
రిజిస్ట్రార్ అఫ్ ఓటర్్  

ఓట్-బై-మెయిల్ బ్యా లెట్ 

అప్లకిేషన్ 

 

FOR OFFICIAL USE ONLY 

గమనిక: ఓటర్్  ఛాయిస్ యాక్ట ాప్రకారం, Santa Clara కంటీలోని నమోదిత ఓటరంిదరికీ ఆటోమేటిక్ట్గా ప్రతి ఎనిి కలకు 29 రోజుల మందు ఓట్ బై 

మెయిల్ బ్యా లెట్ రంరబడుతంది. రీప్లసి్్మెంట్ బ్యా లెట్్ను అభా్ రిథంచడానికి ఈ దరఖాస్తును ఉరయోగంచవచ్చు . 

 

ఎనిి కల తేదీ మరియు ఎనిి కల రకానిి  ఎంటర్ చేయండి (ప్ాథమిక, రధారణ లేదా ప్రతేా క). మీ దరఖాస్తును ఎన్ని కల తేదీకంటే 

మందుగా, ఏడు (7) రోజుల లోపు కంటీ ఎన్ని కల అధికారికి తప్ప క చేరేవిధంగా ప్ంపాలి. ఈ అప్లకిేషన్ అసంపూరణంగా లేదా సరిగాా 

లేకపోతే బ్యా లెట్ మీకు రంరబడదు. 

 

నేను: బ్య లెట్ ను 

స్వీ కరించడంలో 

విఫలమయ్యయ ను. 

బ్య లెట్ ను 

కోలోప య్యను 

నా అసలు బ్య లెట్ ను నాశనం చేశాను. 

(మీరు మీ బ్యా లెట్ను గుర్ తించడింలో పొరపాటు చేసి, కొత్తది 

అవసరమైతే, మీరు మీ పాత్ బ్యా లెట్ను కత్తతర్ించవచ్చు  లేదా 

ముకక లు చేయవచ్చు  మర్యు పారవేయవచ్చు ) 

 

1. దీనికి ప్రతా్య మ్ని య బ్యా లెట్ అభా్ రథన: , ఎనిి క. 

నెల/రోజు/సింవత్స రిం ఎన్ని క రకిం (ప్రపాథమిక, సాధారణ లేదా ప్రరతేా క) 

 

2. మప్దణ 

ప్లరు: 

 
మొదటి మధ్ా  లేదా ఇన్నషియల్ చివర్ 

3. పుటి్టన తేదీ:  
నెల/రోజు/సింవత్స రిం 

 

4. ఇంటి చిరునామ్న: 

నెింబర్ మర్యు వీధి (P.O. బ్యక్సస , రూరల్ రూట మొదలైనవి అింగీకర్ించబడవు) (ఉరయోగించినట్లయితే N, S, E, Wను కేటాయిించిండి) 

 
నగరిం రాష్ట్రిం  జిప్ కోడ్ లేదా పోసరల్ కోడ్ 

 

5. ఈ ఎనిి కకు మ్నప్తమే బ్యా లెట్ రంరడానికి మెయిలంగ్ చిరునామ్న (పైన తెలిపిన చిరునామాకు భిని మైనదైతే): 

 
నెింబర్ మర్యు వీధి/P.O. బ్యక్సస  (ఉరయోగించినట్లయితే N, S, E, Wను కేటాయిించిండి) 

 

  

 నగరిం 

 
6. టెలఫోన్ నంబర్ (ఆరషనల్): 

 

 

రాష్ట్రిం లేదా విదేశిం  జిప్ కోడ్ లేదా పోసరల్ కోడ్ 

 

 
రోజు  సాయింప్రత్ిం

 

7. ఈ దరఖాస్తులో సంతకం చేయాల: 

నేను ఈ ఎన్ని క కోసిం మరే ఇత్ర అధికార రర్ధి నుిండి ఓట-బై-మెయిల్ బ్యా లెట కోసిం దరఖాస్తు చేయలేదు. ఈ దరఖాస్తుపై నేను అిందిించిన 

సమాచారిం న్నజిం మర్యు సరైనదన్న ్ రట ఆఫ్ California చటార ల ప్రరకారిం నేను అరరాధ్ రుసుము కింద ధ్ృవీకర్సుతని్న ను. 

 

సంతకం  తేదీ   

హెచు ర్క: అసత్ా ిం చెరప డిం అనేది ఒక నేరిం, రాష్ట్ర జైలులో న్నలుగు సింవత్స రాల వరకు జైలు శిక్ష విధిించబడుతింది. (పీనల్ కోడ్ § 126) 



 

 
Santa Clara County Registrar of Voters 
1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112 
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ప్రకటన 

 
ఈ దరఖాసుతను మీ కింటీ ఎన్ని కల అధికార్క నేరుగా మెయిల్ చేయడాన్నక లేదా డెలివర్ చేయడాన్నక మీకు హకుక  ఉింది. 

ఈ దరఖాస్తును మీ కౌంటీ ఎన్ని కల అధికారికి కాకౌండా మరెవరికైనా పౌంపినట్లయితే, మీరు ఓటు వెయ్య డాన్నకి ఆలస్య ౌం కలగవచ్చు . ఒకవేళ ఈ 

దరఖాస్తును మెయిల్ దా్వ రా పౌంపవలసి వస్తు, ద్వన్నన్న నేరుగా మీ కౌంటీ ఎన్ని కల అధికారికి పౌంపాలి. 

ఓట-బై-మెయిల్ బ్యా లెట కోసిం ర్జిసరర్ ్ఓట్రు మాప్రత్మే సవ యింగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు . ర్జిసరర్ ్ఓట్రు కాకుిండా మరొక వా క త చేసిన ఓట-బై-మెయిల్ 

బ్యా లెట కోసిం దరఖాస్తు చేయడిం ప్రకమినల్ నేరిం. 

 

ఈ దరఖాస్తును రంప్లణీ చేసే వ్య కుు లు / సంసథలు / గ్రూపులు 

ఈ దరఖాస్తులో ఉరయోగించిన ఆకృత్తన్న ఓట-బై-మెయిల్ బ్యా లెట దరఖాస్తులను రింపిణీ చేేవారు ఎవరైన్న అనుసర్ించాలి. ఈ నమూనాను 

అనుస్రిౌంచకపోవడౌం ఒక నేరౌం. ఈ దరఖాస్తును రింపిణీ చేేవారు ఎవరైన్న అింశిం 5 లో మెయిలిింగ్ చిరున్నమాను ప్రపిింట చేయలేరు. 

ఓట్రుకు ఈ దరఖాస్తును అిందిించేవారు ఎవరైన్న వార్ పేరు, చిరున్నమా మర్యు టెలిఫోన్ నింబర్్ను ఇకక డ ఎింట్ర్ చేయాలి: 
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