
 అ�బంధం-A:ప�� మ�� సం�ప���ల �ఘం��.  

ఈ పద�శం �క�  ఉ��శ� ం, �ఠ��� ఎ�� కల ప��లన �ప��క �క�  �త�ం �ప��య� సంద�� �త అవ�హన క�� ంచడం మ�� 
ప�తం� ఉప��ం�న ���  ప�ల� �ర� �ంచడం. ప�ల� సంబం�ం�న ���  ���  అవస�ల� ��ం� ఇం� స� ష�త మ�� 
అవ�హన �సం ఎ�� కల ప��లన �ప��క �డం�.  

పదం / సం�ప��మం అర�ం 
1% ��� వల్ �� � ఎ�� కల ధృ�కరణ� �ం�, ఓట� ��� ం�� ధృ�క�ంచ��� చట�బద�ం� అవసర�న �� �ట� 

సంఖ� .   ్రప�రం� �ర� బ�న అ�క దశల� ఒక� 
�����షన్ ��ం�న� 15 ��ల 
గ�� 

ఎ�� కల� �ం� �ప��� ఓ� న�� ���వ��� California� చట�ం �ప�రం గ��. 
(California ఎల�న్�  �డ్ §2102) 

8D2 �ర్ ��  ఓట� ��స ��� ర�  � ���  �డం�.  
�జ��� �� �ట్ �త�ల� పద�లం  

��ల్-�� �-ఓ� �� �ట్  �డం�..   
అం���� ఉన�  �� �ట్ 

0�� �ట్ అ��, ��రణం� ఒక ఎల����క్ టచ్ ��� న్, ��� ���� అభ� � � �వరం మ�� 
ఓ� �య��� �వల�న ఏ�� �� ఉం��. �క�ం�� ఆ టచ్ ��� న్ � �కడం �� � �� 
ఆ�� �జ�ంగ్ ప�కరం వం� స�యక ప�క���  ఉప��ంచడం �� � ఓ� �� �కర� ం 
ఉం�ం�, మ�� ���� టచ్ �� డ్ �� �ప్-అండ్-పఫ్ వం�� �� ఉం��.  
(Californiaఎల�న్�  �డ్ §19240) 



 అ�బంధం-A:ప�� మ�� సం�ప���ల �ఘం��.  

పదం / సం�ప��మం అర�ం 
���� ����� �వ (ACS) ���డ్ ��ట్�  �స�ల్ స�� స్ �� � అం�ంచబ�న ��� �ం� ఎ�� కల అ���, ఓట� 

న�� ����� మ�� ��ల్ �����  ��� రణ ���ల �ర� హణ మ�� న�కరణ �ర� 
ఉప��ం��వ��  
(California ఎల�న్�  �డ్ §2033) 
 

����ల ఓట� స��రం ��� ఉన�  (2) ఓ�ంగ్ �మ��� �ందగ��న మ�� (3) ఇ�వల ఓ� ��న �� 
��స ���� ��� రణ� �����  ��� రణ ���ంగ్ �� � ధృ�క�ంచబ�న ఓట�. 
����ల ఓట� చట�బద�ం� ఓ� �య��� మ�� అభ� ర �న� సంతకం �య��� అర �త� 
సం��ం���� 
(California ఎల�న్�  �డ్ §§2220 - 2227) 
 



 అ�బంధం-A:ప�� మ�� సం�ప���ల �ఘం��.  

పదం / సం�ప��మం అర�ం 
అ�డ�ట్ అఫ్ �����షన్ ఓట� �����షన్ �ర్�  , ఓట� �����షన్ �ర్�, అ���షన్ ఫర్ �టర్ �����షన్, �� 

ఓట� �����షన్ అ���షన్ అ� �� అం��. 
న�� �బ�న ఓట� ��ల� ���� �ప� వ� � � ఈ �ర�� ��� ��� (ఉన� త�న ��� 
��� � సమ�� ంచడం మ�� �ఖ� �యడం �న�). స��� అమ� �యబ�, ఎ�� కల� 
15 వ �� �� అంత� �ం� మ�� ��� నబ�న ఇతర సమ���ల ప����ల� �ం� 
ఎ�� కల అ��� �త �� క�ంచబ�న అ�డ�ట్, సమర �వంతం� ప�గ�ంచబ��ం� ఓట� 
��న�� డ�� , తమ ఓ� స�కమం� న�� �వ���, ఓట� �����షన్ �క�  �త� అ�డ�ట్ 
�� ���  �క�  ��� �� �ఖ� అమ� ���. 
(California ఎల�న్�  �డ్  §§2100 - 2194.1)  
 

 

ఆల్-��ల్� �� �ట్ ఎ�� క  �� �క, �ప�� క, �� ఏ�కృత ఎ�� క� ���� ��ల్ �� � �ర� �ంచబడ�� (��� �ప�� క 
ప����ల�). 
(California ఎల�న్�  �డ్ ��జన్ 4)  

�ప�� �� య ��స ��� రణ (ARC) గత ��� సంవత� �ల� ఓ� �య� �� ప��క� �� ����� �ర� � ��� 
�ర� బ�న �ప� ఓట�� �ం� ఎ�� కల అ��� ��� ర ��ల్ �స్� ���� ��ల్ ���� న 
అవసరం ఉం�; మ�� తదనంతరం సద� ఓట� ఆ ������� �� ఒక "����ల" ఓట�� 
ఉం�ల� ��క� ��య���  �ప�స� ం�ం���  ఉం�ం�. 
(California ఎల�న్�  �డ్§2220) 

�క�� � గల అ��కన� చట�ం (ADA) �క�� � గల అ��కన� చట�ం (ADA)1990� చట�ం� ��ం�. ADA అ�� �ర హ�� ల చట�ం, 
ఇ� ఉ�� ��, �ఠ�ల�, ర�� మ�� ��రణ �పజల� అం���� ఉం� అ��  
�ప�త�  మ�� ���ట్ �ప��ల� స� �ప� ��తం�� అ��  రం�ల� �క�ం�ల� 
�వ�� �����ం�. �క�ం�లంద�� స�న�న హ�� � మ�� అవ��� ఉం�� 
�డటం ఈ చట�ం �క�  ఉ��శ� ం. ��, రం�, �ంగం, ��య �లం, వయ��  మ�� మతం 
ఆ�రం� వ�  ��ల� అం�ం�న ����� �క�� �న�  వ� ��ల� �ర హ�� ల ర�ణ� ADA 
మం�� ���ం�. ఇ� �ప�త�  వస��, ఉ��, ర��, ��ష� మ�� �� �క �ప�త�  �వ� 
మ�� ��క�� ��షన�� �క�ం�ల� స�న అవ��� ఉం�� ���ం�. 
��ట్ ��� స�ల్ ఓట్-�-��ల్    (RAVBM) �డం�. 

అ���షన్ ఫర్ ఓటర్ �����షన్  అ�డ�ట్  ఆఫ్ ���� �షన్ �డం�. 



 అ�బంధం-A:ప�� మ�� సం�ప���ల �ఘం��.  

పదం / సం�ప��మం అర�ం 
���ం�న ��ంగ్ స�లం ���ంచబ�న ��ంగ్ స���� సంబం�ం�న ఓటర �� ఓ� �� అర �త �� ��� �� �ట్ � 

క��ంచ�. �� �� అ�� ఒక ఓటర � ప��� �� �ష�ం� �� ��ంచబడ��, క�క ���ంచబ�న 
ఓ�ంగ్ �� నం ఏ�� ట��ం�. ���ం�న ��ంగ్ స��� ��ంగ్ ��స్ �డల్  ��ంద 
��త� ఉప��ంచబడ��.  

ఆ���క్ ��ంట్ ��నం SantaClara �ం� �ర్ � ఆఫ్ �ప�� జర్�  అ�స�ం�న ��నం, ���  ��ల� �� �ట�� 
��� వల్ � ��� ంచ��� ఒక �ప��య� ఏ�� � ���ం�, �� �క ��ల ఫ��ల� త�� వ 
��� �జ���  ధృ�క�ం� ఖ�� త�న యం��ం���  అం���ం�, ఇం�� అభ� � � �� 
ఆస � �గల ఓట� ��ం�ంగ్ ఖ�� � ���ం��� న అవసరం ��. �ల� �ప�రం యం��ల 
��ంట్ ల� ఉప��ం� అవ�శం ఉన� �వం� �న్ �స్ నగరం� �ం��� ప�ం� �� 
నగర�� ప�ం� జ��న ��� �న� �� స్� అ�� న �� �ట్ ల� 0.25 �తం త�� వ� �� 25 
కం� త�� వ ఓట� ��� ��� ��ం�న�వం� �ం� �ం�� (��ష� మ�� స�ఖ�  
��� ల�ల� సంబం�ం�న ��� �న���� ) �� �� ఉన�  అ��  ��ల� ��� వల్ � 
��ంట్ � �యడం అవసరం. �ల�� �� � �ర� �ం��� న అవసరం ఉం�. 
(SantaClara �ం�� �ర్ � ఆఫ్ �ప�� జర్�  �ల� ��� వల్ ��న్ 3.63)  

�� �ట్ ��ప్-�క్�  ఓ� ��న ��ల్ �� �ట్ ఓటర � ����� ర్/�ం� ఎ�� కల అ��� �త �� �ంచబ�న 
�ర�త�న ��ప��ల్ �� � ��� ఇవ� బ��ం�. 

�� �ట్ ��ప్-ఆఫ్ ��షన్ (BDL) అ���క �� �ట్ ��ప్-�క్� , ఓటర � ����� ర్ �త �� ��ంచబ�న �ప�శం �పల �� ��పల 
�ర�త�న �� నం� ఉం�ం�.  

 అం���� ఉన�  �� �ట్   ��� ��ల్ �� లట్  �డం�. 
�� �ట్ ��� ంగ్ ��స్ (BMD) ఓట�� �� �� �ట్'� ���ంచడం� స�యప� ప�కరం. ప�కరం ఏ�� ప��ణం, ఆ�రం 

�� �పం� ఉండవ��  మ�� �� �ట్ �ద ��న ��ద ఓట� ఎం�క� స� ష�ం� 
��ం��. 
(California ఎల�న్�  �డ్§14270) 

�� �ట్ ఆన్ ��ండ్ (BOD) ఓ� �య��� న���బ�న ఓటర �� అం�ం� ��త�ం, అ���క �� �ట్ �ర్ � �� క్ �ద 
�� �ట�� ��ంట్ �య��� ధృ�క�ంచబ�న �� య-�యం�త� వ� వస� అ�మ� �ం� 
ఎ�� కల అ���� కల�. అవసర�న ���ప�క ��� న త�� �యబ�న అ���క 
�� �ట�� ఈ వ� వస� ఎ�� కల� �ం��� భ� � ���ం�. 
(California ఎల�న్�  �డ్§13004.5) 

�ర్� ఆఫ్ �ప�� జర్�  (BOS) SantaClara �ం� �ప�త�  ప��లన �ర� క��ల� పర� ��ం� �లకమండ�.  



 అ�బంధం-A:ప�� మ�� సం�ప���ల �ఘం��.  

పదం / సం�ప��మం అర�ం 
�ల్-��� స్ ��ష� అభ� ���, �త�, ������ మ�� ఇత�� అం�ం�న ఆ� �క స�����  

�� క�ంచడం మ�� ��� స్ �యడం �ర�, ��ష� �ర� ద��  �త��ష� చ�� ల �ప�రం ఆ�ౖ�న్ 
వ� వస� ��ం�ంచబ�ం�. జనవ� 1, 2000 సంవత� రం �ం� $25,000 వ�� ��న �� ఖ��  
��న �ప�ర సంస�ల� ఆ�ౖ�న్ �� ఎల����క్ ��ంగ్ అవసరం. ���� �యద�న ���ం��, 
ఖ�� �, రచన�, బ�మ�� �� ఇతర వ���ల �త�ం �కం �క�  ���ంగ్ ఎం���, 
�� �ండర్ ����కం� $2,500 �� అంతకం� ఎ�� వ అ�న త�� త ఆ�ౖ�న్ �� 
ఎల����క�  ద��� �ఖ� ���. 
(California గవర� �ంట్ �డ్ §§84602&84605) 

�ల్-ఆ�ౖ�న్ California �క�  �జ�య సంస� రణ చట�ం �� � తప� �స� �యబ�న ��ష� బ�ర �త 
�పకటనల� �� ���కల� ఆ�ౖ�న్ �� � ఉ�తం� �ఖ� ��ట�, ��ష� �ర� ద�� � 
��� ట్ ఆ��త �� ఎం�� ��ంగ్ వ� వస� �క�  అ�మ� కల�. ఈ ఉ�త అ���షన్ 
ఉప��ంచ��� �లర �� ����� అ��  ID సంఖ�  మ�� �స� ర్ � ఉం��. ఈ 
స�����  �పజ� ��ం� ��త�ం ��ష� �ర� ద��  �క�  �ల్-��� స్ �బ్-�ట్ నం� 
�న�త� �� �యబ�న�. 
(California గవర� �ంట్ �డ్ §84602) 

California �డ్ ఆఫ్ ��� �షన్�  చట�పర�న ప�తం� California ���ంగ �ర� ద�� � ���క�ంచబ�న �బంధన�, ��ష� ఎ�� కల 
చట�ం �క�  ఏక�� దర��� మ�� ప��లన� భ�� క�� ం��. 

California ఎల�న్�  �డ్ California� ఎ�� కల ప��లన� �యం��ం� చట�ం. 
California గవర� �ంట్ �డ్  California అంత� �ప�త�  ప��లన� �యం��ం� చట�ం. 



 అ�బంధం-A:ప�� మ�� సం�ప���ల �ఘం��.  

పదం / సం�ప��మం అర�ం 
ర�� �యబ�న ఓట� �ం� చర� ల అనంతరం ఓటర్ ���స్ �ం� ఓట� ర�� �యబడవ�� �:  

1. ���� ��� రణ ���ంగ్ � �ప�స� ందన �క�వడం. 
2. అధ� � పద�� వ�స� �ర� �ంచబ�న �ం� ఎ�� కల� ఓ�ంగ్ ���� �క�వడం 

వలన. 
3. ఓట� మర�ంచడం వలన. 
4. ఓట� �క�  స� ంత అభ� ర �న �� � 

ఓటర � ���� �� ఎ�� కల అ��� త����న ���� ఓట�� క��ంచ� మ�� 
ఓ�ంగ్ �మ��� �� క�ంచ�. ర�� �యబ�న ఓట�, మర� �త� ఓటర్ �����షన్ అ���షన్  
�ప��య� �����న త�� త ఓ� �య��� అర �త �ం��. ర�� �యబ�న ఓట��, 
��షన్ � సంతకం �య��� అ��� ��. 
(California ఎల�న్�  �డ్§2183) 

అభ� � � ��ం� ప����ల� ఒక వ� � � అభ� � � అ���: 
1. వ� � � �� ��థ�క, ��రణ, �ప�� క �� ��ల్ ఎ�� కల �� �ట్ ���� �ర� బ�న�, 

(��) 
2. ఏ�� ��ష� �� �� �క ఎ�� కల ��� ల��� ���షన్ �� ఎ�� కల �సం ఎ�� కల 

అ���� అత� �� ఆ� తర�న ��త�ర� క ఓట�� ��� ంచ��� అర �త క��న వ� � � 
అ�న�; (��) 

3. ఏ�� ��ష� �� �� �క ఎ�� కల ��� ల��� తన ���షన్ �� ఎ�� కల �సం ఒక 
వ� � �, సహ����  �ం�� �� ఖ��  ��న�; (��) ఏ�� ఇతర వ� � ��, సహ�రం 
�ంద��� �� ఖ��  �య��� సమ� �ంప��న�; (��) 

4. ఆ వ� � � ఒక ఎ�� �బ�న ��� లయ �ల�ర్. 
స�ఖ�  ��� లయం �ర� �� ప��న�  వ� ��� �జ�య సంస� రణ చట��ప�రం "అభ� ���" 
��. 
(California గవర� �ంట్ �డ్ §§82007& 84214) 

�ప�రం ( అ���క �ప�రం) అం��న�  అ��  �� �ట� ����ంగ్ మ�� �క� ల� ��� �య���, ్ర��జనల్ �� ���, 
ఓట్-�-��ల్ �� ���, మ��  కం�షనల్ ఓట� �� �ట��స�) �ం� ఎ�� కల 
అ����, వ���ల� �న�ద��ం�ట�, �� �ట� ��� వల్ �� � (ధృ�కరణ) �ర� �ం�ట�, 
ఫ��ల� ధృ�క�ం�ట� మ�� ఎ�� కల ధృ�కరణ ప��ల� ����ట� గల 
చట�పర�న �లప���, ��రణం� ఎ�� కల �� త�� త �ద� �� �ం� 30 ��ల వర�. 
(California ఎల�న్�  �డ్ ��జన్ 15) 



 అ�బంధం-A:ప�� మ�� సం�ప���ల �ఘం��.  

పదం / సం�ప��మం అర�ం 
క�� �� �స్� ఆర ���షన్�  (CBOs) ఓటర �న��సంఖ� ��ంచ���మ���త��న�����న� ఓటర ��ఓ�ం�� � ��ప���

మ� ం����న��� ��త� �ం���త�ం, ఓటర ������ ర్ (ROV), 
క�� ��ఆ��తసంస�ల(CBOs)�క��ప����ం�. 

కం�షనల్ ఓటర్ �����షన్ స�కమం� అమ� �యబ�న అ�డ�ట్ ఆఫ్ �����షన్ ఎ�� కల ��� �ం� �� 14 
��ల� �ం� ఎ�� కల అ���� ����� ంట్ �త పం�� �యబ��ం� మ�� ఎ�� కల 
అ���క అ�డ�ట్ � ���స్ ��న త�� త ఇ� �ప�వవంతం� ప�గ�ంచబ��ం�. 
�����షన్ �క�  అర �త ���స�న్� �త �ర ��ంచబ��ం�, మ�� ్రప�ర ���� �ం� 
�� �ప�ర సమయం� ���స�న్� �క�  స�����  ధృ�క���ం�. షర�ల� ��న ఓట� 
న�� �రమ్ ��� �యడం �� �, ఓట�  ్ర��జనల్ �� �ట్ �యవ�� . 
(California ఎల�న్�  �డ్ §§2170 - 2173) 

�ం� ఓటర్ ఇన� �� షన్ �డ్ (CVIG) �ం� ఎ�� కల అ���� త���యబ�, అ�వ�ంచబ� మ�� ���ంచబ�న �� �ట్ 
నం�; �� �ట్ ��ప్-�క్�  �� �� మ�� ఓ� �ం��ల ���, అ���క �� �ట్ �క�  
న��,(�ం�ల్ �� �ట్�డం�); అభ� � � �పకటన�, చట�పర�న వచనం, ��� �క �� �షణ 
మ�� �� �క �� �ట్ చర� ల� అ��ల �� �ప��ల �దన�; మ�� �� �ట్ �న:�� పన 
�ర� అభ� ర �న వం� �ఖ� �న స��రం �ం�పరచబ�న�. �ం� ఓటర్ ఇన� �� షన్ �డ్ 
(CVIG) ఎ�� కల� ��� 40 ��ల �ం� ��ల్ �యబ��ం�. �ర� ం, న�� �� �ట్ 
కరప�తం అ� ��వబ��. CVIG �క�  సంస� రణ� అ�వ�ంచబ�; �� �ష్, ��స్, టగ�గ్ 
మ�� �య�� �స్ �షల� �� అం���� ఉ�� �. 
ఇ� ��ష� �ర� ద��  త����న అ���క ఓట� స��ర �ర�ద�� � స�నం ��. 
(California ఎల�న్�  �డ్ §§13300 - 13317) 

�న్ �డ్ ���గల �� �ట్ ఓటర � ����� ర్  ��ట్ ��� ��ల్ �ట్-�-��ల్ (RAVBM) అ���షన్ �� � 
�ం�పరచబ�న �� �ట్, ఓ�ం�� ఉప��ం� ��త�ం ఓట� �క�  ఇం� ప�క��� 
ఎల����క్ పద����� �యబ�న�. ఓట� ��న ఓ� ��� ంపబ�ట�, �� �ట్ � ��ంట్ ��, 
ఓట� ����� ర్ ��� ల��� ��ల్ �� � తప� క పం��. 
(California ఎల�న్�  �డ్§3007.7) 

��క్ �-��� �ంగ్ ఎల����క్ (DRE) �త�ల� ఓ�ంగ్ యం్రతం.  
ఓ�ంగ్ ��న్ అ��; ఓట��త ���త� కం �యబ� �ం��క �� ఎల���-ఆ��కల్ ��ల� 
��ం�ంచబ�, �� �ట్ �పదర� న �� � ఓట�� న�� �� ఒక యం�తం. ఇ� కం�� టర్ 
����మ్ �� � ��� ���స్ ���ం�; మ�� అ� ఓ�ంగ్ �� మ�� �� �ట్ ���ల� 
�మ� ��ల� న�� ���ం�. 



 అ�బంధం-A:ప�� మ�� సం�ప���ల �ఘం��.  

పదం / సం�ప��మం అర�ం 
�ంద�� ఓ�ంగ్ ఎ�� కల����ం��� , ఓట���� ��� యగల�లం. 

ఎ�� కల��నఓ��య�క��న�� �, ఓట�ఎ�� � � �� ప� నవసరం���ధం� California� 
"�ఎ�� � � జ్" �ంద��ఓ�ం�� �నంఉం�. California�, ఎ�� కల� 29 
��ల�ం��ంద��ఓ�ం��� రంభమ��ం�. Santa Clara�ం�����స�ర్ �ఓట��, 
����� ర్ఆఫ్ఓట����� లయం���ఓట��ం��ల�ఎక� ��ఎ�� కల���ప���ల�ం�
�ఓ��యవ�� . 
(California ఎల��� � డ్ §19209) 

ఎల�న్ అ�� ����షన్ �� న్ (EAP)   ఓటర్�  ��స్ �క్ � (VCA)�ంద జ�� ఎ�� కల �ర� హణ� �వర�త� క�న �ప��క�, 
�ం� ఎ�� కల అ��� �ప���ం�� . ఈ �ప��క� ఓ� �ం��� మ�� �� �ట్ ��ప్-
�క్�  �� �ల� ఎం��వడం, ఆ� �క �ప��� మ�� �ప��వృ�� �ప��కల వం� అ�క 
�ష�� ప�గణన� ఉం��. ���� �ప��క� క�� �� ఇ�� ట్ �� � త����, 
ప��క్ �య�ంగ్ ���స్ �� � ప���ం��. ���� �ప��క� బ�రంగ ��రణ� జ��న 
త��త �ప����యం �సం సవ�ం�న ���� �ప��క� �స్� ��, ఆ త��త ఒక 
�ప��క� �వ�� �� క��� �. �ప����యం �ప�రం �ర� బ�న మ�� ��దల �యబ�న 
�ప��క,సవ�ం�న �� �ప��క అ��ం�. ఎ�� కల� �ర� �ంచ��� ఉప��ం� �వ� 
ఎ��న్�  అ�� ����షన్ �� న్ (EAP), �ం� సంవత� �ల వ� వ��; �ప� ��� సంవత� �ల� 
ఒక�� స��ంచబ��ం� మ�� సవ�ంచబ��ం�. ఎ��న్�  అ�� ����షన్  �� న్ �(EAP) 
�ం�ప��న ఓట� �ద�  మ�� అ�వృ�� ���� , ��ష� �ర� ద��  ఆ�దం �సం 
సమ�� �� �. అ�వ�ంచబ�న �ప��క�, �ం� ఎ�� కల అ��� �బ్ �ట్ నం� 
అం���� ఉన� �.. 
(California ఎల�న్�  �డ్ §§4000 - 4108) 



 అ�బంధం-A:ప�� మ�� సం�ప���ల �ఘం��.  

పదం / సం�ప��మం అర�ం 
ఎల�న్ ��ల్ “ఎల�న్ ��ల్” అం� �� �డకం సంద�� ��  బ�� �ం� ��� � �ష�ల� ఒక�. 

1. “ఎల�న్ ��ల్” అం� ఎ�� కల� 90 ��ల �ం� ��రంభ�, ఎ�� కల ��� ��� 
సమ��� అం�న ��ర్ ��  మ�� $1,000 అంత� �ం�న ఖ�� ల �వ�ల� ఆ�ౖ�న్ 
�� � �ప�త�  �డ్§§85309��85500 అ��ణం� ఎల����క్ ఖ�� ల� ���ంచడం. 
(�ప�త�  �డ్ ��గం 85204). 

2. “ఎల�న్ ��ల్” అం� �ల్-��� స్ � �ప�ర రచన� మ�� ఖ�� ల� �డటం �సం 
�� సంవత� రం� జనవ� 1 �ం� ��రంభమ��  �లం. 
 
 
 

ఎల�న్ ఆ�సర్ ఒక ��� స�� � మ�� ��ష� ఓట�, ఆంగ � �ష� ఖ�� తం� చ�వగ�� మ�� ��యగ�� 
ఉం��. మ�� ��ంగ్ �ప�శం �� ఓ� �ం�దం� �వ �య��� ఓటర � ����� ర్ (ROV) 
�ర� �ం� ��ణ� �జ� ���. గతం� �ల్ వర� ర్�  అ� ��వబ� ఎ�� కల అ���ల� 
��ధ ��ల� క �ర్�  �� ఇన్�  �క �ర్ � �య�ంచవ�� . ఎ�� కల అ���� ఓటర్ �ం��ల� 
ఓటర �� స�యం ��� �, అర �త� ధృ�క�ం�, అ���క �� �ట�� �� ��� � మ�� ఇతర 
��ల� �ర� ��� �. 
(ఎల�న్�  �డ్ �� � ఎ�� కల ����� ���� �) 

ఎల�న్ ఇన� �� షన్ ��జ్ �ంట్ 
�స�ం (EIMS) 

Santa Clara �ం� �క�  ఎ�� కల స��ర ���స్. 



 అ�బంధం-A:ప�� మ�� సం�ప���ల �ఘం��.  

పదం / సం�ప��మం అర�ం 
ఎ������క్ �ల్ �క్ (ఈ -�ల్ �క్)  న��త ఓటర � ఎల����క్ ���� క�� ఉన�  వ� వస�, ఓ� �ం���� ర�� �యబడవ��  

మ�� ఉప��ంచబడవ�� . ఎ�� క��  ఓ� �య��� అర �త క��న న��త ఓటర � అ���క 
��� ఇ�; �� �ట్'� �� క�ంచ��� ఓట� �క�  అర �త� ధృ�క�ంచ��� ఇ� 
ఉప��ంచబ��ం� మ�� డ�ల్ ఓ�ంగ్ � ���ంచ��� ఓట� చ��త� �జ 
సమయం� �ం� సం�గ���ం�. ఎల����క్ �ల్ �క్ ల� ఓ�ంగ్ ����� అ�సం��ంచడం 
�ధ� ం �� మ�� �రంతర �ర� క��ల� ��� చ� � � �� కప్ తప� క ఉం��. 

1. ఎల����క్ �ల్ �క్ � ఓట� న�� �� �ప��య ��ంద ���న �వ�ల �ప�రం 
ఉం��: ఓట� ��, ����, ���  / ��ంతం, ��� ���న� త, ఓట� ���, ఓట��  
ఓట్-�-��ల్ �� �ట్, �� �యబ�ం� ��; మ�� ఎ�� కల అ��� 
అం�క�ం�న��  ఓట్-�-��ల్ �� �ట్ న�� �యబ�న� ��; మ�� ఓట� 
�క�  �� �ం� ధృ�క�ంచబ�� వ��  (స�ఖ�  ఎ�� కల� �ద��� ఓట� ��త�) 
�దల�న�. 

2. ఎల����క్ �ల్ �క్ � ఈ ��ం� ఓట� న�� �� ఉండ�డ�: ఓట� �క�  ��వర్ 
��న్�  నంబర్ �� ���క భ�దత� సంబ�ం�న మ��� స��రం. 

(California ఎల�న్�  �డ్ §2183) 
అత� వసర �� �ట్ ��వ� ఊ�ంచ� అ��గ� ం, �ప��ల వల� సంభ�ం�, �క�� � �� ��� వం� �ద�  అత� వసర 

ప����ల �రణం��; మ�� �ద�  �ర� ంధం �రణం�� ఓట� బల�నప�, �� �ట్ 
�య�క��న సంద�� ల� ఈ రక�న �వ �ప�నం� అం���� ఉం�ం�. అత� వసర 
�� �ట్ ��వ� వ� వస�� అం�ం� 38 ���� ��  California ఒక�. 

�� �ట్ �ప��ప� అం���� ఉంచబ�న ��� ట�� ���ం�న �� �ట్ �క�  నక� ఒక �� �ష� �ష�� 
అ�వ�ంచబ�న ��� ( �ం�ల్ �� �ట్�డం�) �� దృ�� �పం ఉన� ��� �ద� 
వచనం� ���ంచబ�న ��� ఉప��ం��వడం �సం ఓట� అభ� � �ంచవ�� . ఓట�� 
�ప��ప �� �ట్ � ��ల్ �� � �� క�ం�మ� అభ� � �ంచవ�� . �ప��ప �� �ట్ అ���క 
�� �ట్ ��; మ�� ఓ�ంగ్ ��న ప��క� �ర� బడ�. ఓట�� తమ అ���క �� �ట్'� 
��ంచ��� ��త� �ప��ప �� ���  స�య��� ఉప��ం��వ�� .  



 అ�బంధం-A:ప�� మ�� సం�ప���ల �ఘం��.  

పదం / సం�ప��మం అర�ం 
�ల్�  అ��� ఓట్ ఆక్ � (HAVA) �శం �క�  ఓ�ంగ్ �ప��యల� ఆ��క�ంచ��� మ�� సంస� �ంచ��� 2002� �ం��స్ 

ఆ��ం�న �ల్�  అ��� ఓట్ ఆక్ � (HAVA) ఎ�� కల ప��లన �క�  అ�క �ఖ�  రం�ల� 
���� � తప� �స�� అ�స�ం��� న ��త� �ప��ల� సృ����ం�. ఈ �త� �ప��ల� 
అ��ణం�, ఓ�ంగ్ వ� వస�ల� భ� � �య��� మ�� ఎ�� కల ప��లన� 
���పరచ��� ���� ల� స�యం �య��� చట�ం ��� అం���ం�. �ల్�  అ��� 
ఓట్ ఆక్ � HAVA �ప�రం, ���� � ఈ ��ం� �ర� �క�� మ�� ���ల� అమ� ����  
ఉం�ం�. 

1. ��� �క ఓ�ంగ్ 
2. ఓ�ంగ్ స��రం 
3. న�క�ంచబ�న మ�� అప్ ��డ్ �యబ�న ఓ�ంగ్ ప�క��. 
4. ��ష��� ప �ం� న�� �యబ�న ఓటర్ ���స్ 
5. ఓట� �� �ం� ���� 
6. ప��ల� ��� � ���� 

����లం �� ఓట� ఓట�� పం�న �����  ��� రణ ���ంగ్ ��� � �ంగ్ ���� ��ం� �ం�� ��� వ�� �, 
�� ఓట� బయ�� ���న�� ��ం� స��రం ���డ్ ��ట్�  �స�ల్ స�� స్ �షనల్ �ంజ్ 
ఆఫ్ అ�డస్ (NCOA) ���స్ �� � �ం�� సద� ఓట�, �����త� కం �� ఓట�� 
ప�గ�ంచబడవ�� . ఓటర � ���� �� ఎ�� కల అ��� త����న ���� ఓట�� 
క��ంచ� మ�� ఓ�ంగ్ �మ��� �� క�ంచ�. ఈ �ధం�, వ�స� �ం� �ర� ��క స�ఖ�  
ఎ�� కల� ఓ� �య� ఓట�� ర�� �యబ���. ���త� కం �� ఓట� ���� ��� రణ 
���� �ప�స� ం�ంచడం �� � ���త� క ఓట� అ���; అ��ధం�, ����� ��ం� 
��షన్ � సంతకం �యడం �� � �� �త�  ఓటర్ �����షన్ అ���షన్ ��� �యడం �� � 
ఓ� �య��� అర �త �ం���.  

�� �లభ�  సల� క�� (LACC) ప��త ఆంగ � ���ణ� ం ఉన�  ఓట�� ఎ�� కల �ప��య� సంబం�ం�న �ష�ల� �గ�ం� 
��త�ం, ఓటర � ����� ర్ (ROV)� సల� ఇ�� ం�� �� �లభ�  సల� క�� (LAAC) ఏ�� � 
�యబ�న�. ఈ క��  �ం�� జ్ ���� క�� ��స్ �ప���ల� క�� �ం�, తమ 
�� �లభ�  అ�భ���  ఉప��ం���, ��రణ �� పద��ల �� �, ఎ�� కల 
స�����  అర �ం ���గల ప��� ���  నగర ఎ�� కల అ��� �� � ఓటర �ంద�� 
అంద���ం�. సల� �మర�� ం� ప��� క�� ���� ల� ROV సం�ప�ం� ప�గణన��� 
�����. 
(California ఎల�న్�  �డ్ §4005) 



 అ�బంధం-A:ప�� మ�� సం�ప���ల �ఘం��.  

పదం / సం�ప��మం అర�ం 
���� �� సంఘం �డరల్ ఓ�ంగ్ హ�� ల చట�ం �ప�రం �ంద� వ� ��ల స�హం ��� � �ష, �� �వ� 

�ందవల� ఉన� �. �� ���� వ�� ల� సంబం�ం�న స��రం, ఓ�ంగ్ స�యం మ�� 
ఇతర �ర� క��� అ�� ,  ఓటర్�  ��స్ �క్ � (VCA) అంత� ���ంచబడ��. 
(ఓ�ంగ్ హ�� ల చట�ం �క�  �� ���� �బంధన�) 

��ల్ �� �ట్ ��ంతం ��ంగ్ ��స్ �డల్ �ంద, ఎ�� కల� 88 ��ల �ం��, 250 �� అంతకం� త�� వ మం� 
వ� ��� ఓ� న�� ���న�  �ప����  "��ల్ బ� య�ట్ ��ంతం�" ��� నవ�� ; 
మ�� ఎ�� కల అ��� �ప� ఓట�న� అ���షన్ అవసరం ��ం��  �ట్-�-��ల్ 
�� �ట్ � �� అవ����  క�� ంచవ�� . 

ఉపశమన ప�క��. ఓ�ంగ్ ��ంత �ల�� ��, మ�� వస�ల� ���పరచ��� అవసరమ��  వ���� 
మ�� ����� సరఫ� �యడం �� � ఓ�ంగ్ సమయం� క�� అడ�ం�ల� ప��తం 
�యవ�� . న�� ప�క�� అన� ; అదన� �� ��� �క ��ంగ్; �లబడ�� వ� ��ల �సం 
అదన� ��� �; �ప���� అం���� ఉన�  ��� ��  ��ం� సం���; �ఖల� కవర్ 
�య��� �� ప���ల� ���ప�� ��న��, �� ం�� �� రబ� � �� ట్� ; 
త��� ��� ఉంచ��� �ర్ �� ప��, ��క� ��� ంగ్ ��ం���  �� �ంచ��� ��ంజ రం� 
శం���; ఓ�ంగ్ ��టంకం� జరగ��� �వల�న ����షన్ �స�మ్ �దల�న�. 

��ల్ ఓ� �ం�దం ����� ర్ ఆఫ్ ఓటర్�  (ROV) �త �ర� �ంచబ� ��ల్ ఆప�షన్ అ� �ప��ల� అ��ణం� 
ఉం�ం�; మ�� ఓ� �ం�దం� అ� �వల� అం���ం�. 

�షనల్ �ంజ్ అఫ్ అ�డస్ (NCOA) ���డ్ ��ట్�  �స�ల్ స�� స్ �� � ���� ���  �ర� �ఖ� ���న�  వ� ���; �� 
��ం�ల ��� మ�� ����ల� ��న స��రం �� ��. 
(California ఎల�న్�  �డ్§2222) 

ఆ��కల్ �� నర్ �త�ల�  ఓ�ంగ్ యం్రతం. 
��తం ఆ��తఓ�ంగ్ ��న్ � ��త� �� ���  �� ��న ���ల� ఆ��కల్ �� న్ ���ం� 
మ�� �� �ట్ ��� ం�న�� � ఓట�� ఎల����క్ పద��� ��� ��ం�. 

�ల్ వర� ర్ �త�ల� పద�లం 
ఎల�న్ ఆ�స��  �డం� 



 అ�బంధం-A:ప�� మ�� సం�ప���ల �ఘం��.  

పదం / సం�ప��మం అర�ం 
��ంగ్ ��స్ �డల్ �ప��త �డల్ ROV �ం� ప�వర �న �ం��ం�. 

California  ఎ�� కల �డ్ �క�  ��రణ �బంధనల �ప�రం జ�� ఎ�� కల పద�� మ�� 
ప��లన� ��ంచ��� ఉప��ం� పదం. ఎ�� వ� ఉప��ం� "ప�స�ల-ఆ��త" 
��ంగ్ స��ల� 1,000 కం� ఎ�� వ ఓట�� �� ��ం��� �ప�� కం� ���ంచడం 
జ���ం�. మ�� ��ల్ �� � �� �ట్ � �� క�ంచమ� అభ� � �ం� ఓటర �� ��ల్ 
�� � ఓ� �� పద��� భ� � ���ం�.  

���ల �ప�ళన ����ల ఓట�� ఉం�ల� ��క� ��ం� �స్�  ���� ��� ఇవ� డం వం�� క��న ఆ� �వ్ � 
��, �� ర�� �యబ�న �ల్ � తర�ంచ�ం�, ���ంచడం� ఓట� చర�  ���వల�న 
��నం. 
(California ఎల�న్�  �డ్ §§2220&2191) 

��ంతం California  ఎ�� కల �డ్ �క�  ��జన్ 12�� 3వఅ�� యం(§12200���రంభ�) ఓటర �� 
��న �ం� �� �జ�య అ��ర ప���� ���క ��ంతం “��ంగ్ ��స్ �డల్” ఎ�� కల�, 
ఒ� ��ంతం�� ఓటర �ంద� ఒ� ��ంగ్ స���� ���ంచబ���. “ఓ� �ం�దం �డల్” 
ఎ�� కల�, �ం��� ఏ ��ం��� �ం�న ఓటర ���, �ం��� ఏ�� ఓ� �ం���� ��� ఓ� 
�యవ��  �ప��తం, ROV “��ంగ్ ��స్ �డల్” �ం� “ఓ� �ం�దం �డల్” � ���ం�. 

���ంక్ � ��� California ఎల�న్�  �డ్ ఉప��ం� �� �ష��న పద�. Santa Clara �ం� �సం, ఏ�� ఎ�� కల� 
�ప� ��ం��� ఎ�� కల అ����� ప��య��� �య�ంచబ�న వ� ��� ఆ ��ంతం 
మ�� ��ంగ్ �ప���� ఖ�� త�న ���� క�� ఉం��. ఆంగ � �ష� చదవ�� �� 
��య�� ఏ వ� � � అ�� ��ంతం �క�  ��� స�� �� ప��య��� అ��� �� . ��ంతం 
��� �క�  �ంద�� ��� , ఎ�� కల అ��� ఎ�� కల ��ంతం ప��ణం ఆ�రం� 
�ర ��ంచబ��ం�. ��ంతం ���� క�సం ఒక ఇ�� � క �ర్ మ�� ఇద�� ���� � ఉం��. 
(  ఎల�న్ ఆ�సర్��డం�) 



 అ�బంధం-A:ప�� మ�� సం�ప���ల �ఘం��.  

పదం / సం�ప��మం అర�ం 
�ంద�� ఎ�� కల �పకటన� క��� �యం��ం� అభ� ��� �� ��� లయ �ల�ర � �ం�; �� ఎ�� కల ��� లయం �� 

���ంగ్ ఆ���(FPPC �రం 460) � సంబం�ం�, ఒక �� �ండర్ సంవత� రం� $2,000 �� 
అంతకం� ఎ�� వ వ�� ��న �� ఖ��  ��న ���ద� �ం� ఈ �పకటన� �వల�న 
అవసరం ఉం�. �దట, �ంద�� ఎ�� కల �పకటన� ��రణం� ఎ�� కల� 40 ��ల 
త��త �ఖ� ���� న అవసరం ఉం� (ఎ�� కల� 45 ��ల �ం� ��� ����). 
�ండవ �ంద�� ఎ�� కల �పకటన� ��రణం� ఎ�� కల� 12 ��ల త��త �ఖ� 
���� న అవసరం ఉం� (ఎ�� కల� 17 ��ల �ం� ��� ����).  
(California గవర� �ంట్ �డ్�  §§84200.5, 84200.7, & 84200.8) 

��� �క �� �ట్ ఓ� హ��  క��న ��  కం�షనల్ ఓట�� �� �యబ�న �� �ట్ � ��ంచ��� 
ఉప��ం� పదం, �ంట� �ర ��ంచబడ�. “��� �కం�” �ర ��న ఈ �� �ట్ ��� 
కవ�� �ల్ �యబ��ం�; త��త ��� �రవ��� మ�� ��� ంచ��� �ం�� 
ఓటర � ����� ర్ (ROV) ��� లయం� ధృ�క�ంచబ��ం�. 
(California ఎల�న్�  �డ్� §§4005&4310) 

�ప� �� �� న సమయం ���� �� సవ�ం�న ����; �� మ�� అవసర��, సవ�ం�న  ఎల�న్ 
అ�� ����షన్  �� న్ (EAP) ల� ��ం� �పజల �ం� �� అ������  �� క�ంచ��� గల 
చట�బద��న �లప��� ప�� �� ���. 

�ప� సం�ప�ం�ల స��శం  ఎల�న్ అ�� ����షన్ �� న్ (EAP) ఏ�� � �సం �పజల అ������  �ంద���, ఓటర � 
����� ర్ �త �ర� �ంచబ�న బ�రంగ స���� చట�బద�ం� గమ�ం� �ప��ంచబ�� �  

�ప� ���� �ప���బద��న �ప�త�  చర� ల ��ం�న �స��ల� �ప� �ప���� ��, �� ��ం� �� 
అ����ల� అ���క స��శం� ��య��� �. 

ప��క్ స�� స్ అ�న� �ంట్ (PSA) ఒక ���క సమస� � అవ�హన �ంచడం; మ�� �పజల �ఖ� �� �పవర �న� ��� � అ� 
ఉ��శ� ం�, �ప� �ప�జ�ర�ం �ప�రం �యబ� సం�శం. 

����� ర్ అఫ్ ఓటర్�  (ROV) Santa Clara �ం��� ఒక ��గం ఓట� న�� మ�� ఎ�� కల� �ర� �ంచ��� �ధ� త 
వ���ం�. 

��ట్ ��� స్ �యగల ఓ�-
�� �-��ల్ (RAVBM) 

అంగ �కల� ం క��న, �� ���, �� ��క ఓటర � �సం ఎల����క్ ఓట్-�-��ల్ �� �ట్ � 
���ం� ��త�ం ఏ�� � �యబ�న ఒక వ� వస� మ�� �� ���� ర్ �� � సమ�� ం��� న 
�పర్ �స్� ఓ� ����� ��ంట్ ��, ��� ఎ�� కల అ���� సమ�� ం��. ��ట్ ��� స్ 
�యగల ఓ�-�� �-��ల్ వ� వస� ఎప� �� ఓ�ంగ్ ����� క�క్ � �యబడ�.  
(California ఎల�న్�  �డ్ §3016.5) 



 అ�బంధం-A:ప�� మ�� సం�ప���ల �ఘం��.  

పదం / సం�ప��మం అర�ం 
భ� ��� �� �ట్ ��ం� ప����ల� ఓట�� ఇ�� న �� �ట్: �� �ట్ ���, ��ం�, �పం� �� �ంచబ�ం�; 

�� �� �ష �� ��� ట్ � అభ� � �ంచబ�ం�. ఓట�� �ండవ��, �� భ� ��� �� �ట్ 
�� ��న త��త, డ�ల్ ఓ�ంగ్ � ���ంచ���, �� ��న �ద� �� �ట్  ఎల�న్ 
ఇన� �� షన్ ���� ంట్ �స�మ్ (EIMS),�ం� ర�� �యబ��ం�. 
(California ఎల�న్�  �డ్ §4005) 

�స�ర్ ఇం�క్�  ఎ�� కల� అర �తగల ఓటర � అ���క ���, ��తం �� ఎల����క్ �పం� ఉండవ�� . ఓట� 
సంతకం ��న �� ఎ�� కల అ��� �� �ం�న త��త ఎ�� కల� ఓ� ��న ఓటర � అ���క 
��కం� ఈ ��� ���ం�. ఇ�  ఓట� ��క వం�� ��. 
(California ఎల�న్�  �డ్ §14109) 

�� �ట్ న�� ఎ�� క� జ�� �ప���, �ద�ం ��న �� �ట్ న�� �ం� ఓటర్ ఇన� �� షన్ �డ్ (CVIG) 
�పల క����ం�. ��ష� చట�ం ��ంద ��� �� న అవసరం ఉన�  న�� �� �ట్ అ���క 
�� �ట్ �క�  గణ�య�న �ప��పం; ఏ��� న�� �� �ట్ ఒ� ప��ణం� ఉండ�; 
ఇం� అ���క �� �ట్ వ� అ� ��తం� ���ంచబడ�; మ�� అదన� అంత���  క�� 
ఉండడం వ ల� ఇవ��  ఓ� ప��క వ� వస� �� � చ��ట� ��ండ�. Santa Clara �ం��� 
అ��ద సంస� రణ� ఈ ��ం� �షల� అం���� ఉ�� �: �� �ష్, ��స్, టగ�గ్ 
మ�� �య�� �స్. 
(California ఎల�న్�  �డ్ §13303) 

�ర�త �� �ట్ కం�నర్ / బ�� 
ప�కరం 

�క్ �యద�న మ�� �ర�త�న కం�నర్ ��ప్-�క్�  �పల బయట ��� ఉంచబ��. 
�ర�త �� �ట్ కం�నర్ ��ప్-�క్�  �పల ఉం�నట���, �� ��� ��� ఆ కం�న�� జమ 
�యబడ��. అ��  ��ప్-��� ల� �ర�త �� �ట్ కం�నర్ అవసరం ��. 

���నల్ అ���క ఫ��� �� �ట�� �క�ంచడం, ���స్ �యడం మ�� ��� ంచడం వం� బ�రంగ �ప��యల 
త��త ��ష��� ప � ఎ�� కల ఫ��ల� ఎ�� క� జ��న�� ��� ��ష� �ర� ద�� � ���ంచడం 
జ���ం�. ���నల్ అ���క   ్రప�రం� �గ�న,  ఓట్-�-��ల్ �� �ట్ మ��  
్ర��జనల్ �� �ట��� ���  �� అ��  ఓ�� ��� ంచబడవ��  

�ర�తం� �యబ�న ��ప్ �క్�  ��ప్-�క్�  �� ఒక �ర�త�న �� �ట్ కం�నర్ ��ప్-�క్�  �క�  పర� ��ణ ��త�ం, ఒక 
నగర ఉ�� � �� �ం� ఉ�� � �� ��� �క ��� �� �� స� చ� ంద �వ�ల �సం 
�య�ంచబ�న వ� � � �పత� �ం� �డగ�� �ప�శం� ఉంచబ��ం�. �ర�తం� 
�యబ�న ��ప్ �క్�  ��రణం� 24 గంటల వర� ఉప��ంచ��� అం���� 
ఉండ�. 



 అ�బంధం-A:ప�� మ�� సం�ప���ల �ఘం��.  

పదం / సం�ప��మం అర�ం 
��వబ�న ��ప్ �క్�  పర� ��ణ �సం �పత� � వ� � � దృ��� �� �ర�త�న ��ప్-�క్� . 
ఓట్-�-��ల్ (VBM) Santa Clara �ం��� న��త ఓటర �ంద�� ఎ�� కల ��న ఓ� �య� ��� �ళ �నవసరం 

��ం� ఓట్-�-��ల్ �� �ట్ ఉప��ం� ఓ� �య��� అవ�శం క�� ��ం�. ఓ�-
�� �-��ల్ �� �ట్ �ROV� ��న త�� త, �టర్�  ఎన� లప్ �� సంత�ల� సంబం�త 
ఓట� �����షన్ ���ల�� సంత�ల� స����  ��� �. ఆ త��త �� �ట్ � కవ� �ం� 
�� ��, ��� �� �. 
(California ఎల�న్�  �డ్ §4005) 

ఓ� �ం�దం ఎ�� క� �ర� �ంచ��� ఏ�� � �యబ�న ��ంతం�; ఓ� న�� �య� డం, ఓటర � �క�  
��ల్ �� �ట్ � ��ప్ �క్�  � �య� డం,  ్ర��జనల్,  ����� ంట్, ��  ��� ��ల్ 
�� �ట్� �� క�ంచడం వం� �వ� క�� ంచబ�� �. �ం�ప�య ��ంగ్ స��ల కం� ఓ� 
�ం��ల వద� ఎ�� వ �క�� �, ఓటర �� స�యపడ��� ఎ�� వ ఓ�ంగ్ ప�క�� ఏ�� � 
�యబ�, ��ంగ్ �ప��ల� వ� �ం� �బంధనల� ��ం� �ధం� ఎ�� వ మం� ఎ�� కల 
అ���� ఉం��. �ం� �క�  ఓట� తమ ఓ� �య��� ఏ�� ఓ� �ం���� �ళ� వ�� . 
(California ఎల�న్�  �డ్ §§2170, 4005, &4007) 

ఓట్ �ంటర్ �డల్  ప��ల� వ� వస� అ��;  ఓటర్�  ��స్ �క్ � ��ంద ఎ�� క� ఎ� �ర� �ంచబ���� � 
��ంచ��� ఉప��ం� పదం. ��వర�, ఓట్-�-��ల్ �� � జ�� ఎ�� కల �ర� 
మ�� ��ల�న స�లం� జ�� ఎ�� కల �ర� ఉప��ం� ��ం�ల�� ం�� క�� ఓట్ 
�ంటర్�  అ� ���� �. 
(California ఎల�న్�  �డ్ §14428) 

 ఓట్ �ల్ �ర� ం �ల్ ఓటర్ అ� ��వబ���. 
�ల్�  అ��� ఓ� చట�ం (HAVA) �త ఆ��ంచబ�న ఓట్ �ల్ అ�� �ం��కృత ��ష��� ప � 
ఓట� న�� ���స్, ��� ��ష� �ర� ద��  అ�వృ�� �� �ర� ����� �. ��ష�ం�� �ప� 
�ం�� అ�సం��ంచబ�న వ� వస�; న�� �����ష��, ఓటర �� ఓ�ంగ్ �ం� ���ం� ఏ�� 
న�కరణల� త�� �య��� ఉప�గప��ం�. ఓట్ �ల్ అ��; �ం� �క�   ఎల�న్ 
ఇన� �� షన్ ���� ంట్ �స�మ్(EIMS)��, ����� మ�� �న��స �ఖ��, �ప��గ�  
మ�� ��� �హ�ల �ఖ వం� ఇతర ��ష� వ� వస�ల�� సం�ప�ం�� జ��, స��ర 
��మయం ���ం�.  
(�ల్�  అ��� ఓట్  �క్ � 2002) 



 అ�బంధం-A:ప�� మ�� సం�ప���ల �ఘం��.  

పదం / సం�ప��మం అర�ం 
ఓటర్ ఏ�న్ ��� స్� �రం (VARF) “��స�ర్ �” Santa Clara �ం� ఓటర �� ��ం� �ప�జ�ల �సం ఇవ� బ�న �రం:  

1. ���� �� ���ంగ్ అ�డ�� ��� ట �ర�. (Santa Clara �ం�� ��సం 
��న�)  

2. �ష ���న� త� ఎం���ట� ఇవ� బ�న �ష�: (ఇం� �ష్, ��స్, �� �ష్, టగ�గ్, 
�య�� �స్, �ం�, జప�స్, �మర్ మ�� ��యన్) 

3. �ప��ప �� �ట్ � అభ� � �ంచడం �ర�. 
4. �శ� త ఓ�-�� �-��ల్  ���� �ర� ���. 
5. �����షన్ స��రం� అ�ర��� �� ఇతర ��� �ద����. 
6. ��ల్ �� � �ం� ఓటర్ ఇన� �� షన్ �డ్ (CVIG)� �� క�ంచడం ��యడం �ర�. 
7. ఓట� న��� ర�� �య���. 
8. ��ంబం �� ఇం�� మర�ం�న స�� � ఓట� న��� ర�� �యడం �ర�. 

 (California ఎల�న్�  �డ్ §§2150 - 2168) 
ఓటర్ ఎ�� �షన్ అండ్ అ�ట్ �చ్ 
��షన్ (VEOC) 

�ం�� ��� వ��ల� �ంచడం మ�� ఓట�� తమ �డంబ�క �� � ���నడం వం� 
�ష�ల� ఓటర � ����� ర్ (ROV)� సల� ఇ��ం� మ�� ����  ���ం�. ఈ సం�ర �ం�; 
వ� ��� మ�� ���క సంస�ల �ప����, ��� గల �ద�  మ�� ఒడంబ�క �ర� �క�ల� 
తమ అ�భ���  �పద�� ం�, నగర ఎ�� కల అ��ర ��� వ�ం���. ఈ �ట�, ROV� 
సల�ల� అం�ం� �మర�� ం� ప����ం�. 

ఓటర్ ఎ�� �షన్ అండ్ అ�ట్ �చ్ 
 �� న్ 

��ష� �ర� ద��  �క�  ఆ�దం �ం�న త�� త, �ం�  ఎల�న్ అ�� ����షన్ �� న్ 
�(EAP)�ర� డం అవసరం. �ద�  మ�� ��య�య��� సంబం�ం�న  ఓటర్�  ��స్ 
�క్ � ��(VCA) �� �ష� �బంధనల� ��న స����న; ���, �షల్ ���, ప��క్ 
ఎ�� �షన్ స���� మ�� �పత� � ఓట� ప�చ�ల� ఉప��ంచడం ��ం� ��� 
��య�య��� �త� ఓ�ంగ్ పద�� మ�� ��త�ర� క వ���ల లభ� త మ�� ���న్ 
స�యం త�తర అం�ల� �ం� ఎ�� కల అ��� ఎ� �ర�ర� గల� ఈ �ప��క �వ�ం��.  

ఓటర్ ఎ�� �షన్ వర్�  �ప్ ఎ�� క� �ర� �ంచబ� ��త� ��నం ��ం� ఓటర �� ��య�య��� �ం� ఎ�� కల అ��� 
క�సం �ం� ల�� త� క�న ఓట� ��� ���ల� �ర� �ం��. ఓట�ల� �� �� 
��� ��నం (�ం�� అవసర�న �ప� �ష� క�సం ఒక�) మ�� అర �త క�� �కల� ం� ఉన�  
ఓటర �� అం���� ఉం�� మ�� �� �గ�� �� ��  �ం� �ధం� సద� ల�� త� క�న 
ఓట� ��� ���ల� ప����.  

ఓటర్ � ��య�యడం ఓ�ంగ్ �ప��య ��ం� స��రం ఎల����క్ �� వ� � �గతం� �ధ� �ల �� � ���� �� �� 
�ం��ం�. 



 అ�బంధం-A:ప�� మ�� సం�ప���ల �ఘం��.  

పదం / సం�ప��మం అర�ం 
ఓట� న�� �సం దర���  అ�డ�ట్ ఆఫ్ ���� �షన్ �డం�. 

(California ఎల�న్�  �డ్ §2188) 
ఓటర్ �����షన్ �ర్ �  అ�డ�ట్  ఆఫ్ ���� �షన్ �డం�. 

(California ఎల�న్�  �డ్ §2158) 
ఓటర్ �����షన్ �ర్ �  అ�డ�ట్  ఆఫ్ ���� �షన్ �డం�. 

(Californiaఎల�న్ �డ్ §2162) 
ఓట� ��స ��� ర� ప�తం ఫస్�- ��స్ ��� ర్ � ��ల్ �� � పం�న ఓట� �����  కన� �� షన్ �ర్ �, (8�2 �ర్�) ఓట� 

����� ��� �ంచ��� ఉప��ంచబ��ం�. ఓట� న�� ��� �ర� �ంచ���, 
తర�వ�� న ఓటర � ����ల� ధృ�క�ంచ��� మ�� స��య��� ఈ ��� 
ఉప��ంచబ��ం�.  
(Californiaఎల�న్ �డ్ §§2191, 2220, &2240 - 2231) 

ఓటర్ ����షన్ �స�మ్ ఓట� న�� �� ఓట� �ం�దం� �ం� ఎ�� కల అ���ల� త�ణ� అం���� ఉం� 
�ధం� ఎల����క్ వ� వస� ఏ�� � �యబ�ం�. 
ఎల����క్  �ల్ �క్ � �డం�. 
(Californiaఎల�న్ �డ్ §359.2) 

ఓటర్�  �యస్ �క్ � (VCA) 2016 సంవత� రం�, ��టర్ Ben Allen �ప�శ���న ��త� California చట�ం (SB450) California� 
జ�� ఎ�� కల� ఆ��క�ం�, �ం�ల� స��త� ��నం� ఎ�� క� �ర� �ంచ��� �� 
క�� ంచడం �� � ఓటర �� ఎ�� వ �లభ� ం మ�� �క�� ��  అం���ం�. 
ఈ ��త� ఎ�� కల న�� ఓటర �� తమ �� �ట్ � ఎ�, ఎ�� �, ఎక� డ ��� ఎం��వ��� 
అ�మ����ం�: 

1. �ప� ఓట�� �� �ట్ పంపడం. 
2. వ� � �గతం� �ంద�� ఓ�ంగ్ �����  �స��ంచడం 
3. ఓట�� తమ �ం��� ఏ�� ఓ� �ం�దం� �� �ట్ �య��� అ�మ��వ� డం. 

���  ప����ల�, ��ల్ �� � ఎ�� క� �ర� �ం�ం�� �ం�ల� అ�మ�ంచడం �� � 
ఓట� �గ�� �� ��  �ంచడం �సం ఈ చట�ం ఉ���ంచబ�ం�. 
(Californiaఎల�న్ �డ్ §§3017, 15320, &4005 - 4008) 



 అ�బంధం-A:ప�� మ�� సం�ప���ల �ఘం��.  

పదం / సం�ప��మం అర�ం 
 ఓ�ంగ్ ��� ���� అ�� జ� క�� 
(VAAC) 

దృ�� �పం ఇం� ���� �పం వం� �క�� � క��న ఓటర �� ఎ�� క� అం���� ��� 
పరచ��� సంబం�ం�న �ష�ల�  ����� ర్ ఆఫ్ ఓటర్�  �(ROV)సల� ఇవ� ��� ఓ�ంగ్ 
��� ���� అ�� జ� క�� (VAAC)  �� �ంచబ�ం�. ఈ క�� ఎ�� కల� ఓ� �ం��ల 
ఏ�� �, మ�� ఓట� �వల� ���పర�, ��� అం���� ఉం�ం�� ����  
���ం�. క��� �క�� � గల ఓటర �� సంబం�ం�న ��� ���� ఆవశ� �ల ��ం� 
�వ�ంచగల అ�భవం ఉన�  �దం� నగర ఎ�� కల అ���� ఉం� �క�ంగ ఓట�� ఉం��. ఈ 
�ట�, ROV � సల�ల� అం�ం� �మర�� ం� ప����ం�. 

ఓ� �� ప�కరం �� �ట్ ���� �� �ంచడం, పంచ్ �� �� ట్ �యడం �� � ఓట� ఎం�క ��, �� �ట్ �ర్ � 
�� ���ల� క�� ��ంచ��� ఉప��ం� ప�కరం. 
(Californiaఎల�న్ �డ్�  ��గం 19) 

ఓ�ంగ్ ��న్ ఎల����క్ ఓ�ంగ్ ప�కరం ఉప��ం�, ఖ�� త�న ఆ��కల్ �� నర్ మ�� ��క్ � ����ంగ్ 
ఎల����క్ (DRE) ఓ�ంగ్ వ� వస� స�యం� ఓట� తన �� �ట్ � న�� �యవ�� ; మ�� 
సద� ఎల����క్ ప��క �� � �� ��ం�ట్ �� � �� మ��� ఇతర స� ష��న, చదవగ�� 
����ల �పం� ఉన�  స�����  �ందడం �� � �ప� అభ� � �� �ల్ అ�న ఓట� సంఖ� � 
����వ�� . 
(California ఎ�� కల సం��ల ��గం 19) 

ఓ�ంగ్ �స�మ్ ���కల్, �� ఎ�������కల్, �� ఎల����క్ �స�మ్, మ�� �� �ఫ్� �ర్ క��న వ� వస��, 
�� �ట్ �య��� �� ఓట�� ��� ంచ��� �� �ం�ం�� �య��� ఉప��ంచవ�� . 
"ఓ�ంగ్ �స�మ్" � ��ట్ ��� స�ల్ ఓట్-�-��ల్ �స�మ్ �ర� బడ��. 
(Californiaఎల�న్ �డ్�  ��గం 19) 

ఓటర్-���డ్ �పర్ ఆ�ట్ 
�టయల్ (VVPAT) 

జనవ� 1, 2006 త�� త ఉప��ం�న  ఆల్ ��క్ � ����ంగ్ ఎల����క్ (DRE) ఓ�ంగ్ యం��� 
తప� �స�� ఓట� ధృ�క�ంచబ�న �పర్ ఆ�ట్ �టయల్ � క�� ఉం��. ఎల����క్ ఓ�ంగ్ 
యం�తం� ఓ� �� ఓటర �ంద� తమ �� �ట్ ఎం�కల�, ఈ ���ం�న ��త� ����� 
స��ం�, ధృ�క�ం��. �� �ట్ ��న త�� త, న�� ��న ఓట� ఖ�� త�� ��  
ధృ�క�ంచ��� ఎ�� కల ఆ�ట్ ��నం� �గం�, ఓ�ంగ్ యం�తం �పల �� �ట్ �క�  ఈ 
��త� ���� ఉంచబ��ం�. Californiaఎల�న్ �డ్ �ప�రం ఓట��, �� ��న ఓ� �క�  
���ం�న ��త� ���� �ప�� �ంద�. 
(Californiaఎల�న్ �డ్ §19250) 
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