொரக்க் ் டும். சரி ொரக்க் ் டட்தும், வொகக்ொளருகக்ு ஒரு வொகக்ுசச்ீடட்ு 

வழங்க ் டலொம் மை்றும் முழுறமயொன அஞ்சல் மூலம் வொகக்ளி ்புகக்ொன 

பேொகு ்பு ேயொரிகக் ் டும். வொகக்ொளருகக்ு உேவு வர ்அநே் வொகக்ுசச்ீடற்ட 

வொகக்ொளர ்உள்ள இடேத்ிை்கு எடுேத்ுச ்பசல்வொர.் பூரே்த்ி பசய்ேவுடன், அநே் 



 

வொகக்ுசச்ீடற்ட மை்ை அஞ்சல்-மூலம் வொகக்ளிகக்ும் வொகக்ுசச்ீடட்ுகளுடன் 

இறணநத்ு பசயல் டுேத்ுவேை்கொக ROV கக்ுே ்திரு ்பி அனு ் லொம். 

கவுண்டட்ி சிறையில் அறடகக் ் டட்ுள்ள வொகக்ொளரக்ளும்கூட அவசர வொகக்ுச ்

சீடட்ு விநிதயொக முறைறய ்  யன் டுேே்லொம். மொநில அல்லது கூடட்ொடச்ிச ்

சிறையில் அறடகக் ் டட்ுள்ள வொகக்ொளரக்ள் வொகக்ளிகக் சடட் ் டி 

ேகுதியை்ைவரக்ள். 

வாக்குசச்ீடட்ு டிராப்-பாக்ஸ் இடங்கள்  

பி ்ரவரி 2019 மொநில பசயலொளரிடமிருநத்ு (SOS) வநே்  திவுபசய்ே 

அறிகற்கயின் டி, Santa Clara கவுண்டட்ியில் ேகுதிப ை்ை வொகக்ொளரக்ளின் 

எண்ணிகற்க சுமொர ்1.2 மில்லியன் ஆகும். ேை்த ொது, கவுண்டட்ியில் சுமொர ்910,000 

த ர ்வொகக்ளிகக் ்  திவு பசய்ய ் டட்ுள்ளனர.் மொரச் ்2020 அதி ர ்முேன்றமே ்

தேரே்லுகக்ுள் அநே் எண்ணிகற்க 1 மில்லியன்  திவு பசய்ய ் டட் 

வொகக்ொளரக்ளொக அதிகரிகக்ும் என்று ROV எதிர ்ொரக்க்ிைது. இநே் 

எண்ணிகற்கறய ்  யன் டுேத்ி, ஒரு கவுண்டட்ியொனது வொகக்ொளரக்ளுகக்ு 

வொகக்ுசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொகஸ்் இடங்கறள அளிகக் தேறவயொன அளவுருகக்றள 

California தேரே்ல் குறியீடு அறமகக்ிைது: 

  திவுபசய்ய ் டட் ஒவ்பவொரு 15,000 வொகக்ொளரக்ளுகக்ும் தேரே்ல் தேதிகக்ு 

28 நொடக்ளுகக்ு முன்பும், தேரே்ல் தேதியிலும் ஆக பமொேே்ம் 29 நொடக்ளுகக்ு 

குறைநே் டச்ம் ஒரு (1) வொகக்ுசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொகஸ்் உள்ள இடம் 

இருகக்தவண்டும். முன்பமொழிய ் டட் வொகக்ுசச்ீடற்ட த ொடும் இட 

எல்றலகளின் வறர டேத்ிை்கு, பிை்தசரக்ற்க C ஐ ்  ொரக்க்வும். 

 

வொகக்ொளர ் திவொளரொல் (ROV) எதிர ்ொரக்க் ் டட்  திவு பசய்ய ் டட் 

வொகக்ொளரக்ளின் எண்ணிகற்கறய ்  யன் டுேத்ி  ொரே்ே்ொல், குறைநே் டச்ம் 67 

வொகக்ுசச்ீடற்ட த ொடும் இடங்கள் தேறவ. பமொேே்ம் 91 இலகக்ு பகொண்ட டிரொ ்-

 ொகஸ்் இடங்களுகக்ு, ஒவ்பவொரு மொவடட்ேத்ிலும் குறைநே்து ஒரு வொகக்ுசச்ீடற்ட 

த ொடும் இடேற்ே அறமகக் ROV திடட்மிடட்ுள்ளது. முன்பமொழிய ் டட் டிரொ ்-

 ொகஸ்் இடங்களின் ேை்த ொறேய  டட்ியல் மை்றும் அவை்றின் பசயல் ொடட்ு 

தநரங்களுகக்ு பிை்தசரக்ற்க D ஐ ்  ொரக்க்வும்.  
 

எல்றல வறக 
குறைந்ேபடச் 

தேறவ 

முன்சமாழியப்படட்2 

எண்ணிக்றக 

வொகக்ுசச்ீடட்ு டிரொ ்-

 ொகஸ்் இடங்கள் 
( திவுபசய்ய ் டட் 

ஒவ்பவொரு 15000 

வொக்கொளரக்ளுக்கும் 1) 

67 91 

 

                                            
2 ROV ஆல் வடிவமைக்கப்பட்ட எல்மைகள் ைேிப்பிடப்பட்ட ைக்கள் தேொமக எண்ணிக்மகமய அடிப்பமடயொகக் தகொண்டமவ 

ைற்றும் அமவ வழிகொட்டுேல்களொக தெயல்படுகின்றன. VCA நிர்ணயித்ே எண்ணிக்மக “15,000 வமையிைொன” வொக்கொளர்களுக்கு 

தெமவ தெய்வேொகக் கருேப்பட தவண்டும்; அேொவது, ஒவ்தவொரு எல்மையிலும் உள்ள கணிக்கப்பட்ட வொக்கொளர்களின் 

எண்ணிக்மகயொனது VCA ஆல் வமையறுக்கப்பட்ட தைொத்ே எண்ணிக்மகயுடன் எப்தபொதும் ஒத்துப்தபொகொது.  

 



 

வொகக்ுசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொகஸ்ுகளுகக்ொன சிைநே் இடங்கறளே ்தீரம்ொனிகக், வொகக்ு 

றமய இடங்களுகக்ொக மிகவும் திைனுள்ள இடங்கறளே ்தீரம்ொனிகக் உேவும் 

வறகயில் SOS மை்றும் தேரே்ல் குறியீடட்ொல் கடட்ொயமொகக் ் டட் 

14 அளவுதகொல்கறள ROV  யன் டுேத்ியது. இநே் 14 அளவுதகொல்கள் வொகக்ுசச்ீடட்ு 

டிரொ ்- ொகஸ்ுகறள மிகவும் எளிேொக அறடயகக்ூடிய இடங்களில் கவுண்டட்ிகக்ு 

வழங்குவேை்கும் ROV கக்ு உேவுகின்ைன. அநே் அளவுதகொல்களில் பின்வருவன 

உள்ளடங்கும்: 

1. ப ொது த ொகக்ுவரேத்ுகக்ு எவ்வளவு அருகில் இருகக்ிைது 

2. அஞ்சல் மூலம் வொகக்ளி ்ற க ்குறைவொக  யன் டுேத்ும் சமூகங்களுகக்ு 

அருகொறமயில் 

3. மகக்ள்பேொறக றமயங்களுகக்ு அருகொறமயில் 

4. பமொழி சிறு ொன்றம சமூகங்களுகக்ு அருகொறமயில் 

5. மொை்றுேத்ிைனொளிகளொக உள்ள வொகக்ொளரக்ளுகக்ு அருகொறமயில் 

6. வொகன உரிறமயொளர ்சமூகங்களின் குறைநே் விகிேங்களுகக்ு 

அருகொறமயில் 

7. குறைநே் வருமொனம் உள்ள சமூகங்களுகக்ு அருகொறமயில் 

8. குறைநே் வொகக்ொளர ் திவு விகிேமுள்ள சமூகங்களுகக்ு அருகொறமயில் 

9. பூரவ்ீக அபமரிகக் இட ஒதுகக்ீடு உட ்ட புவியியல் ரதீியொக 

ேனிறம ் டுேே் ் டட் மகக்ள் பேொறகயின் அருகொறமயில் 

10. இலவச மை்றும் அணுககக்ூடிய  ொரக்க்ிங் 

11. வொகக்ு றமயம் மை்றும் வொகக்ுசச்ீடற்ட த ொடும் இடங்களுகக்ுச ்பசல்ல 

தவண்டிய தூரம் மை்றும் தநரம் 

12. அஞ்சல் மூலம் வொகக்ளிகக் முடியொே மொை்றுேத்ிைனொளி 

வொகக்ொளரக்ளுகக்ொன மொை்று முறைகளின் தேறவ 

13. வொகக்ு றமயம் மை்றும் வொகக்ுசச்ீடற்ட த ொடும் இடங்களுகக்ு அருகிலுள்ள 

த ொகக்ுவரேத்ு வடிவங்கள் 

14. பமொற ல் வொகக்ு றமயங்களின் தேறவ 

மொை்றுேத்ிைனொளிகளொக உள்ள அபமரிகக்ரக்ளுகக்ொன சடட்ேத்ில் (ADA), 

மொை்றுேத்ிைனொளி வொகக்ொளரக்ளுகக்ு சிைநே் முறையில் தசறவயளிகக் 

த ொகக்ுவரேத்ு மை்றும் மகக்ள்பேொறக அடரே்த்ிகக்ொன அதிகொர ்பூரவ் 

வொகக்ுசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொகஸ்ுகளுகக்ொன தேறவகளுகக்ு ROV இணங்குகிைது 

தேரே்ல் தேதிகக்ு 29 நொடக்ளுகக்ு முன்னர ்வொகக்ுசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொகஸ்ுகள் 

அநே்நே் இடங்களில் றவகக் ் டும். தேரே்ல் தேதிகக்ு முன் 27வது நொளுகக்ுள், 

அறனேத்ு டிரொ ்- ொகஸ்ுகளும் நிறுவ ் டட்ு  யன் டுேே்ே ்ேயொரொக 

இருகக்தவண்டும். அறனேத்ு வொகக்ொளரக்ளும்  ொகஸ்ுகறள அணுகுவறே 

உறுதிபசய்ய, டிரொ ்- ொகஸ்ுகள் கீழ்வரும் வறகயில் வடிவறமகக் ் டும்:3:  

 உடல் தசேம் மை்றும் அங்கீகரிகக் ் டொே நுறழறவே ்ேடுகக், பவளியில் 

அறமநத்ுள்ள எநே்பவொரு ஆளில்லொே டிரொ ்- ொகஸ்ும் வன்முறை, நீகக்ுேல் 

மை்றும் பகொநே்ளி ் ொன வொனிறல ஆகியவை்றைே ்ேொங்ககக்ூடிய நீடிேே் 

ப ொருடக்ளொல் உருவொகக் ் டும். 

 டிரொ ்  ொகஸ்்களில் இருகக் தவண்டிய துவொரொமொனது, வொகக்ுசச்ீடட்ுகறளச ்

தசே ் டுேத்ும் அளவிதலொ பவளிதய எடுகக்கக்ூடிய அளவிதலொ இருகக்க ்

கூடொது. 

                                            
3 தேர்ேல் குறியடீு §20132 ஐ பொர்க்கவும் 



 

 எநே்பவொரு அங்கீகரிகக் ் டொே அணுகலும் ஒரு அங்கீகரிகக் ் டொே 

அணுகல் நடநத்ுள்ளேை்கொன உடல் ஆேொரங்கறள ஏை் டுேத்ும் வறகயில் 

டிரொ ்- ொகஸ்ுகள் வடிவறமகக் ் டட்ுள்ளன. ஒரு தேரே்ல் அதிகொரி இநே் 

பிரிவின் தநொகக்ங்களுகக்ொக தசேேற்ே அறடயொளம் கொடட்ும் ஒரு 

முேத்ிறரறய ்  யன் டுேே்லொம். 

 ஒரு டிரொ ்- ொகஸ்் வொகக்ுசச்ீடட்ுகள் எங்கு பசருக ் ட தவண்டும் என் றே 

அறடயொளம் கொடட்ும் குறி ்பிடட் குறிகறளக ்பகொண்டிருகக்ும். 

 ஒவ்பவொரு டிரொ ்- ொகஸ்ுகக்ும் ஒரு ேனிேத்ுவமொன அறடயொளம் கொணும் 

எண் ஒதுகக் ் டும். அது டிரொ ்- ொகஸ்ில் இடம் ப ை்றிருகக்ும் மை்றும் 

நியமிகக் ் டட் வொகக்ுசச்ீடட்ு மீட ்ொளரக்ள் மை்றும் ப ொதுமகக்ளொலும் 

எளிதில் அறடயொளம் கொண ் டும்.  

 டிரொ ்- ொகஸ்ில் “அதிகொர ்பூரவ் வொகக்ுசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொகஸ்்” என 

பேளிவொகவும், கொணகக்ூடியேொகவும் குறிகக் ் டும். 

 டிரொ ்- ொகஸ்் வன்ப ொருள் எநே்விேமொன இறுகக்மொன பிடி ்பு, கிள்ளுேல் 

அல்லது மணிகக்டட்ில் முறுகக்ுேல் இல்லொமல் இயகக்கக்ூடியேொக இருகக்ும்.  

 டிரொ ்- ொகஸ்் வன்ப ொருறள வொகக்ொளர ்இயகக் ஐநத்ு (5)  வுண்டுகளுகக்ு 

தமல் அழுேே்ம் தேறவயில்றல.  

 சகக்ர நொை்கொலிறய ்  யன் டுேத்ும் ஒரு ந ருகக்ு ேறர அல்லது 

நிலேத்ிலிருநத்ு 15 முேல் 48 அங்குலங்கள் வறர எடட்கக்ூடிய வறகயில் 

டிரொ ்- ொகஸ்ுகள் இயகக்கக்ூடியேொக இருகக்ும் (இது வொகன 

ஓடட்ுநரக்ளின்  யன் ொடட்ுகக்ொன டிரொ ்- ொகஸ்ுகக்ு ் ப ொருநே்ொது). 

 வொகக்ுசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொகஸ்ில் உள்ள குறிகள் ஒரு ேனிேத்ுவமொன வண்ண 

வறகயொக இருகக்தவண்டும். அது பின்னணி வண்ணேத்ிலிருநத்ு 

எடு ் ொகே ்பேரியதவண்டும் மை்றும் “கண்றண கூசொே” பூசற்ச 

பகொண்டிருகக்தவண்டும். 

 டிரொ ்- ொகஸ்ுகள் அதிகொர ்பூரவ்மொனறவ மை்றும்  ொதுகொ ் ொனறவ 

என்று ப ொதுமகக்ள் உணரும் வறகயில் வடிவறமகக் ் ட தவண்டும், 

 கவுண்டட்ி முழுவதும் உள்ள ஒவ்பவொரு வொகக்ுசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொகஸ்ும், 

 ணியொளரக்ள் உள்ளறவ மை்றும்  ணியொளரக்ள் இல்லொேறவ ஆகிய 

இரண்டுதம ஒதர மொதிரியொன  யன் ொடட்ு அம்சங்கறளக ்

பகொண்டிருகக்தவண்டும். தமலும் ஒேே் வடிவறம ்பு, வண்ண அறம ்பு 

மை்றும் ப ொதுமகக்ளொல் அறடயொளம் கொண வசதியொக குறிகறளக ்

பகொண்டிருகக்தவண்டும்.  

 வொகக்ுசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொகஸ்ின் அளவு Santa Clara கவுண்டட்ியின்  யன் ொடு 

மை்றும் தேறவகறள அடி ் றடயொகக ்பகொண்டது. 

அதிகொர ்பூரவ் வொகக்ுசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொகஸ்ுகறள  ை்றி நிறனவில் பகொள்ள 

தவண்டிய சில முகக்ிய விஷயங்கள்: 

 டிரொ ்- ொகஸ்ுகளில் வொகக்ுசச்ீடட்ுகறள திரு ்பி அளிகக் எநே் அஞ்சல் 

கடட்ணமும் தேறவயில்றல. 

 அஞ்சல் மூலம் வொகக்ளி ்புகக்ொன வொகக்ுசச்ீடட்ுகள் தேரே்ல் தேதியன்று 

இரவு 8:00 மணிகக்ு ் பிைகு ஏை்க ் டொது. 

o தேரே்ல் தேதியன்று சரியொக இரவு 8:00 மணிகக்ு டிரொ ்- ொகஸ்ுகள் 

பூடட் ் டும். 

o வொகக்ு றமயம் மூட ் டும் த ொது வொகக்ொளரக்ள் ேங்கள் வொகக்ுச ்

சீடற்டே ்திரு ்பி அளி ் ேை்கொக ஏை்கனதவ வரிறசயில் இருநே்ொல் 

அல்லது நீதிமன்ை உேே்ரவின் டி தநரம் நீடட்ிகக் ் டட்ிருநே்ொல், 

விதிவிலகக்ு அளிகக் ் டும். 



 

 அதிகொர ்பூரவ் வொகக்ுசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொகற்ஸ தசே ் டுேத்ுவது 

குை்ைமொகும்.4 

 ப டட்ி நிரம்பியிருநே்ொல், தசே ் டுேே் ் டட்ிருநே்ொல் அல்லது 

தசேமறடநத்ிருநே்ொல், ஏதேனும் ஒரு தேரே்ல் அதிகொரிகக்ுே ்பேரிவிகக்ும் 

வறகயில் ஒவ்பவொரு டிரொ ்- ொகஸ்ிலும் ஒரு அறிவி ்பு றவகக் ் டும். 

 டிரொ ்- ொகஸ்் தசே ் டுேே் ் டட்ுள்ளது அல்லது தசேமறடநத்ுள்ளது 

என் றே ROV அல்லது SOS கக்ு அறிவிகக், ப டட்ிகளில் ROV அலுவலக எண் 

மை்றும் கடட்ணமில்லொ எண் இருகக்தவண்டும்5. 

ஆங்கிலம் ேவிரே்த்ு பிரேொனமொக தவறு பமொழி த சும் வொகக்ொளரக்ளுகக்ு ் 

த ொதுமொன அணுகல் இரு ் றே உறுதிபசய்ய, டிரொ ்- ொகஸ்ுகள் அறனேத்ு 

எடட்ு பமொழிகளிலும் “அதிகொர ்பூரவ் வொகக்ுசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொகஸ்்” என்று 

குறிகக் ் டும்: சீன, ஸ் ொனிஷ், டகலொக,் வியடந்ொமிய, பகமர,் பகொரிய, இநத்ி 

மை்றும் ஜ ் ொனிய பமொழிகள்.  

கூடுேலொக, ஒவ்பவொரு வொகக்ுசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொகஸ்ிலும் கூடுேல் வொகக்ுசச்ீடட்ு 

திரு ்பியளிகக்ும் உறைகள் தேறவ ் டட்ொல் கிறடகக்ின்ைன என்று 

வொகக்ொளருகக்ு அறிவுறுேத்ும் அறடயொளம் இருகக்ும். உறையின் மீது உள்ள 

வழிமுறைகறள ் பின் ை்றுமொறு வொகக்ொளருகக்ு அறிவுறுேே் ் டுகிைது. அதில் 

அவரக்ளின் ப யர,் வசி ்பிட முகவரி, பிைநே் தேதி மை்றும் அவரக்ள் 

றகபயழுேத்ிடுேல் ஆகியறவ அடங்கும். வொகக்ுசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொகற்ஸ 

 யன் டுேத்ினொல், வொகக்ொளரின் ேகவல் மை்றும் றகபயழுேத்ுேத்ுடன் ஒரு 

உறைகக்ுள் றவேத்ு, வொகக்ுசச்ீடட்ுகறள திரு ்பி அனு ்  தவண்டும். ஏதேனும் 

தகள்விகள் இருநே்ொல் அல்லது தமலதிக உேவி தேறவ ் டட்ொல் அறழகக்ுமொறு 

வொகக்ொளருகக்ு அறிவுறுேத்ும் கடட்ணமில்லொ எண் வழங்க ் டும் 

 

வாக்கு றமயங்கள்  

வொகக்ொளர ்தேரவ்ுச ்சடட்ம் (VCA)  ல புதிய மை்றும் ஆரவ்மூடட்ும் மொை்ைங்கறளக ்

பகொண்டு வரும். வொகக்ு றமயங்கள் 11 நொடக்ள் வறர திைநத்ிருகக்ும். புதிய 

மை்றும் தமலும் அணுககக்ூடிய வொகக்ளிகக்ும் உ கரணங்கள், பமொழி உேவி 

ஆகியறவ ப ொருேே் ் டட்ு, நி நே்றன வொகக்ொளர ் திவு (CVR) மை்றும் ஒதர 

நொளில் வொகக்ளிேே்ல் ஆகியறவ அளிகக் ் டும். கூடுேலொக, வொகக்ொளரக்ள் 

ஒதுகக் ் டட் ஒரு வொகக்ு ் திவு இடேத்ிை்கு மடட்ு ் டுேே் ் ட மொடட்ொரக்ள். 

மொைொக Santa Clara கவுண்டட்ி முழுவதும் கிறடகக்கக்ூடிய சுமொர ்110 வொகக்ு றமய 

இடங்களில் ஏதேனும் ஒன்றுகக்ுச ்பசல்லும் விரு ் ேத்ேரவ்ு உள்ளது. 

VCA இன் கீழ்,  ொரம் ரிய வொகக்ு ் திவு இடங்களில் முன்பு நறடமுறையில் 

இருநே்றே விட அதிக நொடக்ளுகக்ு வொகக்ு றமயங்கள் திைநத்ிருகக் தவண்டும். 

இரண்டு முன்னேொன வொகக்ளி ்பு கொலங்களின் கீழ் வொகக்ு றமயங்கள் 

இயகக் ் ட தவண்டும்: (1) தேரே்ல் தேதிகக்ு  ேத்ு நொடக்ளுகக்ு முன்னர,் மை்றும் 

தேரே்ல் தேதி உட ்ட, பமொேே்ம் 11 நொடக்ள், மை்றும் (2) தேரே்ல் தேதிை்கு மூன்று 

நொடக்ளுகக்ு முன்னர,் மை்றும் தேரே்ல் தேதி உட ்ட, பமொேே்ம் நொன்கு நொடக்ள். 

                                            
4California தேர்ேல் குறியடீு §18500-ஐ பொர்க்கவும் 

5 California தேர்ேல் குறியடீு §20132 ஐ பொர்க்கவும் 



 

ஒரு கவுண்டட்ி வொகக்ொளரக்ளுகக்ு வொகக்ு றமய இடங்களில் வழங்க தவண்டிய 

அளவுருகக்றள California தேரே்ல் குறியீடு அறமகக்ிைது: 

 தேரே்ல் தேதிகக்ு  ேத்ு (10) நொடக்ள் முன்பிலிருநத்ு பேொடங்கி, தேரே்ல் தேதி 

உட ்ட பமொேே்ம்  திபனொரு (11) நொடக்ளுகக்ு, ஒவ்பவொரு 50,000 

வொகக்ொளரக்ளுகக்ும் ஒரு வொகக்ு றமயம் இயகக் ் ட தவண்டும். 

 தேரே்ல் தேதிகக்ு மூன்று (3) நொடக்ள் முன் ொகே ்பேொடங்கி, தேரே்ல் தேதி 

உட ்ட பமொேே்ம் நொன்கு (4) நொடக்ளுகக்ு, ஒவ்பவொரு 10,000 

வொகக்ொளரக்ளுகக்ும் ஒரு வொகக்ு றமயம் இயகக் ் ட தவண்டும். 

வொகக்ொளரக்ளுகக்ு தமலும் சிைநே் தசறவ அளி ் ேை்கொக, மொரச் ்2020 அதி ர ்

முேன்றமே ்தேரே்லுகக்ுள்  திவு பசய்ய ் டட் வொகக்ொளரக்ளின் கணிகக் ் டட் 

எண்ணிகற்கயின் அடி ் றடயில், Santa Clara கவுண்டட்ி குறைநே் டச் தேறவகக்ு 

தமல் கூடுேலொக இரண்டு 11 நொள் வொகக்ு றமயங்கறளயும், குறைநே் டச்ே ்

தேறவகக்ு தமல் கூடுேலொக எடட்ு 4 நொள் வொகக்ு றமயங்கறளயும் இயகக்ே ்

திடட்மிடட்ுள்ளது. ROV உருவொகக்ிய இரண்டு வறர டங்கள் கவுண்டட்ிறய 50,000 

வொகக்ொளரக்றள மை்றும் 10,000 வொகக்ொளரக்றள பகொண்ட  குதிகளொக 

பிரிகக்ின்ைன (பிை்தசரக்ற்க E ஐ ்  ொரக்க்வும்). இநே் வறர டங்கள் வொகக்ு றமய 

இடங்கறள தேடும்  ணியில் உேவின. 50,000 வொகக்ொளரக்றளக ்பகொண்ட 

 குதிகறளச ்சுை்றியுள்ள எல்றலகறளக ்பகொண்ட வறர டம் 11 நொள் வொகக்ு 

றமயங்கறள தேட  யன் டுேே் ் டட்து, அதே தநரேத்ில் 10,000 

வொகக்ொளரக்றளக ்பகொண்ட  குதிகறளச ்சுை்றியுள்ள எல்றலகறளக ்பகொண்ட 

வறர டம் 4 நொள் வொகக்ு றமயங்கறள தேட  யன் டுேே் ் டட்து. 

அறனேத்ு வொகக்ு றமயங்களுகக்ொன பசயல் ொடட்ு தநரம் தேரே்ல் தேதிகக்ு 

முநற்ேய நொடக்ளில் ஒவ்பவொரு வசதிகக்ும் மொறு டலொம்.6 தேரே்ல் குறியீடு  டி, 

தேரே்ல் தேதியன்று, அறனேத்ு வொகக்ு றமயங்களும் கொறல 7:00 மணி முேல் 

இரவு 8:00 மணி வறர வொகக்ொளரக்ளுகக்ொக திைநத்ிருகக்ும்.7 ROV மூலம் 

கருே ் டும் சொேத்ியமொன வொகக்ு றமயங்களின்  டட்ியறலக ்கொண, 

பிை்தசரக்ற்க F ஐ ்  ொரக்க்வும். பவளியீடட்ு சமயேத்ில், கருே ் டும் அறனேத்ு 

வொகக்ு றமயங்களும் மொை்ைேத்ிை்கு உட ்டட்றவ. 

 

                                            
6 ROV இன்னும் வொக்கு மையங்கமள தபறுவேற்கொன தெயல்பொட்டில் உள்ளது ைற்றும் தவளியிடும் ெையத்ேில் கருேப்பட்டேொக 

குறிப்பிட்ட அமனத்து இடங்களும் ைற்றும் தெயல்படும் தநைங்களும் கிமடக்கவில்மை 

7 தேர்ேல் குறியடீு §4005 



 

எல்றல வறக 
குறைந்ேபடச்ே ்

தேறவ 

முன்சமாழியப்படட்8 

எண்ணிக்றக 

11-நொள் வொகக்ு 

றமயங்கள் 
( திவுபசய்ய ் டட் 

ஒவ்பவொரு 50000 

வொக்கொளரக்ளுக்கும் 1) 

20 22 

4-நொள் வொகக்ு 

றமயங்கள் 
( திவுபசய்ய ் டட் 

ஒவ்பவொரு 10000 

வொக்கொளரக்ளுக்கும் 1) 

80 88 

அடட்வறணயில் வழங்க ் டட் புள்ளிவிவரங்கள் கணிகக் ் டட்  திவு 

பசய்ய ் டட் வொகக்ொளரக்ள் எண்ணிகற்கறய அடி ் றடயொகக ்பகொண்டறவ. 

தேரே்ல் குறியீடு  டி தேரே்லுகக்ு 88 நொடக்ளுகக்ு முன்னர ்உண்றமயொன 

கணகக்ீடு தீரம்ொனிகக் ் டும்9. 

 ொரம் ரியமொக, அதி ருகக்ொன தேரே்ல் ஆண்டில்,  திவு பசய்வது அதிகரி ் றே 

ROV கொண்கிைது. ஜூறல 2019 நிலவர ் டி, Santa Clara கவுண்டட்ியில் சுமொர ்910,000 

வொகக்ொளரக்ள்  திவு பசய்ய ் டட்ுள்ளனர.் மொரச் ்2020 அதி ர ்தேரே்லுகக்ு 

முன்னர ்அநே் எண்ணிகற்க 1 மில்லியன்  திவு பசய்ய ் டட் வொகக்ொளரக்ளொக 

அதிகரிகக்ும் என்று ROV எதிர ்ொரக்க்ிைது. 2020 நவம் ர ்அதி ர ்ப ொதுே ்

தேரே்லுகக்ுள் வொகக்ொளர ் திவு இன்னும் அதிகரிகக்ும் என்று 

எதிர ்ொரக்க் ் டுகிைது. தேரே்ல்களுகக்ு இறடயில் நிறலேே்ன்றமறய உறுதி 

பசய்வேை்கும், த ொதுமொன எண்ணிகற்கயிலொன வொகக்ு றமய ேளங்கறள 

 ரொமரி ் ேை்கும், நவம் ர ்ப ொதுே ்தேரே்லுகக்ுள் 1.1 மில்லியன்  திவு 

பசய்ய ் டட் வொகக்ொளரக்ள் இரு ் ொரக்ள் என்ை அடி ் றடயில் ROV 

நியமனங்கறள பசய்கிைது. இது மொரச் ்மை்றும் நவம் ர ்தேரே்ல்களுகக்ு ஒதர 

வொகக்ு றமய இடங்கறள றவேத்ிருகக் ROV ஐ அனுமதிகக்ும், தமலும் மொைொே 

இடங்களுடன் கூடுேலொக VCA ஐ பசயல் டுேத்ும் த ொது தசரந்த்ு வரும் பிை 

மொை்ைங்களுகக்ு மேத்ியில் வொக்கொளரக்ளுகக்ு ஸ்திரேே்ன்றமறய 

உருவொகக்ுகிைது. 

 

ேகுதியான 

வாக்காளரக்ளின் 

எண்ணிக்றக 

பதிவு 

சசய்யப்படட் 

வாக்காளரக்ளின் 

எண்ணிக்றக 

ேகுதியான ஆனால் 

பதிவு 

சசய்யப்படாேவரக்ளின் 

எண்ணிக்றக 

கணிக்கப்படட் 

பதிவு 

சசய்யப்படட் 

வாக்காளரக்ளின் 

எண்ணிக்றக 

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

                                            
8 ROV ஆல் வடிவமைக்கப்பட்ட எல்மைகள் ைேிப்பிடப்பட்ட ைக்கள் தேொமக எண்ணிக்மகமய அடிப்பமடயொகக் தகொண்டமவ 

ைற்றும் அமவ வழிகொட்டுேல்களொக தெயல்படுகின்றன. VCA நிர்ணயித்ே எண்ணிக்மக வொக்கொளர்கள் “50,000 வமை” இருந்ேொல் 

தெமவயளிப்பேற்கொக என கருேதவண்டும்; இேன் தபொருள் ஒவ்தவொரு எல்மையிலும் கணிக்கப்பட்ட வொக்கொளர்களின் 

எண்ணிக்மகயொனது VCA ஆல் வமையறுக்கப்பட்ட தைொத்ே எண்ணிக்மகயுடன் எப்தபொதும் ஒத்துப்தபொகொது. சுட்டிக்கொட்டப்பட்ட 

முன்தைொழியப்பட்ட எண்ணிக்மக நியைனத்ேிற்கொன குமறந்ேபட்ெ இைக்கு. கூடுேல் ஆேைமவக் தகொரும் எந்ே பகுேியிலும் 

தபொதுைொன அளவுக்கு தெமவ வழங்குவேற்கொக கூடுேல் இடங்கமள ROV பரிெீைிக்கும்.  

9 தேர்ேல் குறியடீு §12223 



 

வாக்காளர ்பதிவு 

 ொரம் ரிய வொகக்ு ் திவு இட மொதிரி மூலம் முன்னர ்வழங்க ் டட்றே விட  ல 

அதிகமொன தசறவகறள வொகக்ு றமயங்களொல் வழங்க முடியும். வொகக்ொளர ்

 திவும் வொகக்ு றமயங்களில் வழங்க ் டும் விரிவொகக் ் டட் தசறவகளில் 

ஒன்று. எநே்பவொரு வொகக்ு றமயேத்ிலும் வொகக்ளிகக்  திவுபசய்யவும், 

வொகக்ொளர ் திறவ ் புது ்பிகக்வும், மை்றும் நி நே்றனயுடன் 

வொகக்ளி ் ேை்கொன வசதியும் வொகக்ொளரக்ளுகக்ு இ ்த ொது கிறடகக்ும். 

நி நே்றன வொகக்ொளர ் திவு (CVR) இன் கீழ் வொகக்ளிகக் ேகுதியுள்ள 

வொகக்ொளரக்ள், CVR உறையுடன் உள்ள வொகக்ுசச்ீடற்ட ் ப றுவொரக்ள்.  

15 நொடக்ள்  திவு கொலகப்கடுவிை்குள் வொகக்ளிகக்  திவு பசய்யொே சமூகேத்ின் 

உறு ்பினரக்ள், ஒரு வொகக்ு றமயேத்ிை்குச ்பசன்று ஒதர நொளில்  திவு பசய்து 

வொகக்ளிகக்வும் முடிகின்ை வசதிறய CVR வழங்குகிைது. 15 நொள்  திவு 

கொலகப்கடு முடிநே் பின்னர ்வொகக்ொளரக்ள் ேங்கள் முகவரி அல்லது அரசியல் 

கடச்ிறய ் புது ்பிகக்வும் CVR ஐ ்  யன் டுேே்லொம். பூரே்த்ி பசய்ய ் டட் CVR 

வொகக்ுசச்ீடட்ு ROV அலுவலகேத்ிை்கு திரும்  வநே்துதம, சொேத்ியமொன வொகக்ொளர ்

ேகுதிகக்ொக ஆய்வு பசய்ய ் டுவொர.் வொகக்ொளர ்அறனேத்ு ேகுதிே ்

தேறவகறளயும் பூரே்த்ி பசய்கிைொர ்என சரி ொரக்க் ் டட்ிருநே்ொல் மடட்ுதம 

அவர ்வொகக்ுசச்ீடட்ு திைகக் ் டும் மை்றும் எண்ண ் டும். CVR உறை 

வொகக்ொளரின்  திவு பிரமொண ்  ேத்ிரமொகவும் பசயல் டும், தமலும் ேங்கள் 

ரசீறே வொகக்ொளர ்உறைகளிலிருநத்ு கிழிேத்ு றவேத்ுகப்கொண்டொல் ROV இன் 

வறலேே்ளேத்ில் அவரக்ள் ேங்கள் வொகக்ுசச்ீடட்ின் நிறலறய 

கண்கொணிகக்லொம்10.  

மாை்று வாக்குசச்ீடட்ுகள் 

தகொரினொல் வொகக்ொளரக்ளுகக்ு மொை்று வொகக்ுசச்ீடட்ுகறள வொகக்ு றமயங்களொல் 

இ ்த ொது வழங்க முடியும். அதே தேரே்லுகக்ொன வொகக்ுசச்ீடற்ட 

வொகக்ொளரிடமிருநத்ு ROV ப ைொேறே உறுதிபசய்ய ் டட் பிைகு, வொகக்ொளர ்எநே் 

வொகக்ு றமயேத்ிலும் மொை்று வொகக்ுசச்ீடற்டக ்தகொரலொம்11. வொகக்ொளரிடமிருநத்ு 

வொகக்ுசச்ீடட்ு ப ை ் டட்றே ROV ஆல் தீரம்ொனிகக் முடியொவிடட்ொல், ROV 

வொகக்ொளறர ேை்கொலிகமொக வொகக்ளிகக் அனுமதிகக்லொம். 

ேை்காலிக வாக்களிப்பு12 

எநே்பவொரு வொகக்ு றமயேத்ிலும், ஒரு வொகக்ொளர ்ேை்கொலிகமொக 

வொகக்ளிகக்லொம்.  திவுபசய்ேேொகக ்கூறும் ஒரு வொகக்ொளரின்  திவு மை்றும் 

ேகுதிறய ROV ஊழியரக்ளொல் உடனடியொக தீரம்ொனிகக் முடியொே நிறலயில், 

அவருகக்ு ேை்கொலிக வொகக்ுசச்ீடட்ில் வொகக்ளிகக் உரிறம உண்டு. அவ்வொறு 

பசய்வேை்கொன உரிறமறய வொகக்ொளருகக்ு ROV அறிவுறுேத்ி மை்றும் 

வொகக்ொளருகக்ு பின்வருவறே வழங்க தவண்டும்: 

 ேை்கொலிக வொகக்ுசச்ீடற்ட த ொடுவேை்கொன பசயல்முறை மை்றும் 

                                            
10 அஞ்ெல்-மூைம் வொக்களிப்பு வொக்குச்ெீட்டு கண்கொணிப்பு வமைத்ேளம்: https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab  

11 தேர்ேல் குறியடீு §4005 

12 தேர்ேல் குறியடீு §14310 

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


 

நறடமுறைகள் குறிேே் எழுேத்ு ்பூரவ் வழிமுறைகளுடன் ஒரு ேை்கொலிக 

வொகக்ுசச்ீடட்ு  

 வொகக்ொளரின்  திவு மை்றும் வொகக்ளிகக்ும் ேகுதி குறிேத்ு எழுே ் டட் 

உறுதி ் டுேே்ல், வொகக்ொளர ்அதில் றகபயழுேத்ிட தவண்டும் 

ேை்கொலிகமொக வொகக்ளிகக், ஒரு வொகக்ொளர ்ROV ஊழியரக்ளின் முன்னிறலயில், 

வொகக்ொளர ்வொகக்ளிகக் ேகுதியுறடயவர ்மை்றும் Santa Clara கவுண்டட்ியில்  திவு 

பசய்ய ் டட்ுள்ளொர ்என்று எழுே ் டட் உறுதிபமொழிறய பசயல் டுேே் 

தவண்டும் (றகபயழுேத்ிட தவண்டும்). ROV இன் பிரேொன அலுவலகேத்ில் 

திரு ்பிே ்ேருவேை்கு வொகக்ொளர ்ஒரு ேை்கொலிக வொகக்ுசச்ீடட்ு உறைகக்ுள் 

வொகக்ுசச்ீடற்ட சீல் பசய்யதவண்டும். 

அதிகொர ்பூரவ் பிரசச்ொரேத்ின் த ொது, ஊழியரக்ள் வொகக்ொளரின் முகவரிறயச ்

சரி ொரே்த்ு, ேை்கொலிக வொகக்ுசச்ீடட்ு உறை மீதுள்ள றகபயழுேத்ு வொகக்ொளரின் 

 திவு உறுதிபமொழி ்  ேத்ிரேத்ில் உள்ள றகபயழுேத்ுடன் ப ொருநத்ுவறே 

அல்லது வொகக்ொளரின்  திவு தகொ ்பில் உள்ள மை்பைொரு றகபயழுேத்ுேத்ுடன் 

ப ொருநத்ுவறே உறுதி ் டுேே் தவண்டும். முேல், நடுேே்ர ப யர ்அல்லது 

இரண்டிை்கும்  திலொக எழுதும் ேறல ்ப ழுேே்ொல் பசய்ய ் டும் றகபயழுேத்ில் 

மொறு ொடு இரு ் து வொகக்ுசச்ீடற்ட பசல்லொேேொக ஆகக்ுவதில்றல. 

வொகக்ுசச்ீடற்டே ்திைநத்ு எண்ணுவேை்கு முன்பு கூடுேல் ேகுதிே ்தேறவகறளயும் 

ஊழியரக்ள் சரி ொரக்க் தவண்டும். 

ேை்கொலிக வொகக்ுசச்ீடற்ட ்  திவுபசய்யும் எநே்பவொரு வொகக்ொளரும் ேங்கள் 

ரசீறே உறையிலிருநத்ு கிழிேத்ு றவேத்ுகப்கொள்ளலொம், இேன் மூலம் ROV இன் 

வறலேே்ளேத்ில் அவரக்ள் ேங்கள் வொகக்ுசச்ீடட்ின் நிறலறய 

கண்கொணிகக்லொம்.13 வொகக்ொளரக்ள் ROV ஐ பேொடரப்ு பகொள்ளலொம் அல்லது 

வறலேே்ளேற்ே ்  யன் டுேத்ி14 ேங்கள் வொகக்ுசச்ீடட்ு எண்ண ் டட்ேொ 

இல்றலயொ என் றேயும், அ ் டி எண்ண ் டொவிடட்ொல், அேை்கொன 

கொரணேற்ேயும் கண்டறியலொம். புதிய வொகக்ளி ்பு முறைறய 

அமல் டுேத்ுவேன் மூலமும் மின்னணு வொகப்கடு ்பு புேே்கங்கறள ் 

 யன் டுேத்ுவேொலும் த ொட ் டும் ேை்கொலிக வொகக்ுசச்ீடட்ுகளின் எண்ணிகற்க 

கணிசமொகக ்குறையும் என்று எதிர ்ொரக்க் ் டுகிைது. 

வாக்கு றமயங்களில் அணுகக்கூடிய வாக்களிப்பு 

VCA இன் திடட்மிடல் மை்றும் அமலொகக்ேத்ின் த ொது முழுவதிலுதம, 

வொகக்ொளருகக்ொன அணுகல் கருே ் டுவறே உறுதி பசய்வதே Santa Clara 

கவுண்டட்ியின் வொகக்ொளர ் திவொளரின்(ROV) தநொகக்ம். வொகக்ு றமயேத்ின் தேரவ்ு, 

வொகக்ளிகக்ும் இயநத்ிரங்கள் மை்றும் தேரே்ல் அதிகொரிகளின்  யிை்சி மை்றும் 

 ணியமரே்ே்ல் ஆகியவை்றில், வொகக்ொளரக்ளின் எநே்பவொரு மை்றும் அறனேத்ு 

தேறவகறளயும் பூரே்த்ி பசய்வதே ROV இன் எண்ணமொக இரு ் ேொல், அணுகல் 

கருே ் டுகின்ை முகக்ிய ேறல ் ொக உள்ளது. ஒவ்பவொரு வொகக்ொளருகக்ும் 

 ொதுகொ ் ொன, அணுககக்ூடிய மை்றும் சுயொதீனமொன வொகக்ளி ்பு அனு வேற்ே 

ஏை் டுேத்ுவேை்கொக, பேொறலநிறலயிலிருநத்ு அணுககக்ூடிய அஞ்சல்-மூலம் 

                                            
13 அஞ்ெல்-மூைம் வொக்களிப்பு வொக்குச்ெீட்டு கண்கொணிப்பு வமைத்ேளம்: https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab 

14 ேற்கொைிக வொக்குச்ெீட்டு கண்கொணிப்பு வமைத்ேளம்: https://eservices.sccgov.org/rov/?tab=pb  

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


 

வொகக்ளி ்பு (RAVBM) த ொன்ை முன்கூடட்ிதய நிறுவ ் டட் திடட்ங்களுடன் உள்ள 

புதிய வொகக்ளிகக்ும் இயநத்ிரங்கறள ROV  யன் டுேத்ும். Santa Clara கவுண்டட்ி 

அறனேத்ு வொகக்ு றமயங்களிலும் அணுககக்ூடிய வொகக்ளி ்ற  பேொடரந்த்ு 

வழங்கும்.15  

ேரங்கறள பூரே்த்ி பசய்யும் வொகக்ு றமய வசதிகளின் அம்சங்கறளயும், 

மொை்ைங்கள் தேறவ ் டும் இடங்கறளயும் தீரம்ொனிகக், California மொநில 

பசயலொளரின் அணுகல் சரி ொர ்்பு  டட்ியல் ஆய்றவ ROV  யன் டுேத்ுவொர.் 

அறனேத்ு மொை்ைங்களும் விநிதயொக முறையில் மை்றும் வறர டங்கள், 

எடுேத்ுகக்ொடட்ுகள் மை்றும் புறக ் டங்களுடன் கூடிய ேனி ் டட் வொகக்ு றமய 

றகதயடட்ில் குறி ் ொக ேர ் டும், அறவ வசதிறய அறமேத்ு இயகக்ும் 

ப ொறு ்பில் உள்ள தமை் ொரற்வயொளரக்ளுகக்ு வழங்க ் டும். 

மொை்றுேத்ிைனொளிகளொக உள்ள அபமரிகக்ரக்ளுகக்ொன சடட்ேத்ில் (ADA)16 உள்ள 

தேறவகளும்,தமலும் ADA  ொரக்க்ிங் இடங்கள், வறளவுகள், கேவுகள்,  ொறேகள் 

மை்றும் மை்ை தேறவகளும் மொை்ைங்களில் பூரே்த்ி பசய்ய ் டும் என்று 

எதிர ்ொரக்க் ் டுகிைது 

Santa Clara கவுண்டட்ியில் உள்ள ஒவ்பவொரு வொகக்ு றமயேத்ிலும் குறைநே்து 

மூன்று (3) ஆனொல் ஆறு (6) வறர, அணுககக்ூடிய வொகக்ுசச்ீடற்ட குறிகக்ும் 

சொேனங்கள் (BMD) ப ொருேே் ் டட்ிருகக்ும். Dominion வொகக்ளி ்பு முறை ICX BMD சில 

மொை்றுேத்ிைனொளி வொகக்ொளரக்ளுகக்ு சுயொதீனமொன வொகக்ளிகக்ும் 

அனு வேற்ே வழங்கும். ஒவ்பவொரு வொகக்ு றமயேத்ிை்கொன BMD களிலும் ADA கக்ு 

இணகக்மொன அம்சங்கள் மை்றும்  லவிேமொன வொகக்ளி ்பு முறை விரு ் ங்கள் 

இருகக்ும். இநே் அலகுகள் அறனேத்ு வொகக்ுசச்ீடட்ு வறககள் மை்றும் பமொழி 

 தி ்புகளுடன் நிரலொகக் ் டும். 

Santa Clara கவுண்டட்ியின் மின்னணு வொகக்ு ் திவு முறை  ொரற்வ குறை ொடுள்ள 

வொகக்ொளரக்ளுகக்ு உேவி இல்லொமல் ேனி ் டட் முறையில் வொகக்ளிகக்வும் 

மை்றும் வொகக்ுசச்ீடற்ட த ொடும் திைறனயும் வழங்குகிைது. அணுககக்ூடிய BMD 

இல் ஆடிதயொ வொகக்ு ் திவு கூறு உள்ளது, இேன் மூலம் வொகக்ொளரக்ள் ேங்கள் 

வொகக்ுசச்ீடற்டக ்கொேொல் தகடட்ு, வழங்க ் டட் அணுககக்ூடிய 

விறச ் லறகறய ்  யன் டுேத்ி அவரக்ளின் தேரவ்ுகறள பசய்யலொம். எநே் 

வொகக்ொளர-்விரும்பும் கலறவயிலும் ஆடிதயொ, கொடச்ி மை்றும் 

பேொடட்ுணரகக்ூடிய இறடமுகங்கறள  யன் டுேே் இநே் அறம ்பு 

அனுமதிகக்ிைது. வொகக்ுசச்ீடற்டக ்குறிகக் முடியொே நிறலயில் உள்ள 

வொகக்ொளரக்ள், வொகக்ளிகக் உேவ இரண்டு ந ரக்றள வறர பகொண்டு வரலொம். 

கூடுேலொக, கவுண்டட்ி வொகக்ொளர ்ேகவல் வழிகொடட்ியின் (CVIG) ஆடிதயொ 

தட ்கறள ROV வழங்குகிைது, இது தகொரினொல் கிறடகக்ிைது.  

ஒன்று அல்லது அேை்கு அதிகமொன BMD தேொல்வியுை்ைொல் அல்லது பசயலிழநே்ொல், 

எநே்பவொரு சொேனேற்ேயும் தேறவயொன டி மொை்றுவேை்கொன நறடமுறைகறள 

ROV உடனடியொகே ்பேொடங்கும். அநே் இடேத்ில் கிறடகக்கக்ூடிய பசயல் டும் 

அலகுகள், திைன் தேறவகள் மை்றும் பசயலிழ ்பின் தீவிரம் ஆகியவை்றின் 

அடி ் றடயில் மொை்று பசயல்முறைக்கு முன்னுரிறம வழங்க ் டும். ஆேரவு 

                                            
15 தேர்ேல் குறியடீு §19240 

16 ைொற்றுத்ேிறனொளிகளொக உள்ள அதைரிக்கர்களுக்கொன ெட்ட வமைத்ேளம்: https://www.ada.gov/ 

https://www.ada.gov/


 

இயகக் விகிேமொக இரு ் து, ஒவ்பவொரு ஆறு (6) வொகக்ு றமயக ்குழுகக்ளுகக்ும் 

மூன்று (3) அணிகறளக ்பகொண்ட ஒரு (1) ஆேரவு ேளம் கிறடகக்ிைது.  

ஒவ்பவொரு வொகக்ு றமயேத்ிலும் வீதிதயொர (curbside) வொகக்ளி ்பிை்கொக, வொகக்ு 

றமய பசயல்முறை மூலம் அறனேத்ு வொகக்ொளர ்தேறவகறளயும் 

மதி ்பிடுவேை்கும் வழிநடேத்ுவேை்கும்  யிை்சி ப ை்ை வரதவை் ொளருடன் 

கூடுேலொன அணுகல் தசறவகள் கிறடகக்ும். 

சமாழி உேவி 

ஒவ்பவொரு வொகக்ு றமயேத்ிை்கும் தேறவயொன அறனேத்ு பமொழிகளிலும் 

ஏேொவது விேேத்ில் பமொழி உேவிகறள வழங்குவதே ROV இன் குறிகத்கொள்.17 

Santa Clara கவுண்டட்ிறய ் ப ொறுேே்வறர, அநே் பமொழிகள் பின்வருமொறு: 

 

- ஆங்கிலம் 

- சீன 

- ஸ் ொனிஷ் 

- டகலொக ்

- வியடந்ொமிய 

- பகமர ்

- பகொரிய 

- இநத்ி 

- ஜ ் ொனிய 

 

ஒரு குறி ்பிடட் சமூகேத்ின் தேறவகறள ் ப ொறுேத்ு, எநே் சமூகேத்ிலும் 

முகக்ியேத்ுவம் வொய்நே் பமொழிகறள ் த சகக்ூடிய இருபமொழி ஊழியரக்றள 

நியமிகக் ROV முயை்சிகக்ும். குறி ்பிடட் பமொழிே ்தேறவகள் தேறவ ் டும் 

 குதிகள் அறடயொளம் கொண ் டும், இரு ்பினும், இருபமொழி பேரிநே் 

ஊழியரக்ள் கிறடகக்ொவிடட்ொல், வொகக்ு றமய ஊழியரக்ள் ROV ஐே ்

பேொடரப்ுபகொண்டு வொகக்ொளறர இருபமொழி அலுவலக ஊழியரக்ளுடன் அல்லது 

கவுண்டட்ியின் பேொறலத சி பமொழிப யர ்்பு தசறவயுடன் த ச றவ ் ொரக்ள். 

வொகக்ொளர ்ேரவுேே்ளேத்ிலிருநத்ு கிறடகக்ும் திடட்மிடல் மை்றும் பமொழிே ்

ேரவுகள் மூலம், எநே் இடங்களில் இரு பமொழி ஊழியரக்ள் சமூகேத்ிை்கு சிைநே் 

முறையில் தசறவயொை்ை நியமிகக் ் ட தேறவ என்ை இலகக்ு ROV கக்ு சரியொக 

பேரியவரும். கவுண்டட்ி முழுவதிலும் உள்ள ஒவ்பவொரு வொகக்ு றமயேத்ிலும் 

 ணியொை்ை ஒவ்பவொரு பமொழியிலும் த ொதுமொன இரு பமொழிே ்தேரே்ல் 

அதிகொரிகள் இல்லொவிடட்ொல், இரு பமொழி தேரே்ல் அதிகொரிகறள சில பமொழி 

சமூகங்களில் அறமநத்ுள்ள வொகக்ு றமயங்களில் நியமிகக்ும் இலகக்ு 

றவகக் ் டும். 

அறனேத்ு வொகக்ளி ்பு ் ப ொருடக்ளும் அரசொங்க ரதீியொகக ்

கடட்ொய ் டுேே் ் டட் நொன்கு பமொழிகளிலும் கிறடகக்ும். அதிகொர ்பூரவ் 

வொகக்ுசச்ீடட்ுகள், CVR மை்றும் ேை்கொலிக உறைகள் மை்றும் அறனேத்ு வொகக்ு 

றமய அறடயொளகக்ுறிகளும் நொன்கு கூடட்ொடச்ியில் கடட்ொயமொகக் ் டட் 

பமொழிகளிலும், மொநிலேத்ில் கடட்ொயமொகக் ் டட் பகமர ்மை்றும் பகொரிய 

பமொழிகளிலும், அேத்ுடன் தேறவயில்றல என்ைொலும், வரலொை்று ரதீியொக 

கவுண்டட்ி மூலம் வழங்க ் டட் ஜ ் ொனிய மை்றும் இநத்ி ஆகிய பமொழிகளிலும் 

கிறடகக்ும். 
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ஒரு குறி ்பிடட் இருபமொழி  ணியொளர ்கிறடகக்ொேத ொது, வொகக்ு றமய 

ஊழியரக்ள் ROV அலுவலகேற்ே அறழேத்ு எங்கள் இருபமொழி ஊழியரக்ளில் 

ஒருவரிடம் த சலொம். கூடுேலொக, கவுண்டட்ியின் பேொறலத சி பமொழிப யர ்்பு 

தசறவ மூலம், நொங்கள் ப றும் எநே் பமொழி தகொரிகற்கறயயும் எங்களொல் 

பூரே்த்ி பசய்யமுடியும். 

அறனேத்ு வொகக்ளி ்பு ேகவல்களும் நொன்கு கூடட்ொடச்ியில் 

கடட்ொய ் டுேே் ் டட் பமொழிகளில் அசச்ிட ் டட் முறையில் மை்றும் மின்னணு 

முறையிலும் கிறடகக்ும் (கவுண்டட்ி வொகக்ொளர ்ேகவல் வழிகொடட்ி (CVIG) 

பகொண்ட மடிகக்ணினி, ஜூன் மை்றும் நவம் ர ்2018 ஆரம்  வொகக்ு றமயங்களில் 

 யன் டுேே் ் டட் மொதிரி). பமொழி உேவி கிறட ் றேக ்குறிகக்ும் அறடயொளக ்

குறிகள் அறனேத்ு வொகக்ு றமயங்களிலும் ஒடட் ் டட்ிருகக்ும்.  

வாக்கு றமயே்றே றவக்கும் இடே்றே கருதுேல் 

மொநில பசயலொளரொல் கடட்ொயமொகக் ் டட்ு வாக்குச ்சீடட்ு டிராப்-பாக்ஸ் 

இடங்கள் பிரிவில் தகொடிடட்ுக ்கொடட் ் டட்ுள்ள அதே 14 அளவுதகொல்கறள ROV 

 யன் டுேத்ுகிைொர.் கிறடகக்கக்ூடிய  ல ஆேொரங்களில் இருநத்ு 

தசகரிகக் ் டட் ேரவு (எ.கொ. அபமரிகக் சமூக ஆய்வு, ROV வொகக்ொளர ்ேரவுேே்ளம், 

VTA  ஸ் நிறுேே்ங்கள்) இநே் அளவுதகொல்களில் சிலவை்றைக ்கணகக்ிட ் 

 யன் டுேே் ் டட்ன. இநே் அளவுதகொல்களில் ப ொது த ொகக்ுவரேத்ு, 

த ொகக்ுவரேத்ு முறைகள், மகக்ள் பேொறக றமயங்கள், பமொழி 

சிறு ொன்றமயினர,் மொை்றுேத்ிைனொளிகள், குறைநே் அளவில் பசொநே் வொகனம் 

றவேத்ிரு ் வரக்ள், குறைநே் வருமொனம், அஞ்சல் மூலம் குறைநே் அளவில் 

வொகக்ளி ் வரக்ள் மை்றும் குறைநே் வொகக்ொளர ் திவு ஆகியறவ அடங்கும் 

(சொேத்ியமொன வொகக்ு றமயங்கள் மை்றும் வொகக்ுசச்ீடற்ட த ொடும் இடங்கறள 

இலகக்ுறவகக்  யன் டுேே் ் டட் ேரவு வறர டங்களுகக்ு பிை்தசரக்ற்க G ஐ ் 

 ொரக்க்வும்).  

வொகக்ு றமயங்களொக இரு ் ேை்கு உகநே் இடங்கறள தீரம்ொனிகக் ROV கக்ு உேவ 

“DOTS” என ் டும் ஒரு ேள கருவி உருவொகக் ் டட்து. இநே் மொதிரி கவுண்டட்ிறய 

0.5 -றமல் கடட்ங்களொக பிரிேே்து. தமதல  டட்ியலிட ் டட் ஒவ்பவொரு 

அளவுதகொலிை்கொன ஒவ்பவொரு கடட்ேத்ிை்கும் ஒன்று முேல் ஐநத்ு வறர 

மதி ்ப ண் வழங்க ் டட்து. ஒவ்பவொரு மதி ்ப ண்ணும் இறுதியில் பமொேே் 

மதி ்ப ண்றண ப ை கூடட் ் டட்து. சொேத்ியமொன வொகக்ு றமயம் மை்றும் 

வொகக்ுசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொகஸ்் இடங்கள், பின்னர ்மதி ்ப ண் வறர டேத்ின் தமதல 

குறி ்பிட ் டட்ன. அதிக மதி ்ப ண் ப ை்ை கடட்ங்கள் அல்லது அேை்கு அருகில் 

உள்ள இடங்களுகக்ு முன்னுரிறம வழங்க ் டட்து, ஏபனனில் அறவ அதிகமொன 

அளவுதகொல்கறள பூரே்த்ி பசய்ேன. 

இநே் பசயல் ொடட்ில் ப ொதுமகக்ளிடமிருநத்ு வநே் உள்ளடீும் கருே ் டட்து. 

மகக்ள் பேொறக றமயங்களுகக்ு அருகொறமயில் இரு ் து, த ொகக்ுவரேத்ு 

முறைகள், பமொழி சிறு ொன்றம சமூகங்கள், மொை்றுேத்ிைனொளிகளொக உள்ள 

வொகக்ொளரக்ள் மை்றும் ப ொது ் த ொகக்ுவரேத்ு ஆகியறவ ப ை ் டட் ப ொதுக ்

கருேத்ுகக்ளில் மிக முகக்ியமொக கருே ் டட்றவ. வரலொை்று ரதீியொக குறைநே் 

வொகக்ொளர ் திவு மை்றும் அஞ்சல்-மூலம் வொகக்ளி ்பு  யன் ொடு பகொண்ட 

சமூகங்களுகக்ு அருகொறமயில் இரு ் ேை்கு ROV கூடுேல் முகக்ியேத்ுவேற்ே 



 

தசரே்ே்து, ஏபனனில் இநே் சமூகங்களொல் ஒரு வொகக்ு றமயேே்ொல் வழங்க ் டும் 

நி நே்றன வொகக்ொளர ் திவு அல்லது தநரில் வநத்ு வொக்களிேே்ல் த ொன்ை 

தசறவகறள சிைநே் முறையில்  யன் டுேே் முடியும். ப ொதுமகக்ள் மை்றும் ROV 

ஊழியரக்ளொல் தேரந்ப்ேடுகக் ் டட் அளவுதகொல்களுகக்ு ேளம் தேடல் கருவி 

தமம் ொடட்ு பசயல் ொடட்ில் அதிக மதி ்ப ண்கள் வழங்க ் டட்ன. 

கூடுேலொக, ஒரு வொகக்ொளர ்ஒரு வொகக்ு றமயேத்ிை்கு  யணிகக் தவண்டிய 

தூரேற்ேயும் தநரேற்ேயும் கடட்ு ் டுேே் உேவும் வறகயில் வொகக்ு றமய 

எல்றலகள் நிறுவ ் டட்ன. கிறடகக்ும் நிறல, விறல, அளவு, அறையின் வடிவம், 

 ொரக்க்ிங் அணுகல் மை்றும் மொை்றுேத்ிைனொளி வொகக்ொளரக்ளுகக்ு மொை்று 

முறைகள் தேறவ த ொன்ை பிை அளவுதகொல்கள் ஒவ்பவொரு வழக்கின் 

சூழ்நிறலறயயும்  ொரே்த்ு மதி ்பீடு பசய்ய ் டட்ன. 

ேை்த ொது அவரக்ளிடம் இருகக்ின்ை ஆேொரங்கறள றவேத்ு ROV ஆல் பமொற ல் 

வொகக்ு றமயங்கறள வழங்க முடியொது. இரு ்பினும், புவியியல் ரதீியொக அதிகம் 

த றர கவரும் வறகயில் குறைநே் டச் தேறவறய விடவும் அதிகமொன வொகக்ு 

றமயங்கள் மை்றும் வொகக்ுசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொகஸ்் இடங்கறள வழங்குவதே ROV 

இன் இலகக்ு.  

தேரே்ல் அதிகாரிகளின் கூடட்றமவு 

தேரே்ல் அதிகொரிகறள (தேரே்ல் குறியீடட்ில் தேரே்ல் வொரியங்கள் என 

குறி ்பிட ் டுகிைது18) வொகக்ு றமயங்களில் ஊழியரக்ளொக ROV 

 ணியமரே்த்ுவொர.் வொகக்ொளரக்றள பசயல் டுேே் தேறவயொன திைன்கறள 

அதிகரிகக் தேரே்ல் அதிகொரிகள் முடிநே்வறர  ல தவறு டட் சமூகங்கறளச ்

தசரந்ே்வரக்ளொக இரு ் ொரக்ள்.19 வொகக்ு றமய ஊழியரக்ள் வொடிகற்கயொளர ்

தசறவயில் அனு வம், இருபமொழி திைன்,  ன்முகேே்ன்றம மை்றும் உட ்டுேே்ல் 

திைன், ேறலறமேத்ுவ குணங்கள், பேொழில்நுட ் திைன்கள் மை்றும் சமூக 

 ங்களி ்பிை்கொன குடிறம கடறமயில் ஆரவ்ேற்ே பவளி ் டுேத்ுவரக்ளொக 

இருகக் தவண்டும். புதிய வொகக்ு றமய பேொழில்நுட ்ம், வொகக்ொளரக்றள 

எவ்வொறு பசயல் டுேத்ுவது, கூடட்க ்கடட்ு ் ொடட்ு தமலொண்றம குறிேத்ு 

அவரக்ளுகக்ு  யிை்சி அளிகக் ் டும். கூடுேல் வொடிகற்கயொளர ்தசறவ  யிை்சி 

ேறல ்புகளில் மூேே்வரக்ள் மை்றும் மொை்றுேத்ிைனொளி வொகக்ொளரக்ளுகக்ொன 

அணுகல், உட ்டுேே்ல் மை்றும் சரியொன ேகவல்பேொடரப்ு ஆகியறவ அடங்கும். 

ேகுதி மை்றும் சமூகேத்ின் தேறவகளின் அடி ் றடயில் சிைநே் ஆடக்றள ROV 

தேரந்ப்ேடு ் ொர.் முன்னொள் தேரே்ல் அதிகொரிகளுகக்ும் புதிய ேன்னொரவ் 

சொேத்ியங்கள் குறிேத்ு அறிவிகக் ் டும், தமலும் புதிய ஊழியர ்தேறவகறள 

பூரே்த்ி பசய்ேொல் அவரக்ள் நியமிகக் ் டலொம். 

தேரே்ல் அதிகொரிகளின் கூடட்றமவு கூடுேல் உேவி கவுண்டட்ி ஊழியரக்ள் 

மை்றும் உேவிேப்ேொறக ப றும் பேொண்டரக்ளின் கலறவயொக இருகக்ும். 

ேறலவரக்ளும் மை்றும் எழுேே்ரக்ளும் மணிதநர கவுண்டட்ி பேொழிலொளரக்ளொக 

நியமிகக் ் டுவொரக்ள் மை்றும் ப ரும் ொலும் உேவிேப்ேொறக ப றும் 

பேொழிலொளரக்தள வரதவை் ொளரக்ளொக இரு ் ொரக்ள் (எ.கொ. முன்னொள் தேரே்ல் 

                                            
18 தேர்ேல் குறியடீு §4005 

19 தேர்ேல் குறியடீு, பிரிவு 12, அத்ேியொயம் 4 இன் ெட்டப்பகுேி 1 



 

அதிகொரிகள், உயரந்ிறல ்  ள்ளி மொணவரக்ள்). அறனேத்ு வொகக்ு றமய 

ஊழியரக்ளுகக்ும் அவரக்ள்  ணிகக்ு ஏை்   யிை்சி அளிகக் ் டும், மை்றும் 

அவரக்ள் ஒரு நொளிலிருநத்ு (உேவிேப்ேொறக ப றும் பேொழிலொளரக்ள்)  ல 

நொடக்ள் வறர, அல்லது அறனேத்ு தேரே்ல் நடகக்ும் நொடக்ளிலும் தவறல 

பசய்வொரக்ள். ROV அவுடர்சீ ்நிகழ்வுகளில் தேரே்ல் ஊழியரக்ளுகக்ொன 

ஆடத்சர ்்பும் நடகக்ும், அங்தக அவரக்ள் பூரே்த்ி பசய்து ேரும் ஒரு விண்ண ் ம் 

ஒ ்புேலுகக்ொக கவுண்டட்ியில் சமர ்்பிகக் ் டும். 

வொகக்ு றமயேத்ின் அளவு மை்றும் தேரே்ல் தேதிகக்ு அருகொறமயின் 

அடி ் றடயில் வொகக்ு றமயங்களுகக்ொன ஊழியரக்ள் நியமிகக் ் டுவொரக்ள். 

ஒவ்பவொரு வொகக்ு றமயேத்ிலும் ஆறு (6) முேல்  திறனநத்ு (15) தேரே்ல் 

அதிகொரிகறள நியமி ் தே திடட்ம். தேரே்ல் தேதி பநருங்கும் த ொது அதிக 

ஊழியரக்ள் ப ரிய வொகக்ு றமயங்களுகக்ும்,  ர ர ் ொன தநரங்களிலும் 

நொடக்ளிலும் ஈடு டுேே் ் டுவொரக்ள். கவுண்டட்ியின் பமொழிே ்தேறவகறள 

ஆேரிகக் முடிநே்வறர  ல இருபமொழிே ்தேரே்ல் அதிகொரிகறள நியமிகக் 

முயை்சிகக் ் டும். 

மின்னணு வாக்சகடுப்பு புே்ேகங்கள் (ஈ-தபால்புக்குகள்) 

VCA இன் கீழுள்ள மொை்ைங்கறள திைம் ட பசயல் டுேே், மின்னணு-வொகப்கடு ்பு 

புேே்கங்களுடன் வொகக்ு றமயங்கள் புது ்பிகக் ் டும்.20 வொகக்ு றமயங்கள் 

மை்றும் ROV தேரே்ல் ேகவல் தமலொண்றம அறம ்பு (EIMS) ஆகியவை்றுகக்ு 

இறடயில்  ொதுகொ ் ொன மின்னணு ேகவல்பேொடரப்ுகறள உறுதி ் டுேே் ் 

 யன் டுேே் ் டும் மின்னணு வன்ப ொருள் மை்றும் பமன்ப ொருளின் கலறவதய 

ஈ-த ொல்புக ்என ் டுகிைது. ROV EIMS பின்னர ்VoteCal கக்ு ேகவல்கறளே ்

பேரிவிகக்ிைது. VoteCal என் து றமய ் டுேே் ் டட் மொநிலம் ேழுவிய வொகக்ொளர ்

 திவு ேரவுேே்ளமொகும் இது கவுண்டட்ி தேரே்ல் தமலொண்றம அறம ்புகள் 

மை்றும் பிை மொநில அறம ்புகளொன திருேே்ங்கள் மை்றும் மறுவொழ்வுே ்துறை, 

ப ொது சுகொேொரே ்துறை மை்றும் தமொடட்ொர ்வொகனே ்துறை த ொன்ைவை்றுடன் 

தசரந்த்ு பசயலொை்றி மை்றும் ேகவல்கறள ்  ரிமொறிகப்கொள்கிைது. இநே் புதிய 

VCA பேொழில்நுட ்ம் மடிகக்ணினி அல்லது தட ்பலடட்ில் பசயல் டும், ஆனொல் 

இது “கடினமொகக் ் டும்”; அேொவது ROV மூலம் அங்கீகரிகக் ் டட் ஈ-த ொல்புக ்

பமன்ப ொருள் மடட்ுதம சொேனேத்ில் இயங்கும். 

ஈ-த ொல்புகக்ுகளில்  திவு பசய்ய ் டட் வொகக்ொளரக்ளின் மின்னணு  டட்ியல் 

(தரொஸ்டர ்அடட்வறண) உள்ளது, அவை்றை வொகக்ு றமயங்களில் பகொண்டு 

பசன்று  யன் டுேே்லொம். தரொஸ்டர ்அடட்வறண என் து தேரே்லில் வொகக்ளிகக் 

ேகுதியொன அறனேத்ு  திவு பசய்ய ் டட் வொகக்ொளரக்ளின் அதிகொர ்பூரவ் 

 டட்ியலொகும். இது வொகக்ொளரின் வொகக்ுசச்ீடற்ட ் ப றும் ேகுதிறய 

சரி ொரக்க்வும், மை்றும் வொகக்ொளரக்ளின் வரலொை்றை நிகழ்தநரேத்ில் றக ் ை்றி 

இரடற்ட வொகக்ளி ்ற ே ்ேடுகக்வும் முேன்றமயொக ்  யன் டுேே் ் டுகிைது. 

புதிய VCA மொதிரியின் கீழ், ஈ-த ொல்புகக்ுகள்  ொதுகொ ் ொன பூடட் ் டட் நீர ்்புகொே 

முறையில்  ரொமரிகக் ் டட்ு, மை்றும் இரண்டொவேொக  ொதுகொ ் ொன பூடட்ிய 

கூண்டுகக்ுள் கடுறமயொன பூடட்ொல் பூடட் ் டும் மை்றும் அேன் சொவியின் 

                                            
20 தேர்ேல் குறியடீு §2183 



 

அணுகல் தினசரி தசமி ்பிை்கொக ஒதுகக் ் டட்  ணியொளரக்ளுகக்ு மடட்ுதம 

வழங்க ் டும். இயகக் தநரங்களில், இநே் அலகுகளில் தசமிகக் ் டட் ேரவு 

பேொடரந்த்ு புது ்பிகக் ் டும்.  ொதுகொ ் ொன கிளவுடு தசறவயகேத்ுடன் 

 ொதுகொ ் ொன இறண ்ற  ்  யன் டுேத்ி அங்கீகரிகக் ் டட்  யனரக்றள 

மடட்ுதம உள்நுறழய அனுமதிகக்ும்  யனர ்அணுகலுடன் ஈ-த ொல்புகக்ுகள் 

நிரலொகக் ் டட்ுள்ளன. இநே் கிளவுடு தசறவயகம் வொகக்ொளர ்ேரவிை்கொன 

எநே்பவொரு புது ்பிேே்ல்கறளயும் அனு ்புவேை்கொக, ேரவுேே்ளேற்ேயும் மை்றும் 

ROV இன் தேரே்ல் ேகவல் தமலொண்றம அறம ்புடன் உள்ள இறண ்ற யும் 

 ரொமரிகக்ிைது. ஈ-த ொல்புகக்ுகளில் உள்ள வொகக்ொளர ்ேரவின்  ொதுகொ ்பு குறிேே் 

கூடுேல் ேகவல்கறள வாக்களிப்பு பாதுகாப்பு பிரிவில் பகுதி 2: வாக்காளர ்

கல்வி மை்றும் அவுடர்சீ ்திடட்ேத்ில் கொணலொம். 

ப யர,் முகவரி, பிைநே் தேதி, விரு ் மொன பமொழி, கடச்ி விரு ் ம், பேொகுதி 

மை்றும் அஞ்சல்-மூலம் வொகக்ளி ்பு நிறல உள்ளிடட் வொகக்ொளர ் திவு ேரறவ 

சரி ொரக்க் ஈ-த ொல்புகக்ுகள்  யன் டுேே் ் டலொம். தமலும், ஈ-த ொல்புகக்ுகள் 

பின்வரும் வொகக்ொளர ்ேகவல்கறள ஒருத ொதும் தசமிகக்ொது: ஓடட்ுநர ்உரிம எண் 

அல்லது சமூக  ொதுகொ ்பு எண்றண ்  ை்றிய ஏேொவது குறி ்பு. ஈ-த ொல்புகக்ுகள் 

நிகழ்தநர தேடல் மை்றும் வொகக்ொளர ்நிறல ேகவல்கறள வழங்குவேன் மூலம்; 

முகக்ியமொக, வொகக்ொளரக்ளுகக்ும் மை்றும் ROV தேரே்ல் அதிகொரிகளுகக்ும் சிைநே் 

வொகக்ளிகக்ும் அனு வேற்ே வழங்குகின்ைன.  

அவுடர்சீ ்

சபாது ஆதலாசறனகள் 

தேரே்ல் நிரவ்ொகே ்திடட் (EAP) பசயல் ொடட்ில் அறனவறரயும் உட ்டுேத்ும் 

முயை்சியொக, Santa Clara கவுண்டட்ி  ன்னிரண்டு (12) ப ொது ஆதலொசறனக ்

கூடட்ங்கறள பின்வருமொறு நடேத்ியது: 

 ப ொது மகக்ளுடன் இரண்டு (2) கூடட்ங்கள்: 

ப ொதுவொன 

ஜூன் 12, 2019 

2:00-3:30 pm 

Santa Clara கவுண்டட்ி சமூக 

தசறவகள் 

Room 116 

379 Tomkins Ct. 
Gilroy, CA 95020 

ப ொதுவொன 

ஜூறல 13, 2019 

1:00-2:30 pm 

வொகக்ொளர ் திவொளர ்

Auditorium 

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

 

 அணுகல் கவறலகள் உள்ள ப ொதுமகக்ளுடன் இரண்டு (2) கூடட்ங்கள்: 

அணுகல் 

ஜூன் 13, 2019 

5:00-7:00 pm 

கவுண்டட்ி அரசு றமயம் 

Room 157 

70 W. Hedding St. 
San Jose, CA 95110 

அணுகல் 

ஜூறல 10, 2019 

11:00 am-12:30 pm 

Silicon Valley இன்டிப ன்டன்ட ்

லிவிங் பசன்டர ்

Board Room 

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

  



 

 பமொழி அணுகல் கவறலகள் உள்ள கவுண்டட்ியின் இலகக்ு பமொழி 

சமூகங்களில் உள்ள ப ொதுமகக்ளுடன் எடட்ு (8) கூடட்ங்கள்: 

வியடந்ொமிய 

ஜூன் 17, 2019 

6:30-8:00 pm 

Tully San Jose கிறள நூலகம் 

Community Room 

880 Tully Rd. 
San Jose, CA 95111 

பகமர ்

ஜூன் 18, 2019 

5:30-7:00 pm 

கவுண்டட்ி அரசு றமயம் 

Room 157 

70 W. Hedding St. 
San Jose, CA 95110 

டகலொக ்

ஜூன் 21, 2019 

4:30-6:00 pm 

Milpitas நூலகம் 

Auditorium 

160 N. Main St. 
Milpitas, CA 95035 

ஸ் ொனிஷ் 

ஜூன் 24, 2019 

4:00-5:30 pm 

Mayfair சமூக றமயம் 

Lincoln Room 

2039 Kammerer Ave. 
San Jose, CA 95116 

சீன 

ஜூன் 25, 2019 

5:30-7:00 pm 

Quinlan சமூக றமயம் 

Social Room 

10185 N. Stelling Rd. 
Cupertino, CA 95014 

பகொரிய 

ஜூன் 27, 2019 

2:00-3:30 pm 

வொகக்ொளர ் திவொளர ்

Auditorium 

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

இநத்ி 

ஜூறல 8, 2019 

7:30-9:00 pm 

இநத்ிய சமூக றமயம் 

Gita & Ashok Vaish Room 

525 Los Coches St. 
Milpitas, CA 95035 

ஜ ் ொனிய 

ஜூறல 11, 2019 

4:30-6:00 pm 

Joyce Ellington கிறள நூலகம் 

Community Room 

491 E. Empire St. 
San Jose, CA 95112 

 

ஒவ்பவொரு கூடட்ேத்ிை்கும் குறைநே்து 10 நொடக்ளுகக்ு முன்னேொக EAP 

கூடட்ங்களுகக்ொன அடட்வறண மை்றும் ப ொது அறிவி ்புகள் வறலேே்ளேத்ில் 

பவளியிட ் டட்ன. 70 W. Hedding Street, San Jose, CA 95110 இல் உள்ள Santa Clara 

கவுண்டட்ி அரசு றமயேத்ிை்கு பவளிதய ப ொது அறிவி ்புகள் ஒடட் ் டட்ன. 

Nextdoor, Facebook, Twitter, மை்றும் Instagram ஆகியவை்றை கூடுேலொக, கூடட்ங்கறள 

 ை்றி விளம் ர ் டுேே் ROV  யன் டுேத்ியது. பிை்தசரக்ற்க H இல் EAP இன் 

வளரச்ச்ி பேொடர ்ொன கூடட்ங்களுகக்ொன அறனேத்ு அறிவி ்புகளும் 

தசரக்க் ் டட்ுள்ளன. 

EAP கூடட்ங்களில், இலகக்ொக உள்ள ேறல ்புகள் பின்வரு றவ: 

 சொேத்ியமொன வொகக்ு றமய இடங்கள் 

 சொேத்ியமொன வொகக்ுசச்ீடற்ட த ொடகக்ூடிய இடங்கள் 

  ல்தவறு பமொழி அணுகல் தேறவகள் 

  ல்தவறு வொகக்ொளர ்அணுகல் தேறவகள் 

 ஊடகங்கள் மை்றும் நிகழ்வுகள் மூலம் சமூக அவுடர்சீ ்பேொடர ்ொன 

 ரிநத்ுறரகள் 

கூடட்ேத்ில் வழங்க ் டட் ப ொருடக்ளில், வொகக்ு றமய ஆடத்சர ்்பு ஃ ்றளயர ்

மை்றும் சொேத்ியமொன வொகக்ு றமயங்களுகக்ு தேறவயொன ேகவல்கறளயும் 



 

 ரிநத்ுறரகறளயும் தசகரிகக் உேவும் ேள தேரவ்ு கணகப்கடு ்பு (பிை்தசரக்ற்க I 

இல் கொடட் ் டட்ுள்ளது) ஆகியறவ அடங்கும். கூடட்ங்களிலிருநத்ு கிறடேே் 

அறனேத்ு உள்ளடீுகளும் கூடட் நடவடிகற்க குறி ்த டில் 

ஆவண ் டுேே் ் டட்ுள்ளன (பிை்தசரக்ற்க J).  

தேரே்ல் நிரவ்ாகே் திடட்ம் (EAP) தமம்பாடட்ு காலக்சகடு21 

EAP இன் முன்பமொழிய ் டட் வறரறவ 

பவளியிட 
ஆகஸ்டு 16, 2019 

வறரவு EAP குறிேத்ு பேரிவிகக் 14 நொள் ப ொது 

கருேத்ுறர கொலம் 

ஆகஸ்டு 16, 2019-லிருநத்ு 

ஆகஸ்டு 30, 2019 வறர 

வறரவு EAP ஐ  ரிசீலிகக்ும் விசொரறணகக்ொக 10- 

நொள் ப ொது அறிவி ்ற  பவளியிட 
ஆகஸ்டு 20, 2019 

வறரவு EAP ஐ கருதும் முேல் ப ொது விசொரறண 

ஆகஸ்டு 30, 2019 

5:30-7:30 pm 

70 W. Hedding Street 
San Jose, CA 95110 

தமை் ொரற்வயொளரக்ளின் 

வொரியேத்ின் அறைகள் 

வறரவு EAP ஐ கருதும் இரண்டொவது ப ொது 

விசொரறண 

பச ்டம் ர ்4, 2019 

6-8 pm 

70 W. Hedding Street 
San Jose, CA 95110 

தமை் ொரற்வயொளரக்ளின் 

வொரியேத்ின் அறைகள் 

ப ொது விசொரறணகக்ு பின்னர ்வறரவு EAP ஐ 

திருேத்ுவேை்கொன கொலம் 

ஆகஸ்டு 30, 2019 -லிருநத்ு 

பச ்டம் ர ்18, 2019 வறர 

திருேே் ் டட் EAP ஐ அறனேத்ு பமொழிகளிலும் 

பவளியிட 
அகத்டொ ர ்11, 2019 

திருேே் ் டட் EAP குறிேத்ு பேரிவிகக் 14 நொள் 

ப ொது கருேத்ுக ்கொலம் 

அகத்டொ ர ்11, 2019 லிருநத்ு 

அகத்டொ ர ்25, 2019 வறர 

இறுதி EAP ஐ ஏை்றுகப்கொண்டு பவளியிட நவம் ர ்15, 2019 

EAP இன் வொகக்ொளர ்கல்வி மை்றும் அவுடர்சீ ்

 குதி ஒ ்புேலுகக்ொக மொநில பசயலொளரிடம் 

சமர ்்பிகக் ் . 

நவம் ர ்15, 2019 

 

சபாது அறிவிப்புகள் 

இரண்டு தநரடி அஞ்சல்கள் மூலம், அறனேத்ு வொகக்ொளரக்ளும் அஞ்சல்-மூலம் 

வொகக்ளிகக்ும் வொகக்ுசச்ீடற்ட ் ப றுவொரக்ள் என்று ப ொதுமகக்ளுகக்ு 

அறிவிகக் ் டும். அறனவருகக்ுதம அஞ்சல்-மூலம் அனு ்பும் வொகக்ுச ்சீடட்ு 

முறையில் தேரே்ல் நடேே் ் டும் என் றேயும், வொகக்ொளரக்ள் ேங்களது 

வொகக்ுசச்ீடற்ட பின்வரும் மூன்று வழிகளில் ஒன்றில் வொகக்ளிகக்லொம் 

என் றேயும் அறிவி ்புகள் பேரிவிகக்ும்: அஞ்சல் மூலம் (அஞ்சல் கடட்ணம் 

                                            
21 கொைக்தகடு ைேிப்படீு ைற்றும் ைொற்றத்ேிற்கு உட்பட்டது. 



 

பசலுேே் ் டட்ு), கவுண்டட்ியில் உள்ள எநே் வொகக்ுசச்ீடற்ட த ொடும் இடேத்ிலும், 

அல்லது எநே் வொகக்ு றமயேத்ிலும். வொகக்ு றமயங்கள் மை்றும் வொகக்ுசச்ீடற்ட 

த ொடும் இடங்கள் திைநத்ிருகக்ும் தேதிகள், இடங்கள் மை்றும் மணிதநரங்கறள 

வொகக்ொளரக்ள் அணுககக்ூடிய இறணறயயும், அணுககக்ூடிய வடிவேத்ில் 

அஞ்சல்-மூலம் வொகக்ளிகக்ும் வொகக்ுசச்ீடற்டக ்தகொருவேை்கொன கொலகப்கடுவும் 

இநே் அறிவி ்புகளில் பேரிவிகக் ் டும், மை்றும் அது ஆங்கிலம் ேவிர 

வழங்க ் டும் எடட்ு பமொழிகளில் ஒன்றிலும் வழங்க ் டும். தநரடி அஞ்சல்களில் 

வழங்க ் டட் கூடுேல் ேகவல்களில் பின்வருவன அடங்கும்: வசி ்பிடேத்ிை்கொன 

உறுதி ் டுேே்ல் மை்றும் வொகக்ொளர ்ேகவல் சரி ொர ்்பு, வணிக  தில் அஞ்சல், 

முகக்ியமொன வொகக்ு றமய ேகவல், கவுண்டட்ி மை்றும் மொநில வொகக்ொளர ்ேகவல் 

வழிகொடட்ி விவரங்கள் மை்றும் ப யர ்மை்றும்/அல்லது கடச்ி விரு ் ேற்ே 

புது ்பி ் ேை்கொன வழிமுறைகள்  ை்றிய உள்ளடகக்ங்கள். இநே் அறிவி ்புகள் 

வொகக்ொளரக்ளுகக்ு ROV வறலேே்ளம், பேொறலத சி எண்கள் மை்றும் உேவி 

தகொருவேை்கொன கடட்ணமில்லொ ஹொடற்லன் (866) 430-VOTE ஆகியவை்றின் 

இறணறயயும் வழங்கும் 

தநரடி அஞ்சல்களின் முேல் பேொகு ்பு தேரே்லுகக்ு சுமொர ்90 நொடக்ளுகக்ு (E-90) 

முன்னர ்அனு ்  ் டும், அடுேே் பேொகு ்பு தேரே்லுகக்ு சுமொர ்29 நொடக்ளுகக்ு 

முன்னர ்(E-29) அனு ்  ் டும்.  

தேரே்ல் குறியீடட்ில் தேறவ ் டும் இரண்டு தநரடி அஞ்சல்களுடன் கூடுேலொக, 

ேொமேமொக  திவுபசய்ே மை்றும் கவுண்டட்ி வொகக்ொளர ்ேகவல் வழிகொடட்ிறய ் 

ப ைொே வொகக்ொளரக்ளுகக்ொன மூன்ைொவது அஞ்சறலயும் ROV ேயொரிகக்ிைது. இநே் 

தநரடி அஞ்சல்களின் பேொகு ்பு தேரே்லுகக்ு சுமொர ்15 முேல் 10 நொடக்ளுகக்ு 

முன்னர ்அஞ்சலில் அனு ்  ் டும். VCA பேொடர ்ொன அறனேத்ு ப ொது 

அறிவி ்புகளும் ேகவல்களும் ROV வறலேே்ளேத்ில் அணுககக்ூடிய வடிவேத்ில் 

பவளியிட ் டும். 

சமாழி அணுகல் மை்றும் வாக்களிப்பு அணுகல் ஆதலாசறனக் 

கமிடட்ிகள் 

உள் பசயல்முறை தமம் ொடு,  ங்குேொரர ்மை்றும் ப ொது உள்ளடீு ஆகியவை்றின் 

ஒருங்கிறணநே் பசயல்முறை மை்றும் வொகக்ொளர ்தேரவ்ுச ்சடட்ேற்ே (VCA) 

ஏை்றுகப்கொண்ட கவுண்டட்ிகளிடம் இருநத்ு வநே் கருேத்ுகக்ளின் அடி ் றடயில், 

Santa Clara கவுண்டி வொகக்ொளர ் திவொளர ்(ROV) இரண்டு ஆதலொசறனக ்

கமிடட்ிகறள அறமேத்ுள்ளொர.் முேல் கமிடட்ி பமொழி அணுகல் ஆதலொசறனக ்

கமிடட்ி (LAAC) ஆகும், இது ஆங்கிலேற்ேே ்ேவிர தவறு பமொழிறய பிரேொனமொக 

த சும் வொகக்ொளரக்ளிடம் இருநத்ு, வொகக்ு றமய மொதிரி மூலம் சிை ் ொக தசறவ 

பசய்யகக்ூடிய வழிகறள  ை்றிய உள்ளடீற்ட முேன்றமயொக தகொரும். 

இரண்டொவது கமிடட்ி வொகக்ளி ்பு அணுகல் ஆதலொசறனக ்கமிடட்ி (VAAC) ஆகும், 

இது வொகக்ொளரக்ளிடமிருநத்ு அணுகல் கவறலகள், மூேே்வரக்ள் அல்லது 

மொை்றுேத்ிைனொளி வொகக்ொளரக்ள் த ொன்ைவரக்ளிடமிருநத்ு அவரக்ளின் 

வொகக்ளிகக்ும் தேறவகள் மை்றும் கவறலகள் கவனிகக் ் டுவறே உறுதிபசய்ய 

தேறவயொன உள்ளடீுகறள தகொரும். 



 

பநடப்வொரக்க்ிங் மை்றும் இலொ  தநொகக்ை்ை மை்றும் சமூக அடி ் றடயிலொன 

நிறுவனங்கள் முேல் Santa Clara கவுண்டியில் உள்ள நகரொடச்ிகள் வறர  ல்தவறு 

பேொடரப்ுகளின் கூடட்ு முயை்சி மூலம் இநே் கமிடட்ிகளின் உறு ்பினரக்ள் 

நியமிகக் ் டுவொரக்ள். கமிடட்ிகறள நிறுவுவேை்கும் ஒவ்பவொரு கமிடட்ியின் 

குறிகத்கொள்கறளயும் தீரம்ொனிகக்வும் LAAC மை்றும் VAAC இரண்டின் முேல் 

கூடட்ங்கள்  யன் டுேே் ் டட்ன. ஒவ்பவொரு கமிடட்ியின் முேல் சில 

கூடட்ங்களின் தேதி, தநரம் மை்றும் நடநே் இடங்கள் கீதழ உள்ளன: 

சமாழி அணுகல் ஆதலாசறனக் கமிடட்ி (LAAC) 

தேதி இடம் தநரம் 

ஜூன் 5, 2019 
Sobrato இலொ  தநொகக்ை்ை றமயம் 

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

ஜூன் 19, 2019 
Sobrato இலொ  தநொகக்ை்ை றமயம் 

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

ஜூறல 17, 

2019 

Sobrato இலொ  தநொகக்ை்ை றமயம் 

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

 

வாக்களிப்பு அணுகல் ஆதலாசறனக் கமிடட்ி (VAAC) 

தேதி இடம் தநரம் 

ஜூன் 7, 2019 
ROV Auditorium 

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

ஜூன் 18, 

2019 

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

3:00 – 5:00 pm 

ஜூறல 16, 

2019 

Silicon Valley இன்டிப ன்டன்ட ்லிவிங் 

பசன்டர ் 

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

10:00 am –  

12:00 pm 

 

அறனேத்ு LAAC மை்றும் VAAC கூடட்ங்களின்  டட்ியல்களும் ROV வறலேே்ளமொன 

www.sccvote.org/voterschoice இல் பவளியிட ் டட்ு  ரொமரிகக் ் டும். LAAC 

கூடட்ங்களின் நிகழ்சச்ி நிரல்கள் மை்றும் நடவடிகற்க குறி ்த டுகறள 

பிை்தசரக்ற்க K இல் கொணலொம் மை்றும் VAAC கூடட் நிகழ்சச்ி நிரல்கள் மை்றும் 

நடவடிகற்க குறி ்த டுகள் பிை்தசரக்ற்க L இல் உள்ளன. 

  

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


 

பகுதி 2 - வாக்காளர ்கல்வி மை்றும் அவுடர்சீ ்

திடட்ம் 
VCA ஐ பசயல் டுேத்ும் எநே் கவுண்டட்ியும், வொகக்ொளர ்கல்வி சடட்ம் மை்றும் VCA 

இன் வழிவறககறள ்  ை்றி வொகக்ொளரக்ளுகக்ுே ்பேரிவிகக்ும் வொகக்ொளர ்கல்வி 

மை்றும் அவுடர்சீ ்திடட்ேற்ேயும் பசயல் டுேே் தவண்டும் என்று வொகக்ொளர ்

தேரவ்ுச ்சடட்ம் (VCA) கடட்ொய ் டுேத்ுகிைது. தமலும் குறி ் ொக, ஆங்கிலேற்ேே ்

ேவிர தவறு ஒரு பமொழிறய பிரேொனமொக த சும் வொகக்ொளரக்ளுகக்ும், 

மொை்றுேத்ிைனொளி வொகக்ொளரக்ளுகக்ும், கிறடகக்கக்ூடிய தசறவகறள ்  ை்றி 

சமூகங்களுகக்ு அறிவுறுேத்ுவறே இலகக்ொக றவேத்ு பசயல் ட 

தவண்டுபமன்றும் சடட்ேத்ில் கடட்ொயமொகக் ் டட்ுள்ளது.  

Santa Clara கவுண்டட்ி வொகக்ொளர ் திவொளரிடம் (ROV) ஏை்கனதவ ஒரு அவுடர்சீ ்குழு 

மை்றும் திடட்ம் உள்ளது, தமலும் சமூக இரு ்ற  ்  ரொமரி ் ேை்கும், வொகக்ொளர ்

 திவு தசறவகள் மை்றும் ப ொது வொகக்ொளர ்கல்விறய வழங்குவேை்கும் ஆண்டு 

முழுவதும் அவரக்ள்  ல நிகழ்வுகளில் கலநத்ுகப்கொள்கின்ைனர.் EAP-யின் இநே் 

வொகக்ொளர ்கல்வி மை்றும் அவுடர்சீ ்பிரிவு, VCA  ை்றி ப ொதுமகக்ளுகக்ு 

அறிவுறுேத்ுவேை்கொக, ROV இன் ேை்த ொறேய அவுடர்சீ ்முறைகறள எவ்வொறு 

 யன் டுேே்தவண்டும் மை்றும் சமூகங்கறள பசன்ைறடய அறே புதிய 

வழிகளுடன் எவ்வொறு இறணகக்தவண்டும் என் றேக ்தகொடிடட்ுக ்கொடட்ுகிைது. 

சமூக கூடட்ொண்றமகறள அதிகரிேே்ல், குடிறம ஈடு ொடட்ு வொய் ்புகறள 

விரிவு டுேத்ுேல் மை்றும் வொகக்ொளர ்றமய மொதிரி மூலம் வொகக்ொளர ்

அனு வேற்ே தமம் டுேத்ுேல் ஆகிய குறிகத்கொள்களுடன் அவுடர்சீ ்

நடவடிகற்ககள் வடிவறமகக் ் டும். 

பிரிவு 1: வாக்காளர ்சோடரப்ு - சபாதுவானறவ 

கடநே் கொலங்களில் ROV கலநத்ுபகொண்டு நடேத்ிய நிகழ்வுகளுடன் கூடுேலொக, 

முடிநே்வறர மொவடட்ேத்ின் புள்ளிவிவரங்கறள உள்ளடகக்ும் வறகயில் 

வொகக்ொளர ்கல்வி மை்றும் அவுடர்சீ ்திடட்மிட ் டட்ுள்ளது. வரலொை்று ரதீியொக 

குறைநே் மகக்ள்பேொறக பகொண்ட சமூகங்கறள பசன்ைறடவேை்கொன 

திடட்ங்கள் உள்ளன. 

மூேே்வர ்சமூகங்கள், இன/பமொழி சமூகங்கள், இறளஞர ்சமூகங்கள், மொணவர ்

சமூகங்கள், குறைநே் தசறவகள் உள்ள சமூகங்கள் மை்றும் அண்றட குழுகக்ள் 

ஆகிய சில சமூகங்கறள ROV பேொடரப்ு பகொண்டு தசரக்க் திடட்மிடட்ுள்ளது 

100 கக்ும் தமை் டட் சமூக அடி ் றடயிலொன நிறுவனங்கள் (CBOகக்ள்) ேங்கள் 

சமூகங்களுகக்ு வழங்கும்  ணிகள்  ை்றியும், ROV இன் அவுடர்சீ ்குழு அதில் 

எவ்வொறு  ங்தகை்கலொம் என் றே ்  ை்றி அறியவும் ROV திடட்மிடட்ுள்ளது. 

பவை்றிகரமொன வொகக்ொளர ்கல்விே ்திடட்ேற்ே உறுதி பசய்வேை்கொக CBOகக்ள் 

மை்றும் அறனேத்ு சமூகங்களுடனும் இறணநத்ு பசயல் டுவதே இேன் 

குறிகத்கொள். 

ஊடகே்தின் பயன்பாடு 

வொகக்ு றமய மொதிரி, அஞ்சல்-மூலம் வொகக்ளி ்பு பசயல்முறை, முன்னேொன 

வொகக்ளி ்பு விரு ் ங்கள் மை்றும் 2019 இல் தகொறடகொலேத்ின் பிை் குதியில் 

அல்லது இறலயுதிரக்ொல பேொடகக்ேத்ில் பேொடங்கும் ஊடக பிரசச்ொரேத்ில் வொகக்ு 

றமயேத்ில்  ணியொை்றுவேை்கொன வொய் ்புகள்  ை்றிய ேகவல்கறள ROV 



 

வழங்கும். தேரே்ல் மொதிரியில் வரவிருகக்ும் மொை்ைேற்ே ்  ை்றி 

ப ொதுமகக்ளுகக்ுக ்கை்பி ் ேை்கொன முயை்சியில் இநே் பிரசச்ொரம் ஒரு 

குறி ்பிடேே்கக் முேலீடொகவும் மை்றும் ROV வரலொை்றில் மிக ்ப ரிய விளம் ர 

 ணியொகவும் உள்ளது. ஊடகங்களில் பின்வருவன அடங்கும், ஆனொல் அவை்றுடன் 

மடட்ும் மடட்ு ் டுேே் ் டவில்றல: 

 

1. உள்ளூர ்பேொறலகக்ொடச்ி மை்றும் சமூக தகபிள் நிறலயங்கள் 

a. Comcast 

b. Univision 

c. Telemundo 

d. Namaste TV 

e. Crossing TV 

2. பசய்திேே்ொள்கள் (பிரொநத்ிய மை்றும் சமூகம்) 

a. The Mercury News 

b. Metro 

c. Morgan Hill Times 

d. Gilroy Dispatch 

e. El Observador 

f. Epoch Times 

g. India West 

h. Korea Times 

i. Nichi Bei Weekly 

j. Philippine News 

k. San Jose State Spartan Daily 

l. Santa Clara University Newspaper 

m. Stanford Daily 

n. Viet Nam Daily 

o. World Journal 

p. N & R 

q. China Press 

r. JWeekly 

s. Spotlight 

t. Bayspo Magazine 

u. Daily Post 

v. India Current 

3. வொபனொலி 

a. KBAY/KEZR 

b. KFOX 

c. KRTY/KLIV 

d. Sound of Hope 

e. Sing Tao 

f. Univision 

g. Vien Thao 

h. Celina Rodriguez 

i. China Press 

j. Radio Zindagi 

4. ROV மை்றும் கவுண்டட்ிகக்ொக சமூக ஊடகங்கள் மை்றும் வறலேே்ளங்களின் 

 யன் ொடு 

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

b. கவுண்டட்ி Facebook  கக்ம்: https://www.facebook.com/county.of.santa.clara 

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


 

c. ROV Twitter: https://twitter.com/sccvote  

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

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

f. Nextdoor  யன் ொடு: (Santa Clara கவுண்டட்ியின் ேகவல்பேொடரப்ு மை்றும் 

ஊடகேற்ே தேடவும்) 

g. கவுண்டட்ி பசய்திமடல் சநே்ொ  டட்ியல்கள்  

5. ROV YouTube: https://www.youtube.com/sccvote  
6.  ள்ளேே்ொகக்ு த ொகக்ுவரேத்ு ஆறணய த ருநத்ுகளில் ப ொதுமகக்ள் 

பசல்லும் வழிகளில் பசய்தி  ர ்புேல் 

7. Santa Clara கவுண்டட்ியில் அறமநத்ுள்ள முகக்ிய லீக ்விறளயொடட்ு 

உரிறமயொளரக்ள் மூலம் விளம் ரங்கள் 

8. தமொடட்ொர ்வொகனே ்துறை கிறள அலுவலகங்களில் டிவி மொனிடட்ர ்மூலம் 

விளம் ரங்கள் 

9. சமூக கூடட்ொண்றமகள், மொை்றுேத்ிைனொளிகளுகக்ொன வகக்ீல் 

அறம ்புகள், தேரந்ப்ேடுகக் ் டட் அதிகொரிகள், சிை ்பு மொவடட்ங்கள், 

 ள்ளி மொவடட்ங்கள், சமூகம் சொரந்ே் நிறுவனங்கள் மை்றும் நொடு முழுவதும் 

உள்ள நம்பிகற்க-சொரந்ே் அறம ்புகள் த ொன்ை குழுகக்ளுடன் 

ப ொருடக்ளின்  கிரவ்ு 

10. கிறடகக்கக்ூடிய விை் றன நிறலயங்களில் பசய்ய ் டும் விளம் ர 

பிரசச்ொரேத்ிை்கு ஆேரவொக மை்றும் கூடுேலொக ப ொது தசறவ அறிவி ்புகள் 

(PSAக்கள்)  யன் டுேே் ் டும். இநே் PSAகக்ள் VCA  ை்றிய ப ொதுவொன 

ேகவல்கள், VCA  ை்றிய பமொழி-குறி ்பிடட் ேகவல்கள் மை்றும் கடட்ணமில்லொ 

பமொழி உேவி ஹொடற்லன் மை்றும் வொகக்ு றமயங்களில் உள்ள அணுகல் 

விரு ் ங்கள் மை்றும் பேொறலநிறலயிலிருநத்ு அணுககக்ூடிய அஞ்சல்-

மூலம் வொகக்ளி ்பு ஆகிய ேறல ்புகறள  ை்றி  ர ்பும். 

 

வரவிருகக்ும் தேரே்றல  ை்றி வொகக்ொளரக்ளுகக்ு பேரிவி ் ேை்கொக ROV ஆடிதயொ 

மை்றும் கொடச்ி ஊடகங்கறளயும்  யன் டுேத்ுவொரக்ள், மை்றும் அறவ 

அணுககக்ூடிய வடிவங்களில்  ரவலொக விநிதயொகிகக் ் டும். கொது 

தகளொேவரக்ள் அல்லது தகடக் முடியொேவரக்ள், மை்றும்  ொரற்வயை்ைவரக்ள் 

அல்லது  ொரற்வக ்குறை ொடுள்ளவரக்ள் த ொன்ை குறை ொடுகள் உள்ள 

வொகக்ொளரக்ள் உட ்ட அறனேத்ு கவுண்டட்ி வொகக்ொளரக்றளயும் பசன்ைறடவதே 

இேன் குறிகத்கொள்.  

சமூக இருப்பு திடட்ம் மை்றும் வாக்காளர ்கல்வி சபாருடக்ள் 

ROV ஆண்டு முழுவதும் நூை்றுகக்ணகக்ொன சமூக நிகழ்வுகளில் பேொடரந்த்ு 

 ங்தகை்கிைது. தேரே்ல்கள் நடேே் ் டுவதில் உள்ள மொை்ைேற்ே 

வொகக்ொளரக்ளுகக்ு பேரிவிகக்,  ல்தவறு அவுடர்சீ ்நிகழ்வுகளில் VCA ேகவல்களும் 

தசரக்க் ் டுகின்ைன. CBOகக்ளுடன் தசரந்த்ு, புதிய வொகக்ளி ்பு மொதிரிறய 

ேங்கள் சமூகங்களுகக்ு எவ்வொறு சிைநே் முறையில் பேரிவி ் து என் து 

குறிேத்ும் ROV தீவிரமொக பசயல் டட்ு வருகிைது. வொகக்ொளர ்கல்விறய எளிேொகக் 

அறிவுறுேே்ல் ப ொருடக்ள் மை்றும் விளகக் ஊழியரக்ள் கிறடகக்ிை மொதிரி 

பசய்ய ் டுகிைது.  

வரவிருகக்ும் வொகக்ு றமய மொதிரிறய ்  ை்றி அறிநே் நிறுவனங்களுகக்ு 

ஏை்கனதவ விளகக்கக்ொடச்ிகள் கொடட் ் டட்ுவிடட்ன, மை்றும் அவரக்ள் தமலும் 

கை்க விரும்பினர,் உேொரணேத்ிை்கு பின்வருவன றவ த ொன்ைறே  ை்றி: 

https://twitter.com/sccvote
https://twitter.com/SCCgov
https://www.youtube.com/sccvote


 

 மகளிர ்வொகக்ொளரக்ளின் கழகம் Cupertino-Sunnyvale  

 மகளிர ்வொகக்ொளரக்ளின் கழகம் Mountain View-Los Altos  

 ஜனநொயக 21ஆம் நூை்ைொண்டு கிள ் 

 மகளிர ்பகொள்றக அலுவலகம் 

 பேன் கவுண்டட்ி ஜனநொயகக ்கழகம்  

 Almaden Valley சமூக சங்கம்  

 Santa Clara கவுண்டட்ி கல்வி அலுவலகம்  

 API நீதி கூடட்ணி 

 ப ண்களின் சமேத்ுவம் 2020 ேறலறமேத்ுவ சற   

 Silicon Valley சமூக அைகக்டட்றள(SVCF) மை்றும் Silicon Valley லொ  தநொகக்ை்ை 

சற யின்(SVCN) சமூக ஈடு ொடட்ு மதிய உணவு  

 Orchard City பிரிகக் முடியொேது  

  ொரம் ரியமை்ை விஷயங்களில் சொதிகக்ும் ப ண்கள்  

 CalWORKs தவறலவொய் ்பு தசறவகள் அலுவலகம்  

ஒரு VCA பேொடகக் கூடட்ம் நடேே் ் டட்து, மை்றும் அதில்  ல்தவறு வழிகளில் ROV 

கக்ு உேவுவதில் ஆரவ்முள்ள மு ் துகக்ும் தமை் டட் CBOகக்ள் கலநத்ு 

பகொண்டனர.் ROV இன் குறிகத்கொள், கவுண்டட்ியில் வொகக்ு றமய மொதிரி  ை்றி 

கை்பிகக் ROV கக்ு உேவ ஆரவ்முள்ள அறனேத்ு CBOகக்ளுகக்ும்  யிை்சி 

அளி ் ேொகும். 

இறே எழுதும்த ொது, பிை சமூகேற்ே ஈடு டுேத்ும் ஏை் ொடுகள் ேை்த ொது 

திடட்மிடல் பசயல் ொடட்ில் உள்ளன. இேை்கிறடயில், வொகக்ு றமய ஆடத்சர ்்பு 

ஃபிறளயரக்ள் மை்றும் VCA விளகக்கக்ொடச்ிகள் த ொன்ை ப ொதுமகக்ளுகக்ொன 

ப ொருடக்றள ROV பேொடரந்த்ு உருவொகக்ி வருகிைது, இது அறனேத்ு 

நிறுவனங்களுகக்ும் மை்றும் ேங்கள் பசொநே் சமூகங்களுகக்ு கை்பி ் தில் 

ஆரவ்முள்ள ேனிந ரக்ளுகக்ும் விநிதயொகிகக் ் டும். சமூக தமம் ொடட்ுே ்திடட்ம் 

 ை்றிய கூடுேல் விவரங்கறள பிை்தசரக்ற்க M இல் கொணலொம். 

தநரடி அஞ்சல்கள் 

வரவிருகக்ும் தேரே்றல  ை்றி வொகக்ொளரக்ளுகக்ு பேரிவிகக்வும் மை்றும் 

கடட்ணமில்லொ வொகக்ொளர ்உேவி ஹொடற்லனொன (866) 430-VOTE ஐ 

ஊகக்ுவிகக்வும், Santa Clara கவுண்டட்ியில்  திவுபசய்ய ் டட் ஒவ்பவொரு 

வொகக்ொளறரயும் ROV இரண்டு (2) ேனி அஞ்சல்கள் மூலம் பேொடரப்ுபகொள்ளும். 

புதிய தேரே்ல் மொதிரி, வரவிருகக்ும் தேரே்ல், இநே் மொை்ைங்கறள ்  ை்றிய 

கூடுேல் ேகவல்கள் எங்தக கிறடகக்ும் மை்றும் வொகக்ு றமயங்கள் மை்றும் 

வொகக்ுசச்ீடற்ட த ொடும் இடங்கள் திைநத்ிருகக்ும் தேதிகள், இடங்கள் மை்றும் 

மணிதநரங்கறள  ை்றி பேரிய அணுகதவண்டிய இறண  ை்றி 

வொகக்ொளரக்ளுகக்ு பேரிவிகக்ும் ேகவல்கறள இநே் அஞ்சல்கள் வழங்கும். தநரடி 

அஞ்சல்களில் வழங்க ் டட் கூடுேல் ேகவல்களில், வசி ்பிடேத்ிை்கொன 

உறுதி ் டுேே்ல் மை்றும் வொகக்ொளர ்ேகவல் சரி ொர ்்பு, வணிக  தில் அஞ்சல், 

முகக்ியமொன வொகக்ு றமய ேகவல், கவுண்டட்ி மை்றும் மொநில வொகக்ொளர ்ேகவல் 

வழிகொடட்ி விவரங்கள் மை்றும் ப யர ்மை்றும்/அல்லது கடச்ி விரு ் ேற்ே 

புது ்பி ் ேை்கொன வழிமுறைகள்  ை்றிய உள்ளடகக்ங்கள் வழங்க ் டும். 

மூன்ைொவது அஞ்சல் ேொமேமொக  திவுபசய்யும் மை்றும் கவுண்டட்ி வொகக்ொளர ்

ேகவல் வழிகொடட்ிறய ் ப ைொே வொகக்ொளரக்ளுகக்ொக இருகக்ும் மூன்று 

அஞ்சல்களில் ஒன்றில், வொகக்ொளரக்ள் ேங்கள் வொகக்ொளர ் திவில் குறி ்பிடட் 



 

ேகவல்கறள ் புது ்பிகக் அனுமதிகக்ும் வசி ்பிட த னலும் 

தசரக்க் ் டட்ிருகக்ும். 

ROV வறலே்ேளே்தில் வாக்காளர ்கல்வி வளங்கள் 

வொகக்ொளர ்தேரவ்ுச ்சடட் ேகவல் உட ்ட அறனேத்ு ROV இன் அவுடர்சீ ்வொகக்ொளர ்

கல்வி ் ப ொருடக்ளும் ROV இன் வறலேே்ளேத்ில் மின்னணு வடிவேத்ில் 

கிறடகக்ும். மொரச் ்2020 அதி ர ்முேன்றம தேரே்லுகக்ு முன்பு, ROV 

வறலேே்ளேத்ில் பின்வரும் ேகவல்கள் இருகக்ும்: 

 VCA  ை்றிய ப ொதுவொன ேகவல்கள் 

 வொகக்ு றமயம் மை்றும் வொகக்ுசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொகஸ்் இடங்கள் மை்றும்  ணி 

தநரங்கள் 

 ROV இன் கடட்ணமில்லொ வொகக்ொளர ்உேவி ஹொடற்லன் 

 EAP ஆவணம் 

 VCA விளம் ர ப ொருடக்ள் 

 VCA கல்வி வீடிதயொகக்ள் மை்றும் விளகக்கக்ொடச்ிகள் 

 அவுடர்சீ ்மை்றும் கருேே்ரங்கு அடட்வறணகள் 

 VCA-பேொடர ்ொன வறர டங்கள் 

 

பிரிவு 2: வாக்காளர ்சோடரப்ு - சமாழி சிறுபான்றம 

சமூகங்கள் 

ஆங்கிலேற்ேே ்ேவிர தவறு பமொழிறய பிரேொனமொக த சும் 

வொகக்ொளரக்ளுகக்ொக வொகக்ு றமய மொதிரி சிை ் ொக தசறவ பசய்யும் வழிகறள 

 ை்றிய உள்ளறீட சிறு ொன்றம பமொழி சமூகங்களிடமிருநத்ு ப ை, வொகக்ொளர ்

 திவொளர ்(ROV) ஜூன் 5, 2019 அன்று ஒரு பமொழி அணுகல் ஆதலொசறனக ்

கமிடட்ிறய (LAAC) நிறுவினொர.் இநே் கமிடட்ி வொகக்ு றமய இடங்களின்  ல்தவறு 

அம்சங்கள் குறிேத்ும், வழங்க ் டும் அல்லது வழங்க ் ட தவண்டிய அம்சங்கள் 

மை்றும் தசறவகள் குறிேத்ும் கருேத்ுகக்றள வழங்கும். இநே் கமிடட்ி 2020 தேரே்ல் 

சுழை்சிகள் முழுவதிலும் சமூகேத்ின் உள்ளடீற்ட தகடக்ும் ஒரு வழிமுறையொக 

அமலில் இருகக்ும். 

 

சமாழி சிறுபான்றம சமூகங்கறள அறடயாளம் காணுேல் 

Santa Clara கவுண்டட்ியில்  திவுபசய்ய ் டட் வொகக்ொளரக்ளின் விரு ் மொன 

பமொழி தகொரிகற்ககளின் அடி ் றடயில் பமொழி சிறு ொன்றம சமூகங்கறள 

அறடயொளம் கொண முடியும் இநே் ேகவறல ்  யன் டுேத்ி, மகக்ள் பேொறக 

கணகப்கடு ்பு ேகவல்கள் மை்றும் ப ொதுவில் கிறடகக்கக்ூடிய பிை புள்ளிவிவரே ்

ேகவல்களுடன் இறணநத்ு, பமொழி ஆதிகக்ம் அதிகமுள்ள  குதிகளின் 

வறர டேற்ே ROV உருவொகக்ியுள்ளது. திடட்மிட ் டட் வொகக்ொளர ்கல்வி மை்றும் 

அவுடர்சீச்ின் ஒரு  குதியொக இநே் இடங்கறள குறிறவ ் ேை்கு அவுடர்சீ ்

 யன் டுேே் ் டும். கலநத்ுபகொள்ள  யனுள்ளேொக இருகக்ும் பிை 

அணுகுமுறைகள் மை்றும் சமூக நிகழ்வுகறள அறடயொளம் கொண ROV  ல்தவறு 

பமொழி சிறு ொன்றம சமூகங்களிடமிருநத்ு உள்ளடீுகறள தகொருகிைது. 



 

தசறவ அளிக்கப்பட தவண்டிய சமாழி சிறுபான்றம சமூகங்கள் 

ROV ஆங்கிலம் உட ்ட ஒன் து (9) பமொழிகளில் தசறவகறள வழங்குகிைது. ஐநத்ு 

பமொழிகள் கூடட்ொடச்ியில் கடட்ொயமொகக் ் டட்ுள்ளன: ஆங்கிலம், சீன, 

ஸ் ொனிஷ், டகலொக ்மை்றும் வியடந்ொமிய. இரண்டு பமொழிகள் மொநிலேத்ில் 

கடட்ொயமொகக் ் டட்ுள்ளன: பகமர ்மை்றும் பகொரிய. மீேமுள்ள இரண்டு 

பமொழிகளொன இநத்ி மை்றும் ஜ ் ொனிய பமொழிகள் வரலொை்று ரதீியொக ROV ஆல் 

வழங்க ் டட்ுள்ளன, ஏபனனில் இநே் சமூகங்கள் கவுண்டட்ியில் அதிக அளவில் 

உள்ளன. அதிகொர ்பூரவ் வொகக்ுசச்ீடட்ுகள், நி நே்றன வொகக்ொளர ் திவு, 

ேை்கொலிக வொகக்ுசச்ீடட்ு உறைகள் மை்றும் வொகக்ு றமயேத்ின் மை்றும் 

வொகக்ுசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொகஸ்ின் அறனேத்ு அறடயொளக ்குறிகள் ஆகியறவ 

அறனேத்ு ஒம் து பமொழிகளிலும் பமொழிப யரக்க் ் டும். முன்பு 

நறடமுறையில் இருநே் டிதய, கவுண்டட்ி வொகக்ொளர ்ேகவல் வழிகொடட்ிகள் 

(CVIGகள்) கூடட்ொடச்ியில் கடட்ொயமொகக் ் டட் நொன்கு பமொழிகளில் கிறடகக்ும். 

கூடுேலொக, கொன்தடொனீஸ், ஃ ொரஸ்ி, குஜரொேத்ி, தந ொளி, த ொரே்த்ுகீசியம், 

 ஞ்சொபி, ரஷ்ய, சிரியொக,் ேமிழ், பேலுங்கு மை்றும் ேொயி த ொன்ை பிை பமொழிகள் 

மை்றும் த சச்ுவழகக்ுகளுகக்ு உேவுேை்கொக இருபமொழி வொகக்ு றமய ஊழியரக்ள் 

கிறடகக்லொம். குறி ்பிடட் பமொழி சமூகங்கறள கணிேத்ு மை்றும் இலகக்ு 

றவ ் ேன் மூலம்,  ல்தவறு சமூகங்களில் இருபமொழி தேரே்ல் அதிகொரிகளின் 

வடிவேத்ில் ப ொருேே்மொன பமொழி ஆேரறவ வழங்குவதே ROV இன் தநொகக்ம். 

சமீ ேத்ிய தேரே்ல்களில் முடிநே்வறர  ல பமொழிகறள ஆேரிகக் முயை்சிகக்ும் 

நறடமுறை  யன் டுேே் ் டட்து, எனதவ இநே் பமொழி சமூகங்களில் இருநத்ு 

பசய்ய ் டும்  ொரம் ரிய நியமனங்களுடன் கூடுேலொக, முன்னொள் தேரே்ல் 

அதிகொரிகறளயும் ROV அணுகும்.  

சமாழி சிறுபான்றம சமூகங்களுக்கான வாக்காளர ்கல்வி 

கருே்ேரங்கு  

முன்னர ்குறி ்பிடட் ஒன் து (9) பமொழிகளில் இருபமொழி வொகக்ொளர ்கல்வி 

கருேே்ரங்குறள ROV வழங்கும். இநே் கருேே்ரங்குகள் Santa Clara கவுண்டட்ியில் 

உள்ள பமொழி சமூகங்களுகக்ு வொகக்ு றமயம் மொதிரி பசயல்முறை  ை்றிய 

ேகவல்கறள ் ப றுவேை்கொன வொய் ்ற  வழங்கும், கூடுேலொக ஒவ்பவொரு 

குறி ்பிடட் பமொழியிலும் கிறடகக்ும் ப ொருடக்ள் மை்றும் உேவிறய  ை்றியும் 

பேரிவிகக்ும். கருேே்ரங்கு நறடப றும் இடங்கள் மை்றும் தேதிகறளே ்

தேரந்ப்ேடுகக் பமொழி அணுகல் ஆதலொசறனக ்கமிடட்ி (LAAC) 

உறு ்பினரக்ளிடமிருநத்ு கிறடகக்ும் உள்ளடீற்ட ROV  யன் டுேத்ும், தமலும் 

அறனேத்ு கருேே்ரங்குகளிலும்  ங்தகை் ொளரக்றள ஆேரிகக் குறி ்பிடட் பமொழி 

பேரிநே் பமொழிப யர ்் ொளரக்ள் இரு ் ொரக்ள். இறே எழுதும்த ொது, ROV 

அகத்டொ ர ்2019 முேல் பகொரிய அபமரிகக் சமூக தசறவகளுடன் இருபமொழி 

வொகக்ொளர ்கல்வி கருேே்ரங்குககறள நடேே் திடட்மிடட்ுள்ளது, மை்றும் ேை்த ொது 

சீன, ஸ் ொனிஷ், டகலொக,் வியடந்ொமிய, இநத்ி, பகமர ்மை்றும் ஜ ் ொனிய பமொழி 

சமூகங்களுடன் கருேே்ரங்குகறளே ்திடட்மிடும்  ணியில் ஈடு டட்ுள்ளது.  



 

சமாழி சிறுபான்றம சமூகங்கறள குறிறவக்க ஊடகங்களின் 

பயன்பாடு 

 ல்தவறு பமொழி சிறு ொன்றமயினருகக்ு வொகக்ு றமய மொதிரி மை்றும் அஞ்சல்-

மூலம் வொகக்ளி ்பு  ை்றிய ேகவல்களும் வழங்க ் டும், அேத்ுடன் வொகக்ொளர ்

 திவொளர ்அலுவலகேத்ின் கடட்ணமில்லொ ஹொடற்லன் (408) 299-VOTE மை்றும் (408) 

299-VOTE இல் ப ொது வொகக்ொளர ்ேகவல்கள வழங்க ் டும் கூடட்ொடச்ியில் 

கடட்ொய ் டுேே் ் டட் அறனேத்ு பமொழிகறளயும் பிரதிநிதிேத்ுவ ் டுேத்ி, 

ஏரொளமொன பமொழி சொரந்ே் ஊடகங்களின் உேவியும்  யன் டுேே் ் டும். 

ஊடகங்களில் பின்வருவன அடங்கும், ஆனொல் அவை்றுடன் மடட்ும் 

மடட்ு ் டுேே் ் டவில்றல: 

 

1. உள்ளூர ்பேொறலகக்ொடச்ி மை்றும் சமூக தகபிள் நிறலயங்கள் 

a. Univision (ஸ் ொனிஷ்) 

b. Epoch Times (சீன) 

c. Telemundo (ஸ் ொனிஷ்) 

d. Namaste (இநத்ி) 

e. Crossing TV (ஆங்கிலம் + கூடுேலொக எல்லொ 8 பமொழிகளும் ) 

2. பசய்திேே்ொள்கள் (பிரொநத்ிய மை்றும் சமூகம்) 

a. El Observador (ஸ் ொனிஷ்) 

b. Epoch Times (சீன) 

c. India West (English) 

d. Korea Times (பகொரிய) 

e. Nichi Bei Weekly (ஜ ் ொனிய) 

f. Philippine News (டகலொக)் 

g. Viet Nam Daily (வியடந்ொமிய) 

h. World Journal (சீன) 

i. N & R (English) 

j. China Press (சீன) 

k. JWeekly (ஜ ் ொனிய) 

l. Spotlight (English) 

m. Bayspo Magazine (ஜ ் ொனிய) 

n. Daily Post (English) 

o. India Currents (இநத்ி) 

3. வொபனொலி  

a. Univision (ஸ் ொனிஷ்) 

b. Celina Rodriquez (ஸ் ொனிஷ்) 

c. Sound of Hope (சீன) 

d. Sing Tao (சீன) 

e. Vien Thao (வியடந்ொமிய) 

f. China Press (சீன) 

g. Radio Zindagi (இநத்ி) 

4. சமூக ஊடகங்கள் மை்றும் துறையின் வறலேே்ளம் 

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

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

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

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

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


 

f. Nextdoor  யன் ொடு: (Santa Clara கவுண்டட்ியின் ேகவல்பேொடரப்ு மை்றும் 

ஊடகேற்ே தேடவும்) 

g. கவுண்டட்ி பசய்திமடல் சநே்ொ  டட்ியல்கள்  

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

i. ROV வறலேே்ளம்: https://www.sccvote.org  

5. பமொழி சிறு ொன்றம சமூக பசய்திமடல்கள் 

6. சிறு ொன்றம பமொழி சமூகங்களில் உள்ள வொகக்ொளரக்ளுகக்ு வரவிருகக்ும் 

தேரே்ல் மை்றும் கடட்ணமில்லொ உேவி ஹொடற்லன்  ை்றி பேரிவிகக் ப ொது 

தசறவ அறிவி ்புகள் (PSAகள்)  யன் டுேே் ் டும். சிறு ொன்றம பமொழி 

பேொறலகக்ொடச்ி, வொபனொலி, பசய்திேே்ொள்கள் மை்றும் ஆன்றலன் 

ஆேொரங்கள் மூலம் PSAகக்ள் விநிதயொகிகக் ் டும். 

 

பமொழி சிறு ொன்றம சமூகங்கறள பசன்ைறடவேை்கொன பிை வொய் ்புகளில், 

திடட்மிடட் ஓ ன் ஹவுஸ் த ொன்ை ஊடக ேகவல் அமரவ்ுகளில் வொகக்ு 

றமயங்களில் றவகக் ் டும் புதிய வொகக்ளி ்பு முறைறய ROV விளகக்ி கொடட்ும் 

த ொது, அேை்கொக இருபமொழி ஊழியரக்றள  யன் டுேத்ுவதும் அடங்கும்,  

தேரே்ல் அதிகாரிகள் 

வொகக்ு றமய ஊழியரக்ளின் கூடட்றமறவ தீரம்ொனிகக், ROV தேரே்ல் 

அதிகொரிகறள நியமி ் ொரக்ள் (தேரே்ல் குறியீடட்ில் தேரே்ல் வொரியங்கள் என 

குறி ்பிட ் டுகிைது)22 வொகக்ு றமயேத்ின் அளவு மை்றும் தேரே்ல் தேதிகக்ு 

அருகொறமயின் அடி ் றடயில் வொகக்ு றமயங்களுகக்ொன ஊழியரக்ள் 

நியமிகக் ் டுவொரக்ள். ஒவ்பவொரு வொகக்ு றமயேத்ிலும் ஆறு (6) முேல் 

 திறனநத்ு (15) தேரே்ல் அதிகொரிகறள நியமி ் தே திடட்ம். தேரே்ல் தேதி 

பநருங்கும் த ொது அதிக ஊழியரக்ள் ப ரிய வொகக்ு றமயங்களில்,  ர ர ் ொன 

தநரங்களிலும் நொடக்ளிலும் ஈடு டுேே் ் டுவொரக்ள். தேரே்ல் தேதிகக்ு 10 நொடக்ள் 

முன்பு துவங்கி தேரே்ல் தேதிகக்ு முன்பு 4 நொடக்ள் வறர வொகக்ு றமயங்களில் 

குறைநே் டச்ம் 6 ஊழியரக்ள் இரு ் ொரக்ள். தேரே்ல் தேதிகக்ு 3 நொடக்ள் முன்பு 

துவங்கி தேரே்ல் தேதி வறர வொகக்ு றமயங்களில் குறைநே் டச்ம் 11 ஊழியரக்ள் 

இரு ் ொரக்ள். தேரே்ல் தேதியன்று, ஒவ்பவொரு வொகக்ு றமயேத்ிலும் 

குறைநே் டச்ம் 15 ஊழியரக்ள் இரு ் ொரக்ள். 

ஒரு பமொழிகக்ு குறைநே் டச்ம் ஒரு தேரே்ல் அதிகொரி இருகக் தவண்டும், அல்லது 

குறைநே் டச்ம், அநே் வொகக்ு றமயம் உள்ள  குதியின் மிக ப ொதுவொன 

பமொழிகளுகக்ு ஒரு தேரே்ல் அதிகொரி இருகக் தவண்டும். என்ை திடட்மும் உள்ளது, 

வொகக்ொளரக்றள பசயல் டுேத்ுவேை்குே ்தேறவயொன திைன்கறள அதிகரிகக், 

முடிநே்வறர,  ல்தவறு சமூகங்கறளச ்தசரந்ே் வொகக்ு றமய ஊழியரக்றள ROV 

 ணியமரே்த்ுவொரக்ள், அதே தநரேத்ில் அவரக்ளுகக்ு வொகக்ொளரக்ளுகக்ு 

பமொழிப யர ்் ொளரொக பசயல் டவும் சொன்றிேழ் வழங்க ் டும். முன்னொள் 

இருபமொழிே ்தேரே்ல் அதிகொரிகறளே ்பேொடரப்ுபகொள்வதேொடு தசரே்த்ு, 

வழகக்மொன திைநே்-ஆடத்சர ்்பு விண்ண ்  பசயல்முறை மூலம் ஆடத்சர ்்பு 

பேொடங்கும்.  

                                            
22 தேர்ேல் குறியடீு, பிரிவு 12, அத்ேியொயம் 4 இன் ெட்டப்பகுேி 1 

https://www.youtube.com/sccvote
https://www.sccvote.org/


 

பிரிவு 3: வாக்காளர ்சோடரப்ு - மாை்றுே்திைனாளிகளாக 

உள்ள வாக்காளரக்ள் 

புதிய தேரே்ல் மொதிரி அவரக்ளுகக்ு சிைநே் தசறவறய வழங்ககக்ூடிய வழிகளில், 

மூேே்வரக்ள் அல்லது மொை்றுேத்ிைனொளிகளொக உள்ள வொகக்ொளரக்ள் த ொன்ை 

அணுகல் கவறலகள் உள்ள வொகக்ொளரக்ளிடமிருநத்ு உள்ளடீற்ட ் ப ை 

வொகக்ொளர ் திவொளர ்(ROV) 2019 ஜூன் 7 அன்று ஒரு வொகக்ளி ்பு அணுகல் 

ஆதலொசறனக ்கமிடட்ிறய (VAAC) நிறுவினொர.் இநே் கமிடட்ி வொகக்ு றமய 

இடங்கள் த ொன்ை  ல்தவறு அம்சங்கள் குறிேத்ும், வழங்க ் டும் அல்லது 

வழங்க ் ட தவண்டிய அம்சங்கள் மை்றும் தசறவகள் குறிேத்ும் கருேத்ுகக்றள 

வழங்கும். இநே் கமிடட்ி 2020 தேரே்ல் சுழை்சிகள் முழுவதிலும் சமூகேத்ின் 

உள்ளடீற்ட தகடக்ும் ஒரு வழிமுறையொக அமலில் இருகக்ும். 

மாை்றுே்திைனாளிகளாக உள்ள வாக்காளரக்ளின் தேறவகறள 

அறடயாளம் காண பயன்படுே்ேப்படும் முறைகள் 

மொை்றுேத்ிைனொளிகளொக உள்ள வொகக்ொளரக்ளின் தேறவகள் தீரக்க் ் டும் 

விேங்கறள ROV பேொடரந்த்ு தமம் டுேத்ி வருகிைது. அவ்வொறு பசய்ய, நொன்கு (4) 

முேன்றம ஆேொரங்களில் இருநத்ு மொை்றுேத்ிைனொளிகளொக உள்ள வொகக்ொளரக்ள் 

பேொடர ்ொன  ரிநத்ுறரகறள ROV  கு ் ொய்வு பசய்கிைது: 

(1) மொை்றுேத்ிைனொளிகளொக உள்ள குடிமகக்ள், (2) மொை்றுேத்ிைனொளிகளொக உள்ள 

வொகக்ொளரக்ளுகக்ு ஆேரவொன தசறவகறள வழங்கும் CBOகக்ள், (3) VCA ஐ 

பசயல் டுேத்ும் பிை கவுண்டட்ிகள், மை்றும் (4) மொநில பசயலொளர ்அலுவலகம். 

வொகக்ளி ்பு நடேே் ் டும் விேேத்ில் VCA முை்றிலும் புதிய அேத்ியொயமொக 

மொறுவேொல், மொை்றுேத்ிைனொளிகளொக உள்ள வொகக்ொளரக்ளுடன் (மை்றும் 

அவரக்ளுகக்ு ஆேரவளிகக்ும் CBOகக்ளுடன்) உைவுகறள வளர ்் தில் ஒரு புதிய 

கடட்ேற்ேே ்பேொடங்க ROV இநே் வொய் ்ற யும்  யன் டுேத்ுகிைது. 

மொை்றுேத்ிைனொளி உரிறமகள் California மை்றும் Silicon Valley இன்டிப ன்டன்ட ்லிவிங் 

பசன்டர ்ஆகியறவ மொை்றுேத்ிைனொளிகளொக உள்ள வொகக்ொளரக்ளின் தேறவகள் 

குறிேத்ு தநரடியொக ROV ஐ அணுகிய இரண்டு அறம ்புகளொகும். அநே் ஆரம்  

ஈடு ொடட்ிலிருநத்ே, ROV பேொடரந்த்ு பின்வரும் நிறுவனங்களுடன் உைவுகறள 

வளரே்த்ு வருகிைது: 

  ொரற்வயை்தைொர ்மை்றும்  ொரற்வ குறை ொடுள்ளவரக்ளுகக்ொன Vista Center 

 வளரச்ச்ி குறை ொடுகள் குறிேே் மொநில கவுன்சில் - மேத்ிய கடை்கறர 

அலுவலகம் 

 Handicapables 

 Santa Clara Valley  ொரற்வயை்ைவர ்றமயம் 

 San Andreas பிரொநத்ிய றமயம் 

இநே் புதிய கடட்ம் மொை்றுேத்ிைனொளிகளொக உள்ள வொகக்ொளரக்ளிடமிருநத்ு 

தநரடியொக உள்ளறீட ப றுவேன் முகக்ியேத்ுவேற்ே வலியுறுேத்ுகிைது. 

வொகக்ொளரக்ளிடமிருநத்ு தநரடியொக வரும் அறனேத்ு  ரிநத்ுறரகறளயும் 

மதி ்பீடு பசய்ய/ ஆரொய்வேை்கு ROV உறுதியொக / திைநே் மன ் ொன்றமயுடன் 

ேயொரொக இருகக்ிைது. 



 

மாை்றுே்திைனாளிகளின் சமூகே்றே சசன்ைறடேல் 

ப ொது ஊடக பிரசச்ொரேத்ுடன் கூடுேலொக, அணுகல் தேறவகறளக ்பகொண்ட 

வொகக்ொளரக்ளுகக்ு ேகவல்கறள வழங்குவதிலும் ROV கவனம் பசலுேத்ும். 

ஒவ்பவொரு வொகக்ு றமயேத்ிலும் குறைநே் டச்ம் மூன்று அணுககக்ூடிய 

வொகக்ளிகக்ும் சொேனங்கள் கிறட ் து  ை்றிய ேகவல்களும், 

பேொறலநிறலயிலிருநத்ு அணுககக்ூடிய அஞ்சல்-மூலம் வொகக்ளி ்பு (RAVBM) 

முறைறய ்  யன் டுேே்க ்தகொருவேை்கொன விரு ் மும் இதில் அடங்கும். RAVBM 

அறம ்பு மொை்றுேத்ிைனொளிகளொக உள்ள  திவு ்ப ை்ை வொகக்ொளரக்ள், அேத்ுடன் 

ரொணுவேத்ினர ்மை்றும் கடல்கடநத்ு வொழும் வொகக்ொளரக்ள் மடட்ுதம 

 யன் டுேத்ுவேை்கொக ஒதுகக் ் டட்ுள்ளது.23  

ேகவல்  ரவலுகக்ொன பிை வொய் ்புகள் பின்வருமொறு: 

1. Silicon Valley Independent Living Center, Silicon Valley Council of the Blind, Santa Clara Valley Blind 

Center Incorporated, மை்றும் Greater Opportunities த ொன்ைறவ மூேே்வரக்ளுகக்ு 

தசறவகள் மை்றும் ஆேரறவ வழங்கும் நிறுவனங்கள் 

2. நொடு முழுவதும் உள்ள சமூக கூடட்ொண்றமகள், நகரங்கள், சிை ்பு 

மொவடட்ங்கள்,  ள்ளி மொவடட்ங்கள், நம்பிகற்க- சொரந்ே் அறம ்புகள் 

மை்றும் ப ொது ேகவல் அதிகொரிகள் 

3. ஒரு “ஓ ன் ஹவுஸ்” ப ொது பசயல்முறை விளகக்ேத்ில் 

முன்னிறல ் டுேே் ் டும் அணுகல் விரு ் ங்கள் மை்றும் ஒரு த ொலி 

வொகக்ு றமயேத்ில் அனு வம் ப றுவேை்கொன எநே் ஊடக வொய் ்புகளும் 

4. வொகக்ு றமயங்களில் உள்ள அணுகல் விரு ் ேற்ே முன்னிறல ் டுேத்ும் 

வொபனொலி மை்றும் பேொறலகக்ொடச்ியின் ப ொது தசறவ அறிவி ்புகள் 

5. ப ொது தசறவ அறிவி ்புகள் வொகக்ு றமயங்களில் உள்ள அணுகல் 

விரு ் ங்கறள முன்னிறல ் டுேே்வும், பேொறலநிறலயிலிருநத்ு 

அணுககக்ூடிய அஞ்சல்-மூலம் வொகக்ளி ்பு முறை கிறட ் றேயும் 

முன்னிறல ் டுேே்வும்  யன் டுேே் ் டும்.  

மாை்றுே்திைனாளிகளாக உள்ள வாக்காளரக்ளுக்கான 

தசறவகள் 

அறனேத்ு வொகக்ு றமயங்களும் மொை்றுேத்ிைனொளிகளொக உள்ள 

அபமரிகக்ரக்ளுகக்ொன சடட்ேத்ிை்கு (ADA) இணங்க தவண்டும். 

தேறவ ் டும்த ொது, அறனேத்ு வொகக்ொளரக்ளுகக்ும் முறையொன அணுகறல 

உறுதிபசய்ய கிறடகக்கக்ூடிய பிை கேவுகள் மை்றும் நுறழவு வழிகளும் 

திைகக் ் டும். கூடுேலொக, அளறவ ் ப ொறுேத்ு, வொகக்ு றமயங்களில் மூன்று 

முேல் ஆறு வொகக்ளி ்பு சொேனங்கள் ப ொருேே் ் டும், அறவ வொகக்ுசச்ீடட்ு 

குறிகக்ும் சொேனங்கள் (BMD) என்றும் அறழகக் ் டுகின்ைன, அவை்றில் 

மொை்றுேத்ிைனொளி வொகக்ொளரக்றள சுயொதீனமொக மை்றும் ேனிறமயில் 

வொகக்ளிகக் அனுமதிகக்ின்ை ADA கக்ு இணகக்மொன அம்சங்கள் உள்ளன. ேங்கள் 

வீடட்ிலிருநத்ே வசதியொக வொகக்ளிகக் விரும்பும் வொகக்ொளரக்ளுகக்ு, RAVBM 

முறைகக்ொக விண்ண ்பிேத்ு மை்றும் அறே அணுகும் விரு ் மும் உள்ளது. RAVBM 

இல், அநே் வொகக்ொளரக்ளுகக்ு அவரக்ளின் அதிகொர ்பூரவ் வொகக்ுசச்ீடற்ட 

 திவிைகக்ம் பசய்வேை்கொன இறணறய பகொண்ட மின்னஞ்சல் அனு ்  ் டும், 

                                            
23 California தேர்ேல் குறியடீு §303.3 ஐ பொர்க்கவும் 



 

அதேொடு வொகக்ுசச்ீடற்ட பூரே்த்ி பசய்து ROV கக்ு திரு ்பி அனு ்புவேை்கொன 

அறிவுறுேே்ல்களும் அனு ்  ் டும் மொை்றுேத்ிைனொளிகளொக உள்ள 

வொகக்ொளரக்ள் ப ொது வொகக்ொளர ்ேகவல்கறள ப ை, (408) 299-VOTE ஐ ேவிர ROV 

இன் கடட்ணமில்லொ ஹொடற்லன் (866) 430-VOTE இலும் உேவிறய நொடலொம். 

இரண்டு எண்ணிலுதம பமொழி உேவி வழங்க ் டுகிைது. 

மாை்றுே்திைனாளி சமூகே்திை்கான வாக்காளர ்கல்வி 

கருே்ேரங்கு 

மூேே்வரக்ளொக மை்றும் மொை்றுேத்ிைனொளிகளொக உள்ள வொகக்ொளரக்ளுகக்ு 

கிறடகக்ின்ை அணுகல் விரு ் ங்கள் மை்றும் வொகக்ு றமய பசயல்முறை குறிேே் 

ேகவல்கறள வழங்க, ROV வொகக்ொளர ்கல்வி கருேே்ரங்குகறள நடேத்ும். இநே் 

கருேே்ரங்குகளில் வொகக்ு றமய மொதிரி  ை்றிய கல்வி, புதிய வொகக்ளி ்பு 

உ கரணேத்ின் பசயல்முறை விளகக்ங்கள், வொகக்ளி ்பு கருவிகறள அணுகும் 

முறை, வொகக்ுசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொகஸ்் ேகவல், மை்றும் மின்னணு முறையில் 

அணுககக்ூடிய அஞ்சல்-மூலம் வொகக்ளி ்பு வொகக்ுசச்ீடற்ட ் ப றுவேை்கொன 

விரு ் ங்கள் ஆகியறவ விளகக் ் டும். கருேே்ரங்கு நறடப றும் இடங்கள் 

மை்றும் தேதிகறளே ்தேரந்ப்ேடுகக் வொகக்ளி ்பு அணுகல் ஆதலொசறனக ்கமிடட்ி 

(VAAC) உறு ்பினரக்ளிடமிருநத்ு கிறடேே் உள்ளடீற்ட ROV  யன் டுேத்ும். 

சமீ ேத்ில்,  ொரற்வயை்தைொர ்மை்றும்  ொரற்வ குறை ொடுள்ளவரக்ளுகக்ொன Vista 

Center உடன் ROV ஒரு கருேே்ரங்றக நடேத்ியது, மை்றும் இறே எழுதும் த ொது, 

ேை்த ொது Silicon Valley இன்டிப ன்டன்ட ்லிவிங் பசன்டர,்San Andreas பிரொநத்ிய 

றமயம் மை்றும் வளரச்ச்ி மொை்றுேத்ிைனொளிகளுகக்ொன மொநில கவுன்சில் 

ஆகியவை்றுடன் கருேே்ரங்குகறளே ்திடட்மிடும்  ணியில் ஈடு டட்ுள்ளது. 

மாை்றுே்திைனாளிகளாக உள்ள வாக்காளரக்ளுக்கு கல்வி 

கை்பிப்பதில் பயன்படுே்ேப்படும் வறரவு சபாருடக்ள் 

ROV ேகவல்கறள  ர ்   யன் டும் ஆடிதயொ, கொடச்ி மை்றும் எழுே ் டட் 

ப ொருடக்றள உருவொகக்ுகிைது ; VAAC கூடட்ங்களிலிருநத்ு தசகரிகக் ் டட் 

ேகவல்கள் இநே் ப ொருடக்றள தமம் டுேத்ும்  ணியில் முழுவதும் 

 யன் டுேே் ் டும். இநே் ப ொருடக்ள் ROV வறலேே்ளேத்ில் வளங்களொகவும் 

கிறடகக்ும். 

VCA ஐ  ர ்புவேை்கொக அல்லது கல்விகக்ொக  யன் டுேே் ் டும் எநே் வீடிதயொவும், 

மூடிய துறணேே்றல ்புகளுடன் கிறடகக்ிைது. ROV வறலேே்ளேத்ில் 

பவளியிட ் டட் VCA விளம் ர வீடிதயொ மை்றும் ஆன்றலனில் ஒளி ர ்பு 

பசய்ய ் டட் (மை்றும்  திதவை்ை ் டட்) EAP இன் ப ொது விசொரறணகள் 

இேை்கொன எடுேத்ுகக்ொடட்ுகள். கூடுேலொக, VCA ேகவல் ஃ ்றளயறர பிபரயில் 

முறையில் புறடபயழுேே்ொக மொை்றுவதிலும் ROV ஈடு டுகிைது. 

தேரே்ல் அதிகாரிகள் 

2020 முேன்றமே ்தேரே்லுகக்ொக ேயொரொவேை்கு, தேரே்ல் அதிகொரிகளுகக்ொன 

 யிை்சி ் ப ொருடக்றள ROV உருவொகக்ி வருகிைது. சில  யிை்சி ப ொருடக்ளில் 

மொை்றுேத்ிைனொளிகளொக உள்ள வொகக்ொளரக்றள ஈடு டுேத்ுவேை்கொன கலொசச்ொர 

உணரத்ிைன் அம்சேத்ின் மீது கவனம் பசலுேே் ் டும். பிை  யிை்சி ப ொருடக்ள் 



 

மொை்றுேத்ிைனொளிகளொக உள்ள வொகக்ொளரக்ள் அவரக்ளுடன் பகொண்டு 

வரகக்ூடிய மை்றும் வொகக்ு றமயங்களில்  யன் டுேே் தவண்டிய  ல்தவறு 

தகடக்ும் மை்றும்/அல்லது கொடச்ி உேவி சொேனங்கறள இயகக் மை்றும் இறணகக் 

தேறவயொன பேொழில்நுட ் விஷயங்களில் தேரே்ல் அதிகொரிகளுகக்ு உேவும். 

தேரே்ல் அதிகொரிகளுகக்ொன  யிை்சியில் மொை்றுேத்ிைனொளிகளொக உள்ள மை்றும் 

இல்லொே அறனேத்ு ந ரக்ளுகக்ும் தசறவகறள மரியொறேயுடன் வழங்குவறே 

 ை்றி புரிநத்ுபகொள்ள ஒரு  ன்முகேே்ன்றம வீடிதயொ வழங்க ் டுகிைது. மை்ை 

 யிை்சியில் மொை்றுேத்ிைனொளி வொகக்ொளரக்ளுகக்ொக வொகக்ு றமயேற்ே 

முறையொக அறம ் து  ை்றி இருகக்ும். அறனேத்ு வொகக்ொளரக்ளின் 

 ன்முகேே்ன்றமகக்ொன உறுதி ் ொடொக ஒவ்பவொரு வொகக்ொளரின் 

ேனிேத்ுவேற்ேயும் சரியொக கவனிேத்ு மை்றும் மரியொறேயொக நடேத்ுதவொம் 

என்று அறனேத்ு தேரே்ல் அதிகொரிகளும் உறுதிபமொழி எடுகக்ிைொரக்ள். 

அறனேத்ு வொகக்ொளரக்றளயும் வரதவை்று, மரியொறேயுடன் நடேத்ி, மை்றும் 

மதி ் ேொக தேரே்ல் அதிகொரிகள் உறுதியளிகக்ிைொரக்ள். 

  

பிரிவு 4: வாக்கு றமயம் மை்றும் வாக்குசச்ீடற்ட தபாடும் 

இடே்தின் ேகவல் 

வாக்கு றமய இடங்கள் 

California தேரே்ல் குறியீடட்ில் கவுண்டட்ிகள் இரண்டு முன்னேொன  வொகக்ளி ்பு 

கொலங்களுகக்ு வொகக்ு றமயங்கறள திைகக் தேறவ ் டுகிைது தேரே்ல் தேதிகக்ு 

 ேத்ு (10) நொடக்ள் முன்பிலிருநத்ு, தேரே்ல் தேதி உட ்ட பமொேே்ம்  திபனொரு (11) 

நொடக்ளுகக்ு, வொகக்ு றமயங்கள் திைநத்ிருகக் தவண்டும். இநே் கணகக்ீடு 

 திவுபசய்ய ் டட் ஒவ்பவொரு 50,000 கவுண்டட்ி வொகக்ொளரக்ளுகக்ும் ஒரு வொகக்ு 

றமயம் இரு ் றே அடி ் றடயொகக ்பகொண்டது. இரண்டொவது முன்னேொன 

வொகக்ளி ்பு கொலேத்ிை்கு, வொகக்ு றமயங்கள் தேரே்ல் தேதிகக்ு மூன்று (3) 

நொடக்ளுகக்ு முன்பிலிருநத்ு, தேரே்ல் தேதி உட ்ட பமொேே்ம் நொன்கு (4) 

நொடக்ளுகக்ு திைநத்ிருகக் தவண்டும். இநே் கணகக்ீடு  திவுபசய்ய ் டட் 

ஒவ்பவொரு 10,000 கவுண்டட்ி வொகக்ொளரக்ளுகக்ும் ஒரு வொகக்ு றமயம் இரு ் றே 

அடி ் றடயொகக ்பகொண்டது. 

வொகக்ொளர ் திவொளர ்(ROV) ேை்த ொது பமொேே்ம் நூை்றி  ேத்ு (110) வொகக்ு றமய 

இடங்களுகக்ொக, சுமொர ்இரு ேத்ி இரண்டு (22) வொகக்ு றமயங்கறள  திபனொரு 

(11) நொடக்ளுகக்ொக மை்றும் எண் ேப்ேடட்ு (88) வொகக்ு றமயங்கறள நொன்கு (4) 

நொடக்ளுகக்ொக திைநத்ிருகக்ும் வறகயில் ப றுவறே உறுதி பசய்யும்  ணியில் 

ஈடு டட்ுள்ளொர.் ஒழுங்கை்ை கொல அடட்வறணகறளக ்பகொண்ட ேனிந ரக்ளின் 

தேறவகறள பூரே்த்ி பசய்வேை்கொக சில வொகக்ு றமய தநரங்கள் தவறு டலொம் 

அல்லது இேை்கு ேனி ் டட் இடங்கள் கிறட ் தும் கொரணமொக இருகக்லொம். 

பவளியீடட்ு தநரேத்ில்,  ல இடங்கள் கிறட ் ேொக உறுதி ் டுேத்ியுள்ளன, 

ஆனொல் ப ொது உள்ளடீு மை்றும் ROV முன்னுரிறமகள்  ை்றிய  கு ் ொய்வு 

முடிநே்தும் வொகக்ு றமய இடங்களின் தேரவ்ு இறுதி பசய்ய ் டும். மொரச் ்2020 

அதி ர ்முேன்றமே ்தேரே்ல்களுகக்ுள்  திவுபசய்ய ் டட் வொகக்ொளரக்ளின் 

கணிகக் ் டட் எண்ணிகற்கயின் அடி ் றடயில், 2020 அதி ர ்முேன்றம மை்றும் 



 

ப ொதுே ்தேரே்ல்களுகக்ொக ROV இல் குறைநே் டச்ம் 100 வொகக்ு றமயங்கள் 

இருகக் தவண்டும். கவுண்டட்ியின் தேறவகறள சிை ் ொக பூரே்த்ி பசய்ய, VCA 

ஆல் தேறவ ் டுவறே விட 10 வொகக்ு றமயங்கள் அதிகமொக அேொவது சுமொர ்110 

வொகக்ு றமயங்கறள றவேத்ிருகக்ுமொறு ROV முன்பமொழிகிைது. வொகக்ு 

றமயங்களின் கூறு ொடு பின்வருமொறு: 

வாக்கு றமயங்களின் மதிப்பிடப்படட் எண்ணிக்றக 

எல்றல வறக 
குறைந்ேபடச் 

தேறவ24 

முன்சமாழியப்படட்25 

எண்ணிக்றக 

இறுதி 

சசய்யப்படட் 

எண்ணிக்றக26 

11-நொள் வொகக்ு 

றமயங்கள் 
( திவுபசய்ய ் டட் 

ஒவ்பவொரு 50000 

வொக்கொளரக்ளுக்கும் 1) 

20 22 TBD 

4-நொள் வொகக்ு 

றமயங்கள் 
( திவுபசய்ய ் டட் 

ஒவ்பவொரு 10000 

வொக்கொளரக்ளுக்கும் 1) 

80 88 TBD 

சமாேே்ம் 100 110 TBD 

 

சொேத்ியமொன வொகக்ு றமய இடங்கறள அறடயொளம் கொண உேவும் 50,000 மை்றும் 

10,000-வொகக்ொளர ்எல்றலகறளக ்கொடட்ும் வறர டங்கள் பிை்தசரக்ற்க E இல் 

உள்ளது. முன்பமொழிய ் டட் வொகக்ு றமய இடங்கள் மை்றும் மணிதநரங்களின் 

ேை்த ொறேய  டட்ியல் மை்றும் வறர டேத்ிை்கு, பிை்தசரக்ற்க F ஐ ்  ொரக்க்வும்  

வாக்குசச்ீடட்ு டிராப்-பாக்ஸ் இடங்கள் 

பமொேே்ம் 91 வொகக்ுசச்ீடற்ட த ொடும் இடங்கறள இயகக் வொகக்ொளர ் திவொளர ்

(ROV) திடட்மிடட்ுள்ளொர.் மொரச் ்2020 அதி ர ்முேன்றமே ்தேரே்ல்களுகக்ுள் 

 திவுபசய்ய ் டட் வொகக்ொளரக்ளின் கணிகக் ் டட் எண்ணிகற்கயின் 

அடி ் றடயில், 2020 அதி ர ்முேன்றம மை்றும் ப ொதுே ்தேரே்ல்களுகக்ொக ROV 

இல் குறைநே் டச்ம் 67 வொகக்ுசச்ீடட்ு த ொடும் இடங்கள் இருகக் தவண்டும். 

கவுண்டட்ியின் தேறவகறள சிை ் ொகச ்பூரே்த்ி பசய்ய, முன்பமொழிய ் டட் 

எண்ணிகற்க கவுண்டட்ியில் உள்ள ஒவ்பவொரு மொவடட்ேத்ிலும் குறைநே்து ஒரு 

வொகக்ுசச்ீடற்ட த ொடும் இடமொவது இரு ் றே அடி ் றடயொகக ்பகொண்டது. 

                                            
24 ைொர்ச் 2020 முேன்மைத் தேர்ேலுக்குள் Santa Clara கவுண்ட்டியில் கணிக்கப்பட்ட வொக்கொளர்களின் எண்ணிக்மகயின் 

அடிப்பமடயில் குமறந்ேபட்ெ தேமவயொன வொக்கு மையங்கள் கணக்கிடப்பட்டுள்ளன. 

25 ROV ஆல் வடிவமைக்கப்பட்ட எல்மைகள் ைேிப்பிடப்பட்ட ைக்கள் தேொமக எண்ணிக்மகமய அடிப்பமடயொகக் தகொண்டமவ 

ைற்றும் அமவ வழிகொட்டுேல்களொக தெயல்படுகின்றன. VCA நிர்ணயித்ே எண்ணிக்மக வொக்கொளர்கள் “50,000 வமை” இருந்ேொல் 

தெமவயளிப்பேற்கொக என கருேதவண்டும்; இேன் தபொருள் ஒவ்தவொரு எல்மையிலும் உள்ள வொக்கொளர்களின் 

எண்ணிக்மகயொனது VCA ஆல் வமையறுக்கப்பட்ட தைொத்ே எண்ணிக்மகயுடன் எப்தபொதும் ஒத்துப்தபொகொது. 

26 இந்ே எண் தவளியடீ்டு தநைத்ேில் இறுேி தெய்யப்பட்ட எண்ணிக்மகமய பிைேிபைிக்கிறது. 



 

முன்பமொழிய ் டட் வொகக்ுசச்ீடற்ட த ொடும் இடங்களின் ேை்த ொறேய  டட்ியல் 

மை்றும் வறர டேத்ிை்கு, பிை்தசரக்ற்க F ஐ ்  ொரக்க்வும் 

வாக்குசச்ீடற்ட தபாடும் இடங்களின் மதிப்பிடப்படட் எண்ணிக்றக 

எல்றல வறக 
குறைந்ேபடச் 

தேறவ 

முன்சமாழியப்படட்27 

எண்ணிக்றக 

இறுதி 

சசய்யப்படட் 

எண்ணிக்றக 

வொகக்ுசச்ீடட்ு 

டிரொ ்- ொகஸ்் 

இடங்கள் 
( திவுபசய்ய ் டட் 

ஒவ்பவொரு 15000 

வொக்கொளரக்ளுக்கும் 1) 

67 91 TBD 

 

ேடுப்பு நடவடிக்றககள் 

வொகக்ளிகக்ும்  ணியில் இறடயூறு ஏை் டுவறேே ்ேடுகக், தேரே்லுகக்ு முன்னும் 

பின்னும், ROV பின்வரும் ேடு ்பு  ொதுகொ ்பு நடவடிகற்ககறள ேயொரொக 

றவேத்ிருகக்ும்: 

ேடுப்பு பாதுகாப்பு 

நடவடிக்றக 

தநாக்கம் 

நிறலயொன  ொதுகொ ்பு 

நடவடிகற்ககள் 

தேரே்ல் பேொடர ்ொன ப ொருடக்ள் மை்றும் 

உ கரணங்களுகக்ொன அணுகறல மடட்ு ் 

 டுேத்ுவேன் மூலம் எநே்விேமொன இறடயூறு 

சொேத்ியங்கறளயும் இறுதியொக ேடு ் து: 

தசறவயக மை்றும் பிறணய 

கொ ்பு 

பிரேொன தசறவயகம் அல்லது பிறணயம் 

பசயல் டொே நிறல ஏை் டட்ொல், ேகவல் 

ஓடட்ேத்ில் இறடயூறு ஏை் டுவறேே ்ேடுகக்: 

மொை்ைொக வழங்க 

வொகக்ு ் திவு ேள 

உ கரணங்களின் பேொகு ்பு 

ஏேொவது உ கரணேற்ே  யன் டுேே் 

முடியொே நிறலயில் வொகக்ளிகக்ும் 

பசயல் ொடட்ில் இறடயூறு ஏை் டுவறேே ்

ேடுகக்: 

மொை்ைொக வழங்க 

உ கரணங்கள் 

ஏேொவது உ கரணம் கொணொமல் த ொன 

நிறலயில் வொகக்ளிகக்ும் பசயல் ொடட்ில் 

இறடயூறு ஏை் டுவறேே ்ேடுகக்: 

மொை்ைொக வழங்க வொகக்ளி ்பு 

ச ்றளகள் 

ஏேொவது வொகக்ளி ்பு ச ்றளகறள 

 யன் டுேே் முடியொே அல்லது கொணொமல் 

த ொன நிறலயில் வொகக்ளிகக்ும் 

பசயல் ொடட்ில் இறடயூறு ஏை் டுவறேே ்

ேடுகக்: 

                                            
27 ROV ஆல் வடிவமைக்கப்பட்ட எல்மைகள் ைேிப்பிடப்பட்ட ைக்கள் தேொமக எண்ணிக்மகமய அடிப்பமடயொகக் தகொண்டமவ 
ைற்றும் அமவ வழிகொட்டுேல்களொக தெயல்படுகின்றன. VCA நிர்ணயித்ே எண்ணிக்மக “15,000 வமையிைொன” வொக்கொளர்களுக்கு 
தெமவ தெய்வேொகக் கருேப்பட தவண்டும்; அேொவது, ஒவ்தவொரு எல்மையிலும் கணிக்கப்பட்ட வொக்கொளர்களின் 

எண்ணிக்மகயொனது VCA ஆல் வமையறுக்கப்பட்ட தைொத்ே எண்ணிக்மகயுடன் எப்தபொதும் ஒத்துப்தபொகொது.  



 

கொேத்ிரு ்பில் உள்ள வொகக்ு 

றமய ஊழியரக்ள் 

வொகக்ு றமய ஊழியரக்ள் வரொே த ொது, 

வொகக்ளிகக்ும் பசயல் ொடட்ில் இறடயூறு 

ஏை் டுவறேே ்ேடுகக்: 

சநத்ேகேத்ிை்குரிய ந ர ்

அல்லது ப ொருள் இருநே்ொல் 

பசய்யதவண்டிய 

நறடமுறைகள் 

சநத்ேகேத்ிை்குரிய ந ர ்அல்லது ப ொருள் 

கொண ் டட்ொல் வொகக்ளிகக்ும் பசயல் ொடட்ில் 

இறடயூறு ஏை் டுவறேே ்ேடுகக்: 

றகமுறை அறம ்புகறள 

ேயொர ்நிறலயில் 

றவேத்ிரு ் து 

ஏேொவது மின்னணு வொகக்ு ் திவு 

உ கரணங்கறள  யன் டுேே் முடியொே 

நிறலயில் வொகக்ளிகக்ும் பசயல் ொடட்ில் 

இறடயூறு ஏை் டுவறேே ்ேடுகக்: 

 

தமதல உள்ள ஒவ்பவொரு ேடு ்பு  ொதுகொ ்பு நடவடிகற்ககளின் விரிவொன 

கூறு ொடிை்கு, பிை்தசரக்ற்க N ஐ ்  ொரக்க்வும். 

ேை்சசயல் திடட்ம் 

ஒரு சுமூகமொன தேரே்ல் பசயல்முறைறய உறுதி ் டுேே் ROV அறனேத்ு 

நடவடிகற்கறளயும் எடுகக்ும், இரு ்பினும், இறடயூறு ஏை் டட்ொல், 

பசயல்முறைறய பேொடர ROV இல் ேயொரந்ிறலயில் குறி ்பிடட் நடவடிகற்ககள் 

உள்ளன. ROV  ல முகக்ிய சொேத்ியமொன இறடயூறுகறள அறடயொளம் 

கண்டுள்ளது: 

 தேரே்ல் ேகவல் தமலொண்றம அறம ்பின் பசயலிழ ்பு 

 மின் ேறட 

 பகொநே்ளி ் ொன வொனிறல 

 தீ அல்லது பிை த ரழிவு 

 வொகக்ளி ்பு உ கரணேத்ின் பசயலிழ ்பு 

 த லட ்ஆன் டிமொண்டு உ கரணம் தவறல பசய்வறே நிறுேத்ுகிைது 

 இறணய இறண ்பில் தேொல்வி 

 வொகக்ு றமய ஊழியரக்ள் வரவில்றல 

  யன் டுேே் முடியொே வொகக்ு றமயம் 

இநே் இறடயூறுகள், ROV இன் தீரவ்ுகள் மை்றும் கூடுேல் ROV ேை்பசயல் 

நடவடிகற்ககறள  ை்றிய கூறு ொடிை்கு பிை்தசரக்ற்க O ஐ ்  ொரக்க்வும். 

பிரிவு 5: வாக்கு றமயே்தில் வாக்குசச்ீடட்ு பாதுகாப்பு 

மை்றும் ேனிறம திடட்ங்கள் 

வாக்கு றமய வடிவறமப்பு மை்றும் ேளவறமப்பு 

நியமிகக் ் டட் ேனிறமயொன வொகக்ளி ்பு  குதிகளுகக்ு த ொதுமொன இடேற்ே 

வழங்கி, அதே சமயேத்ில் உகநே் ஓடட்ேற்ே உறுதி ் டுேே் சிைநே் வொகக்ு 

றமயேத்ின் அளவு குறைநே்து 60’x60’ ஆக இருகக்தவண்டும். ப ொருேே்மொன 

ஊழியரக்ளிடம் வொகக்ொளரக்றள வழிநடேத்ி அனு ்  ஒரு ஒதுகக் ் டட் வரிறச 

அறம ்பு, புதிய மின்னணு வொகப்கடு ்பு புேே்கேத்ில் வொகக்ொளரக்றள 

பசயல் டுேே் ஒரு உள்-நுறழவு அடட்வறண, வொகக்ுசச்ீடட்ுகள் அசச்ிட ் டும் 

த லட ்ஆன் டிமொண்ட ்அசச்ு ்ப ொறி  குதி மை்றும் வொகக்ுச ்சொவடிகள் மை்றும் 



 

வொகக்ுசச்ீடற்ட குறிகக்ும் சொேன ்  குதிகள் ஆகியறவ இருக்கும். 

வழிகொடட்ியொக ்  யன் டுேே் ் டுவேை்கு பிை்தசரக்ற்க P ப ொதுவொன 

ேளவறம ்பு வடிவறம ்ற க ்கொடட்ுகிைது, ஆனொல் ஒவ்பவொரு வொகக்ு 

றமயேத்ிலும் ேனி ் யனொகக் ் டட் ேளவறம ்பு இரு ் து சொேத்ியம். 

வாக்களிப்பில் பாதுகாப்பு 

வொகக்ொளர ்ேரவின் ரகசியேே்ன்றம, ஒருங்கறமவு மை்றும்  ொதுகொ ்ற  

உறுதி ் டுேே் தேறவயொன அறனேத்ு நடவடிகற்ககளும் 

தமை்பகொள்ள ் டுகின்ைன. அறனேத்ு கவுண்டட்ி வொகக்ொளர ்ேரவுகளும் ேரறவ ் 

 ொதுகொ ் ேை்கொக வடிவறமகக் ் டட்ுள்ள ேரவுேே்ளங்கள் மை்றும் 

தசறவயகங்களில்  ொதுகொ ்பு நடவடிகற்ககறள ்  யன் டுேத்ி 

தசமிகக் ் டுகின்ைன, அதே தநரேத்ில் கவுண்டட்ி ஊழியரக்ளுகக்ு 

 யன் டுேே்வும் கிறடகக்ிை மொதிரி றவகக் ் டட்ுள்ளன. 

வொகக்ொளரின் பிரேொன  திவொளர ்(ROV) அலுவலகேத்ில், வொகக்ளிகக்ும் முறை ஏர-்

தக ் பசய்ய ் டும் அேொவது பவளி பிறணயேே்ொல் அணுகமுடியொது இருகக்ும். 

வொகக்ளி ்பு அறம ்ற , அறே றவேத்ுள்ள தசறவயக அறைகக்ுள் நுறழநே்ொல் 

மடட்ுதம அணுக முடியும். கணினி  ொதுகொ ்ற  ப ொறுேே்வறர, படஸ்கட்ொ ் 

கம் ்யூடட்ரக்றள  ொதுகொ ் ொக மூட தநரமில்றல என்ைொல், ஊழியரக்ள் 

Ctrl+Alt+Delete ஐ ்  யன் டுேத்ி கணினிறய பூடட்ிவிட தவண்டும். இேை்கு கொரணம், 

 வர ்ப ொேே்ொறன ஒரு முறை அழுேத்ுவது மடட்ும் இறண ்ற  துண்டிேத்ு 

முழுறமயொக மூட த ொதுமொனேொக இருகக்ொது. மின்சொரம் இல்றலபயன்ைொல், 

கணினிகறளக ்றகயொளும் சிைநே் வழி பேரிவேை்கொக, உேவி றமயேத்ின் 

வழிகொடட்ுேலுகக்ொக ஊழியரக்ள் கொேத்ிருகக் தவண்டும். 

வொகக்ு றமயங்களில், எநே் வொகக்ு றமயேத்ிை்கும் வொகக்ொளர ்வரலொம் என் ேொல், 

அறனேத்ு வொகக்ொளரக்ளின்  திவு ேரவு மை்றும் வொகக்ொளர ்வரலொை்றின் 

நிகழ்தநர ேகவலின் அணுகல் ஊழியரக்ளுகக்ு கிறடகக்ும். வொகக்ு றமயங்களில் 

கிறடகக்ும் எநே் வொகக்ொளர ்ேரவும் மை்றும் வொகக்ு றமயங்கள் மை்றும் கவுண்டட்ி 

ேரவு தசறவயகங்களுகக்ு இறடயில் அனு ்  ் டும் எநே் ேரவும் சமீ ேத்ிய 

குறியொகக் பேொழில்நுட ்ங்கறள ்  யன் டுேத்ி குறியொகக்ம் பசய்ய ் டும். 

வொகக்ு றமயங்களில் குறி ்பிடட் தேரே்ல் சொேனங்கள் மை்றும் உ கரணங்களில் 

மடட்ுதம வொகக்ொளர ்ேரறவ அணுக அனுமதிகக் ் டும், தமலும் 

த ொகக்ுவரேத்ிலும், ஒய்வு நிறலயிலும் ேரவு குறியொகக்ம் பசய்ய ் டும். 

வழகக்மொக ேரவு கொ ்பு ்பிரதிகள் எடுகக் ் டும், அேத்ுடன் 

பவளி ் றடேே்ன்றம மை்றும்  ொதுகொ ்ற  உறுதி ் டுேே் உேவும்  யனர ்

பேொடரப்ு மை்றும் பசயல்முறைகளின் விரிவொன ேணிகற்கச ்சுவடுகளும் 

பின் ை்ை ் டும்.  

வொகக்ு றமயங்களில் நிறைவு பசய்ய ் டட் வொகக்ுகள் எநே்பவொரு 

பிறணயேத்ுடனும் இறணகக் ் டொே வொகக்ுச ்சீடட்ு இயநத்ிரங்கறள ் 

 யன் டுேத்ி ேளேத்ில் ஸ்தகன் பசய்ய ் டட்ு ஒேத்ிறசகக் ் டும். வொகக்ுசச்ீடட்ு 

ேரவு குறியொகக்ம் பசய்ய ் டட்ு ஒரு கொரட்ர்ிடஜ்ில் தசமிகக் ் டும், அறே 

இயநத்ிரேத்ிலிருநத்ு உடல் ரதீியொக அகை்றினொல் மடட்ுதம அணுக முடியும். 

தேரே்ல் தேதியன்று இரவு 8:00 மணிகக்ு வொகக்ளி ்பு முடிநே்தும், ஒவ்பவொரு 

வொகக்ுச ்சீடற்ட ஒேத்ிறசகக்ும் இயநத்ிரங்களிலிருநத்ு கொரட்ர்ிடஜ்ுகறள  திவு 

பசய்வேை்கொக மீண்டும் ROV இன் பிரேொன அலுவலகேத்ிை்கு பகொண்டு 

பசல்ல ் டும்.  



 

ப ை ் டட் அஞ்சல்-மூலம் வொகக்ளி ்பு (VBM) வொகக்ுசச்ீடட்ுகள் ROV இன் பிரேொன 

அலுவலகேத்ில் தசகரிகக் ் டட்ு எண்ண ் டும் வறர  ொதுகொ ் ொன 

வொகக்ுசச்ீடட்ு அறையில் தசமிகக் ் டும். வொகக்ுசச்ீடட்ுகறள எண்ணுவேை்கு 

முன், ஒவ்பவொரு வொகக்ுசச்ீடட்ும்  திவு பசய்ய ் டட் வொகக்ொளரிடமிருநத்ு 

வநே்றே உறுதி ் டுேே் VBM வொகக்ுசச்ீடட்ு உறைகளில் உள்ள றகபயழுேத்ுகள் 

சரி ொரக்க் ் டுகின்ைன. றகபயழுேத்ுகள் சரி ொரக்க் ் டட் பின்னர,் 

வொகக்ுசச்ீடட்ுகள் பிரிேப்ேடுகக் ் டட்ு பேொகுதி வொரியொக வரிறச ் டுேே் ் டட்ு 

எண்ணுவேை்கொக சமர ்்பிகக் ் டுகின்ைன. வொகக்ுசச்ீடட்ுகள் எண்ண ் டட் 

பிைகு, பேொகுதி வொரியொக, அறவ ேனி  ொதுகொ ் ொன இடேத்ில் தசமிகக் ் டும். 

  

ஊழியரக்ள் கடட்ிடேத்ிலிருநத்ு வொகக்ுசச்ீடட்ுகறள அகை்ை தேறவ ் டும் 

அவசரநிறல ஏை் டட்ொல், ஊழியரக்ள் ப டட்ிகறள அல்லது பேொடட்ிகறள தட ் 

மூலம் கடட்ி புதிய இடேத்ிை்கு இடமொை்றி விட தவண்டும். அவை்றை 

கடட்ிடேத்ிலிருநத்ு இடமொை்ை முடியொவிடட்ொல்,  ொதுகொ ் ொன அறைகளில் 

ஒன்றில் வொகக்ுசச்ீடட்ுகள் றவகக் ் டும். அகை்றுவேை்கு தநரமில்றல என்ைொல், 

பவை்ைொக உள்ள, வழங்க ் டொே வொகக்ுசச்ீடட்ுகறள விடட்ுவிட தவண்டும். தநரம் 

இருநே்ொல், பவை்ைொக உள்ள, வழங்க ் டொே வொகக்ுசச்ீடட்ுகறள என்ன 

பசய்யதவண்டும் என்று ROV அல்லது நியமிகக் ் டட்வர ்ஊழியரக்ளுகக்ு 

அறிவுறுேத்ுவொர.் 

பிரிவு 6 - வரவு சசலவுே் திடட்ம் 

வொகக்ொளர ் திவொளர ்(ROV) ஒரு வரவு பசலவுே ்திடட்ேற்ேயும், வொகக்ு றமய 

மொதிரி வொகக்ளி ்பு முறை குறிேத்ு வொகக்ொளரக்ளுகக்ு  ர ்  ப ரிய விரிவொன 

முறைறய  யன் டுேத்ுவேை்கு தேறவயொன ஆேொரங்களுகக்ொன திடட்ேற்ேயும் 

உருவொகக்ியுள்ளொர.் வொகக்ு ் திவு இட மொதிரியின் கீழ் கடநே் இரண்டு தேரே்ல் 

சுழை்சிகளுகக்ு, Santa Clara கவுண்டட்ி விளம் ரங்களுடன் தசரே்த்ு வொகக்ொளர ்கல்வி 

மை்றும் அவரக்றள பசன்ைறடவேை்கொக சரொசரியொக சுமொர ்$163,000 பசலவிடட்து. 

ஜூன் 2018 தேரே்லுகக்ொக ROV சுமொர ்$186,000 பசலவிடட்து, அதே தநரேத்ில் நவம் ர ்

2018 தேரே்லுகக்ொக சுமொர ்$140,000 பசலவிட ் டட்து. ஜூன் தேரே்லுகக்ொக அதிக 

பசலவு பசய்ய ் டட்து, ஏபனனில் அநே் ஆண்டு ஜனவரியில், ஆண்டு 

முழுவதிை்கும் தேறவயொன அறனேத்ு ப ொருடக்ளும் வொங்க ் டட்ன. நவம் ர ்

தேரே்லுகக்ொன எநே் கூடுேல் ப ொருடக்ளும் தேறவகத்கை்  வொங்க ் டட்ன. 

கூடுேலொக, ஜூன் தேரே்லுகக்ொன அவுடர்சீ ்கொலம் நவம் ர ்தேரே்லில் ஜூன் முேல் 

நவம் ர ்வறர இருநே் கொல அளறவ விட அதிகமொனேொக இருநே்து பிை்தசரக்ற்க Q 

ஜூன் 2018 மை்றும் நவம் ர ்2018 தேரே்ல்களுகக்ொன நிகழ்வுகளின் கூறு ொறட 

வழங்குகிைது. 

வொகக்ொளர ்தேரவ்ுச ்சடட்ேத்ின் (VCA) அமலொகக்ேத்ின் மூலம், 2020 ஆம் ஆண்டு 

மொரச் ்மொேம் நறடப ை்ை அதி ர ்முேன்றமே ்தேரே்லுகக்ொன வரவு பசலவுே ்

திடட்ம் மை்றும் விளம் ரங்களுகக்ொன வரவு பசலவுே ்திடட்ம் கிடட்ேே்டட் $3 

மில்லியனொக அதிகரிேே்து. கணிகக் ் டட் வரவுபசலவுே ்திடட்ேத்ில் ஊழியரக்ள் 

மை்றும் அவுடர்சீ ்திடட்ேத்ுடன் பேொடரப்ுறடய பிை பசலவுகள் இல்றல. VCA வரவு 

பசலவுே ்திடட்ேத்ிை்கொன கூறு ொடும் மை்றும் கடநே் இரண்டு தேரே்ல்களுடன் 

பசய்ய ் டட் ஒ ்பிடுேலும் கீதழ உள்ள அடட்வறணயில் கொடட் ் டட்ுள்ளது: 



 

சசயல்பாடு 

ஜூன் 2018 

உண்றமயா

ன சசலவுகள் 

(வாக்குப்பதி

வு இட மாதிரி) 

நவ 2018 

உண்றமயா

ன சசலவுகள் 

(வாக்குப்பதி

வு இட மாதிரி) 

மாரச் ்2020 

வரவு 

சசலவுே் 

திடட்ம் 

(வாக்கு 

றமய 

மாதிரி) 

விளம்பரங்களுக்கு சமாே்ேம் $165,521 $114,754 $1,048,900 

பசய்திேே்ொள் விளம் ரங்கள் / 

வொபனொலி ஸ் ொடக்ள்/சமூக 

ஊடகங்கள்/அசச்ு விளம் ரங்கள் $165,521 $114,754 $418,900 

புதிய வொபனொலி ஸ் ொடக்ள்      $210,000 

விறளயொடட்ு உரிமங்கள்     $420,000 

அவுடர்சீச்ிை்காக சமாே்ேம் $20,478 $25,359 $1,837,015 

அவுடர்சீ ்ச ்றளகள் மை்றும் 

கொடச்ியகங்கள் $3,758 $3,281 $97,547 

அவுடர்சீ ்நிகழ்வுகளில் 

வழங்க ் டட்றவ (இலவச ப ொருடக்ள்)  $11,611 $12,436 $162,513 

CBO விநிதயொகேத்ிை்கொன அவுடர்சீச்ில் 

வழங்க ் டட்றவ     $120,180 

அவுடர்சீ ்உ கரணங்கள்     $20,550 

கவுண்டட்ி அசச்கம்/ அசச்ிட ் டட் 

ப ொருடக்ளுக்கு $5,109 $9,643 $100,000 

வொகன வொடறக மை்றும் எரிப ொருள்     $16,225 

 திவுபசய்ய ் டட் ஒவ்பவொரு 

வொக்கொளருக்கும் 2 தநரடி அஞ்சல்கள்     $1,320,000 

 

ேை்த ொது மதி ்பிட ் டட் கணிகக் ் டட் குறுகிய கொல தசமி ்பு எதுவும் இல்றல 

மை்றும் கணிகக் ் டட் நீண்ட கொல தசமி ்பின் மதி ்பீடு இநே் தநரேத்ில் 

பேரியவில்றல.  
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