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இந்தச் சசொற்களஞ்சியத்தின் ந ொக்கம், நதர்தல்  ிர்வொகத் திட்டத்தின் வொசகருக்கு நதர்தல் சசயல்முறையின் சூழறை முழுவதுமொக 
புரிந்துசகொள்ள உதவுவதும் நமலும் ஆவணத்தில் பயன்படுத்தப்படும் சிை சசொற்கறள வறையறுப்பதும் ஆகும். சிைசசொற்களுடன் 
சதொடர்புறடய நுணுக்கமொன நதறவகறள சதளிவுபடுத்திக்சகொள்ளவும் புரிந்துசகொள்ளவும், நதர்தல்  ிர்வொகத்திட்டத்றதப் பொர்க்கவும். 

ச ொல்/சுருக்கவடிவம் அர்த்தம் 
1% றக முறை புள்ளிக்கணக்கீடு நதர்தல் சொன்ைளிப்புக்கு முன், வொக்குகளின் சமஷின் எண்ணிக்றகறயச் சரிபொர்க்க சட்டப்பூர்வமொக 

நதறவப்படும் வாக்குச்சீட்டுகளின் றகமுறை எண்ணிக்றக. ககன்வொஸில் நசர்க்கப்பட்ட பைபடிகளில் 
ஒன்று. 

15- ொள் முன்பு பதிவு மூடல் ஒவ்சவொரு நதர்தலுக்கும் முன்பு, வொக்களிக்க பதிவுசசய்ய, கைிஃநபொர்னியொவில் சட்டத்தால் 
 ிர்ணயிக்கப்பட்ட கொைக்சகடு. 
(கைிஃநபொர்னியொநதர்தல் குைியடீு §2102) 

8D2 கொர்டுகள் வொக்கொளர் செ ிசென் ி உறுதிப்படுத்தல் கொர்டெப் பொர்றவயிடுக. 
வைொதவர் வொக்குச்சீட்டு கொைொவதியொன சசொல்ைியல். 

அஞ் ல்-மூலம் வொக்களிக்கும் வொக்குச் டீ்டெப் பொர்றவயிடுக. 
அணுகக்கூடிய வொக்குச்சீட்டு இது ஒரு வொக்குசீட்டு, சபொதுவொக மின்னணு வொக்குச்சீட்டு, இதில் நபொட்டியிடும் நவட்பொளர்கள் 

நதொன்றும் மற்றும் குறைபொடுள்ளவர்கள் பயன்படுத்துவதற்சகன திறையில் வடிவறமக்கப்பட்ட 
பகுதிறயத் சதொடுவதன் மூைம் அல்ைது ஆடிநயொ நகட்கும் சொதனம் மற்றும் பிசைய்ைி டச் நபட் 
அல்ைது சிப் அன்ட் பஃப் நபொன்ை உதவும் சொதனத்றதப் பயன்படுத்துவதன் மூைம் அதில் நதொன்றும் 
வொக்களிக்கும்  டவடிக்றககறள அவர்களால் அணுக முடியும்.குறைபொடுள்ளவர்க 
(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீு §19240) 

முகவரி திருத்தும் நசறவ(ACS) 
 
 
 
 
 
 

அநமரிக்க அஞ்சல் நசறவ மூைம் வழங்கப்பட்ட தைவு, இதனைக் கவுண்ட்டி நதர்தல் அதிகொரி இந்தத் 
தகவல்கறள வொக்கொளர் பதிவு ப் பதிநவடுகள்மற்றும் அஞ்சல் சைசிசடன்சி உறுதிப்படுத்தல் கொர்டுகறள 
 ிர்வகிக்கவும் புதுப்பிக்கவும் பயன்படுத்தைொம். 
(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீு §2033) 
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ச ொல்/சுருக்கவடிவம் அர்த்தம் 
சசயைிலுள்ள வொக்கொளர் (1) தகவல் புதுப்பித்த  ிறையில் இருக்கும், (2) வொக்களிப்பு ஆவணங்கனளப் சபைமுடியும், மற்றும் (3) 

மிக சமீபத்தில் வொக்களித்த அல்ைது முகவரி சைசிசடன்சி உறுதிப்படுத்தல் அஞ்சல் மூைம் முகவரி 
உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ள வாக்காளர். சசயைில் உள்ள வொக்கொளருக்கு சட்டப்பூர்வமொக வொக்களிக்கும் 
மற்றும் மனுவில் றகசயழுத்திடும் உரிறம உண்டு. 
(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீு §§2220 - 2227) 

பதிவுக்கொன பிைமொணபத்திைம் வொக்கொளர் பதிவுப் படிவம், வொக்கொளர் பதிவு அட்டை, வொக்கொளர் பதிவுக்கொன விண்ணப்பம், 
அல்ைது வொக்கொளர் பதிவு விண்ணப்பம் என்றும் அறழக்கப்படுகிைது.  
பதிவுசசய்யப்பட்ட வொக்கொளைொக விரும்பும் ஒவ்சவொரு  பரும் இந்தப் படிவத்றத பூர்த்தி சசய்ய 
நவண்டும் (உயர்  ீதிமன்ைத்தின் தீர்ப்றப வழங்கி தொக்கல் சசய்திருந்தொநை தவிை). ஒழுங்கொக 
சசயல்படுத்தப்பட்ட பிைமொணப்பத்திைம் பயனுள்ளதொக கருதப்பட, அறத நதர்தல்  ொளுக்கு முன்புள்ள 
15வது  ொளுக்குள் அல்ைது அதற்கும் முன்பு, மற்றும் பிை குைிப்பிட்ட மற்றும் சரியொன ந ைத்துக்கொன 
 ிபந்தறனகளின் கீழ் கவுண்ட்டி நதர்தல் அதிகொரி சபற்ைிருக்க நவண்டும். ஒரு வொக்கொளர் இடமொைிய 
நபொசதல்ைொம், முறையொக பதிவுசசய்யப்பட அந்த வொக்கொளர் ஒரு புதிய பதிவு பிைமொணப்பத்திைம் 
அல்ைது மொற்ைத்தின் அைிவிப்றப சசயல்படுத்த நவண்டும். 
(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீு §§2100 - 2194.1) 

வொக்குச்சீட்டுகள் அறனத்தும்-
அஞ்சைில் பதிவொகும் நதர்தல் 

முழுவதுமாக அஞ்சல் மூலம் நடத்தப்படுகின்ற ஓர் உள்ளூர், சிைப்பு அல்ைது ஒருங்கிறணந்த நதர்தல்\ 
(சிை குறிப்பிட்ட  ிபந்தறனகளின் கீழ்). 
(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீு பிரிவு 4) 
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ச ொல்/சுருக்கவடிவம் அர்த்தம் 
மொற்று சைசிசடன்சி உறுதிப்படுத்தல் 
(ARC) 

 ொன்கு ஆண்டுகளில் வொக்களிக்கொத அல்ைது தங்கள் முகவரிறய மொற்ைொத பட்டியைில் 
பட்டியைிடப்பட்ட ஒவ்சவொரு வொக்கொளருக்கும் கவுண்ட்டி நதர்தல் அதிகொரி அனுப்பக்கூடிய 
அஞ்சைட்றடறய அனுப்ப நதறவப்படும் ஒரு  றடமுறை; நமலும், அஞ்சைட்றடக்கு வொக்கொளர் 
பதிைளித்து, அவர் "சசயைிலுள்ள" வொக்கொளைொக இருக்க விரும்புவறத சுட்டிக்கொட்ட நவண்டும். 
(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீு §2220) 

குறைபொடுள்ளவர்ககுறைபொடுள்ள 
அசமரிக்கர்கள் சட்டம்(ADA) 

குறைபொடுள்ள அசமரிக்கர்கள் சட்டம் (ADA) 1990 இல் சட்டமொக மொைியது. ADA என்பது ஒரு சிவில் 
உரிறமகள் சட்டமொகும், இது நவறைகள், பள்ளிகள், நபொக்குவைத்து மற்றும் சபொதுமக்களுக்கு 
திைந்திருக்கும் அறனத்துப் சபொது மற்றும் தனியொர் இடங்கள் உட்பட சபொதுவொழ்வின் அறனத்துப் 
பகுதிகளிலும் குறைபொடுள்ளவர்களுக்கு எதிைொன பொகுபொட்றடத் தறடசசய்கிைது. 
குறைபொடுள்ளவர்களுக்கும் எல்நைொருக்கும் உள்ளறத நபொைநவ அதத உரிறமகளும் வொய்ப்புகளும் 
கிறடப்பறத உறுதி சசய்வநத இந்தச் சட்டத்தின் ந ொக்கம். இனம்,  ிைம், பொைினம், நதசிய நதொற்ைம், 
வயது மற்றும் மதம் ஆகியவற்ைின் அடிப்பறடயில் தனி பர்களுக்கு வழங்கப்படுவறத நபொைநவ 
குறைபொடுள்ளவர்களுக்கும் சிவில் உரிறமகளுக்கொன பொதுகொப்றப ADA வழங்குகிைது. சபொது 
தங்குமிடங்கள், நவறைவொய்ப்பு, நபொக்குவைத்து, மொ ிை மற்றும் உள்ளூர் அரசாங்க நசறவகள் மற்றும் 
சதொறைத்சதொடர்பு ஆகியவற்ைில் குறைபொடுள்ளவர்களுக்கு இது சமவொய்ப்பு கினடப்பனத 
உறுதிசசய்கிைது. 
சதொடலநிடலயொக அணுகக்கூடிய அஞ் ல்-மூலம் வொக்குப்பதிவு(RAVBM) -ஐப் பார்னவயிடுக. 

வொக்கொளர் பதிவுக்கொன விண்ணப்பம் பதிவுக்கொன பிெமொணப்பத்திெத்றதப் பொர்றவயிடுக. 
ஒதுக்கப்பட்ட வொக்குச்சொவடி ஒரு வொக்கொளர் வந்து, அவருக்கு வொக்களிக்க உரிறம உள்ள அறனத்து நபொட்டிகறளயும் உள்ளடக்கிய 

வொக்குச்சீட்றடப் சபற்று, வாக்களிக்க கூடிய ஒர்ஒற்றை இடம். தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 
வொக்குச்சொவடியில், வொக்கொளர்கள் வொக்களிக்க முடியொத தகுதியற்ை நபொட்டிகள், வொக்குச்சீட்டில் 
இருக்கொது. ஒதர சதொகுதியில் உள்ள வொக்கொளர்களுக்ககை இடங்கள் குைிப்பொக அறமக்கப்பட்டு, 
ஒதுக்கப்பட்ட வொக்களிக்கும் இடம் அனமக்கப்படுகிறது. ஒதுக்கப்பட்ட வொக்குச்சொவடிகள் வொக்குச் ொவடி 
மொதிரியின் கீழ் மட்டுநம பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. 
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ச ொல்/சுருக்கவடிவம் அர்த்தம் 
தொனியங்கி மறு எண்ணிக்றக 
சகொள்றக 

ஒரு நவட்பொளர் அல்ைது ஆர்வமுள்ள வொக்கொளர் மீண்டும் எண்ணுவதற்கொக பணம் சசலுத்தத் 
நதறவயில்லாமல், சிை நபொட்டிகளில் வொக்குச்சீட்டுகறள றகமுறையொக புள்ளிக்கணக்கிடும் 
சசயல்முறை மூைம் குறைந்த அளவு வித்தியொசத்தில் சவற்ைிசபறும் உள்ளூர் நபொட்டிகளின் 
முடிவுகறள உறுதிப்படுத்த ஒரு கசயல்முனறனய வழங்க Santa Clara கவுண்ட்டி நமற்பொர்றவயொளர்கள் 
வாரியத்தால் பின்பற்றப்படும் ஒரு ககாள்னக, . இந்தக் சகொள்றகயின்படி, Santa Clara கவுண்ட்டியில் 
(மொ ிை மற்றும் கூட்டொட்சி அலுவைகங்கறளத் தவிர்த்து) சவற்ைி வித்தியொசத்தின் அளவு 
வொக்களிக்கப்பட்ட வொக்குகளில் 0.25 சதவதீத்திற்கு குறைவொகநவொ அல்ைது 25 வொக்குகளுக்குக் 
குறைவொகநவொ உள்ள அறனத்துப் நபொட்டிகளிலும் றகமுறை மறு எண்ணிக்றக கசய்யப்பட தவண்டும், 
இதில் San José கவுண்ட்டி முழுவதும் அல்ைது நகரம் முழுவதும்  டக்கும் நபொட்டிகளில் மட்டும் 
சமஷின் மூைம் மறு எண்ணிக்றக சசய்யப்படும். இந்தக் சகொள்றகக்கு புள்ளிக்கணக்கீடு நடத்தப்பட 
தவண்டும். 
(Santa Clara கவுண்ட்டி நமற்பொர்றவயொளர்கள் வாரியத்தின்வொரியத்திசகொள்றக றகநயடு பிரிவு 3.63) 

வொக்குச்சீட்டு டிைொப்-பொக்ஸ் வொக்கொளர் பதிவொளர் / மொவட்ட நதர்தல் அதிகொரியொல் நிறுவப்பட்ட ஒரு பொதுகொப்பொன சகொள்கைம், 
இங்நக வொக்களிக்கப்பட்ட அஞ்சல் வொக்குச்சீட்றட திருப்பி அனுப்பைொம். 

வொக்குச்சீட்டு டிைொப்-ஆஃப் இடம் (BDL) வொக்கொளர் பதிவொளைொல் அறமக்கப்பட்ட இடம், இந்த இடத்தின் உள்நள அல்ைது சவளிநய 
பொதுகொப்பொன அதிகொைப்பூர்வ வொக்குச்சீட்டு டிைொப்-பொக்ஸ் அறமந்திருக்கும். 

அணுகக்கூடிய வடிவறமப்பில் 
வொக்குச்சீட்டு 

அணுகக்கூடிய வொக்குச் டீ்டைப் பொர்றவயிடுக. 

வொக்குச்சீட்றடக் குைிக்கும் சொதனம் 
(BMD) 

வொக்குச்சீட்றடக் குைிக்க வொக்கொளருக்கு உதவும் சொதனம். சொதனம் எந்த அளவிலும், உருவத்திலும் 
அல்ைது வடிவத்திலும் இருக்கைொம், நமலும் வொக்குச்சீட்டில் சசய்யப்படும் முத்திறை வொக்கொளரின் 
நதர்றவ சதளிவொகக் குைிக்க நவண்டும். 
(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீு §14270) 

ததனவப்படும் தபாது வாக்குச்சீட்டு 
(BOD) 

வொக்குச்சீட்டுகறள அச்சடித்து, அறத அதிகொைப்பூர்வ வொக்குச்சீட்டு அட்னட இருப்பில் னவத்து, பதிவு 
சசய்யப்பட்ட வொக்கொளர்களுக்கு அறத வொக்களிக்கும் சபொருட்டு வழங்க கவுண்ட்டி மொவட்ட நதர்தல் 
அதிகொரிறய அனுமதிக்கும் ஒரு சொன்ைளிக்கப்பட்ட தன்னிறைவொன அறமப்பு. இந்த அனமப்பு 
நதர்தலுக்கொக முன்கூட்டிநய, ததனவக்தகற்ப தயொரிக்கப்பட்ட அதிகொைப்பூர்வ வொக்குச்சீட்டுகளுக்கு 
கூடுதைொைனவ. 
(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீு §13004.5) 

நமற்பொர்றவயொளர்களின் 
வொரியம்(BOS) 

Santa Clara கவுண்ட்டி அைசொங்க  ிர்வொகங்களின் சசயல்பொட்றட நமற்பொர்றவயிடும்  ிர்வொகக் குழு. 
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ச ொல்/சுருக்கவடிவம் அர்த்தம் 
Cal-Access மொ ிை நவட்பொளர்கள்,  ன்சகொறடயொளர்கள், பைப்புறையொளர்கள் மற்றும் பைர் வழங்கிய  ிதித் 

தகவல்கறளப் சபறுவதற்கும் அணுகுவதற்கும், மொ ிைச் சட்டத்தின்படி, மொ ிை சசயைொளரால் 
உருவொக்கப்பட்ட ஓர் ஆன்றைன் அறமப்பு. ஜனவரி 1, 2000 முதல் $25,000 திைட்டிய அல்ைது 
சசைவழித்த பிைச்சொை  ிறுவனங்கள், ஆன்றைன் அல்ைது மின்னணு முறையில் தொக்கல்சசய்ய 
நவண்டும். எந்தசவொரு வறக அைிக்றகயிடத்தக்க சகொடுப்பனவுகள், சசைவுகள், பங்களிப்புகள், பரிசுகள் 
அல்ைது பிை சபொருட்களின் சமொத்த சதொறக ஒரு கொைண்டர் கொைொண்டில், $2,500 அல்ைது அதற்கு 
நமற்பட்டதொனவுடன், அறத பைப்புறை  ிறுவனங்கள் ஆன்றைனில் அல்ைது மின்னணு முறையில் 
தொக்கல்சசய்ய நவண்டும். 
(கைிஃநபொர்னியொ அைசு குைியடீு §§84602 & 84605) 

Cal-Online கைிஃநபொர்னியொவின் அைசியல் சீர்திருத்தச் சட்டத்தொல் கட்டொயமொக்கப்பட்ட மொ ிை சவளிப்படுத்தல் 
அைிக்றககள்/ரிநபொர்ட்டுகறள ஆன்றைனில் மொ ிை சசயைொளரிடம் கட்டணமின்றி தொக்கல்சசய்ய 
அனுமதிக்கும் மொ ிை சசயைொளரின் இறணய தளத்தில் உள்ள வறை – அடிப்பறடயிைொன தைவு 
உள்ளடீ்டு அனமப்பு. இந்த இைவச பயன்பொட்றடப் பயன்படுத்த தொக்கல்சசய்பவர் சரியொன அறடயொள 
எண் மற்றும் கடவுச்சசொல்றை றவத்திருக்க நவண்டும். இந்தத் தகவல்கள் பின்னர் மொ ிை 
சசயைொளரின் Cal-Access இறணய தளத்தில் சபொதுபொர்றவக்கொக மீளுருவாக்கம் கசய்யப்படுகின்றை. 
(கைிஃநபொர்னியொ அைசு குைியடீு §84602) 

கைிஃநபொர்னியொ ஒழுங்கு 
முறைகளின் குைியடீு 

கைிஃநபொர்னியொ மொ ிை சசயைொளர், மொ ிை நதர்தல் சட்டத்தின் சீைொன பயன்பொடு மற்றும்  ிர்வொகத்றத 
உறுதிப்படுத்துவதற்கொன ஒழுங்குமுறைகறள குைியடீொக்கும் சட்ட ஆவணம். 

கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீு கைிஃநபொர்னியொவில் நதர்தல்களின்  ிர்வொகத்றத  ிர்வகிக்கும் சட்டம். 
கைிஃநபொர்னியொ அைசு குைியடீு கைிஃநபொர்னியொ முழுவதும் அைசொங்க  ிர்வொகத்றத ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டம். 
ைத்துசசய்யப்பட்ட வொக்கொளர் பின்வரும் கசயல்களுக்குப் பிைகு வொக்கொளர் தைவுத்தளத்தில் உள்ள ஒரு வொக்கொளர் 

ைத்துசசய்யப்படைொம்: 
1. முகவரி உறுதிப்படுத்தல் அஞ்சலுக்கு பதிைளிக்கொதது 
2. சதொடர்ச்சியொக இைண்டு ஜனொதிபதித் நதர்தல் சுழற்சிகளில் வாக்குப் பதிவு இல்ைொதது 
3. இைப்பொல் 
4. வொக்கொளரின் சசொந்த நகொரிக்றகயொல் 

வொக்கொளர் பட்டியைில் அல்ைது நதர்தல் அதிகொரி தயொரித்த எந்தசவொரு பட்டியைிலும் வொக்கொளர் 
இருக்கமொட்டொர், நமலும் எந்தசவொரு வொக்களிப்புப் சபொருட்கறளயும் சபை மொட்டொர். ைத்துசசய்யப்பட்ட 
வொக்கொளர் ஒரு புதிய வொக்கொளர் பதிவு விண்ணப்பத்டத முடித்தவுடன் வொக்களிக்க தகுதிசபறுவொர். 
ைத்துசசய்யப்பட்ட வொக்கொளருக்கு மனுவில் றகசயழுத்திட தகுதியில்னல. 
(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீு §2183) 
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ச ொல்/சுருக்கவடிவம் அர்த்தம் 
நவட்பொளர் பின்வரும் சூழ் ிறைகளில் ஒரு தனி பர் நவட்பொளைொகிைொர்: 

1. தனி பரின் சபயர் முதன்றம, சபொது, சிைப்பு அல்ைது மறுஅறழப்பு நதர்தல் வொக்குச்சீட்டில் 
பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது; அல்ைது 

2. எந்தசவொரு மொ ிை அல்ைது உள்ளூர் நதர்வு அலுவைகத்திலும்  ியமிக்கப்பட அல்ைது 
ததர்தலில் நிற்க நதர்தல் அதிகொரிகள் அவைது சொர்பொக வொக்குகறள எழுதி 
எண்ணறவக்கதனி பர் தகுதி கபற்றுள்ளார்; அல்ைது 

3. எந்தசவொரு மொ ிை அல்ைது உள்ளூர் நதர்வு அலுவைகத்திலும்  ியமிக்கப்பட அல்ைது 
ததர்தலில் நிற்க தனி பர் ஒரு பங்களிப்றபப் சபறுகிைொர் அல்ைது சசைவு சசய்கிைொர் (அல்ைது 
பங்களிப்றபப் சபை அல்ைது சசைவுசசய்ய நவறு எந்த  பருக்நகொ ஒப்புதல் அளிக்கிைொர்); 
அல்ைது 

4. தனி பர் ஒரு நதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட அலுவைக பதவி வகிப்பவர். 
கூட்டொட்சி அலுவைகத்திற்கொக நபொட்டியிடும்  பர்கள் அைசியல் சீர்திருத்த சட்டத்தின் கீழ் 
"நவட்பொளர்கள்" அல்ை. 
(கைிஃநபொர்னியொ அைசு குைியடீு §§82007 & 84214) 

நகன்வொஸ் (அதிகொைப்பூர்வ 
நகன்வொஸ்) 

சபைப்பட்ட அறனத்து வொக்குச்சீட்டுகறளயும் (தற்கொலிக வொக்குச் டீ்டுகள், அஞ் ல்-மூலம் சபற்ற 
வொக்குச் டீ்டுகள், மற்றும் நிபந்தடன வொக்கொளர் வொக்குச் டீ்டுகள் உட்பட) கசயல்முனறப்படுத்துவது 
மற்றும் புள்ளிக்கணக்கீடு கசய்வது, சபொருட்கறள சமன் சசய்து, வொக்குச்சீட்டுகளின் றகமுறை 
புள்ளிக்கணக்கீடு(சரிபொர்ப்பு)  டத்தி, முடிவுகளுக்கு சொன்ைளித்து மற்றும் நதர்தல் சொன்ைிதழ்கறள 
வழங்குவதற்கொக மொவட்ட நதர்தல் அதிகொரிக்குள்ள சட்டரீதியாை கொைக்சகடு (சபொதுவொக நதர்தல் 
நததிக்கு அடுத்த ொள் சதொடங்கி 30  ொள் அவகொசம்), 
(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீு பிரிவு 15) 

சமூக அடிப்பறடயிைொன 
 ிறுவனங்கள்(CBOகள்) 

வொக்கொளர் பதிவொளர் (ROV), சமூக அடிப்பறடயிைொன அறமப்புகளுடன் (CBO௧ள்) வொக்கொளர் பதிறவ 
அதிகரிக்கவும், புதிதொக பதிவுசசய்யப்பட்ட வொக்கொளர்கறள வொக்களிக்க ஊக்குவித்துஜன ொயகத்தில் 
பங்நகற்க ஈடுபடுகிைொர். 

 ிபந்தறன வொக்கொளர் பதிவு ஒழுங்கொக சசயல்படுத்தப்பட்ட பதிவு பிெமொணப்பத்திெம் நதர்தல் நததியன்று அல்ைது அந்த  ொளுக்கு 
முன்புள்ள 14  ொள் அவகொசத்தில் கவுண்ட்டி நதர்தல் அதிகொரியிடம் பதிவு சசய்தவர் மூைம் 
வழங்கப்பட்டிருக்க நவண்டும் மற்றும் நமலும் இது நதர்தல் அதிகொரி பிைமொணப்பத்திைத்றத 
சசயல்படுத்திய பின்னும் பயனுள்ளதொகக் கருதப்பட்டொல், இது பதிவுசசய்தவரின் பதிவுக்கொன தகுதிறய 
தீர்மொனிக்கிைது, மற்றும் பதிவுசசய்தவரின் தகவறை ககன்வொஸ் கொைத்திற்கு முன், அல்ைது 
அதன்தபாது சரிபொர்க்கிைது. வொக்கொளர் ஒரு  ிபந்தறன வொக்கொளர் பதிவு படிவத்றத பூர்த்திசசய்து ஒரு 
தற்கொலிக வொக்குச் டீ்டெ நபொடைொம். 
(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீு §§2170 - 2173) 
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ச ொல்/சுருக்கவடிவம் அர்த்தம் 
கவுண்ட்டி வொக்கொளர் தகவல் 
வழிகொட்டி(CVIG) 

வாக்குச்சீட்டு டிைொப்-பொக்ஸ் உள்ள இடங்கள் மற்றும் வொக்குறமயங்களின் பட்டியல், அதிகொைப்பூர்வ 
வொக்குச்சீட்டின் மொதிரி (மொதிரி வொக்குச் டீ்டு-ஐப் பார்டையிடுக); நவட்பொளர் அைிக்றககள்; சட்ட உறை, 
பக்கச் சொர்பற்ை பகுப்பொய்வு மற்றும் உள்ளூர் வொக்குச்சீட்டு  டவடிக்றககளுக்கு ஆதைவொன அல்ைது 
எதிைொன வொதங்கள்; மற்றும் வொக்குச்சீட்டு மொற்று நகொரிக்றக படிவம் நபொன்ை முக்கியமொன 
தகவல்கறளக் சகொண்டுள்ள கவுண்டி நதர்தல் அதிகொரியொல் தயொரிக்கப்பட்ட, சமொழிசபயர்க்கப்பட்ட 
மற்றும் அச்சிடப்பட்ட ஒரு றகநயடு. கவுண்டி வொக்கொளர் தகவல் றகநயட்றட (CVIG) அஞ்சைில் 
அனுப்புவது நதர்தலுக்கு சுமொர் 40  ொட்களுக்கு முன்பு சதொடங்குகிைது. முன்னர் மொதிரி வொக்குச் டீ்டு 
துண்டுப்பிைசுைம் என்று அறழக்கப்பட்டது. CVIG-யின் சமொழிசபயர்க்கப்பட்ட பதிப்புகள் ஸ்பொனிஷ், சீன, 
டொக்ைொக் மற்றும் வியட் ொமிய சமொழிகளில் கிறடக்கின்ைன. 
இது மொ ிை சசயைொளர் மூைம் தயொரிக்கப்பட்ட அதிகொைப்பூர்வ வொக்கொளர் தகவல் வழிகொட்டிறய 
நபொன்ைது இல்றை. 
(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீு §§13300 - 13317) 

தைவிைக்கம் சசய்யக்கூடிய 
வொக்குச்சீட்டு 

வொக்கொளர் பதிவொளரின் சதொடலநிடலயொக அணுகக்கூடிய அஞ் ல்-மூலம் வொக்களிப்பு (RAVBM) 
என்பது விண்ணப்பம் மூைம் சபைப்பட்ட மற்றும் வொக்களிப்பதற்கொக பயன்படுத்த வொக்கொளரின் வடீ்டுச் 
சொதனத்தில் மின்னணு ரீதியொக  கசைடுக்கப்படும் வொக்குச்சீட்டு. வொக்கொளர் தங்கள் வாக்கு 
எண்ணப்படுவதற்காக வொக்கொளர் பதிவொளருக்கு தங்கள் வொக்குச்சீட்றட அச்சிட்டு அஞ்சைில் அனுப்ப 
நவண்டும். 
(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீு §3007.7) 

ந ைடி பதிவுசசய்யும் எைக்டிைொனிக் 
(DRE) 

கொைொவதியொன வொக்களிப்பு சமஷின். 
வொக்கொளர் சசயைொக்ககூடிய எந்திைமுறை அல்ைது எைக்ட்நைொ-ஆப்டிகல் கூறுகளுடன் வழங்கப்பட்ட 
வொக்குச்சீட்டு கொட்சி மூைம் வொக்குகறள பதிவு சசய்யும் வொக்களிப்பு சமஷின்; இது கணினி  ிைல் 
மூைம் தைறவச் சசயல்படுத்துகிைது; நமலும் இது வொக்களிப்புத் தைவு மற்றும் வொக்குச்சீட்டின் 
படிமங்கறள நினைவக கூறுகளில் பதிவுசசய்கிைது 

முன்னதொன வொக்களிப்பு நதர்தல் நததிக்கு முன்நப, வொக்கொளர்கள் வொக்குச்சீட்றட நபொடக்கூடிய கொைம். கைிஃநபொர்னியொவில் 
"கொைணம்-கூைொமல்" முன்னதொகநவ வொக்களிக்கைொம் மற்றும் நதர்தல் நததியில் வொக்களிக்க முடியொமல் 
நபொனதற்கு ஒரு வொக்கொளர் கொைணம் கூை நவண்டியதில்றை. கைிஃநபொர்னியொவில், நதர்தலுக்கு 29 
 ொட்களுக்கு முன்நப முன்னதொக வொக்களிப்றப சதொடங்கைொம். Santa Clara கவுண்ட்டியில் 
பதிவுசசய்யப்பட்ட வொக்கொளர்கள் வொக்கொளர் பதிவொளர் அலுவைகத்தில் அல்ைது நதர்தல் நததிக்கு பத்து 
 ொட்களுக்கு முன்னர் சதொடங்கும் எந்தசவொரு வொக்குறமயத்திலும் வொக்களிக்கைொம். 
(கைிஃநபொர்னியொநதர்தல் குைியடீு§19209) 
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ச ொல்/சுருக்கவடிவம் அர்த்தம் 
நதர்தல்  ிர்வொகத் திட்டம்(EAP) கவுண்டி நதர்தல் அதிகொரியொல் முன்சமொழியப்பட்ட, வொக்கொளர் கதர்வுச்  ட்ெத்தின் (VCA). கீழ் 

நதர்தல்கறள  டத்துவது பற்ைிய விரிவொன திட்டம். இந்தத் திட்டத்தில் வொக்குறமயங்கள் மற்றும் 
வொக்குச்சீட்டு டிைொப்-பொக்ஸ் இடங்கறளத் நதர்ந்சதடுப்பது,  ிதிசொர்ந்த பொதிப்புகள் மற்றும் சபொது 
அவுட்ரீச் திட்டங்கள் நபொன்ை பல்நவறு விஷயங்கள் உள்ளன. ஒரு வறைவுத் திட்டம் சமூக 
உள்ளடீ்டுடன் எழுதப்பட நவண்டும் மற்றும் சபொது விசொைறண சசயல்முறை மூைம் ஆைொயப்பட 
நவண்டும். வறைவுத் திட்டம் குைித்த சபொது விசொைறணகள்  டந்த பின், ஒரு திருத்தப்பட்ட வறைவுத் 
திட்டம் சபொதுக் கருத்துறைக்கொக சவளியிடப்படுகிைது, அதன் பிைகு ஒரு திட்டத்றத இறுதியொக 
ஏற்றுக்சகொள்ளைொம். மொற்ைப்பட்டு சபொதுக்கருத்துக்கொக சவளியிடப்படும் இறுதித் திட்டநம 
திருத்தப்பட்ட இறுதித் திட்டமொகும். நதர்தறை  டத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் இறுதித் நதர்தல் 
 ிர்வொகத் திட்டம் (EAP) மதிப்பொய்வு சசய்யப்பட்டு, இைண்டு வருட பயன்பொட்டிற்குள், அதன்பிைகு 
ஒவ்சவொரு  ொன்கு வருடங்களுக்கும், மதிப்பாய்வு கசய்யப்படுகிறது. EAP இன் வொக்கொளர் கல்வி மற்றும் 
அவுட்ரீச் பகுதி ஒப்புதலுக்கொக மொ ிை சசயைொளரிடம் சமர்ப்பிக்கப்படுகிைது. திட்டங்கள் 
சமொழிசபயர்க்கப்பட்டு கவுண்டி நதர்தல் அதிகொரியின் இறணயதளத்தில் கிறடக்கின்ைன. 
(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீு §§4000 - 4108) 

நதர்தல் சுழற்சி “நதர்தல் சுழற்சி” என்பதன் அர்த்தம் அதன் பயன்பொட்டின் சூழறைப் சபொறுத்து ஒன்று அல்ைது இைண்டு 
சவவ்நவறு விஷயங்களொக இருக்கைொம். 

1. “நதர்தல் சுழற்சி” என்பது அைசொங்கக் குைியடீு §§ 85309 அல்ைது 85500-ற்கு இணங்க, $1,000 
அல்ைது அதற்கு நமற்பட்ட பங்களிப்புகள் அல்ைது சுயொதீன சசைவினங்கறளப் பற்ைி 
ஆன்றைனில் அல்ைது மின்னணு முறையில் அறிக்னகயிடும் ந ொக்கத்திற்கொக, நதர்தலுக்கு 90 
 ொட்களுக்கு முன்னதொக சதொடங்கி நதர்தல் நததியில் முடிவறடயும் கொைம். (அைசு குைியடீு 
பிரிவு 85204). 

2. “நதர்தல் சுழற்சி” என்பது Cal-Access க்கொன பிைச்சொை பங்களிப்புகள் மற்றும் சசைவினங்கறளக் 
கொணும் ந ொக்கத்திற்கொக, ஒற்றைப்பறட ஆண்டின் ஜனவரி 1 முதல் சதொடங்கும் கொைம். 

நதர்தல் அதிகொரி ஒரு சதொகுதி (precinct) வொரிய உறுப்பினர், மொ ிைத்தின் வொக்கொளைொக இருக்க நவண்டும், அவருக்கு 
ஆங்கிை சமொழிறயப் படிக்கவும் எழுதவும் சதரிந்திருக்க தவண்டும், மற்றும் ஒரு வொக்குச்சொவடி 
அல்ைது வொக்குறமயத்தில் பணியொற்றுவதற்கொக வொக்கொளர் பதிவொளர் (ROV)  டத்துகின்ை பயிற்சியில் 
கைந்து சகொள்ள நவண்டும். முன்னர் வொக்சகடுப்பு சதொழிைொளர்கள் என்று அறழக்கப்பட்ட நதர்தல் 
அதிகொரிகறள ஒரு கிளொர்க் அல்ைது இன்ஸ்சபக்டைொக மொறுபட்ட கடறமகளுடன்  ியமிக்க முடியும். 
நதர்தல் அதிகொரிகள் வொக்குறமயங்களில் வொக்கொளர்களுக்கு உதவுகிைொர்கள், தகுதிறயச் 
சரிபொர்க்கிைொர்கள், அதிகொைப்பூர்வ வொக்குச்ச்சீட்டுகறள வழங்குகிைொர்கள், மற்றும் பிை கடறமகறளச் 
சசய்கிைொர்கள். 
(நதர்தல் குைியடீு மூைம் நதர்தல் வொரியங்கள் என குைிப்பிடப்படுகிைது) 

நதர்தல் தகவல் நமைொண்றம 
அறமப்பு (EIMS) 

Santa Clara கவுண்ட்டியின் நதர்தல் தகவல் தைவுத்தளம். 
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ச ொல்/சுருக்கவடிவம் அர்த்தம் 
மின்னணு-வொக்குப் புத்தகம் (மின்-
வொக்குப்புத்தகம்) 

ஒரு வொக்குறமயத்திற்கு சகொண்டு சசல்ைப்பட்டு பயன்படுத்தக்கூடிய பதிவுசசய்யப்பட்ட 
வொக்கொளர்களின் மின்னணுபட்டியறைக் சகொண்ட ஓர் அறமப்பு. நதர்தைில் வொக்களிக்க தகுதியுள்ள 
பதிவுசசய்யப்ட்ட வொக்கொளர்களின் அதிகொைப்பூர்வ பட்டியல் இது; வொக்கொளரின் வொக்குச்சீட்றடப் சபறும் 
தகுதிறயச் சரிபொர்க்க இது பயன்படுகிைது மற்றும் இைட்றட வொக்களிப்றபத் தடுக்க வொக்கொளர் 
வைைொற்றை நிகழ் ந ைத்தில் றகப்பற்றுகிைது. மின்ைணு வாக்குப் புத்தகங்கனளவொக்களிப்பு முறையுடன் 
இறணக்க முடியொது மற்றும் அவற்ைில் சதொடர்ச்சியொன சசயல்பொடுகறள வழங்குவதற்கொன காப்புப் 
பிரதி ஆற்றல் இருக்க நவண்டும். 

1. ஒரு மின்னணு வொக்குப்புத்தகம், குறைந்தபட்சம், பின்வரும் வொக்கொளர் பதிவுத்தைவுகள் 
அறனத்றதயும் சகொண்டிருக்கநவண்டும்: சபயர், முகவரி, மொவட்டம்/சதொகுதி, கட்சிவிருப்பம், 
வொக்கொளர்  ிறை, வொக்கொளருக்கு அஞ் ல்-மூலம் வொக்களிக்கும் வொக்குச் டீ்டு 
வழங்கப்பட்டதொ, அஞ் ல்-மூலம் வொக்களித்த வொக்குச் டீ்டு நதர்தல் அதிகொரியொல் 
ஏற்றுக்சகொள்ளப்பட்டதொக பதிவுசசய்யப்பட்டதொ இல்றையொ, நமலும், வொக்கொளரின் அறடயொளம் 
சரிபொர்க்கப்பட நவண்டுமொ (கூட்டொட்சி நதர்தைில் முதல் முறையொக வொக்களிப்பவருக்கு மட்டும் 
சபொருந்தும்). 

2. ஒரு மின்னணு வொக்குப்புத்தகத்தில் பின்வரும் வொக்கொளர் பதிவுத் தைவு இருக்கக்கூடொது: 
ஓட்டு ர் உரிம எண் அல்ைது சமூக பொதுகொப்பு எண்ணுக்கொன ஏநதனும் குைிப்பு. 

(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீு §2183) 
அவசை ிறை வொக்குச்சீட்டு வழங்கல் எதிர்பொைொத ந ொய், மருத்துவ றமயத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டு இருப்பது, குறைபொடுகள் இருப்பது அல்ைது 

விபத்துக்கள் கொைணமொக கொயப்பட்டுள்ளது நபொன்ை மருத்துவ அவசை ிறைகள் கொைணமொக 
உடல்ரீதியொக வைமுடியொத ஒரு வொக்கொளறை வொக்களிக்க அனுமதிக்க இந்த வறக நசறவ 
முதன்றமயொக கிறடக்கிைது. அவசை ிறை வொக்குச்சீட்டு வழங்கும் முறைறய வழங்கும் 38 
மொ ிைங்களில் கைிஃநபொர்னியொவும் ஒன்ைொகும். 

கதானல கல் வொக்குச்சீட்டு  ஒரு குைிப்பிட்ட சமொழியில் சமொழிசபயர்க்கப்பட்ட (மொதிரி வொக்குச் டீ்டெப் பொர்றவயிடுக) அல்ைது 
பொர்றவநகொளொறு உள்ளவர்களுக்கொக சபரிய எழுத்தில் அச்சிடப்பட்டறவ நபொன்ை வடிவங்களில் 
கிறடக்கக்கூடிய அச்சிடப்பட்ட வொக்குச்சீட்டின் பிைதி. வொக்கொளர்கள் அஞ்சல் மூைம் ஒரு கதானல கல் 
வொக்குச்சீட்றடப் சபை நகொைைொம். கதானல கல் வொக்குச்சீட்டு அதிகொைப்பூர்வ வொக்குச்சீட்டு அல்ை, 
மற்றும் அறத வொக்களிப்பு அறமப்பு மூைம் அட்டவறணப்படுத்த முடியொது. வொக்கொளர்கள் தங்கள் 
அதிகொைப்பூர்வ வொக்குச்சீட்றடப் பூர்த்திசசய்ய உதவுவதற்கொக கதானல கல் வொக்குச்சீட்றடப் 
பயன்படுத்தைொம். 
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ச ொல்/சுருக்கவடிவம் அர்த்தம் 
செல்ப் அசமரிக்கொ வொக்குச் சட்டம் 
(HAVA) 

 ொட்டின் வொக்களிப்பு சசயல்முறைகறள  வனீமயமொக்க மற்றும் சீர்திருத்த உதவுவதற்கொக 2002 இல் 
கொங்கிைஸொல்  ிறைநவற்ைப்பட்டது, செல்ப் அசமரிக்கொ வொக்குச் சட்டம் (HAVA) நதர்தல்  ிர்வொகத்தின் 
பை முக்கிய துறைகளில் மொ ிைங்கள் பின்பற்ை நவண்டிய புதிய கட்டொயமொன குறைந்தபட்ச தைங்கறள 
உருவொக்குகிைது. இந்த சட்டம் இந்த புதிய தைங்கறள பூர்த்தி சசய்ய, வொக்களப்பு அறமப்புகறள மொற்ை, 
மற்றும் நதர்தல்  ிர்வொகத்றத நமம்படுத்த உதவ மொ ிைங்களுக்கு  ிதிகறள வழங்குகிைது. HAVA-இன்படி 
பின்வரும் திட்டங்கள் மற்றும்  றடமுறைகறள மொ ிைங்கள் சசயல்படுத்த நவண்டும்: 

1. தற்கொைிக வொக்களிப்பு 
2. வொக்களிப்புத் தகவல் 
3. புதுப்பிக்கப்பட்ட மற்றும் நமம்படுத்தப்பட்ட வொக்கு உபகைணங்கள் 
4. மொ ிைம் தழுவிய வொக்கொளர் பதிவு தைவுத்தளங்கள் 
5. வொக்கொளர் அறடயொள  றடமுறைகள் 
6.  ிர்வொக புகொர்  றடமுறைகள் 

சசயைில் இல்ைொத வொக்கொளர் கவுண்ட்டி பின்வருவறத சபற்ைிருந்தொல் ஒரு வொக்கொளர் சசயைில் இல்ைொததொக கருதப்படைொம்: அநத 
கவுண்ட்டிக்குள் முன்நனொக்கி அனுப்பும் முகவரி இல்ைொமல் திரும்பி வந்த சைசிசடன்சி உறுதிப்படுத்தல் 
அஞ்சல் அல்ைது அசமரிக்கொ அஞ்சல் நசறவ நதசிய முகவரி மொற்ை (NCOA) தைவுத்தளத்தின் மூைம் 
சபைப்பட்ட தகவல் வொக்கொளர் கவுண்ட்டிறய விட்டு சவளியில்  கர்ந்துவிட்டறத குைிக்கிைது. இந்த 
வொக்கொளர், வொக்கொளர் பட்டியைில் இருப்பொர் ஆனொல் எந்தசவொரு வொக்களிப்புப் சபொருட்கறளயும் 
சபைமொட்டொர். நமலும், சதொடர்ச்சியொக இைண்டு கூட்டொட்சி சபொதுத்நதர்தல்களில் வாக்களிக்காத 
சசயைில் இல்ைொத வொக்கொளர்கள் ைத்துசசய்யப்படுவொர்கள். ஒரு சசயைில் இல்ைொத வொக்கொளர் முகவரி 
உறுதிப்படுத்தல் அட்னடக்கு பதிைளிப்பதற்கொக, அநத முகவரிறயக் குைிக்கும் மனுவில் 
றகசயழுத்திட்டு அல்ைது புதிய வொக்கொளர் பதிவு விண்ணப்பத்டத பூர்த்தி சசய்வதன் மூைம் 
வொக்களிக்க மீண்டும் தகுதிசபறுவொர். 

சமொழி அணுகல் ஆநைொசறனக் 
குழு 
(LAAC) 

வொக்கொளர் பதிவொளருக்கு (ROV) குறைவொன ஆங்கிை திறனமயுள்ள வொக்கொளர்களுக்கு நதர்தல் 
சசயல்முறைறய அணுகுவது சதொடர்பொன விஷயங்களில் ஆநைொசறன வழங்குவதற்கொக, சமொழி 
அணுகல் ஆநைொசறனக்குழு (LAAC) அறமக்கப்பட்டது. இந்தக் குழுயில் உள்ளவர்கள் சமொழி 
 ிறுபொன்டம  மூகங்களின் பிைதி ிதிகளொக இருப்பொர்கள் மற்றும் அவர்கள் சமொழி அணுகைில் 
அனுபவரீதியொக சொதித்தவர்களொக, எளிய சமொழிமுறைகறளப் பயன்படுத்தி வொக்கொளர்களுக்கு நதர்தல் 
சபொருட்கறள வழங்க அல்ைது வொக்கொளர்கனள அணுகி புரியும் வனகயில் அவர்களுக்கு விளக்கும் 
நவறு எளிதொனமுறை அவர்களுக்கு சதரிந்திருக்க நவண்டும் மற்றும்/அல்ைது அவர்  கைத் நதர்தல் 
அதிகொரியொக அல்ைது அவைது பிைதி ிதியொக இருக்க நவண்டும் ஆநைொசறன வழங்குபவர்களொக 
பணியொற்றும் குழுயின் பரிந்துறைகறள ROV ஆநைொசித்து மற்றும் அவற்றை கருதுவொர். 
(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீு §4005) 
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ச ொல்/சுருக்கவடிவம் அர்த்தம் 
சமொழி சிறுபொன்றம சமூகம் கூட்டொட்சி வொக்குரிறமச் சட்டத்தின் கீழ் நசறவ சசய்ய நதறவப்படும் ஒரு சமொழிறயப் நபசும் 

மக்களின் குழு. வொக்கொளரின் கதர்வுச்  ட்ெம் (VCA) சதொடர்பொன சட்டத்தில் முழுவதுமொக சமொழி 
சிறுபொன்றம சமூகங்கள் சதொடர்பொன சபொருட்கள், வொக்களிப்பு உதவி மற்றும் பிை  டவடிக்றககள் 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ளன.  
(வொக்களிப்பு உரிறமச் சட்டத்தின் சமொழி சிறுபொன்றம ஏற்பொடுகள்)  

அஞ்சல் வொக்குச்சீட்டு சதொகுதி வொக்குச் ொவடி மொதிரியின் கீழ், நதர்தலுக்கு 88  ொட்களுக்கு முன்னர், 250 அல்ைது அதற்கும் 
குறைவொன  பர்கநள வொக்களிக்க பதிவுசசய்துள்ள சதொகுதிறய, "அஞ்சல்வொக்குச் சீட்டு சதொகுதியொக" 
ஒதுக்கைொம், மற்றும் நதர்தல் அதிகொரி ஒவ்சவொரு வொக்கொளருக்கும் அஞ் ல்-மூலம்-வொக்களிக்கும் 
வொக்குச் டீ்டெ விண்ணப்பிக்க நதறவயில்ைொமநை வழங்கைொம். 

கட்டுப்படுத்த உதவும் சொதனம் வொக்களிப்பதில் உள்ள தறடகறள குறைக்க வொக்களிக்கும் இடத்திற்கு சசல்வதற்கொன அணுகறை 
நமம்படுத்த பயன்படும் சபொருட்கள் மற்றும் சப்றளகள். நதறவப்படக்கூடிய உபகரணங்கள்: கூடுதல் 
அல்ைது தற்கொைிக விளக்குகள்;  ிற்க முடியொத மக்களுக்கொக கூடுதல்  ொற்கொைிகள்; அங்கு வை 
வழிறயக் கொட்டும் அறடயொளக்குைிகள்; அறடப்புகறள மறைக்க அல்ைது வொயில்கறளச் சரியொக்க 
ஆப்புகள், வறளவுகள் அல்ைது ைப்பர் பொய்கள்; கதவுகறளத் திைந்நத றவக்க கதவுத்தடுப்பிகள்; 
குனறபாடுள்தளார் அணுகக்கூடிய பொர்க்கிங்றக குைிக்க ஆைஞ்சு கூம்புகள்; மற்றும் 
முடியொதவர்களுக்கொக வதீிநயொை (curbside) வொக்களிப்பு வசதிறய வழங்குவதற்கொன அைிவிப்பு அறமப்பு. 

சமொறபல் வொக்குறமயம் வொக்கொளர் பதிவொளைொல் (ROV)  ிர்வகிக்கப்படும் ஒரு சமொறபல் இயக்கம், ஒரு வொக்குறமயமொக அநத 
அளவுநகொல்கறளப் பூர்த்திசசய்து, மற்றும் அநத நசறவகறள வழங்குகிைது. 

நதசிய முகவரி மொற்ைம் (NCOA) முகவரி மொைியறத அநமரிக்க அஞ்சல் நசறவயில் தொக்கல் சசய்த தனி பர்கள் மற்றும் குடும்பங்களின் 
சபயர்கள் மற்றும் முகவரிகள் அடங்கிய தகவல் அல்ைது தைவு. 
(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீு §2222) 

ஆப்டிகல் ஸ்நகனர் கொைொவதியொன வொக்களிப்பு சமஷின். 
 ீங்கள் வாக்குச்சீட்டில் இட்டிருக்கும் குைிகறள ஆப்டிகல் முறையில் ஸ்நகன் சசய்து வொக்குச்சீட்றட 
சசருகும்நபொநத மின்னணு முறையில் வொக்குகறள எண்ணும் கொகித-அடிப்பறடயிைொன வொக்களிப்பு 
சமஷின் 

வொக்சகடுப்பு சதொழிைொளர் கொைொவதியொன சசொல்ைியல். 
கதர்தல் அதிகொரிடயப் பொர்றவயிடவும் 

வொக்குச்சொவடி மொதிரி தற்நபொறதய மொதிரி ROV இதிைிருந்து மொறுகிறார் 
கலிஃகபொர்னியொ கதர்தல் குறியீட்டின் சபொது ஏற்பொடுகளின் கீழ்  றடசபறும் நதர்தல்களின் வழிமுறை 
மற்றும்  ிர்வொகத்றதக் குைிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் சசொல். குைிப்பொக 1,000க்கும் அதிகமொன 
வொக்கொளர்கள் இல்ைொத சதொகுதிகளில் "சுற்றுப்புறத்தின்-அடிப்பறடயில்" ஒதுக்கப்பட்ட வொக்குச் 
சொவடிகறளப் சபரிதும் பயன்படுத்துகிைது மற்றும் அஞ்சைில் வொக்குச்சீட்றடப் சபைக் நகொரும் 
வொக்கொளர்களுக்கு அஞ்சல் மூைம் வொக்களிப்பு அறமப்பும் கூடுதைொக வழங்கப்படுகிைது. 
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ச ொல்/சுருக்கவடிவம் அர்த்தம் 
ந ர்மறை சுத்தமொக்கம் சசயைில் இல்ைொத அல்ைது ைத்து சசய்யப்பட்ட நகொப்பிற்கு  கர்த்தப்படுவறதத் தடுக்க வொக்கொளர் 

 டவடிக்றக எடுக்க நவண்டிய ஒரு  றடமுறை, சசயைில் உள்ள வொக்கொளைொக இருக்க விரும்புவறதக் 
குைிக்கும் அஞ்சைட்றடறய திருப்பி அனுப்புவது நபொன்ைறவ. 
(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீு §§2220 & 2191) 

சதொகுதி கலிஃகபொர்னியொ கதர்தல் குறியீட்டின் 12வது பிரிவின் அத்தியொயம் 3-ற்கு இணங்க (§12200-ைிருந்து 
சதொடங்கி) வொக்கொளர்களொல் உருவொக்கப்பட்ட ஒரு கவுண்ட்டிக்குள் அல்ைது அைசியல் அதிகொை 
எல்றைக்குள் உள்ள ஒரு புவியியல் பகுதி. “வொக்குச் சொவடி மொதிரி” நதர்தைில், ஒநை சதொகுதியில் 
உள்ள அறனத்து வொக்கொளர்களும் ஒநை வொக்குச்சொவடிக்கு ஒதுக்கப்படுகிைொர்கள். “வொக்களிப்பு றமய 
மொதிரி” நதர்தைில், வொக்கொளர்கள் கவுண்ட்டியில் எந்த  ் சதொகுதியில் இருந்தொலும், அவர்களொல் 
கவுண்ட்டிக்குள் உள்ள எந்தவொக்கு றமயத்திலும் வொக்களிக்க முடியும் ROV தற்நபொது “வொக்குச் சொவடி 
மொதிரியில்” இருந்து “வொக்களிப்பு றமய மொதிரி”க்கு மொைிக்சகொண்டிருக்கிைது. 

சதொகுதி வொரியம் கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீ்டொல் பயன்படுத்தப்படும் குைிப்பிட்ட சசொல். Santa Clara கவுண்ட்டிறயப் 
சபொறுத்தவறை, எந்த நதர்தைிலும் ஒவ்சவொரு சதொகுதியிலும் நதர்தல் அதிகொரிகளொக பணியொற்ை 
 ியமிக்கப்பட்ட  பர்கநள அந்த சதொகுதி மற்றும் வொக்குச்சொவடிக்கொன சதொகுதி வொரியத்தில் 
இருப்பொர்கள். ஆங்கிை சமொழிறயப் படிக்கநவொ எழுதநவொ முடியொத ஒருவருக்கு எந்தசவொரு சதொகுதி 
வொரியத்தின் உறுப்பினைொகவும் சசயல்படும் தகுதி கிறடயொது நதர்தல் சதொகுதிஅளவின் அடிப்பறடயில் 
நதர்தல்அதிகொரி மூைம் சதொகுதி வொரியத்தின் கூட்டறமவு தீர்மொனிக்கப்படும். சதொகுதி வொரியத்தில் 
குறைந்தபட்சம் ஒரு இன்ஸ்சபக்டர் மற்றும் இைண்டு கிளொர்க்குகள் இருக்க நவண்டும். 
(பொர்க்கவும் கதர்தல் அதிகொரிடய) 

நதர்தலுக்கு முந்றதய அைிக்றககள் ஒரு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட குழுயில் உள்ள நவட்பொளர்கள் அல்ைது அலுவைக பதவி வகிப்பவரிடம் 
இருந்து அல்ைது ஒரு கொைண்டர் ஆண்டில் அலுவைக பதவியில் நதர்ந்சதடுக்கப்படும் அல்ைது 
அலுவைக பதவியில் இருப்பதன் (FPPC படிவம் 460) சதொடர்பொக, ஒரு கொைண்டர் ஆண்டில் $2,000 
அல்ைது அதற்கு நமற்பட்ட சதொறகறய திைட்டிய அல்ைது சசைவழித்த நவட்பொளர்களிடம் இருந்து 
இந்த அைிக்றககள் நதறவப்படுகின்ைன, நதர்தலுக்கு-முந்றதய முதல் அைிக்றககள் நதர்தலுக்கு 40 
 ொட்களுக்கு முன்நப தொக்கல் சசய்யப்பட நவண்டும் (நதர்தலுக்கு 45  ொட்களுக்கு முன்பு முடிவறடயும் 
கொைத்திற்கு). நதர்தலுக்கு-முந்றதய இைண்டொவது அைிக்றககள் நதர்தலுக்கு 12  ொட்களுக்கு முன்நப 
தொக்கல் சசய்யப்பட நவண்டும் (நதர்தலுக்கு 17 ொட்களுக்கு முன்பு முடிவறடயும் கொைத்திற்கு). 
(கைிஃநபொர்னியொ அைசு குைியடீு §§84200.5, 84200.7,& 84200.8) 

தற்கொைிக வொக்குச்சீட்டு வொக்களிக்கும் தகுதிறய உடனடியொக தீர்மொனிக்க முடியொதவைொக அல்ைது நிபந்தடன வொக்கொளெொக 
உள்ள வொக்கொளருக்கு வழங்கப்படும் வொக்குச்சீட்றடக் குைிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சசொல். இந்த 
வொக்குச்சீட்டு “தற்கொைிகமொக”  ிறைவுசசய்யப்பட்டு, இளஞ்சிவப்பு உறை ஒன்ைில் சீல் சசய்யப்பட்டு, 
திறந்து எண்ணப்படுவதற்கு முன்பு வொக்கொளர் பதிவொளர் (ROV) அலுவைகத்தில் சரிபொர்க்கப்படுகிைது. 
(கைிஃநபொர்னியொநதர்தல் குைியடீு§§4005 & 4310) 
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ச ொல்/சுருக்கவடிவம் அர்த்தம் 
சபொது கருத்துறை கொைம் வறைவு, திருத்தப்பட்ட வறைவு, இறுதியொன, மற்றும் நதறவப்பட்டொல், திருத்தப்பட்ட இறுதித் கதர்தல் 

நிர்வொகத் திட்ெம் (EAP) குைித்து கருத்துறை சதரிவிக்க சபொதுமக்களுக்கு சட்டரீதியொக வழங்கப்படும் 
பதினொன்கு  ொள் கொைக்சகடு. 

சபொது ஆநைொசறனக் கூட்டம் கதர்தல் நிர்வொகக் திட்ெத்டத (EAP) உருவொக்க, சபொதுமக்களின் உள்ளடீ்றடப் சபறுவதற்கொக 
வொக்கொளர் பதிவொளர் மூைம் சட்டப்பூர்வமொகக் கவனிக்கப்பட்டு,சவளியிடப்பட்டு மற்றும்  டத்தப்படும் 
சபொது கூட்டங்கள் 

சபொது விசொைறண திட்டமிடப்பட்ட அைசொங்க  டவடிக்றக குைித்த உண்றமகறள சபொதுமக்கள் நகட்டு, அது குைித்து 
தங்கள் கருத்துக்கறளத் சதரிவிக்கின்ை ஓர் அதிகொைப்பூர்வகூட்டம். 

சபொது நசறவ அைிவிப்பு (PSA) ஒரு சமூகப் பிைச்சிறனறயப் பற்ைிய விழிப்புணர்றவ ஏற்படுத்த மற்றும் சபொதுமக்களின் மனப்பொன்றம 
மற்றும்  டத்றத ஆகியவற்றை மொற்றுவதற்கொன ந ொக்கத்துடன், சபொது  ைனில் கட்டணம் இன்ைி 
பைப்பப்படும் ஒரு சசய்தி. 

வொக்கொளர் பதிவொளர் (ROV) Santa Clara கவுண்ட்டியில் வொக்கொளர் பதிவு மற்றும் நதர்தல்கறள  ிர்வகிக்கும் சபொறுப்புள்ள ஒரு துறை. 
சதொறை ிறையிைிருந்து 
அணுகக்கூடிய அஞ்சல்- 
மூைம்வொக்களிப்பு (RAVBM) 

குறைபொடுள்ளவர்களொக உள்ள அல்ைது இைொணுவ அல்ைது சவளி ொட்டு வொக்கொளருக்கொக மின்ைணு 
அஞ் ல்-மூலம்-வொக்களிக்கும் வொக்குச் டீ்டெ குைிக்கும் ஒநை ந ொக்கத்திற்கொக பயன்படுத்தப்படும் ஓர் 
அறமப்பு மற்றும் அதன் சமன்சபொருள், அவர்கள் கொகிதத்தில் அளித்த வொக்கின் பதினவ 
நதர்தல்அதிகொரியிடம் சமர்ப்பிப்பதற்கொக அச்சிடுவொர்கள். சதொறை ிறையிைிருந்து அணுகக்கூடிய 
அஞ்சல்-மூைம் வொக்களிப்பு அறமப்பொனது, சதொறை ிறையொக அணுகக்கூடிய' அஞ்சல் மூைம் 
வொக்களித்தல்' அறமப்பொனது ஒருநபொதும் வொக்களிக்கும் அறமப்புடன் எப்நபொதும் 
இறணக்கப்பட்டிருக்கொது. 
(கைிஃநபொர்னியொநதர்தல் குைியடீு §3016.5) 

மொற்று வொக்குச்சீட்டு பின்வரும் எந்தச் சூழ் ிறையிலும் வொக்கொளருக்கு வழங்கப்படும் வொக்குச்சீட்டு: வொக்குச்சீட்டு 
கிறடக்கவில்றை, சதொறைந்துவிட்டது, ஒரு பிறழயுடன் குைிக்கப்பட்டுள்ளது, அல்ைது நவறு சமொழி 
அல்ைது வடிவத்தில் நகொைப்பட்டது. வொக்கொளருக்கு இைண்டொவது அல்ைது மொற்று வொக்குச்சீட்றட 
வழங்கியவுடநன, வழங்கப்பட்ட முதல் வொக்குச்சீட்டு கதர்தல் தகவல் கமலொண்டம அடமப்பில் (EIMS) 
ைத்து சசய்யப்படுகிைது, இது இைட்றட வொக்களிப்றபத் தடுக்கிறது 
(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீு §4005) 

நைொஸ்டர் குைிகொட்டி நதர்தைில் வொக்களிக்க தகுதியுள்ள வொக்கொளர்களின் அதிகொைப்பூர்வ பட்டியல், இது கொகித அல்ைது 
மின்னணு வடிவத்தில் இருக்கைொம். நதர்தைில் ஒரு முறை வொக்களித்து வொக்கொளைொல் 
றகசயழுத்திடப்பட்ட அல்ைது நதர்தல் அதிகொரியொல் குைிக்கப்பட்ட வொக்கொளர்களின் அதிகொைப்பூர்வ 
குைிகொட்டியொக இந்த நைொஸ்டர் இருக்கும். இதுவும் வொக்கொளர் குறிகொட்டியும் சமமொனதில்றை 
(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீு §14109) 
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ச ொல்/சுருக்கவடிவம் அர்த்தம் 
மொதிரி வொக்குச்சீட்டு ஒவ்சவொரு நதர்தலுக்கொகவும் தயொரிக்கப்பட்ட கவுண்ட்டி வொக்கொளர் தகவல் வழிகொட்டியின் (CVIG) 

உள்நள இருக்கும். மொ ிை சட்டத்தின் கீழ் நசர்க்கப்பட நவண்டிய மொதிரி வொக்குச்சீட்டு என்பது 
சபருமளவில் அதிகொைப்பூர்வ வொக்குச்சீட்டின்  கைொக உள்ளது; இருப்பினும், அதிகொைப்பூர்வ 
வொக்குச்சீட்டுடன் ஒப்பிடுறகயில், மொதிரி வொக்குச்சீட்டொனது அநத அளவிநைொ அல்ைது அநத 
தொளிநைொ அச்சிடப்படவில்றை, நமலும் கூடுதல் இறடசவளிறயக் சகொண்டுள்ளது, இறவ 
அறனத்தும் வொக்கு அட்டவறணப்படுத்தும் அனமப்பால் அறத படிக்க முடியொததொக சசய்கின்ைன. 
சமொழிசபயர்க்கப்பட்ட பதிப்புகள் Santa Clara கவுண்ட்டியில் பின்வரும் சமொழிகளில் கிறடக்கின்ைன: 
ஸ்பொனிஷ், சீன, டொக்ைொக் மற்றும் வியட் ொமிய. 
(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீு §13303) 

பொதுகொப்பொன வொக்குச்சீட்டு 
கன்சடய்னர் / பரிமொற்ை சொதனம் 

பூட்டக்கூடிய மற்றும் பொதுகொப்பொன ககாள்கலம் ஒரு டிைொப்-பொக்ஸ் உள்நள றவக்கப்படுகிைது அல்ைது 
தனித்து  ிற்கும் ககாள்கலமாக இருக்கிைது. ஒரு டிைொப்-பொக்ஸின் உள்நள ஒரு பொதுகொப்பொன 
வொக்குச்சீட்டு ககாள்கலம் பயன்படுத்தப்பட்டொல், வொக்குச்சீட்டுகள் ந ைடியொக அந்த ககாள்கலத்திற்குள் 
நபொடப்படும். அறனத்து டிைொப்-பொக்ஸ்களுக்கும் பொதுகொப்பொன வொக்குச்சீட்டு ககாள்கலம் 
நதறவயில்றை. 

அறையிறுதி அதிகொைப்பூர்வ 
முடிவுகள் 

வொக்குச்சீட்டுகறளச் நசகரிக்கும், சசயல்படுத்தும் மற்றும் புள்ளிக்கணக்கீடு சசயல் மற்றும், மொ ிை 
அல்ைது மொ ிைம் தழுவிய நதர்தல் விஷயத்தில், முடிவுகறளத் நதர்தல்நாள் இரதவமொ ிை 
சசயைொளரிடம் அைிவிக்கும் சபொது சசயல்முறை. அறையிறுதி அதிகொைப்பூர்வ ககன்வொஸில் அஞ் ல்-
மூலம்-வொக்களிக்கும் வொக்குச் டீ்டு மற்றும் தற்கொலிக வொக்குச் டீ்டு வொக்குகளின் கூட்டல்களில் 
சிை, அல்ைது அறனத்தும் நசர்க்கப்படைொம். 

ஊழியருடன் உள்ள டிைொப்-பொக்ஸ் டிைொப்-பொக்ஸ் உள்ள இடம்,  கைம் அல்ைது கவுண்ட்டியில் ஊழியைொக நவறை சசய்யும் ஒரு  பர் 
அல்ைது இதற்கொக றவத்துக்சகொள்ளப்படும் ஒரு தற்கொைிக பணியொளர் அல்ைது தன்னொர்வைரின் ந ைடி 
கண்கொணிப்பின் கீழ் றவக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு டிைொப்-பொக்ஸ் அல்ைது பொதுகொப்பொன வொக்குச்சீட்டு 
ககாள்கலம் இது. ஊழியருடன் உள்ள டிைொப்-பொக்றஸப் சபொதுவொக 24 மணி ந ைமும் பயன்படுத்த 
முடியொது. 

ஊழியருடன் இல்ைொத டிைொப்-பொக்ஸ் கண்கொணிப்பதற்கொன ந ைடி  பரின் பொர்றவயில் இல்ைொத பொதுகொப்பொன டிைொப்-பொக்ஸ். 
அஞ்சல்-மூைம்-வொக்களிப்பு (VBM) Santa Clara கவுண்ட்டியில் பதிவுசசய்யப்பட்ட அறனத்து வொக்கொளர்களுக்கும் நதர்தல்நததியன்று 

வொக்களிக்க சசல்வதற்குப் பதிைொக அஞ்சல்-மூைம்-வொக்களிப்பு மூைம்ந ைத்திற்கு முன்நப வொக்களிக்கும் 
வொய்ப்றபவழங்குகிைது. அஞ்சல்-மூைம்-வொக்களிக்கப்படும் வொக்குச்சீட்டுகறள ROV சபறும்நபொது, திருப்பி 
அனுப்பப்பட்ட உறை மீதுள்ள றகசயழுத்துகள் சதொடர்புறடய வொக்கொளர் பதிவு கொர்டுகளில் உள்ள 
றகசயழுத்துகளுடன் ஒப்பிடப்படுகின்ைன. வொக்குச்சீட்டு பின்னர் உறையிைிருந்து பிரிக்கப்பட்டு 
ஒத்திறசக்கப்படும். 
(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீு §4005) 
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ச ொல்/சுருக்கவடிவம் அர்த்தம் 
வொக்கு றமயம் இது நதர்தல்கறள  டத்தநவ  ிறுவப்பட்ட, வொக்கொளர்களுக்கு வொக்களிப்பு நசறவகறள வழங்க; 

அவர்களின் அஞ்சல் வொக்குச்சீட்றட நபொட; வொக்களிக்க பதிவுசசய்ய; அல்ைது தற்கொலிக, மொற்று, 
அல்ைது அணுகக்கூடிய வொக்குச் டீ்டில் வொக்களிப்பதற்கொக உள்ள ஒரு இடம். பொைம்பரிய 
வொக்குச்சொவடிகறள விட வொக்குறமயங்களில் சபரிய அளவில் வசதிகள் இருக்கும், மற்றும் இங்நக 
வொக்கொளர்களுக்குஉதவ கூடுதல் வொக்களிப்பு சொதனங்கள் மற்றும் கூடுதல் நதர்தல் அதிகொரிகள் 
இருப்பொர்கள், நமலும் இறவயும் வொக்குச் சொவடிகளுக்கு சபொருந்தும் அநத விதிமுறைகளுக்கு இணங்க 
நவண்டும். கவுண்ட்டியின் ஒரு வொக்கொளர் எந்தசவொரு வொக்குறமயத்திற்கும் சசன்று வொக்களிக்கைொம். 
(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீு §§2170, 4005, & 4007) 

வொக்கு றமயத்தின் மொதிரி வொக்கொளர் கதர்வுச்  ட்ெத்தின் கீழ் நதர்தல்கள்  டத்தப்படும் விதத்தின்  ிர்வொக அறமப்றபக் குைிக்கப் 
பயன்படுத்தப்படும் சசொல். சபரும்பொலும், இது அறனத்துநம அஞ் ல்-மூலம்-வொக்களிப்பொக உள்ள 
நதர்தலும், சபரிய இடமொக உள்ள வொக்குச்சொவடிகறளப் பயன்படுத்தும் வொக்கு டமயங்கள் என்பதும், 
கூட்டொக இருப்பது 
(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீு §14428) 

VoteCal முன்பு CalVoter என்று அறழக்கப்பட்டது. 
செல்ப் அசமரிக்கொ வொக்குச் சட்டம் (HAVA) மூைம் கட்டொயமொக்கப்பட்ட VoteCal என்பது மொ ிை 
சசயைொளர் மூைம் உருவொக்கப்பட்டு  ிர்வகிக்கப்படும் றமயப்படுத்தப்பட்ட மொ ிைம் தழுவியவொக்கொளர் 
பதிவு தைவுத்தளமொகும். மொ ிைத்தில் உள்ள ஒவ்சவொரு கவுண்ட்டியும் கணினியுடன் 
இறணக்கப்பட்டுள்ளது, நமலும்  கல் பதிவுகள் அல்ைது வொக்கொளர்கறள வொக்களிப்பறதத் கடுக்கும் 
எந்தசவொரு புதுப்பித்தல்கறளயும் சரிபொர்க்க இறதப் பயன்படுத்தைொம். VoteCal கவுண்டியின் கதர்தல் 
தகவல் கமலொண்டம அடமப்பு (EIMS) மற்றும் திருத்தங்கள் மற்றும் மறுவொழ்வுத் துறை, சபொது 
சுகொதொைத் துறை மற்றும் நமொட்டொர் வொகனத் துறைநபொன்ை பிை மொ ிை அறமப்புகளுடன் நசர்ந்து 
சசயைொற்ைி மற்றும் தகவல்கறளப் பரிமொைிக்சகொள்கிைது. 
(2002-இன் செல்ப் அசமரிக்கொ வொக்குச்  ட்ெம்) 

வொக்கொளர் சசயல் நகொரிக்றக 
படிவம் (VARF) 

பின்வருவறத சசய்ய “பதிவுசசய்யப்பட்ட” Santa Clara கவுண்ட்டி வொக்கொளர்களுக்கொன படிவம்: 
1. முகவரி அல்ைது அஞ்சல் முகவரிறய மொற்ை (Santa Clara கவுண்ட்டிக்குள்  கர்ந்தொல்) 
2. சமொழி விருப்பத்றத மொற்ை (ஆங்கிைம், சீன, ஸ்பொனிஷ், டகைொக், வியட் ொமிய, இந்தி, 

ஜப்பொனிய, சகமர் மற்றும் சகொரிய) 
3. ஃநபக்ஸ் மூைம் வொக்குச் சசலுத்தக் நகொருதல் 
4.  ிைந்தை அஞ்சல் மூைம் வொக்கு ச லுத்தும் நிடலடய மொற்றுதல் 
5. பதிவுத் தகவல்களில் உள்ள எழுத்துப்பிறழகள் அல்ைது பிை பிறழகறளச் சரிசசய்தல் 
6. அஞ்சல் மூைம் கவுண்ட்டி வொக்கொளர் தகவல் றகநயட்றடப் சபறுவதில் இருந்துவிைகுதல் 
7. வொக்கொளர் பதிறவ  ீக்குதல் 
8. குடும்பத்தில் அல்ைது உைவுகளில் மைணமறடந்தவரின் வொக்கொளர் பதிறவ ைத்துசசய்தல் 

(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீு §§2150 - 2168) 
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ச ொல்/சுருக்கவடிவம் அர்த்தம் 
வொக்கொளர் கல்வி மற்றும் அவுட்ரீச் 
கூட்டணி (VEOC) 

அவுட்ரீச் மற்றும் ஈடுபடுத்துவதன் மூைம் கவுண்ட்டியில் கல்வி வொய்ப்புகறள நமம்படுத்துவது மற்றும் 
வொக்கொளர் பங்களிப்றப அதிகரிப்பது சதொடர்பொக, வொக்கொளர் பதிவொளருக்கு (ROV) ஆநைொசறன மற்றும் 
பரிந்துறைகறள வழங்குகிைது. கூட்டணியில் இருக்கும் தனி பர்கள் மற்றும் சமூக அறமப்புகளின் 
பிைதி ிதிகள் கல்வி மற்றும் அவுட்ரீச் திட்டங்களில் அனுபவரீதியொக சொதித்தவர்களொக அல்ைது  கைத் 
நதர்தல்அதிகொரியொக இருப்பொர்கள். ROVக்கு ஆநைொசறன தரும்  ிறையில் கூட்டணிசசயல்படும். 

வொக்கொளர் கல்வி மற்றும் அவுட்ரீச் 
திட்டம் 

இது கவுண்ட்டியின் உள்ளூரின் கதர்தல் நிர்வொகத் திட்ெத்தில் (EAP) நசர்க்கப்படநதறவ மற்றும் இது 
மொ ிை சசயைொளைொல் அங்கீகரிக்கப்பட நவண்டும். இந்தத் திட்டம், வொக்கொளர் கதர்வுச்  ட்ெத்தில் (VCA) 
கல்வி மற்றும் அவுட்ரீச் சதொடர்பொக குைிப்பிடப்பட்ட விதிகறள கவுண்ட்டி நதர்தல் அதிகொரி பின்பற்றும் 
விதத்றத விவரிக்க நவண்டும், இதில் புதிய வொக்களிப்பு முறை மற்றும் அதற்கொக எழுதப்பட்ட 
ஆவணங்கள் மற்றும் சதொறைநபசி மூைம் உதவி கிறடப்பது பற்ைி சதரியப்படுத்த ஊடகங்கள், சமூக 
ஊடகங்கள், சபொதுக் கல்வி கூட்டங்கள் மற்றும் ந ைடிவொக்கொளர் சதொடர்புகள் ஆகியவற்றை 
பயன்படுத்துவதும் அடங்கும். 

வொக்கொளர் கல்வி பட்டறை நதர்தல்  ிர்வகிக்கப்படும் புதிய வழி குைித்து வொக்கொளர்களுக்கு சதரிவிக்கும் இைக்குடன், கவுண்ட்டி 
நதர்தல் அதிகொரி குறைந்தது இைண்டு வொக்கொளர் கல்விபட்டறைகறள  டத்த நவண்டும். குைிப்பிட்ட 
இைக்கு பட்டறைகளில் இருசமொழி வொக்கொளர் கல்வி பட்டறைகள் நசர்க்கப்படநவண்டும் (கவுண்ட்டியில் 
நதறவப்படும் ஒவ்சவொரு சமொழிக்கும் குறைந்தது ஒன்று) மற்றும் குறைபொடுள்ளவர்களொக 
உள்ளதகுதியொன வொக்கொளர்களின் அணுகல் மற்றும் பங்நகற்றப அதிகரிக்க 
நதறவப்படும்பட்டறைகளும் இருக்க நவண்டும். 

வொக்கொளர் அவுட்ரீச் வொக்களிப்பு சசயல்முறை பற்ைி தனிப்பட்ட முறையில் அல்ைது மின்னணு முறையில் தகவல்கறள 
தீவிைமொக பைப்புதல். 

வொக்கொளர் பதிவுவிண்ணப்பம் பொர்க்கவும் பதிவுக்கொனபிெமொணப் பத்திெம் 
(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீு §2188) 

வொக்கொளர் பதிவு கொர்டு பொர்க்கவும் பதிவுக்கொன பிெமொணப் பத்திெம் 
(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீு§2158) 

வொக்கொளர் பதிவு படிவம் பொர்க்கவும் பதிவுக்கொன பிெமொணப் பத்திெம் 
(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீு §2162) 

வொக்கொளர் சைசிசடன்சி 
உறுதிப்படுத்தல் கொர்டு 

பர்ஸ்ட்-கிளொஸ் முன்னனுப்பக்கூடிய அஞ்சல் மூைம் அனுப்பப்பட்ட வொக்கொளர் சைசிசடன்சி 
உறுதிப்படுத்தல் கொர்டு (8D2 கொர்டு), இது வொக்கொளர் முகவரிறய உறுதிப்படுத்தப் பயன்படுகிைது. இந்த 
கொர்டு வொக்கொளர் பதிவு நகொப்றப  ிர்வகிக்கவும், வடீு மொைிய வொக்கொளர்களின் முகவரிகறள 
உறுதிப்படுத்தவும் சரிசசய்யவும் பயன்படுத்தப்படுகிைது. 
(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீு §§2191, 2220, & 2240 - 2231) 
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ச ொல்/சுருக்கவடிவம் அர்த்தம் 
வொக்கொளர் சரிபொர்ப்புஅறமப்பு வொக்கு றமயத்தில் வொக்கொளர் பதிவு தைறவ உடனடியொக அணுக கவுண்ட்டி நதர்தல் 

அதிகொரிகளுக்கொன மின்னணு அறமப்பு. 
பொர்க்கவும் எல்க்டிெொனிக் கபொல்புக். 
(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீு §359.2) 

வொக்கொளர் நதர்வு சட்டம் (VCA) ஒரு புதிய கைிஃநபொர்னியொ சட்டம் (SB450), சசநனட்டர் சபன் ஆைன் மூைம் அைிமுகப்படுத்தப்பட்டு 
2016இல்  ிறைநவற்ைப்பட்டது, இது ஒரு புதிய மொதிரியின் கீழ் கவுண்ட்டிகள் நதர்தல்கறள  டத்த 
அனுமதிப்பதன் மூைம் வொக்கொளர்களுக்கு அதிக ச கிழ்வுத்தன்றமறயயும் வசதிறயயும் வழங்கி 
நதர்தல்கறள  வனீமொக்கிவிடும்இந்த புதிய நதர்தல் மொதிரியொனது வொக்கொளர்கறள எவ்வொறு, எப்நபொது, 
எங்குவொக்களிக்க நவண்டும் என்பறத நதர்வு சசய்ய அனுமதிப்பதற்கொக சசய்வது: 

1. ஒவ்சவொரு வொக்கொளருக்கும் ஒரு வொக்குச்சீட்றட அனுப்புகிைது 
2. ந ரில்-வந்து முன்னதொகநவ வொக்களிப்பறத விரிவொக்குகிைது 
3. வொக்கொளர்கறள தங்கள் கவுண்ட்டிக்குள் உள்ள எந்த வொக்கு றமயத்திலும் வொக்களிக்க 

அனுமதிக்கிைது 
இந்தச் சட்டம் சிை சூழ் ிறைகளில், கவுண்ட்டிகறள அஞ்சல் மூைம் நதர்தல்கறள  டத்த 
அனுமதிப்பதன் மூைம் வொக்கொளர்களின் பங்களிப்றப அதிகரிக்கும் ந ொக்கத்றத சகொண்டுள்ளது. 
(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீு §§3017, 15320, & 4005 - 4008) 

வொக்குமுறை அணுகல் 
ஆநைொசறனக் குழு (VAAC) 

மொற்றுத்திைனொளி வொக்கொளர்களுக்கு நதர்தைில் அணுகறை நமம்படுத்துவது சதொடர்பொன 
விஷயங்களில் வொக்கொளர் பதிவொளருக்கு(ROV) ஆநைொசறன வழங்குவதற்கொக வொக்குமுறைஅணுகல் 
ஆநைொசறனக் குழு (VAAC)  ிறுவப்பட்டது,நமலும் இந்த குழு வொக்களிப்பு றமயங்கறள அறமக்க 
மற்றும் குறைபொடுள்ளவர்களொக, பொர்றவ குறைபொடுள்ள, மற்றும் சசவிடொக, அல்ைதுசசவிட்டுத்தன்றம 
உள்ள தனி பர் வொக்கொளர்களுக்கொனவொக்கொளர் நசறவகறளயும்அணுகறையும் 
நமம்படுத்துவதற்கொகவும் பரிந்துறைப்பொர்கள். இந்த குழுயில்குறைபொடுள்ளவர்களொக உள்ள 
வொக்கொளர்கள் இருப்பொர்கள், அவர்கள்மொற்றுத்திைனொளிவொக்கொளர்களுக்கொனஅணுகல் நதறவகளில் 
அனுபவரீதியொகசொதித்தவர்களொக அல்ைது  கைத் நதர்தல் அதிகொரியொக இருப்பொர்கள். ஆநைொசறனதரும் 
 ிறையில் குழு சசயல்படும். 

வொக்களிப்பு சொதனம் வொக்குச் சீட்டு கொர்டு அல்ைது கொர்டுகளுடன் இறணந்து வொக்குச்சீட்டில் குைிக்க, பஞ்ச்சசய்ய அல்ைது 
ஸ்ைொட்டிங் மூைம் வொக்கொளரின் நதர்றவக் குைிக்க பயன்படுத்தப்படும்எந்தசவொருசொதனமும். 
(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீுபிரிவு 19) 

வொக்களிப்பு சமஷின் சதொகுதியின்ஆப்டிகல் ஸ்ககனர் மற்றும் கநெடியொக ரிகொர்ட் ச ய்யும் எலக்டிெொனிக் (DRE) வொக்களிப்பு 
முறை உட்பட, ஆனொல் இறவ மட்டுமல்ைொமல், வொக்கொளர் தனது வொக்குகறள உள்ளிடக்கூடிய 
எந்தசவொரு மின்னணுசொதனமும், மின்னணு ரீதியொக அட்டவறணப்படுத்தி மற்றும் கொகிதத்தில் 
அச்சடித்நதொ அல்ைது மற்ை உறுதியொன, மனிதர்களொல் படிக்கக்கூடிய ரிகொர்டுகறள வழங்குகிைது, 
நமலும் ஒவ்சவொரு நவட்பொளருக்கும் மற்றும் ஒவ்சவொரு  டவடிக்றகக்கு ஆதைவொகவும் அல்ைது 
அதற்கு எதிைொகவும் அளிக்கப்பட்ட சமொத்த வொக்குகளின் எண்ணிக்றகறய வழங்குகிைது. 
(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீுபிரிவு 19) 



பின்னிணைப்பு A – விதிமுறைகள் மை்றும் சுருக்கப் பபயரக்ளின் ச ொை்களஞ்சியம் 

ச ொல்/சுருக்கவடிவம் அர்த்தம் 
வொக்களிப்பு அறமப்பு வொக்குச்சீட்றட நபொட, வொக்குகறள அட்டவறணப்படுத்த அல்ைது இைண்டிற்கொகவும் பயன்படுத்தப்படும் 

ஒரு சமக்கொனிக்கல், எைக்ட்நைொசமக்கொனிக்கல், அல்ைது எைக்ட்ைொனிக் அறமப்பு மற்றும் அதன் 
சமன்சபொருள். “வொக்களிப்பு அறமப்பில்” த ாடைநிடையிைிருந்துஅணுகக்கூடிய அஞ் ல்-மூலம்-
வொக்களிப்பு அறமப்பு நசர்க்கப்படவில்றை. 
(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீுபிரிவு 19) 

வொக்கொளர் மூைம் சரிபொர்க்கப்பட்ட 
கொகித தணிக்றக நசொதறன (VVPAT) 

ஜனவரி 1, 2006க்குப் பிைகு பயன்படுத்தப்படும் அடனத்து கநெடியொகரிகொர்ட்ச ய்யும் 
எலக்டிெொனிக்(DRE) வொக்களிப்பு சமஷின்களும், அணுகக்கூடிய வொக்கொளர் மூைம் சரிபொர்க்கப்பட்ட 
கொகித தணிக்றக நசொதறன முறைறய சகொண்டிருக்கநவண்டும். எைக்ட்ைொனிக் வொக்களிப்புசமஷினில் 
வொக்களிக்கும் அறனத்து வொக்கொளர்களும் தங்கள் வொக்குச்சீட்றட இறுதி சசய்து நபொடுவதற்கு முன்பு, 
இந்த அச்சிடப்பட்ட கொகித ரிகொர்டில் தங்கள் வொக்குச் சீட்டுகறள ஆய்வு சசய்து சரிபொர்க்கநவண்டும். 
வொக்குச்சீட்றட நபொட்டவுடன், ரிகொர்ட் சசய்யப்பட்ட வொக்குகளின் துல்ைியத்றத சரிபொர்க்க, நதர்தல் 
தணிக்றக நசொதறனயின் ஒரு பகுதியொக வொக்குப்பதிவின் இந்த கொகிதரி கொர்டும் வொக்களிப்ப 
சமஷினிநைநய தக்க றவக்கப்படுகிைது. கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீ்டின் படி, வொக்கொளர்கள் 
தங்கள்வொக்கு நதர்வுகள் குைித்த அச்சிடப்பட்ட கொகித ரிகொர்றட சபறுவதில்றை. 
(கைிஃநபொர்னியொ நதர்தல் குைியடீு § 19250) 

  

 
 


