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இந்த ெசாற்களஞ்�யத்�ன் ேநாக்கம், வாசக�க்� ேதரத்ல் ெசயல்�ைறைய அந்த �ழ்நிைல�ேலேய 
ஒட்�ெமாத்தமாக �ரிய ைவக்�ம் ேதரத்ல் நிரவ்ாகத ்�ட்டத்ைத வழங்�, ேம�ம் ஆவணத்�ல் பயன்ப�த்தப்ப�ம் 
�ல ெசாற்கைள வைரய�ப்ப�ம் ஆ�ம். �ல ெசாற்க�டன் ெதாடர�்ைடய ��க்கமான ேதைவகைள 
ெதளி�ப�த்�க் ெகாள்ள�ம் �ரிந்� ெகாள்ள�ம், ேதரத்ல் நிரவ்ாகத் �ட்டத்ைதப் பாரக்்க�ம். 

ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
1% ைக�ைற ஒத்�ைச� ேதரத்ல் சான்றளிப்�க்� �ன், வாக்�களின் ெம�ன் எண்ணிக்ைகைய சரிபாரக்்க 

சட்டப்�ரவ்மாக ேதைவப்ப�ம் ைக�ைற எண்ணிக்ைக. ேகன்வா�ல் ேசரக்்கப்பட்ட 
பல ப�களில் ஒன்�. 

15-நாள் �ன்� ப�� �டல் ஒவ்ெவா� ேதரத்�க்�ம் �ன்�, வாக்களிக்க ப�� ெசய்ய, California-�ல் சட்டப்ப� 
நிரண்�க்கப்பட்ட காலக்ெக�. 
(California ேதரத்ல் ���� §2102) 

8D2 கார�்கள்  பாரக்்க�ம் வாக்காளர் ெர� ெடன்�  உ��ப்ப�த்தல் காரை்ட. 
வராதவர ்வாக்�ச�்ட்� காலாவ�யான ெசால்�யல். 

பாரக்்க�ம் அஞ்சல்-�லம் வாக்களிக்�ம் வாக்�ச�்ட்ைட. 
அ�கக்��ய வாக்�ச�்ட்� ஒ� வாக்�ச�்ட்� என்ப�, ெபா�வாக ஒ� எலக்�ரானிக் டசஸ்்�ரின் ஆ�ம், அ�ல் 

ேவட்பாளர ்ேபாட்�கள் மற்�ம் வாக்களிக்க ேதைவயான நடவ�க்ைகக�ம், 
மாற்�த்�றனாளிக�க்� �ைர�ல் ��க்கப்பட்ட ப��ையத் ெதா�வதன் �லம் 
அல்ல� ஆ�ேயா �லம் ேகட்�ம் சாதனம் ேபான்ற உத� சாதனத்ைதப் 
பயன்ப�த்�வதன் �லம் அ�கல், மற்�ம் �ெரய்� டச ்ேபட் அல்ல� �ப்-அண்ட-்
பஃப் ஆ�யைவ �ைடக்�ற�,  
(California ேதரத்ல் ���� §19240) 

�கவரி ��த்�ம் ேசைவ (ACS) அேமரிக்க அஞ்சல் ேசைவ �லம் வழங்கப்பட்ட தர�, ஒ� க�ண்ட்� ேதரத்ல் அ�காரி 
இந்த தகவல்கைள வாக்காளர ்ப�� ரிகார�்கள் மற்�ம் அஞ்சல் ெர�ெடன்� 
உ��ப்ப�த்தல் கார�்கைள நிரவ்�க்க�ம் ��ப்�க்க�ம் பயன்ப�த்தலாம். 
(California ேதரத்ல் ���� §2033) 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
ெசய�ல் உள்ள வாக்காளர ் எந்த வாக்காள�க்�(1) தகவல் ��ப்�த்த நிைல�ல் உள்ளேதா, (2) வாக்களிப்� 

ெபா�டக்ைளப் ெபற���ேமா, மற்�ம் (3) �க ச�பத்�ல் வாக்களித்தவேரா அல்ல� 
யார� �கவரி ெர�ெடன்� உ��ப்ப�த்தல் அஞ்சல் �லம் 
உ��ப்ப�த்தப்பட்�ள்ளேதா. ெசய�ல் உள்ள வாக்காள�க்� சட்டப்�ரவ்மாக 
வாக்களித்� ம��ல் ைகெய�த்��ம் உரிைம உண்�. 
(California ேதரத்ல் ���� §§2220 - 2227) 
 

ப��க்கான �ரமாண 
பத்�ரம் 

இவ்வா�ம் அைழக்கப்ப��ற� வாக்காளர் ப�� ப�வம், வாக்காளர் ப�� கார�், 
வாக்காளர் ப��க்கான �ண்ணப்பம், அல்ல� வாக்காளர் ப�� �ண்ணப்பம். 
ப��ெசய்யப்பட்ட வாக்காளராக ��ம்�ம் ஒவ்ெவா� நப�ம் இந்த ப�வத்ைத �ரத்்� 
ெசய்ய ேவண்�ம் (உயர ்நீ�மன்றத்�ன் �ரப்்ைப வழங்� மற்�ம் தாக்கல் 
ெசய்��ந்தாேல த�ர). ஒ�ங்காக ெசயல்ப�த்தப்பட்ட �ரமாணப் பத்�ரம் 
பய�ள்ளதாக க�தப்பட, அைத க�ண்ட்� ேதரத்ல் அ�காரி ேதரத்ல் நா�க்� 
�ன்�ள்ள 15வ� நா�க்�ள் அல்ல� அதற்�ம் �ன்�, மற்�ம் �ற ��ப்�ட்ட மற்�ம் 
சரியான ேநரத்�க்கான நிபந்தைனகளின் �ழ் ெபற்��க்க ேவண்�ம். ஒ� வாக்காளர ்
இடம் மா�ய ேபாெதல்லாம், �ைறயாக ப�� ெசய்யப்பட அந்த வாக்காளர ்ஒ� ��ய 
ப�� �ரமாணப் பத்�ரம் அல்ல� மாற்றத்�ன் அ��ப்ைப ெசயல்ப�த்த ேவண்�ம். 
(California ேதரத்ல் ���� §§2100 - 2194.1)  
 

வாக்�ச�்ட்�கள் அைனத்�ம்-
அஞ்ச�ல் ப�வா�ம் ேதரத்ல் 

ஒ� உள்�ர,் �றப்� அல்ல� ஒ�ங்�ைணந்த ேதரத்ல் �ற்��ம் அஞ்சல் �லம் 
நடத்தப்ப��ற� (�ல நிபந்தைனகளின் �ழ்). 
(California ேதரத்ல் ���� �ரி� 4)  
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
மாற்� ெர�ெடன்� 
உ��ப்ப�த்தல் (ARC) 

நான்� ஆண்�களில் வாக்களிக்காத அல்ல� தங்கள் �கவரிைய மாற்றாத பட்�ய�ல் 
பட்�ய�டப்பட்ட ஒவ்ெவா� வாக்காள�க்�ம் க�ண்ட்� ேதரத்ல் அ�காரி 
�ன்ேனாக்� அ�ப்பக்��ய அஞ்சலட்ைடைய அ�ப்ப ேதைவப்ப�ம் ஒ� 
நைட�ைற; ேம�ம், அஞ்சலட்ைடக்� வாக்காள�ம் ப�லளித்�, அவர ்"ெசய�ல் 
உள்ள" வாக்காளராக இ�க்க ��ம்�வைத �ட்�க்காட்ட ேவண்�ம். 
(California ேதரத்ல் ���� §2220) 

மாற்�த்�றனாளிகளாக 
உள்ள அெமரிக்கரக்�க்கான 
�� (ADA) 

மாற்�த்�றனாளிகளாக உள்ள அெமரிக்கரக்�க்கான �� (ADA) 1990 இல் சட்டமாக 
மா�ய�. ADA என்ப� ஒ� ��ல் உரிைமகள் சட்டமா�ம், இ� ேவைலகள், பள்ளிகள், 
ேபாக்�வரத்� மற்�ம் ெபா� மக்க�க்காக �றந்��க்�ம் அைனத்� ெபா� மற்�ம் 
தனியார ்இடங்கள் உட்பட ெபா� வாழ்�ன் அைனத்� ப��களி�ம் 
மாற்�த்�றனாளிக�க்� எ�ரான பா�பாட்ைட தைட ெசய்�ற�. 
மாற்�த்�றனாளிக�க்�ம் எல்ேலா�க்�ம் உள்ளைத ேபாலேவ உரிைமக�ம் 
வாய்ப்�க�ம் �ைடப்பைத உ�� ெசய்வேத இந்த சட்டத்�ன் ேநாக்கம். இனம், நிறம், 
பா�னம், ேத�ய ேதாற்றம், வய� மற்�ம் மதம் ஆ�யவற்�ன் அ�ப்பைட�ல் 
தனிநபரக்�க்� வழங்கப்ப�வைத ேபாலேவ மாற்�த்�றனாளிக�க்�ம் ��ல் 
உரிைமக�க்கான பா�காப்ைப ADA வழங்��ற�. ெபா� தங்��டங்கள், 
ேவைலவாய்ப்�, ேபாக்�வரத்�, மாநில மற்�ம் உள்ளாட்� ேசைவகள் மற்�ம் 
ெதாைலத்ெதாடர�் ஆ�யவற்�ல் மாற்�த்�றனாளிக�க்�ம் இ� சம வாய்ப்ைப 
உ�� ெசய்�ற�. 
பாரக்்க�ம் ரிேமாட்டாக அ�கக்��ய அஞ்சல்-�லம் வாக்�ப்ப��  (RAVBM). 

வாக்காளர ்ப��க்கான 
�ண்ணப்பம் 

பாரக்்க�ம் ப��க்கான �ரமாணப் பத்�ரம். 

ஒ�க்கப்பட்ட வாக்�ச ்சாவ� ஒ� வாக்காளர ்வந்�, அவ�க்� வாக்களிக்க உரிைம உள்ள அைனத்� 
ேபாட்�கைள�ம் உள்ளடக்�ய வாக்�ச�்ட்ைட ெபற்�, வாக்களிக்க�ம் ��ய ஒ� 
ஒற்ைற இடம். தங்க�க்� ஒ�க்கப்பட்ட வாக்�ச ்சாவ��ல், வாக்காளரக்ள் 
வாக்களிக்க ��யாத த��யற்ற ேபாட்�கள், வாக்�ச�்ட்�ல் இ�க்கா�. ஒற்ைற 
ெதா���ல் உள்ள வாக்காளரக்�க்கான இடங்கள் ��ப்பாக அைமக்கப்பட்�, 
ஒ�க்கப்பட்ட வாக்களிக்�ம் இடத்ைத அைமக்�ன்றன. ஒ�க்கப்பட்ட வாக்�ச ்
சாவ�கள் வாக்�சச்ாவ� மா�ரி�ன் �ழ் மட்�ேம பயன்ப�த்தப்ப��ன்றன.  
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
தானியங்� ம�எண்ணிக்ைக 
ெகாள்ைக 

Santa Clara க�ண்ட்� ேமற்பாரை்வயாளர ்��வால் ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்ட ஒ� 
ெகாள்ைக, �ல ேபாட்�களில் வாக்�ச�்ட்�கைள ைக�ைறயாக ஒத்�ைசக்�ம் 
ெசயல்�ைற �லம் �ைறந்த அள� �த்�யாசத்�ல் ெவற்� ெப�ம் உள்�ர ்
ேபாட்�களின் ���கைள உ��ப்ப�த்த ஒ� வ��ைறைய வழங்��ற�, இ�ல் ஒ� 
ேவட்பாளர ்அல்ல� ஆரவ்�ள்ள வாக்காளர ்�ண்�ம் எண்�வதற்காக பணம் 
ெச�த்தத் ேதைவ�ல்ைல. இந்த ெகாள்ைக�ன் ப�, Santa Clara க�ண்ட்��ல் (மாநில 
மற்�ம் ஃெபடரல் அ�வலகங்கைளத் த�ரத்்�) ெவற்� �த்�யாசத்�ன் அள� 
வாக்களிக்கப்பட்ட வாக்�களில் 0.25 சத�தத்�ற்� �ைறவாகேவா அல்ல� 25 
வாக்�க�க்�க் �ைறவாகேவா உள்ள அைனத்� ேபாட்�களி�ம் ைக�ைற 
ம�எண்ணிக்ைக ேதைவப்ப��ற�, இ�ல் San José க�ண்ட்� ��வ�ம் அல்ல� நகர ்
��வ�ம் நடக்�ம் ேபாட்�களில் மட்�ம் ெம�ன் �லம் ம�எண்ணிக்ைக 
ெசய்யப்ப�ம். இந்த ெகாள்ைக�ல் எண்ணிக்ைக ஒத்�ைச� ெசய்யப்ப�வ� 
ேதைவப்ப��ற�. 
(Santa Clara க�ண்ட்� ேமற்பாரை்வயாளரக்ளின் ேபார�்ன் ெகாள்ைக ைகேய� �ரி� 3.63)  

வாக்�ச�்ட்� �ராப்-பாக்ஸ் வாக்காளர ்ப�வாளர/்மாவட்ட ேதரத்ல் அ�காரியால் அைமக்கப்பட்ட ஒ� 
பா�காப்பான ரிசப்�கல் அதாவ� ைவக்��டம், இங்ேக வாக்களிக்கப்பட்ட அஞ்சல் 
வாக்�ச�்ட்ைட ��ப்� அ�ப்பலாம். 

வாக்�ச�்ட்ைட �ராப்-
ெசய்�ம் இடம் (BDL) 

வாக்காளர ்ப�வாளரால் அைமக்கப்பட்ட இடம், இ�ல் ஒ� இடத்�ன் உள்ேள அல்ல� 
ெவளிேய பா�காப்பான அ�காரப்�ரவ் வாக்�ச�்ட்� �ராப்-பாக்ஸ் அைமந்��க்�ம்.  

அ�கக்��ய வ�வைமப்�ல் 
வாக்�ச�்ட்� 

பாரக்்க�ம் அ�கக்��ய வாக்�ச�்ட்�. 

வாக்�ச�்ட்ைடக் ��க்�ம் 
சாதனம்(BMD) 

வாக்�ச�்ட்ைடக் ��க்க வாக்காள�க்� உத�ம் சாதனம். சாதனம் எந்த அள��ம், 
உ�வத்��ம் அல்ல� வ�வத்��ம் இ�க்கலாம், ேம�ம் வாக்�ச�்ட்�ல் ெசய்யப்ப�ம் 
�த�்ைர வாக்காளரின் ேதரை்வ ெதளிவாகக் ��க்க ேவண்�ம். 
(California ேதரத்ல் ���� §14270) 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
ேபலட் ஆன் �மான்ட் (BOD) ஒ� சான்றளிக்கப்பட்ட தன்னிைறவான அைமப்�, இ�ல் ேதைவப்பட்டால், 

வாக்�ச�்ட்�கைள அசச்�த்�, அைத அ�காரப்�ரவ் வாக்�ச�்ட்� கார�் இ�ப்�ல் 
ைவத்��ந்�, ப��ெசய்யப்பட்ட வாக்காளரக்�க்� அைத வாக்களிக்�ம் ெபா�ட்� 
வழங்க ஒ� க�ண்ட்� மாவட்ட ேதரத்ல் அ�காரிைய அ�ம�க்�ற�. இந்த �ைற 
ேதரத்�க்காக �ன்�ட்�ேய தயாரிக்கப்பட்ட அ�காரப்�ரவ் வாக்�ச�்ட்�க�க்� 
��தலாக இ�க்�ம், ேதைவக்� ஏற்ப பயன்ப�ம். 
(California ேதரத்ல் ���� §13004.5) 

ேமற்பாரை்வயாளரக்ளின் 
ேபார�் (BOS) 

Santa Clara க�ண்ட்��ன் அரசாங்க நிரவ்ாகங்களின் ெசயல்பாட்ைட 
ேமற்பாரை்வ��ம் நிரவ்ாகக் ��.  

Cal-Access மாநில ேவட்பாளரக்ள், நன்ெகாைடயாளரக்ள், பரப்�ைரயாளரக்ள் மற்�ம் பலர ்
வழங்�ய நி�த் தகவல்கைளப் ெப�வதற்�ம் அ��வதற்�ம், மாநிலச ்சட்டத்�ன் 
ப�, மாநில ெசயலாளர ்�லம் உ�வாக்கப்பட்ட ஆன்ைலன் அைமப்�. ஜனவரி 1, 2000 
�தல் $25,000-ஐ �ரட்�ய அல்ல� ெசலவ�த்த �ரசச்ார நி�வனங்கள், ஆன்ைலன் 
அல்ல� �ன்ன� �ைற�ல் தாக்கல் ெசய்ய ேவண்�ம். எந்தெவா� வைக 
அ�க்ைக�டத்தக்க ெகா�ப்பன�கள், ெசல�கள், பங்களிப்�கள், பரி�கள் அல்ல� 
�ற ெபா�டக்ளின் ெமாத்த ெதாைக ஒ� காலண்டர ்காலாண்�ல், $2,500 அல்ல� 
அதற்� ேமற்படட்தாக இ�ந்தால், அைத பரப்�ைர நி�வனங்கள் ஆன்ைலனில் அல்ல� 
�ன்ன� �ைற�ல் தாக்கல் ெசய்ய ேவண்�ம். 
(California அர� ���� §§84602 & 84605) 

Cal-Online California-�ன் அர�யல் �ர�்�த்தச ்சட்டத்தால் கட்டாயமாக்கப்பட்ட மாநில 
ெவளிப்ப�த்தல் அ�க்ைககள்/ரிேபாரட்்�கைள ஆன்ைலனில் மாநில ெசயலாளரிடம் 
இலவசமாக தாக்கல் ெசய்ய அ�ம�க்�ம் மாநில இைணயதளத்தின் ெசயலாள�ன் 
வைல-அ�ப்பைட�லான தர� உள்ளடீ்� தாக்கல் �ைற. இந்த இலவச பயன்பாட்ைடப் 
பயன்ப�த்த தாக்கல் ெசய்பவர ்சரியான அைடயாள எண் மற்�ம் கட�செ்சால்ைல 
ைவத்��க்க ேவண்�ம். இந்த தகவல்கள் �ன்னர ்மாநில ெசயலாளரின் Cal-Access 
இைணயதளத்�ல் ெபா� பாரை்வக்காக �ண்�ம் தரப்ப��ன்றன. 
(California அர� ���� §84602) 

California ஒ�ங்��ைறகளின் 
���� 

California மாநில ெசயலாளர,் மாநில ேதரத்ல் சட்டத்�ன் �ரான பயன்பா� மற்�ம் 
நிரவ்ாகத்ைத உ��ப்ப�த்�வதற்கான ஒ�ங்��ைறகைள ���டாக்�ம் சட்ட 
ஆவணம். 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
California ேதரத்ல் ���� California-�ல் ேதரத்ல்களின் நிரவ்ாகத்ைத நிரவ்�க்�ம் சட்டம். 
California அர� ���� California ��வ�ம் அரசாங்க நிரவ்ாகத்ைத ஒ�ங்�ப�த்�ம் சட்டம். 
ரத்� ெசய்யப்பட்ட வாக்காளர ் �ன்வ�ம் நடவ�க்ைகக�க்�ப் �ற� வாக்காளர ்தர�த்தளத்�ல் உள்ள ஒ� 

வாக்காளர ்ரத்� ெசய்யப்படலாம்:  
1. �கவரி உ��ப்ப�த்தல் அஞ்ச�க்� ப�லளிக்காத� 
2. ெதாடரச்�்யாக இரண்� ஜனா�ப�த் ேதரத்ல் �ழற்�களில் வாக்களித்த ரிகார�் 

இல்லாத� 
3. இறப்பால் 
4. வாக்காளரின் ெசாந்த ேகாரிக்ைகயால் 

வாக்காளர ்பட்�ய�ல் அல்ல� ேதரத்ல் அ�காரி தயாரித்த எந்தெவா� பட்�ய��ம் 
வாக்காளர ்இ�க்க மாட்டார,் ேம�ம் எந்தெவா� வாக்களிப்� ெபா�டக்ைள�ம் ெபற 
மாட்டார.் ரத்� ெசய்யப்பட்ட வாக்காளர ்ஒ� ��ய வாக்காளர் ப�� 
�ண்ணப்பத்ைத ��த்த�டன் வாக்களிக்க த�� ெப�வார.் ரத்� ெசய்யப்பட்ட 
வாக்காள�க்� ம��ல் ைகெய�த்�ட த�� �ைடயா�. 
(California ேதரத்ல் ���� §2183) 

ேவட்பாளர ் �ன்வ�ம் �ழ்நிைலகளில் ஒ� தனிநபர ்ேவட்பாளரா�றார:் 
1. தனிநபரின் ெபயர ்�தன்ைம, ெபா�, �றப்� அல்ல� ம�அைழப்� ேதரத்ல் 

வாக்�ச�்ட்�ல் பட்�ய�டப்பட்��ந்தால்; அல்ல� 
2. எந்தெவா� மாநில அல்ல� உள்�ர ்ேதர�் அ�வலகத்��ம் நிய�க்கப்பட 

அல்ல� ேதரத்�க்காக ேதரத்ல் அ�காரிகைள அவர� அல்ல� அவள� சாரப்ாக 
ைரட்-இன் வாக்�கைள எண்ண ைவக்�ம் த���ைடய தனிநபர;் அல்ல� 

3. எந்தெவா� மாநில அல்ல� உள்�ர ்ேதர�் அ�வலகத்��ம் நிய�க்கப்பட 
அல்ல� ேதரத்�க்காக தனிநபர ்ஒ� பங்களிப்ைபப் ெப��றார ்அல்ல� ெசல� 
ெசய்�றார ்(அல்ல� பங்களிப்ைபப் ெபற அல்ல� ெசல� ெசய்ய ேவ� எந்த 
நப�க்ேகா ஒப்�தல் அளிக்�றார)்; அல்ல� 

4. தனிநபர ்ஒ� ேதரந்்ெத�க்கப்பட்ட அ�வலக பத� வ�ப்பவர.் 
ஃெபடரல் அ�வலகத்�ற்காக ேபாட்���ம் நபரக்ள் அர�யல் �ர�்�த்த சட்டத்�ன் 
�ழ் "ேவட்பாளரக்ள்" அல்ல. 
(California அர� ���� §§82007 & 84214) 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
ேகன்வாஸ் (அ�காரப்�ரவ் 
ேகன்வாஸ்) 

ெபறப்பட்ட அைனத்� வாக்�ச�்ட்�கைள�ம் (தற்கா�க வாக்�ச�்ட்�கள், அஞ்சல்-
�லம் ெபற்ற வாக்�ச�்ட்�கள், மற்�ம் நிபந்தைன வாக்காளர் வாக்�ச�்ட்�கள் 
உட்பட) ெசயலாக்� மற்�ம் எண்ணிக்ைகைய ஒத்�ைசத்�, ெபா�டக்ைள சமன் 
ெசய்�, வாக்�ச�்ட்�களின் ைக�ைற எண்ணிக்ைகைய (சரிபாரப்்�) நடத்�, 
���க�க்� சான்றளித்� மற்�ம் ேதரத்ல் சான்�தழ்கைள வழங்�வதற்காக மாவடட் 
ேதரத்ல் அ�காரிக்�ள்ள சட்ட காலக்ெக� (ெபா�வாக ேதரத்ல் ேத�க்� அ�த்த நாள் 
ெதாடங்� 30 நாள் அவகாசம்), 
(California ேதரத்ல் ���� �ரி� 15) 

ச�க அ�ப்பைட�லான 
நி�வனங்கள் (CBOகள்) 

வாக்காளர ்ப�வாளர ்(ROV), ச�க அ�ப்பைட�லான அைமப்�க�டன் (CBOகள்) 
வாக்காளர ்ப�ைவ அ�கரிக்க�ம், ��தாக ப��ெசய்யப்பட்ட வாக்காளரக்ைள 
வாக்களிப்பதன் �லம் ஜனநாயகத்�ல் பங்ேகற்க ஊக்��ப்ப��ம் ஈ�ப��றார.் 

நிபந்தைன வாக்காளர ்ப�� ஒ�ங்காக ெசயல்ப�த்தப்பட்ட ப�� �ரமாணப் பத்�ரம் ேதரத்ல் ேத�யன்� 
அல்ல� அந்த நா�க்� �ன்�ள்ள 14 நாள் அவகாசத்�ல் க�ண்ட்� ேதரத்ல் 
அ�காரி�டம் ப�� ெசய்தவர ்�லம் வழங்கப்பட்��க்கேவண்�ம் மற்�ம் ேம�ம் 
இ� ேதரத்ல் அ�காரி �ரமாணப் பத்�ரத்ைத ெசயல்ப�த்�ய �ன்�ம் 
பய�ள்ளதாகக் க�தப்பட்டால், இ� ப��ெசய்தவரின் ப��க்கான த��ைய 
�ரம்ானிக்�ற�, ேம�ம் ப��ெசய்தவரின் தகவைல ேகன்வாஸ் காலத்�ற்� �ன், 
அல்ல� அந்த காலத்�ேலேய சரிபாரக்்�ற�. வாக்காளர ்ஒ� நிபந்தைன வாக்காளர ்
ப�� ப�வத்ைத �ரத்்� ெசய்� மற்�ம் ஒ� தற்கா�க வாக்�ச�்ட்ைட ேபாடலாம். 
(California ேதரத்ல் ���� §§2170 - 2173) 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
க�ண்ட்� வாக்காளர ்தகவல் 
வ�காட்� (CVIG) 

இ�, �ராப்-பாக்ஸ் உள்ள இடங்கள் மற்�ம் வாக்� ைமயங்களின் பட்�யல், 
அ�காரப்�ரவ் வாக்�ச�்ட்�ன் மா�ரி (பாரக்்க�ம் மா�ரி வாக்�ச�்ட்�); ேவட்பாளர ்
அ�க்ைககள்; சட்ட உைர, பக்கசச்ாரப்ற்ற ப�ப்பாய்� மற்�ம் உள்�ர ்வாக்�ச�்ட்� 
நடவ�க்ைகக�க்� ஆதரவான அல்ல� எ�ரான வாதங்கள்; மற்�ம் வாக்�ச�்ட்� 
மாற்� ேகாரிக்ைக ப�வம் ேபான்ற �க்�யமான தகவல்கைளக் ெகாண்�, மாவட்ட 
ேதரத்ல் அ�காரியால் தயாரிக்கப்பட்ட, ெமா�ெபயரக்்கப்பட்ட மற்�ம் அச�்டப்பட்ட 
ஒ� ைகேய�. க�ண்� வாக்காளர ்தகவல் ைகேயைட (CVIG) அஞ்ச�ல் அ�ப்�வ� 
ேதரத்�க்� �மார ்40 நாடக்�க்� �ன்� ெதாடங்��ற�. �ன்னர ்மா�ரி 
வாக்�ச�்ட்� �ண்�ப்�ர�ரம் என்� அைழக்கப்பட்ட�. CVIG-�ன் 
ெமா�ெபயரக்்கப்பட்ட ப�ப்�கள் ஸ்பானிஷ், �ன, டாக்லாக் மற்�ம் �யட்நா�ய 
ெமா�களில் �ைடக்�ன்றன. 
இ� மாநில ெசயலாளர ்�லம் தயாரிக்கப்பட்ட அ�காரப்�ரவ் வாக்காளர ்தகவல் 
வ�காட்�ைய ேபான்ற� இல்ைல 
(California ேதரத்ல் ���� §§13300 - 13317) 

தர�றக்கம் ெசய்யக்��ய 
வாக்�ச�்ட்� 

வாக்காளர ்ப�வாளரின் ரிேமாட்டாக அ�கக்��ய அஞ்சல்-�லம் வாக்களிப்� 
(RAVBM) என்ப� �ண்ணப்பம் �லம் ெபறப்பட்ட மற்�ம் வாக்களிப்பதற்காக 
பயன்ப�த்த வாக்காளரின் �ட்� சாதனத்�ல் �ன்ன� ரீ�யாக நகெல�க்கப்ப�ம் 
வாக்�ச�்ட்�. வாக்காளர ்தங்கள் வாக்�கைள எண்�வதற்காக வாக்காளர ்
ப�வாள�க்� தங்கள் வாக்�ச�்ட்ைட அச�்ட்� அஞ்ச�ல் அ�ப்ப ேவண்�ம். 
(California ேதரத்ல் ���� §3007.7) 

ைடரக்ட்-ரிகார�்ங் 
எலக்�ரானிக் (DRE) 

காலாவ�யான வாக்களிப்� ெம�ன். 
வாக்காளர ்ெசயலாக்க ��ய எந்�ர�ைற அல்ல� எலக்ட்ேரா-ஆப்�கல் ��க�டன் 
வழங்கப்பட்ட வாக்�ச�்ட்� காட்� �லம் வாக்�கைள ரிகாரட்் ெசய்�ம் வாக்களிப்� 
ெம�ன்; இ� கணினி நிரல் �லம் தரைவ ெசயல்ப�த்��ற�; ேம�ம் இ� 
வாக்களிப்� தர� மற்�ம் வாக்�ச�்ட்�ன் ப�மங்கைள ெமமரி ��களில் ப�� 
ெசய்�ற�. 



�ற்ேசரக்்ைக A - ���ைறகள் மற்�ம் ��க்கங்களின் ெசாற்களஞ்�யம் 

ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
�ன்னதான வாக்களிப்� ேதரத்ல் ேத�க்� �ன்ேப, வாக்காளரக்ள் வாக்�ச�்ட்ைட ேபாடக்��ய காலம். California-

�ல் "காரணம்-�றாமல்" �ன்னதாகேவ வாக்களிக்கலாம் மற்�ம் ேதரத்ல் ேத��ல் 
வாக்களிக்க ��யாமல் ேபானதற்� ஒ� வாக்காளர ்காரணம் �ற ேவண்�ய�ல்ைல. 
California-�ல், ேதரத்�க்� 29 நாடக்�க்� �ன்ேப �ன்னதான வாக்களிப்ைப 
ெதாடங்கலாம். Santa Clara க�ண்ட்��ல் ப��ெசய்யப்பட்ட வாக்காளரக்ள். வாக்காளர ்
ப�வாளர ்அ�வலகத்�ல் அல்ல� ேதரத்ல் ேத�க்� பத்� நாடக்�க்� �ன்னர ்
ெதாடங்�ம் எந்தெவா� வாக்� ைமயத்��ம் வாக்களிக்கலாம். 
(California ேதரத்ல் ���� §19209) 

ேதரத்ல் நிரவ்ாகத் �ட்டம் (EAP) மாவட்ட ேதரத்ல் அ�காரியால் �ன்ெமா�யப்பட்ட,வாக்காளர் ேதர்�ச ்சட்டத்�ன் 
(VCA). �ழ் ேதரத்ல்கைள நடத்�வ� பற்�ய �ரிவான �ட்டம் இந்தத் �ட்டத்�ல் வாக்� 
ைமயங்கள் மற்�ம் வாக்�ச�்ட்� �ராப்-பாக்ஸ் இடங்கைளத் ேதரந்்ெத�ப்ப�, 
நி�சாரந்்த பா�ப்�கள் மற்�ம் ெபா� அ�ட்ரீச ்�ட்டங்கள் ேபான்ற பல்ேவ� 
�ஷயங்கள் உள்ளன. ஒ� வைர�த ்�ட்டம் ச�க உள்ளீட்�டன் எ�தப்படேவண்�ம் 
மற்�ம் ெபா� �சாரைண ெசயல்�ைற �லம் ஆராயப்பட ேவண்�ம். வைர�த் 
�ட்டம் ��த்த ெபா� �சாரைணகள் நடந்த�ன், ஒ� ��த்தப்பட்ட ��த்தப்பட்ட 
வைர�த் �ட்டம் ெபா�க் க�த்�ைரக்காக ெவளி�டப்ப��ற�, அதன் �ற� ஒ� 
�ட்டத்ைதஇ��யாக ஏற்�க்ெகாள்ளலாம். மாற்றப்பட்� ெபா�க் க�த்�க்காக 
ெவளி�டப்ப�ம் இ��த் �ட்டேம ��த்தப்பட்ட இ��த்�ட்டமா�ம். ேதரத்ைல 
நடத்�வதற்�ப் பயன்ப�த்தப்ப�ம் இ��த் ேதரத்ல் நிரவ்ாகத் �ட்டம் (EAP) 
ம�ப்பாய்� ெசய்யப்பட்�, இரண்� வ�ட பயன்பாட்�ற்�ள், அதன்�ற� ஒவ்ெவா� 
நான்� வ�டங்க�க்�ம், ��த்தப்பட்��க்கலாம். EAP இன் வாக்காளர ்கல்� மற்�ம் 
அ�ட்ரீச ்ப�� ஒப்�த�க்காக மாநில ெசயலாளரிடம் சமரப்்�க்கப்ப��ற�. 
�ட்டங்கள் ெமா�ெபயரக்்கப்பட்� மாவட்ட ேதரத்ல் அ�காரி�ன் இைணயதளத்�ல் 
�ைடக்�ன்றன. 
(California ேதரத்ல் ���� §§4000 - 4108) 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
ேதரத்ல் �ழற்� “ேதரத்ல் �ழற்�” என்பதன் அரத்்தம் அதன் பயன்பாட்�ன் �ழைலப் ெபா�த்� ஒன்� 

அல்ல� இரண்� ெவவ்ேவ� �ஷயங்களாக இ�க்கலாம். 
1. அரசாங்கக் ���� §§ 85309 அல்ல� 85500-ற்� இணங்க, $1,000 அல்ல� அதற்� 

ேமற்பட்ட பங்களிப்�கள் அல்ல� �யா�ன ெசல�னங்கைள பற்� ஆன்ைலனில் 
அல்ல� �ன்ன� �ைற�ல் �காரளிக்�ம் ேநாக்கத்�ற்காக, “ேதரத்ல் �ழற்�” 
என்றால் ேதரத்�க்� 90 நாடக்�க்� �ன்னதாக ெதாடங்� ேதரத்ல் ேத��ல் 
��வைட�ம் காலம். (அர� ���� �ரி� 85204). 

2. “ேதரத்ல் �ழற்�” என்ப� Cal-Access க்கான �ரசச்ார பங்களிப்�கள் மற்�ம் 
ெசல�னங்கைளக் கா�ம் ேநாக்கத்�ற்காக, ஒற்ைறப்பைட ஆண்�ன் ஜனவரி 1 
�தல் ெதாடங்�ம் காலம். 

ேதரத்ல் அ�காரி ஒ� ெதா�� (precinct) ேபார�் உ�ப்�னர,் மாநிலத்�ன் வாக்காளராக இ�க்க 
ேவண்�ம், அவ�க்� ஆங்�ல ெமா�ையப் ப�க்க�ம் எ�த�ம் ெதரிந்��க்க�ம், 
ேம�ம் ஒ� வாக்�ச ்சாவ� அல்ல� வாக்� ைமயத்�ல் பணியாற்�வதற்காக 
வாக்காளர ்ப�வாளர ்(ROV) நடத்��ன்ற ப�ற்��ல் கலந்� ெகாள்ள ேவண்�ம். 
�ன்னர ்வாக்ெக�ப்� ெதா�லாளரக்ள் என்� அைழக்கப்பட்ட ேதரத்ல் அ�காரிகைள 
ஒ� �ளாரக்் அல்ல� இன்ஸ்ெபக்டராக மா�பட்ட கடைமக�டன் நிய�க்க ���ம். 
ேதரத்ல் அ�காரிகள் வாக்� ைமயங்களில் வாக்காளரக்�க்� உத��றாரக்ள், 
த��ைய சரிபாரக்்�றாரக்ள், அ�காரப்�ரவ் வாக்�சச்�்ட்�கைள வழங்��றாரக்ள், 
மற்�ம் �ற கடைமகைளச ்ெசய்�றாரக்ள். 
(ேதரத்ல் ���� �லம் ேதரத்ல் ேபார�்கள் என ��ப்�டப்ப��ற�) 

ேதரத்ல் தகவல் ேமலாண்ைம 
அைமப்� (EIMS) 

Santa Clara க�ண்ட்��ன் ேதரத்ல் தகவல் தர�த்தளம். 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
எலக்�ரானிக் ேபால்�க் (ஈ-
ேபால்�க்)  

ஒ� வாக்� ைமயத்�ற்� ெகாண்� ெசல்லப்பட்� பயன்ப�த்தப்ப��ற மா�ரி ப�� 
ெசய்யப்பட்ட வாக்காளரக்ளின் �ன்ன� பட்�யைலக் ெகாண்ட ஒ� அைமப்�. 
ேதரத்�ல் வாக்களிக்க த��யானவரக்ெளன்� ப�� ெசய்யப்பட்ட வாக்காளரக்ளின் 
அ�காரப்�ரவ் பட்�யல் இ�; வாக்காளரின் வாக்�ச�்ட்ைடப் ெப�ம் த��ையச ்
சரிபாரக்்க இ� பயன்ப��ற� மற்�ம் இரட்ைட வாக்களிப்ைபத் த�க்க வாக்காளர ்
வரலாற்ைற உண்ைமயான ேநரத்�ல் ைகப்பற்��ற�. எலக்ட்ரானிக் ேபால்�க்�கைள 
வாக்களிப்� �ைற�டன் இைணக்க ��யா� மற்�ம் அவற்�ல் ெதாடரச்�்யான 
ெசயல்பா�கைள வழங்�வதற்கான ேபக்-கப் பவர ்இ�க்க ேவண்�ம். 

1. ஒ� எலக்ட்ரானிக் ேபால்�க், �ைறந்தபடச்ம், �ன்வ�ம் வாக்காளர ்ப��த் 
தர�கள் அைனத்ைத�ம் ெகாண்��க்க ேவண்�ம்: ெபயர,் �கவரி, மாவட்டம்/ 
ெதா��, கட்� ��ப்பம், வாக்காளர ்நிைல, வாக்காள�க்� அஞ்சல்-�லம் 
வாக்களிக்�ம் வாக்�ச�்ட்� வழங்கப்பட்டதா, அஞ்சல்-�லம் வாக்களித்த 
வாக்�ச�்ட்� ேதரத்ல் அ�காரியால் ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்டதாக ப�� 
ெசய்யப்பட்டதா இல்ைலயா, ேம�ம், வாக்காளரின் அைடயாளம் சரிபாரக்்கப்பட 
ேவண்�மா (ஃெபடரல் ேதரத்�ல் �தல் �ைறயாக வாக்களிப்பவ�க்� மட்�ம் 
ெபா�ந்�ம்). 

2. ஒ� எலக்ட்ரானிக் ேபால்�க்�ல் �ன்வ�ம் வாக்காளர ்ப�� தர� 
இ�க்கக்�டா�: ஓட்�நர ்உரிம எண் அல்ல� ச�க பா�காப்� எண்�க்கான 
ஏேத�ம் ��ப்�. 

(California ேதரத்ல் ���� §2183) 
அவசரநிைல வாக்�ச�்ட்� 
வழங்கல் 

எ�ரப்ாராத ேநாய், ம�த்�வ ைமயத்�ல் அைடபட்� இ�ப்ப�, �ைறபா�கள் 
இ�ப்ப� அல்ல� �பத்�க்கள் காரணமாக காயப்பட்�ள்ள� ேபான்ற ம�த்�வ 
அவசரநிைலகள் காரணமாக உடல் ரீ�யாக வர��யாத ஒ� வாக்காளைர 
வாக்களிக்க அ�ம�க்க இந்த வைக ேசைவ �தன்ைமயாக �ைடக்�ற�. 
அவசரநிைல வாக்�ச�்ட்� வழங்�ம் �ைறைய வழங்�ம் 38 மாநிலங்களில் California-
�ம் ஒன்றா�ம்.  
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
நகல் வாக்�ச�்ட்� ஒ� ��ப்�ட்ட ெமா��ல் ெமா�ெபயரக்்கப்பட்ட (பாரக்்க�ம் மா�ரி 

வாக்�ச�்ட்ைட) அல்ல� பாரை்வ ேகாளா� உள்ளவரக்�க்காக ெபரிய உைர�டன் 
அச�்டப்பட்டைவ ேபான்ற வ�வங்களில் �ைடக்கக்��ய அச�்டப்பட்ட 
வாக்�ச�்ட்�ன் �ர�. வாக்காளரக்ள் அஞ்சல் �லம் ஒ� நகல் வாக்�ச�்ட்ைடப் ெபற 
ேகாரலாம். நகல் வாக்�ச�்ட்� அ�காரப்�ரவ் வாக்�ச�்ட்� அல்ல, மற்�ம் அைத 
வாக்களிப்� அைமப்� �லம் அட்டவைணப்ப�த்த ��யா�. வாக்காளரக்ள் தங்கள் 
அ�காரப்�ரவ் வாக்�ச�்ட்ைட �ரத்்� ெசய்ய உத�வதற்காக நகல் வாக்�ச�்ட்ைடப் 
பயன்ப�த்தலாம்.  

அெமரிக்கா வாக்களிக்க 
உத�ம் சட்டம் (HAVA)  

நாட்�ன் வாக்களிப்� ெசயல்�ைறகைள ந�னமயமாக்க மற்�ம் �ர�்�த்த 
உத�வதற்காக 2002 இல் காங்�ரஸால் நிைறேவற்றப்பட்ட�, அெமரிக்கா வாக்களிக்க 
உத�ம் சட்டம் (HAVA) ேதரத்ல் நிரவ்ாகத்�ன் பல �க்�ய �ைறகளில் மாநிலங்கள் 
�ன்பற்ற ேவண்�ய ��ய கட்டாயமான �ைறந்தபடச் தரங்கைள உ�வாக்��ற�. 
இந்த சட்டம் இந்த ��ய தரங்கைள �ரத்்� ெசய்ய, வாக்களப்� அைமப்�கைள மாற்ற, 
மற்�ம் ேதரத்ல் நிரவ்ாகத்ைத ேமம்ப�தத் உதவ மாநிலங்க�க்� நி�கைள 
வழங்��ற�. HAVA  �ன் ேதைவப்ப� �ன்வ�ம் �ட்டங்கள் மற்�ம் நைட�ைறகைள 
மாநிலங்கள் ெசயல்ப�த்த ேவண்�ம்: 

1. தற்கா�க வாக்களிப்� 
2. வாக்களிப்� தகவல் 
3. ��ப்�க்கப்பட்ட மற்�ம் ேமம்ப�த்தப்பட்ட வாக்� உபகரணங்கள் 
4. மாநிலம் த��ய வாக்காளர ்ப�� தர�த்தளங்கள் 
5. வாக்காளர ்அைடயாள நைட�ைறகள் 
6. நிரவ்ாக �கார ்நைட�ைறகள் 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
ெசய�ல் இல்லாத வாக்காளர ் க�ண்ட்� �ன்வ�வைத ெபற்��ந்தால் ஒ� வாக்காளர ்ெசய�ல் இல்லாததாக 

க�தப்படலாம்: அேத க�ண்ட்�க்�ள் �ன்ேனாக்� அ�ப்�ம் �கவரி இல்லாமல் 
��ம்�வந்த ெர�ெடன்� உ��ப்ப�த்தல் அஞ்சல், அல்ல�, அெமரிக்கா அஞ்சல் 
ேசைவ ேத�ய �கவரி மாற்ற (NCOA) தர�த்தளத்�ன் �லம் ெபறப்பட்ட தகவல் 
வாக்காளர ்க�ண்ட்�ைய �ட்� ெவளி�ல் நகரந்்��ட்டைத ��க்�ற�. இந்த 
வாக்காளர், வாக்காளர் பட்�யலில் இ�ப்பார் ஆனால் எந்தெவா� வாக்கள�ப்�ப் 
ெபா�ட்கைள�ம் ெபறமாட்டார். ேம�ம், ெதாடரச்�்யாக இரண்� ஃெபடரல் ெபா�த் 
ேதரத்ல்களில் வாக்களிக்காத ெசய�ல் இல்லாத வாக்காளரக்ள் ரத்� 
ெசய்யப்ப�வாரக்ள். ஒ� ெசய�ல் இல்லாத வாக்காளர ்�கவரி உ��ப்ப�த்தல் 
கார�்க்� ப�லளிப்பதற்காக, அேத �கவரிையக் ��க்�ம் ம��ல் ைகெய�த்�ட்� 
அல்ல� ��ய வாக்காளர் ப�� �ண்ணப்பத்ைத �ரத்்� ெசய்வதன் �லம் 
வாக்களிக்க �ண்�ம் த�� ெப�வார.்  

ெமா� அ�கல் 
ஆேலாசைனக் க�ட்� 
(LAAC) 

வாக்காளர ்ப�வாள�க்� (ROV) �ைறவான ஆங்�ல அ��ள்ள வாக்காளரக்�க்� 
ேதரத்ல் ெசயல்�ைறைய அ��வ� ெதாடரப்ான �ஷயங்களில் ஆேலாசைன 
வழங்�வதற்காக, ெமா� அ�கல் ஆேலாசைனக் க�ட்� (LAAC) அைமக்கப்பட்ட�. 
இந்த க�ட்��ல் உள்ளவரக்ள் ெமா� ��பான்ைம ச�கங்களின் �ர�நி�களாக 
இ�ப்பாரக்ள் மற்�ம் அவரக்ள் ெமா� அ�க�ல் அ�பவரீ�யாக சா�த்தவரக்ளாக, 
எளிய ெமா� �ைறகைளப் பயன்ப�த்� வாக்காளரக்�க்� ேதரத்ல் ெபா�டக்ைள 
வழங்க அல்ல� வாக்காளரக்ள் அ�� �ரி�ற மா�ரி �ளக்�ம் ேவ� எளிதான �ைற 
அவரக்�க்� ெதரிந்��க்கேவண்�ம், மற்�ம்/அல்ல� அவர ்நகரத் ேதரத்ல் 
அ�காரியாக அல்ல� அவர� �ர�நி�யாக இ�க்கேவண்�ம் ஆேலாசைன 
வழங்�பவரக்ளாக பணியாற்�ம் க�ட்��ன் பரிந்�ைரகைள ROV ஆேலா�த்� 
மற்�ம் அவற்ைற க��வார.் 
(California ேதரத்ல் ���� §4005) 

ெமா� ��பான்ைம ச�கம் ஃெபடரல் வாக்�ரிைமச ்சட்டத்�ன் �ழ் ேசைவ ெசய்ய ேதைவப்ப�ம் ஒ� ெமா�ையப் 
ேப�ம் மக்களின் ��. வாக்காளரின் ேதர்� சட்டம் (VCA) ெதாடரப்ான சட்டத்�ல் 
��வ�மாக ெமா� ��பான்ைம ச�கங்கள் ெதாடரப்ான ெபா�டக்ள், வாக்களிப்� 
உத� மற்�ம் �ற நடவ�க்ைககள் ��ப்�டப்பட்�ள்ளன. 
(வாக்களிப்� உரிைமச ்சட்டத்�ன் ெமா� ��பான்ைம ஏற்பா�கள்) 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
அஞ்சல் வாக்�ச�்ட்� ெதா�� வாக்�சச்ாவ� மா�ரி�ன் �ழ், ேதரத்�க்� 88 நாடக்�க்� �ன்னர,் 250 அல்ல� 

அதற்�ம் �ைறவான நபரக்ேள வாக்களிக்க ப��ெசய்�ள்ள ெதா��ைய, "அஞ்சல் 
வாக்�ச ்�ட்� ெதா��யாக" ஒ�க்கலாம், மற்�ம் ேதரத்ல் அ�காரி ஒவ்ெவா� 
வாக்காள�க்�ம் அஞ்சல்-�லம்-வாக்களிக்�ம் வாக்�ச�்ட்ைட �ண்ணப்�க்க 
ேதைவ�ல்லாமேல வழங்கலாம். 

கட்�ப்ப�த்த உத�ம் சாதனம் வாக்களிப்ப�ல் உள்ள தைடகைள �ைறக்க வாக்களிக்�ம் இடத்�ற்� ெசல்வதற்கான 
அ�கைல ேமம்ப�த்த பயன்ப�ம் ெபா�டக்ள் மற்�ம் சப்ைளகள். ேதைவப்ப�ம் 
க��களாக இ�ப்பைவ: ��தல் அல்ல� தற்கா�க �ளக்�கள்; நிற்க ��யாத 
மக்க�க்காக ��தல் நாற்கா�கள்; அங்� வர வ�ையக் காட்�ம் அைடயாளக் 
��கள்; அைடப்�கைள மைறக்க அல்ல� வா�ல்கைள சரியாக்க ஆப்�கள், 
வைள�கள் அல்ல� ரப்பர ்பாய்கள்; கத�கைள �றந்ேத ைவக்க கத�த்த�ப்�கள்; 
அ�கக்��ய பாரக்்�ங்ைக ��க்க ஆரஞ்� �ம்�கள்; மற்�ம் ��யாதவரக்�க்காக 
��ேயார (curbside) வாக்களிப்� வச�ைய வழங்�வதற்கான அ��ப்� அைமப்�. 

ெமாைபல் வாக்� ைமயம் வாக்காளர ்ப�வாளரால் (ROV) நிரவ்�க்கப்ப�ம் ஒ� ெமாைபல் இயக்கம், ஒ� வாக்� 
ைமயமாக அேத அள�ேகால்கைள �ரத்்�ெசய்�, மற்�ம் அேத ேசைவகைள 
வழங்��ற�. 

ேத�ய �கவரி மாற்றம் 
(NCOA) 

�கவரி மா�யைத அேமரிக்க அஞ்சல் ேசைவ�ல் தாக்கல் ெசய்த தனிநபரக்ள் மற்�ம் 
��ம்பங்களின் ெபயரக்ள் மற்�ம் �கவரிகள் அடங்�ய தகவல் அல்ல� தர�. 
(California ேதரத்ல் ���� §2222) 

ஆப்�கல் ஸ்ேகனர ் காலாவ�யான வாக்களிப்� ெம�ன். 
நீங்கள் ேபாட்��க்�ம் ��கைள ஆப்�கல் �ைற�ல் ஸ்ேகன் ெசய்� வாக்�ச�்ட்ைட 
ெச��ம்ேபாேத �ன்ன� �ைற�ல் வாக்�கைள எண்�ம் கா�த-
அ�ப்பைட�லான வாக்களிப்� ெம�ன் 

வாக்ெக�ப்� ெதா�லாளர ் காலாவ�யான ெசால்�யல். 
பாரக்்க�ம் ேதரத்ல் அ�காரிைய. 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
வாக்�ச ்சாவ� மா�ரி ROV எந்த தற்ேபாைதய மா�ரி���ந்� மா��றாேரா 

California ேதரத்ல் ���ட்�ன் ெபா� ஏற்பா�களின் �ழ் நைடெப�ம் ேதரத்ல்களின் 
வ��ைற மற்�ம் நிரவ்ாகத்ைதக் ��க்கப் பயன்ப�த்தப்ப�ம் ெசால்.. ��ப்பாக 1,000 
க்�ம் அ�கமான வாக்காளரக்ள் இல்லாத ெதா��களில் "அ��டத்�ன்-
அ�ப்பைட�ல்" ஒ�க்கப்பட்ட வாக்�ச ்சாவ�கைளப் ெபரி�ம் பயன்ப�த்��ற� 
மற்�ம் அஞ்ச�ல் வாக்�ச�்ட்ைடப் ெபறக் ேகா�ம் வாக்காளரக்�க்� அஞ்சல் �லம் 
வாக்களிப்� அைமப்�ம் ��தலாக வழங்கப்ப��ற�.  

ேநரம்ைற �த்தமாக்கம் ெசய�ல் இல்லாத அல்ல� ரத்� ெசய்யப்பட்ட ேகாப்�ற்� நகரத்்தப்ப�வைதத் த�க்க 
வாக்காளர ்நடவ�க்ைக எ�க்க ேவண்�ய ஒ� நைட�ைற, ெசய�ல் உள்ள 
வாக்காளராக இ�க்க ��ம்�வைதக் ��க்�ம் அஞ்சலட்ைடைய ��ப்� அ�ப்�வ� 
ேபான்றைவ. 
(California ேதரத்ல் ���� §§2220 & 2191) 

ெதா�� California ேதரத்ல் ���ட்�ன் 12 வ� �ரி�ன் அத்�யாயம் 3-ற்� இணங்க ( § 12200-
��ந்� ெதாடங்�) வாக்காளரக்ளால் உ�வாக்கப்பட்ட ஒ� க�ண்ட்�க்�ள் அல்ல� 
அர�யல் அ�கார எல்ைலக்�ள் உள்ள ஒ� ���யல் ப��. “வாக்�ச ்சாவ� மா�ரி” 
ேதரத்�ல், ஒேர ெதா���ல் உள்ள அைனத்� வாக்காளரக்�ம் ஒேர வாக்�ச ்
சாவ�க்� ஒ�க்கப்ப��றாரக்ள். “வாக்களிப்� ைமய மா�ரி” ேதரத்�ல், வாக்காளரக்ள் 
க�ண்ட்��ல் எந்த ெதா���ல் இ�ந்தா�ம், அவரக்ளால் க�ண்ட்�க்�ள் உள்ள எந்த 
வாக்� ைமயத�்�ம் வாக்களிக்க ���ம் ROV தற்ேபா� “வாக்�ச ்சாவ� மா�ரி�ல்” 
இ�ந்� “வாக்களிப்� ைமய மா�ரி” க்� மா�க்ெகாண்��க்�ற�. 

ெதா�� ேபார�் California ேதரத்ல் ���ட்டால் பயன்ப�த்தப்ப�ம் ��ப்�ட்ட ெசால். Santa Clara 
க�ண்ட்�ையப் ெபா�த்தவைர, எந்த ேதரத்��ம் ஒவ்ெவா� ெதா����ம் ேதரத்ல் 
அ�காரிகளாக பணியாற்ற நிய�க்கப்பட்ட நபரக்ேள அந்த ெதா�� மற்�ம் வாக்�ச ்
சாவ�க்கான ெதா�� ேபார�்ல் இ�ப்பாரக்ள். ஆங்�ல ெமா�ையப் ப�க்கேவா 
எ�தேவா ��யாத ஒ�வ�க்� எந்தெவா� ெதா�� ேபார�்ன் உ�ப்�னராக�ம் 
ெசயல்ப�ம் த�� �ைடயா� ேதரத்ல் ெதா�� அள�ன் அ�ப்பைட�ல் ேதரத்ல் 
அ�காரி �லம் ெதா�� ேபார�்ன் �ட்டைம� �ரம்ானிக்கப்ப�ம். ெதா�� ேபார�்ல் 
�ைறந்தபடச்ம் ஒ� இன்ஸ்ெபக்டர ்மற்�ம் இரண்� �ளாரக்்�கள் இ�க்க ேவண்�ம். 
(பாரக்்க�ம் ேதரத்ல் அ�காரிைய) 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
ேதரத்�க்� �ந்ைதய 
அ�க்ைககள் 

ஒ� கட்�ப்ப�த்தப்பட்ட க�ட�்�ல் உள்ள ேவட்பாளரக்ள் அல்ல� அ�வலக பத� 
வ�ப்பவரிடம் இ�ந்� அல்ல� ஒ� காலண்டர ்ஆண்�ல் அ�வலக பத��ல் 
ேதரந்்ெத�க்கப்ப�ம் அல்ல� அ�வலக பத��ல் இ�ப்பதன் (FPPC ப�வம் 460) 
ெதாடரப்ாக, ஒ� காலண்டர ்ஆண்�ல் $2,000 அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட ெதாைகைய 
�ரட்�ய அல்ல� ெசலவ�த்த ேவட்பாளரக்ளிடம் இ�ந்� இந்த அ�க்ைககள் 
ேதைவப்ப��ன்றன, ேதரத்�க்�-�ந்ைதய �தல் அ�க்ைககள் ேதரத்�க்� 40 
நாடக்�க்� �ன்ேப தாக்கல் ெசய்யப்பட ேவண்�ம் (ேதரத்�க்� 45 நாடக்�க்� �ன்� 
��வைட�ம் காலத்�ற்�). ேதரத்�க்�-�ந்ைதய இரண்டாவ� அ�க்ைககள் 
ேதரத்�க்� 12 நாடக்�க்� �ன்ேப தாக்கல் ெசய்யப்பட ேவண்�ம் (ேதரத்�க்� 17 
நாடக்�க்� �ன்� ��வைட�ம் காலத்�ற்�). 
(California அர� ���� §§84200.5, 84200.7, & 84200.8) 

தற்கா�க வாக்�ச�்ட்� வாக்களிக்�ம் த��ைய உடன�யாக �ரம்ானிக்க ��யாதவராக அல்ல� நிபந்தைன 
வாக்காளராக உள்ள வாக்காள�க்� வழங்கப்ப�ம் வாக்�ச�்ட்ைடக் ��க்கப் 
பயன்ப�த்தப்ப�ம் ஒ� ெசால். இந்த வாக்�ச�்ட்� “தற்கா�கமாக” நிைற� 
ெசய்யப்பட்�, இளஞ்�வப்� உைற ஒன்�ல் �ல் ெசய்யப்பட்�, �றக்கப்பட்� 
எண்ணப்ப�வதற்� �ன்� வாக்காளர ்ப�வாளர ்(ROV) அ�வலகத்�ல் 
சரிபாரக்்கப்ப��ற�. 
(California ேதரத்ல் ���� §§4005 & 4310) 

ெபா� க�த்�ைர காலம் வைர�, ��த்தப்பட்ட வைர�, இ��யான, மற்�ம் ேதைவப்பட்டால், ��த்தப்பட்ட 
இ��த் ேதரத்ல் நிர்வாகத் �ட்டம் (EAP) ��த்� க�த்�ைர ெதரி�க்க 
ெபா�மக்க�க்� சட்டரீ�யாக வழங்கப்ப�ம் ப�னான்� நாள் காலக்ெக�. 

ெபா� ஆேலாசைனக் �ட்டம் ேதரத்ல் நிர்வாகத் �ட்டத்ைத (EAP) உ�வாக்க, ெபா�மக்களின் உள்ளீட்ைடப் 
ெப�வதற்காக வாக்காளர ்ப�வாளர ்�லம் சட்டப்�ரவ்மாகக் கவனிக்கப்பட்�, 
ெவளி�டப்பட்� மற்�ம் நடத்தப்ப�ம் ெபா� �ட்டங்கள்  

ெபா� �சாரைண �ட்ட�டப்பட்ட அரசாங்க நடவ�க்ைக ��த்த உண்ைமகைள ெபா�மக்கள் ேகட்� 
மற்�ம் அ� ��த்� தங்கள் க�த்�க்கைள ெதரி�க்�ன்ற ஒ� அ�காரப்�ரவ் 
�ட்டம். 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
ெபா� ேசைவ அ��ப்� (PSA) ஒ� ச�கப் �ரச�்ைனையப் பற்�ய ��ப்�ணரை்வ ஏற்ப�த்த மற்�ம் 

ெபா�மக்களின் மனப்பான்ைம மற்�ம் நடத்ைத ஆ�யவற்ைற மாற்�வதற்கான 
ேநாக்கத்�டன், ெபா� நலனில் கட்டணம் இன்� பரப்பப்ப�ம் ஒ� ெசய்�. 

வாக்காளர ்ப�வாளர ்(ROV) Santa Clara க�ண்ட்��ல் வாக்காளர ்ப�� மற்�ம் ேதரத்ல்கைள நிரவ்�க்�ம் 
ெபா�ப்�ள்ள ஒ� �ைற. 

ெதாைலநிைல���ந்� 
அ�கக்��ய அஞ்சல்-�லம் 
வாக்களிப்� (RAVBM) 

மாற்�த்�றனாளிகளாக உள்ள அல்ல� இரா�வ அல்ல� ெவளிநாட்� 
வாக்காள�க்காக எலக்�ரானிக் அஞ்சல்-�லம்-வாக்களிக்�ம் வாக்�ச�்ட்ைட 
��க்�ம் ஒேர ேநாக்கத்�ற்காக பயன்ப�த்தப்ப�ம் ஒ� அைமப்� மற்�ம் அதன் 
ெமன்ெபா�ள், அவரக்ள் கா�தத்�ல் அளிதத் வாக்�ன் ரிகாரை்ட ேதரத்ல் 
அ�காரி�டம் சமரப்்�ப்பதற்காக அச�்�வாரக்ள். ெதாைலநிைல���ந்� 
அ�கக்��ய அஞ்சல்-�லம் வாக்களிப்� அைமப்பான�, ெதாைலநிைலயாக 
அ�கக்��ய 'அஞ்சல் �லம் வாக்களித்தல்' அைமப்பான� ஒ�ேபா�ம் 
வாக்களிக்�ம் அைமப்�டன் எப்ேபா�ம் இைணக்கப்பட்��க்கா�.  
(California ேதரத்ல் ���� §3016.5) 

மாற்� வாக்�ச�்ட்� �ன்வ�ம் எந்த �ழ்நிைல��ம் வாக்காள�க்� வழங்கப்ப�ம் வாக்�ச�்ட்�: 
வாக்�ச�்ட்� �ைடக்க�ல்ைல, ெதாைலந்��ட்ட�, ஒ� �ைழ�டன் 
��க்கப்பட்�ள்ள�, அல்ல� ேவ� ெமா� அல்ல� வ�வத்�ல் ேகாரப்பட்ட�. 
வாக்காள�க்� இரண்டாவ� அல்ல� மாற்� வாக்�ச�்ட்ைட வழங்�ய�டேன, 
வழங்கப்பட்ட �தல் வாக்�ச�்ட்� ேதரத்ல் தகவல் ேமலாண்ைம அைமப்�ல் (EIMS) 
ரத்� ெசய்யப்ப��ற�, இ� இரட்ைட வாக்களிப்ைபத் த�க்�ம் 
(California ேதரத்ல் ���� §4005) 

ேராஸ்டர ்��காட்� ேதரத்�ல் வாக்களிக்க த���ள்ள வாக்காளரக்ளின் அ�காரப்�ரவ் பட்�யல், இ� 
கா�த அல்ல� �ன்ன� வ�வத்�ல் இ�க்கலாம். ேதரத்�ல் ஒ� �ைற வாக்களித்� 
வாக்காளரால் ைகெய�த்�டப்பட்ட அல்ல� ேதரத்ல் அ�காரியால் ��க்கப்பட்ட 
வாக்காளரக்ளின் அ�காரப்�ரவ் ��காட்�யாக இந்த ேராஸ்டர ்இ�க்�ம். இ��ம் 
வாக்காளர் ��காட்��ம் சமமான�ல்ைல 
(California ேதரத்ல் ���� §14109) 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
மா�ரி வாக்�ச�்ட்� ஒவ்ெவா� ேதரத்�க்காக�ம் தயாரிக்கப்பட்டக�ண்ட்� வாக்காளர் தகவல் 

வ�காட்��ன் (CVIG) உள்ேள இ�க்�ம். மாநில சட்டத்�ன் �ழ் ேசரக்்கப்பட 
ேவண்�ய�, மா�ரி வாக்�ச�்ட்� என்ப� ெப�மள�ல் அ�காரப்�ரவ் 
வாக்�ச�்ட்�ன் நகலாக உள்ள�; இ�ப்��ம், அ�காரப்�ரவ் வாக்�ச�்ட்�டன் 
ஒப்��ைக�ல், மா�ரி வாக்�ச�்ட்டான� அேத அள�ேலா அல்ல� அேத தாளிேலா 
அச�்டப்பட�ல்ைல, ேம�ம் ��தல் இைடெவளிையக் ெகாண்�ள்ள�, இைவ 
அைனத்�ம் வாக்� அட்டவைண �ைற �லம் அைத ப�க்க ��யாததாக 
ெசய்�ன்றன. ெமா�ெபயரக்்கப்பட்ட ப�ப்�கள் Santa Clara க�ண்ட்��ல் �ன்வ�ம் 
ெமா�களில் �ைடக்�ன்றன: ஸ்பானிஷ், �ன, டாக்லாக் மற்�ம் �யட்நா�ய. 
(California ேதரத்ல் ���� §13303) 

பா�காப்பான வாக்�ச�்ட்� 
கன்ெடய்னர ்/ பரிமாற்ற 
சாதனம் 

�ட்டக்��ய மற்�ம் பா�காப்பான கன்ெடய்னர ்ஒ� �ராப்-பாக்ஸ் உள்ேள 
ைவக்கப்ப��ற� அல்ல� தனித்� நிற்�ம் கன்ெடய்னராக இ�க்�ற�. ஒ� �ராப்-
பாக்�ன் உள்ேள ஒ� பா�காப்பான வாக்�ச�்ட்� கன்ெடய்னர ்
பயன்ப�த்தப்பட்டால், வாக்�ச�்ட்�கள் ேநர�யாக அந்த கன்ெடய்ன�க்�ள் 
ேபாடப்ப�ம். அைனத்� �ராப்-பாக்ஸ்க�க்�ம் பா�காப்பான வாக்�ச�்ட்� 
கன்ெடய்னர ்ேதைவ�ல்ைல. 

அைர��� அ�காரப்�ரவ் 
���கள் 

வாக்�ச�்ட்�கைள ேசகரிக்�ம், ெசயல்ப�த்�ம் மற்�ம் ஒத்�ைசக்�ம் ெசயல் 
மற்�ம், மாநில அல்ல� மாநிலம் த��ய ேதரத்ல் �ஷயத்�ல், ���கைள ேதரத்ல் 
இரவன்ேற மாநில ெசயலாளரிடம் அ��க்�ம் ெபா� ெசயல்�ைற. அைர��� 
அ�காரப்�ரவ் ேகன்வா�ல் அஞ்சல்-�லம்-வாக்களிக்�ம் வாக்�ச�்ட்�மற்�ம் 
தற்கா�க வாக்�ச�்ட்� வாக்�களின் �ட்டல்களில் �ல, அல்ல� அைனத்�ம் 
ேசரக்்கப்படலாம். 

ஊ�ய�டன் உள்ள �ராப்-
பாக்ஸ் 

�ராப்-பாக்ஸ் உள்ள இடம், நகரம் அல்ல� க�ண்ட்��ல் ஊ�யராக ேவைல ெசய்�ம் 
ஒ� நபர ்அல்ல� இதற்காக ைவத்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் ஒ� தற்கா�க பணியாளர ்
அல்ல� தன்னாரவ்லரின் ேநர� கண்காணிப்�ன்�ழ் ைவக்கப்பட்��க்�ம் ஒ� �ராப்-
பாக்ஸ் அல்ல� பா�காப்பான வாக்�ச�்ட்� கன்ெடய்னர ்இ�. ஊ�ய�டன் உள்ள 
�ராப்-பாக்ைஸ ெபா�வாக 24 மணி ேநர�ம் பயன்ப�த்த ��யா�. 

ஊ�ய�டன் இல்லாத �ராப்-
பாக்ஸ் 

கண்காணிப்பதற்கான ேநர� நபரின் பாரை்வ�ல் இல்லாத பா�காப்பான �ராப்-
பாக்ஸ். 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
அஞ்சல்-�லம்-வாக்களிப்� 
(VBM) 

Santa Clara க�ண்ட்��ல் ப��ெசய்யப்பட்ட அைனத்� வாக்காளரக்�க்�ம் ேதரத்ல் 
ேத�யன்� வாக்களிக்க ெசல்வதற்�ப் ப�லாக அஞ்சல்-�லம்-வாக்களிப்� �லம் 
ேநரத்�ற்� �ன்ேப வாக்களிக்�ம் வாய்ப்ைப வழங்��ற�. அஞ்சல்-�லம்-
வாக்களிக்கப்ப�ம் வாக்�ச�்ட்�கைள ROV ெப�ம்ேபா�, ��ப்� அ�ப்பப்பட்ட 
உைற ��ள்ள ைகெய�த்�கள் ெதாடர�்ைடய வாக்காளர ்ப�� கார�்களில் உள்ள 
ைகெய�த்�க�டன் ஒப்�டப்ப��ன்றன. வாக்�ச�்ட்� �ன்னர ்உைற���ந்� 
�ரிக்கப்ப�ம், �ற� அ� ஒத்�ைசக்கப்ப�ம். 
(California ேதரத்ல் ���� §4005) 

 வாக்� ைமயம் இ�, ேதரத்ல்கைள நடத்தேவ நி�வப்பட்ட, வாக்காளரக்�க்� வாக்களிப்� 
ேசைவகைள வழங்க; அவரக்ளின் அஞ்சல் வாக்�ச�்ட்ைட ேபாட; வாக்களிக்க ப�� 
ெசய்ய; அல்ல� தற்கா�க, மாற்�, அல்ல� அ�கக்��ய வாக்�ச�்ட்�ல் 
வாக்களிப்பதற்காக உள்ள ஒ� இடம். பாரம்பரிய வாக்�ச ்சாவ�கைள �ட வாக்� 
ைமயங்களில் ெபரிய அள�ல் வச�கள் இ�க்�ம், மற்�ம் இங்ேக வாக்காளரக்�க்� 
உதவ ��தல் வாக்களிப்� சாதனங்கள் மற்�ம் ��தல் ேதரத்ல் அ�காரிகள் 
இ�ப்பாரக்ள், ேம�ம் இைவ�ம் வாக்�ச ்சாவ�க�க்� ெபா�ந்�ம் அேத 
���ைறக�க்� இணங்க ேவண்�ம். க�ண்ட்��ன் ஒ� வாக்காளர ்எந்தெவா� 
வாக்� ைமயத�்ற்�ம் ெசன்� வாக்களிக்கலாம். 
(California ேதரத்ல் ���� §§2170, 4005, & 4007) 

வாக்� ைமயத்�ன் மா�ரி வாக்காளர் ேதர்�ச ்சட்டத்�ன் �ழ் ேதரத்ல்கள் நடத்தப்ப�ம் �தத்�ன் நிரவ்ாக 
அைமப்ைபக் ��க்கப் பயன்ப�த்தப்ப�ம் ெசால். ெப�ம்பா�ம், இ� அைனத்�ேம 
அஞ்சல்-�லம்-வாக்களிப்பாக உள்ள ேதரத்�ம், ெபரிய இடமாக உள்ள வாக்�ச ்
சாவ�கைளப் பயன்ப�த்�ம் வாக்� ைமயங்கள் என்ப�ம், �ட்டாக இ�ப்ப� 
(California ேதரத்ல் ���� §14428) 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
VoteCal �ன்� CalVoter என்� அைழக்கப்பட்ட�. 

அெமரிக்கா வாக்களிக்க உத�ம் சட்டம் (HAVA) �லம் கட்டாயமாக்கப்பட்ட VoteCal 
என்ப� மாநில ெசயலாளர ்�லம் உ�வாக்கப்பட்� நிரவ்�க்கப்ப�ம் 
ைமயப்ப�த்தப்பட்ட மாநிலம் த��ய வாக்காளர ்ப�� தர�த்தளமா�ம். 
மாநிலத்�ல் உள்ள ஒவ்ெவா� க�ண்ட்��ம் கணினி�டன் இைணக்கப்பட்�ள்ள�, 
ேம�ம் நகல் ப��கள் அல்ல� வாக்காளரக்ைள வாக்களிப்பைதத் த�க்�ம் 
எந்தெவா� ��ப்�த்தல்கைள�ம் சரிபாரக்்க இைதப் பயன்ப�த்தலாம். VoteCal 
க�ண்��ன்ேதரத்ல் தகவல் ேமலாண்ைம அைமப்� (EIMS) மற்�ம் ��த்தங்கள் 
மற்�ம் ம�வாழ்�த் �ைற, ெபா� �காதாரத் �ைற மற்�ம் ேமாட்டார ்வாகனத் �ைற 
ேபான்ற �ற மாநில அைமப்�க�டன் ேசரந்்� ெசயலாற்� மற்றஉம் தகவல்கைளப் 
பரிமா�க்ெகாள்�ற�.  
(2002-இன் அெமரிக்கா வாக்களிக்க உத�ம் சட்டம்) 

வாக்காளர ்ெசயல் ேகாரிக்ைக 
ப�வம் (VARF) 

�ன்வ�வைத ெசய்ய “ப��ெசய்யப்பட்ட” Santa Clara க�ண்ட்� வாக்காளரக்�க்கான 
ப�வம்:  

1. �கவரி அல்ல� அஞ்சல் �கவரிைய மாற்ற (Santa Clara க�ண்ட்�க்�ள் 
நகரந்்தால்)  

2. ெமா� ��ப்பத்ைத மாற்ற (ஆங்�லம், �ன, ஸ்பானிஷ், டகலாக், �யட்நா�ய, 
இந்�, ஜப்பானிய, ெகமர ்மற்�ம் ெகாரிய) 

3. ஃேபக்ஸ் �லம் வாக்�ச ்ெச�த்தக் ேகா�தல் 
      4.   நிரந்தர அஞ்சல் �லம் வாக்� ெச�த்�ம் நிைலைய மாற்�தல் 
      5.   ப��த் தகவல்களில் உள்ள எ�த்�ப்�ைழகள் அல்ல� �ற �ைழகைளச ் 
            சரிெசய்தல்  
      6.   அஞ்சல் �லம் க�ண்ட்� வாக்காளர ்தகவல் ைகேயட்ைடப் ெப�வ�ல் இ�ந்�  
            �ல�தல்  
       7.   வாக்காளர ்ப�ைவ நீக்�தல்  
       8.   ��ம்பத்�ல் அல்ல� உற�களில் மரணமைடந்தவரின் வாக்காளர ்ப�ைவ  
             ரத்�ெசய்தல்  
  (California ேதரத்ல் ���� §§2150 - 2168) 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
வாக்காளர ்கல்� மற்�ம் 
அ�ட்ரீச ்�ட்டணி (VEOC) 

அ�ட்ரீச ்மற்�ம் ஈ�ப�த்�வதன் �லம் க�ண்ட்��ல் கல்� வாய்ப்�கைள 
ேமம்ப�த்�வ� மற்�ம் வாக்காளர ்பங்களிப்ைப அ�கரிப்ப� ெதாடரப்ாக, வாக்காளர ்
ப�வாள�க்� (ROV) ஆேலாசைன மற்�ம் பரிந்�ைரகைள வழங்��ற�. �ட்டணி�ல் 
இ�க்�ம் தனிநபரக்ள் மற்�ம் ச�க அைமப்�களின் �ர�நி�கள் கல்� மற்�ம் 
அ�ட்ரீச ்�ட்டங்களில் அ�பவரீ�யாக சா�த்தவரக்ளாக அல்ல� நகரத் ேதரத்ல் 
அ�காரியாக இ�ப்பாரக்ள். ROV க்� ஆேலாசைன த�ம் நிைல�ல் �ட்டணி 
ெசயல்ப�ம். 

வாக்காளர ்கல்� மற்�ம் 
அ�ட்ரீச ்�ட்டம் 

இ� க�ண்ட்��ன் உள்�ரின் ேதரத்ல் நிர்வாகத் �ட்டத்�ல் (EAP) ேசரக்்கப்பட 
ேதைவ மற்�ம் இ� மாநில ெசயலாளரால் அங்�கரிக்கப்பட ேவண்�ம். இந்தத் �ட்டம், 
வாக்காளர் ேதர்�ச ்சட்டத்�ல் (VCA) கல்� மற்�ம் அ�ட்ரீச ்ெதாடரப்ாக 
��ப்�டப்பட்ட ��கைள க�ண்ட்� ேதரத்ல் அ�காரி �ன்பற்�ம் �தத்ைத �வரிக்க 
ேவண்�ம், இ�ல் ��ய வாக்களிப்� �ைற மற்�ம் அதற்காக எ�தப்பட்ட ெபா�டக்ள் 
மற்�ம் ெதாைலேப� �லம் உத� �ைடப்ப� பற்� ெதரியப்ப�த்த ஊடகங்கள், ச�க 
ஊடகங்கள், ெபா�க் கல்� �ட்டங்கள் மற்�ம் ேநர� வாக்காளர ்ெதாடர�்கள் 
ஆ�யவற்ைற பயன்ப�த்�வ�ம் அடங்�ம்.  

வாக்காளர ்கல்� பட்டைற ேதரத்ல் நிரவ்�க்கப்ப�ம் ��ய வ� ��த்� வாக்காளரக்�க்� ெதரி�க்�ம் 
இலக்�டன், க�ண்ட்� ேதரத்ல் அ�காரி �ைறந்த� இரண்� வாக்காளர ்கல்� 
பட்டைறகைள நடத்த ேவண்�ம். ��ப்�ட்ட இலக்� பட்டைறகளில் இ�ெமா� 
வாக்காளர ்கல்� பட்டைறகள் ேசரக்்கப்படேவண்�ம் (க�ண்ட்��ல் ேதைவப்ப�ம் 
ஒவ்ெவா� ெமா�க்�ம் �ைறந்த� ஒன்�) மற்�ம் மாற்�த்�றனாளிகளாக உள்ள 
த��யான வாக்காளரக்ளின் அ�கல் மற்�ம் பங்ேகற்ைப அ�கரிக்க ேதைவப்ப�ம் 
பட்டைறக�ம் இ�க்க ேவண்�ம்.  

வாக்காளர ்அ�ட்ரீச ் வாக்களிப்� ெசயல்�ைற பற்� தனிப்பட்ட �ைற�ல் அல்ல� �ன்ன� �ைற�ல் 
தகவல்கைள ��ரமாக பரப்�தல். 

வாக்காளர ்ப�� 
�ண்ணப்பம் 

பாரக்்க�ம் ப��க்கான �ரமாணப் பத்�ரம் 
(California ேதரத்ல் ���� §2188) 

வாக்காளர ்ப�� கார�் பாரக்்க�ம் ப��க்கான �ரமாணப் பத்�ரம் 
(California ேதரத்ல் ���� §2158) 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
வாக்காளர ்ப�� ப�வம் பாரக்்க�ம் ப��க்கான �ரமாணப் பத்�ரம் 

(California ேதரத்ல் ���� §2162) 
வாக்காளர ்ெர�ெடன்� 
உ��ப்ப�த்தல் கார�் 

பரஸ்்ட்-�ளாஸ் �ன்ன�ப்பக்��ய அஞ்சல் �லம் அ�ப்பப்பட்ட வாக்காளர ்
ெர�ெடன்� உ��ப்ப�த்தல் கார�் (8D2 கார�்), இ� வாக்காளர ்�கவரிைய 
உ��ப்ப�த்தப் பயன்ப��ற�. இந்த கார�் வாக்காளர ்ப�� ேகாப்ைப 
நிரவ்�க்க�ம், �� மா�ய வாக்காளரக்ளின் �கவரிகைள உ��ப்ப�த்த�ம் சரி 
ெசய்ய�ம் பயன்ப�த்தப்ப��ற�.  
(California ேதரத்ல் ���� §§2191, 2220, & 2240 - 2231) 

வாக்காளர ்சரிபாரப்்� 
அைமப்� 

வாக்� ைமயத�்ல் வாக்காளர ்ப�� தரைவ உடன�யாக அ�க க�ண்ட்� ேதரத்ல் 
அ�காரிக�க்கான �ன்ன� அைமப்�. 
பாரக்்க�ம் எல்க்�ரானிக் ேபால்�க். 
(California ேதரத்ல் ���� §359.2) 

வாக்காளர ்ேதர�் சட்டம் (VCA) ஒ� ��ய California சட்டம் (SB450) , ெசேனட்டர ்ெபன் ஆலன் �லம் 
அ��கப்ப�த்தப்பட்� 2016 இல் நிைறேவற்றப்பட்ட�, இ� ஒ� ��ய மா�ரி�ன் �ழ் 
க�ண்ட்�கைள ேதரத்ல்கைள நடத்த அ�ம�ப்பதன் �லம் வாக்காளரக்�க்� அ�க 
ெந�ழ்�த்தன்ைமைய�ம் வச�ைய�ம் வழங்� ேதரத்ல்கைள ந�னமாக்���ம் 
இந்த ��ய ேதரத்ல் மா�ரியான� வாக்காளரக்ைள எவ்வா�, எப்ேபா�, எங்� 
வாக்களிக்க ேவண்�ம் என்பைத ேதர�் ெசய்ய அ�ம�ப்பதற்காக ெசய்வ�: 

1. ஒவ்ெவா� வாக்காள�க்�ம் ஒ� வாக்�ச�்ட்ைட அ�ப்��ற� 
2. ேநரில்-வந்� �ன்னதாகேவ வாக்களிப்பைத �ரிவாக்��ற� 
3. வாக்காளரக்ைள தங்கள் க�ண்ட்�க்�ள் உள்ள எந்த வாக்� ைமயத்��ம் 

வாக்களிக்க அ�ம�க்�ற� 
இந்தச ்சட்டம் �ல �ழ்நிைலகளில், க�ண்ட்�கைள அஞ்சல் �லம் ேதரத்ல்கைள 
நடத்த அ�ம�ப்பதன் �லம் வாக்காளரக்ளின் பங்களிப்ைப அ�கரிக்�ம் 
ேநாக்கத்ைத ெகாண்�ள்ள�. 
(California ேதரத்ல் ���� §§3017, 15320, & 4005 - 4008) 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
வாக்��ைற அ�கல் 
ஆேலாசைனக் க�ட்� (VAAC) 

மாற்�த்�றனாளி வாக்காளரக்�க்� ேதரத்�ல் அ�கைல ேமம்ப�த்�வ� 
ெதாடரப்ான �ஷயங்களில் வாக்காளர் ப�வாள�க்� (ROV) ஆேலாசைன 
வழங்�வதற்காக வாக்��ைற அ�கல் ஆேலாசைனக் க�ட்� (VAAC) நி�வப்பட்ட�, 
ேம�ம் இந்த க�ட்� வாக்களிப்� ைமயங்கைள அைமக்க மற்�ம் 
மாற்�த்�றனாளிகளாக, பாரை்வ �ைறபா�ள்ள, மற்�ம் ெச�டாக, அல்ல� 
ெச�ட்�த்தன்ைம உள்ள தனிநபர ்வாக்காளரக்�க்கான வாக்காளர ்ேசைவகைள�ம் 
அ�கைல�ம் ேமம்ப�த்�வதற்காக�ம் பரிந்�ைரப்பாரக்ள். இந்த க�ட்��ல் 
மாற்�த்�றனாளிகளாக உள்ள வாக்காளரக்ள் இ�ப்பாரக்ள், அவரக்ள் 
மாற்�த்�றனாளி வாக்காளரக்�க்கான அ�கல் ேதைவகளில் அ�பவரீ�யாக 
சா�த்தவரக்ளாக அல்ல� நகரத் ேதரத்ல் அ�காரியாக இ�ப்பாரக்ள். ஆேலாசைன 
த�ம் நிைல�ல் க�ட்� ெசயல்ப�ம். 

வாக்களிப்� சாதனம் வாக்�ச ்�ட்� கார�் அல்ல� கார�்க�டன் இைணந்� வாக்�ச�்ட்�ல் ��க்க, பஞ்ச ்
ெசய்ய அல்ல� ஸ்லாட்�ங் �லம் வாக்காளரின் ேதரை்வக் ��க்க பயன்ப�த்தப்ப�ம் 
எந்தெவா� சாதன�ம். 
(California ேதரத்ல் ���� �ரி� 19) 

வாக்களிப்� ெம�ன் ெதா���ன்ஆப்�கல் ஸ்ேகனர் மற்�ம் ேநர�யாக ரிகார்ட் ெசய்�ம் எலக்�ரானிக் 
(DRE) வாக்களிப்� �ைற உட்பட, ஆனால் இைவ மட்�மல்லாமல், வாக்காளர ்தன� 
வாக்�கைள உள்ளிடக்��ய எந்தெவா� �ன்ன� சாதன�ம், �ன்ன�ரீ�யாக 
அட்டவைணப்ப�த்� மற்�ம் கா�தத்�ல் அசச்�த்ேதா அல்ல� மற்ற உ��யான, 
மனிதரக்ளால் ப�க்கக்��ய ரிகார�்கைள வழங்��ற�, ேம�ம் ஒவ்ெவா� 
ேவட்பாள�க்�ம் மற்�ம் ஒவ்ெவா� நடவ�க்ைகக்� ஆதரவாக�ம் அல்ல� அதற்� 
எ�ராக�ம் அளிக்கப்பட்ட ெமாதத் வாக்�களின் எண்ணிக்ைகைய வழங்��ற�. 
(California ேதரத்ல் ���� �ரி� 19) 

வாக்களிப்� அைமப்� ஒ� ெமக்கானிக்கல், எலக்ட்ேரா ெமக்கானிக்கல், அல்ல� எலக்ட்ரானிக் அைமப்�ம், 
அதன் ெமன்ெபா��ம் அல்ல� வாக்�ச�்ட்ைட ேபாட, வாக்�கைள 
அட்டவைணப்ப�த்த அல்ல� இரண்�ற்காக�ம் பயன்ப�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
�ட்�ம். “வாக்களிப்� அைமப்�ல்” ரிேமாட் அ�கக்��ய அஞ்சல்-�லம்-
வாக்களிப்� அைமப்� ேசரக்்கப்பட�ல்ைல. 
(California ேதரத்ல் ���� �ரி� 19) 



�ற்ேசரக்்ைக A - ���ைறகள் மற்�ம் ��க்கங்களின் ெசாற்களஞ்�யம் 

ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
வாக்காளர ்�லம் 
சரிபாரக்்கப்பட்ட கா�த 
தணிக்ைக ேசாதைன (VVPAT) 

ஜனவரி 1, 2006 க்�ப் �ற� பயன்ப�தத்ப்ப�ம் அைனத்� ேநர�யாக ரிகார்ட் 
ெசய்�ம் எலக்�ரானிக் (DRE) வாக்களிப்� ெம�ன்க�ம், அ�கக்��ய வாக்காளர ்
�லம் சரிபாரக்்கப்பட்ட கா�த தணிக்ைக ேசாதைன �ைறைய ெகாண்��க்க 
ேவண்�ம். எலக்ட்ரானிக் வாக்களிப்� ெம�னில் வாக்களிக்�ம் அைனத்� 
வாக்காளரக்�ம் தங்கள் வாக்�ச�்ட்ைட இ�� ெசய்� ேபா�வதற்� �ன்�, இந்த 
அச�்டப்பட்ட கா�த ரிகார�்ல் தங்கள் வாக்�ச ்�ட்�கைள ஆய்� ெசய்� சரிபாரக்்க 
ேவண்�ம். வாக்�ச�்ட்ைட ேபாட்ட�டன், ரிகாரட்் ெசய்யப்பட்ட வாக்�களின் 
�ல்�யத்ைத சரிபாரக்்க, ேதரத்ல் தணிக்ைக ேசாதைன�ன் ஒ� ப��யாக 
வாக்�ப்ப��ன் இந்த கா�த ரிகார�்ம் வாக்களிப்� ெம�னிேலேய 
தக்கைவக்கப்ப��ற�. California ேதரத்ல் ���ட்�ன் ப�, வாக்காளரக்ள் தங்கள் 
வாக்� ேதர�்கள் ��த்த அச�்டப்பட்ட கா�த ரிகாரை்ட ெப�வ�ல்ைல.  
(California ேதரத்ல் ���� § 19250) 

 


