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அறிமுகம் 
அங்கீகொரம் ப ற்ற கவுண்ட்டிகள் தங்கள் தமற் ொர்றவயொளர்களின் வொரியம் 
அளிக்கும் ஒப்புதலின் த ரில் எந்தபவொரு ததர்தறலயும் சில குறிப் ிட்ட 
ததறவகளுடன் அஞ்சல் மூலம் நடத்த அனுமதி அளிக்கும் வறகயில் 
கலிஃத ொர்னியொ வொக்கொளர் ததர்வுச் சட்டம் (VCA), அல்லது பசதனட் மதசொதொ (SB) 
450 (Allen, D-26)பசப்டம் ர் 29, 2016 அன்று கலிஃத ொர்னியொ ததர்தல் சட்டத்தின்  ிரிவு 
4005 தசர்க்கப் ட்டு சட்டமொக றகபயழுத்தொனது. VCA இன் கீழ், ததர்தலுக்கு 29 
நொட்களுக்கு முன்னதொக பதொடங்கி, அறனத்து வொக்கொளர்களுக்கும் அஞ்சல் மூலம் 
ஒரு வொக்குச்சீட்டு அனுப் ப் டும். தமலும் ஒவ்பவொரு கவுண்ட்டியும் அதன் 
எந்தபவொரு வொக்கொளரும் வொக்களிக்கும் வறகயில் ப ொதுமக்கள் உள்ளடீ்டுடன் 
கூடிய கவுண்ட்டி முழுவதும் எண்ணற்ற வொக்குச்சீட்டு டிராப்-ஆஃப்றமயங்கறளயும் 
வொக்குறமயங்கறளயும் நிறுவுகிறது. வொக்களிக்கும் விருப் ங்கறள 
விரிவு டுத்துவதன் மூலம் வொக்கொளர்  ங்களிப்பு மற்றும் வொக்கொளர் ஈடு ொட்றட 
அதிகரிக்கும் வறகயில் ததர்தல்கள் எவ்வொறு நடத்தப் டலொம் என் றத 
மொற்றுவதற்கொக வடிவறமக்கப் ட்ட  ல்தவறு ததர்தல் சீர்கிருத்தங்களில் இந்தச் 
சட்டமும் ஒன்று. 

VCA-க்கு முன் ொக,  ொரம் ரிய வொக்குப் திவு இட மொதிரியின் அடிப் றடயில் 
ததர்தல்கள் நடத்தப் ட்டன. இது அஞ்சல்-மூலம் வொக்களிப்பு மற்றும் வொக்குப் திவு 
இடத்தின் நிர்வொகம் ஆகியவற்றின் ஒருங்கிறணந்த மொதிரியொக இருந்தது. ததர்தல் 
குறியடீு §12261(a) பவவ்தவறு இட அறமப்புடனும் பதொகுதிக்கு அதிக ட்சமொக 1,000 
வொக்கொளர்களுடனும் கூடிய வொக்குச்சொவடி பதொகுதிகறள நிறுவ தவண்டுபமன 
கவுண்ட்டி ததர்தல் அதிகொரிகறள ஆணை விதித்தது. (இது வொக்குச்சொவடி 
பதொகுதிவொரியொக ததர்தல் முடிவுகறள அறிவிக்க கவுண்ட்டிறயயும் 
மொநிலத்றதயும் அனுமதிக்கும் தரவுகளொகவும் பசயல் டுகிறது). 2002 இல், 
கலிஃத ொர்னியொ ததர்தல் குறியடீு எந்தபவொரு வொக்கொளரும் நிரந்தரமொக அஞ்சல் 
மூலம் வொக்களிக்கும் நிறலறயக் தகொருவதற்கு அனுமதிக்கவும் மற்றும் 
தொனொகதவ வொக்குச்சீட்றட அனுப்புவதற்கும் அனுமதிக்க விரிவொக்கப் ட்டது; 
அஞ்சல் மூலமொக வொக்களிக்க விரும்பும் தவறு எவரும் ஒவ்பவொரு ததர்தலுக்கும் 
தகொரிக்றகறயச் சமர்ப் ிக்க தவண்டும் அல்லது அவர்களுறடய வாக்களிக்கும் 
இடம் மற்றும் வொக்குச்சீட்டு வறகக்பகன்தற உள்ள அவர்களுக்பகன ஒதுக்கப் ட்ட 
வொக்குச் சொவடியில் தநரில் வொக்களிக்க தவண்டும். 

ஏப்ரல், 2019 இல், Santa Clara கவுண்டி தமற் ொர்றவகள் வொரியம், VCA இன் கீழ் 
ததர்தல்கறள நடத்த வொக்கொளர்  திவொளருக்கு அங்கீகாரம் அளித்தது. Santa Clara 
கவுண்ட்டியின் VCA அமலொக்கத்துடன், புதிய வொக்கு றமய மொதிரியின்கீழ் 
ததர்தல்கள் இப்த ொது நடத்தப் டுகின்றன. புதிய மொதிரியுடன்,  திவுபசய்யப் ட்ட 
ஒவ்பவொரு வொக்கொளருக்கும் அஞ்சல்-மூலம்-வொக்களிக்கும் வொக்குச்சீட்டு 
திட்டமிடப் ட்ட ததர்தலுக்கு 29 நொட்களுக்கு முன் ொக தொனொக அனுப் ப் டுகிறது. 
வொக்கொளர்கள் தங்கள் வொக்குச்சீட்றட  ின்வரும் மூன்று வழிகளில் ஏததனும் 
ஒன்றின் மூலம் திரும்  அனுப்  முடிகிறது: அஞ்சல் மூலம் (அஞ்சல் கட்டணம் 
பசலுத்தப் ட்டது), வொக்குச்சீட்றட டிரொப் பசய்யும் இடத்தில் அல்லது 
கவுண்ட்டியிலுள்ள ஏததனும் வொக்குறமயத்தில். வொக்கொளர்கள் அஞ்சல்-மூலம்-



 

வொக்களிக்கொமல், அதற்குப்  திலொக வொக்கொளர்  திவொளர் அலுவலகத்தில் (ROV) 
அல்லது Santa Clara கவுண்ட்டியில் உள்ள ஏததனும் வொக்கு றமயத்தில் தநரில் 
வொக்களிக்க ததறவயொன ஒரு வொக்குச்சீட்றட ப றலொம். இப்த ொது, 
வொக்கொளர்களுக்கு வொக்களிக்க ஒதர ஓர் இடம் மட்டுதம இல்லொமல், ததர்தல் 
நொளன்று திறந்திருப் ததொடு மட்டுமல்லொமல் ததர்தல் தினத்திற்கு  ல நொளுக்கு 
முன்த  கவுண்ட்டியில்  திவுபசய்யப் ட்ட அறனத்து வொக்கொளர்களுக்கொகவும் 
வொக்கு றமயங்கள் திறந்திருக்கின்றன. 
VCA மொற்றங்கள் குறித்து சமூகத்திற்கு முழுவதுமொக அறிவிக்கப் ட்டிருப் றத 
தமலும் உறுதி பசய்ய, ஒரு வொக்களிப்பு அணுகல் ஆதலொசறனக் குழு (VAAC) 
மற்றும் பமொழி அணுகல் ஆதலொசறனக் குழு (LAAC) ஆகிய இரண்றடயும் ROV 
நிறுவினார். VAAC -இன் தநொக்கம், மூத்தவர்கள் மற்றும் குறற ொடுள்தளொர் ததர்தல் 
பசயல்முறறறய அணுகுவது குறித்து அவர்களுக்கு ஆதலொசறன வழங்குதல், 
அறத தமம் டுத்துவதில் உதவுதல் மற்றும்  ரிந்துறரகறள வழங்குவதொகும். 
அறனத்து வொக்கொளர்களுக்கும் சுயொதீனமொகவும் ரகசியமொகவும் வொக்களிக்கும் 
வொய்ப்ற  வழங்குவதத VAAC இன் குறிக்தகொளொகும். LAAC இன் தநொக்கம் 
என்னபவனில், அது ஆங்கிலம் தவிர்த்து தவறு பமொழிகறள முதன்ணையாகப் 
த சும் வொக்கொளர்களுக்கு ததர்தல் பசயல்முறறக்கொன பமொழிறய அணுகுவதில் 
சம் ந்தப் ட்ட விவகொரங்கறளப்  ற்றி ஆதலொசறன வழங்குவது, உதவுவது 
மற்றும்  ரிந்துறரகறள வழங்குவதொகும். பமொழி அணுகல் சந்தர்ப் ங்களுக்கொன 
தமம் ொடுகளுக்கு உதவுவதத LAAC இன் தநொக்கமொகும். இரண்டு குழுக்களுதம ROV-
க்கு முக்கிய வழிகொட்டுதல்கறள வழங்குகின்றன மற்றும் அறவ 
வொக்கொளர்கறளச் பசன்றறடதல் மற்றும் கவுண்ட்டிக்கொன ததர்தல் 
நிர்வொகத்திற்கொன அடிப் றட கூறுகளொகும். LAAC அல்லது VAAC உறுப் ினர் 
 தவிக்கொன விண்ணப் ங்கறள நடப்பு அடிப் றடயில் ROV ஏற்றுக்பகொள்கிறது. 
இதில் ஏததனும் ஒரு குழுவில் உறுப் ினரொவதற்கொக விண்ணப் ிக்க 
விரும் ினொல், அதற்கொன விண்ணப் த்றத ROV இன் வறலத் தளத்தில் 
கொணலொம்: www.sccvote.org/voterschoice.  
குடிமக்களுக்கு VCA மற்றும் சமூக ஈடு ொட்டிற்கொன வொய்ப்புகறளக் குறித்து 
பதரிவிப் தற்கொன தனது வொக்கொளர் கல்வித் திட்டத்றத விரிவுப் டுத்த வொக்கொளர் 
கல்வி மற்றும் வொக்கொளர் அவுட்ரீச் கூட்டணிறய (VEOC) ROV நிறுவியுள்ளது. 
ததர்தல் நிர்வொகத் திட்டத்தில் (EAP) இந்த குழுக்கள் மற்றும்  ல்தவறு 
கூட்டொண்றம அறமப்புகளிடமிருந்து கிறடத்த கருத்து மற்றும் தகவலும் 
உள்ளடங்கும். கூடுதலொக, எங்களின் இறணய  ின்னூட்டப்  டிவம் மற்றும் ப ொது 
EAP கூட்டங்கள் மூலம் ப ொதுமக்களிடமிருந்து ப றப் ட்ட கருத்துகள் 
முழுறமயொகப்  ரிசீலிக்கப் ட்டு உரிய இடங்களில் பசயல் டுத்தப் டுகிறது. VCA 
கீழ் ததர்தறல பவற்றிகரமொக நடத்த மற்றும் Santa Clara கவுண்ட்டியில் 
ததர்தல்கறள நிர்வகிப் தற்கொன புதிய வழிமுறறகளின் பவற்றிகரமொன 
அமலொக்கத்திற்கு சமூக ஆதரறவப் ப றுவது மிகவும் முக்கியமொகும். VCA இன் 
கீழ் உள்ளூரில் ததர்தல் நடத்துவது குறித்து ப ொதுமக்களிடமிருந்து ப றப் ட்ட 
கருத்துகளின் மூலம், தகொரப் ட்ட மொற்றங்கறளப்  ிரதி லிக்கும் வறகயில் ROV 
ஆனது பதொடக்க EAP-ஐப் புதுப் ித்துள்ளது. 
VCA இன் கீழ் Santa Clara கவுண்ட்டி எவ்வொறு ததர்தல்கறள நடத்துகிறது 
என் தற்கொன வழிகொட்டிறய இந்த ஆவணம் வழங்குகிறது. குறிப்புக்கு, எந்தபவொரு 
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பதொழில்நுட்  அல்லது ததர்தல் சொர்ந்த பசொற்களும்  ின்னிறணப்பு A-இல் உள்ள 
பசொற்களஞ்சியத்தில் வறரயறுக்கப் ட்டுள்ளன. 



 

பகுேி1 – தேர்ேல் நிர்வாகத் ேிட்டம் 
வொக்கொளர் ததர்வுச் சட்டத்றதச் (VCA) பசயல் டுத்தும் ஒவ்பவொரு கவுண்ட்டியும் 
மொற்றங்கள் வொக்கொளர்கறள எவ்வொறு  ொதிக்கின்றன என் றதப் புரிந்துபகொள்ள 
அவசியமொன தகவல்கறளக் பகொண்ட ததர்தல் நிர்வொகத் திட்டத்றத உருவொக்க 
தவண்டும். EAP இரண்டு  குதிகளொகப்  ிரிக்கப் டும்:  குதி 1 - ததர்தல் நிர்வொகம் 
மற்றும்  குதி 2 - கல்வி மற்றும் அவுட்ரீச் திட்டம். 

அஞ்சல்-மூலம்-வாக்களிப்பு (VBM) சசயல்முறற 
EAP இல் வொக்கு றமயங்கள் மற்றும் வொக்குச்சீட்றட டிரொப் பசய்யும் இடங்கள் 
மற்றும் அதற்குரிய தநரம், பமொழி அணுகல் ஆதலொசறனக் குழு (LAAC) மற்றும் 
வொக்களிப்பு அணுகல் ஆதலொசறனக் குழு (VAAC) ஆகிய இரண்டின் நிறுவல், 
வொக்கொளர் கல்வி மற்றும் அவுட்ரீச் திட்டம், ப ொதுமக்கள் உள்ளடீு மற்றும் 
அறிவிப்புப்  ரிசீலறனகள் மற்றும்  ிற பதொடர்புறடய தகவல்கள் ஆகியறவ 
உள்ளடங்கும். 

வொக்கு றமய மொதிரியில், அறனத்துப்  திவு பசய்யப் ட்ட வொக்கொளர்களுக்கும் 
அதிகொரப்பூர்வ அஞ்சல் மூலம் வொக்களிக்கும் ததாகுப்புத் தொனொகதவ அனுப் ப் டும். 
இந்தத் பதொகுப்புகள்  ின்வரும் விவரங்கறளக் பகொண்டிருக்கும் ஒரு பவள்றள நிற 
உறறயில் வொக்கொளர்களுக்கு அனுப் ி றவக்கப் டும்: 

• ஒரு நீல நிற  தில் அனுப்பும் உறற 
• அதிகொரப்பூர்வ வொக்குச்சீட்டு, ததர்தலில் எத்தறனப் த ொட்டிகள் இருக்கின்றன 

என் தன் அடிப் றடயில் ஒன்றுக்கும் தமற் ட்ட வொக்குச்சீட்டு அட்றடகள் 
• வொக்குச்சீட்றட எவ்வொறு பூர்த்திபசய்து அனுப்புவது என் து பதொடர் ொன 

அறிவுறரகறளக் பகொண்ட ஒரு தொள் 
• வொக்கு றமயம் மற்றும் வொக்குச்சீட்றட டிரொப் பசய்யும் இடங்கள் மற்றும் 

பசயல் டும் தநரம் பகொண்ட ஒரு தொள் 
• “நொன் வொக்களித்ததன்” என்கிற ஒரு ஸ்டிக்கர் 
• ததறவப் ட்டொல், கூடுதல் தகவல் பகொண்ட ஒரு கூடுதல் தொள் 

அறனத்து அதிகொரப்பூர்வ வொக்குச்சீட்டுகளும் ததர்தல் தததிக்கு 29 நொட்கள் 
முன்னதொக பதொடங்கி அபமரிக்க அஞ்சல் தசறவ வழியொக அஞ்சல் 
பசய்யப் டுகின்றன. அறதத் பதொடர்ந்து சீக்கிரத்திதலதய வொக்கொளர்கள் அவர்களது 
அஞ்சல்-மூலம்-வொக்களிக்கும் ததாகுப்ணைப் தைறுவார்கள். 

அஞ்சல்-மூலம்-வொக்களிக்கும் வொக்குச்சீட்றடப் பூர்த்திபசய்து முடித்தவுடன், 
வொக்கொளர்கள் தங்களுக்கு வழங்கப் ட்ட அஞ்சல் கட்டணம் பசலுத்திய 
திருப் ியனுப்பும் உறறயில் வழக்கமொன அஞ்சல் மூலம் வொக்குச்சீட்றடத் திரும்  
அனுப் லொம் அல்லது ஏததனும் வொக்கு றமயத்திதலொ அல்லது வொக்குச்சீட்றட 
டிரொப் பசய்யும் இடத்திதலொ வொக்குச்சீட்றடத் திருப்ைியளிக்கலாம். அறனத்து 
வொக்கு றமயங்களும் வொக்குச்சீட்டிற்கொன ட்ரொப்  ொக்ஸ் இடமொகவும் பசயல் டும், 
அதக சமயம் சில வொக்குச்சீட்டிற்கொன ட்ரொப்  ொக்ஸ் இடங்கள் தனித்தும் 
கவுண்ட்டிறயச் சுற்றி ஒதுக்கப் ட்ட இடங்களிலும் கொணப் டும். 

ஒரு வொக்கொளருக்கு வொக்குச்சீட்டு சரியொன தநரத்தில் கிறடக்கவில்றல எனில், 



 

அல்லது தனது வொக்குச்சீட்டில் அவர் ஏததனும் தவறு பசய்துவிட்டொல், தங்களது 
வொக்குச்சீட்றட மொற்றித்தரும் டி அவர்கள் தகொரலொம். மொற்று வொக்குச்சீட்டுடன் 
ஒரு புதிய அஞ்சல்-மூலம்-வொக்களிக்கும் ததாகுப்பு அவர்களுக்கு அஞ்சல் 
பசய்யப் டுகின்றன. ததர்தலுக்கு முன் ொக ஏழு நொட்களுக்கும் குறறவொன தநரத்தில் 
வொக்கொளர்கள் தங்கள் வொக்குச்சீட்றட மொற்ற தவண்டுபமனில், புதிய 
வொக்குச்சீட்றடப் ப ற அவர்கள் வொக்கொளர்  திவொளர் அலுவலகத்திற்தகொ (ROV) 
அல்லது ஏததனும் ஒரு வொக்கு றமயத்திற்தகொ பசல்ல தவண்டும். 

ஆங்கிலம் தவிர்த்து தவறு பமொழிணய முதன்ணையாகப் த சும்  திவுதசய்யப்ைட்ட 
வொக்கொளர்களுக்கு, இருபமொழி வொக்குச்சீட்டு எட்டு பமொழிகளில் கிறடக்கின்றன: 
சீன, ஸ் ொனிஷ், டகலொக், வியட்நொமிய, பகமர், பகொரிய, இந்தி மற்றும் ஜப் ொனிய 
பமொழி. குஜரொத்தி, தந ொளி,  ஞ்சொ ி, தமிழ் மற்றும் பதலுங்கு ஆகிய பமொழிகளில் 
ததர்தல் குறியடீு §14201 உடன் இணங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப் ட்ட பதொகுதிகளின் 
தகொரிக்றகயின் த ரில் பதொறலநகல் வொக்குச்சீட்டுகளும் கிறடக்கின்றன. 
புவியியல் தகவல் அறமப்புகள் தமப் ிங்  ிரிவு ஒவ்பவொரு ததர்தல் 
பதொகுதிகளிலும் எந்தத் பதொகுதிகள்  திவு பசய்யப் ட்ட வொக்கொளர்களின் 
பமொழிகளின் அடிப் றடயில் பதொறலநகல் வொக்குகறளப் ப றுகின்றன என் றத 
தீர்மொனிக்கிறது. வொக்கொளர்கள் வொக்களிக்க  திவுபசய்யும்ப ொழுது, இந்த 
பமொழிகளிலிருந்து தங்களுக்கு விருப் மொன பமொழிறயப்  திவுதசய்யும்  டிவத்தில் 
குறிப் ிடலொம். வொக்குச்சீட்டுகளும் அஞ்சல்-மூலம்-வொக்களிப் தற்கொன 
ப ொருட்களும் அவர்களுக்கு விருப் மொன பமொழியில் அனுப் ி றவக்கப் டும். ROV 
அலுவலகத்றதத் பதொறலத சி (408) 299-VOTE, பதொறலநகல் (408) 998-7314, 
மின்னஞ்சல் voterinfo@rov.sccgov.org வொயிலொகதவொ, தநரிதலொ அல்லது வொக்கொளர் 
பசயல் தகொரிக்றகப்  டிவம் (VARF) வொயிலொகதவொ பதொடர்பு பகொண்டு 
வொக்கொளர்கள் தங்களுக்கொன விருப் பமொழிறய மொற்றுவதற்கொக தகொரலொம். 
வொக்கொளர் VARF-ஐ ROV அலுவலகத்திலிருந்து ப ற்றுக்பகொள்ளலொம் அல்லது 
அவர்களுக்கு அது மின்னஞ்சல், பதொறலநகல் அல்லது அஞ்சல் மூலம் 
அனுப் ப் டலொம். மொற்றொக, VARF, ROV வறலத்தளத்திலும் கவுண்ட்டி வொக்கொளர் 
தகவல் வழிகொட்டுதலிலும் (CVIG) கிறடக்கிறது. 
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அஞ்சல் மூலமாக அணுகக்கூடிய வாக்களிப்பு 
ROV அலுவலகத்றதத் பதொடர்பு பகொண்டும் வொக்கொளர்கள் அணுகலுக்கொகக் 
குறிக்கப் ட்ட தங்கள் கவுண்டி வொக்கொளர் தகவல் வழிகொட்டியின் (CVIG) மின்னணு 
நகணலக் ககாரலாம்தகொரலொம். ஒரு வொக்கொளர் அக்தகொரிக்றகறய 
முன்றவத்தவுடன், அவர்கள் ஒரு நிரந்தர  ட்டியலில் தசர்க்கப் டுவொர்கள், அததொடு 
ஒவ்பவொரு ததர்தலின் த ொதும் எங்கள் இறணயதளத்தில் அணுகக்கூடிய 
வொக்களிப்புப் ப ொருட்கள் பவளியிடப் ட்டவுடன், எங்கள் அலுவலகத்திலிருந்து 
மின்னஞ்சறலப் ப றுவொர்கள். வொக்களிப் தில் அவர்கள் பசயலற்றுப் த ொனொதலொ, 
கவுண்ட்டியிலிருந்து பவளிதயறினொதலொ, தமொசமொன குற்றவொளிகளின்  ட்டியலில் 
அவர்கள் ப யர் இடம்ப ற்றொதலொ, அல்லது இறந்துவிட்டொதலொ அவர்கள் இந்தப் 
 ட்டியலிலிருந்து நீக்கப் டுவொர்கள். 

வொக்கொளர்கள் தகொரக்கூடிய தவறு ஓர் அணுகலுக்கொன விருப் ம் என்னபவனில், 
அது பதொறலநிணலயாக அணுகக்கூடிய அஞ்சல்-மூலம்-வொக்களிப்ணைப் (RAVBM) 
 யன் டுத்துவதொகும். RAVBM அறமப்பு ஆரம் த்திதலதய குறற ொடுள்தளொர்களொக 
 திவுபசய்யப் ட்ட திவுதசய்யப்ைட்ட வொக்கொளர்கள், அத்துடன் ரொணுவத்தினர் மற்றும் 
கடல்கடந்து வொழும் வொக்கொளர்கள் மட்டுதம  யன் டுத்துவதற்கொக 
ஒதுக்கப் ட்டுள்ளது.1 இருப் ினும், கலிஃத ொர்னியொ சட்டமன்ற மதசொதொ (AB) 37 
இப்த ொது எந்த வொக்கொளரும் RAVBM முறறறயப்  யன் டுத்த அனுமதிக்கிறது. RAVBM 
அறமப் ின் தநொக்கம் இறணயத்தில் வொக்றகப்  திவு பசய்வது அல்ல. RAVBM 
வொக்கொளர்களுக்கு தங்கள் அதிகொரப்பூர்வ வொக்குச்சீட்றட அணுகுவதற்கொன 
இறணப்புடன் ஒரு மின்னஞ்சல் அனுப் ப் டும், அததொடு வொக்குச்சீட்றட எவ்வொறு 
 திவிறக்கம் பசய்து, அச்சிட்டு பூர்த்திபசய்து ததர்தல் நொளிதலொ அல்லது அதற்கு 
முந்றதய நொளிதலொ தததியிடப் ட்ட அஞ்சல் முத்திறரயுடன் அறத ROVக்கு ததர்தல் 
நொளிலிருந்து ஏழு நொட்களுக்குள் திருப் ி அனுப்புவது என் றதக் குறித்த 
வழிமுறறகளும் அதில் பகொடுக்கப் ட்டிருக்கும். வொக்கொளர்கள், மின்னஞ்சல் 
இறணப்ற ப்  யன் டுத்தி தங்கள் சொதனங்களில் வொக்குச்சீட்றடப்  திவிறக்கம் 
பசய்து தங்கள் பசொந்த தனிப் ட்ட அணுகல் அம்சங்கறளப்  யன் டுத்தி 
வொக்குச்சீட்றடப்  டித்து வொக்களிக்க தவண்டும். எந்தபவொரு  திவுபசய்யப் ட்ட 
வொக்கொளருக்கும் இருப் றதப் த ொன்தற, ஒரு RAVBM வொக்கொளருக்கும் தனது 
வொக்குச்சீட்றட திருப் ி அனுப்  மூன்று வழிகள் உள்ளன, அறவ: வழக்கமொன 
அஞ்சல் மூலம், வொக்குச்சீட்றட ஒரு வொக்குச் சீட்டு டிரொப்- ொக்ஸில் த ொடுவதன் 
மூலம் அல்லது ஏததனும் வொக்குறமயத்தில் திருப் ி அளிப் தன் மூலம். RAVBM 
பதொடர் ொன கூடுதல் தகவல்கறள ROV இறணயதளத்தில் கொணலொம்: 
https://sccvote.sccgov.org/vote-mail/accessible-voting-ravbm 

எந்தத் திருப் ியளிக்கும் முறற கதர்வு தசய்தாலும், வொக்குச்சீட்டுகறள ஓர் 
உறறக்குள் றவத்தத திரும்  அனுப்  தவண்டும். வொக்கொளர்கள் அஞ்சல்-மூலம்-
வொக்களிக்கும் உறறக்குள் றவக்கப் ட்டிருந்த  தில் அனுப்பும் உறறறயதய 
 யன் டுத்த தவண்டுபமன  ரிந்துறரக்கப் டுகிறது.  ொர்றவக் குறற ொடுள்ள 
வொக்கொளர்களுக்கொக றகபயொப் க் தகொட்டின் அருதக றகபயொப் க் தகொட்றடக் 

 
1 California ததரத்ல்குறியீடு §303.3 ஐபாரக்்கவும் 



 

கண்டறிவதற்கு உதவும் வறகயில் அஞ்சல் மூலம் வொக்களிக்கும் உறறகளில் 
இரண்டு துறளகள் உள்ளன. ROV இன் கட்டணமில்லொ எண்ணொன (866) 430-8683 ஐ 
அறழத்து வொக்குச்சீட்றட திருப் ியளிக்கும் உறறறய மொற்றித் தரும் டி 
தகொரலொம், ROV அலுவலகம் அல்லது வொக்குறமயத்திலிருந்து ஒன்றறப் ப ற்றுக் 
பகொள்ளலொம். வொக்குச்சீட்றடத் திரும்  அனுப்புவதற்கொன உறறகள் வொக்குச்சீட்டு 
டிரொப்- ொக்ஸுகள் உள்ள இடங்களிலும் கிறடக்க ஏற் ொடு பசய்யப் ட்டுள்ளது. 
வொக்கொளர்கள் தங்கள் பசொந்த உறறறயப்  யன் டுத்தவும் ததர்வு பசய்யலொம். 
ஆனொல் அவர்கள் தங்கள் வொக்குச்சீட்டுடன் இறணக்கப் ட்டுள்ள வொக்கொளர் 
உறுதிபமொழிப்  க்கத்றத அச்சிட்டு, றகபயழுத்திட்டு இறணக்க தவண்டும். 
வொக்கொளரின் உறுதிபமொழிப்  க்கம் RAVBM மின்னஞ்சல் இறணப்பு வழியொக 
வொக்குச்சீட்டுடன் தசர்த்து  திவிறக்கம் பசய்யப் ட தவண்டும். வழக்கமொன அஞ்சல் 
வழியொக வொக்குச்சீட்றடத் திருப் ி அனுப்புவதொனொல், வொக்குச்சீட்டு 
திருப் ியளிக்கும் உறறகளுக்கு எந்த அஞ்சல் கட்டணமும் ததறவயில்றல. அதத 
சமயம், அவர்களது பசொந்த உறறறய  யன் டுத்தி வொக்குச்சீட்றடத் திருப் ி 
அனுப்பும் த ொது வொக்கொளர் த ொதுமொன அஞ்சல் கட்டணத்றதச் பசலுத்த 
தவண்டும். 

அவசரநிறல வாக்குச்சடீ்டு விநிதயாகம் 

மருத்துவமறனயில் அனுமதிக்கப் ட்ட மற்றும் குறற ொடுள்ள வொக்கொளர்களுக்கும், 
மருத்துவ அவசரநிறல கொரணமொக வடீுகளில் அறடப் ட்ட வொக்கொளர்களுக்கும் 
மற்றும் தனிப் ட்ட முறறயில் தங்கள் வொக்குச்சீட்றடப் தைற முடியொத 
நிறலகளில் உள்ளவர்களுக்கும் வொக்குச்சீட்டு ததறவப் ட்டொல் அவசரநிறல 
வொக்குச்சீட்டு விநிதயொக நறடமுறற  யன் டுத்தப் டுகிறது. அவசரநிறல 
வொக்குச்சீட்டு விநிதயொகத்திற்கொன விண்ணப் ம் பூர்த்தி பசய்யப் ட்டு, ROV இன் 
ததர்தல் தகவல் தமலொண்றம அறமப்பு (EIMS) மூலம் தற்த ொறதய  திவு மற்றும் 
றகபயழுத்துப் ப ொருத்தத்தின் மூலம் சரி ொர்க்கப் டுவதற்கொக திருப் ி அனுப் ப் ட 
தவண்டும்.  திவு பசய்யப் ட்ட அவசரநிறல வொக்குச்சீட்டு விநிதயொகத்திற்கொன 
விண்ணப் த்றதப் பூர்த்தி பசய்து, றகபயழுத்திட்டு மற்றும் தததியிட தவண்டும். 
வொக்கொளரொல் தனது விண்ணப் த்தில் றகபயழுத்திட முடியொவிட்டொல், வொக்கொளர் 
அதில் “X” த ொட்டு றகபயழுத்திட யொரொவது உதவலொம். வொக்கொளருக்கு உதவும் 
 ிரதிநிதி, அவர்களின் ப யறர அச்சிட்டு றகபயொப் மிட்டு பூர்த்தி பசய்யப் ட்ட 
அவசரநிறல வொக்குச்சீட்டு விநிதயொகத்திற்கொன விண்ணப் த்றத ப ர்கர் டிறரவில் 
உள்ள ROV  ிரதொன அலுவலகத்திற்கு திருப் ி அனுப்  தவண்டும். வொக்கொளரின் 
தகவல் மற்றும் றகபயழுத்து EIMS-இல் ROV அலுவலகம் மூலம் சரி ொர்க்கப் டும். 
சரி ொர்க்கப் ட்டதும், வொக்கொளருக்கு வொக்குச்சீட்டு வழங்கப் டலொம் மற்றும் 
முழுறமயொன அஞ்சல் மூலம் வொக்களிப்புக்கொன பதொகுப்பு தயொரிக்கப் டும். 
வொக்கொளருக்கு உதவும்  ிரதிநிதி அந்த வொக்குச்சீட்றட வொக்கொளர் உள்ள 
இடத்திற்கு எடுத்துச் பசல்வொர். பூர்த்தி பசய்தவுடன், அந்த வொக்குச்சீட்றட மற்ற 
அஞ்சல்-மூலம் வொக்களிக்கும் வொக்குச்சீட்டுகளுடன் கசர்த்து பசயல் டுத்துவதற்கொக 
ROV  ிரதொன அலுவலகம், ஏபதனும் வொக்கு றமயம், அல்லது ஏகதனும் டிரொப்-
 ொக்ஸ் இடத்திற்குத் திருப் ி அனுப் லொம். 



 

கவுண்ட்டி சிறறகளில் அறடக்கப் ட்டுள்ள வொக்கொளர்களும் கூட அவசர 
வொக்குச்சீட்டு விநிதயொக முறறறயப்  யன் டுத்தலொம். மொநில அல்லது 
கூட்டொட்சிச் சிறறயில் அறடக்கப் ட்டுள்ள வொக்கொளர்கள் வொக்களிக்க சட்டப் டி 
தகுதியற்றவர்கள். 

வாக்குச்சடீ்டு டிராப்-ஆஃப் இடங்கள் 
ஒரு கவுண்ட்டியொனது வொக்கொளர்களுக்கு வொக்குச்சீட்டு டிரொப்-ஆஃப் இடங்கறள 
அளிக்க ததறவயொன அளவுருக்கறள கலிஃத ொர்னியொ ததர்தல் குறியடீு 
அறமக்கிறது.  திவுபசய்யப் ட்ட ஒவ்பவொரு 15,000 வொக்கொளர்களுக்கும் ததர்தல் 
தததிக்கு 28 நொட்களுக்கு முன்பும், ததர்தல் தததியிலும் ஆக பமொத்தம் 29 
நொட்களுக்கு குறறந்த ட்சம் ஒரு (1) வொக்குச்சீட்டு டிரொப்-ஆஃப் இடம் இருக்க 
தவண்டும். 

வொக்கொளர்  திவொளரொல் (ROV) தற்த ொது  திவு பசய்யப் ட்ட வொக்கொளர்களின் 
எண்ணிக்றகறயப்  யன் டுத்தி  ொர்த்தொல், குறறந்த ட்சம் 67 வொக்குச்சீட்றட 
த ொடும் இடங்கள் ததறவ. ஒவ்பவொரு ததர்தலுக்கும் 88வது நொளன்று கவுண்ட்டியில் 
 திவுபசய்யப் ட்ட வொக்கொளர்களின் உண்றமயொன எண்ணிக்றகயின் அடிப் றடயில் 
டிரொப்- ொக்ஸ் ப ட்டிகளின் எண்ணிக்றக மொற்றப் டும். 

எல்றல வறக குறறந்ேபட்ச 
தேறவ 

வொக்குச்சீட்டு டிரொப்-ஆஃப் 
இடங்கள் 

( திவுபசய்யப் ட்ட ஒவ்பவொரு 
15000 வொக்கொளர்களுக்கும் 1) 
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வொக்குச்சீட்டு டிரொப்- ொக்ஸுகளுக்கொன சிறந்த இடங்கறளத் தீர்மொனிக்க, 
வொக்குறமய இடங்களுக்கொக மிகவும் திறனுள்ள இடங்கறளத் தீர்மொனிக்க உதவும் 
வறகயில் மொநில பசயலொளர் (SOS) மற்றும் ததர்தல் குறியடீ்டொல் 
கட்டொயமொக்கப் ட்ட 14 அளவுதகொல்கறள ROV  யன் டுத்துகிறது. இந்த 14 
அளவுதகொல்கள் வொக்குச்சீட்டு டிரொப்- ொக்ஸுகறள மிகவும் எளிதொக அறடயக்கூடிய 
இடங்கறள கவுண்ட்டிக்கு வழங்குவதற்கும் ROV-க்கு உதவுகின்றன. அந்த 
அளவுதகொல்களில்  ின்வருவன உள்ளடங்கும்: 

1. ப ொது த ொக்குவரத்துக்கு அருகொறமயில் 
2. அஞ்சல் மூலம் வொக்களிப்ற க் குறறவொக  யன் டுத்தும் சமூகங்களுக்கு 

அருகொறமயில் 
3. மக்கள்பதொறக றமயங்களுக்கு அருகொறமயில் 
4. பமொழி சிறு ொன்றம சமூகங்களுக்கு அருகொறமயில் 
5. குறற ொடுள்ள வொக்கொளர்களுக்கு அருகொறமயில் 
6. வொகன உரிறமயொளர் சமூகங்களின் குறறந்த விகிதங்களுக்கு அருகொறமயில் 
7. குறறந்த வருமொனம் உள்ள சமூகங்களுக்கு அருகொறமயில் 
8. குறறந்த வொக்கொளர்  திவு விகிதமுள்ள சமூகங்களுக்கு அருகொறமயில் 



 

9. பூர்வகீ அபமரிக்க இடஒதுக்கீடு உட் ட புவியியல் ரீதியொக 
தனிறமப் டுத்தப் ட்ட மக்கள் பதொறகயின் அருகொறமயில் 

10. இலவச மற்றும் அணுகக்கூடிய  ொர்க்கிங் 
11. வொக்குறமயம் மற்றும் வொக்குச்சீட்டு டிரொப்-ஆஃப் இடங்களுக்குச் பசல்ல 

தவண்டிய தூரம் மற்றும் தநரம் 
12. அஞ்சல்மூலம் வொக்களிக்க முடியொத குறற ொடுள்ள வொக்கொளர்களுக்கொன 

மொற்று முறறகளின் ததறவ 
13. வொக்குறமயம் மற்றும் வொக்குச்சீட்டு ட்ரொப்-ஆஃப் இடங்களுக்கு அருகிலுள்ள 

த ொக்குவரத்து முணறகள் 
14. பமொற ல் வொக்குறமயங்களின் ததறவ 

ததர்தல் தததிக்கு 29 நொட்களுக்கு முன்னர் வொக்குச்சீட்டு டிரொப்- ொக்ஸ்கள் அந்தந்த 
இடங்களில் றவக்கப் டும். ததர்தல் தததிக்கு முன் 28வது நொளுக்குள், அறனத்து 
டிரொப்- ொக்ஸுகளும் நிறுவப் ட்டு  யன் டுத்தத் தயொரொக இருக்க தவண்டும். 
அறனத்து வொக்கொளர்களும்  ொக்ஸுகறள அணுகுவறத உறுதிபசய்ய, டிரொப்-
 ொக்ஸ்கள் கீழ்வரும் வறகயில் வடிவறமக்கப் டும்2: 

• தைட்டிச் தசதம் மற்றும் அங்கீகரிக்கப் டொத நுறழறவத் தடுக்க, பவளியில் 
அறமந்துள்ள எந்தபவொரு ஆளில்லொத டிரொப்- ொக்ஸும் வன்முறற, நீக்குதல் 
மற்றும் பகொந்தளிப் ொன வொனிறல ஆகியவற்றறக் தொங்கக்கூடிய நீடித்து 
உறழக்கக் கூடிய ப ொருட்களொல் உருவொக்கப் டும். 

• டிரொப்  ொக்ஸ்களில் இருக்க தவண்டிய துவொரொமொனது, வொக்குச்சீட்டுகறளச் 
தசதப் டுத்தும் அளவிதலொ பவளிதய எடுக்கக்கூடிய அளவிதலொ 
இருக்கக்கூடொது. 

• எந்தபவொரு அங்கீகரிக்கப் டொத அணுகலும் ஓர் அங்கீகரிக்கப் டொத அணுகல் 
நடந்துள்ளதற்கொன ஆதொரங்கறள ஏற் டுத்தும் வறகயில் டிரொப்- ொக்ஸ்கள் 
வடிவறமக்கப் ட்டுள்ளன. ஒரு ததர்தல் அதிகொரி இந்தப்  ிரிவின் 
தநொக்கங்களுக்கொக தசதத்றத அறடயொளம் கொட்டும் ஒரு முத்திறரறயப் 
 யன் டுத்தலொம். 

• ஒரு டிரொப்- ொக்ஸ் வொக்குச்சீட்டுகள் எங்கு பசருகப் ட தவண்டும் என் றத 
அறடயொளம் கொட்டும் குறிப் ிட்ட குறிகறளக் பகொண்டிருக்கும். 

• ஒவ்பவொரு டிரொப்- ொக்ஸுக்கும் ஒரு தனித்துவமொன அறடயொளம் கொணும் 
எண் ஒதுக்கப் டும். அது டிரொப்- ொக்ஸில் இடம் ப ற்றிருக்கும் மற்றும் 
நியமிக்கப் ட்ட வொக்குச்சீட்டு மீட் ொளர்கள் மற்றும் ப ொதுமக்களொலும் அறவ 
எளிதில் அறடயொளம் கொணப் டும். 

• டிரொப்- ொக்ஸில் “அதிகொரப்பூர்வ வொக்குச்சீட்டு டிரொப்- ொக்ஸ்” என பதளிவொகவும், 
கொணக் கூடியதொகவும் குறிக்கப் டும். 

• டிரொப்- ொக்ஸ் வன்ப ொருள் எந்த விதமொன இறுக்கமொன  ிடிப்பு, கிள்ளுதல் 
அல்லது மணிக்கட்டில் முறுக்குதல் இல்லொமல் இயக்கக்கூடியதொக இருக்கும். 

• டிரொப்- ொக்ஸ் வன்ப ொருறள வொக்கொளர் இயக்க, ஐந்து (5)  வுண்டுகள் 
அழுத்தத்திற்கு தமல் ததறவயில்றல. 

• சக்கர நொற்கொலிறயப்  யன் டுத்தும் ஒரு ந ருக்கு தறர அல்லது 
நிலத்திலிருந்து15 முதல் 48 அங்குலங்கள் வறர எட்டக்கூடிய வறகயில் 

 
2 ததரத்ல் குறியீடு §20132-ஐப் பாரக்்கவும் 
3 கலிஃபபோரன்ியோ பேரே்ல் குறியீடு §18500-ஐப் போரக்்கவும் 
4 கலிஃபபோரன்ியோ பேரே்ல் குறியீடு §20132-ஐப் போரக்்கவும் 



 

டிரொப்- ொக்ஸ்கள் இயக்கக்கூடியதொக இருக்கும் (இது வொகன ஓட்டுநர்களின் 
 யன் ொட்டுக்கொன டிரொப்- ொக்ஸுக்குப் ப ொருந்தொது). 

• வொக்குச்சீட்டு டிரொப்- ொக்ஸில் உள்ள குறிகள் ஒரு தனித்துவமொன வண்ண 
வறகயொக இருக்க தவண்டும். அது  ின்னணி வண்ணத்திலிருந்து எடுப் ொகத் 
பதரிய தவண்டும் மற்றும் "கண்றணக் கூசொத" பூச்றசக் பகொண்டிருக்க 
தவண்டும். 

• டிரொப்- ொக்ஸ்கள் அதிகொரப்பூர்வமொனறவ மற்றும்  ொதுகொப் ொனறவ என்று 
ப ொதுமக்கள் உணரும் வறகயில் வடிவறமக்கப் ட தவண்டும், 

• கவுண்ட்டி முழுவதும் உள்ள ஒவ்பவொரு வொக்குச்சீட்டு டிரொப்- ொக்ஸும், 
 ணியொளர்கள் உள்ளறவ மற்றும்  ணியொளர்கள் இல்லொதறவ ஆகிய 
இரண்டுதம ஒதர மொதிரியொன  யன் ொட்டு அம்சங்கறளக் பகொண்டிருக்க 
தவண்டும். தமலும் ஒ த்த வடிவறமப்பு, வண்ண அறமப்பு மற்றும் 
ப ொதுமக்களொல் அறடயொளம் கொண வசதியொக குறிகறளக் 
பகொண்டிருக்கதவண்டும். 

• வொக்குச்சீட்டு டிரொப்- ொக்ஸின் அளவு Santa Clara கவுண்ட்டியின்  யன் ொடு 
மற்றும் ததறவகறள அடிப் றடயொகக் பகொண்டது. அதிகொரப்பூர்வ 
வொக்குச்சீட்டு டிரொப்- ொக்ஸுகறளப்  ற்றி நிறனவில் பகொள்ள தவண்டிய சில 
முக்கிய விஷயங்கள்: 

• டிரொப்- ொக்ஸுகளில் வொக்குச்சீட்டுகறளத் திருப் ி அளிக்க எந்த அஞ்சல் 
கட்டணமும் ததறவயில்றல. 

• அஞ்சல் மூலம் வொக்களிப்புக்கொன வொக்குச்சீட்டுகள் ததர்தல் தததியன்று 
எந்தபவொரு அங்கீகரிக்கப் ட்ட ட்ரொப் ஆஃப் இடத்திலும் இரவு 8:00 மணிக்குப் 
 ிறகு ஏற்கப் டொது. 

o ததர்தல் தததியன்று சரியொக இரவு 8:00 மணிக்கு டிரொப்-
 ொக்ஸ்கள்பூட்டப் டும். 

o வொக்கு றமயம் மூடப் டும் த ொது வொக்கொளர்கள் தங்கள் வொக்குச் 
சீட்றடத்திருப் ி அளிப் தற்கொக ஏற்கனதவ வரிறசயில் இருந்தொல் 
அல்லது நீதிமன்ற உத்தரவின் டி தநரம் நீட்டிக்கப் ட்டிருந்தொல், 
விதிவிலக்கு அளிக்கப் டும். 

• அதிகொரப்பூர்வ வொக்குச்சீட்டு டிரொப்- ொக்றஸ தசதப் டுத்துவது குற்றமொகும்3. 
• ப ட்டி நிரம் ியிருந்தொல், தசதப் டுத்தப் ட்டிருந்தொல் அல்லது 

தசதமறடந்திருந்தொல், ஏததனும் ஒரு ததர்தல் அதிகொரிக்குத் பதரிவிக்கும் 
வறகயில் ஒவ்பவொரு டிரொப்- ொக்ஸிலும் ஓர் அறிவிப்பு றவக்கப் டும். 

• டிரொப்- ொக்ஸ் தசதப் டுத்தப் ட்டுள்ளது அல்லது தசதமறடந்துள்ளது என் றத 
ROV அல்லது SOS க்கு அறிவிக்க, ப ட்டிகளில் ROV அலுவலக எண் மற்றும் 
கட்டணமில்லொ எண் இருக்க தவண்டும்4. 

ஆங்கிலம் தவிர்த்து தவறு பமொழிணய முதன்ணையாகப் த சும் வொக்கொளர்களுக்குப் 
த ொதுமொன அணுகல் இருப் றத உறுதிபசய்ய, டிரொப்- ொக்ஸ்கள் அறனத்து 
 தினொன்கு பமொழிகளிலும் “அதிகொரப்பூர்வ வொக்குச்சீட்டு டிரொப்- ொக்ஸ்” என்று 
குறிக்கப் டும்: சீன, ஸ் ொனிஷ், டகலொக், வியட்நொமிய, பகமர், பகொரிய, இந்தி, 
ஜப் ொனிய, குஜரொத்தி, தந ொளி, தமிழ் மற்றும் பதலுங்கு பமொழிகள். 
கூடுதலொக, ஒவ்பவொரு வொக்குச்சீட்டு டிரொப்- ொக்ஸிலும் கூடுதல் வொக்குச்சீட்டு 
திருப் ியளிக்கும் உறறகள் ததறவப் ட்டொல் கிறடக்கின்றன என்று வொக்கொளருக்கு 

 
3California ததரத்ல் குறியீடு§18500ஐபாரக்்கவும் 
4Californiaததரத்ல் குறியீடு§20132ஐபாரக்்கவும் 



 

அறிவுறுத்தும் அறடயொளம் இருக்கும். உறறயின் மீது உள்ள வழிமுறறகறளப் 
 ின் ற்றுமொறு வொக்கொளருக்கு அறிவுறுத்தப் டுகிறது. அதில் அவர்களின் ப யர், 
வசிப் ிட முகவரி,  ிறந்த தததி மற்றும் அவர்கள் றகபயழுத்திடுதல் ஆகியறவ 
அடங்கும். வொக்குச்சீட்டு டிரொப்- ொக்றஸ  யன் டுத்தினொல், வொக்கொளரின் தகவல் 
மற்றும் றகபயழுத்துத்துடன் ஒரு உறறக்குள் றவத்து, வொக்குச்சீட்டுகறள 
திருப் ிஅனுப்  தவண்டும். ஏததனும் தகள்விகள் இருந்தொல் அல்லது தமலதிக 
உதவி ததறவப் ட்டொல் அறழக்குமொறு வொக்கொளருக்கு அறிவுறுத்தும் 
கட்டணமில்லொ எண் வழங்கப் டும். 
குறற ொடுள்ள அதைரிக்கர்கள் சட்டத்தின் (ADA) அணுகல் ததறவகறளப் 
பூர்த்திபசய்யும் வறகயில் டிரொப் ொக்ஸ்கள் வடிவறமக்கப் ட்டுள்ளன. கூடுதலொக, 
சில டிரொப் ொக்ஸ்கள் வொக்கொளருக்கு வொகனத்றத நிறுத்ததவொ அல்லது வொகனத்றத 
விட்டு பவளிதயறதவொ அவசியமில்லொமல் வொகனத்தின் உள்தள இருந்து 
ஓட்டுத ொட அனுமதிக்கின்றன. கவுண்டி வொக்கொளர் தகவல் வழிகொட்டியில் டிரொப்-
 ொக்ஸ் அணுகல்  ற்றிய தகவல்கள் தசர்க்கப் டும். 

வாக்கு றமயங்கள் 
வொக்கு றமயங்கள் 11 நொட்கள் வறர திறந்திருக்கும். புதிய மற்றும் தமலும் 
அணுகக்கூடிய வொக்களிக்கும் உ கரணங்கள், பமொழி உதவி ஆகியறவ 
ப ொருத்தப் ட்டு, நி ந்தறன வொக்கொளர்  திவு (CVR) மற்றும் ஒதர நொளில் 
வொக்களித்தல் ஆகியறவ அளிக்கப் டும். கூடுதலொக, வொக்கொளர்கள் ஒதுக்கப் ட்ட 
ஒரு வொக்குப் திவு இடத்திற்கு மட்டுப் டுத்தப் ட மொட்டொர்கள். மொறொக Santa Clara 
கவுண்ட்டி முழுவதும் கிறடக்கக்கூடிய வொக்கு றமய இடங்களில் ஏததனும் 
ஒன்றுக்குச் பசல்லும் விருப் த்ததர்வு உள்ளது. 
 
 
VCA-இன் கீழ்,  ொரம் ரிய வொக்குப் திவு இடங்களில் முன்பு நறடமுறறயில் 
இருந்தறதவிட அதிக நொட்களுக்கு வொக்கு றமயங்கள் திறந்திருக்க தவண்டும். 
இரண்டு முன்னதொன வொக்களிப்பு கொலங்களின் கீழ் வொக்கு றமயங்கள் இயக்கப் ட 
தவண்டும்: 
(1) ததர்தல் தததிக்கு  த்து நொட்களுக்கு முன்னர், மற்றும் ததர்தல் தததி உட் ட, 
பமொத்தம் 11 நொட்கள், மற்றும் (2) ததர்தல் தததிற்கு மூன்று நொட்களுக்கு முன்னர், 
மற்றும் ததர்தல் தததி உட் ட, பமொத்தம் நொன்கு நொட்கள். ஒரு கவுண்ட்டி 
வொக்கொளர்களுக்கு வொக்குறமய இடங்களில் வழங்க தவண்டிய அளவுருக்கறள 
கலிஃத ொர்னியொ ததர்தல் குறியடீு அறமக்கிறது: 

• ததர்தல் தததிக்கு  த்து (10) நொட்கள் முன் ிலிருந்து பதொடங்கி, ததர்தல் 
தததிக்கு முந்றதய நொன்கொவது நொள் உட் ட பமொத்தம் ஏழு (7) நொட்களுக்கு, 
ஒவ்பவொரு 50,000  திவு பசய்த வொக்கொளர்களுக்கும் ததர்தல் நடத்தப் டுகின்ற 
வரம் ிற்குள் ஒரு வொக்குறமயம் இயக்கப் ட தவண்டும். 

• ததர்தல் தததிக்கு மூன்று (3) நொட்கள் முன் ொகத் பதொடங்கி, ததர்தல் தததி 
உட் ட பமொத்தம் நொன்கு(4) நொட்களுக்கு, ஒவ்பவொரு 10,000 
வொக்கொளர்களுக்கும் ததர்தல் நடத்தப் டுகின்ற வரம் ிற்குள் கொறல 7 
மணியிலிருந்து இரவு 8 மணிக்குள் ஒரு வொக்குறமயம் இயக்கப் ட 
தவண்டும். 

• VCA மொதிரியின் கீழ் நடத்தப் டும் சிறப்புத் ததர்தல்களுக்கு, ததர்தல் நொளுக்கு 
 த்து (10) நொட்களில் பதொடங்கி, பமொத்தம்  த்து (10) நொட்கள், ஒவ்பவொரு 60,000 
வொக்கொளர்களுக்கும் ஒரு வொக்குறமயம் இயக்கப் ட தவண்டும்; மற்றும் 



 

ததர்தல் நொளன்று, ஒவ்பவொரு 30,000 வொக்கொளர்களுக்கும் ஒரு (1) 
வொக்குறமயம் கொறல 7 மணி முதல் இரவு 8 மணிவறர இயக்கப் ட 
தவண்டும். 

வொக்கொளர்களுக்கு தமலும் சிறந்த தசறவ அளிப் தற்கொக, வளங்கள் 
அனுமதிக்கும்த ொது, Santa Clara கவுண்ட்டி குறறந்த ட்ச ததறவக்கு தமல் 
கூடுதலொக இரண்டு 11 நொள் வொக்குறமயங்கறளயும், குறறந்த ட்சத்ததறவக்கு 
தமல் கூடுதலொக எட்டு 4 நொள் வொக்குறமயங்கறளயும் இயக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. 
அறனத்து வொக்குறமயங்களுக்கொன பசயல் ொட்டு தநரம் ததர்தல் தததிக்கு 
முந்றதய நொட்களில் ஒவ்பவொரு வசதிக்கும் மொறு டலொம்5. ததர்தல் குறியடீு டி, 
ததர்தல் தததியன்று, அறனத்து வொக்குறமயங்களும் கொறல 7:00 மணி முதல் இரவு 
8:00 மணி வறர வொக்கொளர்களுக்கொக திறந்திருக்கும்6. வொக்கொளர்  திவொளரொல் (ROV) 
தற்த ொது  திவுபசய்யப் ட்ட வொக்கொளர்களின் எண்ணிக்றகறயப்  யன் டுத்தி 
 ொர்த்தொல், ததறவப் டும் 11-நொள் மற்றும் 4-நொள் வொக்குறமயங்களின் குறறந்த 
 ட்சம் எண்ணிக்றக கீதழ அட்டவறணயில் குறிப் ிடப் ட்டுள்ளது. ததர்தல் 
குறியடீு டி ததர்தலுக்கு 88 நொட்களுக்கு முன்னர் உண்றமயொன கணக்கீடு 
தீர்மொனிக்கப் டும்7. 

எல்றல வறக குறறந்ேபட்ச 
தேறவ 

11-நொள் வொக்குறமயங்கள் 
( திவு பசய்யப் ட்ட ஒவ்பவொரு 
50000 வொக்கொளர்களுக்கும் 1) 

20 

4-நொள் 
வொக்குறமயங்கள் 

( திவு பசய்யப் ட்ட ஒவ்பவொரு 
10000 வொக்கொளர்களுக்கும் 1) 

81 

வாக்காளர் பேிவு 
 ொரம் ரிய வொக்குப் திவு இடமொதிரி மூலம் முன்னர் வழங்கப் ட்டறதவிட  ல 
அதிகமொன தசறவகறள வொக்குறமயங்களொல் வழங்கும். வொக்கொளர்  திவும் 
வொக்குறமயங்களில் வழங்கப் டும் விரிவொக்கப் ட்ட தசறவகளில் ஒன்று. 
எந்தபவொரு வொக்குறமயத்திலும் வொக்களிக்க  திவு பசய்யவும், வொக்கொளர்  திறவப் 
புதுப் ிக்கவும், மற்றும் நி ந்தறனயுடன் வொக்களிப் தற்கொன வசதியும் 
வொக்கொளர்களுக்கு இப்த ொது கிறடக்கிறது. நி ந்தறன வொக்கொளர்  திவு (CVR) இன் 
கீழ் வொக்களிக்க தகுதியுள்ள வொக்கொளர்கள், CVR உறறயுடன் உள்ள வொக்குச்சீட்றடப் 
ப றுவொர்கள். 
15 நொட்கள்  திவு கொலக்பகடுவிற்குள் அல்லது அன்று வொக்களிக்க  திவு பசய்யொத 
சமூகத்தின் உறுப் ினர்கள், ஒரு வொக்குறமயத்திற்குச் பசன்று ஒதர நொளில் 
 திவுபசய்து வொக்களிக்கவும் CVR வசதிறய வழங்குகிறது. 15 நொள்  திவுகொலக்பகடு 
முடிந்த  ின்னர் வொக்கொளர்கள் தங்கள் முகவரி அல்லது அரசியல் கட்சிறயப் 
புதுப் ிப் தற்கும் CVRஐப்  யன் டுத்தலொம். இருப் ினும், அரசியல்கட்சிறயப் 
புதுப் ிப் து ஜனொதி தி முதன்றமத் ததர்தல்களுக்கு மட்டுதம ப ொருந்தும். பூர்த்தி 
பசய்யப் ட்ட CVR வொக்குச்சீட்டு ROV அலுவலகத்திற்கு திரும்  வந்ததுதம, 

 
5 ROV இன்னும் வாக்குமமயங்கமைப் பபறுவதற்கான பெயல்பாட்டில் உை்ைதும் பவைியிடும் ெமயத்தில் கருதப்பட்டதாக குறிப்பிட்ட 

அமனத்து இடங்களும் மற்றும் பெயல்படும் தநரங்களும் கிமடக்கவில்மல 

6ததரத்ல் குறியீடு §4005ஐப் பாரக்்கவும் 

7ததரத்ல் குறியீடு §12223ஐப் பாரக்்கவும் 



 

சொத்தியமொன வொக்கொளர் தகுதிக்கொக ஆய்வு பசய்யப் டுவொர். வொக்கொளர் அறனத்து 
தகுதித் ததறவகறளயும் பூர்த்தி பசய்கிறொர் என சரி ொர்க்கப் ட்டிருந்தொல் மட்டுதம 
அவரது வொக்குச்சீட்டு திறக்கப் டும் மற்றும் எண்ணப் டும். CVR உறற வொக்கொளரின் 
 திவு  ிரமொணப்  த்திரமொகவும் பசயல் டும், தமலும் தங்கள் ரசீறத வொக்கொளர் 
உறறகளிலிருந்து கிழித்து றவத்துக்பகொண்டொல் ROV-இன் வறலத்தளத்தில் அவர்கள் 
தங்கள் வொக்குச்சீட்டின் நிறலறயக் கண்கொணிக்கலொம்8. 
மாற்று வாக்குச்சடீ்டுகள் 
ககாரிக்ணகயின் கைரில், வொக்கொளர்களுக்கு மொற்று வொக்குச்சீட்டுகறள 
வொக்குறமயங்கள் இப்த ொது வழங்குகிறது. அதத ததர்தலுக்கொன வொக்குச்சீட்றட 
வொக்கொளரிடமிருந்து ROV ப றொதறத உறுதி பசய்யப் ட்ட  ிறகு, வொக்கொளர் எந்த 
வொக்குறமயத்திலும் மொற்றுவொக்குச் சீட்றடக் தகொரலொம்9. வொக்கொளரிடமிருந்து 
வொக்குச்சீட்டு ப றப் ட்டறத ROVஆல் தீர்மொனிக்க முடியொவிட்டொல், ROV 
வொக்கொளறர தற்கொலிகமொக வொக்களிக்க அனுமதிக்கலொம். 

ேற்காலிக வாக்களிப்பு10 
எந்தபவொரு வொக்குறமயத்திலும், ஒரு வொக்கொளர் தற்கொலிகமொக வொக்களிக்கலொம். 
 திவபசய்ததொகக்கூறும் ஒரு வொக்கொளரின்  திவு மற்றும் தகுதிறய ROV 
ஊழியர்களொல் உடனடியொக தீர்மொனிக்க முடியொத நிறலயில், அவருக்கு தற்கொலிக 
வொக்குச்சீட்டில் வொக்களிக்க உரிறம உண்டு. அவ்வொறு பசய்வதற்கொன அவர்களது 
உரிறமறய வொக்கொளருக்கு ROV அறிவுறுத்தி மற்றும் வொக்கொளருக்கு  ின்வருவறத 
வழங்க தவண்டும்: 
• தற்கொலிக வொக்களிப் தற்கொன பசயல்முறற மற்றும் நறடமுறறகள் குறித்த 

எழுத்துப்பூர்வ வழிமுறறகளுடன் ஒரு தற்கொலிக வொக்குச்சீட்டு 
• வொக்கொளரின்  திவு மற்றும் வொக்களிக்கும் தகுதி குறித்து எழுதப் ட்ட 

உறுதிப் டுத்தல், வொக்கொளர் அதில் றகபயழுத்திட தவண்டும் 
தற்கொலிகமொக வொக்களிக்க, ஒரு வொக்கொளர் ROV ஊழியர்களின் முன்னிறலயில், 
வொக்கொளர் வொக்களிக்க தகுதியுறடயவர் மற்றும் Santa Clara கவுண்ட்டியில் 
 திவுபசய்யப் ட்டுள்ளொர் என்று எழுதப் ட்ட உறுதிபமொழிறயச் பசயல் டுத்த 
தவண்டும் (றகபயழுத்திட தவண்டும்). ROV-இன்  ிரதொன அலுவலகத்தில் திருப் ித் 
தருவதற்கு வொக்கொளர் ஒரு தற்கொலிக வொக்குச்சீட்டு உறறக்குள் வொக்குச்சீட்றட 
சீல் பசய்ய தவண்டும். 

அதிகொரப்பூர்வ  ிரச்சொரத்தின் த ொது, ஊழியர்கள் வொக்கொளரின் முகவரிறயச் 
சரி ொர்த்து, தற்கொலிக வொக்குச்சீட்டு உறற மீதுள்ள றகபயழுத்து வொக்கொளரின் 
 திவு உறுதிபமொழிப்  த்திரத்தில் உள்ள றகபயழுத்துடன் ப ொருந்துவறத அல்லது 
வொக்கொளரின்  திவு தகொப் ில் உள்ள மற்பறொரு றகபயழுத்துத்துடன் 
ப ொருந்துவறத உறுதிப் டுத்த தவண்டும். முதல், நடு ப யர் அல்லது இரண்டிற்கும் 
 திலொக எழுதும் தறலப்ப ழுத்தொல் பசய்யப் டும் றகபயழுத்தில் மொறு ொடு 
இருப் து வொக்குச்சீட்றட பசல்லொததொக ஆக்குவதில்றல. வொக்குச்சீட்றடத் திறந்து 
எண்ணுவதற்கு முன்பு கூடுதல் தகுதித் ததறவகறளயும் ஊழியர்கள் சரி ொர்க்க 

 
8 அஞ்ெல்-மூலம் வாக்கைிப்பு வாக்குெச்ீடட்ு கண்காணிப்பு வமலத்தைம்: https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab 
9 ததரத்ல் குறியீடு §4005 
10ததரத்ல் குறியீடு §14310 
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தவண்டும். 
தற்கொலிக வொக்குச்சீட்றடப்  திவுபசய்யும் எந்தபவொரு வொக்கொளரும் தங்கள் ரசீறத 
உறறயிலிருந்து கிழித்து றவத்துக்பகொள்ளலொம், இதன்மூலம் ROV-இன் 
வறலத்தளத்தில் அவர்கள் தங்கள் வொக்குச்சீட்டின் நிறலறயக் கண்கொணிக்கலொம்11. 
வொக்கொளர்கள் ROVஐ பதொடர்பு பகொள்ளலொம் அல்லது வறலத்தளத்றதப்12 
 யன் டுத்தி தங்கள் வொக்குச்சீட்டு எண்ணப் ட்டதொ இல்றலயொ என் றதயும், 
அப் டி எண்ணப் டொவிட்டொல், அதற்கொன கொரணத்றதயும் கண்டறியலொம். 

வாக்கு றமயங்களில் அணுகக்கூடியவாக்களிப்பு 
VCAஇன் திட்டமிடல் மற்றும் அமலொக்கம் முழுவதிலுதம, வொக்கொளருக்கொன 
அணுகல் கருதப் டுவறத உறுதிபசய்வதத Santa Clara கவுண்ட்டியின் வொக்கொளர் 
 திவொளரின் (ROV) தநொக்கம். வொக்குறமயத்தின் ததர்வு, வொக்களிக்கும் இயந்திரங்கள் 
மற்றும் ததர்தல் அதிகொரிகளின்  யிற்சி மற்றும்  ணியமர்த்தல் ஆகியவற்றில், 
வொக்கொளர்களின் எந்தபவொரு மற்றும் அறனத்து ததறவகறளயும் பூர்த்தி பசய்வதத 
ROV இன் எண்ணமொக இருப் தொல், அணுகல் கருதப் டுகின்ற முக்கிய தறலப் ொக 
உள்ளது. ஒவ்பவொரு வொக்கொளருக்கும்  ொதுகொப் ொன, அணுகக்கூடிய மற்றும் 
சுயொதீனமொன வொக்களிப்பு அனு வத்றத ஏற் டுத்துவதற்கொக, 
பதொறலநிறலயிலிருந்து அணுகக்கூடிய அஞ்சல்-மூலம் வொக்களிப்பு (RAVBM) 
த ொன்ற முன்கூட்டிதய நிறுவப் ட்ட திட்டங்களுடன் உள்ள வொக்குச்சீட்டு குறிக்கும் 
சொதனங்கறள (BMD) ROV  யன் டுத்துகிறது. Santa Clara கவுண்ட்டி அறனத்து 
வொக்குறமயங்களிலும் அணுகக்கூடிய வொக்களிப்ற த் பதொடர்ந்து வழங்கும்.13 

தரநிணலகறளப் பூர்த்தி பசய்யும் வொக்குறமய வசதிகளின் அம்சங்கறளயும், 
மொற்றங்கள் ததறவப் டும் இடங்கறளயும் தீர்மொனிக்க, கலிஃத ொர்னியொ மொநில 
பசயலொளரின் அணுகல் சரி ொர்ப்புப்  ட்டியல் ஆய்றவ ROV  யன் டுத்துகிறொர். 
அறனத்து மொற்றங்களும் விநிதயொக முறறயில் மற்றும் வறர டங்கள், 
எடுத்துக்கொட்டுகள் மற்றும் புறகப் டங்களுடன் கூடிய தனிப் ட்ட வொக்குறமய 
றகதயட்டில் குறிப் ொக தரப் டும், அறவ வசதிறய அறமத்து இயக்கும் ப ொறுப் ில் 
உள்ள தமற் ொர்றவயொளர்களுக்கு வழங்கப் டும். குறற ொடுள்ள அபமரிக்கர்கள் 
சட்டத்தில் (ADA)14. உள்ள ததறவகளும், தமலும் ADA  ொர்க்கிங் இடங்கள், 
வறளவுகள், கதவுகள்,  ொறதகள் மற்றும் மற்ற ததறவகளும் மொற்றங்களில் பூர்த்தி 
பசய்யப் டும் என்று எதிர் ொர்க்கப் டுகிறது. 

Santa Clara கவுண்ட்டியில் உள்ள ஒவ்பவொரு வொக்குறமயத்திலும் குறறந்தது மூன்று 
(3), அணுகக்கூடிய வொக்குச்சீட்றடக் குறிக்கும் சொதனங்கள் ப ொருத்தப் ட்டிருக்கும், 
ஆனொல் அதிக மக்கள் பதொறக பகொண்ட  குதிகளில் அறமந்துள்ள 
வொக்குறமயங்களிலும், வரலொற்றுரீதியொக அதிகவொக்குப்  திவுபசய்யப் ட்ட 
வொக்குறமயங்களிலும் ROV அதிக வொக்குறமயங்கறள அறமக்கும். Dominion 
வொக்களிப்பு முறற ICX BMD சில குறற ொடுள்தளொர் வொக்கொளர்களுக்கு சுயொதீனமொன 

 
11அஞ்ெல்-மூலம் வாக்கைிப்பு வாக்குெச்ீடட்ு கண்காணிப்பு வமலத்தைம்: https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab 
12அஞ்ெல்-மூலம் வாக்கைிப்பு வாக்குெச்ீடட்ு கண்காணிப்பு வமலத்தைம்: https://eservices.sccgov.org/rov?tab=pb 
13 ததரத்ல் குறியீடு §19240 
14குமறபாடுை்ள அபமரிக்கரக்ள் ெட்டம் வமலத்தைம்: https://www.ada.gov/  
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வொக்களிக்கும் அனு வத்றத வழங்குகிறது. ஒவ்பவொரு வொக்குறமயத்திற்கொன 
BMDகளிலும் ADAக்கு இணக்கமொன அம்சங்கள் மற்றும்  லவிதமொன வொக்களிப்பு 
முறற விருப் ங்கள் இருக்கின்றன. இந்த அலகுகள் அறனத்து வொக்குச்சீட்டு 
வறககள் மற்றும் பமொழி  திப்புகளுடன் நிரலொக்கப் ட்டுள்ளது. 
கவுண்ட்டியின் வொக்களிக்கும் அறமப்பு அணுகக்கூடிய வொக்களிக்கும் அறமப்பு 
அனு வத்றத தமம் டுத்தற்கொன  ல அம்சங்கறளக் பகொண்டுள்ளது. எந்த 
வொக்கொளர்-விரும்பும் கலறவயிலும் ஆடிதயொ, கொட்சி மற்றும் பதொட்டுணரக்கூடிய 
இறடமுகங்கறளப்  யன் டுத்த இந்த அறமப்பு அனுமதிக்கிறது. கொட்சித்திறர 
மொற்றங்கறளப் ப ொறுத்தவறரயில், திறரயில் உள்ள எழுத்துருவின் அளறவ 
மொற்றலொம் மற்றும் திறரயின் பகளிவுத்திறறன கருப்புப்  ின்னணியில் அதிக-
மொறு ட்ட பவள்றளக்கு மொற்றலொம். திறர மொற்றங்கதளொடு, ஆடிதயொ 
பதொட்டுணரக்கூடிய இறடமுக (ATI) விறசப் லறகறய இறணக்க முடியும். ATI 
 ிரிவொனது ஒலியளவு கட்டுப் ொட்டு ஆடிதயொ வொக்களிக்கும் கூறு பகொண்டுள்ளது, 
இது வொக்கொளர்கள் அவர்களின் வொக்குச்சீட்றடக் தகட்கவும், த ச்சின் தவகத்றத 
சரிபசய்யவும் (ததறவப் ட்டொல்) மற்றும் அவர்களின் ததர்வுகறளச் பசய்யவும் 
அனுமதிக்கிறது. வழி பசலுத்தலுக்கொன முழு அளவிலொன ப ரிய 
ப ொத்தொன்கறளயும், அதனுடன் பதொடர்புறடய  ிபரயில் விளக்கங்கறளயும் 
மற்றும் “சிப் மற்றும்  ஃப்” அல்லது கைடில் ததர்வு சொதனங்களுக்கொன 
உள்ளடீுகறளயும் ATI பகொண்டுள்ளது. இந்த அம்சங்கறள சுயொதீனமொக  யன் டுத்த 
முடியொத வொக்கொளர்கள், வொக்களிக்கும் பசயல்முறற முழுவதிலும் தங்களுக்கு 
உதவ இரண்டு ந ர்கறளக் பகொண்டு வரலொம். கூடுதலொக, கவுண்ட்டி வொக்கொளர் 
தகவல் வழிகொட்டியின் (CVIG) ஆடிதயொ தடப்கறள ROV வழங்குகிறது, இது 
ககாரிக்ணகயின் கைரில் கிறடக்கிறது. 

ஒன்று அல்லது அதற்கு அதிகமொன BMD ததொல்வியுற்றொல் அல்லது பசயலிழந்தொல், 
எந்தபவொரு சொதனத்றதயும் ததறவயொன டி மொற்றுவதற்கொன நறடமுறறகறள 
ROV உடனடியொகத் பதொடங்கும். அந்த இடத்தில் கிறடக்கக்கூடிய பசயல் டும் 
அலகுகள், திறன் ததறவகள் மற்றும் பசயலிழப் ின் தீவிரம் ஆகியவற்றின் 
அடிப் றடயில் மொற்று பசயல்முறறக்கு முன்னுரிறம வழங்கப்  ட்டிருக்கிறது. 
ஆதரவு இயக்க விகிதமொக இருப் து, ஒவ்பவொரு ஆறு (6) வொக்குறமயக் 
குழுக்களுக்கும் மூன்று (3) அணிகறளக் பகொண்ட ஒரு (1) ஆதரவு தளம் 
கிறடக்கிறது. 



 

ஒவ்பவொரு வொக்கு றமயத்திலும் கர்ப்றசடு வொக்களிப் ிற்கொக, வொக்கு றமய 
பசயல்முறற மூலம் அறனத்து வொக்கொளர் ததறவகறளயும் மதிப் ிடுவதற்கும் 
வழிநடத்துவதற்கும்  யிற்சி ப ற்ற வரதவற் ொளருடன் கூடுதலொன அணுகல் 
தசறவகள் கிறடக்கிறது. 

சமாழி உேவி 
ஒவ்பவொரு வொக்கு றமயத்திற்கும் ததறவயொன அறனத்து பமொழிகளிலும் ஏதொவது 
விதத்தில் பமொழி உதவிகறள வழங்குவதத ROV இன் குறிக்தகொள்15. Santa Clara 
கவுண்ட்டிறயப் ப ொறுத்தவறர, இந்த பமொழிகள்  ின்வருமொறு: 

- தமிழ் 
- சீன 
- ஸ் ொனிஷ் 
- டகலொக் 
- வியட்நொமிய 

- இந்தி 
- ஜப் ொனிய 
- பகமர் 
- பகொரிய 
- குஜரொத்தி 

- தந ொளி 
-  ஞ்சொ ி 
- தமிழ் 
- பதலுங்கு 

ஒரு குறிப் ிட்ட சமூகத்தின் ததறவகறளப் ப ொறுத்து, எந்தச் சமூகத்திலும் 
முக்கியத்துவம் வொய்ந்த பமொழிகறளப் த சக்கூடிய இருபமொழி ஊழியர்கறள 
நியமிக்க ROV முயற்சிக்கிறது. குறிப் ிட்ட பமொழித் ததறவகள் ததறவப் டும் 
 குதிகள் அறடயொளம் கொணப் டும், இருப் ினும், இருபமொழி பதரிந்த ஊழியர்கள் 
கிறடக்கொவிட்டொல், வொக்கு றமய ஊழியர்கள் ROV-ஐத் பதொடர்பு பகொண்டு 
வொக்கொளறர இருபமொழி அலுவலக ஊழியர்களுடன் அல்லது கவுண்ட்டியின் 
பதொறலத சி பமொழிப யர்ப்பு தசறவயுடன் த ச றவப் ொர்கள். 

வொக்கொளர் தரவுத்தளத்திலிருந்து கிறடக்கும் திட்டமிடல் மற்றும் பமொழித் தரவுகள் 
மூலம், எந்த இடங்களில் இரு பமொழி ஊழியர்கள் சமூகத்திற்கு சிறந்த முறறயில் 
மொநிலத்தொல் கட்டொயமொக்கப் ட்ட ததறவ என்ற இலக்கு ROV-க்கு சரியொக 
பதரியவரும். கவுண்ட்டி முழுவதிலும் உள்ள ஒவ்பவொரு வொக்கு றமயத்திலும் 
 ணியொற்ற ஒவ்பவொரு பமொழியிலும் த ொதுமொன இரு பமொழித் ததர்தல் 
அதிகொரிகள் இல்லொவிட்டொல், இரு பமொழி ததர்தல் அதிகொரிகறள சில பமொழி 
சமூகங்களில் அறமந்துள்ள வொக்கு றமயங்களில் நியமிக்கும் இலக்கு 
றவக்கப் டும். 

அதிகொரப்பூர்வ வொக்குச் சீட்டுகள், CVR மற்றும் தற்கொலிக உறறகள் கூட்டொட்சியொல் 
கட்டொயமொக்கப் ட்ட ஆங்கிலம், சீன, ஸ் ொனிஷ், டலொக், வியட்நொமிய 
பமொழிகளிலும் மற்றும் மொநிலத்தொல் கட்டொயமொக்கப் ட்ட இந்தி, பகமர், பகொரிய 
மற்றும் ஜப் ொனிய பமொழிகளிலும் தயொரிக்கப் டுகின்றன. EC 14201 இன்  டி 
மொநிலத்தொல் கட்டொயமொக்கப் ட்ட குஜரொத்தி, தந ொளி,  ஞ்சொ ி, தமிழ் மற்றும் 
பதலுங்கு ஆகிய பமொழிகளில் இலக்கு நிர்ணயிக்கப் ட்ட  குதிகளுக்கொக 
பதொறலநகல் வொக்குகள் தயொரிக்கப் டுகின்றன. வொக்கு றமயத்தின் 
அறடயொளக்குறிகள் அறனத்து  தினொன்கு பமொழிகளிலும் வழங்கப் டுகின்றன. 
பதொறலநகல் வொக்குச்சீட்டுகள் என் து வொக்களிக்கும் த ொது வொக்கொளர்கள் 
குறிப் ொகப்  யன் டுத்தக்கூடிய மொதிரி வொக்குச்சீட்டுகள். Santa Clara கவுண்ட்டியின் 
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வொக்கொளர்  திவொளர் இலக்கு நிர்ணயிக்கப் ட்ட வொக்கு றமயங்களுக்கொக 2021 இல் 
ஐந்து மொநிலத்திற்கு கட்டொயமொக்கப் ட்ட குஜரொத்தி, தந ொளி,  ஞ்சொ ி, தமிழ் 
மற்றும் பதலுங்கு பமொழிகளில் தசர்க்கப் ட்டபமொழிகளில் பதொறலநகல் 
வொக்குச்சீட்டுகறளத் தயொர் பசய்வது. ஒதுக்கப் ட்ட வொக்கு றமயங்களில் 
தனிப் ட்ட வொக்றக  திவு பசய்யும் த ொது  யன் டுத்த வொக்கொளர்களுக்கு 
பதொறலநகல் வொக்குச்சீட்டு  ிரதிகள் கிறடக்கும். பதொறலநகல் வொக்குச்சீட்டு 
மூலம் வொக்கொளர்கள் வொக்களிக்க முயற்சிப் றதத் தடுக்க, வழக்கமொன 
வொக்குச்சீட்டில் இருந்து அதன் ததொற்றம் தவறு ட்டிருக்க தவண்டும். வொக்கொளர்கள் 
தகொரும் த ொதுவொக்குச் சீட்டுகளின் பதொறலநகல்  ிரதிகள் இருப் றதயும், ஒரு 
பதொறலநகல் வொக்குச்சீட்றட எவ்வொறு வழங்குவது என் றதயும் 
வொக்கொளர்களுக்கு பதரிவிக்கும் வழிகள்  ற்றி வொக்கு றமயத் பதொழிலொளர்களுக்கு 
 யிற்சி அளிக்கப் டும். அறனத்து இலக்கு நிர்ணயிக்கப் ட்ட பதொகுதி வொக்கு 
றமயங்களில் கவுண்ட்டி மூலம் தசறவ பசய்யப் டும் அறனத்து 14பமொழிகளிலும் 
(ஆங்கிலம், சீன, ஸ் ொனிஷ், டகலொக், வியட்நொமிய, பகமர், பகொரிய, இந்தி, 
ஜப் ொனிய, குஜரொத்தி, தந ொளி,  ஞ்சொ ி, தமிழ் மற்றும் பதலுங்கு) அறடயொளங்கள் 
மின்-வொக்குப்புத்தகங்களுக்கு அருகில் ஒட்டப் ட்டு, வொக்குச்சீட்டின் பதொறலநகல் 
 ிரதிகள் கிறடப் றதவொக்கொளர்களுக்கு பதரிவிக்கும். 

ததர்தல் குறியடீு § 14201 இன்  டி, அறனத்து கவண்ட்டி வொக்கொளர் தகவல் 
வழிகொட்டிகளிலும் பதொறலநகல் வொக்குச்சீட்டு விண்ணப் ம் கிறடக்கும் மற்றும் 
வொக்கு றமயங்களில் அறனத்து 14பமொழிகளிலும் தகொரினொல் வொக்கொளர்களுக்கு 
பதொறலநகல் வொக்குச்சீட்டுக்கள் கிறடக்கும் என்று பதரிவிக்கும் ஒரு அறிவிப்பும் 
இருக்கும். வொக்கொளர்களுக்கு பதொறலநகல் வொக்குச் சீட்டுகள் கிறடக்கக்கூடிய 
வொக்கு றமயங்கறளக் குறிப் ிடும்  ட்டியல் ததர்தலுக்கு குறறந்தது 14 
நொட்களுக்கு முன்னதொக கவுண்ட்டியின் இறணயதளத்தில் பவளியிடப் டும். 

ஒரு குறிப் ிட்ட இருபமொழி  ணியொளர் கிறடக்கொதத ொது, வொக்கு றமய 
ஊழியர்கள் ROV அலுவலகத்றத அறழத்து எங்கள் இருபமொழி ஊழியர்களில் 
ஒருவரிடம் த சலொம். கூடுதலொக, கவுண்ட்டியின் பதொறலத சி பமொழிப யர்ப்பு 
தசறவ மூலம், நொங்கள் ப றும் எந்த பமொழி தகொரிக்றகறயயும் எங்களொல் பூர்த்தி 
பசய்ய முடியும். 
அறனத்து வொக்களிக்கும் ப ொருட்களும் அச்சக ஊடகங்கள் மற்றும் மின்னணு 
இரண்டிலும் (கவுண்ட்டி வொக்கொளர் தகவல் வழிகொட்டி (CVIG) பகொண்ட தடப்பலட்) 
கூட்டொட்சியொல் கட்டொயப் டுத்தப் ட்ட ஐந்து பமொழிகளிலும் தயொரிக்கப் டுகின்றன. 
பமொழி உதவி கிறடப் றதக் குறிக்கும் அறடயொளக் குறிகள் அறனத்து வொக்கு 
றமயங்களிலும் ஒட்டப் ட்டிருக்கும். 

 



 

வாக்கு றமயத்றே இடவறமப்றபக் கருதுேல் 
மொநில பசயலொளரொல் கட்டொயமொக்கப் ட்டு வாக்குச் சடீ்டு ட்ராப்-ஆஃப் இடங்கள் 
 ிரிவில் தகொடிட்டுக் கொட்டப் ட்டுள்ள அதத 14 அளவுதகொல்கறள ROV 
 யன் டுத்துகிறது. கிறடக்கக்கூடிய  ல ஆதொரங்களில் இருந்து 
தசகரிக்கப் ட்டதரவொனது (௭. கொ. அபமரிக்க சமூக ஆய்வு, ROV வொக்கொளர் 
தரவுத்தளம், VTA  ஸ்நிறுத்தங்கள்) இந்த அளவுதகொல்களில் சிலவற்றறக் 
கணக்கிடப்  யன் டுத்தப் டுகின்றன. இந்த அளவுதகொல்களில் ப ொது 
த ொக்குவரத்து, த ொக்குவரத்து முறறகள், மக்கள் பதொறக றமயங்கள், பமொழி 
சிறு ொன்றமயினர், குறற ொடுள்தளொர், குறறந்த அளவில் பசொந்த வொகனம் 
றவத்திருப் வர்கள், குறறந்த வருமொனம், அஞ்சல் மூலம் குறறந்த அளவில் 
வொக்களிப் வர்கள் மற்றும்குறறந்த வொக்கொளர்  திவு ஆகியறவ அடங்கும். 
வொக்கு றமயங்களொக இருப் தற்கு உகந்த இடங்கறள தீர்மொனிக்க ROV-க்கு உதவ 
“DOTS” எனப் டும் ஒரு தள கருவி உருவொக்கப் ட்டது. இந்த மொதிரி கவுண்ட்டிறய 
0.5 -றமல் கட்டங்களொக  ிரிக்கிறது. தமதல  ட்டியலிடப் ட்ட ஒவ்பவொரு 
அளவுதகொலிற்கொன ஒவ்பவொரு கட்டத்திற்கும் ஒன்று முதல் ஐந்து வறர 
மதிப்ப ண் வழங்கப் டுகிறது. ஒவ்பவொரு மதிப்ப ண்ணும் இறுதியில் பமொத்த 
மதிப்ப ண்றணப் ப ற கூட்டப் டுகிறது. சொத்தியமொன வொக்கு றமயம் மற்றும் 
வொக்குச்சீட்டு டிரொப்- ொக்ஸ் இடங்கள்,  ின்னர் மதிப்ப ண் வறர டத்தின் தமதல 
குறிப் ிடப் டுகின்றன. அதிக மதிப்ப ண் ப ற்ற கட்டங்கள் அல்லது அதற்கு 
அருகில் உள்ள இடங்களுக்கு முன்னுரிறம வழங்கப் டுகிறது, ஏபனனில் அறவ 
அதிகமொன அளவுதகொல்கறளப் பூர்த்தி பசய்கின்றன. 
இந்தச் பசயல் ொட்டில் ப ொதுமக்களிடமிருந்து வந்த உள்ளடீும் கருதப் டுகிறது. 
வரலொற்று ரீதியொக குறறந்த வொக்கொளர்  திவு மற்றும் அஞ்சல்-மூலம் வொக்களிப்பு 
 யன் ொடு பகொண்ட சமூகங்களுக்கு அருகொறமயில் இருப் தற்கு ROV 
முக்கியத்துவத்றதச் தசர்க்கிறது, ஏபனனில் இந்தச் சமூகங்களொல் வொக்கு 
றமயத்தொல் வழங்கப் டும் நி ந்தறன வொக்கொளர்  திவு அல்லது தநரில் வந்து 
வொக்களித்தல் த ொன்ற தசறவகறள சிறந்த முறறயில்  யன் டுத்த முடியும். 
ப ொதுமக்கள் மற்றும் ROV ஊழியர்களொல் ததர்ந்பதடுக்கப் ட்ட அளவுதகொல்களுக்கு 
தளம் ததடல் கருவி தமம் ொட்டு பசயல் ொட்டில் அதிக மதிப்ப ண்கள் 
வழங்கப் டுகின்றன. கிறடக்கும்நிறல, விறல, அளவு, அறறயின் வடிவம், மற்றும் 
 ொர்க்கிங் அணுகல் த ொன்ற  ிற அளவுதகொல்கள் ஒவ்பவொரு வழக்கின் 
சூழ்நிறலறயயும்  ொர்த்து மதிப் டீு பசய்யப் டுகின்றன. வொக்குறமய இடங்களுக்கொன 
 ரிந்துறரகறளப் ப ொதுமக்கள் ROV க்கு voterschoice@rov.sccgov.org இல் சமர்ப் ிக்கலொம் 
அல்லது (408) 299-POLL (7655) ஐ அறழப் தன் மூலம் சமர்ப் ிக்கலொம். 
அதிக மக்கள் பதொறக உள்ள  குதிகள், வரலொற்று ரீதியொக குறறந்த வொக்கொளர் 
எண்ணிக்றக பகொண்ட  குதிகள் மற்றும் குறறந்த சமூகங்கறளக் பகொண்ட 
 குதிகளில் த ொதுமொன  ொதுகொப்பு இருப் றத உறுதி பசய்ய ROV தவறல 
நடந்திருக்கிறது. கூடுதலொக, ஒரு வொக்கொளர் ஒரு வொக்கு றமயத்திற்கு  யணிக்க 
தவண்டிய தூரத்றதயும் தநரத்றதயும் கட்டுப் டுத்த உதவும் வறகயில் வொக்கு 
றமய எல்றலகள் நிறுவப் ட்டன. பமொற ல் வொக்கு றமயங்கறளப் த ொலதவ, 



 

உள்ளூர் சமூகத்திற்கு சிறப் ொன தசறவறய வழங்கும் ப ொருட்டு குறறந்த ட்ச 
ததறவறய விட அதிகமொக உள்ள கூடுதல் வொக்கு றமயங்கறள அறமக்கவும் 
மற்றும் இந்தப்  குதிகள் முழுவதும் அவற்றற பநருக்கமொக இருக்கச் பசய்யவும் 
ROV மூலம் திட்டமிடப் டுகிறது. 

தேர்ேல் அேிகாரிகளின் கூட்டறமவு 
ததர்தல் அதிகொரிகறள (ததர்தல் குறியடீ்டில் ததர்தல் வொரியங்கள் 
எனகுறிப் ிடப் டுகிறது16.) வொக்கு றமயங்களில் ஊழியர்களொக ROV 
 ணியமர்த்துகிறொர். வொக்கொளர்கறள பசயல் டுத்த ததறவயொன திறன்கறள 
அதிகரிக்க ததர்தல் அதிகொரிகள் முடிந்தவறர  ல தவறு ட்ட சமூகங்கறளச் 
தசர்ந்தவர்களொக இருக்கிறொர்கள்17. வொக்கு றமய ஊழியர்கள் வொடிக்றகயொளர் 
தசறவயில் அனு வம், இருபமொழி திறன்,  ன்முகத்தன்றம மற்றும் உட் டுத்தல் 
திறன், தறலறமத்துவ குணங்கள், பதொழில்நுட்  திறன்கள் மற்றும் சமூக 
 ங்களிப் ிற்கொன குடிறம கடறமயில் ஆர்வத்றத பவளிப் டுத்துவர்களொக 
இருக்கிறொர்களொ என்று தசொதிக்கப் டுகிறொர்கள். புதிய வொக்கு றமய 
பதொழில்நுட் ம், வொக்கொளர்கறள எவ்வொறு பசயல் டுத்துவது, கூட்ட தநரிசல் 
கட்டுப் ொட்டு தமலொண்றம குறித்து அவர்களுக்கு யிற்சி அளிக்கப் டுகிறது. 
கூடுதல் வொடிக்றகயொளர் தசறவ  யிற்சி தறலப்புகளில் மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் 
குறற ொடுள்ள வொக்கொளர்களுக்கொன அணுகல், உட் டுத்தல் மற்றும் சரியொன 
தகவல் பதொடர்பு ஆகியறவ உள்ளடங்குகிறது. தகுதி மற்றும் சமூகத்தின் 
ததறவகளின் அடிப் றடயில் சிறந்த ஆட்கறள ROV ததர்ந்பதடுக்கிறொர். 
கூடுதல் உதவி கவுண்ட்டி ஊழியர்கள் மற்றும் உதவித்பதொறக ப றும் 
பதொண்டர்களின் கலறவயொக ததர்தல் அதிகொரிகளின் கூட்டறமவு இருக்கிறது. 
வழிநடத்து வர்கள் மற்றும் கிளொர்க்குகள் மணிதநொ கவுண்ட்டி  ணியொளர்களொகவும் 
மற்றும் வரதவற் ொளர்கள் ப ரும் ொலும் ஸ்றட ண்ட் தைறும்  ணியொளர்களொகவும் 
தவறலக்கு அமர்த்தப் டுகிறொர்கள். அறனத்து வொக்கு றமய ஊழியர்களுக்கும் 
அவர்கள்  ணிக்கு ஏற்   யிற்சி அளிக்கப் டும் மற்றும் அவர்கள் ஒரு நொளிலிருந்து 
(உதவித்பதொறக ப றும் பதொழிலொளர்கள்)  ல நொட்கள் வறர அல்லது அறனத்துத் 
ததர்தல் நடக்கும் நொட்களிலும் தவறல பசய்கிறொர்கள். 

வொக்கு றமயத்தின் அளவு மற்றும் ததர்தல் தததிக்கு அருகொறமயின் 
அடிப் றடயில்வொக்கு றமயங்களுக்கொன ஊழியர்கள் நியமிக்கப் டுகிறொர்கள். 
ஒவ்பவொரு வொக்குறமயத்திலும் ஆறு (6) முதல்  திறனந்து (15) ததர்தல் 
அதிகொரிகறள நியமிப் தத திட்டம். ததர்தல் தததி பநருங்கும் த ொது அதிக 
ஊழியர்கள் ப ரிய வொக்குறமயங்களுக்கும்,  ர ரப் ொன தநரங்களிலும் நொட்களிலும் 
ஈடு டுத்தப் டுவொர்கள். கவுண்ட்டியின் பமொழித் ததறவகறள ஆதரிக்க முடிந்தவறர 
 ல இருபமொழித் ததர்தல் அதிகொரிகறள நியமிக்க முயற்சிக்கப் டுகிறது. 

மின்னணு வாக்குப் புத்ேகங்கள் (மின்-வாக்குப்புத்ேகங்கள்) 

 
16 ததரத்ல் குறியீடு §4005 
17 ததரத்ல் குறியீடு, பிரிவு 12, அதத்ியாயம் 4 இன் ெட்டப்பகுதி1 



 

VCA இன் கீழுள்ள மொற்றங்கறள திறம் ட பசயல் டுத்த, ைின்-வாக்குப்புத்தகங்கறள 
வொக்குறமயங்கள் பகொண்டிருக்கின்றன18. வொக்கு றமயங்கள் மற்றும் ROV ததர்தல் 
தகவல் தமலொண்றம அறமப்பு (EIMS) ஆகியவற்றுக்கு இறடயில்  ொதுகொப் ொன 
மின்னணு தகவல் பதொடர்புகறள உறுதிப் டுத்தப்  யன் டுத்தப் டும் மின்னணு 
வன்ப ொருள் மற்றும் பமன்ப ொருளின் கலறவதய மின்-வொக்குப்புத்தகம் 
எனப் டுகிறது. ROV EIMS  ின்னர் VoteCal வழியொக மொநில பசயலொளர் 
அலுவலகத்திற்கு தகவல்கறளத் பதரிவிக்கிறது. VoteCal என் து றமயப் டுத்தப் ட்ட 
மொநிலம் தழுவியவொக்கொளர்  திவு தரவுத்தளமொகும் இது கவுண்ட்டி ததர்தல் 
தமலொண்றம அறமப்புகள் மற்றும்  ிறமொநில அறமப்புகளொன திருத்தங்கள் மற்றும் 
மறுவொழ்வுத் துறற, ப ொது சுகொதொரத்துறற மற்றும் தமொட்டொர் வொகனத் துறற 
த ொன்றவற்றுடன் தசர்ந்து பசயலொற்றி மற்றும் தகவல்கறளப்  ரிமொறிக்பகொள்கிறது. 
இந்த புதிய VCA பதொழில் நுட் ம் மடிக்கணினி அல்லது தடப்பலட்டில் 
பசயல் டுகின்றன, ஆனொல் இது “கடினமொக்கப்  டுகின்றன”;அதொவது ROV மூலம் 
அங்கீகரிக்கப் ட்ட ஈ-த ொல் புக் பமன்ப ொருள் மட்டுதம சொதனத்தில் இயங்கும். 

மின்-வொக்குப்புத்தகங்களில்  திவு பசய்யப் ட்ட வொக்கொளர்களின் மின்னணு 
 ட்டியல் (தரொஸ்டர் அட்டவறண) உள்ளது, அவற்றற வொக்கு றமயங்களில் 
பகொண்டு பசன்று யன் டுத்தலொம். தரொஸ்டர் அட்டவறண என் து ததர்தலில் 
வொக்களிக்க தகுதியொனஅறனத்து  திவு பசய்யப் ட்ட வொக்கொளர்களின் 
அதிகொரப்பூர்வ ட்டியலொகும். இதுவொக்கொளரின் வொக்குச்சீட்றடப் ப றும் தகுதிறய 
சரி ொர்க்கவும் மற்றும் வொக்கொளர்களின் வரலொற்றற நிகழ்தநரத்தில் றகப் ற்றி 
இரட்றட வொக்களிப்ற த் தடுக்கவும் முதன்றமயொகப்  யன் டுத்தப் டுகிறது. 

புதிய VCA மொதிரியின் கீழ், மின்-வொக்குப்புத்தகங்கள்  ொதுகொப் ொன பூட்டப் ட்ட 
நீர்ப்புகொத முறறயில்  ரொமரிக்கப் ட்டு, மற்றும் இரண்டொவதொக  ொதுகொப் ொன 
பூட்டிய கூண்டுக்குள் கடுறமயொன பூட்டொல் பூட்டப் டும் மற்றும் அதன் சொவியின் 
அணுகல் தினசரி தசமிப் ிற்கொக ஒதுக்கப் ட்ட  ணியொளர்களுக்கு மட்டுதம 
வழங்கப் டும். இயக்க தநரங்களில், இந்த அலகுகளில் தசமிக்கப் ட்டதரவு 
பதொடர்ந்து புதுப் ிக்கப் டும்.  ொதுகொப் ொன கிளவுடு தசறவயகத்துடன்  ொதுகொப் ொன 
இறணப்ற ப்  யன் டுத்தி அங்கீகரிக்கப் ட்ட  யனர்கறள மட்டுதம உள்நுறழய 
அனுமதிக்கும்  யனர் அணுகலுடன் மின்-வொக்குப்புத்தகங்கள் நிரலொக்கப் ட்டுள்ளன. 
இந்த கிளவுடு தசறவயகம் வொக்கொளர் தரவிற்கொன எந்தபவொரு 
புதுப் ித்தல்கறளயும் அனுப்புவதற்கொக, தரவுத்தளத்றதயும் மற்றும் ROV இன் 
ததர்தல் தகவல் தமலொண்றம அறமப்புடன் உள்ள இறணப்ற யும்  ரொமரிக்கிறது. 
மின்-வொக்குப்புத்தகங்களில் உள்ள வொக்கொளர் தரவின்  ொதுகொப்பு குறித்த கூடுதல் 
தகவல்கறள வாக்களிப்பு பாதுகாப்பு  ிரிவில் பகுேி2: வாக்காளர் கல்வி மற்றும் 
அவுட்ரீச் ேிட்டத்ேில் கொணலொம். 

ப யர், முகவரி,  ிறந்த தததி, விருப் மொன பமொழி, கட்சிவிருப் ம், பதொகுதி 
மற்றும் அஞ்சல்-மூலம் வொக்களிப்பு நிறல உள்ளிட்ட வொக்கொளர்  திவு தரறவ 
சரி ொர்க்க மின்-வொக்குப்புத்தகங்கள்  யன் டுத்தப் டலொம். தமலும், மின்-
வொக்குப்புத்தகங்கள்  ின்வரும் வொக்கொளர் தகவல்கறள ஒருத ொதும் தசமிக்கொது: 
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ஓட்டுநர் உரிம எண் அல்லது சமூக  ொதுகொப்பு எண்றணப்  ற்றிய ஏதொவது குறிப்பு. 
மின்-வொக்குப்புத்தகங்கள் நிகழ்தநர ததடல் மற்றும் வொக்கொளர் நிறல தகவல்கறள 
வழங்குவதன் மூலம்; முக்கியமொக, வொக்கொளர்களுக்கும் மற்றும் ROV ததர்தல் 
அதிகொரிகளுக்கும் சிறந்த வொக்களிக்கும் அனு வத்றத வழங்குகின்றன. 

 

அவுட்ரீச் 
சபாது ஆதலாசறனகள் 
கலிஃத ொர்னியொ ததர்தல் குறியடீ்டின்  டி, ததர்தல் நிர்வொகத் திட்ட பசயல்முறறயில் 
அறனவறரயும் உட் டுத்தும் முயற்சியில் EAPக்கு பசய்யும் ஒவ்பவொரு 
புதுப் ிப் ிற்கும் ப ொதுமக்களிடமிருந்து ROV பதொடர்ந்து தகவல்கறள நொடுவொர். 
ததர்தல் குறியடீ்டிற்கு ஏற் , ஒவ்பவொரு நொன்கு வருடங்களுக்கும், EAP ஐ 
திருத்துவறதக் கருத்தில் பகொண்டு ROV ப ொதுக் கூட்டங்கறள நடத்தும். 

EAP கூட்டங்களில், இலக்கொக உள்ள தறலப்புகள்  ின்வருமொறு: 
• சொத்தியமொன வொக்கு றமய இடங்கள் 
• சொத்தியமொன வொக்குச்சீட்றட த ொடக்கூடிய இடங்கள் 
•  ல்தவறு பமொழி அணுகல் ததறவகள் 
•  ல்தவறு வொக்கொளர் அணுகல் ததறவகள் 
• ஊடகங்கள் மற்றும் நிகழ்வுகள் மூலம் சமூக அவுட்ரீச் பதொடர் ொன 

 ரிந்துறரகள் 

சபாது அறிவிப்புகள் 
இரண்டு தநரடி அஞ்சல்கள் மூலம், அறனத்து வொக்கொளர்களும் அஞ்சல்-மூலம் 
வொக்களிக்கும் வொக்குச்சீட்றடப் ப றுவொர்கள் என்று ப ொதுமக்களுக்கு 
அறிவிக்கப் டும். அறனவருக்குதம அஞ்சல்-மூலம் அனுப்பும் வொக்குச் சீட்டு 
முறறயில் ததர்தல் நடத்தப் டும் என் றதயும், வொக்கொளர்கள் தங்களது 
வொக்குச்சீட்றட  ின்வரும் மூன்று வழிகளில் ஒன்றில் வொக்களிக்கலொம் 
என் றதயும் அறிவிப்புகள் பதரிவிக்கும்: அஞ்சல் மூலம் (அஞ்சல் கட்டணம் 
பசலுத்தப் ட்டு), கவுண்ட்டியில் உள்ள எந்த வொக்குச்சீட்றட த ொடும் இடத்திலும், 
அல்லது எந்த வொக்கு றமயத்திலும். வொக்குறமயங்கள் மற்றும் வொக்குச்சீட்டு டிரொப் 
ஆஃப் இடங்கள் திறந்திருக்கும் தததிகள், இடங்கள் மற்றும் மணிதநரங்கறள 
வொக்கொளர்கள் அணுகக்கூடிய இறணப்பும், அணுகக்கூடிய வடிவத்தில் அஞ்சல்-
மூலம் வொக்களிக்கும் வொக்குச்சீட்றடக் தகொருவதற்கொன கொலக்பகடுவும் இந்த 
அறிவிப்புகளில் பதரிவிக்கப் டும், மற்றும் அது ஆங்கிலம் தவிர வழங்கப் டும் எட்டு 
பமொழிகளில் ஒன்றிலும் வழங்கப் டும். தநரடி அஞ்சல்களில் வழங்கப் ட்ட கூடுதல் 
தகவல்களில்  ின்வருவன அடங்கும்: முக்கியவொக்கு றமய தகவல் மற்றும் 
கவுண்ட்டி மற்றும் மொநில வொக்கொளர் தகவல் வழிகொட்டி விவரங்கள். இந்த 
அறிவிப்புகள் வொக்கொளர்களுக்கு ROV வறலத்தளம், பதொறலத சி எண்கள் மற்றும் 



 

உதவி தகொருவதற்கொன கட்டணமில்லொ ஹொட்றலன் (866) 430-VOTE ஆகியவற்றின் 
இறணப்ற யும் வழங்கும். 

தநரடி அஞ்சல்களின் முதல் பதொகுப்பு ததர்தலுக்கு சுமொர் 90 நொட்களுக்கு முன்னர் 
அனுப் ப் டும், அடுத்த பதொகுப்பு ததர்தலுக்கு சுமொர் 29 நொட்களுக்கு முன்னர் 
அனுப் ப் டும். VCA பதொடர் ொன அறனத்து ப ொது அறிவிப்புகளும் தகவல்களும் ROV 
வறலத்தளத்தில் அணுகக்கூடிய வடிவத்தில் பவளியிடப் டும். 

சமாழி அணுகல் மற்றும் வாக்களிப்பு அணுகல் 
ஆதலாசறனக்குழுக்கள் 
உள் பசயல்முறற தமம் ொடு,  ங்குதொரர் மற்றும் ப ொது உள்ளடீு ஆகியவற்றின் 
ஒருங்கிறணந்த பசயல்முறற மற்றும் வொக்கொளர் ததர்வுச் சட்டத்றத (VCA) 
ஏற்றுக்பகொண்ட கவுண்ட்டிகளிடம் இருந்து வந்த கருத்துக்களின் அடிப் றடயில், 
Santa Clara கவுண்ட்டி வொக்கொளர்  திவொளர் (ROV) இரண்டு ஆதலொசறனக் 
குழுக்கறள அறமத்துள்ளொர். முதல் குழு பமொழி அணுகல் ஆதலொசறனக் குழு 
(LAAC) ஆகும், இது ஆங்கிலத்றதக் தவிர தவறு பமொழிறய முதன்ணையாகப் த சும் 
வொக்கொளர்களிடம் இருந்து, வொக்குறமய மொதிரி மூலம் சிறப் ொக தசறவ 
பசய்யக்கூடிய வழிகறளப்  ற்றிய உள்ளடீ்றட முதன்றமயொக தகொரும். 
இரண்டொவது குழு வொக்களிப்பு அணுகல் ஆதலொசறனக் குழு (VAAC) ஆகும், இது 
வொக்கொளர்களிடமிருந்து அணுகல் கவறலகள், மூத்தகுடி மக்கள் அல்லது 
குறற ொடுள்ள வொக்கொளர்கள் த ொன்றவர்களிடமிருந்து அவர்களின் வொக்களிக்கும் 
ததறவகள் மற்றும் கவறலகள் கவனிக்கப் டுவறத உறுதிபசய்ய ததறவயொன 
உள்ளடீுகறளக் தகொரும். பநட்பவொர்க்கிங் மற்றும் இலொ  தநொக்கற்ற மற்றும் சமூக 
அடிப் றடயிலொன நிறுவனங்கள் முதல் Santa Clara கவுண்ட்டியில் உள்ள 
நகரொட்சிகள் வறர  ல்தவறு பதொடர்புகளின் கூட்டுமுயற்சி மூலம் 
இந்தகுழுக்களின் உறுப் ினர்கள் நியமிக்கப் டுகிறொர்கள். அறனத்து LAAC மற்றும் 
VAAC கூட்டங்களின்  ட்டியல்களும், அததொடு அதனுறடய நிகழ்ச்சி நிரல்கள் 
மற்றும் நிகழ்வுத் தகவல்களும் ROV வறலத்தளமொன www.sccvote.org/voterschoice இல் 
பவளியிடப் ட்டு  ரொமரிக்கப் டுகின்றன. 
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பகுேி 2 –வாக்காளர் கல்வி மற்றும் அவுட்ரீச் 
ேிட்டம் 
VCA ஐ பசயல் டுத்தும் எந்த கவுண்ட்டியும், வொக்கொளர் கல்விசட்டம் மற்றும் 
VCAஇன் வழி வறககறளப்  ற்றி வொக்கொளர்களுக்குத் பதரிவிக்கும் வொக்கொளர் 
கல்வி மற்றும் அவுட்ரீச் திட்டத்றதயும் பசயல் டுத்ததவண்டும் என்று வொக்கொளர் 
ததர்வுச் சட்டம் (VCA) கட்டொயப் டுத்துகிறது. தமலும்குறிப் ொக, ஆங்கிலத்றதத்தவிர 
தவறு ஒரு பமொழிறய  ிரதொனமொக த சும் வொக்கொளர்களுக்கும், குறற ொடுள்ள 
வொக்கொளர்களுக்கும் கிறடக்கக்கூடிய தசறவகறளப் ற்றி சமூகங்களுக்கு 
அறிவுறுத்துவறத இலக்கொக றவத்து பசயல் ட தவண்டுபமன்றும் சட்டத்தில் 
கட்டொயமொக்கப் ட்டுள்ளது. 
Santa Clara கவுண்ட்டி வொக்கொளர்  திவொளரிடம் (ROV) ஏற்கனதவ ஓர் அவுட்ரீச் குழு 
மற்றும் திட்டம் உள்ளது, தமலும் சமூக இருப்ற ப்  ரொமரிப் தற்கும், வொக்கொளர் 
 திவு தசறவகள் மற்றும் ப ொது வொக்கொளர் கல்விறய வழங்குவதற்கும் ஆண்டு 
முழுவதும் அவர்கள்  ல நிகழ்வுகளில் கலந்துக்பகொள்கின்றனர். EAP-யின் இந்த 
வொக்கொளர் கல்வி மற்றும் அவுட்ரீச்  ிரிவு, VCA ற்றி ப ொதுமக்களுக்கு 
அறிவுறுத்துவதற்கொக, ROV-இன் தற்த ொறதய அவுட்ரீச் முறறகறள எவ்வொறு 
 யன் டுத்த தவண்டும் மற்றும் சமூகங்கறளச் பசன்றறடய அவற்றற புதிய 
வழிகளுடன் எவ்வொறு இறணக்க தவண்டும் என் றதக் தகொடிட்டுக் கொட்டுகிறது. 
சமூக கூட்டொண்றமகறள அதிகரித்தல், குடிறம ஈடு ொட்டு வொய்ப்புகறள 
விரிவு டுத்துதல் மற்றும் வொக்கொளர் றமய மொதிரி மூலம் வொக்கொளர் 
அனு வத்றத தமம் டுத்துதல் ஆகியகுறிக் தகொள்களுடன் அவுட்ரீச் நடவடிக்றககள் 
வடிவறமக்கப் டும். 

பிரிவு 1: வாக்காளர் சோடர்பு – சபாதுவானறவ 
கடந்த கொலங்களில் ROV கலந்துபகொண்டு நடத்திய நிகழ்வுகளுடன் கூடுதலொக, 
முடிந்தவறர மொவட்டத்தின் புள்ளிவிவரங்கறள உள்ளடக்கும் வறகயில் 
வொக்கொளர் கல்வி மற்றும் அவுட்ரீச் திட்டமிடப் ட்டுள்ளது. வரலொற்று ரீதியொக 
குறறந்த மக்கள் பதொறக பகொண்ட சமூகங்கறள பசன்றறடவதற்கொன திட்டங்கள் 
உள்ளன. 
மூத்தகுடி மக்கள் சமூகங்கள், இன/பமொழி சமூகங்கள், இறளஞர் சமூகங்கள், 
மொணவர் சமூகங்கள், குறறந்த தசறவகள் உள்ள சமூகங்கள் மற்றும் அண்றட 
குழுக்கள் ஆகிய சில சமூகங்கறள ROV பதொடர்பு பகொண்டு 
தசர்க்கதிட்டமிட்டுள்ளொர். 100க்கும் தமற் ட்ட சமூக அடிப் றடயிலொன நிறுவனங்கள் 
(CBOக்கள்) தங்கள் சமூகங்களுக்கு வழங்கும்  ணிகள்  ற்றியும், ROV-இன் அவுட்ரீச் 
குழு அதில் எவ்வொறு  ங்தகற்கலொம் என் றதப்  ற்றி அறியவும் ROV 
திட்டமிட்டுள்ளது. பவற்றிகரமொன வொக்கொளர் கல்வித்திட்டத்றத 
உறுதிபசய்வதற்கொக CBO-க்கள் மற்றும் அறனத்து சமூகங்களுடனும் இறணந்து 
பசயல் டுவதத இதன் குறிக்தகொள். 

ஊடகத்ேின் பயன்பாடு 
வொக்குறமய மொதிரி, அஞ்சல்-மூலம் வொக்களிப்பு பசயல்முறற, முன்னதொக 
வொக்களிப் தற்கொன விருப் ங்கள் மற்றும் இலக்கு நிர்ணயிக்கப் ட்ட ஊடக 



 

 ிரச்சொரத்தில் வொக்கு றமயத்தில்  ணியொற்றுவதற்கொன வொய்ப்புகள்  ற்றிய 
தகவல்கறள ROV வழங்குவொர். ஊடக நிறலய வொய்ப்புகளில்  ின்வருவன 
அடங்கும், ஆனொல் அவற்றுடன் மட்டும் மட்டுப் டுத்தப் டொது: 

1. உள்ளூர் பதொறலக்கொட்சி மற்றும் சமூக தக ிள் நிறலயங்கள் 
a. Comcast 
b. Univision 
c. Telemundo 
d. Namaste TV 
e. Crossing TV 

2. பசய்தித்தொள்கள் ( ிரொந்திய மற்றும் சமூகம்) 
a. The Mercury News 
b. Metro 
c. Morgan Hill Times 
d. Gilroy Dispatch 
e. El Observador 
f. Epoch Times 
g. India West 
h. Korea Times 
i. Nichi Bei Weekly 
j. Philippine News 
k. San Jose State Spartan Daily 
l. Santa Clara University Newspaper 
m. Stanford Daily 
n. Viet Nam Daily 
o. World Journal 
p. N & R 
q. China Press 
r. JWeekly 
s. Spotlight 
t. Bayspo Magazine 
u. Daily Post 
v. India Current 

3. வொபனொலி 
a. KBAY/KEZR 
b. KFOX 
c. KRTY/KLIV 
d. Sound of Hope 
e. Sing Tao 
f. Univision 
g. Vien Thao 
h. Celina Rodriguez 
i. China Press 
j. Radio Zindagi 



 

4. ROV மற்றும் கவுண்ட்டிக்கொக சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் வறலத்தளங்களின் 
 யன் ொடு 

a. ROV Facebook  க்கம்: https://www.facebook.com/sccvote 
b. கவுண்ட்டி Facebook  க்கம்: https://www.facebook.com/county.of.santa.clara 
c. ROV Twitter: https://twitter.com/sccvote 
d. கவுண்ட்டி Twitter: https://twitter.com/SCCgov 
e. ROV Instagram: www.instagram.com/sccvote 
f. Nextdoor  யன் ொடு: (Santa Clara கவுண்ட்டியின் தகவல்பதொடர்பு மற்றும் 

ஊடகத்றதத் ததடவும்) 
g. கவுண்ட்டி பசய்திமடல் சந்தொ  ட்டியல்கள் 

5. ROV YouTube: https://www.youtube.com/sccvote 
6.  ள்ளத்தொக்கு த ொக்குவரத்து ஆறணய த ருந்துகளில் ப ொதுமக்கள் பசல்லும் 

வழிகளில் பசய்தி ரப்புதல் 
7. சமூக கூட்டொண்றமகள், குறற ொடுள்தளொர்களுக்கொன வக்கீல் அறமப்புகள், 

ததர்ந்பதடுக்கப் ட்ட அதிகொரிகள், சிறப்பு மொவட்டங்கள்,  ள்ளி மொவட்டங்கள், 
சமூகம் சொர்ந்த நிறுவனங்கள் மற்றும் நொடு முழுவதும் உள்ள நம் ிக்றக-
சொர்ந்த அறமப்புகள் த ொன்ற குழுக்களுடன் ப ொருட்களின்  கிர்வு 

8. கிறடக்கக்கூடிய விற் றன நிறலயங்களில் பசய்யப் டும் விளம் ர 
 ிரச்சொரத்திற்கு ஆதரவொக மற்றும் கூடுதலொக ப ொதுதசறவ அறிவிப்புகள் 
(PSAக்கள்)  யன் டுத்தப் டும். இந்த PSA-க்கள் VCA  ற்றிய ப ொதுவொன 
தகவல்கள், VCA  ற்றிய பமொழி-குறிப் ிட்ட தகவல்கள் மற்றும் கட்டணமில்லொ 
பமொழி உதவி ஹொட்றலன் மற்றும் வொக்குறமயங்களில் உள்ள அணுகல் 
விருப் ங்கள் மற்றும் பதொறலநிறலயிலிருந்து அணுகக்கூடிய அஞ்சல்-மூலம் 
வொக்களிப்பு ஆகிய தறலப்புகறளப்  ற்றி  ரப்பும். 

வரவிருக்கும் ஒவ்பவொரு ததர்தறலயும் வொக்கொளர்களுக்கு பதரிவிக்க, 
அணுகக்கூடிய வடிவங்களில்  ரவலொக விநிதயொகிக்கப் டும் ஆடிதயொ மற்றும் 
கொட்சி ஊடகங்கறளயும் ROV  யன் டுத்துவொர். கொதுதகளொதவர்கள் அல்லது 
தகட்கமுடியொதவர்கள் மற்றும்  ொர்றவயற்றவர்கள் அல்லது 
 ொர்றவக்குறற ொடுள்ளவர்கள் த ொன்ற, குறற ொடுகள் உள்ள வொக்கொளர்கள் உட் ட 
அறனத்து கவுண்ட்டி வொக்கொளர்கறளயும் பசன்றறடவதத இதன் குறிக்தகொள். 

சமூக இருப்பு ேிட்டம் மற்றும் வாக்காளர் கல்வி சபாருட்கள் 
ROV ப ொதுவொக ஆண்டு முழுவதும் நடக்கும் நூற்றுக்கணக்கொன சமூகநிகழ்வுகளில் 
 ங்தகற்கிறொர்கள் தமலும் வரவிருக்கும் மொற்றங்கறள தங்கள் சமூகங்களுக்கு 
எவ்வொறு சிறந்தமுறறயில் பதரிவிப் து மற்றும் வொக்கொளர்  ங்களிப்ற  
அதிகரிப் து என் வற்றற குறித்து CBOக்களுடன் இறணந்து தீவிரமொக 
பசயல் டுகிறொர்கள். வொக்கொளர் கல்விறய எளிதொக்க அறிவுறுத்தல் ப ொருட்கள் 
மற்றும் ஊழியர்கள் கிறடக்கும் டி பசய்யப் டுகிறது. சமூக அவுட்ரீச் திட்டம் 
 ற்றிய கூடுதல் விவரங்கறள  ின்னிறணப்பு B-இல் கொணலொம். 

தநரடி அஞ்சல்கள் 
வரவிருக்கும் ததர்தறலப்  ற்றி வொக்கொளர்களுக்கு பதரிவிக்கவும் மற்றும் 
கட்டணமில்லொவொக்கொளர் உதவி ஹொட்றலனொன (866) 430-VOTE ஐ ஊக்குவிக்கவும், 

https://www.facebook.com/sccvote
https://www.facebook.com/county.of.santa.clara
https://twitter.com/sccvote
https://twitter.com/SCCgov
file:///D:/Jestin/2022/Jan/18-01-2022/4/www.instagram.com/sccvote
https://www.youtube.com/sccvote


 

Santa Clara கவுண்ட்டியில்  திவுபசய்யப் ட்ட ஒவ்பவொரு வொக்கொளறரயும் ROV 
இரண்டு (2) தனித்தனி அஞ்சல்கள் மூலம் பதொடர்பு பகொள்வொர். புதிய ததர்தல் 
மொதிரி, வரவிருக்கும் ததர்தல், இந்த மொற்றங்கறளப்  ற்றிய கூடுதல் தகவல்கள் 
எங்தக கிறடக்கும் மற்றும் வொக்குறமயங்கள் மற்றும் வொக்குச்சீட்டு டிரொப்-ஆஃப் 
இடங்கள் திறந்திருக்கும் தததிகள், இடங்கள் மற்றும் மணிதநரங்கறள  ற்றிய 
தகவல், மற்றும் அணுகதவண்டிய இறணப்ற   ற்றி வொக்கொளர்களுக்கு 
பதரிவிக்கும் தகவல்கறள இந்த அஞ்சல்கள் வழங்கும். ஒவ்பவொரு அஞ்சலும் 
வொக்கொளர்களின் பமொழிவிருப் த்றதப் ப ொறுத்து 13 பமொழிகள் வறர 
பமொழிப யர்க்கப் டும், அறவ ஆங்கிலம் தவிர தவறு பமொழி விருப் த்றதத் 
ததர்ந்பதடுத்த  திவு பசய்யப் ட்ட வொக்கொளர்களுக்கு வழங்கப்ைடும். 
 
ROV வறலத்ேளத்ேில் வாக்காளர் கல்வி வளங்கள் 
வொக்கொளர் ததர்வுச் சட்ட தகவல் உட் ட அறனத்து ROV இன் அவுட்ரீச் வொக்கொளர் 
கல்விப் ப ொருட்களும் ROV இன் வறலத்தளத்தில் மின்னணு வடிவத்தில் 
கிறடக்கிறது. ROV இறணயதளம்  ின்வரும் தகவல்கறளக் பகொண்டிருக்கும்: 

• VCA  ற்றிய ப ொதுவொன தகவல்கள் 
• வொக்கு றமயம் மற்றும் வொக்குச்சீட்டு டிரொப்- ொக்ஸ் இடங்கள் மற்றும்  ணி 

தநரங்கள் 
• ROV இன் கட்டணமில்லொ வொக்கொளர் உதவி ஹொட்றலன் 
• EAP ஆவணம் 
• VCA விளம் ர ப ொருட்கள் 
• VCA கல்வி வடீிதயொக்கள் மற்றும் விளக்கக்கொட்சிகள் 
• அவுட்ரீச் மற்றும் கருத்தரங்கு அட்டவறணகள் 
• ஒவ்பவொரு வொக்கு றமயத்திலும் தநரில் தனிப் ட்ட பமொழி உதவி 

கிறடக்கும் 

பிரிவு 2: வாக்காளர் சோடர்பு –சமாழி சிறுபான்றம 
சமூகங்கள் 
ஆங்கிலத்றதத் தவிர தவறு பமொழிறய முதன்ணையாகப் த சும் 
வொக்கொளர்களுக்கொக வொக்கு றமய மொதிரி சிறப் ொக தசறவ பசய்யும் வழிகறளப் 
 ற்றிய உள்ளறீட சிறு ொன்றம பமொழி சமூகங்களிடமிருந்து ப ற, வொக்கொளர் 
 திவொளர் (ROV) ஒருபமொழி அணுகல் ஆதலொசறனக் குழுணவ (LAAC) 
நிறுவியுள்ளது. இந்தக் குழு வொக்குறமய இடங்கள் த ொன்ற  ல்தவறு அம்சங்கள் 
குறித்தும், வழங்கப் டும் அல்லது வழங்கப் ட தவண்டிய அம்சங்கள் மற்றும் 
தசறவகள் குறித்தும் கருத்துக்கறள வழங்குகிறது. சமூகத்திலிருந்து தகவல்கறளப் 
ப ற இந்தக் குழு வழக்கமொக கூடுகிறது. 

சமாழி சிறுபான்றம சமூகங்கறள அறடயாளம் காணுேல் 
Santa Clara கவுண்ட்டியில்  திவு பசய்யப் ட்ட வொக்கொளர்களின் விருப் மொன பமொழி 
தகொரிக்றககளின் அடிப் றடயில் பமொழி சிறு ொன்றம சமூகங்கறள அறடயொளம் 
கொண முடியும் இந்தத் தகவறலப்  யன் டுத்தி, மக்கள்பதொறக கணக்பகடுப்பு 



 

தகவல்கள் மற்றும் ப ொதுவில் கிறடக்கக்கூடிய  ிற புள்ளிவிவரத் தகவல்களுடன் 
இறணந்து, பமொழி ஆதிக்கம் அதிகமுள்ள  குதிகளின் வறர டத்றத ROV 
உருவொக்குகிறது. திட்டமிடப் ட்ட வொக்கொளர் கல்வி மற்றும் அவுட்ரீச்சின் ஒரு 
 குதியொக இந்த இடங்கறள குறிறவப் தற்கு அவுட்ரீச்  யன் டுத்தப் டும். 
கலந்துபகொள்ள  யனுள்ளதொக இருக்கும்  ிற அணுகுமுறறகள் மற்றும் 
சமூகநிகழ்வுகறள அறடயொளம் கொண ROV  ல்தவறு பமொழி சிறு ொன்றம 
சமூகங்களிடமிருந்து உள்ளடீுகறள தகொருகிறது 

தசறவ அளிக்கப்பட தவண்டிய சமாழி சிறுபான்றம சமூகங்கள் 
ஆங்கிலம் உட் ட  தினொன்கு (14) பமொழிகளில் ROV தசறவகறள வழங்குகிறொர். 
ஐந்துபமொழிகள் கூட்டொட்சியில் கட்டொயமொக்கப் ட்டுள்ளன: ஆங்கிலம், சீனம், 
ஸ் ொனிஷ், டகலொக் மற்றும் வியட்நொமிய பமொழி. ஒன் து பமொழிகள் மொநிலத்தில் 
கட்டொயமொக்கப் ட்டுள்ளன: குஜரொத்தி, இந்தி, ஜப் ொனிய, பகமர், பகொரிய, தந ொளி, 
 ஞ்சொ ி, தமிழ் மற்றும் பதலுங்கு. அதிகொரப்பூர்வ வொக்குச்சீட்டுகள் மற்றும், 
நி ந்தறனவொக்கொளர்  திவு மற்றும் தற்கொலிக வொக்குச்சீட்டு உறறகள் ஆகியறவ 
ஒன் து பமொழிகளில் வழங்கப் டும். வொக்கு றமயம் மற்றும் வொக்குச்சீட்டு டிரொப்-
 ொக்ஸ் குறிகள் ஒன் து பமொழிகதளொடு தசர்த்து குஜரொத்தி, தந ொளி,  ஞ்சொ ி, தமிழ் 
மற்றும் பதலுங்கு ஆகிய கூடுதலொன ஐந்து பமொழிகளிலும் பமொத்தம் 14 
பமொழிகளில் வழங்கப் ட்டுள்ளன. முன்பு நறடமுறறயில் இருந்த டிதய, கவுண்ட்டி 
வொக்கொளர் தகவல் வழிகொட்டிகள் (CVIG-கள்) கூட்டொட்சியில் கட்டொயமொக்கப் ட்ட 
பமொழிகளில் கிறடக்கும். கூடுதலொக, கொன்தடொனஸீ், ஃ ொர்ஸி, குஜரொத்தி, தந ொளி, 
த ொர்த்துகீசியம்,  ஞ்சொ ி, ரஷ்ய, சிரியொக், தமிழ், பதலுங்கு மற்றும் தொய ீத ொன்ற 
கவுண்ட்டிக்குள் த சப் டும்  ிற பமொழிகள் மற்றும் த ச்சுவழக்குகளுக்கு 
உதவுதற்கொக இருபமொழி வொக்கு றமய ஊழியர்கள் கிறடக்கலொம். குறிப் ிட்ட 
பமொழி சமூகங்கறளக் கணித்து மற்றும் இலக்கு றவப் தன் மூலம்,  ல்தவறு 
சமூகங்களில் இருபமொழி ததர்தல் அதிகொரிகளின் வடிவத்தில் ப ொருத்தமொன 
பமொழி ஆதரறவ வழங்குவதத ROV இன் தநொக்கம். வொக்கு றமய ஊழியர்கறள 
முடிவு பசய்தவுடன், ஒவ்பவொரு வொக்கு றமயத்திலும் கிறடக்கும் தனிப் ட்ட 
பமொழி உதவி குறித்த தகவல்கறள ROV இறணயதளத்தில் தவளியிடும். 

சமாழி சிறுபான்றம சமூகங்களுக்கான வாக்காளர் கல்வி 
கருத்ேரங்கு 
முன்னர் குறிப் ிட்ட  தினொன்கு (14) பமொழிகளில் இருபமொழிவொக்கொளர் கல்வி 
கருத்தரங்குறள ROV ஏற் ொடு தசய்யும். இந்தக் கருத்தரங்குகள் Santa Clara 
கவுண்ட்டியில் உள்ள பமொழி சமூகங்களுக்கு வொக்கு றமயம் மொதிரி பசயல்முறற 
 ற்றிய தகவல்கறளப் ப றுவதற்கொன வொய்ப்ற  வழங்கும், கூடுதலொக ஒவ்பவொரு 
குறிப் ிட்ட பமொழியிலும் கிறடக்கும் ப ொருட்கள் மற்றும் உதவிறயப்  ற்றியும் 
பதரிவிக்கும். கருத்தரங்கு நறடப றும் இடங்கள் மற்றும் தததிகறளத் 
ததர்ந்பதடுக்கபமொழி அணுகல் ஆதலொசறனக் குழு (LAAC) உறுப் ினர்களிடமிருந்து 
கிறடக்கும் உள்ளடீ்றட ROV ையன்ைடுத்தும் ைற்றும் அறனத்து கருத்தரங்குகளிலும் 
 ங்தகற் ொளர்கறள ஆதரிக்க குறிப் ிட்ட பமொழி பதரிந்த பமொழிப யர்ப் ொளர்கள் 
இருப் ொர்கள். 

சமாழி சிறுபான்றம சமூகங்கறளக் குறிறவக்க ஊடகங்களின் 
பயன்பாடு 



 

 ல்தவறு பமொழி சிறு ொன்றமயினருக்கு வொக்கு றமய மொதிரி மற்றும் அஞ்சல்-
மூலம்வொக்களிப்பு  ற்றிய தகவல்களும் வழங்கப் டும், அத்துடன் வொக்கொளர் 
 திவொளர் அலுவலகத்தின் கட்டணமில்லொ ஹொட்றலன் (866) 430-VOTE மற்றும் (408) 
299-VOTEஇல் ப ொது வொக்கொளர் தகவல்கள் வழங்கப் டும். கூட்டொட்சியில் 
கட்டொயப் டுத்தப் ட்ட அறனத்து பமொழிகறளயும்  ிரதிநிதித்துவப் டுத்தி, 
ஏரொளமொன பமொழி சொர்ந்த ஊடகங்களின் உதவியும்  யன் டுத்தப் டும். 
ஊடகங்களில்  ின்வருவன அடங்கும்,ஆனொல் அவற்றுடன் மட்டும் 
மட்டுப் டுத்தப் டொது: 

1. உள்ளூர் பதொறலக்கொட்சி மற்றும் சமூக தக ிள் நிறலயங்கள் 
a. Univision (ஸ் ொனிஷ்) 
b. Epoch Times (சீனம்) 
c. Telemundo (ஸ் ொனிஷ்) 
d. Namaste (இந்தி) 
e. Crossing TV (ஆங்கிலம் + கூடுதலொக எல்லொ 8பமொழிகளும்) 

2. பசய்தித்தொள்கள் ( ிரொந்திய மற்றும் சமூகம்) 
a. El Observador (ஸ் ொனிஷ்) 
b. Epoch Times (சீனம்)  
c. India West (English)  
d. Korea Times (பகொரிய)  
e. Nichi Bei Weekly (ஜப் ொனிய)  
f. Philippine News (டகலொக்)  
g. Viet Nam Daily (வியட்நொமிய)  
h. World Journal (சீன)  
i. N & R (English)  
j. China Press (சீன)  
k. JWeekly (ஜப் ொனிய)  
l. Spotlight (English) 
m. Bayspo Magazine (ஜப் ொனிய)  
n. Daily Post (English)  
o. India Currents (இந்தி) 

3. வொபனொலி 
a. Univision (ஸ் ொனிஷ்)  
b. Celina Rodriquez (ஸ் ொனிஷ்)  
c. Sound of Hope (சீன)  
d. Sing Tao (சீன)  
e. Vien Thao (வியட்நொமிய)  
f. China Press (சீன)  
g. Radio Zindagi (இந்தி) 
h. பகொரியன் அபமரிக்கன் தரடிதயொ 

4. சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் துறறயின் வறலத்தளம் 
a. ROV Facebook  க்கம்: https://www.facebook.com/sccvote 
b. கவுண்ட்டிFacebook  க்கம்: https://www.facebook.com/county.of.santa.clara 
c. ROV Twitter: https://twitter.com/sccvote 
d. கவுண்ட்டிTwitter: https://twitter.com/SCCgov 

https://www.facebook.com/sccvote
https://www.facebook.com/county.of.santa.clara
https://twitter.com/sccvote
https://twitter.com/SCCgov


 

e. ROV Instagram: www.instagram.com/sccvote 
f. Nextdoor  யன் ொடு: (Santa Clara 

கவுண்ட்டியின்தகவல்பதொடர்புமற்றும்ஊடகத்றதததடவும்) 
g. கவுண்ட்டிபசய்திமடல்சந்தொ  ட்டியல்கள் 
h. ROV Youtube: https://www.youtube.com/sccvote 
i. ROV வறலத்தளம்: https://www.sccvote.org 

5. பமொழி சிறு ொன்றம சமூக பசய்திமடல்கள் 
6. சிறு ொன்றம பமொழி சமூகங்களில் உள்ள வொக்கொளர்களுக்கு வரவிருக்கும் 

ததர்தல் மற்றும் கட்டணமில்லொ உதவி ஹொட்றலன்  ற்றி பதரிவிக்க 
ப ொதுதசறவ அறிவிப்புகள் (PSAகள்)  யன் டுத்தப் டும். PSAக்கள் அறனத்து 
கூட்டொட்சி மற்றும் மொநில கட்டொயமொக்கப் ட்ட பமொழிகளிலும் 
பமொழிப்ப யர்க்கப் டும் மற்றும் சிறு ொன்றம பமொழி பதொறலக்கொட்சி. 
வொபனொலி, பசய்தித்தொள்கள் மற்றும் ஆன்றலன் ஆதொரங்கள் மூலம் 
விநிதயொகிக்கப் டும். 

 

http://www.instagram.com/sccvote
https://www.youtube.com/sccvote
https://www.sccvote.org/


 

தேர்ேல் அேிகாரிகள் 
வொக்கு றமய ஊழியர்களின் கூட்டறமறவ தீர்மொனிக்க, ROV ததர்தல் 
அதிகொரிகறளநியமிப் ொர்கள் (ததர்தல் குறியடீ்டில் ததர்தல் வொரியங்கள் என 
குறிப் ிடப் டுகிறது)19 வொக்கு றமயத்தின் அளவு மற்றும் ததர்தல் தததிக்கு 
அருகொறமயின் அடிப் றடயில் வொக்கு றமயங்களுக்கொன ஊழியர்கள் 
நியமிக்கப் டுவொர்கள். ஒவ்பவொரு வொக்குறமயத்திலும் ஆறு (6) முதல்  திறனந்து 
(15) ததர்தல் அதிகொரிகறள நியமிப் தத திட்டம். ததர்தல் தததி பநருங்கும் த ொது 
அதிக ஊழியர்கள் ப ரிய வொக்குறமயங்களில்,  ர ரப் ொன தநரங்களிலும் 
நொட்களிலும் ஈடு டுத்தப் டுவொர்கள். ததர்தல் தததிக்கு 10 நொட்கள் முன்பு துவங்கி 
ததர்தல் தகதிக்கு முன்பு 4 நொட்கள் வறரவொக்கு றமயங்களில் குறறந்த ட்சம் 6 
ஊழியர்கள் இருப் ொர்கள். ததர்தல் தததிக்கு 3 நொட்கள் முன்பு துவங்கி ததர்தல் 
தததிக்கு 1 நொள் முன்பு வறர வொக்கு றமயங்களில் ததறவக்தகற்  8 முதல் 15 
ஊழியர்கள் இருப் ொர்கள். 
ஒரு பமொழிக்கு குறறந்த ட்சம் ஒரு ததர்தல் அதிகொரி இருக்க தவண்டும், அல்லது 
குறறந்த ட்சம் அந்த வொக்கு றமயம் உள்ள  குதியில் த சப் டும் மிக ப ொதுவொன 
பமொழிகளுக்கு ஒரு ததர்தல் அதிகொரி இருக்க தவண்டும் என்ற திட்டமும் உள்ளது, 
வொக்கொளர்கறளச் பசயல் டுத்துவதற்குத் ததறவயொன திறன்கறள அதிகரிக்க, 
முடிந்தவறர,  ல்தவறு சமூகங்கறளச் தசர்ந்த வொக்கு றமய ஊழியர்கறள ROV 
 ணியமர்த்தும், அதத தநரத்தில் வொக்கொளர்களுக்கு பமொழிப யர்ப் ொளரொக 
பசயல் டவும் அவர்களுக்கு சொன்றிதழ் வழங்கப் டும். முன்னொள் 
இருபமொழித்ததர்தல் அதிகொரிகறளத் பதொடர்புபகொள்வததொடு தசர்த்து, வழக்கமொன 
திறந்த-ஆட்தசர்ப்பு விண்ணப்  பசயல்முறற மூலம் ஆட்தசர்ப்பு பதொடங்கும். 

பிரிவு3: வாக்காளர்சோடர்பு – குறறபாடுள்ள வாக்காளர்கள் 
புதிய ததர்தல் மொதிரி அவர்களுக்கு சிறந்த தசறவறய வழங்கக்கூடிய வழிகளில், 
மூத்த குடிமக்கள் அல்லது குறற ொடுள்ள வொக்கொளர்கள் த ொன்ற அணுகல் 
கவறலகள் உள்ள வொக்கொளர்களிடமிருந்து உள்ளடீ்றடப் ப ற வொக்கொளர் 
 திவொளர் (ROV) ஒரு வொக்களிப்பு அணுகல் ஆதலொசறனக் குழுணவ 
(VAAC)நிறுவியுள்ளது. இந்தக் குழு வொக்கு றமய இடங்கள் த ொன்ற  ல்தவறு 
அம்சங்கள்குறித்தும், வழங்கப் டும் அல்லது வழங்கப் ட தவண்டிய அம்சங்கள் 
மற்றும் தசறவகள் குறித்தும் கருத்துக்கறள வழங்குகிறது. இந்தக் குழு சமூகத்தின் 
உள்ளடீ்றடக் தகட்கும் ஒரு வழிமுறறயொக அமலில் இருக்கும் மற்றும் 
சமூகத்துடன் இறணந்து தவறல பசய்யும். சமூகத்திலிருந்து தகவல்கறளப் ப ற 
இந்தக் குழு வழக்கமொக கூடுகிறது. இந்தக்குழு பதொடர்ந்து சந்திக்கிறது மற்றும் 
ப ொதுமக்களிடமிருந்து உள்ளடீுகறள வரதவற்கிறது. சந்திப்பு தநரங்கள் மற்றும் 
இடங்கள் உட் ட VAAC  ற்றிய கூடுதல் தகவல்கறள ROV இறணயதளமொன 
www.sccvote.org இல் கொணலொம். 
குறறபாடுள்ள வாக்காளர்களின் தேறவகறள அறடயாளம் காண 
பயன்படுத்ேப்படும் முறறகள் 

 
19ததரத்ல் குறியீடு, பிரிவு 12, அத்தியாயம் 4 இன் ெட்டப்பகுதி1 



 

குறற ொடுள்ள வொக்கொளர்களின் ததறவகள் தீர்க்கப் டும் விதங்கறள ROV பதொடர்ந்து 
தமம் டுத்தி வருகிறது. அவ்வொறு பசய்ய, நொன்கு (4) முதன்றம ஆதொரங்களில் 
இருந்து குறற ொடுள்ள வொக்கொளர்கள் பதொடர் ொன  ரிந்துறரகறள ROV  குப் ொய்வு 
பசய்கிறது: (1) குறற ொடுள்ள குடிமக்கள், (2) குறற ொடுள்ள வொக்கொளர்களுக்கு 
ஆதரவொன தசறவகறள வழங்கும் CBOக்கள், (3) VCA ஐ பசயல் டுத்தும்  ிற 
கவுண்ட்டிகள், மற்றும் (4) மொநில பசயலொளர் அலுவலகம். வொக்களிப்பு நடத்தப் டும் 
விதத்தில் VCA முற்றிலும் புதிய அத்தியொயமொக மொறுவதொல், குறற ொடுள்ள 
வொக்கொளர்களுடன் (மற்றும் அவர்களுக்கு ஆதரவளிக்கும் CBOக்களுடன்) உறவுகறள 
வளர்ப் தில் ஒரு புதிய கட்டத்றதத் பதொடங்க ROV இந்த வொய்ப்ற யும் 
 யன் டுத்துகிறது. 

குறற ொடுள்தளொர் உரிறமகள் கலிஃத ொர்னியொ மற்றும் Silicon Valley Independent Living 
Center ஆகியறவ குறற ொடுள்ள வொக்கொளர்களின் ததறவகள் குறித்து தநரடியொக 
ROV ஐ அணுகிய இரண்டு அறமப்புகளொகும். அந்த ஆரம்  ஈடு ொட்டிலிருந்தத, ROV 
பதொடர்ந்து  ின்வரும் நிறுவனங்களுடன் உறவுகறள வளர்த்து வருகிறது: 

•  ொர்றவயற்தறொர் மற்றும்  ொர்றவ குறற ொடுள்ளவர்களுக்கொன Vista Center 
• வளர்ச்சி குறற ொடுகள் குறித்த மொநில கவுன்சில் - மத்திய கடற்கறர 

அலுவலகம் 
• ஊனமுற்கறார்கள் 
• Santa Clara Valley  ொர்றவயற்றவர் றமயம் 
• San Andreas  ிரொந்திய றமயம் 

இந்தப் புதிய கட்டம் குறற ொடுள்ள வொக்கொளர்களிடமிருந்து தநரடியொக உள்ளறீட 
ப றுவதன் முக்கியத்துவத்றத வலியுறுத்துகிறது. வொக்கொளர்களிடமிருந்து தநரடியொக 
வரும் அறனத்து  ரிந்துறரகறளயும் மதிப் டீு பசய்ய/ ஆரொய்வதற்கு ROV 
உறுதியொன/திறந்த மனப் ொன்றமயுடன் தயொரொக இருக்கிறது. 

குறறபாடுள்தளார்குறறபாடுள்தளாரின் சமூகத்றே சசன்றறடேல் 
ப ொது ஊடகப்  ிரச்சொரத்துடன் கூடுதலொக, அணுகல் ததறவகறளக் பகொண்ட 
வொக்கொளர்களுக்கு தகவல்கறள வழங்குவதிலும் ROV கவனம் பசலுத்துகிறொர். 
ஒவ்பவொரு வொக்கு றமயத்திலும் அணுகக்கூடிய வொக்களிக்கும் சொதனங்கள் 
கிறடப் து  ற்றிய தகவல்களும், பதொறலநிறலயிலிருந்து அணுகக்கூடிய அஞ்சல்-
மூலம் வொக்களிப்பு (RAVBM) முறறறயப்  யன் டுத்தும் விருப் மும் இதில் 
அடங்குகிறது. 

தகவல்  ரவலுக்கொன  ிற வொய்ப்புகள்  ின்வருமொறு: 
1. Silicon Valley Independent Living Center, Silicon Valley Council of the Blind, Santa Clara Valley 

Blind Center Incorporated, மற்றும் Greater Opportunities த ொன்றறவ மூத்த 
குடிமக்களுக்கு தசறவகள் மற்றும் ஆதரறவ வழங்கும் நிறுவனங்கள்: 

2. நொடு முழுவதும் உள்ள சமூக கூட்டொண்றமகள், நகரங்கள், சிறப்பு 
மொவட்டங்கள்,  ள்ளி மொவட்டங்கள், நம் ிக்றக- சொர்ந்த அறமப்புகள் மற்றும் 
ப ொது தகவல் அதிகொரிகள்: 



 

3. ஒரு “ஓ ன் ஹவுஸ்” ப ொது பசயல்முறற விளக்கத்தில் 
முன்னிறலப் டுத்தப் டும் அணுகல் விருப் ங்கள் மற்றும் ஒரு த ொலி 
வொக்குறமயத்தில் அனு வம் ப றுவதற்கொன எந்த ஊடக வொய்ப்புகளும்: 

4. வொக்கு றமயங்களில் உள்ள அணுகல் விருப் த்றத முன்னிறலப் டுத்தும் 
வொபனொலி மற்றும் பதொறலக்கொட்சியின் ப ொது தசறவ அறிவிப்புகள்: 

5. ப ொது தசறவ அறிவிப்புகள் வொக்கு றமயங்களில் உள்ள அணுகல் 
விருப் ங்கறள முன்னிறலப் டுத்தவும், பகொறல நிறலயிலிருந்து 
அணுகக்கூடிய அஞ்சல்-மூலம் வொக்களிப்பு முறற கிறடப் றத 
முன்னிறலப் டுத்தவும்  யன் டுத்தப் டும். 

குறறபாடுள்ள வாக்காளர்களுக்கான தசறவகள் 
அறனத்து வொக்கு றமயங்களும் குறற ொடுள்ள அபமரிக்கர்களுக்கொன சட்டத்திற்கு 
(ADA) இணங்க தவண்டும். ததறவப் டும்த ொது, அறனத்து வொக்கொளர்களுக்கும் 
முறறயொன அணுகறல உறுதிபசய்ய கிறடக்கக்கூடிய  ிற கதவுகள் மற்றும் 
நுறழவு வழிகளும் திறக்கப் டும். கூடுதலொக, வொக்கு றமயங்களில் 
வொக்குச்சீட்டுகுறிக்கும் சொதனங்கள் (BMD) உள்ளன, குறற ொடுள்ள வொக்கொளர்கறள 
சுயொதீனமொக மற்றும் தனிறமயில் வொக்களிக்க அனுமதிக்கின்ற ADAக்கு இணக்கமொன 
அம்சங்கள் உள்ளன. தங்கள் வடீ்டிலிருந்தத வசதியொக வொக்களிக்க விரும்பும் 
வொக்கொளர்களுக்கு, RAVBM முறறக்கொக அணுகும் விருப் ததர்வும் உள்ளது. RAVBM-இல், 
அந்த வொக்கொளர்களுக்கு அவர்களின் அதிகொரப்பூர்வ வொக்குச்சீட்றடப்  திவிறக்கம் 
பசய்வதற்கொன இறணப்ற  பகொண்ட மின்னஞ்சல் அனுப் ப் டும், அததொடு 
வொக்குச்சீட்றட பூர்த்தி பசய்து ROVக்கு திருப் ி அனுப்புவதற்கொன அறிவுறுத்தல்களும் 
அனுப் ப் டும் குறற ொடுள்ள வொக்கொளர்கள் ப ொது வொக்கொளர் தகவல்கறளப் ப ற, 
(408) 299-VOTE(8683) ஐ தவிர ROV இன் கட்டணமில்லொ ஹொட்றலன் (866) 430-VOTE(8683) 
இலும் உதவிறய நொடலொம். இரண்டு எண்ணிலுதம பமொழி உதவி வழங்கப் டுகிறது. 

குறறபாடுள்தளார் சமூகத்ேிற்கான வாக்காளர் கல்வி கருத்ேரங்கு 
வயதொனவர்களொக மற்றும் குறற ொடுள்ள வொக்கொளர்களுக்கு கிறடக்கின்ற அணுகல் 
விருப் ங்கள் மற்றும் வொக்கு றமய பசயல்முறற குறித்ததகவல்கறள வழங்க, ROV 
வொக்கொளர் கல்வி கருத்தரங்குகறள நடத்துகிறது. இந்தக் கருத்தரங்குகளில் வொக்கு 
றமய மொதிரி  ற்றிய கல்வி, புதிய வொக்களிப்பு உ கரணத்தின் பசயல்முறற 
விளக்கங்கள், வொக்களிப்புகருவிகறள அணுகும் முறற, வொக்குச்சீட்டு டிரொப்- ொக்ஸ் 
தகவல், மற்றும் மின்னணு முறறயில் அணுகக்கூடிய அஞ்சல்-மூலம் வொக்களிப்பு 
வொக்குச்சீட்றடப் ப றுவதற்கொன விருப் ங்கள் ஆகியறவ விளக்கப் டுகின்றன. 
ஆனொல் இவற்றுடன் மட்டுதம கட்டுப் டுத்தப் டவில்றல. கருத்தரங்கு உள்ளடக்கம், 
நறடப றும் இடங்கள் மற்றும் தததிகறளத் ததர்ந்பதடுக்க வொக்களிப்பு அணுகல் 
ஆதலொசறனக் குழு (VAAC) உறுப் ினர்களிடமிருந்து கிறடத்த உள்ளடீ்றட ROV 
 யன் டுத்துகிறொர். 

குறறபாடுள்ள வாக்காளர்களுக்கு கற்பிப்பேில் பயன்படுத்ேப்படும் 
சபாருட்கள் 
ROV தகவல்கறள  ரப்   யன் டும் ஆடிதயொ, கொட்சி மற்றும் எழுதப் ட்ட 



 

ப ொருட்கறள உருவொக்குகிறொர்; VAAC கூட்டங்களிலிருந்து தசகரிக்கப் ட்ட 
தகவல்கள் இந்த ப ொருட்கறள தமம் டுத்தும்  ணியில் முழுவதும் 
 யன் டுத்தப் டுகின்றன. இந்தப் ப ொருட்கள் ROV வறலத்தளத்தில் வளங்களொகவும் 
கிறடக்கின்றன. VCAஐ  ரப்புவதற்கொக அல்லது கல்விக்கொக  யன் டுத்தப் டும் எந்த 
வடீிதயொவும், மூடிய துறணத்தறலப்புகளுடன் கிறடக்கிறது. ROV வறலத்தளத்தில் 
பவளியிடப் ட்ட VCA விளம் ரவடீிதயொ மற்றும் ஆன்றலனில் ஒளி ரப்பு 
பசய்யப் ட்ட (மற்றும்  திதவற்றப் ட்ட) EAP இன் ப ொது விசொரறணகள் இதற்கொன 
எடுத்துக்கொட்டுகள். கூடுதலொக, VCA-இன் தகவல் ஃப்றளயறர  ிபரயில்முறறயில் 
புறடபயழுத்தொக ROV மொற்றுகிறொர். 

தேர்ேல் அேிகாரிகள் 
ROV ததர்தல் அதிகொரிகளுக்பகன குறிப் ொக  யிற்சிப் ப ொருட்கறள 
உருவொக்கியுள்ளொர். சில  யிற்சி ப ொருட்களில் குறற ொடுள்ள வொக்கொளர்கறள 
ஈடு டுத்துவதற்கொன கலொச்சொர உணர்திறன் அம்சத்தின் மீது கவனம் 
பசலுத்தப் டுகிறது.  ிற  யிற்சி ப ொருட்கள் குறற ொடுள்ள வொக்கொளர்கள் 
அவர்களுடன் பகொண்டு வரக்கூடிய மற்றும் வொக்கு றமயங்களில்  யன் டுத்த 
தவண்டிய  ல்தவறு தகட்கும் மற்றும்/அல்லது கொட்சி உதவிசொதனங்கறள இயக்க 
மற்றும் இறணக்க ததறவயொன பதொழில்நுட்  விஷயங்களில் ததர்தல் 
அதிகொரிகளுக்கு உதவுகிறது. ததர்தல் அதிகொரிகளுக்கொன  யிற்சியில் 
குறற ொடுள்ள உள்ள மற்றும் இல்லொத அறனத்து ந ர்களுக்கும் தசறவகறள 
மரியொறதயுடன் வழங்குவறத  ற்றி புரிந்துபகொள்ள ஒரு  ன்முகத்தன்றம 
வடீிதயொ வழங்கப் டுகிறது. மற்ற  யிற்சியில் குறற ொடுள்தளொர் 
வொக்கொளர்களுக்கொக வொக்கு றமயத்றத முறறயொக அறமப் து  ற்றி இருக்கும். 
அறனத்து வொக்கொளர்களின்  ன்முகத்தன்றமக்கொன உறுதிப் ொடொக ஒவ்பவொரு 
வொக்கொளரின் தனித்துவத்றதயும் சரியொக கவனித்து மற்றும் மரியொறதயொக 
நடத்துதவொம் என்று அறனத்து ததர்தல் அதிகொரிகளும் உறுதிபமொழி 
எடுக்கிறொர்கள். அறனத்து வொக்கொளர்கறளயும் வரதவற்று, மரியொறதயுடன் நடத்தி, 
மற்றும் மதிப் தொக ததர்தல் அதிகொரிகள் உறுதியளிக்கிறொர்கள். 

பிரிவு 4: வாக்குறமயம் மற்றும் வாக்குச்சடீ்றட தபாடும் 
இடத்ேின் ேகவல் 
வாக்கு றமய இடங்கள் 
கலிஃத ொர்னியொ ததர்தல் குறியடீ்டில் கவுண்ட்டிகள் இரண்டு முன்னதொன 
வொக்களிப்பு கொலங்களுக்கு வொக்கு றமயங்கறள திறக்க ததறவப் டுகிறது. முதல் 
முன்னதொக வொக்களிப்பு கொலத்திற்கு ததர்தல் தததிக்கு  த்து (10) நொட்கள் 
முன் ிலிருந்து, ததர்தல்தினம் வறரயிலும் மற்றும் ததர்தல் தினத்திற்கு முந்றதய 
நொன்கொவது நொள் உட் ட பமொத்தம் ஏழு (7) நொட்களுக்கு, வொக்கு றமயங்கள் 
திறந்திருக்க தவண்டும். இந்தக் கணக்கீடு  திவுபசய்யப் ட்ட ஒவ்பவொரு 50,000 
கவுண்ட்டி வொக்கொளர்களுக்கும் ஒருவொக்கு றமயம் இருப் றத அடிப் றடயொகக் 
பகொண்டது. இரண்டொவது முன்னதொன வொக்களிப்பு கொலத்திற்கு, வொக்கு றமயங்கள் 
ததர்தல் தததிக்கு மூன்று (3) நொட்களுக்கு முன் ிலிருந்து, ததர்தல் தததி உட் ட 



 

பமொத்தம் நொன்கு (4) நொட்களுக்கு திறந்திருக்க தவண்டும். இந்த கணக்கீடு  திவு 
பசய்யப் ட்ட ஒவ்பவொரு 10,000 கவுண்ட்டி வொக்கொளர்களுக்கும் ஒரு வொக்கு 
றமயம் இருப் றத அடிப் றடயொகக் பகொண்டது. 
ஒழுங்கற்ற கொல அட்டவறணகறளக் பகொண்ட தனிந ர்களின் ததறவகறள 
பூர்த்திபசய்வதற்கொக சில வொக்கு றமய தநரங்கள் தவறு டலொம் அல்லது இதற்கு 
தனிப் ட்ட இடங்கள் கிறடப் தும் கொரணமொக இருக்கலொம். இந்த ஆவணம் 
பவளியிடப் ட்ட தததியின் டி, தற்த ொது கவுண்ட்டியில் 1,011,395  திவு பசய்த 
வொக்கொளர்கள் உள்ளனர். தற்த ொறதய  திவின் அடிப் றடயில், ததறவப் டும் 
வொக்குறமயங்களின் ததொரொயமொன எண்ணிக்றக  ின்வரும் அட்டவறணயில் 
உள்ளது. 

எல்றல வறக குறறந்ேபட்சதேறவ21 
11-நொள் 

வொக்குறமயங்கள் 
( திவு பசய்யப் ட்ட 
ஒவ்பவொரு 50000 

வொக்கொளர்களுக்கும் 1) 

20 

4-நொள் 
வொக்குறமயங்கள் 
( திவு பசய்யப் ட்ட 
ஒவ்பவொரு 10000 

வொக்கொளர்களுக்கும் 1) 

81 

சமாத்ேம் 101 

வாக்குச்சடீ்டு டிராப்-ஆஃப் இடங்கள் 
ஒரு கவுண்ட்டியொனது வொக்கொளர்களுக்கு வொக்குச்சீட்டு டிரொப்-ஆஃப் இடங்கறள 
அளிக்க ததறவயொன அளவுருக்கறள கலிஃத ொர்னியொ ததர்தல் குறியடீு 
அறமக்கிறது.  திவுபசய்த ஒவ்பவொரு 15,000 வொக்கொளர்களுக்கும் ததர்தல் 
நொளுக்கு 28 நொட்களுக்கு முன்னதொக பதொடங்கி, ததர்தல் நொள் உட் ட வழக்கமொன 
வணிக தநரங்களில் குறறந்த ட்சம் ஒரு வொக்குச்சீட்டு டிரொப் ொக்ஸ் இடம் 
வழங்கப் ட தவண்டும். ததர்தல் குறியடீ்டொல் கட்டொயமொனதொக்கப்  ட்ட 
அளவிற்கு ஏற் , கவுண்ட்டியில் உள்ள ஒவ்பவொரு மொவட்டத்திலும் குறறந்தது 
ஒரு டிரொப் ஆஃப் இடத்றதயொவது பகொண்டிருக்க வொக்கொளர்  திவொளர் (ROV) 
திட்டமிடுகிறது. இந்த ஆவணம் பவளியிடப் ட்ட தததியின் நிலவரப் டி, 
தற்த ொறதய  திவின் அடிப் றடயில், ததறவப் டும் வொக்கு றமயங்களின் 
ததொரொயமொன எண்ணிக்றக  ின்வரும் அட்டவறணயில் உள்ளது. 
 

எல்றல வறக குறறந்ேபட்சதேறவ 
வொக்குசீட்டு டிரொப்-ஆஃப் 

இடங்கள் 
( திவு பசய்த ஒவ்பவொரு 
15k வொக்கொளர்களுக்கும் 1) 

67 



 

ேடுப்பு நடவடிக்றககள் 
வொக்களிக்கும்  ணியில் இறடயூறு ஏற் டுவறதக் கடுக்க, ததர்தலுக்கு முன்னும் 
 ின்னும், ROV  ின்வரும் தடுப்பு  ொதுகொப்பு நடவடிக்றககறள தயொரொக 
றவத்திருக்கும்: 
 
ேடுப்புப் பாதுகாப்பு நடவடிக்றக தநாக்கம் 
நிறலயொன  ொதுகொப்பு 
நடவடிக்றககள் 

ததர்தல் பதொடர் ொன ப ொருட்கள் மற்றும் 
உ கரணங்களுக்கொன அணுகறல 
மட்டுப் டுத்துவதன் மூலம் எந்தவிதமொன 
இறடயூறு சொத்தியங்கறளயும் இறுதியொக 
தடுப் து: 

தசறவயக மற்றும்  ிறணய 
கொப்பு  ிரதி 

 ிரதொன தசறவயகம் அல்லது  ிறணயம் 
பசயல் டொத நிறல ஏற் ட்டொல், தகவல் 
ஓட்டத்தில் இறடயூறு ஏற் டுவறதத் தடுக்க: 

காப்பு வொக்குப் திவுதள 
உ கரணங்களின் பதொகுப்பு 

ஏதொவது உ கரணத்றத  யன் டுத்த முடியொத 
நிறலயில் வொக்களிக்கும் பசயல் ொட்டில் 
இறடயூறு ஏற் டுவறதத் தடுக்க: 

காப்புஉ கரணங்கள் ஏதொவது உ கரணம் கொணொமல்த ொன 
நிறலயில் வொக்களிக்கும் பசயல் ொட்டில் 
இறடயூறு ஏற் டுவறதத் தடுக்க. 

காப்புவொக்களிப்பு சப்றளகள் ஏதொவது வொக்களிப்புசப்றளகறள 
 யன் டுத்தமுடியொத அல்லது கொணொமல் 
த ொன நிறலயில் வொக்களிக்கும் 
பசயல் ொட்டில் இறடயூறு ஏற் டுவறதத் 
தடுக்க: 

கொத்திருப் ில் உள்ள 
வொக்குறமய ஊழியர்கள் 

வொக்கு றமய ஊழியர்கள் வரொதத ொது, 
வொக்களிக்கும் பசயல் ொட்டில் இறடயூறு 
ஏற் டுவறதத் தடுக்க: 

சந்ததகத்திற்குரிய ந ர் அல்லது 
ப ொருள் இருந்தொல் பசய்ய 
தவண்டிய நறடமுறறகள் 

சந்ததகத்திற்குரிய ந ர் அல்லது ப ொருள் 
கொணப் ட்டொல் வொக்களிக்கும் பசயல் ொட்டில் 
இறடயூறு ஏற் டுவறதத் தடுக்க: 

றகமுறற அறமப்புகறள 
தயொர்நிறலயில் றவத்திருப் து 

ஏதொவது மின்னணு வொக்குப் திவு 
உ கரணங்கறளப்  யன் டுத்த முடியொத 
நிறலயில் வொக்களிக்கும் பசயல் ொட்டில் 
இறடயூறு ஏற் டுவறதத் தடுக்க. 

தமதல உள்ள ஒவ்பவொரு தடுப்பு  ொதுகொப்பு நடவடிக்றககளின் விரிவொன 
கூறு ொடிற்கு,  ின்னிறணப்பு C-ஐப்  ொர்க்கவும். 
  



 

வருநிகழ்வுத் ேிட்டம் 
ஒரு சுமூகமொன ததர்தல் பசயல்முறறறய உறுதிப் டுத்த ROV அறனத்து 
நடவடிக்றகறளயும் எடுத்திருந்தொலும், இறடயூறு ஏற் ட்டொல், பசயல்முறறறயத் 
பதொடர ROV டம் தயொர் நிறலயில் உள்ள குறிப் ிட்ட நடவடிக்றககள் இருக்கும். ROV 
 லமுக்கிய சொத்தியமொன இறடயூறுகறள அறடயொளம் கண்டுள்ளது: 

• ததர்தல் தகவல் தமலொண்றம அறமப் ின் பசயலிழப்பு 
• மின் தறட 
• பகொந்தளிப் ொன வொனிறல 
• தீ அல்லது  ிற த ரழிவு 
• வொக்களிப்புஉ கரணத்தின் பசயலிழப்பு 
• த லட் ஆன் டிமொண்டு உ கரணம் தவறல பசய்வறத நிறுத்துகிறது 
• இறணய இறணப் ில் ததொல்வி 
• வொக்கு றமய ஊழியர்கள் வரவில்றல 
•  யன் டுத்த முடியொத வொக்கு றமயம் 

இந்த இறடயூறுகள், ROV இன் தீர்வுகள் மற்றும் கூடுதல் ROV வருநிகழ்வு 
நடவடிக்றககறள  ற்றிய கூறு ொடிற்கு  ின்னிறணப்பு D-ஐப்  ொர்க்கவும் 

பிரிவு 5: வாக்கு றமயத்ேில் வாக்குச்சடீ்டு பாதுகாப்பு மற்றும் 
ேனியுரிறம ேிட்டங்கள் 
வாக்கு றமய வடிவறமப்பு மற்றும் ேளவறமப்பு 
நியமிக்கப் ட்ட தனிறமயொன வொக்களிப்பு  குதிகளுக்கு த ொதுமொன இடத்றத 
வழங்கி, அதத சமயத்தில் உகந்த ஓட்டத்றத உறுதிப் டுத்த சிறந்த 
வொக்குறமயத்தின் அளவு குறறந்தது 60'x60' ஆக இருக்க தவண்டும். ப ொருத்தமொன 
ஊழியர்களிடம் வொக்கொளர்கறள வழிநடத்தி அனுப்  ஒரு ஒதுக்கப் ட்ட வரிறச 
அறமப்பு, புதிய மின்னணு வொக்பகடுப்பு புத்தகத்தில் வொக்கொளர்கறள பசயல் டுத்த 
ஒரு உள்-நுறழவு அட்டவறண அதொவது றசன்-இன் தமறஜ, வொக்குச்சீட்டுகள் 
அச்சிடப் டும் த லட் ஆன் டிமொண்ட் அச்சுப்ப ொறி  குதி மற்றும் வொக்குச் 
சொவடிகள் மற்றும் வொக்குச்சீட்றடகுறிக்கும் சொதனப்  குதிகள் ஆகியறவ 
இருக்கிறது. வழிகொட்டியொகப்  யன் டுத்தப்  டுவதற்கு  ின்னிறணப்பு E 
ப ொதுவொன தளவறமப்பு வடிவறமப்ற க் கொட்டுகிறது, ஆனொல் இடத்தின் 
அளவின் அறடப் றடயில் ஒவ்பவொரு வொக்கு றமயத்திலும் தனிப் யனொக்கப் ட்ட 
தளவறமப்பு இருப் து சொத்தியம். 

வாக்களிப்பில் பாதுகாப்பு 
வொக்கொளர் தரவின் ரகசியத்தன்றம, ஒருங்கறமவு மற்றும்  ொதுகொப்ற  
உறுதிப் டுத்த ததறவயொன அறனத்து நடவடிக்றககளும் தமற்பகொள்ளப் டுகின்றன. 
அறனத்து கவுண்ட்டி வொக்கொளர் தரவுகளும் தரறவப்  ொதுகொப் தற்கொக 
வடிவறமக்கப் ட்டுள்ள தரவத்தளங்கள் மற்றும் தசறவயகங்களில்  ொதுகொப்பு 
நடவடிக்றககறளப்  யன் டுத்தி தசமிக்கப் டுகின்றன, அதத தநரத்தில் கவுண்ட்டி 
ஊழியர்களுக்கு  யன் டுத்தவும் கிறடக்கிற மொதிரி றவக்கப் ட்டுள்ளன. 



 

வொக்கொளரின்  ிரதொன  திவொளர் (ROV) அலுவலகத்தில், வொக்களிக்கும் முறற ஏர்-
தகப் பசய்யப் டும் அதொவது அதற்கு பவளி  ிறணய அணுகல் கிறடயொது. 
வொக்களிப்பு அறமப்ற , அறத றவத்துள்ள தசறவயக அறறக்குள் நுறழந்தொல் 
மட்டுதம அணுகமுடியும். கணினி  ொதுகொப்ற  ப ொறுத்தவறர, படஸ்க்டொப் 
கம்ப்யூட்டர்கறள  ொதுகொப் ொக மூட தநரமில்றல என்றொல், ஊழியர்கள் Ctrl+Alt+Delete-
ஐப்  யன் டுத்தி கணினிறய பூட்டிவிட தவண்டும். இதற்கு கொரணம், இறணப்ற த் 
துண்டித்து முழுறமயொக மூட  வர் ப ொத்தொறன ஒரு முறற அழுத்துவது மட்டும் 
த ொதுமொனதொக இருக்கொது. மின்சொரம் இல்றலபயன்றொல், கணினிகறளக் 
றகயொளும் சிறந்த வழிபதரிவதற்கொக, உதவி றமயத்தின் வழிகொட்டுதலுக்கொக 
ஊழியர்கள் கொத்திருக்க தவண்டும். 
வொக்கு றமயங்களில், எந்த வொக்கு றமயத்திற்கும் வொக்கொளர் வரலொம் என் தொல், 
அறனத்து வொக்கொளர்களின்  திவு தரவு மற்றும் வொக்கொளர் வரலொற்றின் நிகழ்தநர 
தகவலின் அணுகல் ஊழியர்களுக்கு கிறடக்கிறது. வொக்கு றமயங்களில் 
கிறடக்கும்எந்த வொக்கொளர் தரவும் மற்றும் வொக்கு றமயங்கள் மற்றும் கவுண்ட்டி 
தரவு தசறவயகங்களுக்கு இறடயில் அனுப் ப் டும் எந்த தரவும் சமீ த்திய 
குறியொக்க பதொழில்நுட் ங்கறளப்  யன் டுத்தி குறியொக்கம் பசய்யப் டுகின்றன. 
வொக்குறமயங்களில் குறிப் ிட்ட ததர்தல் சொதனங்கள் மற்றும் உ கரணங்களில் 
மட்டுதமவொக்கொளர் தரறவ அணுக அனுமதிக்கப் டும், தமலும் த ொக்குவரத்திலும், 
ஒய்வுநிறலயிலும் தரவுகுறியொக்கம் பசய்யப் டுகின்றன. வழக்கமொக தரவு 
கொப்புப் ிரதிகள் எடுக்கப் டும், அத்துடன் பவளிப் றடத்தன்றம மற்றும்  ொதுகொப்ற  
உறுதிப் டுத்த உதவும்  யனர் பதொடர்பு மற்றும் பசயல்முறறகளின் விரிவொன 
தணிக்றகச் சுவடுகளும்  ின் ற்றப் டுகின்றன. 
வொக்கு றமயங்களில் நிறறவு பசய்யப் ட்ட வொக்குகள் எந்தபவொரு 
 ிறணயத்துடனும் இறணக்கப் டொத வொக்குச் சீட்டு இயந்திரங்கறளப்  யன் டுத்தி 
தளத்தில் ஸ்தகன் பசய்யப் ட்டு ஒத்திறசக்கப் டுகின்றன. வொக்குச்சீட்டு 
தரவுகுறியொக்கம் பசய்யப் ட்டு ஒரு கொர்ட்ரிட்ஜில் தசமிக்கப் டுகின்றன, அறத 
இயந்திரத்திலிருந்து றகமுறறயொக அகற்றினொல் மட்டுதம அணுக முடியும். 
ததர்தல்தததியன்று இரவு 8:00 மணிக்கு வொக்களிப்  முடிந்ததும், ஒவ்பவொரு 
வொக்குச் சீட்றட ஒத்திறசக்கும் இயந்திரங்களிலிருந்து கொர்ட்ரிட்ஜுகறளப்  திவு 
பசய்வதற்கொக மீண்டும் ROV இன்  ிரதொன அலுவலகத்திற்கு பகொண்டு 
பசல்லப் டுகின்றன. 
ப றப் ட்ட அஞ்சல்-மூலம் வொக்களிப்பு (VBM) வொக்குச்சீட்டுகள் ROV இன்  ிரதொன 
அலுவலகத்தில் தசகரிக்கப் ட்டு எண்ணப் டும் வறர  ொதுகொப் ொன வொக்குச்சீட்டு 
அறறயில் தசமிக்கப் டும். வொக்குச்சீட்டுகறள எண்ணுவதற்கு முன், ஒவ்பவொரு 
வொக்குச்சீட்டும்  திவு பசய்யப் ட்ட வொக்கொளரிடமிருந்து வந்தறத உறுதிப் டுத்த 
VBM வொக்குச்சீட்டு உறறகளில் உள்ள றகபயழுத்துகள் சரி ொர்க்கப் டுகின்றன. 
றகபயழுத்துகள் சரி ொர்க்கப் ட்ட  ின்னர், வொக்குச்சீட்டுகள்  ிரித்பதடுக்கப் ட்டு 
பதொகுதி வொரியொக வரிறசப் டுத்தப் ட்டு எண்ணுவதற்கொக சமர்ப் ிக்கப் டுகின்றன. 
வொக்குச்சீட்டுகள் எண்ணப் ட்ட  ிறகு, பதொகுதி வொரியொக, அறவ தனி 
 ொதுகொப் ொன இடத்தில் தசமிக்கப் டுகின்றன. 

ஊழியர்கள் கட்டிடத்திலிருந்து வொக்குச்சீட்டுகறள அகற்ற ததறவப் டும் 
அவசரநிறல ஏற் ட்டொல், ஊழியர்கள் ப ட்டிகறள அல்லது பதொட்டிகறள தடப் 



 

மூலம் கட்டி புதியஇடத்திற்கு இடமொற்றி விட தவண்டும். அவற்றற 
கட்டிடத்திலிருந்து இடமொற்ற முடியொவிட்டொல்,  ொதுகொப் ொன அறறகளில் ஒன்றில் 
வொக்குச்சீட்டுகள் றவக்கப் டும். அகற்றுவதற்கு தநரமில்றல என்றொல், பவற்றொக 
உள்ள, வழங்கப் டொத வொக்குச்சீட்டுகறள விட்டுவிட தவண்டும். தநரம் இருந்தொல், 
பவற்றொக உள்ள, வழங்கப் டொத வொக்குச்சீட்டுகறள என்ன பசய்ய தவண்டும் என்று 
ROV அல்லது நியமிக்கப் ட்டவர் ஊழியர்களுக்கு அறிவுறுத்துவொர். 

பிரிவு 6 - வரவு சசலவுத் ேிட்டம் 
வொக்கொளர்  திவொளர் (ROV) ஒரு வரவு பசலவுத் திட்டத்றதயும், வொக்கு றமய 
மொதிரிவொக்களிப்பு முறற குறித்து வொக்கொளர்களுக்கு  ரப்  ப ரிய விரிவொன 
முறறறய  யன் டுத்துவதற்கு ததறவயொன ஆதொரங்களுக்கொன திட்டத்றதயும் 
உருவொக்கியுள்ளொர். கணிக்கப் ட்ட வரவுபசலவுத் திட்டத்தில் ஊழியர்கள் மற்றும் 
அவுட்ரீச் திட்டத்துடன் பதொடர்புறடய  ிற பசலவுகள் தசர்க்கப் டவில்றல. 
 ட்பஜட்டின் கூறு ொடு கீதழ அட்டவறணயில் கொட்டப் ட்டுள்ளது: 

 

சசயல்பாடு வரவு சசலவு ேிட்டம் 

விளம்பரங்களுக்காக சமாத்ேம் $115,000  
பசய்தித்தொள் விளம் ரங்கள்/வொபனொலி 
ஸ் ொட்கள்/சமூக 
ஊடகங்கள்/அச்சுவிளம் ரங்கள் 

$100,000  

புதிய வொபனொலி ஸ் ொட்கள் $15,000  
  

அவுட்ரீச்சிற்காக சமாத்ேம் $1,135,000  
அவுட்ரீச் சப்றளகள் 
மற்றும்கொட்சியகங்கள் 

$4,000  

அவுட்ரீச் நிகழ்வுகளில் வழங்கப் ட்டறவ 
(இலவச ப ொருட்கள்) 

$14,000  

CBO விநிதயொகத்திற்கொன அவுட்ரீச்சில் 
வழங்கப் ட்டறவ 

$1,800  

அவுட்ரீச் உ கரணங்கள் $8,000  
கவண்ட்டி அச்சகம்/ அச்சிடப் ட்ட 
ப ொருட்களுக்கு 

$6,000  

வொகன வொடறக மற்றும் எரிப ொருள் $1,200  
 திவு பசய்யப் ட்ட ஒவ்பவொரு 
வொக்கொளருக்கும் 2 தநரடி அஞ்சல்கள் 

$1,100,000  

 


