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அறிமுகம் 
நவம்பர ்3, 2020 அன்று வரவிருக்கும் அதிபர ்மபாதுத ்ததரத்லுக்காக 

தயாரந்ிமையிை் இருக்க, குறிப்பாக புதுப்பிக்கப்படட் வாக்கு மமயத ்

ததமவகள், கவுண்டட்ி மூைம் தசமவ மசய்யப்படும் மமாழிகமள தசரக்்க 

மை்றும் புதுப்பிகக்ப்படட் அவுடர்சீ ்முமை தபான்ைவை்மை நிவரத்த்ி 

மசய்வதை்காகதவ வாக்காளர ்பதிவாளர ்(ROV) தை்தபாமதய ததரத்ை் 

நிரவ்ாகத ்திடட்தத்ிை் ஒரு பின்னிமணப்மப உருவாக்கியுள்ளார.்  

வாக்கு ணமய இடங்கள் 
ஜூன் 3, 2020 அன்று, கவரன்ர ்Newsom நிரவ்ாக ஆமண N-67-20 ஐ 

மவளியிடட்ார.் இநத் ஆமணயிை், ததரத்ை் தததிக்கு பதத்ு (10) நாடக்ளுக்கு 

முன்பிலிருநத்ு, ததரத்ை் தததி உடப்ட, மமாதத்ம் பதிமனாரு (11) நாடக்ளுக்கு 

கவுண்டட்ிகள் வாக்கு மமயங்கமள திைநத்ிருக்க தவண்டும் என்ை 

ததமவப்பாமட அவர ்நீக்கிவிடட்ார.் இநத் பின்னிமணப்பிை் 

எழுதியுள்ளமத மபாறுதத்வமர, 4- நாள் முன்னதான வாக்களிப்பு காைதத்ிை், 

ROV வழங்கும் நூறு (100) வாக்கு மமயங்கள் திைநத்ிருக்கும், இதிை் ததரத்ை் 

தததிக்கு மூன்று (3) நாடக்ளுக்கு முன்னதாக மை்றும் ததரத்ை் தததி உடப்ட 

மமாதத்ம் (4) நாடக்ளுக்கு வாக்கு மமயங்கள் திைக்கப்பட 

தவண்டும்.பதிவுமசய்யப்படட் ஒவ்மவாரு 10,000 கவுண்டட்ி 

வாக்காளரக்ளுக்கும் ததமவப்படும் 4 நாள் வாகக்ு மமயங்களின் 

எண்ணிகம்க ஒன்று ஆகும். நவம்பர ்3, 2020 அன்று நடக்கின்ை அதிபர ்

மபாதுத ்ததரத்லுக்குள் பதிவுமசய்யப்படட் வாக்காளரக்ளின் கணிக்கப்படட் 

எண்ணிக்மகயின் அடிப்பமடயிை், ROV குமைநத்து நூறு (100) வாக்கு 

மமயங்கமள திைக்க ததமவ. 

வாக்கு மமயங்களின் புதுப்பிகக்ப்படட் கூறுபாடு பின்வருமாறு: 

வாக்கு ணமயங்களின் மதிப்பிடப்படட் எண்ணிக்ணக 

எல்ணல வணக 
குணைந்ேப

டச் தேணவ 

முன்பமாழிய

ப்படட் 

எண்ணிக்ணக 

இறுதி 

பசய்யப்படட் 

எண்ணிக்ணக 

4-நாள் வாக்கு 

மமயங்கள் 
(பதிவுமசய்யப்படட் 

ஒவ்மவாரு 10000 

வாக்காளரக்ளுக்கும் 1) 

100 100 TBD 

இநத் கணக்கீடு பதிவுமசய்யப்படட் ஒவ்மவாரு 10,000 கவுண்டட்ி 

வாக்காளரக்ளுக்கும் ஒரு வாக்கு மமயம் இருப்பமத அடிப்பமடயாகக் 

மகாண்டது. நவம்பர ்3, 2020 அன்று நடக்கின்ை அதிபர ்மபாதுத ்



   
 

   
 

ததரத்லுக்குள் பதிவுமசய்யப்படட் வாக்காளரக்ளின் கணிக்கப்படட் 

எண்ணிக்மகயின் அடிப்பமடயிை், குமைநத்து நூறு (100) வாக்கு 

மமயங்கமள ROV திைக்க ததமவ. 

புதுப்பிக்கப்படட் பமாழி உேவி 
தம 2020 இை், ததரத்ை் குறியீடு (EC) 4201 இன் கீழ், மமாழி சிறுபான்மம 

நிரண்யிப்புகளின் கீழ் மாநிைச ்மசயைாளர ்அலுவைகம், மாநிைதத்ிை் 

கடட்ாயமாக்கப்படட் புதிய மமாழிகமளச ்தசரத்த்து. அதிை் இநத் ஐநத்ு 

மமாழிகள் Santa Clara கவுண்டட்ியின் ததமவயான மமாழிகள் படட்ியலிை் 

தசரக்்கப்படட்ுள்ளன: குஜராதத்ி, தநபாளி, பஞ்சாபி, தமிழ் மை்றும் 

மதலுங்கு. 

மாநிைதத்ிை்-கடட்ாயமாக்கப்படட் புதிய மமாழிகளிை் ROV பின்வரும் 

தசமவகமள வழங்கும்: 



   
 

   
 

மாநிலே்தில்-

கடட்ாயமாக்கப்ப

டட் புதிய 

பமாழிகள்  

பமாழிபபயரக்்கப்ப

டட் பபாருடக்ள் 

மை்றும் தசணவகள் 

போணலநகல் 

வாக்குசச்ீடட்ுக

ள் 

 குஜராேத்ி,  

 தநபாளி,  

 பஞ்சாபி,  

 ேமிழ் 

 பேலுங்கு 

 

 EC 14201 இன் படி 

அமனதத்ு வாகக்ு 

மமயங்களிலும் இைகக்ு 

மதாகுதிகளிை் 

மதாமைநகை் 

வாகக்ுசச்ீடட்ுகள் தயார ்

மசய்யப்பட தவண்டும் 

 CVIG களிை் அமனதத்ு 

மமாழிகளிலும் 

அசச்ிடப்படட் 

மதாமைநகை் 

வாகக்ுசச்ீடட்ு 

விண்ணப்பம் 

கிமடகக்ிைது 

 EC 14201 இன் படி 

கவுண்டட்ி 

இமணயதளதத்ிை் 

மதாமைநகை் 

வாகக்ுசச்ீடட்ு 

விண்ணப்பம் 

கிமடகக்ிைது 

 வாகக்ு மமயதத்ின் 

அமடயாளகக்ுறிகள் 

மை்றும் வழிமுமைகள் 

 VBM விண்ணப்பம் 

 வாகக்ாளர ்மசயை் 

தகாரிகம்க படிவம் (VARF) 

 ROV மை்றும் வாகக்ு 

மமயங்களிை் இருமமாழி 

ஊழியரக்ள் 

முழு மதாமைநகை் 

வாகக்ுசச்ீடட்ின் 

மமாழிமபயரப்்புகள்: 

 தமைப்புகள் 

 வழிமுமைகள் 

 அதிகார 

வரம்புகளின் 

மபயரக்ள் 

 எழுதத்ு 

அடிப்பமடயிைான 

மமாழி 

எழுதத்ுப்மபயரப்்பு

கள் 

 வாகக்ுசச்ீடட்ு 

குறிப்புமுமைகள் 

 அளமவ தைபிள்கள் 

 

மதாமைநகை் வாக்குசச்ீடட்ுகள் என்பது வாக்களிக்கும் தபாது 

வாக்காளரக்ள் குறிப்பாகப் பயன்படுதத்க்கூடிய மாதிரி வாக்குசச்ீடட்ுகள். 

Santa Clara கவுண்டட்ியின் வாக்காளர ்பதிவாளர ்இைக்கு வாக்கு மமயங்களிை் 

தசரக்்கப்படட் ஐநத்ு மமாழிகளிை் மதாமைநகை் வாக்குசச்ீடட்ுகமள தயார ்

மசய்வார.் ஒதுக்கப்படட் வாக்கு மமயங்களிை் மமைமுகமாக 

வாக்குசச்ீடம்டப் தபாடும்தபாது பயன்படுதத் வாக்காளரக்ளுக்கு 

மதாமைநகை் வாக்குசச்ீடட்ின் பிரதிகள் கிமடக்கும். மதாமைநகை் 

வாக்குசச்ீடட்ு மூைம் வாக்காளரக்ள் வாக்களிக்க முயை்சிப்பமதத ்தடுக்க, 



   
 

   
 

வழக்கமான வாக்குசச்ீடட்ிை் இருநத்ு அதன் ததாை்ைம் தவறுபடட்ிருக்க 

தவண்டும். வாக்காளரக்ள் தகாரும் தபாது வாக்குச ்சீடட்ுகளின் 

மதாமைநகை் பிரதிகள் இருப்பமதயும், ஒரு மதாமைநகை் வாக்குசச்ீடம்ட 

எவ்வாறு வழங்குவது என்பமதயும் வாக்காளரக்ளுக்கு மதரிவிக்கும் வழிகள் 

பை்றி வாக்கு மமயத ்மதாழிைாளரக்ளுக்கு பயிை்சி அளிக்கப்படும். இைக்கு 

வாக்கு மமயங்களிை் கவுண்டட்ி மூைம் தசமவ மசய்யப்படும் அமனதத்ு 14 

மமாழிகளிலும் (ஆங்கிைம், சீன, ஸ்பானிஷ், டகைாக், வியடந்ாமிய, மகமர,் 

மகாரிய, இநத்ி, ஜப்பானிய, குஜராதத்ி, தநபாளி, பஞ்சாபி, தமிழ் மை்றும் 

மதலுங்கு) அமடயாளங்கள் ஈ-தபாை்புக்குகளுக்கு அருகிை் ஒடட்ப்படட்ு, 

வாக்குசச்ீடட்ின் மதாமைநகை் பிரதிகள் கிமடப்பமத வாக்காளரக்ளுக்கு 

மதரிவிக்கும்.  

ததரத்ை் குறியீடு 14201 இன் படி, அமனதத்ு கவுண்டட்ி வாக்காளர ்தகவை் 

வழிகாடட்ிகளிலும் மதாமைநகை் வாக்குசச்ீடட்ு விண்ணப்பம் கிமடக்கும் 

மை்றும் வாக்கு மமயங்களிை் அமனதத்ு 14 மமாழிகளிலும் தகாரினாை் 

வாக்காளரக்ளுக்கு மதாமைநகை் வாக்குச ்சீடட்ுக்கள் கிமடக்கும் என்று 

மதரிவிக்கும் ஒரு அறிவிப்பும் இருக்கும். வாக்காளரக்ளுக்கு மதாமைநகை் 

வாக்குச ்சீடட்ுகள் கிமடக்கக்கூடிய வாக்கு மமயங்கமள குறிப்பிடும் 

படட்ியை் ததரத்லுக்கு குமைநத்து 14 நாடக்ளுகக்ு முன்னதாக 

கவுண்டட்ியின் இமணயதளதத்ிை் மவளியிடப்படும். 

அவுடர்சீ ்பசய்முணை 
மாநிைம் மை்றும் கவுண்டட்ி மூைம் பரிநத்ுமரக்கப்படட் சுகாதார மை்றும் 

பாதுகாப்பு ஆதைாசமனகளின் கீழ், நவம்பர ்3, 2020 அன்று நடக்கின்ை 

அதிபர ்ததரத்லிை், தநருக்கு-தநர ்சநத்ிக்கும் அவுடர்சீ ்முமைகளானது தவறு 

மாை்று முமைகள் மூைம் மாை்ைப்படும். மமய்நிகர ்கூடட்ங்கள் மை்றும் 

கருதத்ரங்குகள், விளக்கும் கிராஃபிக்ஸ் மை்றும் கை்வித ்தகவை்கமள 

பை்றி சமூக ஊடகதத்ிை் இடுமககள், அசச்டிதத் தகவை் மகதயடுகளின் 

விநிதயாகம் மை்றும் அமடயாளம் காணப்படட் பிரபைமான சமூக 

இடங்களிை் இடுமககமள ஒடட்ுவது ஆகியமவ அநத் மாை்று 

அணுகுமுமை முமைகளிை் அடங்கும்.  

எநத்மவாரு அவுடர்சீ ்அணுகுமுமைகள், கவமைகள் மை்றும் கருதத்ுக்கமள 

பை்றியும் விவாதிக்க, வாக்காளர ்கை்வி மை்றும் அவுடர்சீ ்குழு, சமூக 

வாக்காளர ்கை்வி மை்றும் அவுடர்சீ ்கமிடட்ி பங்காளிகளுடன் மாதாநத்ிர 

மமய்நிகர ்கூடட்ங்கமள நடதத்ும். புதுப்பிப்புகமளப் பரிமாறிக ்மகாள்ள, 

மமாழி அணுகை் ஆதைாசமனக் குழு மை்றும் வாக்களிப்பு அணுகை் 

ஆதைாசமனக் குழுவின் ஒவ்மவாரு மமய்நிகர ்கூடட்தத்ிலும் நாங்களும் 

கைநத்ுமகாள்தவாம். ஐநத்ு புதிய மமாழிகள் (குஜராதத்ி, தநபாளி, பஞ்சாபி, 



   
 

   
 

தமிழ் மை்றும் மதலுங்கு) தசரக்்கப்படட்ு, ROV மை்றும் அவுடர்சீ ்குழு 

இப்தபாது 14 மமாழிகளிை் தசமவ வழங்குகின்ைன. மமாழிமபயரக்்கப்படட் 

அசச்டிக்கப்படட் மை்றும் டிஜிடட்ை் மபாருடக்மள தயாரிப்பதன் மூைம், ROV 

ஒவ்மவாரு மமாழியின் ததமவகமளயும் தீரக்்க திடட்மிடட்ுள்ளது. 

கூடுதைாக, வாக்கு மமயங்கள் பாதுகாப்பானதாகவும், மை்றும் 

ததமவப்படும் வாக்காளரக்ளுக்கு அமவ அணுகக்கூடியதாக 

இருப்பமதயும் உறுதிமசய்ய ROV மாநிை மை்றும் உள்ளூர ்அதிகாரிகளுடன் 

இமணநத்ு பணியாை்றுகிைது. வாக்காளரக்ளுக்கு தநரிை் வாக்களிக்க 

கிமடக்கும் இடங்கள் மை்றும் அங்குள்ள சமூக இமடமவளி மை்றும் 

தனிப்படட் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் உடப்ட அவரக்மள பாதுகாக்க எநத் 

பாதுகாப்பு முன்மனசச்ரிக்மககள் இருக்கும் என்பமத மதரிவிக்க ROV 

மசய்திகமள உருவாக்கும். கவுண்டட்ியிை் உள்ள அமனதத்ு வித 

மக்களுக்கும் தகவை்கமள பரப்புவதை்காக. எங்கள் விரிவான படட்ியலிை் 

உள்ள சமூக பங்காளிகள், குடிமக்கள் ஆதைாசமனக் குழுக்கள் மை்றும் பிை 

மதாடரப்ுமடய மாவடட் முகமமகளுடன் நாங்கள் மசய்திமயப் பகிரத்வாம். 

போணலநிணலயிலிருந்து அணுகக்கூடிய 

அஞ்சல்-மூலம் வாக்களிப்பு 
நவம்பர ்3, 2020 அன்று நடக்கின்ை அதிபர ்மபாதுத ்ததரத்லுக்காக, 

பதிவுமசய்யப்படட் அமனதத்ு வாக்காளரக்ளுக்கும் 

மதாமைநிமையிலிருநத்ு அணுகக்கூடிய அஞ்சை் மூைம் வாக்களிப்பு 

(RAVBM) முமைமயப் பயன்படுதத்ி தங்கள் வாக்குகமள அணுகி, 

பதிவிைக்கி, வாக்களிதத்ு, மை்றும் அசச்ிடுவதை்கு California சடட்ம் 

அனுமதிக்கிைது. RAVBM அமமப்பின் தநாக்கம் இமணயதத்ிை் 

வாக்குசச்ீடம்டப் தபாடுவது அை்ை. RAVBM வாக்காளரக்ளுக்கு தங்கள் 

அதிகாரப்பூரவ் வாக்குசச்ீடம்ட அணுகுவதை்கான இமணயுடன் ஒரு 

மின்னஞ்சை் அனுப்பப்படும், அததாடு வாக்குசச்ீடம்ட எவ்வாறு அசச்ிடட்ு 

பூரத்த்ிமசய்து ததரத்ை் தததிக்குள் அமத ROVக்கு திருப்பி அனுப்புவது 

என்பமத குறிதத் வழிமுமைகளும் அதிை் மகாடுக்கப்படட்ிருக்கும். 

வாக்காளரக்ள், மின்னஞ்சை் இமணமயப் பயன்படுதத்ி தங்கள் 

சாதனங்களிை் வாக்குசச்ீடம்டப் பதிவிைக்கம் மசய்து தங்கள் மசாநத் 

உதவி மதாழிை்நுடப்தம்த பயன்படுதத்ி வாக்குசச்ீடம்டப் படிதத்ு மை்றும் 

குறிக்கதவண்டும். எநத்மவாரு பதிவுப்மபை்ை வாக்காளருக்கும் இருப்பமத 

தபான்தை, ஒரு RAVBM வாக்காளருக்கும் தனது வாக்குசச்ீடம்ட திருப்பி 

அனுப்ப மூன்று வழிகள் உள்ளன: வழக்கமான அஞ்சை் வழியாக, 

வாக்குசச்ீடம்ட ஒரு வாக்குசச்ீடட்ு டிராப்-பாக்ஸிை் தபாடுவதன் மூைம் 

அை்ைது ஏததனும் வாக்கு மமயதத்ிை் திருப்புவதன் மூைம். 


