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పరిచయౌం 

కాలిఫోర్ని యా ఓటర్ ఛాయిస్ యాక్ట్ (VCA), లేదా సెనేట్ బిల్లు (SB) 450 (అలెన్, D-26) 2016 సెప్టెంబరు 29న చటటెంగా 

ఆమోదెంచబడెంద, సెక్షన్్ 4005ను కాలిఫోర్ని యా ఎలక్షన్్ కోడ్లో జోడెంచుకుని, సూపర్వైజరస ్ బోకరుు అనుమతితో, గుర్నతెంపు 

పెందన కెంటీల్ల నిర్నషి్ట అవసరాలతో మెయిల్ దాా రా ఎనిి కలను నిరా్ హెంచవచుు . VCA ప్పకార్ెం, ఎనిి కల ప్ార్ెంభానికి 29 

రోజుల మెందు అెందరు ఓటరుు మెయిల్ దాా రా బా్య లెట్లను పెందుతారు. ప్పజాభిప్ాయానికి అనుగుణెంగా, కెంటీ అెంతా ఓటరుు 

తమ ఓటును వేయడానికి బ్యా లెట్ ప్డాప్ ఆఫ్ ప్ాెంతాలను, ఓటు సెెంటర్ ును సెంబెంధిత కెంటీ వా్య పతెంగా ఎరాా టు చేయాలిస  

ఉెంటుెంద. ఓటెంగ్ ఆపషనును విసతర్నెంచడెం దాా రా ఓటరుు ఎనిి కలోు  ఎకుు వగా ాలొ్గనటానికి వీల్లగా ఎనిి కల నిర్ా హణలో 

మారుా ల్ల తీసుకువచ్చు న ఎని్న  సెంసు ర్ణలోు  ఈ చటటెం కూడా ఒకట. 

VCAకు్మెందు్సెంప్పదాయ్పోలిెంగ్ప్లుస్మోడల్లో్ఎనిి కల్ల్నిరా్ హెంచేవ్యరు.్ ఇద్ ఓట-బై-మెయిల్మర్నయు్పోలిెంగ్ప్లుస్

అడి నిస్ట్రటష్న్్యొకు ్ సెంయుక త్ నమూనా.్ఎనిి కల్కోడ్ §12261(a) ప్పకార్ెం్కెంటీ్ఎనిి కల్అధికారుల్ల్గర్నష్టెంగా్ 1,000్మెంద్

ఓటరుు్మర్నయు్ప్పతి్ఒకు రు్ప్పత్యా క్ఓటెంగ్ల్గకేష్న్్తో్ఓటెంగ్ప్ాెంగణానిి ్ఏరాా టు్చేయాలి్(ఇద్కెంటీ్మర్నయు్రాస్ట్ష్టెం్ప్పతి్

ఒకు రు్ ఎనిి కల్ ఫలితాలను్ నివేదెంచడానికి్ అనుమతిెంచే్ డేటాగా్ కూడా్ ఉపయోగపడుతెంద.్ ఓటెంగ్ ఆవర్ణ్ 2002లో, 

కాలిఫోర్ని యా్ఎలక్షన్స ్కోడ్ఏ్ఓటరు్అయినా్శాశా్ త్ఓటు-దాా రా-మెయిల్స్థతిిని్అభా్ ర్నెించడానికి్మర్నయు్సా యెంచాలకెంగా్

బా్య లెట్ను్ మెయిల్ చేయడానికి్ అనుమతిెంచడానికి్ విసతర్నెంచబడెంద; మెయిల్ దాా రా్ ఓటు్ వేయాలనుకునే్ ఎవరైనా్ ప్పతి్

ఎనిి కలకు్అభా్ ర్నిను్సమర్నా ెంచాలి్లేదా్వ్యర్న్ఓటెంగ్ ప్ాెంగణానికి్మర్నయు్ బా్య లెట్ర్కానికి్భిని ెంగా్వ్యర్నకి్ కేటాయిెంచ్చన్

పోలిెంగ్సలిెంలో్వా కి తగతెంగా్ఓటు్వేయాలి. 

ఏప్ిల, 2019లో, కెంటీ్ ఆఫ్ శాెంటా్ కాురా్ బోర ు్ ఆఫ్ సూపర్వైజరస ్ VCA కిెంద్ ఎనిి కలను్ నిరా్ హెంచడానికి్ ఓటర్ ు్ ర్నజిస్ట్రట ర్ను్

ఆమోదెంచ్చెంద.్ శాెంటా్ కాురా్ కెంటీ్ VCAను్ అమల్ల్ చేయడెంతో, ఇపుా డు్ కొతత్ ఓట్ సెెంటర్ మోడల్లో్ ఎనిి కల్ల్

నిరా్ హెంచబడతాయి.్కొతత్మోడల్తో, ప్పతి్నమోదత్ఓటరుకు్షెడా్య ల్చేయబడన్ఎనిి కలకు్29్రోజుల్మెందు్నుెండ్ఓట-

బై-మెయిల్బ్యా లెట్సా యెంచాలకెంగా్మెయిల్చేయబడుతెంద.్ ఓటరుు్ తమ్బ్యా లెట్ను్మూడు్మారొాలోు ్ తిర్నగి్ఇవా గలరు:్

మెయిల్(పోరటజీ్చెలిుెంపు), ఏదైనా్బా్య లెట్ప్డాప-ఆఫ్ప్పదేశ్ెంలో్లేదా్కెంటీలోని్ఏదైనా్ఓటు్కేెంప్దెంలో.్ఓటరుు్మెయిల్దాా రా్

ఓటు్వేయాలిస న్అవసర్ెం్లేదు్మర్నయు్బదుల్లగా్ర్నజిస్ట్రట ర్ఆఫ్ఓటరస ్ (ROV) కారాా లయెంలో్లేదా్శాెంటా్కాురా్కెంటీలోని్

ఏదైనా్ఓట్సెెంటర్లో్వా కి తగతెంగా్ఓటు్వేయడానికి్బ్యా లెట్ను్పెందవచుు .్ఇపుా డు, ఓటరుు్ఓటు్వేయడానికి్ఒకే్ ప్పదేశానిి ్

కలిగి్ ఉెండకుెండా, ఎనిి కల్ రోజున్ తెర్నచ్చ్ ఉెండటెంతో్ ాటు, ఎనిి కల్ రోజుకు్ చాలా్ రోజుల్ మెందు్ కెంటీలోని్ నమోదత్

ఓటర్ ుెందర్నకీ్ఓటు్కేెంప్దాల్ల్తెర్నచ్చ్ఉెంటాయి. 

VCA మారాు ల గుర్నెంచ్చ సమాజానికి పూర్నత సమాచార్ెం ఉెందనే హామీని కలిా ెంచడానికి, ROV ఓటెంగ్ ప్ాపా త సలహా కమిటీ 

(VAAC) మర్నయు భాషా ప్ాపా త సలహా కమిటీ(LAAC) రెండు ఏరాా టు చేయబడాు యి. సీనియరుు మర్నయు వికలాెంగులకు 

ఎనిి కల ప్పప్కియను అెందుకోవడెం గుర్నెంచ్చ సలహా ఇవా డెం, సహాయానిి  మెరుగుపర్చడెం మర్నయు స్థఫారుస లను అెందెంచడెం 

అనేద VAAC ఉకదిేశా్ ెం. VAAC లక్షా ెం ఓటర్ ుెందర్నకీ సా తెంప్తెంగా మర్నయు స్ట్ైవేటుగా ఓటు వేర అవకాశానిి  కలిా ెంచడెం. 

ఇెంకల ుష్ కాని ఇతర్ భాష్లను ప్పధానెంగా మాటాు డే ఓటర్ ుకు ఎనిి కల ప్పప్కియ, భాషాపర్మైన సౌలభ్ా తకు సెంబెంధిెంచ్చన 

విష్యాలలో సహాయెం చేయడెం మర్నయు స్థఫారుస లను అెందెంచడెం LAAC ఉదిేశా్ ెం. LAAC లక్షా ెం భాషా సౌలభ్ా తకు 

సెంబెంధిెంచ్చన అవకాశాలను మెరుగుపర్చడెంలో సహాయపడటెం. రెండు కమిటీల్ల ROVకి మఖా్ మైన మార్దొర్శ కతాా నిి  

అెందరత యి, ఆ కెంటీ ఓటర్ ుకు విసతర్నచెండెం మర్నయు ఎనిి కల పర్నాలన అెందులోని రెండు్ ప్ాథమిక భాగాల్ల. LAAC లేదా 



 

VAACకి కొనరగుతని  ప్ాతిపదకన సభ్ా తా ెం కోసెం దర్ఖాసుతలను ROV అెంలకర్నసుతెంద. వీటలో ఏ కమిటీ సభ్ా తా ెం కోసెం 

దర్ఖాసుత చేసుకోవడానికైనా, దర్ఖాసుతను ROV వెబ్సైట: www.sccvote.org/voterschoice లో చూడవచుు . 

 

VCA మర్నయు కమాూ నిటీ ప్పమేయానికి అవకాశాల గుర్నెంచ్చ నివ్యస్థతలకు తెలియజేయడానికి ఓటరు విదా  కార్ా ప్కమానిి ్

విసతర్నెంచడానికి ఓటర ఎడాు కేష్న్ అెండ ఔప్టీచ్ కోయెలిష్న్ (VEOC)ను  కూడా ROV ఏరాా టు చేస్థెంద. ఈ ఎలక్షన్ 

అడి నిస్ట్రటష్న్ (EAP), ఈ కమిటీల్ల మర్నయు వివిధ భాగరా మి సెంసలి నుెండ అభిప్ాయానిి  మర్నయు సమాచారానిి  కలిగి 

ఉెంటుెంద. అదనెంగా, మా్ ఆన్్లైన్్ ఫీడ్బా్య ్్ ఫార్మ్్ మర్నయు్ పబిు్ ్ EAP సమావేశాల్ దాా రా్ ప్పజల్ నుెండ్ సాీ కర్నెంచబడన్

ఫీడ్బా్య ్్ సమచ్చతమైన్ చోట్ పూర్న తగా్ పర్నగణెంచబడుతెంద్ మర్నయు్ అమల్ల్ చేయబడుతెంద. VCA ప్కిెంద ఎనిి కల్ల 

విజయవెంతెంగా నిరా్ హెంచడానికి మర్నయు Santa Clara కాెంటీలో ఎనిి కలను నిరా్ హెంచే కొతత పకదధతికి కమాూ నిటీ మదతి 

పెందడెం చాలా మఖ్ా ెం. 

VCA కిెంద్ కెంటీ్ ఎనిి కల్ నిర్ా హణై్ ప్పజల్ నుెండ్ పెందన్ ఫీడ్బా్య ్్ దాా రా, అభా్ ర్నెించ్చన్ మారాు లను్ ప్పతిబిెంబిెంచేలా్

ప్ార్ెంభ్్EAPని్ROV నవీకర్నెంచ్చెంద. 

Santa Clara కెంటీ VCA ప్కిెంద ఎనిి కలను అలా నిరా్ హసుతెందనే దానిై ఈ పప్తెం ఒక మార్దొర్నశ నిని అెందసుతెంద. సూచన 

కోసెం, ఏదైనా రెంకేతిక లేదా ఎనిి కల-నిర్నషి్ట పదాల్ల అప్ెండ్స  Aలోని పదకోశ్ెంలో నిర్ా చ్చెంచబడాు యి. 

http://www.sccvote.org/voterschoice


 

పార్్ట 1 – ఎలక్షన్ అడి్మ నిస్ట్రషేన్  

ఓటరస  ఛాయిస ఆక్ ట్ (VCA)ను అమల్ల చేర ప్పతి కెంటీ కూడా, ఈ మారాు ల్ల ఓటర్ ును ఏ్ విధెంగా ప్పభావితెం చేరత యని అర్ ధెం 

చేసుకోవడానికి అవసర్మైన సమాచారానిి  కలిగి ఉని  ఎలక్షన్ అడి నిస్ట్రటష్న్ కఫాున్్ను రూపెందెంచాలి. EAP రెండు భాగాల్లగా 

విభ్జిెంచబడెంద: ారట 1 - ఎలక్షన్ అడి నిస్ట్రటష్న్ మర్నయు ారట 2 - ఎడాు కేష్న్ అెండ ఔప్టీచ్ కఫాున్. 

మెయిల్-ద్వా రా-ఓటు (VBM) విధానౌం 

EAPలో ఓట సెెంటరుు మర్నయు బా్య లెట ప్డావ్-ఆఫ కరినాల్ల మర్నయు గెంటల్ల, లాెంగా్వ జ్ యాక్సస స్థబిలిటీ అడా్వ జరీ కమిటీ (LAAC) 

మర్నయు ఓటెంగ యాకస స్థబిలిటీ అడా్వ జరీ కమిటీ (VAAC), ఓటరు విదా  మర్నయు ఔప్టీచ్ కా ు న్, పకబిు్  ఇన్్పుట మర్నయు న్నటఫికేష్న్ 

పర్నగణనల్ల, మర్నయు ఇతర్ సెంబెంధిత కెంటెంట ఉెంటాయి. 

ఓట సెెంటర మోడల్లో, నమోదత ఓటర్ ుెందర్నకీ సా యెంచాలకెంగా అధికార్నక ఓట-బై-మెయిల్ ాా క్సట పెంపబడుతెంద. ాా క్సట 

తెలుట కవరులో ఓటర్ ుకు పెంపబడుతెంద, అద ప్కిెంద వ్యటని కలిగి ఉెంటుెంద: 

• నీలెం ర్ెంగు తిరుగు టా కవరు 

• పోటీ పడుతనిా ర్నే దానిని ఒటట అధికార్నక బా్య లెట, బహుళ బా్య లెట కారుులై ఉెండవచుు  

• బా్య లెట్ను ఎలా పూర్నత చేస్థ తిర్నగి ఇవ్యా లో సూచనలతో కూడన ఒక పప్తెం 

• ఓట సెెంటర మర్నయు బా్య లెట ప్డావ్ ఆఫ ల్గకేష్నుు మర్నయు ఆపరేష్న్ గెంటలలో ఒక షీటు 

• "నేను ఓటు వేశాను" కస్థటకు ర ఒకట 

• ఒకఎేళ అవసర్ెం అయిత్య, ఏదైనా అదనపు సమాచారానిి  కలిగి ఉెండే ఒక అదనపు షీటు 

ఎనిి కల రోజుకు 29 రోజుల మెందు నుెంచ్చ అనిి  అధికార్నక బా్య లెటుు యునైటడ కరటటస  పోసటల సరాీ స దాా రా మెయిల 

చేయబడతాయి. ఆ తదుపర్న కొదరిపట తరాా త నుెంచ్చ ఓటరుు తమ మెయిల-దాా రా-ఓటు ాా క్సటును సీా కర్నెంచడెం 

ప్ార్ెంభిెంచాలి. 

వ్యరు ఓట-బై-మెయిల బా్య లెట్ను పూర్నత చేస్థన తరాా త, ఓటరుు అెందెంచ్చన తాలా-చెలిుెంపు ర్నటరి  ఎనా లప్ను్  ఉపయోగిెంచ్చ 

ప్ామాణక మెయిల దాా రా తిర్నగి ఇవా వచుు  లేదా ఎదైనా ఓట సెెంటర లేదా బా్య లెట ప్డాప-ఆఫ ప్పదేశ్ెంలో బా్య లెట్ను తిర్నగి 

ఇవా వచుు . అనిి  ఓట సెెంటరుు బా్య లెట ప్డాప-ఆఫ ప్పదేశ్ెంగా కూడా పనిచేరత యి, అయిత్య కొనిి  బా్య లెట ప్డాప-ఆఫ కరినాల్ల 

సా తెంప్తెంగా పనిచేరత యి మర్నయు కెంటీ చుట్టట  ఎెంచుకోబడన ప్పదేశాలలో ఉెంచబడతాయి. 

ఒక్ ఓటరు్ సకాలెంలో్ తమ్ బా్య లెట్ను్ అెందుకోలేకపోత్య, లేదా్ వ్యరు్ తమ్ బా్య లెట్లో్ పర్ాటు్ చేస్థనటుయిత్య, వ్యరు్ తమ్

బా్య లెట్ను్ భ్కరీ త్ చేయాలని్ అభా్ ర్న ధెంచవచుు .్ కొతత్ ఓట్ బై్ మెయిల్ ాా క్సట్ వ్యర్న్ రీకప్లుస్మెెంట్ బా్య లెట్లో్ సహా్ వ్యర్నకి్ మెయిల్

చేయబడుతెంద.్ ఎనిి కల్రోజుకు్ఏడు్రోజుల్మెందు్తమ్ బా్య లెట్ను్ర్నప్లుస్చేయాలిస ్ వరత, కొతత్ బా్య లెటను్పెందేెందుకు్

వ్యరు్ర్నజస్ట్రట ర్ఆఫ్ఓటరస ్(ROV)్కారాా లయానిి ్లేదా్ఏదైనా్ఓటు్కేెంప్దానిి ్సెందర్నశ ెంచాలిస ్ఉెంటుెంద. 



 

ఇెంకల ుష కాక వేరే భాష్ను ప్పధానెంగా మాటాు డే ర్నజసటర ఓటర్ ు కొర్కు, దా భాషా బా్య లెటుు ఎనిమిద భాష్లోు  లభా్ ెం అవుతాయి: చైనీస, 

రా నిష, టాగలాగ, వియతిా మీస, ఖి్మ ర, కొర్నయన్, హెందీ, మర్నయు జపనీస. గుజరాతీ, నేాలీ, పెంజాబీ, తమిళెం మర్నయు తెల్లగు 

భాష్లలో ఎనిి కల కోడ § 14201కు అనుగుణెంగా లక్షా ెంగా ఉని  ప్ాెంగణాల కోసెం అభా్ ర్నెించ్చన తరువ్యత ఫాస్థమైల్్ బా్య లెట్ల్ల్

కూడ్అెందుబ్యటులో్ఉనిా యి.్భౌగోళిక్సమాచార్్వా వకసలి్మాా ిెంగ్్విభాగెం్ప్పతి్ఎనిి కలలో్నమోదైన్ఓటర్ ు్భాష్ల్ఆధార్ెంగా 

ఏ ప్ాెంగణెంలో ఫాస్థమైల్  బా్య లెటును సాీ కర్నసుతెందో నిర్ ణయిసుతెంద. ఈ భాష్లోు , ఓటరుు ఓటు నమోదు చేసుకుని పుా డు, వ్యరు 

తమకు ఇష్టమైన భాష్ను ర్నజస్ట్రటష్న్ ఫార్ెంై ప్లర్కు నవచుు . వ్యర్నకి నచ్చు న భాష్లో బా్య లెటుు, ఓట-బై-మొయిల మెటీర్నయలస  వ్యర్నకి 

పెంిెంచబడతాయి. ఫోన్ (408) 299-VOTE, ఫాా ్స ్ (408) 998-7314, ఇమెయిల voterinfo@rov.sccgov.org, ROV కారాా లయానిి  

సెంప్పదెంచడెం దాా రా లేదా వా కి తగతెంగా, లేదా ఓటర యాక్షన్ ర్నక్సా కసట ఫార్మ్ (VARF) దాా రా ఓటరుు తమ భాషా ప్ాధానా తను 

మార్ు మని అభ్ా ర్న ధెంచవచుు . ఓటరు కారాా లయెంలో ROVను ఎెంచుకోవచుు  లేదా దానిని వ్యర్నకి ఇమెయిల, ఫాా ్స  లేదా మెయిల 

చేయవచుు . ప్పతాా మిా యెంగా, VARFను ROV వెబ్సైకలు  చూడవచుు  మర్నయు కెంటీ ఓటర ఇనఫ రిే ష్న్ గైడ్్ (CVIG) లోపల్ కూడా 

చూడవచుు . 



 

మెయిల్ ద్వా రా ఓటౌంగ్ సౌలభ్య త 

ROV కారాా లయానిి  సెంప్పదెంచడెం దాా రా ఓటరుు ప్ాపా త్ కోసెం్ టాా గ్ చేయబడన్ వ్యర్న్ కెంటీ్ ఓటర్ ఇనఫ రిే ష్న్్ గైడ్ (CVIG) 

యొకు ్ ఎలస్ట్కాటని్్ కాపీని్ అభా్ ర్నెించవచుు . ఒకరర్న ఓటరు ఆ అభా్ ర్ ధనను చేస్థన తరువ్యత, వ్యరు శాశా్ త జాబితాలో ఉెంచబడతారు 

మర్నయు ప్పతి ఎన్ని కల కోసం మా వబ్సైట్్లో యాక్సె స్ చేయగల ఓటంగ్ మెటీరియల్లను పోస్్ చేసిన తర్వా త మా కార్వా లయం నుండి ఇమెయిల అందుకంటారు. 

వ్యరు ప్కియార్హతెంగా మార్ననా, కెంటీ నుెండ బయటకి వెళిి నా, నేర్పూర్నతచైన నేర్కసుతల జాబితాలో కనిిెంచ్చనా, లేదా చనిపోయినా 

మాప్తమే వ్యరు జాబితా నుెండ తొలగిెంచబడతారు. 

ర్నమోట యాక్సస స్థబుల ఓట బై మెయిల (RAVBM) స్థసటమ్్ను ఉపయోగిెంచుకోవడెం అనే మరో సౌలభా్ కర్మైన మరో ఎెంికను ఓటరుు 

అభా్ ర్న ధెంచవచుు . RAVBM వా వస ి మొదలు  వైకలా ెం ఉని  నమోదత ఓటర్ ుకు, అలాగ్వ సైనిక మర్నయు విదేశీ ఓటర్ ుకు మాప్తమే 

ఉపయోగిెంచబడెంద1. ఏదేమైనపా టకీ, కాలిఫోర్ని యా్అసెెంబీు్బిల్లు్(AB) 37 ఇపాు డు్RAVBM వా వసనిు్ఉపయోగిెంచుకోవడానికి్ఏ్

ఓటరునైనా్ అనుమతిసుతెంద. RAVBM వా వస ియొకు  ఉదిేశా్ ెం ఇెంటరి ట దాా రా బా్య లెట వేయడెం కాదు. ఎనిి కల రోజున లేదా్

అంతక్మందు్ తేదీ మరియు్ ఎని్న కల్ రోజు్ తర్వా త్ ఏడు్ రోజుల్ కంటే మందు్ ROV దాా ర్వ్ సా్వ కరించబడిన వ్యర్న అధికారిక్ బా్య లెట్ను ఎలా డౌన్్లోడ 

చేసుకోవ్యలి, మప్దెంచాలి, పూర్నత చేయాలి మర్నయు తిర్నగి ఇవ్యా లి అనే సూచనలతో ాటు, RAVBM ఓటర్ ుకు వ్యర్న అధికార్నక 

బా్య లెట్ను యాక్సస స్ చేయడానికి లిెం్్లో ఇమెయిల పెంపబడుతెంద. ఓటరుు, ఇమెయిల లిెం్్ను ఉపయోగిెంచ్చ బా్య లెట్ను వ్యర్న 

సా ెంత వా కి తగతీకర్నెంచ్చన ప్ాపా త లక్షణాలలో చదవి మర్నయు గుర్నతెంచ్చ, వ్యర్న పర్నకరాలకు బ్యా లెట్నుటుి  డౌన్్లోడ చేసుకోవ్యలి. 

ఎవరైనా నమోదత ఓటరు మాదర్నగానే, RAVBM ఓటరు కూడా తమ బ్యా లెట్ను తిర్నగి ఇవా డానికి మూడు మారొాల్లనిా యి: కరట ెండర ు 

మెయిల, తమ బా్య లెట్ను బా్య లెట ప్డాప్-బ్య్స ్లో వేయడెం లేదా ఏదైనా ఓటు కేెంప్దెంలో తిర్నగి ఇవా డెం. RAVBMక్ సంబంధించిన్

అదనపు్సమాచార్వన్ని ్ROV వబ్సైట్్లో్చూడవచ్చు :్https://sccvote.sccgov.org/vote-mail/accessible-voting-ravbm 

ఎం౦చుకుని  ర్నటరి  పదధతిలో సెంబెంధెం లేకుెండా, బా్య లెటును కవరులో తిర్నగి ఇవ్యా లి. ఓటరుు తమ ఓట-బై-మెయిల కవరులో 

చేర్ు బడన ర్నటరి  కవర్ను ఉపయోగిెంచాలని స్థఫారుస  చేయబడెంద.్ ఓటు-దాా రా-మెయిల్ ర్నటరి ్ ఎనా లప్లో్ సెంతకెం్ రేఖ్కు్

సమీపెంలో్రెండు్ర్ెంప్ధాల్ల్ఉనిా యి, ఇద్సెంతకెం్లైన్్ను్గుర్న తెంచడెంలో్దృష్టట్లోపెం్ఉని ్ఓటర్ ుకు్సహాయెం్చేసుతెంద.్(866) 

430-8683 దాా రా ROV లల ప్ఫీ నెంబరుకు కాల చేయడెం దాా రా బ్యా లెట ర్నటరి  ఎనా లప్ల రీకప్లుస్మెెంట్ను వ్యరు 

అభా్ ర్న ధెంచవచుు  లేదా ROV కారాా లయెంలో కానీ లేదెంటే ఓట సెెంటరోు కానీ ఒకదానిి  తీసుకోవచుు .్ రీకప్లుస్మెెంట్ బా్య లెట ర్నటరి  

ఎనా లప్ల్ల కూడా బ్యా లెట ప్డాప బ్యకుస ల వదధ లభ్ా ెం అవుతాయి. ఓటరుు తమ సెంత కవరును ఉపయోగిెంచుకోవటానిి  కూడా 

ఎెంచుకోవచుు , కానీ వ్యరు తమ సెంతకెంలో కూడన ఓటరు ప్పమాణ పప్తానిి  తమ బా్య లెట్లో విధిగా జతచేయాలి.  ఓటర ప్ర మాణం్

ప్లజీని బా్య లెట్తో ాటు RAVBM ఇమెయిల లిెం్ దాా రా డౌన్్లోడ చేసుకోవ్యలి. రెండకర ు్ మెయిల దాా రా బా్య లెట్ను తిర్నగి ఇరత, 

బా్య లెట ర్నటరి  కవర్ ుకు్ ఎలాెంట్ తాలా్ అవసర్ెం్ లేదు, అయిత్య్ ఓటరు్ తమ్ సెంత్ కవరును్ ఉపయోగిెంచ్చ్ బా్య లెట్ను్ తిర్నగి్

ఇసుతని పాు డు్తగినెంత్తాలా్అవసర్మవుతెంద. 

  

 
1 కాలిఫోర్ని యా ఎనిి కల కోడ్ §303.3ను చూడెంద 



 

అతయ వసర బ్యయ లెట్ డెలివరీ 

ఆసుపప్తిలో చేర్నన మర్నయు వికలాెంగ ఓటర్ ుకు, అలాగ్వ వైదా పర్మైన అతా వసర్ పర్నస్థతిి కార్ణెంగా తమ ఇెంటకే పర్నమితెం అయిన 

ఓటర్ ుకు, బా్య లెట అవసర్మైనపుా డు మర్నయు వా కి తగతెంగా వ్యర్న బా్య లెటును తిర్నగి పెందలేకపోయినపుా డు అతా వసర్ బా్య లెట 

డెలివరీ విధానెం ఉపయోగిెంచబడుతెంద. అతా వసర్్ బా్య లెట్ డెలివరీ అఫిుకేష్న్్ను నిెంాలిస  ఉెంటుెంద మర్నయు ప్పసుతత 

ర్నజిసప్టేష్న్ మర్నయు సెంతకెం మాా చ్ కోసెం ధృవీకర్నెంచడెం ROV ఎలక్షన్ ఇనఫ రేి ష్న్ మేనేజ్ి ెంట స్థసటమ్ (EIMS) దాా రా ర్నటరి  

చేయాలిస  ఉెంటుెంద. ర్నజికసటర చేసుకుని  ఓటరు అతా వసర్్ బా్య లెట్ డెలివరీ దర్ఖాసుతను పూర్నత చేస్థ, సెంతకెం చేస్థ, త్యద వేయాలి. 

ఒకవేళ ఓటరు తమ దర్ఖాసుతై  సెంతకెం చేయలేకపోత్య, ఓటరు "X" దాా రా సెంతకెం చేయడానికి ఎవరైనా సహాయపడగలరు. 

ఓటరుకు సహాయపడే ప్పతినిధి వ్యర్న ప్లరును మప్దెంచ్చ సెంతకెం చేస్థ, పూర్నత చేస్థన అతా వసర్్ బా్య లెట్ డెలివరీ దర్ఖాసుతను బెర్ జర 

స్ట్డ్వవ్్లోని ROV ప్పధాన కారాా లయానికి తిర్నగి ఇవ్యా లి. ROV్ కారాా లయెం ఓటర సమాచార్ెం మర్నయు సెంతకానిి  EIMSలో 

ధృవీకర్నసుతెంద మర్నయు ధృవీకర్నెంచ్చన తరాా త, ఓటరుకు బా్య లెట జారీ చేయబడవచుు  మర్నయు పూర్నత ఓట-బై-మెయిల ాా క్సట 

తయారు చేయబడుతెంద. ఆ తరాా త ఓటరుకు సహాయెం చేసుతని  ప్పతినిధి ఓటరు ఉెండే కసలిానికి బ్యా లెట్ను తీసుకువెళతారు. 

పూర్తయినతరాా త, బ్యా లట్ను ఇతర్ ఓట-బై-మెయిల బా్య లెట్లో కలిి ప్ాసెస్థెంగ కోసెం గల ప్పధాన కారాా లయానికి, ఏదైనా ఓట 

సెెంటర్కు లేదా ఏదైనా ప్డాప్-ఆఫ కరినానికి తిర్నగి ఇవా వచుు . 

కెంటీ జైళి లో ఖైదు చేయబడు ఓటరుు ఎమరనిీస  బా్య లెట డెలివరీ ప్పప్కియను కూడా ఉపయోగిెంచవచుు . రాస్ట్ష్ట లేదా ఫెడర్ల 

జైల్లలో ఖైదు చేయబడన ఓటరుు ఓటు వేయడానికి చటటెం ప్పకార్ెం అనరుుల్ల. 

బ్యయ లెట్ డ్రాప్ -ఆఫ  ప్లథానాలు 

కాలిఫోర్ని యా ఎనిి కల కోడ ఓటర్ ుకు కెంటీ విధిగా అెందెంచాలిస న ప్డాప-ఆఫ కరినాలకు ారామితలను సెట చేసుతెంద. ఎనిి కల 

రోజుకు 28 రోజుల మెందు, మర్నయు ఎనిి కల రోజున మొతతెం 29 రోజుల ాటు అెందుబ్యటులో ఉని  ప్పతి 15,000 నమోదత 

ఓటర్ ుకు కనీసెం ఒక (1) బా్య లెట ప్డాప్వ్-ఆఫ కరినెం ఉెండాలి. 

ర్నజిసటర ఆఫ ఓటరస  (ROV) ప్పసుతత ర్నజికసటర ఓటర్ ు సెంఖ్ా ను ఉపయోగిెంచ్చ, బా్య లెట ప్డావ్-ఆఫ కరినాల కనీస సెంఖ్ా  67. ప్పతి 

ఎనిి కలకు 88వ రోజు నాటకి కెంటీలో నమోదైన ఓటర్ ు వ్యసతవ సెంఖ్ా  ఆధార్ెంగా ప్డాప-బ్యకుస ల సెంఖ్ా  మారుా కు లోబడ ఉెంటుెంద. 

పరిధి యొక్క  కేటగిరి క్నీస అవసరౌం 

బ్యా లెట్ప్డావ్-ఆఫ్రటనాల్ల 

(ప్పతి 15 వేల నమోదత ఓటర్ుకు 1) 
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బా్య లెట ప్డాప్ బ్యకుస ల కొర్కు అతా తతమ కసలిాలను తెల్లసుకోవడెం కొర్కు, ఓటు కేెంప్దాల ప్ాెంతాలకు అతా ెంత సమర్ధవెంతమైన 

ప్పదేశాలను తెల్లసుకోవడెంలో రయపడటెం కొర్కు ROV రాస్ట్ష్ట కార్ా దర్నశ  (SOS) మర్నయు ఎనిి కల కోడ నిరేశిెంచ్చన 14 

ప్పమాణాలను ఉపయోగిసుతెంద. ఈ 14 ప్పమాణాల్ల బా్య లెట ప్డాప-బ్య్స ్ల కోసెం అెందుబ్యటులో ఉని  ప్పదేశాలను కెంటీకి 

అెందెంచడెంలో ROV కి సహాయపడతాయి. ప్పమాణాలోు  ఇవి చేర్ు బడతాయి: 



 

1. ప్పజా ర్వ్యణా రమీపా త 

2. ఓట-బై-మెయిల్ను తకుు వగా ఉపయోగిెంచే కమాూ నిటీలకు రమీపా త 

3. జనాభా కేెంప్దాలకు రమీపా త 

4. భాషా మైనార్నటీ వరొాలకు రమీపా త 

5. వికలాెంగ ఓటర్ ుకు రమీపా త 

6. వ్యహన యాజమానా ెం రేటుు తకుు వగా ఉని  సెంఘాలకు రమీపా త 

7. తకుు వ ఆదాయ వరొాలకు రమీపా త 

8. తకుు వ ఓటరు నమోదు రేటు సెంఘాలకు రమీపా త 

9. కరినిక అమెర్నకన్ ర్నజరేా ష్నుతో సహా భౌగోళికెంగా వేరుగా ఉని  జనాభాకు రమీపా త 

10. అెందుబ్యటులో ఉెండటెం మర్నయు ఉచ్చత ార్ను ెంగ 

11. ఓట్ సంటర్ట్మరియు బ్యా లెట్ డ్రర ప్ ఆఫ్ లొకేషనలక ప్ర యాణంచాలె్స న దూరం మరియు సమయం 

12. ఓట-బై-మెయిల బా్య లెటుు అెందుబ్యటులో లేని వికలాెంగ ఓటర్ ుకు ప్పతాా మిా య పదధతల అవసర్ెం 

13. ఓట సెెంటర మర్నయు బా్య లెట ప్డావ్ ఆఫ ల్గకేష్ను దగరొ్ ప్టాఫి్ పకదధతల్ల 

14. మొబైల ఓట సెెంటర్ ు అవసర్ెం 

బా్య లెట ప్డాప-బ్య్స ్ల్ల ఎనిి కల రోజుకు 29 రోజుల మెందు ఆయా ప్పదేశాలలో ఉెంచబడతాయి. ఎనిి కల రోజుకు 28వ్ రోజు్

మెందు, అనిి  ప్డాప్-బ్యకుస ల్ల వా వరట ిెంచబడ, ఉపయోగానికి స్థదధెంగా ఉెండాలి. అెందరు ఓటర్ ుకు బ్యకుస ల్ల అెందుబ్యటులో 

ఉనిా యని నిరాధ ర్నెంచడానికి, ఈ ప్కిెంద విధెంగా ప్డాప- బ్య్స ్ల్ల పనిచేరలా రూపెందెంచబడతాయి2: 

• భౌతిక నష్టెం మర్నయు అనధికార్ ప్పవేశానిి  నివ్యర్నెంచడానికి, ఆరుబయట ఉని  ఏ స్థబబ ెంద లేని ప్డాప-బ్య్స  విధా ెంసెం, 

తొలగిెంపు మర్నయు ప్పతికూల వ్యతావర్ణానిి  తటుటకోగల మనిి కైన పదార్ెింతో నిర్ని ెంచబడుతెంద. 

• ప్డాప బ్య్స ్లో బా్య లెటును టాా ెంపర చేరెందుకు లేదా తొలగిెంచేెంత ప్దగిా లేని ఓప్నిెంగ కరు ట ఉెండాలి. 

• అనధికార్ ప్ాపా త జర్నగిన పక్షెంలో దాని గుర్నెంచ్చ భౌతిక ఆధారాలకు దార్నతీర విధెంగా ప్డాప-బ్య్స ్ల్ల 

రూపెందెంచబడాు యి. ఎనిి కల అధికార్న ఈ సెక్షన్ ప్పయోజనాల కొర్కు టాా ెంపర-ఎవిడెెంట సీల్ను ఉపయోగిెంచవచుు . 

• బా్య లెట్ను అకు డ జొిా ెంచాలనే విష్యానిి  గుర్నతెంచే నిర్నషి్ట సైనేజీని ప్డాప బ్య్స  అెందెంచాలి. 

• ప్పతి ప్డాప-బ్య్స ్కు లోపల ఒక ప్పత్యా కమైన గుర్నతెంపు సెంఖ్ా  కేటాయిెంచబడుతెంద మర్నయు నియమిెంచబడన బా్య లెట 

ర్నప్టీవర్ ుతో ాటు ప్పజలచే సులభ్ెంగా గుర్నతెంచబడుతెంద. 

• ప్డాప్ బ్య్స  సా పటెంగా మర్నయు కనిిెంచే్ విధెంగా మారు  చేయబడుతెంద, అద “అధికార్నక బ్యా లెట ప్డాప బ్య్స 'గా మారు ్ 

చేయబడుతెంద. 

• గటటగా పటుటకోవడెం, గుచుు కొవడెం లేదా మణకటుటను తిపా డెం తెగకుెండా ప్డాప-బ్య్స  హాకర ు్వేర్ను ఉపయోగిెంచగలిగ్వలా 

ఉెండాలి. 

• ఓటరు ఆపరేట చేయడానికి ప్డాప బ్య్స  హాకర ు్వేర్కు ఐదు (5) పెంకడు కెంటే ఎకుు వ పీడనెం అవసర్ెం రాదు. 
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• వీల చెయిర ఉపయోగిెంచే వా కి త కొర్కు ఫో్లర్ట లేదా నేల మీద నుెంచ్చ 15 నుెంచ్చ 48 అెంగుళాల దూర్ెంలో ప్డావ్ బ్యకుస ల్ల 

ఉెండాలి (వ్యహనాలను నడప్ల స్ట్డ్వవరుు ఉపయోగిెంచే ప్డాప బ్య్స ్కు ఇద వర్న తెంచదు). 

• బా్య లెట ప్డాప బ్య్స  సైనేజీ అనేద బా్య ్ ప్రెండ్కు విరుదధెంగా ఉెండే ఒక ప్పత్యా క ర్కెం ర్ెంగును కలిగి, "న్న కగ్వ ుర" ఫినిష కలిగి 

ఉెండాలి. 

• ప్డాప-బ్య్స ్లను విధిగా అవి అధికార్నకెంగా మర్నయు భ్ప్దెంగా ఉనిా యని ప్పజల్ల ప్గహెంచే విధెంగా రూపెందెంచాలి. 

• కెంటీ అెంతటా ప్పతి బా్య లెట ప్డాప-బ్య్స , స్థబబ ెంద మర్నయు స్థబబ ెంద లేకుెండా, ఒకే విధమైన ఉపయోగ లక్షణాలను 

కలిగి ఉెండాలి, మర్నయు ఒకే విధమైన రూపకలా న, ర్ెంగు పథకెం, మర్నయు ప్పజలచే గుర్నతెంచబడడానికి సైనేజీని కలిగి 

ఉెండాలి. 

• బా్య లెట ప్డాప్ బ్య్స  పర్నమాణెం Santa Clara కెంటీ ఉపయోగెం మర్నయు అవసరాలై ఆధార్పడ 

ఉెంటుెంద. అధికార్నక బా్య లెట ప్డాప బ్యకుస ల కొర్కు మనసుస లో ప్టటవలస్థన కొనిి  కీలక విష్యాల్ల: 

• ప్డాప బ్యకుస లలో బా్య లెటును తిర్నగి ఇవా డానికి అలాెంట పోకరటజీ అవసర్ెం లేదు. 

• ఎనిి కల రోజు రాప్తి 8:00pm తరువ్యత ఓట బై మెయిల బా్య లెటుు ఏ్ అధీకృత్ ప్డాప్ ఆఫ్ ప్పదేశ్ెంలో్ వదనిైనా 

ఆమోదెంచబడవు. 

o ఎనిి కల రోజు సర్నగొా 8:00pm కు ప్డాప బ్యకుస ల్ల లా్ చేయబడతాయి. 

o ఓట సెెంటర మూస్థవేస్థనపుా డు లేదా కోరుట ఉతతరాు  దాా రా గడువు పడగిెంచబడనపుా డు ఓటరుు తమ్ బా్య లెట్ను 

తిర్నగి ఇవా డానికి అపా టకే లైన్్లో ఉెంటే మినహాయిెంపు ఇవా బడుతెంద. 

• అధికార్నక బా్య లెట ప్డాప బ్యకుస ి  టాా ెంపర్నెంగ చేయడెం ఒక నేర్ెం3. 

• బ్య్స  నిెండుగా ఉనిా , టాా ెంపర చేయబడనా, ాడ్వపోయినా, ఎవరైనా ఎలక్షన్ అధికార్నకి సలహా ఇవా డానికి ప్పతి ప్డాప్

బ్య్స  మీద ఒక న్నటఫికేష్నను ఉెంచాలి. 

• ప్డాప-బ్య్స  దెబబ తిెంటే లేదా ాడ్వపోత్య తెలియజేయడానికి బ్యకుస ల మీద్ ROVల కారాా లయ నెంబర మర్నయు ROV లేదా 

SOSకు లల ప్ఫీ నెంబర ఉెండాలి4. 

ప్ాథమికెంగా ఇెంకల ుష కాకుెండా వేరే భాష్ మాటాు డే ఓటర్ ుకు తగినెంత యాక్సస స ఉెండేలా చూడటెం కొర్కు, మొతతెం పధాి ల్లగు 

భాష్లోు  “అధికార్నక బా్య లెట ప్డాప బ్య్స '' అని మారు  చేయబడుతెంద: ఇెంల ుష, చైనీస, రా నిష, టాగలాగ, వియతిా మీస్, ఖి్మ ర, 

కొర్నయన్, హెందీ, జపనీస, గుజరాతీ, నేాలీ, పెంజాబీ, తమిళెం మర్నయు తెల్లగు. 

అదనెంగా, బా్య లెట ప్డాప బ్యకుస లలో ప్పతి దాని మీద అవసర్ెం అయిత్య అదనపు బా్య లెట ర్నటరి  కవరుు అెందుబ్యటులో 

ఉెంటాయని ఓటర్కు తెలిరలా ఒక గురుత ఉెంటుెంద. కవరుై ఉని  ఆదేశాలను ాటెంచాలని ఓటరుకు సూచ్చెంచబడుతెంద, 

వ్యటలో వ్యర్న ప్లరు, నివ్యస చ్చరునామా, పుటటన త్యద మర్నయు వ్యర్న సెంతకెం చేయాలి. బా్య లెట ప్డాప-బ్య్స ్ను ఉపయోగిసుతెంటే, ఓటరు 

సమాచార్ెం మర్నయు సెంతకెంతో కవరులో బా్య లెకటును తిర్నగి ఇవ్యా లి. ఓటరుకు ఏవైనా ప్పశి్ ల్ల ఉెంటే లేదా మర్నెంత సహాయెం 

అవసర్మైత్య కాల చేయమని సలహా ఇసూత  ఒక లల ప్ఫీ నెంబర అెందెంచబడుతెంద. 

వికలాెంగుల్చటటెం్(ADA) ఉని ్అమెర్నకను్ప్ాపా త్అవసరాలను్తీర్ు డానికి్ప్డాప్బ్య స్ ్ల్ల్రూపెందెంచబడాు యి.్అదనెంగా, కొనిి ్

ప్డాప్ బ్య్స ్ల్ల్ ఓటరు్ వ్యహనానిి ్ ారు ్ చేయడెం్ లేదా్ వదలివేయడెం్ అవసర్ెం్ లేకుెండా్ వ్యర్న్ వ్యహనెం్ లోపల్ నుెండ్ వ్యర్న్
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బా్య లెట్ను్ స్ట్డ్వవ్్చేయడానికి్మర్నయు్డాజిట్చేయడానికి్అనుమతిరత యి.్ ప్డాప-బ్య్స ్యాక్సస స్థబిలిటీ్గుర్నెంచ్చన్సమాచార్ెం్

కెంటీ్ఓటర్ఇనఫ రేి ష్న్్గైడ్లో్చేర్ు బడుతెంద. 

ఓటు సౌంటప్లలన 

ఓట సెెంటరుు 11 రోజుల వర్కు తెర్నచ్చ ఉెంటాయి మర్నయు కొతత మర్నయు మర్నెంత సౌలభ్ా ెం గల ఓటెంగ పర్నకరాల్ల, భాషా సహాయెం 

కలిగి ఉెంటాయి, ష్ర్తలతో కూడన ఓటరు నమోదు (CVR) మర్నయు అదే రోజు ఓటెంగ సదుాయానిి  అెందరత యి. అదనెంగా, 

ఓటరుు కేటాయిెంచబడన ఒక పోలిెంగ ప్పదేశానికి మాప్తమే పర్నమితెం చేయబడరు, బదుల్లగా్ Santa Clara కెంటీ అెంతటా 

అెందుబ్యటులో ఉని  ఓట సెెంటర కరినాలోు  దేనినైనా సెందర్నశ ెంచే అవకాశ్ెం ఉెంటుెంద. 

VCA ప్పకార్ెం, రెంప్పదాయ పోలిెంగ ప్పదేశాలలో గతెంలో ాటెంచే దానికెంటే ఎకుు వ రోజుల ాటు ఓట సెెంటరుు తెర్నచ్చ ఉెండాలి. 

ఓట సెెంటరుు రెండు ర్కాల ఓటెంగ పీర్నయడ్లో తపా నిసర్నగా పనిచేయాలిస  ఉెంటుెంద: (1) ఎనిి కల రోజుకు పద రోజుల మెందు్

నుెండ మర్నయు ఎనిి కల రోజుతో సహా మొతతెం 11 రోజుల్ల, మర్నయు (2) ఎనిి కల రోజుకు మూడు రోజుల మెందు్ నుెండ ఎనిి కల 

రోజుతో సహా మొతతెం నాల్లగు రోజుల ాటు పని చేయాలిస  ఉెంటుెంద. కాలిఫోర్ని యా ఎనిి కల కోడ ఓటర్ ుకు ఓటు కేెంప్దెం కరినాలను 

తపా నిసర్నగా అెందెంచాలిస న ారామితలను సెట చేసుతెంద: 

• ఎనిి కల రోజుకు పద (10) రోజుల నుెండ, ఎనిి కల రోజుకు మెందు నాకలవొ రోజు వర్కు, మొతతెం ఏడు (7) రోజుల్ల, ప్పతి 

50,000 నమోదత ఓటర్ ుకు ఒక ఓట సెెంటర తపా నిసర్నగా ఎనిి కల్ల జర్నగ్వ ప్ాెంత అధికార్ పర్నధిలో పనిచేయాలి. 

• ఎనిి కల రోజుకు మూడు (3) రోజుల నుెండ మొదల్లకొని, ఎనిి కల రోజుతో సహా మొతతెం నాల్లగు (4) రోజుల్ల, ప్పతి 10,000 

మెంద ఓటర్ ుకు ఒక ఓటు కేెంప్దానిి  ఎనిి కల్ల జర్నగ్వ ప్ాెంత అధికార్ పర్నధిలో ఉదయెం 7/ నుెండ రాప్తి 8 గెంటల వర్కు 

పని చేయాలి. 

• VCA మోడల కిెంద నిరా్ హెంచబడే ప్పత్యా క ఎనిి కలకు, ఎనిి కల రోజుకు పద (10) రోజుల నుెండ, మొతతెం పద (10) రోజుల్ల, 

ప్పతి 60,000 మెంద ఓటర్ ుకు ఒక ఓట సెెంటర్ తపా క పని చేయాలి మర్నయు ఎనిి కల రోజున, ప్పతి 30,000 ఓటర్ ుకు ఒక (1) 

ఓట సెెంటర తపా నిసర్నగా ఉదయెం 7 గెంటల నుెండ 8 గెంటల వర్కు పని చేయాలి. 

 

ఓటర్ ుకు మెరుగైన రవల్ల అెందెంచడానికి, Santa Clara కెంటీ కనీస అవసరానికి మిెంచ్చ 11 రోజుల ఓట సెెంటర్ ును మర్నయు 

వనరుల్ల అనుమతిెంచ్చనపుా డు కనీస అవసరానికి మిెంచ్చ 4 రోజుల ఓట సెెంటర్ ును అదనెంగా నిరా్ హెంచాలని యోచ్చస్తెంద. 

ఎనిి కల రోజుకు మెందు త్యదీలలో ప్పతి సదుాయానికి తగటుట అనిి  ఓటు కేెంప్దాలలో పనిచేర గెంటల్ల5. రోజున, అనిి  ఓటు 

సెెంటరుు ఓటర్ ు కోసెం ఉదయెం 7:00 నుెండ రాప్తి 8:00 వర్కు, ఎనిి కల కోడ ప్పకార్ెం తెర్నచ్చ ఉెంటాయి6. ర్నజిస్ట్రట ర ఆఫ ఓటరస ' 

(ROV) ప్పసుతత ర్నజికసటర ు ఓటర్ ు సెంఖ్ా ను ఉపయోగిెంచ్చ, కనీస అవసర్మైన 11-రోజుల మర్నయు 4-రోజుల ఓట సెెంటర్ ు సెంఖ్ా  ప్కిెంద 

పటటకలో గుర్నతెంచబడెంద. ఎనిి కల కోడ ప్పకార్ెం ఎనిి కలకు 88 రోజుల మెందు అసల్ల లెకిు ెంపు నిర్ ణయిెంచబడుతెంద7. 

పరిధి యొక్క  కేటగిరీ క్నీస అవసరౌం 

11-రోజుల ఓటు కేెంప్దాల్ల 20 

 
5 ROV ఇపా టకీ ఓటు కేెంప్దాలను రకర్నెంచే ప్పప్కియలో ఉెంద, ప్పచుర్నెంచే సమయెంలో అనిి  నిర్నషి్ట ప్పదేశాల్ల మర్నయు పని గెంటల్ల అెందుబ్యటులో లేవు. 

6 ఎనిి కల కోడ $4005ను చూడెండ 

7 ఎనిి కల కోడ $12223ను చూడెండ 



 

(ప్పతి 50 వేల నమోదత ఓటర్ుకు 1) 

4-రోజుల ఓటు కేెంప్దాల్ల 

(ప్పతి 10 వేల నమోదత ఓటర్ుకు 1) 
81 

ఓటర్ రిజిస్ట్రషేన్ 

రెంప్పదాయ పోలిెంగ కసలి నమూనా దాా రా గతెంలో అెందెంచ్చన దానికెంటే చాలా ఎకుు వ రవలను ఓట సెెంటరుు అెందసుతనిా యి. 

ఓటు కేెంప్దాలలో అెందెంచే విసతర్నెంచ్చన రవలోు  ఒకట ఓటరు నమోదు. ఓటర్ ుకు ఇపుా డు ఓటు నమోదు చేసుకోవడెం, వ్యర్న ఓటరు 

నమోదును నవీకర్నెంచడెం మర్నయు ఎదైనా ఓట సెెంటరోు ష్ర్తలతో ఓటు వేయగల రమర్ధా ెం ఉెంద. ష్ర్తలతో కూడన ఓటరు 

నమోదు (CVR) కిెంద ఓటు వేయడానికి అర్ ుత ఉని  ఓటరుు  CVR కవర్లో బా్య లెట్ను అెందుకుెంటారు. 

ర్నజిస్ట్రటష్న్ మగిస్థన 15 రోజుల మెందే లేదా అెంతకు మెందు ఓటు నమోదు చేసుకొని కమాూ నిటీ సభ్యా లకు ఓట సెెంటర్కు్

వెళిి  అదే రోజున ఓటు వేయడానికి CVR అనేద ఒక మార్ెొం. 15 రోజుల ర్నజిస్ట్రటష్న్ మగిస్థన తరాా త ఓటరుు తమ చ్చరునామాను 

లేదా రాజకీయ ాకరీ టని నవీకర్నెంచడానికి CVRను కూడా ఉపయోగిెంచవచుు . అయిత్య, రాజకీయ ాకరీ టని నవీకర్నెంచడెం అనేద 

ప్ప్స్థడెనిషయల స్ట్ైమరీ ఎలక్షనుకు మాప్తమే వర్న తసుతెంద. పూర్తయిన CVR బ్యా లెట్ను ROV కారాా లయానికి తిర్నగి ఇచ్చు న 

తరాా త, సెంభావా  ఓటరు అర్ ుత కోసెం పరీక్షెంచబడతారు. ఓటరుకు కావ్యలిస న అనిి అర్ ుతల్ల ఉని టుు ధృవీకర్నెంచ్చన 

తరాా త మాప్తమే బా్య లెట తెర్వబడుతెంద మర్నయు లెకిు ెంచబడుతెంద.  CVR కవర ఓటరు ర్నజిస్ట్రటష్న్ అఫిడవిట్గా కూడా 

పనిచేసుతెంద మర్నయు ఓటరు కవరు నుెండ వ్యర్న ర్శీదును చ్చెంచ్చవేయవచుు , తదాా రా వ్యరు ROV వెబ్సైట్లో వ్యర్న బా్య లెట 

కస్థతిిని ప్టా్ చేయవచుు 8. 

 
8 ఓట-బై-మెయిల బ్యా లెట ప్టాకిెంగ వెబ్సైట: https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab 

https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab


 

డ్రపత్యయ మా్న య బ్యయ లెప్లటున 

ఓట సెెంటరుు ఇపుా డు అభా్ ర్ ధన మేర్కు ఓటర్ ుకు ప్పతాా మిా య బా్య లెకటును అెందసుతనిా యి. ROV దాా రా ఓటరు నుెండ ఒకే 

ఎనిి కకు బా్య లెట రాలేదని ధృవీకర్నెంచ్చన తరువ్యత ఓటరు ఏదైనా ఓటు కేెంప్దెంలో భ్రీ త చేస్థన బా్య లెట్ను అభా్ ర్న ధెంచవచుు 9. 

ఓటరు నుెండ బ్యా లట సాీ కర్నెంచబడెందో్ లేదో్ అని ROV నిర్ ణయిెంచలేకపోత్య, ROV ఓటరును తాతాు లికెంగా ఓటు వేయడానికి 

అనుమతిెంచవచుు . 

త్యత్యక లిక్ ఓటౌంగ్10 

ఏదైనా ఓటు కేెంప్దెంలో, ఓటరు తాతాు లికెంగా ఓటు వేయవచుు . ర్నజిసటర చేయబడాు ర్ని ఒక ఓటరు చెపుా కునిా , కానీ వ్యర్న 

ర్నజిస్ట్రటష్న్ మర్నయు అర్ ుతను ROV స్థబబ ెంద వెెంటనే నిర్ ణయిెంచలేనపుా డు, వ్యర్నకి తాతాు లిక బా్య లెట్తో ఓటు వేయడానికి అర్ ుత 

ఉెంటుెంద. ఓటరుకు అలా చేయడానికి వ్యర్నకి ఉెండే హకుు  గుర్నెంచ్చ్ ROV సలహా ఇవ్యా లి మర్నయు ఓటరుకు ఈ ప్కిెంద వ్యటని 

అెందెంచాలి: 

• ప్పరర్ెం చేర విధానెం మర్నయు విధానాలకు సెంబెంధిెంచ్చ ప్వ్యతపూర్ా క సూచనలతో తాతాు లిక బా్య లెట 

• ఓటరు నమోదు మర్నయు ఓటు అర్ ుత గుర్నెంచ్చ ఓటరు సెంతకెం చేస్థన ప్వ్యతపూర్ా క ధృవీకర్ణ 

తాతాు లికెంగా ఓటు వేయడానికి, ఓటరు తపా నిసర్నగా ROV్ స్థబబ ెంద సమక్షెంలో, ఓటరుకు ఓటు వేయడానికి అర్ ుత ఉెందని 

మర్నయు Santa Claraలో నమోదు చేయబడాు ర్ని ప్వ్యతపూర్ా క ధృవీకర్ణను అమల్ల చేయాలి (సెంతకెం చేయాలి). ROV ప్పధాన 

కారాా లయానికి తిర్నగి రావడానికి ఓటరు తాతాు లిక బ్యా లెట కవరులో బా్య లెట్ను మూస్థవేయాలి. 

అధికార్నక కానాా స సమయెంలో, స్థబబ ెంద ఓటరు చ్చరునామాను ధృవీకర్నెంచాలి మర్నయు తాతాు లిక బా్య లెట కవరోుని సెంతకెం 

ఓటరు ర్నజిస్ట్రటష్న్ అఫిడవిట లేదా ఓటరు నమోదు ఫైలోుని మర్కక సెంతకెంతో సర్నపోల్లతెందని నికరాధ ర్నెంచుకోవ్యలి. మొదట, 

మధా  ప్లరు లేదా రెండెంటకి ప్పతాా మిా య ఇనిష్టయలస ్ చేర సెంతకెంలో త్యడా ఉెంటే బా్య లెట చెలుదు. బా్య లెట తెర్వడానికి 

మర్నయు లెకిు ెంచడానికి మెందు స్థబబ ెంద అదనపు అర్ ుత అవసరాలను ధృవీకర్నెంచాలి. 

తాతాు లిక బా్య లెట వేర ఏ ఓటరైనా ROV వెబ్సైకలు  వ్యర్న బా్య లెట కస్థటతిని ప్టా్ చేయగలగడానికి వీల్లగా కవరు నుెండ వ్యర్న 

ర్శీదును్ చ్చెంచ్చవేయవచుు 11. ఓటరుు వ్యర్న బా్య లెట లెకిు ెంచబడెందో లేదో, ఒకవేళ అలా కాకపోత్య, అద లెకిు ెంచబడకపోవటానికి 

కార్ణెం్తెల్లసుకోవడానికి ROV్ని సెంప్పదెంచవచుు  లేదా వెబ్సైట12ను ఉపయోగిెంచవచుు . 

 
9 ఎనిి కల కోడ §4005 

10 ఎనిి కల కోడ §14310 

11 ఓట-బై-మెయిల బ్యా లెట ప్టాకిెంగ వెబ్సైట: https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab 

12 ప్పవిజినల బ్యా లెట ప్టాకిెంగ వెబ్సైట: https://eservices.sccgov.org/rov?tab=pb 

https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab
https://eservices.sccgov.org/rov?tab=pb


 

ఓటు కేౌండ్రద్వలలో ని ఓటౌంగ్ సౌలభ్య ౌం 

Santa Clara కెంటీ ర్నజిస్ట్రట ర ఆఫ ఓటరస ్ (ROV), VCA ప్పణాళిక మర్నయు అమల్ల అెంతటా ఓటరు సౌలభ్ా తకు హామీని 

కలిా ెంచడమ లక్షా ెంగా ప్టుటకుెంద. ఓటర్ ు ఏవైనా మర్నయు అనిి  అవసరాలకు అనుగుణెంగా ఉెండటానికి ఓటు కేెంప్దెం ఎెంిక, 

ఓటెంగ యెంప్తాల్ల, ఎనిి కల అధికారుల శక్షణ మర్నయు నియామకానిి  ROV పర్నశీలిసుతని ెందున ప్ాపా త అనేద ఒక ప్పధాన 

అెంశ్ెం. ప్పతి ఓటరుకు సుర్క్షతమైన, ప్ాపా త మర్నయు సా తెంప్త ఓటెంగ అనుభ్వ్యనిి  ప్పోతస హెంచడానికి, ర్నమోట యాక్సస స్థబుల 

ఓట-బై-మెయిల (RAVBM) ఓటెంగ వెంట గతెంలో ఎరాా టు చేస్థన ప్పోప్గామ్్లతో ాటు, బా్య లెట మార్ను ెంగ డజైన్ (BMD)ను ROV 

ఉపయోగిసుతెంద. Santa Clara కెంటీ అనిి  ఓటు కేెంప్దాలలో అెందుబ్యటులో ఉని  ఓటెంగ్ను కలిగి ఉెంద13. 

ROV ప్పమాణాలకు అనుగుణెంగా ఉని  ఓట సెెంటర సౌకరాా ల లక్షణాలను మర్నయు మారుా ల్ల అవసర్మయాి  వ్యటని 

గుర్నతెంచడానికి కాలిఫోర్ని యా సెప్కటరీ ఆఫ కరటట యాక్సస స్థబిలిట చె్్లికసట సరేా ను ఉపయోగిసుతెంద. అనిి  మారుా ల్ల 

డెలివరీవా వసలిో మర్నయు మాా ప్ల్ల, దృషాటెంతాల్ల మర్నయు ఫోలలతో కూడన వా కి తగత ఓటు కేెంప్దెం బు్్లెట్లో 

సూచ్చెంచబడతాయి, ఇవి సదుాయానిి  ఏరాా టు చేయడానికి మర్నయు నిరా్ హెంచడానికి బ్యధా త వహెంచే పరా్ వేక్షకులకు 

ఇవా బడతాయి. మారాు ల్ల అనేవి అమెర్నకన్స  విత్ డజ్బిలిటీస ఆ్ ట (ADA) 14  ఆవసా కతలను నెర్వేరురత యని భావిసుతనిా రు 

మర్నయు వ్యటలో ఖాళీ ార్ను ెంగ ప్పదేశాల్ల, రాా ెంప్ల్ల, తల్లపుల్ల, మారొాల్ల మర్నయు ఇతర్మల్ల ఉెండవచుు . 

Santa Clara కెంటీలోని ప్పతి ఓట సెెంటరోు కనీసెం మూడు (3) ప్ాపా త చేయగల బా్య లెట మార్ను ెంగ పర్నకరాల్ల ఉనిా యి, కానీ్ ROV 

ఎకుు వ్ జనరెంప్దత్ ఉని ్ ప్ాెంతాలలో్ మర్నయు్ చార్నప్తాతి కెంగా్ ఎకుు వ్ ఓటెంగ్ ఉని ్ ఓటు్ కేెంప్దాలలో్ మర్నెంత్ సర్ఫరా్

చేసుతెంద. డొమినియన్ ఓటెంగ స్థసటమ్ ICX BMD వికలాెంగులైన కొెంతమెంద ఓటర్ ుకు సా తెంప్త ఓటెంగ అనుభ్వ్యనిి  అెందసుతెంద. 

ప్పతి ఓట సెెంటర BMDల్ల ADAకు అనుగుణమైన లక్షణాల్ల మర్నయు వివిధ ర్కాల ఓటెంగ పదధతి ఎెంికల్ల గల ఉపకర్ణాలను 

కలిగి ఉెంటాయి. ఈ యూనిటుు అనిి  బా్య లెట ర్కాల్ల మర్నయు భాషా వెర్ షన్్ల ప్పోప్గామ్ చేయబడతాయి. 

కెంటీ ఓటెంగ్ విధానెంలో మర్నెంత ప్ాపా త గల ఓటెంగ అనుభ్వ్యనిి  అెందెంచే అనేక లక్షణాల్ల ఉనిా యి. ఈ వా వస ినావిగ్వట 

చేయడానికి మర్నయు బ్యా లెట్ను మారుా  చేయడానికి ఓటరు ఇష్టపడే ఏ కలయికలోనైనా ఉపయోగిెంచగల విజువల, ఆడయో 

మర్నయు టాకక్స ట టల ఇెంటరేఫ స్లను అనుమతిసుతెంద. విజువల ప్సీు న్ మారుా లకు సెంబెంధిెంచ్చ, ప్సీు న్ మీద ఉెండే ఫాెంట 

పర్నమాణానిి  మార్ు వచుు  మర్నయు ప్సీు న్ ర్నజలా్య ష్న్్ను నల్లపు్ బ్యా ్్ప్రెండ మీద తెలుపు్ హై-కాెంప్టాసట్కు మార్ు వచుు . ప్సీు న్ 

మారుా లతో ాటు, ఆడయో టాకక్స ట టల ఇెంటరేఫ స (ATI) కీాా డ్ను జతచేయవచుు . ATI యూనిట వ్యలా్య మ్్ - కెంప్లల ఆడయో ఓటెంగ 

భాగానిి  కలిగి ఉెంద, ఇద ఓటర్ ుకు వ్యర్న బా్య లెట వినడానికి, ప్పసెంగ వేగానిి  సరిుబ్యటు చేయడానికి (అవసర్మైత్య) మర్నయు వ్యర్న 

ఎెంికలను చేయడానికి వీల్ల కలిా సుతెంద. “స్థప మర్నయు పఫ” లేదా ాా డల సెలక్షన్ పర్నకరాల కోసెం సెంబెంధిత ప్బెయిలీ 

వివర్ణల్ల మర్నయు్ ఇన్్పుట్లతో నావిగ్వష్న్ చేయడానికి ATI పూకర్నత కరియి ప్ద ిబటకనును కూడా కలిగి ఉెంటుెంద.ఈ లక్షణాలను 

సా తెంప్తెంగా ఉపయోగిెంచుకోలేని ఓటరుు ఓటెంగ ప్పప్కియ అెంతటా వ్యర్నకి సహాయపడటానికి ఇదరిు వా కుతలను తీసుకురావచుు . 

అదనెంగా, ROV కెంటీ ఓటర ఇనఫ రేి ష్న్ గైడ (CVIG) ఆడయో టేపులను అెందసుతెంద, ఇవి అభా్ ర్నిై లభిరత యి. 

 
13 ౪ ఎనిి కల కోడ $19240 

14 అమెర్నకన్స  విత్ డజ్బిలిటీస ఆ్ ట వెబైస ట: https://www.ada.gov/ 

https://www.ada.gov/


 

ఒకట లేదా అెంతకెంటే ఎకుు వ BMDల్ల విఫలమైనపుా డు లేదా పనిచేయకపోయినపుా డు, అవసర్మైన పర్నకరాలను భ్కరీ త 

చేయడానికి ROV వెెంటనే ప్పప్కియలను ప్ార్ెంభిసుతెంద. ఆ కరినెంలో అెందుబ్యటులో ఉని  పనిచేసుతని  యూనిటుు, రమర్ధా  

అవసరాల్ల మర్నయు పనిచేయకపోవడెం యొకు  తీప్వత దాా రా భరీ్త ప్పప్కియకు ప్ాధానా త ఇవా బడుతెంద. మదతి ఆపరేష్న్ 

నిష్ా తిత ప్పతి ఆరు (6) ఓటు కేెంప్ద సమూహాలకు మూడు (3) ప్ూప్లకు ఒక (1) మదతి సైట. 

 

ప్పతి ఓట సెెంటరోు లభిెంచే అదనపు ప్ాపా త రవలోు  కరబ ్సైడ ఓటెంగ మర్నయు ఓట సెెంటరోు ప్పప్కియలో అెందరు ఓటరు 

అవసరాలను అెంచనా వేయడానికి మర్నయు నికరేశిెంచడానికి శక్షణ పెందన ప్లటర్ ును కలిగి ఉెండటెం వెంటవి ఉెంటాయి. 

భాషా సహాయౌం 

ప్పతి ఓటు కేెంప్దానికి అవసర్మైన అనిి  భాష్లలో కొనిి  ర్కాల భాషా సహాయానిి  అెందెంచడెం ROV లక్షా ెం15. Santa Clara 

కెంటీ కోసెం, ఈ భాష్లలో కిెందవి ఉనిా యి: 

- ఇెంకల ుష 

- చైనీస 

- రా నిష 

- టాగలాగ 

- వియతి మీస 

- హెందీ 

- జపనీస 

- ఖి్మ ర 

- కొర్నయన్ 

- గుజరాతీ 

- నేాలీ 

- పెంజాబీ 

- తమిళెం 

- తెల్లగు 

 

ఒక నిర్నషి్ట సెంఘెం అవసరాలను బటట, ఏ కమాూ నిటలోవైనా ప్పమఖ్ భాష్లను మాటాు డగల దా భాషా స్థబబ ెందని 

నియమిెంచడానికి ROV ప్పయతిి స్తెంద. నిర్నషి్ట భాషా అవసరాల్ల అవసర్మయా్య  ప్ాెంతాల్ల గుర్నతెంచబడతాయి, అయిత్య, దా భాషా 

స్థబబ ెంద అెందుబ్యటులో లేకపత్య, ఓట సెెంటర స్థబబ ెంద ROVని సెంప్పదెంచ్చ ఓటరును దా భాషా కారాా లయ స్థబబ ెందకి లేదా 

కెంటీ ఫోన్ అనువ్యద రవకు అనుసెంధానిరత రు. 

ఓటరు డేటాబేస నుెండ మాా ిెంగ మర్నయు భాషా డేటాతో కలిి, ROV వ్యరు దా భాషా స్థబబ ెందని కరినాలోు  ఉెంచడానిి  లక్షా ెంగా 

చేసుకోగల్లగుతారు, అకు డ వ్యరు సమాజానికి అతా ెంత సమర్ధవెంతెంగా రవ చేరత రు. ప్పతి భాష్కు తగిన దా భాషా ఎనిి కల 

అధికారుల్ల లేనటుయిత్య, కొనిి  భాషా సెంఘాలలో ఉని  ఓటు కేెంప్దాలకు దా భాషా కారాా లయ అధికారులను నియమిెంచడానిి  

లక్షా ెంగా చేసుకోవడెం జరుగుతెంద. 

అధికార్నక బా్య లెటుు, CVR మర్నయు తాతాు లిక కవరుు సమాఖ్ా  ఆదేశత భాష్లైన ఇెంల ుష, చైనీస, రా నిష, టాగలాగ, వియతిా మీస 

మర్నయు హెందీ, ఖైమర, కొర్నయన్ మర్నయు జపనీస భాష్లలో తయారు చేయబడతాయి. EC 14201 ప్పకార్ెం రాస్ట్ష్ట ఆదేశత 

భాష్లైన గుజరాతీ, నేాలీ, పెంజాబీ, తమిళెం మర్నయు తెల్లగు భాష్లలో లక్షా  ప్ాెంగణాల కోసెం ఫేస్థమైల బా్య లెట్ల్ల తయారు 

చేయబడతాయి. మొతతెం పధాి ల్లగు భాష్లలో ఓట సెెంటర సెంకేతాల్ల అెందెంచబడాు యి. ఓటరుు ఓటు వేరటపుా డు, నమూనా 

బా్య లెట్ను, నమూనా ఓటుకు సూచనగా ఉపయోగిెంచవచుు . Santa Clara కెంటీ ఓటర్ ు ర్నజరట ర, లక్షా ెంగా ఉని  ఓట సెెంటర్ ు 

కోసెం ప్పతిరూప బా్య లెట్ను 2021లో చేర్ు బడన ఐదు రాస్ట్ష్ట-ఆదేశత భాష్లైన గుజరాతీ, నేాలీ, పెంజాబీ, తమిళెం మర్నయు 

 
15 ఎనిి కల కోడ $12303 



 

తెల్లగు భాష్లలో స్థదధెం చేసుతెంద. నియమిెంచబడన ఓటు కేెంప్దాలోుని ఓటర్ ుకు, స్ట్ైవేట బా్య లెట వేరటపుా డు 

ఉపయోగిెంచేెందుకు వీల్లగా నమూనా బా్య లెట కాపీల్ల అెందుబ్యటులో ఉెంటాయి. నమూనా బా్య లెటుు రధార్ణ బా్య లెట నుెండ 

భిని ెంగా ఉెండాలి మర్నయు ఓటరుు నమూనా కాపీ  ఓటు వేయడానికి ప్పయతిి ెంచకుెండా నిరోధిెంచాలి. ఓటరు 

అభా్ ర్నెించ్చనపాు డు బా్య లెటు యొకు  నకిలీ కాపీల్ల ఉనిా యని మర్నయు నమూనా బా్య లెట్ను ఎలా అెందెంచాలో ఓటర్ ుకు 

తెలియజేర ఉదిేశ్ా ెంతో ఓటు కేెంప్దెం కార్ని కులకు శక్షణ ఇవా బడుతెంద. లక్షా ెంగా ఉని  అనిి  ఓట సెెంటర్ ులోని లక్షా  

ప్ాెంగణాల కోసెం బా్య లెట యొకు  ప్పతిరూప కాపీల ఉనికి గుర్నెంచ్చ ఓటర్ ుకు తెలియజేసూత  కెంటీ రవల్ల అెందెంచే మొతతెం 14 

భాష్లోు  (ఇెంకల ుష, చైనీస, రా నిష, టాగలాగ, వియతిా మీస, ఖైమర, కొర్నయన్, హెందీ, జపనీస, గుజరాతీ, నేాలీ, పెంజాబీ, తమిళెం 

మర్నయు తెల్లగు) సెంకేతాల్ల ఇ-పోల్బు్స ్ దకగరొ్ పోకసట్ చేయబడతాయి. 

అనిి  కెంటీ ఓటరు సమాచార్ గైడ్లలో నమూనా బా్య లెట దర్ఖాసుత ఉెంటుెంద. మర్నయు ఎనిి కల్ కోడ § 14201 ప్పకార్ెం ఓటర్ ు 

అభా్ ర్ ధన మేర్కు ఓటు కేెంప్దాలలో నమూనా బ్యా లెటుు అెందుబ్యటులో ఉనిా యని తెలియpsర న్నటీసు 14 భాష్లలో ఓటర్ ుకు 

అెందుబ్యటులో ఉెంటుెంద. ఓటర్ ుకు నమూనా బా్య లెట కాపీల్ల అెందుబ్యటులో ఉని  ఓట సెెంటర్ ును గుర్నతెంచే జాబితా ఎనిి కలకు 

కనీసెం 14 రోజుల మెందు కెంటీ వెబ్సైట్లో ప్పచుర్నెంచబడుతెంద. 

నిర్నషి్ట దా భాషా కార్ని కుడు అెందుబ్యటులో లేనపుా డు, ఓటు కేెంప్దెం స్థబబ ెంద ROV కారాా లయానికి కాల చేస్థ, మా దా భాషా 

స్థబబ ెందతో మాటాు డవచుు . అదనెంగా, కెంటీ ఫోన్ అనువ్యద రవ దాా రా మేమ సీా కర్నెంచే ఎదైనా భాషా అభా్ ర్ ధనను కూడా 

తీర్ు వచుు . 

అనిి  ఓటెంగ రమప్గి ఐదు సమాఖ్ా  ఆదేశత భాష్లలో మప్దత మాధా మెంలో, అలాగ్వ ఎలస్ట్కాటని్్గా (కెంటీ ఓటర ఇనఫ రేి ష్న్ గైడ 

(CVIG) కలిగిన టాకబెుట), తయారు చేయబడతాయి. భాషా సహాయెం లభా్ తను గమనిసూత  అనిి  ఓట సెెంటర్ ులో సెంకేతాల్ల పోసట 

చేయబడతాయి. 



 

ఓటు కేౌండ్రరౌం నియామక్ పరిశీలన 

బ్యయ లెట్ డ్రావ్-ఆఫ లొకేషన్్  విభాగెంలో చెిా నటుుగా రాస్ట్ష్ట కార్ా దర్నశ  ఆదేశెంచ్చన అదే 14 ప్పమాణాలను ROV ఉపయోగిసుతెంద. 

అెందుబ్యటులో ఉని  అనేక వనరుల (ఉదా. అమెర్నకన్ కమాూ నిటీ సరేా , ROV ఓటర డేటాబేస, VTA బస కసటప్ల్ల) నుెండ 

రకర్నెంచ్చన డేటాను ఈ ప్పమాణాలలో కొనిి ెంటని లెకిు ెంచడానికి ఉపయోగిరత రు. ఈ ప్పమాణాలలో ప్పజా ర్వ్యణా, ప్టాఫి్ విధానాల్ల, 

జనాభా కేెంప్దాల్ల, భాషా మైనార్నటీల్ల, వైకలా ెం, తకుు వ వ్యహన యాజమానా ెం, తకుు వ ఆదాయెం, తకుు వ ఓట-బై-మెయిల 

వినియోగెం మర్నయు తకుు వ ఓటరు నమోదు వెంటవి ఉెంటాయి. 

ఓటు కేెంప్దాల కోసెం వ్యెంఛనీయ కరినాలను నిర్ ణయిెంచడానికి ROVకి సహాయపడటానికి “డాటస ” అని ిల్లవబడే ఒక సైటెంగ 

రధనెం అభివృదధ చేయబడెంద. మోడల కెంటీని 0.5-మైళి  ప్గిడ్గా విభ్జికసుతెంద. ప్పతి ప్గిడ్కు ైన ప్ర్కు ని  ప్పతి ప్పమాణానికి 

ఒకట నుెండ ఐదు వర్కు స్ు రును రేట చేయబడుతెంద. చ్చవర్నలో మొతతెం స్ు రును పెందడానికి ప్పతి ఒకు  స్ు రు 

జోడెంచబడుతెంద. సెంభావా  ఓట సెెంటర మర్నయు బా్య లెట ప్డాప-బ్య్స  కరినాల్ల స్ు రు మాా ప ైన నమోదు చేయబడుతెంద. 

అధిక స్ు రు ప్గిడ్ కిెందకి వచేు  లేదా సమీపెంలో ఉని  కరినాలకు ప్ాధానా త ఇవా బడుతెంద ఎెందుకెంటే అవి అఎకుు వ 

ప్పమాణాలకు అనుగుణెంగా ఉెంటాయి. 

ఈ ప్పప్కియలో ప్పజల్ నుెండ్ ఇన్్పుట కూడా పర్నగణనలోకి తీసుకోబడుతెంద. చార్నప్తాతి కెంగా తకుు వ ఓటరు నమోదు మర్నయు 

ఓట- బై-మెయిల వినియోగెం గల కమాూ నిటీల రమీపా తకు ROV ప్ామఖ్ా తను ఇసుతెంద, అెందుకెంటే ఈ కమాూ నిటీల్ల 

ష్ర్తలతో కూడన ఓటరు నమోదు లేదా వా కి తగతెంగా ఓటు వేయడెం వెంట ఓట సెెంటర అెందెంచే రవలను ఉతతమెంగా 

ఉపయోగిెంచుకోగలవు. ఫైటెంగ ట్టల డెవలప్ి ెంట ప్ాసెస్లో ప్పజల్ల, ROV స్థబబ ెంద ఎెంచుకుని  ప్పమాణాలకు అధిక 

ప్ామఖ్ా త ఇవా బడుతెంద. లభా్ త, ధర్, పర్నమాణెం, గద ఆకార్ెం మర్నయు ార్ను ెంగ్ ప్ాపా త వెంట ఇతర్ ప్పమాణాల్ల ఒకొు కు  

సెందరాా నికి విడ విడగా యూలాా ెంకనెం చేయబడతాయి. ప్పజల్ల్ ఓటు్ కేెంప్ద్ కరినాలకు్ సెంబెంధిెంచ్చన్ సూచనలను్ ROVకి్

voterschoice@rov.sccgov.org్లో్లేదా్(408)్299-POLL (7655)కు్కాల్చేయడెం్దాా రా్సమర్నా ెంచవచుు . 

అధిక రెంప్దత ఉని  ప్ాెంతాల్ల, చార్నప్తాతి కెంగా ఓటరుు తకుు వగా వచేు  ప్ాెంతాల్ల మర్నయు నిమి  వరొాల్లని  ప్ాెంతాలలో 

తగిన కవరేజీని నిరాధ ర్నెంచడానికి ROV పనిచేస్థెంద. అదనెంగా, ఓటరు, విధిగా ఓటరు కేెంప్దానికి ప్పయాణెంచాలిస న దూరానిి , 

సమయానిి  పర్నమితెం చేయడానికి తోడా డేలా ఓటు కేెంప్దెం సర్నహదుిల్ల ఏరాా టు చేయబడాు యి. మొబైల ఓట సెెంటర్ ుకు 

బదుల్లగా, POS కమాూ నిటీకి మెరుగైన రవలెందెంచడానికి కనీస అవసరాలకు మిెంచ్చ అదనపు ఓట సెెంటర్ ును కలిగి ఉెండాలని 

మర్నయు ఈ ప్ాెంతాలనిి టనీ ఒకదానికొకట దకగరొ్గా ఉెంచాలని ROV యోచ్చస్తెంద. 

ఎనాి క్ల  అధికాలల కూలు  

ROV ఎనిి కల అధికారులను (ఎనిి కల కోడ దాా రా ఎనిి కల బోరుుల్ల 16 గా ిల్లవబడేవ్యర్నని) ఓట సెెంటర్ ుకు స్థబబ ెందగా 

సమకూర్ు డానికి నియమిసుతెంద. ఓటర్ ును ప్ాసెస చేయడానికి అవసర్మైన నైపుణాా లను గర్నష్టెంగా్ ప్ెంపెందెంచడానికి ఎనిి కల 

అధికారుల్ల వీలైననిి  వైవిధా పూర్నత వరొాల నుెండ వచ్చు న్ వ్యరుగా ఉెంటారు17. కసటమర రవలో అనుభ్వెం, దా భాషా రమకర్ ధా , 

వైవిధా ెం మర్నయు చేర్నకకు సునిి తతా ెం, నాయకతా  లక్షణాల్ల, రెంకేతిక రమరాధ ా ల్ల మర్నయు సమాజ భాగరా మా ెం పర్ విధి 

పటు ఆసకి త ఉనిా యని ఓట్ సెెంటర్ స్థబబ ెంద పరీక్షెంచబడతారు. వ్యర్నకి కొతత ఓట్ సెెంటర్ రెంకేతిక పర్నజాానెం, ఓటర్ ును ఎలా 

 
16 ఎనిి కల కోడ్ 64005 
17 ఎనిి కల కోడ్, డవిజన్్ 12, చాపటర్ 4 లోని ఆర్న టకల్ 1 
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ప్ాసెస్ చేయాలి మర్నయు ప్కడ్ కెంప్లల్ మేనేజ్ి ెంట్ మీద శక్షణ ఇరత రు. అదనపు వినియోగదారుల రవ శక్షణా అెంశాలలో 

సీనియరుు, వైకలా ెంగల ఓటర్ ుకు సౌలభా్ ెం, కల్లపుకొనిపోవడెం, సరైన మాట తీరు వెంటవి చేర్న ఉెంటాయి. ROV అర్ ుత మర్నయు 

కమాూ నిటీ అవసరాల ఆధార్ెంగా ఉతతమ అభ్ా రిులను ఎెంిక చేసుతెంద. 

ఎనిి కల అధికారుల కూరాు  అనేద కెంటీ అదనపు సహాయ ఉదాో గుల్ల, ఉపకార్ వేతన వ్యలెంటీర్ ు కలయికగా ఉెంటుెంద. లీడస  

మర్నయు్ కక ు్రు ్లను కెంటీ కార్ని కుల్లగా తీసుకుెంటారు మర్నయు ప్లటర్ను ఎకుు వగా కసెటటఫెండ కారి్న కుల్లగా తీసుకుెంటారు. అనిి  ఓట 

సెెంటర్ ులోని స్థబబ ెందకి వ్యర్న ాప్తకు సెంబెంధిెంచ్చ శక్షణ ఇవా బడుతెంద, వ్యరు ఒక రోజు (ఉపకార్ వేతన ఉదాో గుల్ల) నుెంచ్చ పల్ల 

రోజుల వర్కు లేదెంటే అనిి  ఎనిి కల రోజులలో పని చేరత రు. 

ఓట సెెంటర్ ు కోసెం స్థబబ ెందని నియమిెంచడెం అనేద ఓట సెెంటర పర్నమూణెం మర్నయు ఎనిి కల రోజుకు రమీపా తై ఆధార్పడ 

ఉెంటుెంద. ప్పతి ఓటు కేెంప్దెంలో ఆరుగురు (6) నుెంచ్చ పదహేను (15) ఎనిి కల అధికారుల్ల ఉెండాలని ప్పణాళిక. ఎనిి కల రోజు 

సమీిెంచే కొదీ ి ప్ద ి ఓటు కేెంప్దాలోు , ర్దీ ి సమయాలోు , రోజులోు  ఎకుు వ మెంద స్థబబ ెంద మొహర్నెంచబడతారు. కెంటీ భాషా 

అవసరాలకు తోడా డటానికి వీలైనెంత ఎకుు వ మెంద దా భాషా ఎనిి కల అధికారులను నియమిెంచే ప్పయతి ెం జరుగుతెంద. 

పోల్బుక్ (ఈ -పోల్బుక్ె ) 

ఎలస్ట్కేానిక్ పోల్ బుక్  

VCA ప్కిద మారాు లను సమకర్ ధవెంతెంగా అమల్ల చేయడానికి, ఓటు సెెంటర్ ులో ఈ- పోల్బు్స  ఉెంచబడతాయి18. ఓటు సెెంటరుు 

మర్నయు ROV ఎలక్షన్ ఇనఫ రేి ష్న్ మేనేజ్ి ెంట స్థసటమ్ (EMIS) మధా  సుర్క్షతమైన ఎలస్ట్కాటని్ కమాూ నికేష్న్్ను నిరాధ ర్నెంచడానికి 

ఉపయోగిెంచే ఎలస్ట్కాటని్ హారు్వేర మర్నయు రకఫట్వేర్ల కలయిక ఈ-పోల్బు్. ROV EIMS ఎపుా డు ఓట్కాల దాా రా రాస్ట్ష్ట కార్ా దర్నశ  

కారాా లయానికి సమాచారానిి  తెలియజేకసుతెంద. ఓట్కాల అనేద కేెంప్దీకృత రాస్ట్ష్టవా్య పత ఓటరు నమోదు డేటాబేస, ఇద కెంటీ 

ఎనిి కల నిర్ా హణ వా వసలి్ల మర్నయు దదుిబ్యటు మర్నయు పునరావ్యస శాఖ్, ప్పజారోగా  శాఖ్ మర్నయు మోటారు వ్యహనాల విభాగెం 

వెంట ఇతర్ రాస్ట్ష్ట వా వసలితో సమాచార్ెం పర్సా ర్ెం అెందెంచుకోవడెం మర్నయు సమాచారానిి  మార్నా డ చేసుతెంద. ఈ ప్కొతత VCA 

టకిా లజీ లాా ప్టాప లేదా టాకబెుట్లో పనిచేసుతెంద, కానీ అవి “కఠినమైనవి;్ అెంటే, ROV ఆమోదెంచ్చన ఇ-పోల్బు్ రకఫట్వేర 

మాప్తమే పర్నకర్ెంలో పనిచేయగలదు. 

ఈ-పోల్బు్స ్ ర్నజికసటర ు ఓటర్ ు ఎలస్ట్కాటని్ జాబితా (రోసటర ఇెండె్స ) ఉెంద, దానిని ఓటు కేెంప్దాలకు పెంిెంచ్చ, ఉపయోగిెంచుకోవచుు . 

రోసటర ఇెండె్స  ఎనిి కలలో ఓటు వేయడానికి అర్ ుత ఉని  అనిి  నమోదత ఓటర్ ు అధికార్నక జాబితా. డబుల ఓటెంగ్ను 

నిరోధిెంచడానికి బా్య లెట్ను సీా కర్నెంచడానికి మర్నయు ఓటరు చర్నప్తను నిజ సమయానికి సమీపెంలో కాా పు ర చేయటానికి ఓటరుకు 

గల అర్ ుతను ధృవీకర్నెంచడానికి ఇద ప్పధానెంగా ఉపయోగిెంచబడుతెంద. 

ఈ- పోల్బు్్ల్ల సుర్క్షతమైన లా్్ చేయబడన వ్యటర్ప్పూఫ్ కేస్లో నిరా్ హెంచబడతాయి, సుర్క్షతమైన దా తీయ లా్్ కేజ్్ లోపల 

కఠినమైన లా్్తో, రోజువ్యర్న నిలా  కోసెం స్థబబ ెందకి కీ యాక్సస స్తో ఉెంచబడతాయి. ఆపరేటెంగ్ సమయెంలో, ఈ యూనిటులో నిలా  

చేయబడన డేటా నిర్ెంతర్ెం నవీకర్నెంచబడుతెంద. సుర్క్షత కకుడ్ సర్ా ర్కు సుర్క్షత కనెక్షన్్ను ఉపయోగిెంచ్చ అధికార్ెం కలిగిన 
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వినియోగదారులను మాప్తమే లాగిన్్ చేయడానికి అనుమతిెంచే వినియోగదారు ప్ాపా తతో ఈ-పోల్బు్్ల్ల ప్పోప్గామ్్ చేయబడతాయి. 

ఈ కకుడ్ సర్ా ర్ ఓటరు డేటాకు ఏదైనా నవీకర్ణలను ప్పరర్ెం చేయడానికి డేటాబేస్ మర్నయు ROV ఎనిి కల సమాచార్ నిర్ా హణ 

వా వసకిు కనెక్షన్్ను నిరా్ హసుతెంద. ఈ-పోల్బు్స ్లో ఓటరు డేటా భ్ప్దత గుర్నెంచ్చన మర్నెంత సమాచారానిి  పార్్ట 2: ఓటల విరయ  

మరియు ఔడ్రటీచ లోని ఓటౌంగ్  సకూయ రిటీ విభాగెంలో చూడవచుు . 

ప్లరు, చ్చరునామా, పుటటన త్యదీ, ఇష్టపడే భాష్, ాకరీ ట ప్ాధానా త, ఆవర్ణ మర్నయు మెయిల-దాా రా-ఓటు కస్థతిితో సహా ఓటరు 

నమోదు డేటాను ధృవీకర్నెంచడానికి ఈ-పోల్బు్్ల్ల ఉపయోగిెంచబడతాయి. ఇెంకా, ఈ-పోల్బు్్ల్ల ఈ ప్కిెంద ఓటరు 

సమాచారానిి  ఎపుా డ్య నిలా  చేయవు: స్ట్డ్వవిెంగ లైసెన్స  నెంబర లేదా స్ష్ల సెకాూ ర్నటీ నెంబర్కు ఏదైనా సూచన వెంటవి. 

ఈ- పోల్బు్్ల్ల నిజ-సమయ శోధన మర్నయు ఓటరు కస్థతిి సమాచారానిి  అెందరత యి; మఖ్ా ెంగా, ఓటరుు మర్నయు ROV 

ఎనిి కల అధికారులకు మెరుగైన ఓటెంగ అనుభ్వ్యనిి  అెందరత యి. 

ఔడ్రటీచ 

డ్రపజా సౌండ్రపదౌంపులు 

కాలిఫోర్ని యా ఎలక్షన్స  కోడ ప్పకార్ెం, ఎనిి కల పర్నాలన ప్పణాళిక ప్పప్కియలో సమప్గెంగా ాలొ్గనే ప్పయతి ెంలో ROV 

నిర్ెంతర్ెం EAPకి ప్పతి నవీకర్ణ కోసెం ప్పజల నుెండ ఇనుా ట కోరుతెంద. ఎనిి కల కోడ ప్పకార్ెం, EAPని సవర్నెంచడానికి 

ROV ప్పతి నాల్లగు సెంవతస రాలకొకరర్న ప్పజా సమావేశాలను నిరా్ హసుతెంద. 

EAP సమావేశాలలో, లక్షా ెంగా ఉని  విష్యాల్ల:  

• అ సెంభావా  ఓటు కేెంప్దెం కరినాల్ల 

• సెంభావా  బ్యా లెట ప్డాప-ఆఫ కరటనాల్ల 

• వివిధ భాషా ప్ాపా త అవసరాల్ల 

• వివిధ ఓటరు ప్ాపా త అవసరాల్ల 

• మీడయా మర్నయు కార్ా ప్కమాల దాా రా సెంఘానికి విసతర్నెంచడెం 

 

డ్రపజల కోసౌం సూచనలు 

రెండు న్నటీసుల్ల రెండు ప్పతా క్ష మెయిలరుు దాా రా, ఓటర్ ుెందర్నకీ మెయిల-దాా రా-ఓటు బా్య లెట అెందుతెందని ప్పజలకు 

తెలియజేయబడుతెంద. న్నటీసుల్ల ఓటర్ ుకు అనిి  మెయిల బా్య లెట ఎనిి కల్ల నిరా్ హెంచబడుతనిా యని 

తెలియజేరత యి మర్నయు ఓటరుు తమ బా్య లెట్ను మూడు మారొాలోు : మెయిల దాా రా (తాలా చెలిుెంచ్చనద),ఏదైనా బా్య లెట 

ప్డాప-ఆఫ ప్పదేశ్ెంలో లేదా ఏదైనా ఓటు కెంటీ కేెంప్దెంలో వేయవచుు . ఓటకర్ ు సెెంటరుు మర్నయు బా్య లెట ప్డాప-ఆఫ 

కరినాలను తెర్నచే కరినాల్ల, గెంటలను ఓటరుు యాక్సస స చేయగల లిెం్్తో ాటు, సౌలభ్ా కర్మైన ఫారాి ట్లో మెయిల-దాా రా-

ఓటును అభా్ ర్న ధెంచడానికి గడువు కూడా ఇెంకల ుష కానీ ఎనిమిద బ్యష్లలో ఒక భాష్లోని ఈ న్నటీసులలో ఉెంటాయి. ప్పతా క్ష 

మెయిలర్ులో అెందెంచ్చన అదనపు సమాచార్ెం: మఖా్ మైన ఓట సెెంటర సమాచార్ెం మర్నయు కెంటీ మర్నయు రాస్ట్ష్ట ఓటరు 



 

సమాచార్ గైడ వివరాల్ల. న్నటసుల్ల ఓటర్ ుకు ROV వెబ్సైట, ఫోన్ నెంబరుు, (8666) 430-VOTE నుెంచ్చ సహాయెం కోర్డానికి 

లల ప్ఫీ హాట్లైన్ లిెం్్ను కూడా అెందరత యి. 

మొదట ప్పతా క్ష మెయిలర ఎనిి కలకు సుమారు 90 రోజుల మెందు మెయిల చేయబడుతెంద మర్నయు తరువ్యత సెట 

ఎనిి కలకు సుమారు 29 రోజుల మెందు మెయిల చేయబడుతెంద. ROVకి సెంబెంధిెంచ్చన అనిి  కపుకబిు్  న్నటీసుల్ల మర్నయు 

సమాచార్ెం ROV వెబ్సైట్  యాక్సస స చేసుకునే ఫారేి ట్లో పోసట చేయబడుతెంద. 

 

లౌంగా్వ జ్ యాక్స్ సిబిలిటీ మరియు ఓటౌంగ్ యాక్స్ సిబిలిటీ అడా్వ జరీ క్మిటీలు 

Santa Clara కెంటీ ఓటర్ ు ర్నజిస్ట్రట ర (ROV) అెంతర్తొ ప్పప్కియ అభివృకదధ, వ్యటాదారు మర్నయు పకబిు్  ఇనుా ట సమనా య ప్పప్కియ 

దాా రా మర్నయు ఓటరస  ఛాయస యాక్ట (VCA)ను సీా కర్నెంచ్చన కెంటీల నుెండ వచ్చు న అభిప్ాయాల దాా రా రెండు సలహా 

కమిటీలను ఏరాా టు చేస్థెంద. మొదట కమిటీ లాెంగా్వ జ్ యాక్సస స్థబిలిటీ ఎడా్వ జరీ కమిటీ (LAAC), ఇద ఓటు కేెంప్దెం మోడల 

ప్పధానెంగా ఇెంకల ుష కాకుెండా వేరే భాష్ మాటాు డే ఓటర్ ుకు మెరుగైన రవలెందెంచే మారొాలై మైనార్నటీ భాషా వరొాల నుెండ 

ఇనుా ట్ను కోరుతెంద. రెండవ కమిటీ ఓటెంగ యాక్సస స్థబిలిటీ అడా్వ జరీ కమిటీ(LAAC), ఇద ఓటరుు వ్యర్న ఓటెంగ అవసరాల్ల 

మర్నయు ఆెందోళనలను పర్నష్ు ర్నెంచడానికి, సీనియరుు లేదా వైకలాా ల్లని  ఓటర్ ు వెంట వ్యర్న సౌలభ్ా తా సమసా లను గుర్నెంచ్చ ఓటర్ ు 

ఇనుా కటును కోరుతెంద. ఈ కమిటీలకు సభ్ా తా ెం లాభాప్లక్షలేని మర్నయు కమాూ నిటీ-ఆధార్నత సెంసలి నుెండ Santa Clara కెంటీ 

మనిస్థాలిటీల వర్కు వివిధ పర్నచయాల నెట్వర్ను ెంగ మర్నయు సహకార్ెం దాా రా ాకలొ్గనేదగా ఉెంటుెంద. అనిి  LAAC మర్నయు 

VAAC సమావేశాల జాబితాను, వ్యట అజ్ెండా మర్నయు నిమిషాలతో ాటు, ROV వెబ్సైట్లో www.sccvote.org/voterschoice వద ి

పోసట చేస్థ, నిరా్ హరత రు.

http://www.sccvote.org/voterschoice


 

ార్ ే2 – ఓటర్  ఎడ్యయ కేషన్ మరియు ఔడ్రటీచ  ప్ల న న్ 

VCAను అమల్ల చేర ఏ కెంటీ అయినా ఓటరస  ఛాయస యా్ ట్ (VCA), VCA నిబెంధనల గుర్నెంచ్చ ఓటర్ ుకు తెలియజేర ఓటరు విదా  

మర్నయు ఔప్టీచ్ ప్పణాళికను కూడా అమల్ల చేసుతెంద. మర్నెంత ప్పత్యా కెంగా, ఈ చటటెం ప్ాథమికెంగా ఇెంకల ుష్ కాకుెండా ఇతర్ భాష్్

మాటాు డే ఓటర్ ుకు, అలాగ్వ వైకలా ెం ఉని  ఓటరుు, అెందుబ్యటులో ఉని  రవలై కమాూ నిటీలకు అవగాహన కలిా ెంచడానికి కూడా 

లక్షత ఔట్రీచ్్ను ఆదేశసుతెంద. 

Santa Clara కంటీ ఓటర్ట రిజిసా్్ట్ ర్ట (ROV)క ఇప్ప టకే ఔటీీచ్ బ ందం మరియు కారా కరమాన్ని  కల్సగి ఉంది మరియు కమ్యా న్నటీ ఉన్నకిన్న 

కొనరగిెంచడానికి, అలాగ్వ ఓటరు నమోదు రవలను మర్నయు రధార్ణ ఓటరు విదా ను అెందెంచడానికి ఏడాద పడవునా అనేక 

కార్ా ప్కమాలకు హాజర్వుతారు. EAP ఈ ఓటర్ ఎడాు కేష్న్్ అెండ్ ఔప్టీచ్్ సెక్షన్్, ROV వ్యర్న ప్పసుతత ఔప్టీచ్్ విధానాలను అలా 

ఉపయోగిెంచుకోగలదనే దానికి, VCA గుర్నెంచ్చ ప్పజలకు అవగాహన కలిా ెంచడెం కొర్కు కమాూ నిటీలను చేరుకోవడానికి కొతత మాకరొాలను 

జోడసుతెంద. కమాూ నిటీ భాగరా మాా నిి  ప్ెంచడెం, పర్ భాగరా మా  అవకాశాలను విసతర్నెంచడెం మర్నయు ఓటు కేెంప్దెం మోడల్లో 

ఓటరు అనుభ్వ్యనిి  మెరుగుపర్చడెం అనే లక్షా ెంతో ఔప్టీచ్్ కార్ా కలాాల్ల రూపెందెంచబడతాయి. 

సక్షన్ 1: ఓటల కాౌంటాక్ట్ – జనరల్ 

గతంలో ROV హాజరైన మరియు న్నరవహంచిన ఈవంట్్లక అదనంగా, కంటీ డెమోగార ఫిక్్లను స్ట్ధ్ా మైెనంత వరక్ కవర్ట్ 

చేయడానికి మర్నెంత ఓటర్ ఎడాు కేష్న్్ మర్నయు ఔప్టీచ్్ కా ు న్్ చేయబడెంద. చార్నప్తాతి కెంగా తకుు వ జనాభా ఉని  సెంఘాలను 

చేరుకోవడానికి ప్పణాళికల్ల ఉనిా యి. 

ROV చేసే కమ్యా న్నటీలోో కొన్ని  స్వన్నయర్ట్ కమ్యా న్నటీలు, జాతి/భాషా కమ్యా న్నటీలు, యూత్ కమ్యా న్నటీలు, విదాా రిి సంఘాలు, న్నమి  

కమాూ నిటీల్ల, మర్నయు పరుగు ప్ూపులను కలిగి ఉెంటాయి. ROV తమ కమాూ నిటీలకు అెందెంచే పని మర్నయు ROV ఔప్టీచ్్ టీమ్్ 

ఏ్ విధెంగా ాకలొ్గనగలదో తెల్లసుకోవడెం కొర్కు 100కు ైగా కమాూ నిటీ ఆధార్నత ఆర్వొైజేష్నును (CBOs) నిమగి ెం చేయాలని కూడా 

ROV కా ు న్్ చేస్తెంద. విజయవెంతమైన ఓటరు విదాా  కార్ా ప్కమానిి  నిరాధ ర్నెంచడానికి CBOs మర్నయు అనిి  వరొాలతో కలిస్థ 

పనిచేయడమే లక్షా ెం.  

మీడ్మయా వాడక్ౌం 

ఓట్ సెెంటర్ మోడల్, ఓట్-బై-మెయిల ప్పప్కియ, ప్ార్ెంభ్ ఓటెంగ్ ఎెంికల్ల మర్నయు లక్షా ెంగా ఉని  మీడయా ప్పచార్ెంలో ఓట్ 

సెెంటరోు పనిచేర అవకాశాల గుర్నెంచ్చ ROV సమాచారానిి  అెందసుతెంద. మీడయా సెంసలికు ఈ కిెంద అవకాశాల్ల ఉనిా యి, కానీ 

వ్యటకి మాప్తమే పర్నమితెం కాలేదు: 

1. కరినిక టలివిజన్్ మర్నయు కమాూ నిటీ కేబుల్ కరటష్నుు 

a. కాెంకాసట 

b. యూనివిజన్్ 

c. టలియుెండో 

d. నమరత టీవి 



 

e. ప్కాస్థెంగ్ టీవి  

2. వ్యకరాతపప్తికల్ల (ప్ాెంతీయ మర్నయు రమాజిక) 

a. ద్మెరుు ా రీ న్యా స  

b. మెప్ల  

c. మోకరొాన్ హల టైమ్స   

d. గిల్రాయ్ డరా చ్  

e. ఎల అకబజరేా డర  

f. ఎపో్ టైమ్స   

g. ఇెండయా వెసట  

h. కొర్నయా టైమ్స   

i. నిచ్చ బై్వీకకీ ు  

j. ఫిలిపీా న్ న్యా స  

k. శాన్ జోస సకరటట రా కర్ టన్ డెయిలీ  

l. Santa Clara యూనివర్నస టీ న్యా స ప్లపర  

m. కరటన్్ఫోర ు్ డెయిలీ  

n. వియతిా ెం డెయిలీ  

o. వకర ు ్ జర్ి ల  

p. ఎన్ & ఆర  

q. చైనా ప్ప్స  

r. జ్వీకకీ ు  

s. రా ట లైట  

t. బేసా్  మాా గజీన్  

u. డెయిలీ పోసట  

v. ఇెండయా కరెంట  

3. రేడయో 

a. KBAY/KEZR  

b. KFOX  

c. KRTY/KLIV  

d. సౌెండ ఆఫ హోప  

e. స్థెంగ టావ్  

f. యూనివిజన్  

g. వియెన్ థావ్  

h. సెలీనా రోప్డగెజ్  

i. చైనా ప్ప్స  



 

j. రేడయో జిెందల  

4. ROV మర్నయు కెంటీ కోసెం స్ష్ల మీడయా మర్నయు వెబ్సైట ఉపయోగెం 

a. ROV Facebook ప్లజీ: https://www.facebook.com/sccvote  

b. కెంటీ Facebook ప్లజీ: https://www.facebook.com/county.of.santa.clara  

c. ROV Twitter: https://twitter.com/sccvote  

d. కెంటీ Twitter: https://twitter.com/SCCgov  

e. ROV Instagram: www.instagram.com/sccvote 

f. Nextdoor యాప: (కమాూ నికేష్న్ మర్నయు మీడయా Santa Clara కెంటీ కోసెం శోధిెంచెండ)  

g. కెంటీ నా్య స లెటర చెందా జాబితాల్ల  

5. ROV YouTube: https://www.youtube.com/sccvote  

6. వేలీ ప్టాన్ె ్పోకరే టష్న్ అథార్నటీ బసుస లో పకబిు్  ప్టానిస ట మెరజిెంగ  

7. కమాూ నిటీ భాగరా మల్ల, వికలాెంగుల రనుకూల విధానాలను కోరే సెంకసలి్ల, ఎనుి కోబడన అధికారుు, ప్పత్యా కమైన జికలాు ల్ల, 

ాఠశాల జికలాు ల్ల, కమాూ నిటీ-ఆధార్నత సెంకసలి్ల మర్నయు విశాా స- ఆధార్నత సెంకసలి్ల వెంట సమూహాలతో మెటీర్నయలస ్ను 

పెంచుకోవడెం  

8. అెందుబ్యటులో ఉని  అవుట్లెట్లో ప్పకటనల ప్పచారానికి అనుబెంధెంగా, పూకర్నతగా పనిచేయడానికి పకబిు్  సరాీ స 

అనౌన్స ్మెెంటస ్ (PSAs) ఉపయోగిెంచబడతాయి. ఈ PSAల్ల VCA గుర్నెంచ్చన స్ట్ధారణకర్ ణ సమాచార్ెం, VCA గుర్నెంచ్చన భాషా-నికర్నకిష్ట 

సమాచార్ెం మర్నయు లల ఫ్రర  లెంగా్వ జ్ అస్థసటన్స ్్  హాటటున్ మర్నయు ఓట సెెంటర్లోని సౌలభ్ా పర్మైన ఎెంికల్ల మర్నయు 

ర్నమోట్గా యాక్సస స చేయగల ఓట-బై-మెయిల్తో కూడన అెంశాలను కవర చేకసుతెంద.  

రాబోయ్య ప్పతి ఎనిి  గుర్నెంచ్చ ఓటర్కు తెలియజేయడానికి ROV యాక్సస స చేయగల ఫారాి ట్లో విసతృతెంగా పెంిణీ చేయబడే 

ఆడయో మర్నయు విజువల మీడయాను కూడా ఉపయోగకసుతెంద. వికలాెంగులైన ఓటకరుు, చెవిటవ్యరు లేదా బర హ్మ జెమడు్ ఉని వారు, 

మర్నయు అెంధుల్ల లేదా దృకష్టట లోపెం ఉని  ఓటకర్ ుతో సహా అనిి  కెంటీ ఓటకర్ ును చేరుకోవడమే లక్షా ెం. 

క్మ్యయ నిటీ ఉనికి డ్రపణాళిక్ మరియు ఓటరన విరయ  మెటీరియల్్  

ROV రధార్ణెంగా ఏడాద పడవునా వెంద కమాూ నిటీ ఈవెెంట్లలో ాకలొ్గెంటుెంద మర్నయు రాబోయ్య మారుా ల గుర్నెంచ్చ వ్యర్న 

కమాా నిటీలకు ఉతతమెంగా్ ఎలా తెలియజేయాలి మర్నయు ఓటరుు ాకలొ్గనడెం ఎలా అనే దానిై CBOలతో చురుకుగా పనిచేకసుతెంద. 

ఓటర్ ు విదా ను సులతర్ెం చేయడానికి బోధనా రమప్గి మర్నయు స్థబబ ెందని అెందుబ్యటులో ఉెంచుతనిా రు. కమాూ నిటీ ఔట్రీచ్ 

ప్పణాళిక గుర్నెంచ్చ మర్ననిి  వివరాలను అనుబంధ్ం Bలో చూడవచుు . 

డ్వరెప్లక్ ే మెయిలర్ లు 

రాబోయ్య ఎనిి కల గుర్నెంచ్చ ఓటర్కు తెలియజేయడానికి మర్నయు లల ప్ఫీ ఓటర అస్థసటన్స  హాట్లైన్ (866) 430-VOTEను 

ప్పోతస హెంచడానికి ROV Santa Clara కెంటీలోని ప్పతి నమోదత ఓటర్ ును రెండు (2) ప్పత్యా క మెయిలిెంగ్తో సెంప్పదకసుతెంద. 

మెయిలిెంగ్ల్ల ఓటర్కు కొతత ఎనిి కల నమూనా, రాబోయ్య ఎనిి కల్ల, ఈ మారాు ల గుర్నెంచ్చ మర్నెంత సమాచార్ెం పందగల సమాచార్ెం 

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


 

మర్నయు ఓటర సంటరోు మర్నయు బా్య లెట ప్డాప-ఆఫ కరినాల్ల తెర్నచ్చ ఉెండే త్యదీల్ల, కరినాల్ల మర్నయు గెంటలను ఓటకరుు యాక్సస స 

చేయగల లిెం్్ను అెందకసుతెంద. ఇెంకల ుష కాకుెండా వేరే భాషా ప్ాధానా తను ఎెంచుకుని  నమోదత ఓటర్కు పెంిణీ చేయబడే ప్పతి 

మెయిలర ఓటర్ భాషా ప్ాధానా తను బటట 13 l భాష్లోకి అనువదెంచబడుతెంద. 

ఓటర్ ఎడ్యయ యకేషన్ రిసోర్ె స్ ఆన్ ROV వెబ సైట్ 

ఓటర ఛాయిస యా్ ట సమాచార్ెంతో సహా అనిి  ROV ఔట్రీచ్ ఓటర ఎడాు కేష్న్ మెటీర్నయలస  ROV వెబ్సైట్లో ఎలస్ట్కాటని్ 

ఫారేి ట్లో అెందుబ్యటులో ఉెంచబడతాయి. ROV వెబ్సైట కిెంద సమాచారానిి  కలిగి ఉెంటుెంద: 

• VCA గుర్నెంచ్చ రధార్ణ సమాచార్ెం 

• ఓటు సెెంటర మర్నయు బా్య లెట ప్డాప బ్య్స  కరినాల్ల మర్నయు గెంటల్ల 

• ROV లల ప్ఫీ ఓటర్ ు హాట్లైన్ సహాయెం 

• EAP డాకాు మెెంట 

• VCA ప్పచార్ మెటీర్నయల 

• VCA ఎడాు కేష్నల వీడయోల్ల మర్నయు ప్ప్జెంటేష్న్్ల్ల 

• ఔట్రీచ్ మర్నయు వరు ్షాప షెడా్య లస  

• ప్పతి ఓట సెెంటర్లో వా కకి తగత భాషా సహాయెం లభా్ త 

 

సక్షన్ 2: ఓటరన కాౌంటాప్లక్ ే - లగా్వ జ్ మైనారిటీ క్మ్యయ నిటీలు  

ఓట సెెంటర నమూనా ప్ాథమికెంగా ఇెంకల ుష కాకుెండా ఇతర్ భాష్్ మాటాు డే ఓటర్కు మెరుగైన సేవలందించగల మారొాలై మెనార్నటీ భాషా 

కమాూ నిటీల నుెంచ్చ ఇన్్పుట కోర్డెం కొర్కు ర్నజిస్ట్రట ర ఆఫ ఓటరస  (ROV) లాెంగా్వ జ్ యాక్సస స్థబిలిటీ అడా్వ జరీ కమిటీ (LAAC)ని ఏరాా టు 

చేస్థెంద. ఈ కమిటీ ఓట సెెంటర కరినాల్ల, అలగ్వ అెందెంచబడే లేదా అెందెంచాలిస న ఏవైనా లక్షణాల్ల మర్నయు రవల వెంట వివిధ 

అెంశాలై అభిప్ాయానిి  అెందకసుతెంద. సెంఘెం నుెండ వినడానికి ఈ కమిటీ ప్కమెం తపా కుెండా కల్లకసుతెంద.  

భాషాపరౌంగా మైనారిటీ వప్లరాాలను గుప్లరితౌంచడౌం 

Santa Clara కెంటీలోని నమోదత ఓటర నుెండ ఇష్టపడే భాషా అభ్ా కర్నిల ఆధార్ెంగా భాషా మైనార్నటీ వకరొాలను గుకర్న తెంచవచుు . ఈ 

సమాచారానిి  ఉపయోగిెంచ్చ, జనాభా లెకు ల సమాచార్ెం మర్నయు బహర్ెంగెంగా లభిెంచే ఇతర్ జనాభా సమాచార్ెంతో కలిి, ROV 

ప్పధాన భాషా పార ంతాలను మాా ప చేకసుతెంద. ప్పణాళికాబదధమైన ఓటర్ ు విదా  మర్నయు ఔట్రీచ్్లో భాగెంగా ఈ ప్పదేశాలను లక్షా ెంగా 

చేసుకోవడానికి ఔట్రీచ్ సని కదధమవుతెంద. ROV వివిధ భాషా మైనార్నటీ వకరొాల నుెండ, హాజరు కావడానికి ఉపయోగపడే ఇతర్ ఔప్టీచ్ 

మర్నయు కమాూ నిటీ ఈవెెంట్ను గుకర్న తెంచడానికి ఇన్్పుట కోసెం ప్పయతిి ెంసుతెంద.  

రవలు పౌందే భాషా మైనారిటీ సౌంఘాలు  

ROV ఇెంకల ుషుతో సహా పధాి ల్లగు (14) భాష్లలో రవలను అెందకసుతెంద. ఐదు భాష్ల్ల సమాఖ్ా ెంగా తపా నిసర్న: ఇెంకల ుష, చైనీస, 

రా నిష, టాగలాగ మర్నయు వియతిా మీస. తొమిి ద భాష్ల్ల రాస్ట్ష్ట ఆదేశత భాష్ల్ల: గుజరాతీ, హెందీ, జపనీస, ఖెమర, కొర్నయన్, 



 

నేాలీ, పెంజాబీ, తమిళెం మర్నయు తెల్లగు. అధికార్నక బా్య లెట్ల్ల, ష్ర్తలతో కూడన ఓటర్ ు నమోదు మర్నయు తాతాా ల్సక బ్యా లెట 

ఎనా లప్ల్ల తొమిి ద భాష్లలో అెందెంచబడతాయి. ఓటు్ కేందర ం్ మరియు్ బ్యా లెట ప్డాప బా్య ్స  సెంకేతాల్ల కూడ్ర్ తొమ్మమ ది్ భాషలలో్ అంతే్

కాకండ్ర్ గుజరాతీ, నేాలీ, పెంజాబీ, తమిళెం మర్నయు తెల్లగు భాష్లనే ఐదు అదనపు భాష్లతో్ మొతతెం్ పధాి ల్లగు్ భాష్లలో 

అెందెంచబడతాయి. కెంటీ ఓటర ఇనఫ రేి ష్న్ గైడ్ల్ల (CVIGs) గతెంలో అమల్ల చేస్థనటుుగానే ఫెడర్ల్  ఆదేశత భాష్లలో మాప్తమే 

అెందుబ్యటులో ఉెంటాయి. అదనెంగా, కాెంలనీస, ఫారీస , గుజరాతీ, నేాలీ, పోరుు లస, పెంజాబీ,ర్ష్ా న్, స్థర్నయా్, తమిళెం, తెల్లగు, 

మర్నయు థాయ్ వెంట ఇతర్ భాష్ల్ల మర్నయు మాెండలికాలకు మకదతి ఇవా డానికి దా భాషా ఓటు కేందర  స్థబబ ెంద అెందుబ్యటులో 

ఉెండవచుు . నికర్నకిష్ట భాషా సెంఘాలను మాా ిెంగ చేయడెం మర్నయు లక్షా ెంగా చేసుకోవడెం ఆధార్ెంగా, వివిధ సమాజాలలో దా భాషా 

ఎనిి కల అధికార్ ు రూపెంలో తగిన భాషా మకదతిను ఉెంచాలని ROV లక్షా ెంగా ప్టుటకుెంటుెంద. ఓట సెెంటర స్థబబ ెందని ఖ్రారు 

చేస్థన తరువ్యత, ప్పతి ఓట సెెంటరోు వా కకి తగత భాషా సహాయెం లభా్ త గుర్నెంచ్చ ROV వెబ్సైట్లో సమాచారానిి  పోసట చేకసుతెంద. 



 

భాషా మైనారిటీ వప్లరాాల కొరకు ఓటర్ ఎడ్యయ కేషన్ వర్క  షాప్  

గతెంలో ప్లర్కు ని విధెంగా పధాి ల్లగు (14) భాష్లలో దా భాషా ఓటర ఎడాు కేష్న్ వరు ్షాపులను ROV్ అెందకసుతెంద. ఈ్ వరు ్షాప్ల్ల్

శాెంటా్కకాురా్కెంటీలోని్భాషా్సెంఘాలకు్ప్పతి్నిరేశిత్భాష్లో్అెందుబ్యటులో్ఉని ్మెటీర్నయల్ల్ల్మర్నయు్సహాయెంతో్ాటు, 

ఓట్ సెెంటర్ మోడల్ ప్ాసెస్ గుర్నెంచ్చ్ సమాచారానిి ్ సీా కర్నెంచడానికి్ అవకాశానిి ్ అెందరత యి.. వరు ్షాప్ వేదకల్ల మర్నయు 

త్యదీలను ఎెంచుకోడానికి ROV భాషా ప్ాపా త సలహా కమిటీ (LAAC) సభ్యా ల నుెండ ఇన్్పుట్లను ఉపయోగికసుతెంద మర్నయు 

హాజరైనవ్యర్నకి మకదతి ఇవా డానికి అన్ా  వరు ్షాప్లలో్్ భాషా నికర్నకిష్ట వవ్యా ఖాా తల్ల ఉెంటారు.  

మీడ్మయా టాప్లరెటాౌంగ్ లౌంగా్వ జ్ మైనారిటీ క్మ్యయ నిటీల ఉపయోగౌం  

వివిధ భాషా అసెంఖాా క వకరొాల వ్యర్నకి ఓట సెెంటర మోడల మర్నయు ఓట-బై-మెయిల ఓటెంగ గుర్నెంచ్చన సమాచార్ెం 

అెందెంచబడుతెంద, అలాగ్వ ర్నజిస్ట్రట ర ఆఫ ఓటరస  లల ప్ఫీ హాట్లైన్ (866) 430- VOTE, మర్నయు (408) 299-VOTE రధార్ణ ఓటర్ ు 

సమాచార్ెం కోసెం ఇవా బడుతెంద. అనేక్ భాష్-నిర్నషి్ట్ మీడయా్ అవుట్లెట్ల్ల్ అనిి ్ సమాఖా్ ్ తపా నిసర్న్ భాష్లతో్ ప్ాతినిధా ెం్

వహెంచబడతాయి.్మీడయా్అవుట్లెట్ల్ల్ప్కిెంద్వ్యటని్కలిగి్ఉెంటాయి, కానీ్వీటకే్పర్నమితెం్కావు. 

1. కరినిక టలివిజన్ మర్నయు కమాూ నిటీ కేబుల కరటష్న్ 

a. యూనివిజన్ (రా నిష) 

b. ఎపో్ టైమ్స  (చైనీస) 

c. టలిమెండో (రా నిష) 

d. నమకరత (హెందీ) 

e. ప్కాస్థెంగ టీవి (ఇెంకల ుష మర్నయు అదనెంగా అన్ని ్8) 

2. వ్యకరాతపప్తికల్ల (ప్ాెంతీయ మర్నయు రమాజిక) 

a. ఎల అకబజరేా డర (రా నిష) 

b. ఎపో్ టైమ్స  (చైనీస) 

c. ఇెండయా వెసట (ఇెంకల ుష) 

d. కొర్నయా టైమ్స  (కొర్నయన్) 

e. నిచ్చ బే వీకకీ ు (జపనీస) 

f. ఫిలిపీీున్ నా యస (టాగలగ) 

g. వియతాా ెం డెయిలీ (వియతిా మీస) 

h. వకర ు ్జర్ి ల (చైనీస) 

i. ఎన్ & ఆర (ఇెంకల ుష) 

j. చైనా ప్ప్స (చైనీస) 

k. జేవీకకీ ు (జపనీస) 

l. రా ట్లైట (ఇెంకల ుష) 



 

m. బేసా్  మాా గజీన్ (జపనీస) 

n. డెయిలీ పోసట (ఇెంకల ుష) 

o. ఇెండయా కరెంటస ్(హెందీ) 

 

3. రేడయో 

a. యూనివిజన్ (రా నిష) 

b. సెలీనా రోప్డకగ జ (రా నిష) 

c. సౌెండ ఆఫ హోప్(చైనీస) 

d. స్థెంగ టావ్ (చైనీస) 

e. వియెన్ థావ్ (వియతిా మీస) 

f. చైనా ప్ప్స (చైనీస) 

g. రేడయో జిెందల 

h. కొర్నయన్ అమెర్నకన్ రేడయో 

4. స్ష్ల మీడయా మర్నయు డారట్మెెంట వెబ్సైట 

a. ROV Facebook ప్లజీ: https://www.facebook.com/sccvote  

b. కెంటీ Facebook ప్లజీ: https://www.facebook.com/county.of.santa.clara  

c. ROV Twitter: https://twitter.com/sccvote  

d. కెంటీ Twitter: https://twitter.com/SCCgov  

e. ROV Instagram: www.instagram.com/sccvote  

f. Nextdoor యాప: (కమాూ నికేష్న్ మర్నయు మీడయా Santa Clara కెంటీ కోసెం శోధిెంచడెం) 

g. కెంటీ నా్య స్ఫీడ్ సభ్ా తా జాబితాల్ల 

h. ROV Youtube: https://www.youtube.com/sccvote  

i. ROV వెబ్సైట: https://www.sccvote.org  

5. భాషా మైనార్నటీ కమాూ నిటీ న్యా స లెటర్ 

6. రాబోయ్య ఎనిి కల గుర్నెంచ్చ మర్నయు లల-ఫ్రర  అస్థసటన్స ్ హాట్లైన్ గుర్నెంచ్చ మైనార్నటీ భాషా వకరొాలలోని ఓటర్కు 

తెలియజేయడానికి పకబిు్  సరాీ స అనౌన్స ్మెెంటస  (PSAల్ల) ఉపయోగిెంచబడతాయి. PSAల్ల అనిి  సమాఖ్ా  మర్నయు రాస్ట్ష్ట 

ఆదేశత భాష్లలో అనువదెంచబడతాయి మర్నయు మైనార్నటీ భాషా టలివిజన్, రేడయో, వ్యకరాతపప్తికల్ల మర్నయు ఆన్్లైన్ 

వనరుల దాా రా పెంిణీ చేయబడతాయి. 

ఎనాి క్ల అధికాలలు 

ఓటు కేెంప్ద స్థబబ ెంద కూరుా ను నిర్ ణయిెంచడానికి, ROV ఎనిి కల అధికార్ ులను నియమికసుతెంద (ఎనిి కల కోడ దాా రా ఎనిి కల 

బోకరుుల్లగా సూచ్చకరత రు)19. ఓటు కేెంప్దాల స్థబబ ెంద ఎనిి కల రోజు మర్నయు ఓటు కేెంప్దెం పర్నమాణెం రమీపా త ఆధార్పడ ఉెంటుెంద. 

ప్పతి ఓటు కేెంప్దెంలో ఆరు (6) నుెంచ్చ పదహేను (15) ఎనిి కల అధికారుు ఉెండాలని ప్పణాళికలో ఉెంద. ఎనిి కల రోజు సమీిసుతని  

 
19 ఎనిి కల కోడ, డవిజ 12, చాకపటర్ 4 లో్ఉని  ఆకర్న టకిల 1 

https://www.facebook.com/sccvote
https://www.facebook.com/county.of.santa.clara
https://twitter.com/sccvote
https://twitter.com/SCCgov
http://www.instagram.com/sccvote
https://www.youtube.com/sccvote
https://www.sccvote.org/


 

కొకదీ ిప్ద ిఓటు కేందార లకు మర్నయు రదీీ సమయెంయాలో ఎకుు వ మెంద స్థబబ ెంద మోహర్నెంచబడతారు. ఎనిి కల రోజుకు 10 రోజుల 

మెందు నుెండ ఎనిి కల రోజుకు 4 రోజుల మెందు వర్కు ఓటు కేెంప్దాలలో కనీసెం 6 మెంద స్థబబ ెంద ఉెంటారు. ఎనిి కల రోజుకు 

మెందు 3 రోజుల నుెండ ఎనిి కల రోజుకు మెందు 1 రోజు వర్కు, అవసర్మైన విధెంగా ఓట కేెంప్దాలలో 8 నుెండ 15 మెంద స్థబబ ెంద 

ఉెంటారు. 

 

ప్పతి భాష్కు కనీసెం ఒక ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ను కలిగి ఉెండాలని లేదా కనీసెం, ఆ ఓట సెెంటర ప్ాెంతెంలో అతా ెంత రధార్ణ భాష్లలో 

ప్పతీ భాష్కు ఒక ఎనిి కల అధికార్నని కలిగి ఉెండాలనే ప్పణాళిక కూడా ఉెంద. ఓటర్ను ాస చేయడానికి అవసర్మైన నైపుణాా లను 

పంచడానికి వీలైవనెంత్ వర్కు, విభిని  వకరొాల నుెండ ఓటు కేెంప్దెం స్థబబ ెందని ROV నియమిెంచుకుెంటుెంద, ఓటర్కు కూడా 

అనువ్యదకుడుగా్  పనిచేయడానికి ధృవీకర్నెంచబడెంద. మనుపట దా భాషా ఎనిి కల అధికార్ ును సెంాదెంచడెంతో ాటు రధార్ణ 

ఓ్ప్న్-ర్నప్కూట్మెెంట ధర్ఖాసుత ప్పప్కియతో నియామకెం ప్ార్ెంభ్మవుతెంద. 

సక్షన్ 3: ఓటరన కాౌంటాప్లక్ ే– వైక్లయ ౌం ఉనా  ఓటప్లలన 

కొతత ఎనిి కల మోడల అతా కతతమెంగా రవలెందెంచే మార్ెొంలో వృకదుధల్ల లేదా వైకలాా ల్ల ఉని  ఓటర్ వెంట సౌలభా్ త్ పర్మైన 

ఆెందోళనల్ల గల ఓటర్ నుెంచ్చ ఇన్్పుట పెందడెం కొర్కు ర్నజిస్ట్రట ర ఆఫ ఓటర (ROV) ఓటెంగ యాక్సస స్థబిలిటీ అడా్వ జరీ కమిటీ (VAAC)ని 

ఏరాా టు చేస్థెంద. ఈ కమిటీ ఓటు కేెంప్ద కరినాల్ల వెంట వివిధ అెంశాలతో ాటు అెందెంచబడే లేదా అెందెంచాలిస న ఫీచరుు, రవలై 

అభిప్ాయానిి  అెందకసుతెంద. ఈ కమిటీ కమాూ నిటీ నుెండ వినడానికి మర్నయు వ్యర్నతో పనిచేయడానికి కొనరగుతని  రధనెంగా 

కొనరగుతెంద. ఈ్ కమిటీ్ ప్కమెం్ తపా కుెండా్ సమావేశ్మవుతెంద్ మర్నయు్ ఇన్్పుట్ కోసెం్ రధార్ణ్ ప్పజలకు్ అెందుబ్యటులో్

ఉెంటుెంద.్ సమావేశ్్సమయాల్ల్మర్నయు్రినాలతో్సహా్ VAAC గుర్నెంచ్చ్మర్నెంత్సమాచారానిి ్ ROV వెబ్సైట్ www.sccvote.org్లో్

కనుగొనవచుు . 

విక్లౌంగ ఓటర్ అవసరాలను గుప్లరితౌంచానికి ఉపయోగిౌంచే పప్లరధతులు 

వికలాెంగ ఓటర అవసరాలను ఎలా పర్నష్ు ర్నసుతనిా ర్ని ్ దానిై ROV నిర్ెంతర్ెం పదధతలను మెరుగుపర్చుకుెంటుెంద. అలా 

చేయడానికి, ROV నాల్లగు (4) ప్ాథమిక వనరుల నుెండ వైకలా ెం ఉని  ఓటర్కు సెంబెంధిెంచ్చన సిఫారుస లను వికే ుష్టసుతెంద: (1) 

వైకలా ెం ఉని  పరుల్ల, (2) వైకలా ెం ఉని  ఓటర్కు మకదతి అెందెంచే CBOs, (3) VCA అమల్ల చేకసుతని  ఇతర్ కెంటీల్ల, (4) 

సెప్కటరీ ఆఫ కరటట కారాా లయెం. VCA ఓటెంగ నిరా్ హెంచే విధానెం పూకర్నతగా న్యతన అధాా యానిి  మల్లపు తిపా డెంతో, ROV కూడా 

వైకలా ెం ఉని  ఓటర్తో (మర్నయు వ్యటకి మకదతి ఇచేు  CBOs) సెంబెంధాలను అభివృదధ చేయడెంలో న్యతన అధాా యాన్ని  

ప్ార్ెంభిెంచడానికి ఈ అవకాశానిి  తీసుకుెంలెంద. 

డజ్బిలిటీ రైటస  కాలిఫోర్ని యా, స్థలికాన్ వేలీ ఇెండప్ెండెెంట లివిెంగ సెెంటర అనేవి వైకలా ెం ఉని  ఓటర అవసరాలకు 

సెంబెంధిెంచ్చ నేరుగా ROVకు చేరుకోగలిగ్వ రెండు సెంకసలి్ల. ఆ ప్ార్ెంభ్ భాగరా మా ెం నుెండ, ROV కిెంద సెంకసలితో సెంబెంధాలను 

ప్ెంచుకుెంట్టనే ఉెంద: 

• వికరట  సెెంటర ఫర ద కబెట ుెండ అెండ ద విజువకలీు ఇెంప్యిరు్ 

• కరటట కనిస ల ఆన్ డెవలలప్ి ెంట డజ్లిటీస - సెెంప్టల కోసటల్ ఆఫీస 

http://www.sccvote.org/


 

• హాెండకేపబులస  

• Santa Clara వేలీ కబెట ుెండ సెెంటర 

• శాన్ ఆెంప్డ్యస రీజినల సెెంటర 

ఈ కొతత వైకలాా ల్ల్ ఉని  ఓటర నుెండ నేరుగా ఇన్్పుట ప్ామఖ్ా తను నొ్కు  చెబుతెంద. ROV ఓటర నుెంచ్చ నేరుగా వచేు  అనిి  

స్థఫారుస లను సమీక్షెంచడెం/అనేా ష్టెంచడానికి కకటుటబడ ఉెంద/ఓపన్్గా ఉెంద. 

అౌంగ వైక్లయ  క్మ్యయ నిటీకి ఔట్ రీచ 

రధార్ణ మీడయా ప్పచార్ెంతో ాటు, ప్ాపా త అవసరాలతో ఓటర్కు సమాచార్ెం అెందెంచడెంై ROV దృకష్టట ప్డుతెంద. ప్పతి ఓట 

సెెంటకరోు యాక్సస స్ చేయగల్ ఓటెంగ పర్నకరాల లభా్ త గుర్నెంచ్చన సమాచార్ెం, అలగ్వ ర్నమోట్గా యాక్సస స చేయగల ఓట-బై-మెయిల 

(RAVBM)వా వకసనిు ఉపయోగిెంచమని అభ్ా కర్న ధెంచే ఎెంిక కూడా ఇెందులో ఉెంద. 

సమాచార్ర్ ప్వ్యతప్పతికి ఇతర్ అవకాశాల్ల: 

1. మిగతా వ్యటలో స్థలికాన్ వేలీ ఇెండప్ెండెెంట లివిెంగ సెెంటర, స్థలికాన్ వేలీ కనిస ల ఆఫ ద కబెట ుెండ, Santa Clara వేలీ కబెట ుెండ 

సెెంటర ఇన్్కార్కా రేటడ్, మర్నయు ప్గ్వటర ఆపకరుటా నిటీస వెంట సీనియర్లకు లేదా వైకలాా ల్లని వ్యర్నకి రవలను, సహాయానిి  

అెందచేర సెంకసలి్ల; 

2. కమాూ నిటీ భాగరా మల్ల, నగరాల్ల, ప్పత్యా క జికలాు ల్ల, ాఠశాల జికలాు ల్ల, విశాా స ఆధార్నత సెంకసలి్ల మర్నయు కెంటీ అెంతటా 

ఉెండే ప్పజా సమాచార్ అధికారుు; 

3. "ఓప్న్ హౌస" బహర్ెంగ ప్పదర్శ నలో హైలైట చేయబడు యాక్సస స్థబిలిటీ ఎెంిక మర్నయు ఒక మా్ ఓట సెెంటర్ను 

అనుభూతి చెెందడానికి గల ఏదైనా మీడయా అవకాశాల్ల; 

4. ఓట సెెంటకరోు సౌలభా్ త్పర్మైన ఎెంికను హైలైట చేర రేడయో మర్నయు టలివిజన్ పకబిు్  సరాీ స ప్పకటనల్ల; 

5. ఓటు కేెంప్దాలలో ప్ాపా త ఎెంికలను, అలాగ్వ ర్నమోట యాక్సస స చేయగల మెయిల-దాా రా-ఓటు వా వకస ిలభా్ తను హైలైట 

చేయడానికి పకబిు్  సరాీ స ప్పకటనల్ల ఉపయోగెంచేయబడతాయి. 

విక్లౌంగ ఓటర్ కు రవలు 

అనిి  ఓట సెటకరోు అమెర్నకన్స  విత్ డజ్బిలిటీ ఆ్ ట (ADA)కు అనుగుణెంగా ఉెంటాయి. అవసర్మైనపుా డు, ఓటర్ ుెందర్నకీ సరైన 

ప్ాపా తను నికరాధ ర్నెంచడానికి అెందుబ్యటులో ఉని  ఇతర్ దాా రాల్ల మర్నయు ప్పవేశ్ మారొాల్ల అెందుబ్యటులో ఉెంచబడతాయి. 

అదనెంగా, ఓట సెెంటకరోు బ్యా లెట మార్ను ెంగ పర్నకరాల్ల (BMD) కలిగి ఉెంటాయి, ఇవి వికలాెంగ ఓటర్కు సా తెంప్తత మర్నయు 

గోపా తతో బా్య లెట వేయడానికి వీల్ల కలిా ెంచే ADA కాెంిుయెంట లక్షణాలను కలిగి ఉెంటాయి. తమ ఇెంట నుెండే ఓటు వేర 

ఓటర్కు, వ్యర్నకి RAVBM వా వకస ికోసెం యాక్సస స చేయడానికి కూడా అవకాశ్ెం ఉెంద. RAVBM వా వకసలి్ల, వ్యర్న అధికార్నక బ్యా లెట్ను 

డౌన్్లోడ చేసుకోగలిగ్వ లిెంకుతో ాటు, ఓటకరుు ఆ బా్య లెట్ను పూకర్నత చేస్థ, దానిని తిర్నగి ROVకి ఎలా పెంాలో తెలియజేర సూచనలను 

కూడా ఇమెయిల దాా రా ఓటర్కు పెంపుతాయి. వికలాెంగ ఓటకరుు రధార్ణ ఓటర్ ు సమాచార్ెం కోసెం (408) 299-VOTE(8683) ాటు 

(866) 430-VOTE(8683) దాా రా, ROV లల-ప్ఫీ హాట్లైన్ దాా రా సహాయెం పెందవచుు . ఏ్ లైన్ అయినా భాష్ సహాయెం 

అెందకసుతెంద. 



 

వైక్లయ  క్మ్యయ నిటీ కొరకు ఓటర్ ఎడ్యయ కేషన్ వర్క  షాప్ 

సీనియరుు మర్నయు వైకలా ెం ఉని  ఓటర్కు అెందుబ్యటులో గల ప్ాపా త ఎెంికల్ల మర్నయు ఓట సెెంటర ప్పప్కియ గుర్నెంచ్చన 

సమాచారానిి  అెందెంచడెం కొర్కు ROV ఓటర ఎడాు కేష్న్ వరు ్షాప్లను నిరా్ హకసుతెంద. వరు ్షాప్లలో ఓట సెెంటర మోడల 

గుర్నెంచ్చ అవగాహన, ఓటెంగ పర్నకరాల ప్పదర్శ నల్ల, ఓటెంగ పర్నకరాల ప్ాపా త, బ్యా లెట ప్డాప-బ్య్స  సమాచార్ెం మర్నయు ఎలస్ట్కాటని్ 

దాా రా ప్ాపా త చేయగల ఓట-బై-మెయిల బా్య లెట్ను పెందే ఎెంప్పకల్ల ఉనిా యి, కానీ వీటకి మాప్తమే పర్నమితెం కాదు. వరు ్షాప 

కంటంట్,్ వేదకల్ల మర్నయు త్యదీలను ఎెంచుకోడానికి ROV ఓటెంగ ప్ాపా త సలహా కమిటీ (VAAC) సభ్యా ల నుెండ ఇన్్పుట్ను 

ఉపయోగికసుతెంద. 

వికలాంగ ఓటర్ల కు అవగాహన కల్ప ాంచడాంలో ఉపయోగాంచే మెటీరియల్స ్ 

ROV సమాచారానిి  వ్యా ిత చేయడానికి ఉపయోగిెంచే ఆడయో, విజువల మర్నయు ప్వ్యత మెటీర్నయలస ్ను రూపెందసుతెంద; మర్నయు 

VAAC సమావేశాల నుెండ రకర్నెంచ్చన సమాచార్ెం ఈ మెటీర్నయలస ్ అభివృకదధ అెంతటా ఉపయోగిెంచబడుతెంద. ఈ 

మెటీర్నయలస  ROV వెబ్సైట్లో వనరుల్లగా కూడా అెందుబ్యటులో ఉెంచబడాు యి. VCA ప్పమోష్న్్ లేదా ఎడాు కేష్న్్ కొర్కు 

ఉపయోగిెంచే ఎదైనా వీడయోల కొర్కు, కకోుజ్ కాా పా న్ లభా్ ెం అవుతెంద. ROV వెబ్సైట్లలో పోసట చేస్థన VCA ప్పచార్ వీడయో 

మర్నయు ఆన్్లైన్్లో ప్పరర్ెం చేయబడన (మర్నయు అప్లోడ చేయబడన) EAP పకబిు్ ్ హయర్నెంగ్ల్ల దీనికి ఉదాహర్ణల్ల. 

అదనెంగా, VCA సమాచార్్కఫెట ుయర్ను్ప్బెయిలీలోకి్ ROV లిపా ెంతరీకర్నెంచ్చెంద. 

ఎనాి క్ల అధికాలలు 

ROV ప్పత్యా కెంగా ఎనిి కల అధికారుల కొర్కు శక్షణా మెటీర్నయలస ్ను అబివృకదధ చేస్థెంద. కొనిి  శక్షణా మెటీర్నయలస  వికలాెంగ 

ఓటర్ ును నిమగి ెం చేర రెంసు ృతిక సునిి తతా  అెంశ్ెంై దృిట ప్డుతెంద. వికలాెంగ ఓటరుు వ్యర్నలో తీసుకువచేు  మర్నయు ఓట 

సెెంటర్ ులో ఉపయోగిెంచాలిస న వివిధ ప్శ్వణ మర్నయు/లేదా దృశా్  సహాయక పర్నకరాలను ఆపరేట్ చేర మర్నయు కనక్ ట్ చేర రెంకేతిక 

అెంశ్ెం విష్యెంలో ఇతర్ శక్షణా మెటీర్నయలస  అనేవి ఎనిి కల అధికారులకు సహాయపడతాయి. వైకలాా ల్లని  మర్నయు వైకలా ెం 

లేని వా కుతలెందర్నకీ రర్వప్పదెంగా రవలను ఎలా అెందెంచాలో అర్ ధెం చేసుకోవడానికి ఎనిి కల అధికారులకు శక్షణలో ఒక 

వైవిధా మైన వీడయో అెందెంచబడుతెంద. ఇతర్ శక్షణలో వైకలా ెం ఉని  ఓటర్ ు కోసెం ఓటు కేెంప్దానిి  ఏరాా టు చేయడెం కూడా 

ఉెంటుెంద. అెందరు ఓటర్ ు వైవిధాా నికి కటుటబడ ఉెండటెం కొర్కు ప్పతి ఓటర ప్పత్యా కత పటు బ్యధా తగా మర్నయు రర్వప్పదెంగా 

ఉెండాలని అెందరు ఎనిి కల అధికారుల్ల ప్పమాణెం చేరత రు. ఓటర్ ుెందర్నకీ మెంచ్చ రా గతెం, రర్వెం, విల్లవ లభిెంచేలా ఎనిి కల 

అధికారుల్ల హామీ ఇచాు రు. 

సక్షన్ 4: ఓటు సౌంటర్ మరియు బ్యయ లెట్ డ్రాప్-ఆఫ లొకేషన్ సమ్నచారౌం 

ఓటు సౌంటర్ ప్లథానాలు 

కాలిఫోర్ని యా ఎనిి కల కోడ కెంటీల్ల రెండు ప్ార్ెంభ్ ఓటెంగ కాలాలకు ఓట సెెంటర్ ును తెర్వ్యలని కోరుతోెంద. మొదట ప్ార్ెంభ్ 

వా వధిలో ఎనిి కల రోజుకు పద (10) రోజుల మెందు, ఎనిి కల రోజుకు మెందు నాకలవొ రోజుతో సహా, మొతతెం ఏడు (7) రోజుల ాటు 

ఓట సెెంటరుు తెర్నచ్చ ఉెండాలి. ఈ లెకిు ెంపు ప్పతి 50,000 నమోదత కెంటీ ఓటర్ ుకు ఒక ఓటు కేెంప్దెం ఉెంటుెంద. రెండవ ప్ార్ెంభ్ 



 

ఓటెంగ వా వధికి ఓటు సెెంటర్ల్ల ఎనిి కల రోజుకు మూడు (3) రోజుల మెందు, మర్నయు ఎనిి కల రోజులో సహా మొతతెం నాల్లగు (4) 

రోజుల్ల తెర్నచ్చ ఉెండాలి. ప్పతి 10,000 నమోదత కెంటీ ఓటర్ ుకు ఒక ఓటు కేెంప్దెం ఉెండటెంై ఈ లెకిు ెంపు ఆధార్పడ ఉెంటుెంద. 

కొనిి  ఓటు కేెంప్దెం గెంటల్ల ప్కమర్హత షెడా్య ల్ ఉని  వా కుతలను తటుటకునేెందుకు లేదా వా కి తగత కరినాల లభా్ త వలు కావచుు  

అస్థరి్ెంగా ఉెండవచుు . ఈ పప్తెం ప్పచుర్నెంచ్చన నాటకి, కెంటీలో ప్పసుతతెం 1,011,395 నమోదత ఓటరుు ఉనిా రు. ప్పసుతత ర్నజిస్ట్రటష్న్్ 

ఆధార్ెంగా, అవసర్మైన ఓట్ సెెంటర్ ు సెంఖ్ా  ఈ ప్కిెంద పటటకలో ఉెంద. 

 

పరిధి యొక్క  కేటగిరి క్నీస అవసరౌం21 

11-రోజుల ఓటు కేెంప్దాల్ల 

(ప్పతి 50 వేల నమోదత ఓటర్ ుకు 1) 
20 

4-రోజుల ఓటు కేెంప్దాల్ల 

(ప్పతి 10 వేల నమోదత ఓటర్ ుకు 1) 
81 

 101 

 

బ్యయ లెట్ డ్రావ్-ఆఫ ప్లథానాలు 

కాలిఫోర్ని యా కోడ ఓటర్ ుకు కెంటీ విధిగా అెందెంచాలిస న ప్డాప-ఆఫ కరినాలకు ారామితలను సెట చేసుతెంద. ఎనిి కల రోజుకు 

కనీసెం 28 రోజుల మెందు ప్ార్ెంభ్మయ్యా  మర్నయు ఎనిి కల రోజులో సహా రధార్ణ వా్య ార్ వేళలోు  ప్పతి 15,000 నమోదత ఓటర్ ుకు 

కనీసెం ఒక బా్య లెట ప్డాప-ఆఫ కరినెం అెందెంచబడాలి. ఓటర్ ు ర్నజస్ట్రట ర (ROV) ఎనిి కల కోడ నిరేశిెంచ్చన మొతాతనికి అనుగుణెంగా 

ఉెంట్ట, కెంటీలోని ప్పతి జిలాు లో కనీసెం ఒక ప్డాప-ఆఫ కరినానిి  కలిగి ఉెండాలని యోచ్చస్తెంద. ఈ పప్తెం ప్పచుర్నెంచబడన నాటకి 

ప్పసుతత ర్నజిస్ట్రటష్న్ ఆధార్ెంగా, అవసర్మైన ఓట సెెంటర్ ు సెంఖ్ా  ఈ ప్కిెంద పటటకలో గుర్నతెంచబడెంద: 

పరిధి యొక్క  కేటగిరి క్నీస అవసరౌం 

బా్య లెట ప్డాప-ఆఫ కరినాల్ల 

(ప్పతి 15 వెల నమోదత ఓటర్ ుకు 

1 చొపుా న) 
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నివారణ చరయ లు 

ఓటెంగ ప్పప్కియలో అెంతరాయానిి  నివ్యర్నెంచటానికి, ఎనిి కలకు మెందు మర్నయు, ROV నివ్యర్ణ భ్ప్దతా చర్ా లను కలిగి 

ఉెంటుెంద: 

 

పరిధి యొక్క  కేటగిరి క్నీస అవసరౌం 

ప్ామాణక భ్ప్దతా చర్ా ల్ల ఎనిి కలకు సెంబెంధిెంచ్చన వసుతవుల్ల & పర్నకరాల అెందుబ్యటును 

పర్నమితెం చేయడెం; మర్నయు చ్చవర్కు సెంభ్విెంచే అెంతరాయాలను 

నిరోధిెంచడెం. 

సర్ా ర మర్నయు నెట్వరు  బ్యా కప సమాచార్ ప్పవ్యహానికి అెంతరాయెం నిరోధిెంచటానికి ప్పధాన సర్ా ర 



 

లేదా నెట్వరు ్” వేగెం తగాలి. 

పోలిెంగ సైట రమప్గి బ్యా కప సెట ఓటెంగ ప్పప్కియలో అెంతరాయానిి  నివ్యర్నెంచడానికి ఏదైనా పర్నకర్ెం 

నిరుపయోగెంగా మారాలి. 

బ్యా కప పర్నకరాల్ల ఓటెంగ ప్పప్కియలో అెంతరాయానిి  నివ్యర్నెంచడానికి పర్నకర్ెం 

మిస అవకూడదు. 

బ్యా కప ఓటెంగ సర్ఫరా ఏదైనా ఓటెంగ పర్నకరాల్ల నిరుపయోగెంగా మార్కుెండా లేదా 

దెంగిలిెంచబడకుెండా ఉెంటే, ఓటెంగ ప్పప్కియలో అెంతరాయెం 

కల్లగకుెండా జాప్గకతతపడొచుు . 

కరట ెండ్బైలో ఉని  ఓటు సెెంటర ఉదాో గుల్ల ఓటెంగ ప్పప్కియలో అెంతరాయెం జర్గకుెండా ఉెండటానికి ఓటు కేెంప్దెం 

ఉదాో గుల్ల గెకరాు జరు కాకూడదు. 

అనుమానాసా ద వా కి త ఆ వా కి త 

విధానాల్ల 

అనుమానాసా ద వా కి త లేదా వసుతవు కనిిెంచడెం వలు ఓటెంగ ప్పప్కియలో 

కలిగ్వ అెంతరాయానిస  నివ్యర్నెంచడానికి 

మానుా వల స్థసటమ్ అెందుబ్యటులో ఉెండాలి ఓటెంగ ప్పప్కియలో అెంతరాయెం జర్గకుెండా ఉెండటానికి ఓటెంగ 

పర్నకరాల్ల నిరుపయోగెంగా మారాలి. 
 

ైన ప్లర్కు ని  ప్పతి నివ్యర్ణా భ్ప్దతా చర్ా ల వివర్ణాతి క విభ్జన కోసెం, దయచేస్థ అనుబెంధెం Cన్నచూడెండ. 

C. 

ఆక్సిి క్ డ్రపణాళిక్ 

సునిి తమైన ఎనిి కల ప్పప్కియను నిరాధ ర్నెంచడానికి ROV వీలైన ప్పతి జాప్గతతను తీసుకుెంటుెంద, అయినపా టకీ, అెంతరాయెం 

ఏర్ా డత్య, అెంతరాయెం ఏర్ా డనపుా డు పని కొనరగిెంచడానికి ROVకి నిర్నషి్ట చర్ా ల్ల ఉనిా యి. ROV అనేక కీలక సెంభావా  

అెంతరాయాలను గుర్నతెంచ్చెంద: 

• ఎనిి కల సమాచార్ నిర్ా హణ వా వస ిఅెంతరాయెం 

• విదుా తత అెంతరాయెం 

• ప్పతికూల వ్యతావర్ణెం 

• అగిి ప్పమాదెం లేదా ఇతర్ విపతత 

• ఓటెంగ పనిచేయకపోవడెం 

• బా్య లెట ఆన్ డమాెండ మెష్టన్ పనిచేయడెం ఆగిపోవడెం 

• ఇెంటరి ట కనెక్షన్ వైఫలా ెం 

• ఓటు కేెంప్దెం ఉదాో గుల్ల కనిిెంచకపోవడెం 

• ఉపయోగిెంచలేని ఓటు కేెంప్దెం 

ఈ అెంతరాయాల్ల, ROV పర్నషాు రాల్ల మర్నయు అదనపు ROV ఆకస్థి క చర్ా ల విభ్జన కోసెం, అనుబెంధెం Dన్న చూడెండ 

సక్షన్ 5: ఓటు కేౌండ్రరౌం బ్యయ లెట్ భ్డ్రరత మరియు గోపయ త్య డ్రపణాళిక్లు 

ఓటు రౌండ్రరౌం రూపక్లు న మరియు లేఅవుట్ 

నియమిెంచబడన స్ట్ైవేట ఓటెంగ ప్ాెంతాలకు తగినెంత కసలిానిి  అెందెంచేటపుా డు వ్యెంఛనీయ ప్పవ్యహానిి  నిరాధ ర్నెంచడానికి ఆదర్శ  

ఓటు కేెంప్దెం కనీసెం 60’x60' ఉెండాలి. ఓటర్ ును తగు స్థబబ ెంద వదకిు పెంపడానికి నిరేశితమైన కాూ  వా వస,ి ఓటర్ ును ప్ాసెస 

చేయడానికి ఎలస్ట్కాటని్ పోల్బు్్లోని సైన్-ఇన్ టేటుల్, బా్య లెట్ ఆన్్ డమాెండ్ బా్య లెటుు మప్దెంచే ప్ిెంటర ప్ాెంతెం, ఓటెంగ బూత్్ల్ల, 



 

బా్య లెట మార్ను ెంగ పర్నకర్ ప్ాెంతాల్ల ఉెంటాయి. అనుబెంధెం E రధార్ణ లేఅవుట డజైన్్ను చూిసుతెంద, ఇద గైడ్గా 

ఉపయోగిెంచబడుతెంద, అయిత్య ప్పతి ఓట సెెంటర్కు ఆ కరినెం కొలతల్ల ఆధార్ెంగా అనుకూలకర్నెంచ్చన లేఅవుట ఉెంటుెంద. 

ఓటౌంగ్ భ్డ్రరత 

ఓటరు డేటా గోపా త, సమప్గత మర్నయు భ్ప్దతను నిరాధ ర్నెంచడానికి అవసర్మైన అనిి  చర్ా ల్ల తీసుకుెంటునిా రు. కెంటీ ఓటరుు అెందర్న 

డేటా డేటాబేస మర్నయు సర్ా ర్ ులో భ్ప్దతా చర్ా లను ఉపయోగిెంచ్చ నిలా  చేయబడుతెంద, ఇద డేటాను కెంటీ స్థబబ ెంద ఉపయోగెం 

కోసెం అెందుబ్యటులో ఉెంచేటపాు డు భ్ప్దపర్చడానికి రూపెందెంచబడెంద. 

ర్నజిస్ట్రట ర ఆఫ ఓటరస ” (ROV) ప్పధాన కారాా లయెంలో, ఓటెంగ విధానెం ఎయిర-గాా ప్తో ఉెంటుెంద, అెంటే దీనికి బయట నెట్వరు ్కు 

యాక్సస స ఉెండదు. ఓటెంగ విధానానికి ఏకైక ప్ాపా త వా వసనిు కలిగి ఉని  సర్ా ర రూమ్్లోకి భౌతికెంగా ప్పవేశెంచడెం. కెంపూా టర 

భ్ప్దతకు సెంబెంధిెంచ్చ, డెసు ్టావ్ కెంపూా టర్ ును సుర్క్షతెంగా మూస్థవేయడానికి సమయెం లేకపోత్య, స్థబబ ెంద Ctrl + Alt + Delete 

ఉపయోగిెంచ్చ కెంపూా టర్ను లా్ చేయాలి. దీనికి కార్ణెం ఏమిటెంటే, ఒకోు రర్న కనెక్షన్్ను ప్బే్ చేయడానికి మర్నయు దానిి  పూర్నతగా 

మూస్థవేయడానికి స్థెంపుల్గా పవర బటన్్ను నొకు డెం సర్నపోకపోవచుు . పవర లేకపోత్య, కెంపూా టర్ ును నిరా్ హెంచడానికి ఉతతమ 

మార్ెొంగుర్నెంచ్చ హెలా ్ డెసు  నుెండ సూచనల కోసెం స్థబబ ెంద వేచ్చ ఉెండాలి. 

ఓట సెెంటర్ ులో, ఓటరుు ఏదైనా ఓట సెెంటర్ ు వదకిు రాగానే వ్యర్ెందర్న ర్నజిస్ట్రటష్న్ డేటా మర్నయు ఓటరు చర్నప్తకు సెంబెంధిెంచ్చన నిజ- 

సమయ సమాచార్ెం స్థబబ ెందకి అెందుబ్యటులో ఉెంటుెంద. ఓట సెెంటర్ ులో అెందుబ్యటులో ఉెంచబడన మర్నయు ఓట సెెంటరుు మర్నయు 

కెంటీ డేటా సర్ా ర్ ు మధా  ప్పరర్ెం చేయబడన ఏదైనా ఓటరు డేటా సర్నకొతత గుకపీతకర్ణ రెంకేతికతలను ఉపయోగిెంచ్చ 

గుకపీతకర్నెంచబడుతెంద. ఓట సెెంటర్ ులోని నిర్నషి్ట ఎనిి కల పర్నకరాల్ల మర్నయు రమాప్గి మాప్తమే ఓటరు డేటాను యాక్సస స చేయడానికి 

అనుమతిెంచబడతాయి మర్నయు డేటా ర్వ్యణాలో మర్నయు విప్శాెంతి సమయెంలో గుపీతకర్నెంచబడుతెంద. రగుా లర డేటా బ్యా కప్ల్ల 

నిరా్ హెంచబడతాయి, అలాగ్వ ార్దర్శ కత మర్నయు భ్ప్దతను నికరాధ ర్నెంచడెంలో సహాయపడే యూజర ఇెంటరాక్షన్ మర్నయు ప్పప్కియల 

వివర్ణాతి క ఆడట ప్టయలస  నిరా్ హెంచబడతాయి. 

ఓట్ సెెంటర్ ులో పూర్నత చేయబడన బా్య లెట్ల్ల ఏ్నెట్వరు ్లోన్య కనెక్ ట కాని బా్య లెట్ టాకలీుయిెంగ్ యెంప్తాలను ఉపయోగిెంచ్చ ఆన్్-

సైట్లో రు న్్ చేయబడతాయి. బా్య లెట్ డేటా గుపీతకర్నెంచబడ, ఒక కాా ప్టకడజ్లో రవ్్ చేయబడుతెంద, యెంప్తెం నుెండ భౌతికెంగా 

తొలగిెంచడెం దాా రా మాప్తమే దానిని పెందగల్లగుతారు. ప్పతి బా్య లెట్ టాా కలీుయిెంగ్ యెంప్తాల నుెండ రోజు రాప్తి 8:00 గెంటలకు 

ఓటెంగ మగిస్థన తరువ్యత ర్నకార్న ుెంగ్ కోసెం తిర్నగి ROV ప్పధాన కారాా లయానికి ర్వ్యణా చేయబడతాయి. 

అెందుకుని  మెయిల-దాా రా-ఓటు (VBM) బా్య లెటును ROV ప్పధాన కారాా లయెంలో రకర్నెంచ్చ, లెకిు ెంచే వర్కు సుర్క్షతమైన 

బా్య లెట రూమ్్లో ఉెంచుతారు. బ్యా లెటును లెకిు ెంచడానికి మెందు, ప్పతి బా్య లెట నమోదత ఓటరు నుెండ వచ్చు నటుు 

నిరాధ ర్నెంచడానికి VBM బా్య లెట కవర్లోని సెంతకాల్ల ధృవీకర్నెంచబడతాయి. సెంతకాల్ల ధృవీకర్నెంచబడన తరువ్యత, బా్య లెకటును 

వెలికితీస్థ, ప్ిస్థ్్క్ ట్ల వ్యరీగా వేరు చేస్థ, లెకిు ెంపు కోసెం సమర్నా రత రు. లెకిు ెంచ్చన తరువ్యతబా్య లెటుు ఆవర్ణల వ్యరీగా, ప్పత్యా క సుర్క్షత 

ప్పదేశ్ెంలో నిలా  చేయబడతాయి. 

భ్వనెం నుెండ బా్య లెటును తొలగిెంచవలస్థన అతా వసర్ పర్నస్థతిిలో స్థబబ ెంద, ఆ బ్యకుస లను లేదా డబ్యబ లను, వ్యటని ప్కొతత ప్పదేశానికి 

తర్లిెంచాలి. వ్యటని భ్వనెం నుెండ తొలగిెంచలేకపోత్య, బా్య లెటుు సుర్క్షతమైన గదులలో ఉెంచబడతాయి. ఖాళీ మర్నయు జారీ 



 

చేయబడని బా్య లెకటును తొలగిెంచడానికి సమయెం లేకపోత్య వ్యటని వదలివేయాలి. సమయెం ఉని టుయిత్య, ఖాళీ లేదా 

ఉపయోగిెంచని బ్యా లెటును ఏమి చేయాలి అనే విష్యెంలో ROV లేదా వ్యర్న ప్పతినిధి స్థబబ ెందకి సలహా ఇరత రు. 

సక్షన్ 6 — బప్లడెెట్ 

ఓటర సెెంటర మోడల ఓటెంగ విధానెం గుర్నెంచ్చ ఓటర్ ుకు తెలియజేయడానికి విసతృతమైన వా వసనిు ఏర్ా ర్చడానికి ర్నజిస్ట్రట ర ఆఫ 

ఓటరస  (ROV) ఒక బడెజట్ను మర్నయు అవసర్మైన వనరుల కోసెం ఒక ప్పణాళికను రూపెందెంచారు. 

అెంచనా వేస్థన బడెజటులో స్థబబ ెంద మర్నయు ఔప్టీచ్్కు సెంబెంధిెంచ్చన ఇతర్ ఖ్రుు ల్ల ఉెండవు. బడెజట విే ుష్ణ ప్కిెంద పటటకలో 

చూపబడెంద: 

 

కారయ క్లపౌం బప్లడెెట్ 

డ్రపక్టనలకు మొప్లతతౌం  $115,000 

వ్యకరాతపప్తిక ప్పకటనల్ల/రేడియో రా ట్ల్ల/స్ష్ల మీడయా/ 
మప్దత ప్పకటనల్ల  

$100,000 

కొతత రేడయో రా ట్ల్ల  $15,000 

  

ఔడ్రటీచ మొప్లతతౌం  $1,135,000 

ఔప్టీచ్ రమాప్గి మర్నయు ప్పదర్శ నల్ల  $4,000 

కార్ా ప్కమాలలో ఇచేు  ఔప్టీచ్ బహుమతల్ల (swag)  $14,000 

CBO పెంిణీ కోసెం ఔప్టీచ్ బహుమతల్ల  $1,800 

ఔప్టీచ్ పర్నకరాల్ల  $8,000 

కెంటీ ప్ిెంట్షాప/ప్ిెంటడ మెటీర్నయలస   $6,000 

వ్యహనాల అకదిెల్ల మర్నయు ఇెంధనెం  $1,200 

ప్పతి నమోదత ఓటర్ ుకు 2 ప్ర తా క్ష వర్ తమానాల్ల  $1,100,000 

 


