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డియర్డ ఓటర్డ, 

 

 

తాతాా లిక బ్యూ లెట్ కవరుపై ఉన్న  మీ సౌంతకౌం మా రికార్ులలోని సౌంతకౌంతో సరిపోలలేదు కాబటి,ి Santa Clara 

కౌంటీ ఓటర్ ల రిజిస్ట్రిర్డ ఈ సౌంతకౌం ధృవీకర్ణ ఫ్రరకటన లేఖను పౌంపుతున్నన రు. ఈ లేఖలో పొందుపరిచిన 

దశలను మీరు పాటొంచనట్లయితే, మీ ఓటు క్రమబద్ధరీరిొంచబడదు.  

 

ఈ లోపానిన  సరిచేయటకు, మీరు ఈ లేఖ వెనుక భాగౌంలో ఇవవ బడిన్ ఎౌంపికలలో ఒక ఎౌంపికను పూరి ిచేయాలి్  

ఉౌంటౌంది. మీ తాతాా లిక బ్యూ లెట్, లెకా్ ౌంపు కోసౌం ప్రపాసెస్ చేయబడిౌందని నిరా్ధరిౌంచడానిక్ డిసౌంబర్ 3, 2020 

తేదీ, గురువార్ౌం రయౌంఫ్రతౌం 5:00 గౌంటల లోపుగా ఈ లేఖ వెనుకభాగౌంలో పౌందుపరిి న్ స్టటి్మ ౌంటను, 

రిజిస్ట్రిర్డ క్ పౌంపాలి లేదా ఓటర్ ల రిజిస్ట్రిర్డ కార్ధూ లయానిక్ వెళ్ళి , మీ అసలు బ్యూ లెట్ కవరుపై మళ్ళి  సౌంతకౌం 

చేయాలి.  

 

 

Santa Clara కౌంటీ  

ఓటర్ల రిజిస్ట్రార్ 

1555 Berger Drive, Building 2 
San Jose, CA 95112 

 

టోల్  ఫ్రీ: 866-430-VOTE (8683)  

ఫ్యా క్స్ : 408-998-7314  

ఈమెయిల్: voterinfo@rov.sccgov.org 

 

రధార్ణ వాా పార్ సమయౌం:  

సోమవార్ౌం నుౌండి శుప్రకవార్ౌం వర్కు; ఉదయౌం 8 గౌంటల నుౌండి 

రయౌంప్రతౌం 5 గౌంటల వర్కు. 

(సెలవు దిన్నలు మిన్హా) 

 

 

మా కార్ధూ లయానిక్ ర్ధవడానిక్ మార్ గనిర్దశేౌం కొర్కు:  

www.sccgov.org/sites/rov/Resources/Pages/HoursLocationsDirections.aspx 

 
 

మీ సౌంతకౌం ఫ్రువీకర్ణ స్టటా్ మెౌంట్   

Santa Clara కౌంటీ ఓటర్్  రిజిస్ట్రార్ కార్యా లయానికి 

డిసౌంబర్ 3, 2020 తేదీ, గురువార్ౌం రయౌంఫ్రతౌం 5గౌంటల లోపుగా చేర్యల.  

http://www.sccvote.org/
mailto:voterinfo@rov.sccgov.org
http://www.sccgov.org/sites/rov/Resources/Pages/HoursLocationsDirections.aspx
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ఈ సూచనలను జాఫ్రగతతగా చదవౌండి: 

ఈ సూచనలను అనుసరిౌంచకాపోతే, మీ బ్యా లెట్ 

లెకిక ౌంచబడకపోవచ్చు .  
 

 

 

 

మీ తాతాా లిక బ్యూ లెట్ ను ప్రపాసెస్ చేయడానిక్, దిగువ స్టటి్ మౌంట్ ను పూరిౌంచి, “ఓటరు సౌంతకౌం” అని ప్రవాసి ఉన్న  లైన్ పై 

సౌంతకౌం చేయౌండి. మీరు సౌంతకౌం చేసిన్ స్టటి్ మౌంట్ ను ఈ ప్రక్ౌంద ఇవవ బడిన్వాటిలో ఒక ఆపషన్ ను ఎౌంచుకొని, తిరిగ్జ 

పౌంపవచుి .  

1. సౌంతకౌం చేసి, పూరిత చేసిన స్టటా్ మెౌంట్ ను మా ఆీసుకు ఈమెయిల్ చేయౌండి. ఈమయిల్ దావ ర్ధ పౌంపబడిన్ మీ 

 స్టటి్ మౌంట్  మా కార్ధూ లయానిక్ డిసౌంబర్ 3, 2020 తేదీ, రయౌంఫ్రతౌం 5 గౌంటల లోపుగా చేర్యల. ఈమయిల్ అప్రరస్ 

voterinfo@rov.sccgov.org. 

2. సౌంతకౌం చేసి, పూరిత చేసిన స్టటా్ మెౌంట్ ను పోస్టజా్ చెలలౌంచిన కవరులో మా కార్యా లయానికి రౌంరౌండి. మీ 

 స్టటి్మ ౌంట్ మా కార్ధూ లయానిక్ డిసౌంబర్ 3, 2020 తేదీ, రయౌంఫ్రతౌం 5 గౌంటల లోపుగా చేర్యల. పోస్ ిమార్డా  లు 

అౌంగీకరిౌంచబరవు.  

3. సౌంతకౌం చేసి, పూరిత చేసిన స్టటా్ మెౌంట్ ను మా ఆీసుకు ఫా్య క్స్  చేయౌండి. ఫ్యూ క్్స  దావ ర్ధ మీ స్టటి్ మౌంట్  మా 

కార్ధూ లయానిక్ డిసౌంబర్ 3, 2020 తేదీ, రయౌంఫ్రతౌం 5 గౌంటల లోపుగా చేర్యల. ఫ్యూ క్స్  నౌంబర్డ: 408-998-7314. 

4. ఓటర్ల రిజిస్ట్రార్ కార్యా లయానికి వా కి తగతౌంగా. మీ అసలు తాతాా లిక బ్యూ లెట్ కవరుపై సౌంతకౌం చేయడానిక్ లేదా 

సౌంతకౌం ధృవీకర్ణ ప్రపకటన్ను తిరిగ్జ ఇవవ డానిక్, సోమవార్ౌం నుౌండి శుప్రకవార్ౌం వర్కు, ఉదయౌం 8 గౌంటల నుౌండి 

రయౌంప్రతౌం 5 గౌంటల మధూ లో ఈ ప్రక్ౌంది అప్రరస్ లోని మా కార్ధూ లయానిక్ ర్ధవచుి . డిసౌంబర్ 3, 2020 తేదీ, 

గురువార్ౌం రయౌంఫ్రతౌం 5 గౌంటల లోపుగా ర్యవాల.  

 

 

సిగే్న చర్ వెరిఫికేషన్ స్టటా్ మెౌంట్  

 

______________________________________________ అను నేను, Santa Clara కౌంటీ లో రిజిసరి్డ ్ఓటర్డ ను, 

 (ఓటరు పేరు)   

 స్టటి్ ఆఫ్ California. నేను, తాతాా లిక బ్యూ లెట్ కవరులో పేరా్క న్న  వూ క్నిి అని అపర్ధధ రుసుముతో ప్రపకటిసిున్నన ను. 

ఓటిౌంగుా  సౌంబౌంధౌంచి నేను ఏదైన్న మోరనిక్ పాలప డిన్న లేదా ప్రపయతిౌంచిన్న, లేదా ఓటిౌంగాు  సౌంబౌంధౌంచిన్ మోసౌం 

జర్గడానిక్ సహాయౌం చేసిన్న లేదా సహాయౌం చేయడానిక్ ప్రపయతిౌంచిన్న, 16 నలలు లేదా రౌండు లేదా మూడు సౌంవత్ ర్ధల 

జైలు శిక్షకు అర్ హమైన్ నేర్ధనిక్ పాలప డిన్టల పరిగణౌంపబడుదున్ని నేను ప్రగహౌంచితిని. నేను ఈ స్టటి్ మౌంట్ పై సౌంతకౌం 

చేయరౌంలో విఫలమైన్టలయితే, న్న తాతాా లిక బ్యూ లెట్ లెకా్ ౌంపు కోసౌం ప్రపాసెస్ చేయబరదని ప్రగహౌంచితిని.  

 

(సౌంతకౌం చేయబడిౌంది) _____________________________________________________________________________ 

 ఓటరు సౌంతకౌం (పవర్డ ఆఫ్ అటార్నన  అౌంగీకరిౌంచబరదు 

 

(రక్షూ ౌం)______________________________________________________________________________________________ 

  ఓటరు సౌంతకౌం చేయలేకపోతే, ఒక వూ క్చిేత రక్షూ మివవ బడే గురిును ఓటరు చేయవచుి . 

 

__________________ వ తేదీ ___________________________________________, 2020. 

 

 

ఇౌంటి చిరున్నమా: _________________________________________________________________________________ 

 వీధ న్గర్ౌం జిప్ కోడ్ 

mailto:voterinfo@rov.sccgov.org
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మయిలిౌంగ్ అప్రరస్: ________________________________________________________________________________ 

  వీధ న్గర్ౌం జిప్ కోడ్ 
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