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పరిచయౌం 
నవంబర్ 3, 2020 తేదీన రాబోయే అధ్య క్ష సార్వ త్రిక ఎని్న కలను ఊహంచి, నవీకరంచబడిన ఓటు 

కంత్రరం యొకక  అవసరాలను త్రరతేయ కంగా రరష్క రంచడాన్నకి, కంటీ చేత ఉరయోగంచబడిన భాష్లను 

చేర్చ డాన్నకి మరయు నవీకరంచబడిన అవుట్ త్రటీచ్ రరది న్న త్రరవేశపెట్ట ేన్నమితతం, ఓటర్ ల రజిస్ట్సేార్ (ROV) 

త్రరస్తతత ఎన్ని కల రరపాలనా త్రరణాళికకు ఒక అనుబంధాన్ని  తయారు చేసంది.  

ఓటు సౌంటర్ నాా లు 
జూన్ 3, 2020 తేదీన, గవర్ి ర్ Newsom ఎగకి్యయ టివ్ ఆర్ డర్ N-67-20 జారీ చేశారు. ఈ ఉతతరువ లో, కంటీలు 

ఎన్ని కల రోజుకు రది (10) రోజుల మందు, మరయు ఎన్ని కల రోజుతో సహా మొతతం రరకండు (11) 

రోజులు తెరచి ఉంచవలసన న్నబంధ్నను తొలగంచారు. ఈ అనుబంధ్ం త్రరకార్ం, ROV 4 రోజుల 

త్రపార్ంభ ఓటింగ్ వయ వధిలో వంర (100) ఓటు కంత్రాలను తెరచి అందిస్తతంది, దీన్నకి ఓటు కంత్రాలు 

ఎన్ని కల రోజుకు మూడు (3) రోజుల మందు తెరచి ఉండాలి మరయు ఎన్ని కల రోజుతో సహా మొతతం (4) 

రోజులు తెరచి ఉండాలి.  త్రరి 10,000 నమోదిత కంటీ ఓటర్ లకు ఒక ఓటు కంత్రరం అనేది, 4 రోజుల ఓటు 

కంత్రాల సంఖ్య కు అవసర్ం. నవంబర్ 3, 2020 రాస్ట్ష్రేి సార్వ త్రిక ఎని్న కల నాటికి నమోదైన ఓటర్ ల 

సంఖ్య  ఆధార్ంగా, ROV కనీసం వంర (100) ఓటు కంత్రాలను తెరచి ఉంచాలి. 

నవీకరంచబడిన ఓటు కంత్రాల విశ్ల లష్ణ త్రకింది విధ్ంగా ఉంది: 

అౌంచల వేయబడ్మన ఓటు కౌంప్ద్వల సౌంఖ్య  

పరిధి యొకక  కటగిరీ కనీస అవసరౌం 
ప్పతిప్లదిత 

సౌంఖ్య  

సౌంఖ్య  

నిరణయిౌంచబడ్మనది 

4-రోజుల ఓటు కంత్రాలు 
(త్రరి 10 వేల నమోదిత ఓటర్ లకు 1) 

100 100 TBD 

త్రరి 10,000 నమోదిత కంటీ ఓటర్ లకు ఒక ఓటు కంత్రరం ఉండటంపై ఈ లెకిక ంపు ఆధార్రడి ఉంటుంది. 

నవంబర్ 3, 2020 త్రపెసడెన్నయిల్ సార్వ త్రిక ఎన్ని కల నాటికి నమోదైన ఓటర్ ల సంఖ్య  ఆధార్ంగా, ROV కి 

కనీసం 100 ఓటు కంత్రాలు ఉండాలి. 

అప డేట్ చేయబడ్డ భాషా సహాయౌం 
మే 2020 లో, రాస్ట్ష్ ేకార్య రరి  కారాయ లయం ఎని్న కల కోడ్ (EC) 4201, భాషా మైనారటీ న్నర్ ణయాల త్రరకార్ం 

రాస్ట్ష్ ేశాసనానుసార్మైన త్రకతత భాష్లను జోడించింది. ఆ ఐదు  భాష్లిి  Santa Clara అవసర్మైన 

భాష్లకు చేరాచ రు: గుజరాతీ, నేపాలీ, రంజాబీ, తమిళం మరయు తెలుగు. 

ROV ఈ త్రకింది సేవలను రాస్ట్ష్ ేశాసనానుసార్మైన భాష్లలో అందిస్తతంది:  



   
 

   
 

ప్ొతత రాస్ట్ష ే

శాసలనుారమైన 

భాషు 

అనువదిౌంచబడ్మన వస్తతవుు 

మరియు రవు 
నమూల బ్యయ లెటాు 

▪ గుజరాతీ  

▪ నేప్లలీ  

▪ పౌంజాబీ  

▪ తమిళౌం 

▪ తెుగు 

 

• EC 14201 కు లక్షయ ంగా ఉని  ఆవర్ణలను 

ఓటు. కంత్రాలలోన్న నమూనా బ్యయ లెటుల 

ఉతప ిత చేసాతయి 

• CVIGలలో మత్రదించబడిన నమూనా బ్యయ లెట్ 

అప్లలకష్న్ అని్న  భాష్లలో అందుబ్యటులో 

ఉంది 

• EC 14201 త్రరకార్ం కంటీ వెబ సైట్ లో 

నమూనా బ్యయ లెట్ అప్లలకష్న్ అందుబ్యటులో 

ఉంది 

• ఓటు కంత్రరం సంకతాలు మరయు సూచనలు 

• VBM రర్ఖాస్తత 

• ఓటర్ ఏక్షన్ రక్వవ స్ట ేఫార్ం (VARF) 

• ROV మరయు ఓటు కంత్రాలలోన్న దివ భాషా 

సబబ ంది 

నమూనా బ్యయ లెట్ కర్కు 

మొతతం అనువాాలు: 

• శీరకిలు 

• సూచనలు 

• అధికార్ రరధి పేరుల 

• అక్షర్ ఆధారతమైన భాషా 

త్రరిలేఖ్నాలు 

• బ్యయ లెట్ హోాలు 

• కలత గురుతలు 

 

ఓటరుల ఓటు వేసేటపుప డు, నమూనా బ్యయ లెటలను, నమూనా ఓటలకు సూచనగా ఉరయోగంచవచ్చచ . 

Santa Clara కంటీ, ఓటర్ ల రజిస్ట్సేార్ లక్షయ ంగా ఉని  ఓటు కంత్రాలలోన్న త్రరిరూర బ్యయ లెటలను ఐదు 

అరనపు భాష్లలో సరధం చేస్తతంది. న్నయమించబడిన ఓటు కంత్రాలోలన్న ఓటర్ లకు, స్ట్పైవేట్ బ్యయ లెట్ 

వేసేటపుప డు ఉరయోగంచేందుకు వీలుగా నమూనా బ్యయ లెట్ కాపీలు అందుబ్యటులో ఉంటాయి. 

నమూనా బ్యయ లెటుల సాధార్ణ బ్యయ లెట్ నుండి భిని ంగా ఉండాలి మరయు ఓటరుల నమూనా కాపీపై ఓటు 

వేయడాన్నకి త్రరయిి ంచకుండా న్నరోధించాలి. ఓటరు అభయ ర థంచినపుప డు బ్యయ లెటల యొకక  నకిలీ కాపీలు 

ఉనాి యన్న మరయు నమూనా బ్యయ లెట్ ను ఎలా అందించాలో ఓటర్ లకు తెలియజేసే ఉద్దదశయ ంతో ఓటు 

కంత్రరం కారి కులకు శిక్షణ ఇవవ బడుతంది. కంటీ లక్షయ ంగా ఉని  ఆవర్ణలను ఓటు కంత్రాలలో 

(ఇంగ్ల లష్, చైనీస్ట, సాప న్నష్, టగలాగ్, వియతిా మీస్ట, ఖైమర్, కరయన్, హందీ, జరనీస్ట, గుజరాతీ, నేపాలీ, 

రంజాబీ, తమిళం మరయు తెలుగు) సేవలు అందించే మొతతం 14 భాష్లోలన్న సంకతాలు ఇ-పోల్ బుక ల 

రగ గర్ పోస్ట ేచేయబడతాయి. బ్యయ లెట్ యొకక  త్రరిరూర కాపీల ఉన్నకి గురంచి ఓటర్ లకు 

తెలియజేయబడును. 

అన్ని  కంటీ ఓటరు సమాచార్ మార్గరర్ి కాలు నమూనా బ్యయ లెట్ రర్ఖాస్తతను కలిగ ఉంటాయి. మరయు 

ఎన్ని కల కోడ్ 14201 త్రరకార్ం ఓటర్ ల అభయ ర్ థన మేర్కు ఓటు కంత్రాలలో నమూనా బ్యయ లెటుల 

అందుబ్యటులో ఉనాి యన్న తెలియజేసే నోటీస్త 14 భాష్లలో ఓటర్ లకు అందుబ్యటులో ఉంటుంది. 

ఓటర్ లకు నమూనా బ్యయ లెట్ కాపీలు అందుబ్యటులో ఉని  ఓటు కంత్రాలను గుర తంచే జాబితా ఎన్ని కలకు 

కనీసం 14 రోజుల మందు కంటీ వెబ సైట్ లో త్రరచ్చరంచబడుతంది. 

ఔట్ రీచ్ ప్పప్ియ 
రాస్ట్ష్ంే మరయు కంటీ సఫార్స్త చేసన ఆరోగయ  మరయు భత్రరతా సలహాారుల త్రరకార్ం, నవంబర్ 

3, 2020 తేదీన జరగే అధ్య క్ష ఎన్ని కలకు అంరరూ వయ కి తగతంగా, మఖామఖి రరధతలు మరయు 



   
 

   
 

త్రరతాయ మాి య రరధతల ావ రా భరీ త చేయబడతారు. వరుచ వల్ సమావేశాలు మరయు వర్క  షాపులు, 

ఇనఫ ర్మి టివ్ త్రగాఫిక్  మరయు విాయ  సమాచార్ం యొకక  సోష్ల్ మీడియా పోసంేగ్ లు, మత్రరణ సాహతయ  

రంప్లణీ మరయు గుర తంచబడిన త్రరసరధ కమూయ న్నటీ త్రరద్దశాలలో పోసంేగ్ లు ఆ త్రరతాయ మాి య అవుట్ 

త్రటీచ్ రరధతలోల  ఉంటాయి.  

ఓటరు విరయ  మరయు అవుట్ త్రటీచ్ బ ంరం, కమూయ న్నటీలోన్న భాగసావ మలతో నెలవారీ వరుచ వల్ ఓటరు 

విరయ  మరయు అవుట్ త్రటీచ్ కమిటీ సమావేశాలను న్నర్వ హస్తతంది. నవీకర్ణలను మారప డి చేయడాన్నకి 

త్రరి వరుచ వల్ లాంగేవ జ్ యాక్్వ సబిలిటీ అడ్వవ జరీ కమిటీ మరయు ఓటింగ్ యాక్్వ సబిలిటీ అడ్వవ జరీ 

కమిటీ సమావేశంలో క్యడా మేమ ఉంటామ. ఐదు కతత భాష్లను (గుజరాతీ, నేపాలీ, రంజాబీ, తమిళం 

మరయు తెలుగు) చేర్చ డంతో, ROV మరయు అవుట్ త్రటీచ్ బ ంరం ఇపుప డు 14 భాష్లలో సేవలు 

అందిస్తతనాి యి. అనువదించిన మత్రరణ మరయు డిజిటల్ సామత్రగన్న ఉతప ిత చేయడం ావ రా త్రరి 

భాషా డిమాండ్ ను రరష్క రంచాలన్న ROV యోచిసోతంది. 

వయ కి తగతమైన ఓటు కంత్రాలు స్తర్క్షితంగా మరయు అవసర్మైనపుప డు ఓటర్ లకు అందుబ్యటులో 

ఉండందుకు ROV, రాస్ట్ష్ ేమరయు సాథ న్నక అధికారులతో కలిస అరనంగా రన్నచేసోతంది. అందుబ్యటులో 

ఉని  వయ కి త ఓటింగ్ మరయు వాటిన్న ర్క్షించడాన్నకి గల భత్రరతా జాత్రగతతలు, సామాజిక దూర్ం మరయు 

వయ కి తగత ర్క్షణ రరకరాలతో వివరాలను ఓటర్ లకు తెలియజేయడాన్నకి ROV సంద్దశాలను స ష్టసే్తతంది. 

కంటీలోన్న త్రరజలంరరకీ సమాచారాన్ని  చేర్వేయు న్నమితతం, వార సహాయం కోసం మేమ కమూయ న్నటీ 

భాగసావ మలు, పౌర్ సలహా సమూహాలు మరయు ఇతర్ సంబంధిత కంటీ ఏజెనీ్ లతో విసత తంగా 

సంద్దశాన్ని  రంచ్చకుంటామ. 

రిమోట్ యాక్సె స్ చేయగల ఓటు-ద్వా రా-మెయిల్ 
నవంబర్ 3, 2020 తేదీన జరగే అధ్య క్ష సార్వ త్రిక ఎన్ని కలకు California చటంే, అన్ని  నమోదిత ఓటర్ లను 

వార బ్యయ లెటలను యాక్వ్ స్ట చేయడాన్నకి, డౌన్ లోడ్ చేయడాన్నకి, ఓటు వేయడాన్నకి మరయు మత్రదించడాన్నకి 

రమోట్ యాక్వ్ స్ట చేయగల ఓటు ావ రా మెయిల్ (RAVBM) వయ వసథను ఉరయోగంచడాన్ని  

అనుమిస్తతంది. RAVBM వయ వసథ యొకక  ఉద్దదశయ ం ఇంటర్ని ట్ ావ రా బ్యయ లెట్ వేయడం కాదు. ఎన్ని కల 

రోజు నాటికి వార బ్యయ లెట్ ను ROV కి ఎలా డౌన్ లోడ్ చేస్తకోవాలి, మత్రదించాలి, పూర త చేయాలి మరయు 

ిరగ ఇవావ లి అనే సూచనలతో పాటు, RAVBM ఓటర్ లకు వార అధికారక బ్యయ లెట్ ను యాక్్వ స్ట 

చేయడాన్నకి లింక తో ఇమెయిల్ రంరబడుతంది. ఓటరుల, ఇమెయిల్ లింక ను ఉరయోగంచి బ్యయ లెట్ ను 

వార సవ ంత సహాయక సాంకిక రరజాానంతో చదివి మరయు గుర తంచి, వార రరకరాలకు బ్యయ లెట్ ను 

డౌన్ లోడ్ చేస్తకోవాలి. ఏ నమోదిత ఓటరు మాదిరగానే, RAVBM ఓటరు క్యడా తమ బ్యయ లెట్ ను ిరగ 

ఇవవ డాన్నకి మూడు మారాగలునాి యి: సేాండర్ డ మెయిల్, తమ బ్యయ లెట్ ను బ్యయ లెట్ త్రడాప్-బ్యక్  లో 

వేయడం లేా ఏదైనా ఓటు కంత్రరంలో ిరగ ఇవవ డం. 

 


