
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. �� ��స�ర్� ఓట� అ�� �� ఓ� హ��  ఉం�ం�. ఒకవేళ మీరు ఇలా ఉంటే మీరు ఓటు 
వేయడానికి అర్హులు: 

్రప�� క ��� 
 

• పోస్ట్ చేసిన కౌంటీ ఓటరు సమాచార గైడ్లో 

కాలిఫోర్నియాలో నివసిస్తున్న U.S. సిటిజన్ 

కనీసం 18 సంవత్సరాల వయస్సు గలవారు 

   మీరు ప్రస్తుతం నివసిస్తున్న చోట 
నమోదు చేయబడ్డారు 

నేరానికి పాల్పడినందుకు ప్రస్తుతం రాష్ట్ర లేదా 
సమాఖ్య జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్నారు, మరియు 

 
  ప్రస్తుతం కోర్టు ద్వారా ఓటు వేయడానికి మానసికంగా 
అసమర్థంగా లేదు 

సూచించిన రోజున పోల్స్ ఉదయం 7:00 
నుండి రాత్రి 8:00 వరకు తెరిచి ఉంటాయి. 

• ప్రొవిజనల్ బ్యాలెట్ ఎలా వేయాలి అనేదానితో 
సహా ఓటు ఎలా చేయాలో అనే నిర్దిష్ట 
సూచనలను పోల్ వర్కర్ నుండి పొందవచ్చు 
లేదా మీ స్థానిక ఎన్నికల అధికారి మీకు 

2. � �� ���� �క��� �� ��స�ర్� ఓట� అ�� �� ఓ� హ��  ఉం�ం�. 
మీరు ప్రొవిజనల్ బ్యాలెట్ను ఉపయోగించి ఓటు వేస్తారు. మీరు ఓటు వేయడానికి అర్హులని 
ఎన్నికల అధికారులు నిర్ధారిస్తేనే మీ ఓటు లెక్కించబడుతుంది. 

3. �ల్�  ���న�� � �� ఇం� వ�స� ఉం� �� ఓ� హ��  ఉం�ం�. 

4. �మ� ��  ఎవ�� ఇబ� ం� �ట��ం� �� ఓ� �యమ� �ప� �ం� ఉం� �్ర�ట్ 
�� �ట్ వేసే హక్కు. 

5. ఒక�ళ �� �ర�� �� ఉం�, మీరు ఇప్పటికే మీ బ్యాలెట్ను వేయకపోతే కొత్త బ్యాలెట్ పొందే 
హక్కు. మీరు వీటిని చేయవచ్చు: 
ఒక కొత్త బ్యాలెట్ కోసం ఒక పోలింగ్ ప్రదేశంలో ఎన్నికల అధికారిని అడగండి, 
� ఓ�-�-��ల్ �� ���  కొత్తదానికి ఎన్నికల కార్యాలయంలో లేదా మీ పోలింగ్ 
ప్రదేశంలో మారచండి లేదా 
్ర��జనల్ �� �ట్ ఉప��ం� ఓ� �యం�. 

6. � ఎం�� యర్ �� ��యన్ ్రప��� �ం� తప� , �� ఎం��న�  �� �ం� � 
�� ���  ప్రసారం చేయడానికి సహాయం పొందే హక్కు. 

7. ����� ��� ఏ�� ��ంగ్ ్రప�శం� మీరు పూర్తి చేసిన ఓటు-బై-మెయిల్ 
బ్యాలెట్ను వదిలివేసే హక్కు. 

8. � ఓ�ంగ్ ఆవరణ� త�నంత మం� ్రపజ� ఆ �ష ��� డగ��� ఇం� �ష్ కాకుండా ఇతర భాషలో 
ఎన్నికల సామగ్రిని పొందే హక్కు. 

9. ఎ�� కల ���ల ��ం� ఎ�� కల అ���ల� ్రపశ� � అడగ��� మరియు ఎన్నికల 
ప్రక్రియను చూసే హక్కు. ఒకవేళ మీరు అడిగిన వ్యక్తి మీ ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వలేకపోతే, 
వారు మిమ్మల్ని సమాధానం కోసం సరైన వ్యక్తి దగ్గరికి పంపాలి. ఒకవేళ మీరు అంతరాయం 
కలిగిస్తే, వారు మీకు సమాధానం ఇవ్వకపోవచ్చు. 

10.  ఏ�� చట���ద��న �� �స��త�న ఎ�� కల �ర� క��ల� ఎన్నికల అధికారికి లేదా 
స్క్రెటరా ఆఫ్ స్టేట్స్ ఆఫీస్కి నివేదించే హక్కు. 

మెయిల్ చేసిన సమాచారాన్ని చదవడం ద్వారా 
పొందవచ్చు. 

• ఒకవేళ మీరు కొత్తగా నమోదు చేసుకున్న 
ఓటరు అయితే, ఫెడెరల్ లా ప్రకారం 
తగిన గుర్తింపు లేదా ఇతర పత్రాలను 
అందించమని మిమ్మల్ని అడగవచ్చు. 
ప్రతి వ్యక్తికి అతను లేదా ఆమె 
డాక్యుమెంటేషన్ ఇవ్వకపోయినా ప్రొవిజనల్ 
బ్యాలెట్ వేసే హక్కు ఉందని దయచేసి 
గమనించండి. 

• ఫెడెరల్ మరియు స్టేట్ లా ప్రకారం 
ఓటు వేయడానికి మీరు అన్ని అవసరాలను 
తీర్చకపోతే ఓటు వేయడానికి అర్హత 
ఉన్నట్లు మిమ్మల్ని మీరు సూచించడం 
చట్టానికి విరుద్ధం. 

• ఓటింగ్ పరికరాలను దెబ్బతీయడం చట్టానికి 
విరుద్ధం. 

 

ఒక�ళ �� ఈ హ�� � ఏ� ��క�ంచబ�ంద� 
�� �శ� ���, సెక్రెటరీ ఆఫ్ స్టేట్స్ యొక్క 
కాన్ఫిడెన్షియల్ టోల్ ఫ్రీ ఓటర్ హాట్లై- 
న్కు (800) 345-VOTE (8683) వద్ద కాల్ 
చేయండి. 

 
www.sos.ca.gov వద్ద వెబ్లో 

 

(800) 345-VOTE (8683) వద్ద ఫోన్ ద్వారా 
 

elections@sos.ca.gov వద్ద ఇమెయిల్ ద్వారా 

 

 
Voter Bill of Rights - Telugu 

�� ఈ ్ర�ం� హ�� � ఉ�� � 

ఓట� �క�  హ�� ల ��� 

http://www.sos.ca.gov/
mailto:elections@sos.ca.gov

	3. పోల్స్ ముగిసినప్పుడు మీరు ఇంకా వరుసలో ఉంటే మీకు ఓటు హక్కు ఉంటుంది.
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