
అనుబంధం-A:పదాలు మరియు సంక్షిపనామాల నిఘంటువు. 

ఈ పదకోశం యొక్క  ఉదే్దశయ ం, పాఠకుడికి ఎన్ని క్ల పరిపాలన ప్పణాళిక్ యొక్క  మొత్తం ప్పప్కియపై సందరో్భ చిత్ అవగాహన క్ల్ప ంచడం మరియు 

పప్త్ంలో ఉపయోగంచిన కొన్ని  పదాలను న్నర్వ చించడం. పదాలకు సంబంధంచిన కొన్ని  సూక్ష్మ  అవసరాలను గురించి ఇంకా సప ష్టత్ మరియు 

అవగాహన కోసం ఎన్ని క్ల పరిపాలన ప్పణాళిక్ చూడండి. 
 

పదం / సంక్షిపపతనామం అప్ ధం 

1% మానుయ వల్ ట్యయ ల్ ఎన్ని క్ల ధృవీక్ర్ణకు మందు, ఓట్ల లెకిక ంపును ధృవీక్రించడాన్నకి చట్ట్టబదధంగా అవసర్మైన బ్యయ లెట్ట్ల 

సంఖ్య . ప్పచా్ంలో చేర్చ బడిన అనేక్ దశలలో ఒక్టి 

15-ర్భజుల రిజిస్ట్రటష్న్ మగంపు 15-ర్భజుల నమోదు మగంపు కాల్ఫోరిి యాలో ప్పతి ఎన్ని క్లకు మందు ఓటు వేయడాన్నకి నమోదు 

చేసుకోవడాన్నకి చట్టం ప్పకార్ం న్నర్దశేంచబడిన గడువు. 

(కాల్ఫోరిి యా ఎన్ని క్ల కోడ్ §2102) 

8D2 కార్డ లు 8D2 కార్డ లు ఓటర్ రెసిడెన్సీ  కన్ఫ ర్మే షన్ కార్డ ను చూడండి. 

 

హాజరుకాని బ్యా లెట్ 

 

గైరాాజరీ బ్యయ లెట్ కాలం చెల్లన పదజాలం. 

ఓట్-బై-మెయిల్ బ్యా లెట్ చూడండి. 

 

అందుబ్యటులో ఉని  బ్యయ లెట్ బ్యయ లెట్ అనేది, సాధార్ణంగా ఒక్ ఎలస్ట్కాటన్నక్ ట్చ్ ప్రక న్, దీన్నపై పోటీచేర అభ్య రి ేవివర్ం మరియు 

ఓటు వేయడాన్నకి కావలసిన ఏరాప టుల ఉంట్యయి. విక్లంగులు ఆ ట్చ్ ప్రక న్ ను తాక్డం దావ రా లేదా 

ఆడియో ల్జన్నంగ్ పరిక్ర్ం వంటి సహాయక్ పరిక్రాన్ని  ఉపయోగంచడం దావ రా ఓటు వేర సౌక్ర్య ం 

ఉంటుంది, మరియు (బెయిలీ ట్చ్ పాయ డ్ లేదా సిప్-అండ్-పఫ్ వంటివి కూడా ఉంట్యయి. 

(California ఎలక్ష్న్ కోడ్  §19240) 



అనుబంధం-A:పదాలు మరియు సంక్షిపనామాల నిఘంటువు. 

పదం / సంక్షిపపతనామం అప్ ధం 

చిరునామా దిదేుబ్యటు రవ (ACS) యునైటెడ్ రటట్్  పోసటల్ సరీవ స్ దావ రా అందించబడిన డేట్య, ఇక్క డ కంటీ ఎన్ని క్ల అధకారి ఓట్రు 

నమోదు రికారుులు మరియు మెయిల్ రెసిడెన్్స  న్నరాధ ర్ణ కార్ ు లను న్నర్వ హంచడాన్నకి మరియు 

నవీక్రించడాన్నకి సమాచారాన్ని  ఉపయోగంచవచ్చచ . 

(కాల్ఫోరిి యా ఎన్ని క్ల కోడ్ §2033) 

 

ప్కియాశీల ఓట్రు (1) తాజా సమాచార్ం ఉని  ఓట్రు, (2) ఓటింగ్ మెటీరియల్ లను ఎవరు రవ క్రించగలరు మరియు (3) 

ఇటీవల ఓటు వేసిన లేదా చిరునామా రెసిడెన్్స  న్నరాధ ర్ణ మెయిల్ంగ్ దావ రా ధృవీక్రించబడిన వారి 

చిరునామా. చ్చరుకైన ఓట్రు ఓటు వేయడాన్నకి మరియు పిటిష్న్ పై సంత్క్ం చేయడాన్నకి చట్టబదధంగా 

అరాులు. 

(కాల్ఫోరిి యా ఎన్ని క్ల కోడ్ §§2220 - 2227)  



అనుబంధం-A:పదాలు మరియు సంక్షిపనామాల నిఘంటువు. 

పదం / సంక్షిపపతనామం అప్ ధం 

అఫిడవిట్ అఫ్ రిజిస్ట్రటష్న్ ఓటరు న్మోదు ఫా్మ్, ఓటర్ రిజిస్ట్రషేన్ కార్డ, ఓటరు న్మోదు కోసం ద్ఖాస్తత లేదా ఓటరు 

న్మోదు ద్ఖాస్తత అని కూడా పిలుస్తత రు. 

నమోదిత్ ఓట్రు కావాలన్న కోరుకునే ప్పతి వయ కి త ఈ ఫార్మను పూరిత చేయాల్ (ఉని త్ నాయ యసాానం 

తీరుప ను సమరిప ంచడం మరియు దాఖ్లు చేయడం మినహా). సరిగా అమలు చేయబడి, ఎన్ని క్లకు 15 
వ ర్భజు లేదా అంత్కు మందు మరియు పేర్కక నబడిన ఇత్ర్ సమయానుకూల పరిసితాులలో కంటీ 

ఎన్ని క్ల అధకారి చేత్ రవ క్రించబడిన అఫిడవిట్, ప్పభావవంత్ంగా పరిగణంచబడుతుంది. ఓట్రు 

మారినపుప డలల  త్మ ఓటు సప్క్మంగా నమోదు కావడాన్నకి, ఓట్రు రిజి ట్రటష్న్ యొక్క  కొత్త అఫిడవిట్ 

లేదా మారుప  నోటీసు లేదా లేఖ్ను అమలు చేయాల్. 

(కాలిఫో ర్నియా ఎన్నికల కోడ్ §§2100 - 2194.1) 

 

ఆల్-మెయిల్ చేసిన బ్యయ లెట్ ఎన్ని క్లు సాన్నక్, ప్పత్యయ క్, లేదా ఏకీక్ృత్ ఎన్ని క్లు పూరితగా మెయిల్ దావ రా న్నర్వ హంచబడతాయి (కొన్ని ప్పత్యయ క్ 

పరిట్సితాులలో). 

(California ఎలక్ష్న్ కోడ్ 4) 

ప్పతాయ మిా య న్నవాస న్నట్రాధ ర్ణ (ARC) గత్ నాలుగు సంవత్్ రాలలో ఓటు వేయన్న లేదా పట్టిటక్లో వారి చిరునామాను మార్చ న్న జాబితా 

చేర్చ బడిన ప్పతి ఒట్రుకు కంటీ ఎని్న క్ల అధకారి ఫారావ ర్ు చేయదగన పోస్ట కార్ు ను మెయిల్ 

చేయాల్్ న అవసర్ం ఉంది; మరియు త్దనంత్ర్ం సదరు ఓట్రు ఆ పోస్ట కార్ ు కు తాను ఒక్ "కియాశీల" 

ఓట్రుగా ఉండాలనే కోరిక్ను సూచిసూత  ప్పతిసప ందించాల్. 

(California ఎలక్ష్న్ కోడ్§2220) 

అమెరిక్నుల విక్లంగుల చట్టం (ADA) అమెరిక్నుల విక్లంగుల చట్టం (ADA)1990లో చట్టంగా మారింది. ADA అనదేి పౌర హకుుల చట్టం, ఇది 
ఉదయోగాలు, పాఠశాలలు, రవాణా మర్నయు సాధారణ ప్రజలకు అందుబాట్ులో ఉండ ేఅన్ని ప్రభుత్వ మర్నయు ప్రజా 
జీవిత్ంలోన్న అన్ని రంగాలలో వికలాంగులప ై వివక్షను న్నషధేసిుత ంద.ి విక్లంగులందరికీ సమానమైన హకుక లు 

మరియు అవకాశాలు ఉండేల చూడట్ం ఈ చట్టం యొక్క  ఉద్దశయ ం. జాతి, ర్ంగు, ల్ంగం, జాతీయ 

మూలం, వయస్ు  మరియు మత్ం ఆధార్ంగా వయ కుతలకు అందించిన మాదిరిగా వైక్లయ లుని  

వయ ట్కుతలకు పౌర్ హకుక ల ర్క్ష్ణను ADA మంజూరు చేసుతంది. ఇది ప్పభుత్వ  వసతులు, ఉపాధ, ర్వాణా, 

రాస్ట్ష్ట మరియు ట్సాాన్నక్ ప్పభుత్వ  రవలు మరియు టెల్క్మూయ న్నకేష్న్ లలో విక్లంగులకు సమాన 

అవకాశాలు ఉండేల చూసుతంది. 

RAVBM చూడండి.  



అనుబంధం-A:పదాలు మరియు సంక్షిపనామాల నిఘంటువు. 

పదం / సంక్షిపపతనామం అప్ ధం 

అట్పిలకేష్న్ ఫర్ ఓట్ర్ రిజిస్ట్రటష్న్  ద్ఖాస్తత న్మోదు యొకక  అఫిడవిట్ చూడండి. 

కేట్యయించిన పోల్ంగ్  ట్సలాం ఓట్రు ఓటు వేయడాన్నకి అర్తా్ ఉని  అన్ని  పోటీలను క్ల్గ ఉని  ఓట్రు క్న్నపించడం, పందడం 

మరియు బ్యయ లెట్ ను వేయగల ఒకే ప్పద్దశం. త్మకు కేట్యయించిన పోల్ంగ్ ట్సలాంలోన్న ఓట్రుల ఓటు 

వేయడాన్నకి అర్తా్ లేన్న పోటీలు బ్యయ లెట్ లో క్న్నపించవు. కేట్యయించిన ఓటింగ్ ప్పద్దశంను ఏరాప టు 

చేసూత , ప్పద్దశాలు ప్పత్యయ క్ంగా ఓట్ర్ల యొక్క  ఒకే ఆవర్ణ కోసం న్నర్దశేంచబడాు యి. కేట్యయించిన పోల్ంగ్ 

ట్సలాలు పోలంగ్ ప్లసే్ మోడల్ లో మాప్త్మే ఉపయోగంచబడతాయి. 

ఆటోమేటిక్  రీకంట్  విధానం SantaClara కంటీ బోర్ు ఆఫ్ సూపర్ వైజర్్  అనుసరించిన విధానం, కొన్ని  పోటీలలో బ్యయ లెట్లను 

మానుయ వల్ గా లెకిక ంచడాన్నకి ఒక్ ప్పప్కియను ఏరాప టు చేసుతంది, ట్సాాన్నక్ పోటీల ఫల్తాలను త్కుక వ 

త్యడాతో విజయాన్ని  ధృవీక్రించే ఖ్చిచ త్మైన యంప్తాంగాన్ని  అందిసుతంది, ఇందుకు అభ్య రి ేలేదా 

ఆసకి తగల ఓట్రు రీకంటింగ్  ఖ్రుచ లు చెట్ల్లంచాల్్ న అవసర్ం లేదు. విధానం ప్పకార్ం యంప్తాల 

రీకంట్ లను ఉపయోగంచే అవకాశం ఉని టువంటి శాన్  జోస్  నగర్ంలో కంటీ వావ పతంగా లేదా నగర్ 

వావ ప తంగా జరిగన పోటీలు మినహా కాయ ప్్   అయిన బ్యయ లెట్ లలో 0.25 శాత్ం త్కుక వతో లేదా 25 క్ంటే 

త్కుక వ ఓట్ల త్యడాతో గెలుపు సాధంచినటువంటి శాంట్య కంటీలో (రాస్ట్ష్ట మరియు సమాఖ్య  

కారాయ లయాలకు సంబంధంచిన వాటిన్న మినహాయిసూత ) పూరితగా ఉని  అన్ని  పోటీలలో మానుయ వల్ గా 

రీకంట్ లు చేయడం అవసర్ం. పాలరకి ట్యయ లీ న్నర్వ హంచాల్్ న అవసర్ం ఉంది. 

(SantaClara కంటీ బోర్ు ఆఫ్ సూపర్ వైజర్్  పాలర మానుయ వల్ విభాగం 3.63) 

బ్యయ లెట్ ప్డాప్-బ్యక్్  ఓటు వేసిన మెయిల్  బ్యయ లెట్  ఓట్ర్ల రిజిస్ట్సాట ర్ /కంటీ ఎన్ని క్ల అధకారి చేత్ ఏరాప టుబడిన 

సుర్క్షిత్మైన రిసెట్పిటకిల్ దావ రా తిరిగ ఇవవ బడుతుంది. 

బ్యయ లెట్  ప్డాప్ -ఆఫ్  లొకేష్న్  (BDL) అధకారిక్ బ్యయ లెట్  ప్డాప్ -బ్యక్్  , రిజిస్ట్సాట ర్ ఆఫ్ ఓట్ట్ర్ ల చేత్ న్నర్దశేంచబడిన ప్పద్దశం లోపల లేదా 

వెలుపల సుర్క్షిత్మైన ట్సాానంలో ఉంటుంది. 

అందుబ్యటులో ఉని  బ్యయ లెట్  యాక్సీ స్ చేయగల బ్యా లెట్ చూడండి. 

బ్యయ లెట్ మారిక ంగ్ పరిక్ర్ం (BMD) ఓట్రుకు వారి బ్యయ లెట్ ను గురితంచడంలో సహాయపడే పరిక్ర్ం. పరిక్ర్ం ఏదైనా పరిమాణం, ఆకార్ం 

లేదా రూపంలో ఉండవచ్చచ  మరియు బ్యయ లెట్  మీద చేసిన మప్ద ఓట్రు ఎంపిక్ను సప ష్టంగా 

సూచించాల్. 

(California ఎలక్ష్న్్  కోడ్4270) 

బ్యయ లెట్  ఆన్  డిమాండ్  (BOD) ఓటు వేయడాన్నకి నమోదుకాబడిన ఓట్ర్లకు అందించే న్నమిత్తం, అధకారిక్ బ్యయ లెట్  కార్ు  ట్సాట క్  మీద 

బ్యయ లెట్లను ప్పింట్  చేయడాన్నకి ధృవీక్రించబడిన రవ య-న్నయంప్త్ణ వయ వస ాఅనుమతి కంటీ 

ఎన్ని క్ల అధకారికి క్లదు. అవసర్మైన ప్పాతిపదిక్ చొపుప న సిదధం చేసిన అధకారిక్ బ్యయ లెట్ లను ఈ 

వయ వస ాఎన్ని క్లకు మందుగానే భ్రిత చేసుతంది. 

(California ఎలక్ష్న్్  కోడ్13004.5) 
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బోర్ు  ఆఫ్  సూపర్ వైజర్్  (BOS) SantaClara కంటీ ప్పభుత్వ  పరిపాలన కార్య క్లపాలను పర్య వేక్షించే పాలక్మండల్. 

కాల్ -యాక్్స స్  రాస్ట్ష్ట అభ్య ట్రుధలు, దాత్లు, లబీయిస్ట లు మరియు ఇత్రులు అందించిన ఆట్రి ధక్ సమాచారాన్ని  

రవ క్రించడం మరియు యాక్స్ స్  చేయడం కొర్కు ర్ాష్టట ర కారోదర్ని చేత్ రాస్ట్ష్ట చట్యట ల ప్పకార్ం ఆన్ లైన్ 

వయ వట్స ారూపందించబడింది. జనవరి 1, 2000 సంవత్్ ర్ం నుండి $25,000 వసూలు చేసిన లేదా 

ఖ్రుచ  చేసిన ప్పచార్ సంసలాకు ఆన్ లైన్ లేదా ఎలస్ట్కాటన్నక్ ఫైల్ంగ్  అవసర్ం. రిపోరుట చేయదగన 

చెల్లంపులు, ఖ్రుచ లు, విరాళాలు, బహుమతులు లేదా ఇత్ర్ వసుతవుల మొత్తం వర్గం యొక్క  

లబీయింగ్  ఎంటిటీలు, కాయ లెండర్  స్ట్ైమాసిక్ంలో $2,500 లేదా అంత్క్ంటే ఎకుక వ అయిన త్రావ త్ 

ఆన్ లైన్ లేదా ఎలస్ట్కాటన్నక్ గా ఫైల్ దాఖ్లు చేయాల్. 

(California గవర్న మెంట్  కోడ్  §§84602&84605) 

కాల్ -ఆన్ లైన్  California యొక్క  రాజకీయ సంసక ర్ణ చట్టం దావ రా త్పప న్నసరి చేయబడిన రాస్ట్ష్ట బహర్గత్ 

ప్పక్ట్నలను లేదా న్నవేదిక్లను ఆన్ లైన్  దావ రా ఉచిత్ంగా దాఖ్లు చేయుట్కు, రాస్ట్ష్ట కార్య దరిి కి వెబ్ 

ఆధారిత్ డేట్య ఎంప్టీ ఫైల్ంగ్ వయ వట్స ాయొక్క  అనుమతి క్లదు. ఈ ఉచిత్ అపిలకేష్న్  

ఉపయోగంచడాన్నకి ఫైలర్లకు త్పప న్నసరిగా ID నంబర్ మరియు పాస్ వర్ ు ను క్ల్గ ఉండాల్. ఈ 

సమాచారాన్ని  ప్పజలు వీక్షించ్చ న్నమిత్తం రాస్ట్ష్ట కార్య దరిి  యొక్క  కాల్ -యాక్స్ స్  వెబ్ సైట్  నందు 

పునఃరుత్ప తిత చేయబడినది. 

(California గవర్న మెంట్  కోడ్  §§84602) 

California కోడ్ ఆఫ్ ర్గెుోలేష్టన్స్ చట్టపర్మైన పప్త్ంలో California విద్దశాంగ కార్య దరిి చే కోడీక్రించబడిన న్నబంధనలు, రాస్ట్ష్ట ఎన్ని క్ల 

చట్టం యొక్క  ఏక్రీతి దర్ఖాసుత మరియు న్నర్వ హణకు హామీ ఇవవ డాన్నకి న్నబంధనలను ప్కోడీక్రించారు. 

California ఎలక్ష్న్్   కోడ్  California లో ఎన్ని క్ల న్నర్వ హణను న్నయంప్తించే చట్టం. 

California గవరి్ మెంట్  కోడ్  California అంత్ట్య ప్పభుత్వ  పరిపాలనను న్నయంప్తించే చట్టం. 
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ర్దయేిన ఓట్రు కింది చర్య ల అనంత్ర్ం ఓట్ర్  డేట్యబేస్  నుండి ఓట్రు ర్ట్దేు చేయబడవచ్చచ : 

1. చిరునామా న్నట్రాధ ర్ణ మెయిల్ంగ్ కు ప్పతిసప ందన లేక్పోవడం. 

2. అధయ క్ష్ పదవికి వరుసగా న్నర్వ హంచబడిన రెండు ఎన్ని క్లలో ఓటింగ్  రికారుు లేక్పోవడం 

వలన. 

3. ఓట్రు మర్ణంచడం వలన. 

4. ఓట్రు యొక్క  సవ ంత్ అభ్య ట్ర్ ధన దావ రా 

ఓట్ర్ల జాబితాలో లేదా ఎన్ని క్ల అధకారి త్యారుచేసిన జాబితాలో ఓట్రుల క్న్నపించరు మరియు 

ఓటింగ్  సామప్గన్న రవ క్రించరు. ర్దేు చేయబడిన ఓట్రు, మర్ల కొత్త ఓటరు న్మోదు ద్ఖాస్తత 

పూరితచేసిన త్రావ త్ ఓటు వేయడాన్నకి అర్తా్ పాందును. ర్ట్దేు చేయబడిన ఓట్రు, పిటిష్న్ పై సంత్క్ం 

చేయడాన్నకి అరాులు కారు. 

(California ఎలక్ష్న్్  కోడ్ 2183) 

అభ్య రి ే కింది సందర్భా లలో ఒక్ వయ కి త అభ్య రి ాఅవుతాడు: 

1. వయ కి త పేరు ప్పాథమిక్, సాధార్ణ, ప్పత్యయ క్ లేదా రీకాల్  ఎన్ని క్ల బ్యయ లెట్  జాబితాలో 

చేరుచ బడినచో, (లేదా) 

2. ఏదైనా రాస్ట్ష్టం లేదా ట్సాాన్నక్ ఎన్ని క్ల కారాయ లయాన్నకి నామినేష్న్  లేదా ఎని్న క్ల కోసం ఎన్ని క్ల 

అధకారులు అత్న్న లేదా ఆమె త్ర్పున ప్వాత్పూర్వ క్ ఓట్లను లెకిక ంచడాన్నకి అర్తా్ క్ల్గన వయ కి త 

అయినచో; (లేదా) 

3. ఏదైనా రాస్ట్ష్టం లేదా ట్సాాన్నక్ ఎన్ని క్ల కారాయ లయాన్నకి త్న నామినేష్న్  లేదా ఎన్ని క్ల కోసం ఒక్ 

వయ కి త సహకారాన్ని  పందినా లేదా ఖ్రుచ  చేసినచో; (లేదా) ఏదైనా ఇత్ర్ వయ కి తన్న, సహకార్ం 

పందట్యన్నకి లేదా ఖ్రుచ  చేయడాన్నకి సమమ తింపజేసినచో; (లేదా) 

4. ఆ వయ కి త ఒక్ ఎనిు కోబడిన కారాయ లయ హోట్లుర్  అయినప్పుడు. 
సమాఖ్య  కారాయ లయం కొర్కు పోటీ పడుతుని  వయ కుతలు రాజకీయ సంసక ర్ణ చట్టప్పకార్ం "అభ్య ట్రుధలు" 

కారు. 

(California గవర్న మెంట్  కోడ్  §§82007&84214) 

ప్పచార్ం (అధకారిక్ ప్పచార్ం) అందుకుని  అన్ని  బ్యయ లెట్ లు ప్పాసెసింగ్ మరియు లెక్క లను పూరిత చేయడాన్నకి (తాతాక లక 

బ్యా లెట్ లు, ఓట్-బై-మెయిల్ బ్యా లెట్ లు మరియు ష్తులతో కూడిన్ ఓటరు బ్యా లెట్ లతో 

సహా) కంటీ ఎన్ని క్ల అధకారికి, వసుతవులను పునఃరుదధరించ్చట్కు బ్యయ లెట్ ల మానుయ వల్  ట్యయ లీ 

(ధృవీక్ర్ణ) న్నర్వ హంచ్చట్కు, ఫల్తాలను ధృవీక్రించ్చట్కు మరియు ఎని్న క్ల ధృవీక్ర్ణ పప్తాలను 

జారీచేయుట్కు గల చట్టపర్మైన కాలపరిమితి, సాధార్ణంగా ఎన్ని క్ల ర్భజు త్రావ త్ మొదటి ర్భజు 
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నుండి 30 ర్భజుల వర్కు. 

(California ఎన్ని క్ల కోడ్ డివిజన్ 15) 

క్మూయ న్నటీ-బేస్ు ఆర్ గనైజేష్న్్  (CBOs)  

 

 ఓట్రు నమోదును పంచడాన్నకి మరియు కొత్తగా నమోదైన ఓట్ర్లను ఓటు వేయడం దావ రా 

ప్పజాసావ మయ ంలో పాలొగ నేల ప్పోత్్ హంచడాన్నకి క్మూయ న్నటీ-బేస్ు ఆర్ గనైజేష్న్్  (CBOs)తో రిజిస్ట్సాట ర్ ఆఫ్ 

ఓట్ర్్  (ROV) న్నమగి మై ఉనాి రు. 

ష్ర్తులతో కూడిన ఓట్రు నమోదు ష్ర్తులతో కూడిన ఓట్రు నమోదు సరిగాగ అమలు చేయబడిన రిజిస్ట్రటష్న్ అఫిడవిట్ రిజిస్ట్్ంేట్ 

దావ రా ఎన్ని క్ల ర్భజు మందు లేదా 14 ర్భజులలో కంటీ ఎన్ని క్ల అధకారికి పంపిణీ చేయబడుతుంది 

మరియు ఎన్ని క్ల అధకారి అఫిడవిట్ ను ప్పాసెస్ చేసిన త్రావ త్ ఇది అమలులోకి వసుతంది, ఇది 

రిజిస్ట్సెటంట్ యొక్క  అర్తా్ను న్నర్ ణయిసుతంది. కానాా స్ వయ వధకి మందు లేదా సమయంలో రిజిస్ట్సెటంట్ 

సమాచారాన్ని  నమోదు చేయండి మరియు ధృవీక్రిసుతంది. ఓట్రుల ష్ర్తులతో కూడిన ఓట్రు నమోదు 

ఫార్మ ను పూరిత చేసి, తాతాక లక బ్యా లెట్ ను వేయవచ్చచ . 

 (California ఎలక్ష్న్్  కోడ్  §§2170 - 2173) 

కంటీ ఓట్ర్ ఇనఫ ర్దమ ష్న్ గైడ్ (CVIG) కంటీ ఎన్ని క్ల అధకారిచే త్యారుచేయబడి, అనువదించబడి మరియు మప్దించబడిన బుక్ లెట్ 

నందు; బ్యయ లెట్ ప్డాప్-బ్యక్్  ట్సాానాల మరియు ఓటు కేంప్దాల జాబితా, అధకారిక్ బ్యయ లెట్ యొక్క  

నమూనా (శంపుల్ బ్యా లెట్ చూడండి); అభ్య ట్రి ధ ప్పక్ట్నలు, చట్టపర్మైన వచనం, న్నష్పప క్షిక్ విట్ల లష్ణ 

మరియు ట్సాాన్నక్ బ్యయ లెట్ చర్య లకు అనుకూల లేదా ప్పతికూల వాదనలు; మరియు బ్యయ లెట్ పున:ట్సాాపన 

కొర్కు అభ్య ట్ర్ ధన వంటి మఖ్య మైన సమాచార్ం పందుపర్చబడినది. కంటీ ఓట్ర్ ఇనఫ ర్దమ ష్న్ గైడ్ 

(CVIG) ఎన్ని క్లకు సుమారు 40 ర్భజుల మందు మెయిల్ చేయబడుతుంది. పూర్వ ం, నమూనా 

బ్యయ లెట్ క్ర్పప్త్ం అన్న పిలువబడేది. CVIG యొక్క  సంసక ర్ణలు అనువదించబడి; సాప న్నష్, చైన్సస్, 

త్గలగ్ మరియు వియతిా మీస్ భాష్లలో అందుబ్యటులో ఉనాి యి. 

ఇది రాస్ట్ష్ట కార్య దరిి  త్యారుచేసిన అధకారిక్ ఓట్రు సమాచార్ మార్గదరిి కి సమానం కాదు. 

(California ఎలక్ష్న్్  కోడ్  §§13300 - 13317) 

డౌన్ లోడ్ చేసుకోగల బ్యయ లెట్ ఓట్ర్ల రిజిస్ట్సాట ర్ రిమోట్ యాక్సీ సిబుల్ ఓట్-బై -మెయిల్ (RAVBM) అపిలకేష్న్ దావ రా 

పందుపర్చబడిన బ్యయ లెట్, ఓటింగులో ఉపయోగంచ్చ న్నమిత్తం ఓట్రు యొక్క  ఇంటి పరిక్రాన్నకి 

ఎలస్ట్కాటన్నక్ గా కాపీ చేయబడింది. ఓట్రు వేసిన ఓటు లెకిక ంపబడుట్కు, బ్యయ లెట్  ప్పింట్ చేసి, ఓట్రు 

ప్పింట్ చేసి రిజిస్ట్సాట ర్ ఆఫ్ ఓట్ర్ కారాయ లయాన్నకి మెయిల్ చేయాల్. 

(California ఎలక్ష్న్్  కోడ్ §3007.7) 

డైరెక్ ట-రికారి ుంగ్ ఎలస్ట్కాటన్నక్ (DRE) కాలం చెల్లన ఓటంగ్ యం(తం. 

ఓటింగ్ మెషీన్ అనేది; ఓట్రుచేత్ సప్కియం చేయబడే యాంప్తిక్ లేదా ఎలస్ట్కోట-ఆపిటక్ల్ భాగాలతో 

రూపందించబడి, బ్యయ లెట్ ప్పదరి్ న దావ రా ఓట్లను నమోదు చేర ఒక్ యంప్త్ం. ఇది క్ంపూయ ట్ర్ 

(ప్పోగామ దావ రా డేట్యను ప్పాసెస్ చేసుతంది; మరియు అది ఓటింగ్ డేట్య మరియు బ్యయ లెట్ చిప్తాలను 



అనుబంధం-A:పదాలు మరియు సంక్షిపనామాల నిఘంటువు. 

పదం / సంక్షిపపతనామం అప్ ధం 

మెమరీ భాగాలలో నమోదు చేసుతంది.  



అనుబంధం-A:పదాలు మరియు సంక్షిపనామాల నిఘంటువు. 

పదం / సంక్షిపపతనామం అప్ ధం 

మందసుత ఓటింగ్ ఎన్ని క్ల ర్భజు మందు, ఓట్రుల ఓటు వేయగల సమయం. కాల్ఫోరిి యాలో "నో-ఎక్్  కూయ స్" మందసుత 

ఓటింగ్ ఉంది మరియు ఎన్ని క్ల ర్భజున ఓటు వేయలేక్పోయినందుకు ఓట్రు ఎటువంటి సాకును 

అందించాల్్ న అవసర్ం లేదు. కాల్ఫోరిి యాలో, ఎన్ని క్లకు 29 ర్భజుల మందు మందసుత ఓటింగ్ 

ప్పార్ంభ్మవుతుంది. శాంట్య ట్కాలరా కంటీలో నమోదిత్ ఓట్రుల రిజిస్ట్సాట ర్ ఆఫ్ ఓట్ర్ కారాయ లయంలో లేదా 

ఎన్ని క్ల ర్భజుకు పది ర్భజుల మందు ప్పార్ంభ్మయ్యయ  ఓట్ సెంట్ర్ లలో ఏదైనా ఒక్దాన్నలో 

మందుగానే ఓటు వేయవచ్చచ .  

(California ఎలక్ష్న్ కోడ్ §19209) 

ఎలక్ష్న్ అడిమ న్నస్ట్రటష్న్ ట్పాల న్ (EAP) ఓటరీ్  ఛాయిస్ యాప్ ే (VCA) కింద జరుగు ఎన్ని క్ల న్నర్వ హణపై వివర్ణాత్మ క్మైన ప్పణాళిక్ను, 

కంటీ ఎన్ని క్ల అధకారి ప్పతిపాదించ్చను . ఈ ప్పణాళిక్లో ఓటు కేంప్దాలు మరియు బ్యయ లెట్ ప్డాప్- 

బ్యక్్  ట్సాానాలను ఎంచ్చకోవడం, ఆట్రి ధక్ ప్పభావాలు మరియు ప్పజాభివృట్దిధ ప్పణాళిక్ల వంటి అనేక్ 

విష్యాలు పరిగణనలో ఉంట్యయి. వివర్ణాత్మ క్ ప్పణాళిక్ను క్మూయ న్నటీ ఇనుప ట్ దావ రా త్యారుచేసి, 

పబిలక్ హయరింగ్ ప్పప్కియ దావ రా పరిశీల్ంచాల్. మసాయిదా ప్పణాళిక్పై బహర్ంగ విచార్ణలు 

జరిపిన త్రువాత్ ప్పజాభిప్పాయం కోసం సవరించిన మసాయిదా ప్పణాళిక్ను పోస్ట చేసి, ఆ త్రువాత్ 

ఒక్ ప్పణాళిక్ను చివర్గా రవ క్రిసాత రు. ప్పజాభిప్పాయం ప్పకార్ం మార్చ బడిన మరియు విడుదల 

చేయబడిన ప్పణాళిక్, సవరించిన తుది (ప్పణాళిక్ అవుతుంది. ఎన్ని క్లను న్నర్వ హంచడాన్నకి 

ఉపయోగంచే చివరి ఎని్న క్ల న్నర్వ హణ ప్పణాళిక్ (EAP), రెండు సంవత్్ రాల వయ వధలో: ప్పతి నాలుగు 

సంవత్్ రాలకు ఒక్సారి సమీక్షించబడుతుంది మరియు సవరించబడుతుంది. చివరి ఎన్ని క్ల 

న్నర్వ హణ ప్పణాళిక్లో (EAP) పందుపరిచిన ఓట్రు విదయ  మరియు అభివృధ భాగాన్ని , రాస్ట్ష్ట కార్య దరిి  

ఆమోదం కోసం సమరిప సాత రు. అనువదించబడిన ప్పణాళిక్లు, కంటీ ఎన్ని క్ల అధకారి వెబ్ సైట్ 

నందు అందుబ్యటులో ఉని వి. 

(California ఎలక్ష్న్్  కోడ్ §§4000 - 4108) 



అనుబంధం-A:పదాలు మరియు సంక్షిపనామాల నిఘంటువు. 

పదం / సంక్షిపపతనామం అప్ ధం 

ఎన్ని క్ల చప్క్ం “ఎన్ని క్ల చప్క్ం " అంటే దాన్న వాడక్ం సందరోా న్ని  బటిట రెండు వేర్దవ రు విష్యాలలో ఒక్టి. 

1. “ఎలక్ష్న్ సైకిల్” అంటే ఎన్ని క్లకు 90 ర్భజుల మందు ప్పార్ంభ్మై, ఎన్ని క్ల త్యదీతో మగర 

సమయాన్నకి అందిన రిపోర్ట్  మరియు $1,000 అంత్కు మించిన ఖ్రుచ ల వివరాలను ఆన్ లైన్  

దావ రా ప్పభుత్వ  కోడ్  §§85309 లేదా 85500 అనుగుణంగా ఎలస్ట్కాటన్నక్  ఖ్రుచ లను న్నవేదించడం. 

 (ప్పభుత్వ  కోడ్ విభాగం 85204). 

2. “ఎన్ని క్ల సైకిల్ " అంటే కాల్-యాక్స్ స్ పై ప్పచార్ ర్చనలు మరియు ఖ్రుచ లను చూడట్ం 

కోసం బేసి సంవత్్ ర్ంలో జనవరి 1 నుండి ప్పార్ంభ్మయ్యయ  కాలం. 

ఎన్ని క్ల అధకారి ఒక్ బోట్రుు సభుయ డు మరియు రాస్ట్ష్ట ఓట్రు, ఆంట్గ ల భాష్ను ఖ్చిచ త్ంగా చదువగల్గ మరియు ప్వాయగల్గ 

ఉండాల్. మరియు పోల్ంగ్ ప్పద్దశం లేదా ఓటు కేంప్దంలో రవ చేయడాన్నకి ఓట్ర్ల రిజిస్ట్సాట ర్ (ROV) 

న్నర్వ హంచే శక్ష్ణకు హాజరు కావాల్. గత్ంలో పోల్ వర్క ర్్  అన్న పిలువబడే ఎన్ని క్ల అధకారులను 

వివిధ విధులతో ట్క్ లర్క  లేదా ఇన్్  పక్ టర్ గా న్నయమించవచ్చచ . ఎన్ని క్ల అధకారులు ఓట్ర్ కేంప్దాలలో 

ఓట్ర్లకు సహాయం చేసాత రు, అర్తా్ను ధృవీక్రించి, అధకారిక్ బ్యయ లెట్ లను జారీ చేసాత రు మరియు 

ఇత్ర్ విధులను న్నర్వ హట్సాత రు. 

(ఎన్ని క్ల కోడ్ దావ రా ఎన్ని క్ల బోరుులుగా సూచిసాత రు) 

ఎన్ని క్ల సమాచార్ న్నర్వ హణ వయ వస ా

(EIMS) 

Santa Clara కంటీ యొక్క  ఎన్ని క్ల సమాచార్ డేట్యబేస్ . 



అనుబంధం-A:పదాలు మరియు సంక్షిపనామాల నిఘంటువు. 

పదం / సంక్షిపపతనామం అప్ ధం 

ఎలస్ట్కాటన్నక్ పోల్ బుక్ (ఈ -పోల్ బుక్) నమోదిత్ ఓట్ర్ల ఎలస్ట్కాటన్నక్ జాబితాను క్ల్గ ఉని  వయ వస ా, ఓటు కేంప్దంలో ర్వాణా చేయవచ్చచ  

మరియు ఉపయోగంచవచ్చచ . ఎని్న క్లోల  ఓటు వేయడాన్నకి అర్తా్ క్ల్గన నమోదిత్ ఓట్ర్ల అధకారిక్ 

జాబితా ఇది; బ్యయ లెట్ ను రవ క్రించడాన్నకి ఓట్రు యొక్క  అర్తా్ను ధుృవీక్రించడాన్నకి ఇది 

ఉపయోగంచబడుతుంది మరియు డబుల్ ఓటింగ్ ను న్నర్భధంచడాన్నకి న్నజ సమయంలో ఓట్రు 

చరిప్త్ను సంప్గహసుతంది. ఎలస్ట్కాటన్నక్ పోల్ బుక్ లను ఓటింగ్ విధానాన్నకి అనుసంధాన్నంచడం సాధయ ం 

కాదు మరియు న్నర్ంత్ర్ కార్య క్లపాలకు బ్యయ క్ప్ శకి త త్పప క్ ఉండాల్. 

1. ఎలస్ట్కాటన్నక్ పోల్ బుక్ లో ఓట్రు నమోదు చేయు ప్పప్కియ ప్కింద తెల్పిన వివరాల ప్పకార్ం 

ఉండాల్: ఓట్రు పేరు, చిరునామా జిలల  / ప్పాంత్ం, పారీట ప్పాధానయ త్, ఓట్రు ట్సితాి, ఓట్రుకు 

ఓట్-బై -మెయిల్ బ్యా లెట్, జారీ చేయబడిందా లేదా; మరియు ఎన్ని క్ల అధకారి 

అంగీక్రించినటుల ఓట్-బై -మెయిల్ బ్యా లెట్ నమోదు చేయబడినదా లేదా; మరియు ఓట్రు 

యొక్క  గురితంపు ధృవీక్రించబడాల వదేా (సమాఖ్య  ఎన్ని క్లలో మొదటిసారి ఓట్రు మాప్త్మే) 

మొదలగునవి. 

2. ఎలస్ట్కాటన్నక్ పోల్ బుక్ లో ఈ ప్కింది ఓట్రు నమోదు డేట్య ఉండకూడదు: ఓట్రు యొక్క  (డైవర్ 

లెసెన్్   నంబర్ లేదా సామాజిక్ భ్ప్దత్కు సంబధంచిన మర్దదైనా సమాచార్ం. 

(California ఎలక్ష్న్్  కోడ్  §2183) 

అత్య వసర్ బ్యయ లెట్ డెల్వరి ఊహంచన్న అనార్భగయ ం, ప్పమాదాల వలల సంభ్వించే, వైక్లయ లు లేదా గాయాలు వంటి వైదయ  అత్య వసర్ 

పరిట్సితాుల కార్ణంగాను; మరియు వైదయ  న్నర్బ ంధం కార్ణంగాను ఓట్రు బలహీనపడి, బ్యయ లెట్ 

వేయలేక్పోయిన సందరోా లలో ఈ ర్క్మైన రవ ప్పధానంగా అందుబ్యటులో ఉంటుంది. అత్య వసర్ 

బ్యయ లెట్ డెల్వరీ వయ వసనాు అందించే 38 రాస్ట్ష్పట లోల  California ఒక్టి. 

బ్యయ లెట్ ప్పతిరూపమ అందుబ్యటులో ఉంచబడిన ఫారామ ట్లలో మప్దించిన బ్యయ లెట్ యొక్క  నక్లు ఒక్ న్నరిషే్ట భాష్లోకి 

అనువదించబడిన వాటిన్న (శంపిల్ బ్యా లెట్ చూడండి) లేదా దృష్టట లోపం ఉని వారికి పట్ద ే

వచనంతో మప్దించబడిన వాటిన్న ఉపయోగంచ్చకోవడం కోసం ఓట్రు అభ్య రింాచవచ్చచ . ఓట్రుల 

(ప్పతిరూప బ్యయ లెట్ ను మెయిల్ దావ రా రవ క్రించమన్న అభ్య రింాచవచ్చచ . ప్పతిరూప బ్యయ లెట్ అధకారిక్ 

బ్యయ లెట్ కాదు; మరియు ఓటింగ్ విధాన పటిటక్లో చేర్చ బడదు. ఓట్రుల త్మ అధకారిక్ బ్యయ లట్ ను 

పూరించడాన్నకి మాప్త్మే ప్పతిరూప బ్యయ లెట్ ను సహాయకారిగా ఉపయోగంచ్చకోవచ్చచ . 



అనుబంధం-A:పదాలు మరియు సంక్షిపనామాల నిఘంటువు. 

పదం / సంక్షిపపతనామం అప్ ధం 

హెల్ప  అమెరికా ఓట్ యాక్ ట (HAVA) ద్దశం యొక్క  ఓటింగ్ ప్పకియలను ఆధున్సక్రించడాన్నకి మరియు సంసక రించడాన్నకి 2002లో కాంప్గెస్ 

ఆమోదించిన హెల్ప  అమెరికా ఓట్ యాక్ ట (HAVA) ఎన్ని క్ల పరిపాలన యొక్క  అనేక్ మఖ్య  ర్ంగాలలో 

రాస్ట్ష్పట లు త్పప న్నసరిగా అనుసరించాల్్ న కొత్త ప్పమాణాలను రూపందిట్సుతంది. ఈ కొత్త ప్పమాణాలకు 

అనుగుణంగా ఓటింగ్ వయ వసలాను భ్ట్రీ త చేయడాన్నకి మరియు ఎన్ని క్ల పరిపాలనను 

మెరుగుపర్చడాన్నకి రాస్ట్ష్పట లకు సహాయం చేయడాన్నకి చట్టం న్నధులు అందిసుతంది. హెల్ప  అమెరికా 

ఓట్ యాక్ ట HAVA ప్పకార్ం, రాస్ట్ష్పట లు ఈ ప్కింది కార్య ప్క్మాలు మరియు విధానాలను అమలు చేయాల్్  

ఉంటుంది. 

1. తాతాక ల్క్ ఓటింగ్ 

2. ఓటింగ్ సమాచార్ం 

3. నవీక్రించబడిన మరియు అప్ ప్ేడ్ చేసిన ఓటింగ్ పరిక్రాలు. 

4. రాస్ట్ష్టవాయ ప తంగా నమోదు చేయబడిన ఓట్ర్ డేట్యబేస్ 

5. ఓట్రు గురితంపు విధానాలు 

6. పరిపాలనా ఫిరాయ దు విధానాలు 

ప్కియాశీలం కాన్న ఓట్రు ఓట్రుకు పంపిన రెసిడెన్్స  న్నట్రాధ ర్ణ మెయిల్ంగ్ ఫారావ రి ుంగ్ చిరునామా లేకుండా కంటీకి తిరిగ 

వచిచ నా లేదా ఓట్రు బయటికి వెళిి నటుట సూచించే సమాచార్ం యునైటెడ్ ట్రటట్్  పోసటల్ సరీవ స్ 

నేష్నల్ చేంజ్ ఆఫ్ అప్డస్ (NCOA) డేట్యబేస్ దావ రా పందినా సదరు ఓట్రు, ప్కియాశీలత్మ క్ం కాన్న 

ఓట్రుగా పరిగణంచబడవచ్చచ . ఓట్ర్ల జాబితాలో లేదా ఎన్ని క్ల అధకారి త్యారుచేసిన జాబితాలో 

ఓట్రుల క్న్నపిసాత రు, కాన్న మరియు ఓటింగ్ సామాను రవ క్రించరు. ఈ విధంగా, వరుసగా రెండు సార్వ ప్తిక్ 

సమాఖ్య  ఎన్ని క్లలో ఓటు వేయన్న ఓట్రుల ర్దేు చేయబడుదురు. ప్కియాత్మ క్ం కాన్న ఓట్రు చిరునామా 

న్నట్రాధ ర్ణ కార్ు కు ప్పతిసప ందించడం దావ రా ప్కియాత్మ క్ ఓట్రు అవుతాడు; అద్దవిధంగా, చిరునామాను 

సూచించే పిటిష్న్ పై సంత్క్ం చేయడం దావ రా లేదా కొత్త ఓటర్ న్మోదు ద్ఖాస్తతను పూరిత 

చేయడం దావ రా ఓటు వేయడాన్నకి అర్తా్ పందుతాడు. 

భాష్ప సౌలభ్య  సలహా క్మిటీ (LAAC)  పరిమిత్ ఆంగ ల ప్పావీణయ ం ఉని  ఓట్రుల ఎన్ని క్ల ప్పప్కియకు సంబంధంచిన విష్యాలను ప్గహంచ్చ 

న్నమిత్తం, ఓట్ర్ల రిజిస్ట్సాట ర్ (ROV)కు సలహా ఇచేచ ందుకు భాష్ప సౌలభ్య  సలహా క్మిటీ (LAAC) ఏరాప టు 

చేయబడినది. ఈ క్మిటీ లంగా్వ జ్ మైనారిటీ కమా్య నిటీస్ ప్పతిన్నధులను క్ల్గ యుండి, త్మ 

భాష్ప సౌలభ్య  అనుభ్వాని్న  ఉపయోగంచ్చకొన్న, సాధార్ణ భాష్ప పదధతులు దావ రా, ఎన్ని క్ల 

సమాచారాన్ని  అర్ంా చేసుకోగల పరిజాానాని్న  నగర్ ఎన్ని క్ల అధకారి దావ రా ఓట్ర్లందరికీ 

అందజేసుతంది. సలహా హోదాలో పన్నచేర క్మిటీ సిఫారు్ లను ROV సంప్పదించి పరిగణనలోన్నకి 

తీసుకోవాల్. 

(California ఎలక్ష్న్్  కోడ్  §4005) 



అనుబంధం-A:పదాలు మరియు సంక్షిపనామాల నిఘంటువు. 

పదం / సంక్షిపపతనామం అప్ ధం 

మైనారిటీ భాష్ప సంఘం ఫెడర్ల్ ఓటింగ్ హకుక ల చప్ట్ం ప్పకార్ం కొందరు వయ కుతల సమూహం మాట్యల డే భాష్, వారి రవను 

పందవలసి ఉని ది. భాష్ మైనారిటీ వరాగ లకు సంబంధంచిన సమాచార్ం, ఓటింగ్ సహాయం మరియు 

ఇత్ర్ కార్య క్లపాలు అని్స , ఓటరీ్  ఛాయిస్ యా్ ే(VCA) అంత్ట్య న్నవేదించబడతాయి. 

 (ఓటింగ్ హకుక ల చట్టంలోన్న భాష్ప మైనారిటీ న్నబంధనలు) 

మెయిల్ బ్యయ లెట్ ప్పాంత్ం పోలంగ్ పప్లసే్ మోడల్ కింద, ఎన్ని క్లకు 88 ర్భజుల మందుగా 250 లేదా అంత్క్ంకే త్కుక వ మంది 

వయ ట్కుతలు ఓటు నమోదు చేసుకుని  ప్పద్దశాన్ని  "మెయిల్ బ్యయ లెట్ ప్పాంత్ంగా" పేర్కక నవచ్చచ ; మరియు 

ఎన్ని క్ల అధకారి ప్పతి ఓట్రుకు అపిలకేష్న్ అవసర్ం లేకుండానే ఓట్-బై -మెయిల్ బ్యా లెట్ తో 

వేర అవకాశాన్ని  క్ల్ప ంచవచ్చచ . 

ఉపశమన పరిక్రాలు. ఓటింగ్ ప్పాంత్ సౌలభాయ న్నకి, మరియు వసతులను మెరుగుపర్చడాన్నకి అవసర్మయ్యయ  వసుతవులు 

మరియు సామాప్గన్న సర్ఫరా చేయడం దావ రా ఓటింగ్ సమయంలో క్ల్ే అడుంకులను పరిమిత్ం 

చేయవచ్చచ . నమూనా పరిక్రాలు అనగా ; అదనపు లేదా తాతాక ల్క్ లైటింగ్; న్నలబడలేన్న వయ ట్కుతల కోసం 

అదనపు కురీచ లు; ప్పయాణాన్నకి అందుబ్యటులో ఉని  మారాగని్న  చూపించే సంకేతాలు; ర్దఖ్లను క్వర్ 

చేయడాన్నకి లేదా పరిమితులను మెరుగుపరిచే మైదానమలు, రాయ ంపులో లేదా ర్బబ రు మాయ ట్్ ; 

త్లుపులు తెరిచి ఉంచడాన్నకి డోర్ ట్సాట పట్రుల, త్యల్క్గా పారిక ంగ్ ప్పాంతాన్ని  గురితంచడాన్నకి నారింజ ర్ంగు 

శంకువులు; ఓటింగ్ న్నరాట్ంక్ంగా జర్గడాన్నకి కావలసిన నోటిఫికేష్న్ సిసటమ మొదలగునవి. 

మొబైల్  ఓటు కేంప్దం  రిజిస్ట్సాట ర్ ఆఫ్  ఓట్ర్్   (ROV) చేత్ న్నర్వ హంచబడే మొబైల్  ఆపర్దష్న్  అద్ద ప్పమాణాలకు అనుగుణంగా 

ఉంటుంది; మరియు ఓటు కేంప్దంగా అది రవలను అందిసుతంది. 

జాతీయ చిరునామా మారుప  (NCOA) యునైటెడ్ ట్రటట్్  పోసటల్ సరీవ స్  దావ రా చిరునామా మారుప  కొర్కు దాఖ్లు చేసుకుని  వయ కుతలు; వారి 

కుటుంబ్యల పేరుల మరియు చిరునామాలతో కూడిన సమాచార్ం లేదా డేట్య 

(California ఎలక్ష్న్్  కోడ్  §2222) 

ఆపిటక్ల్ సాక నర్ కాలం చెల్లన ఓటంగ్ యంప్తం. 

కాగత్ం ఆధారిత్ ఓటింగ్ మెషీన్ మీ కాగత్పు బ్యయ లెట్ లో మీరు చేసిన గురుతలను ఆపిటక్ల్ గా సాక న్ 

చేసుతంది మరియు బ్యయ లెట్ చొపిప ంచినపుప డు ఓట్లను ఎలస్ట్కాటన్నక్ పదధతిలో లెకిక సుతంది. 

పోల్ వర్క ర్ కాలం చెల్లన పదజాలం. 

ఎలక్షన్ అధికారిని చూడండి. 



అనుబంధం-A:పదాలు మరియు సంక్షిపనామాల నిఘంటువు. 

పదం / సంక్షిపపతనామం అప్ ధం 

పోల్ంగ్ ట్పేలస్ మోడల్ (ప్పసుతత్ మోడల్ ROV నుండి పరివర్తన చెందుతోంది.) 

California ఎనిి కల కోడ్ యొక్క  సాధార్ణ న్నబంధనల ప్పకార్ం జరిే ఎని్న క్ల పట్దధతి మరియు 

పరిపాలనను సూచించడాన్నకి ఉపయోగంచే పదం. ఎకుక వగా ఉపయోగంచ్చ "పరిసరాల-ఆధారిత్" 

పోల్ంగ్ ఫలలను 1,000 క్ంటే ఎకుక వ ఓట్రుల లేన్న ప్పాంతాన్నకి ప్పత్యయ క్ంగా కేట్యయించడం 

జరుగుతుంది. మరియు మెయిల్ దావ రా బ్యయ లెట్  రవ క్రించమన్న అభ్య రింాచే ఓట్ర్లకు మెయిల్ దావ రా 

ఓటు వేర పట్దధతితో భ్రీత చేసుతంది. 

సానుకూల ప్పక్షాళన ప్కియాశీల ఓట్రుగా ఉండాలనే కోరిక్ను సూచించే పోట్స్ట  కారుును తిరిగ ఇవవ డం వంటివి క్ల్గన ఆట్కి టవ గా 

లేన్న, లేదా ర్దేు చేయబడిన ఫైల్ ను త్ర్ల్ంచకుండా న్నర్భధంచడంపై ఓట్రు చర్య  తీసుకోవలసిన 

విధానం. 

(California ఎలక్ష్న్్  కోడ్  §§2220&2191) 

'ప్పాంత్ం California ఎనిి కల కోడ్ యొక్క  డివిజన్ 12లోన్న ౩ వ అధాయ యం (§§12200తో ప్పార్ంభ్మై) ఓట్ర్లతో 

కూడిన కంటీ లేదా రాజకీయ అధకార్ పరిధలోన్న భౌగోళిక్ ప్పాంత్ం “పోల్ంగ్ పేస్ మోడల్" ఎన్ని క్లలో 

ఒకే ప్పాంత్ంలోన్న ఓట్ర్లందరూ ఒకే పోల్ంగ్ ఫలన్నకి కేట్యయించబడుదురు. “ఓటు కేందం మోడల్” 

ఎన్ని క్లలో కంటీలోన్న ఏ ప్పాంతాన్నకి చెందిన ఓట్ర్లయినా కంటీలోన్న ఏదైనా ఓటు కేంప్దాన్నకి వెళిల ఓటు 

వేయవచ్చచ  ప్పసుతత్ం, ROV“పోల్ంగ్ ట్పేలస్ మోడల్” నుండి “ఓటు కేంప్దం మోడల్ " కు మారుతోంది. 

ఆవర్ణ బోరుు California ఎలక్ష్న్్  కోడ్ ఉపయోగంచే న్నరిషే్టమైన పదమ. Santa Clara కంటీ కోసం, ఏదైనా 

ఎన్ని క్లలో ప్పతి ప్పాంతాన్నకి ఎన్ని క్ల అధకారులుగా పన్నచేయడాన్నకి న్నయమించబడిన వయ కుతలు ఆ 

ప్పాంత్ం మరియు పోల్ంగ్ ప్పద్దశాన్నకి ఖ్చిచ త్మైన బోట్రుును క్ల్గ ఉంట్యరు. ఆంట్గ ల భాష్ను చదవలేన్న 

లేదా (వాయలేన్న ఏ వయ కి త అయినా ప్పాంత్ం యొక్క  బోట్రుు సభుయ న్నగా పన్నచేయడాన్నకి అరాుడు కాడు . 

ప్పాంత్ం బోట్రుు యొక్క  మందసుత కూరుప , ఎన్ని క్ల అధకారి ఎన్ని క్ల ప్పాంత్ం పరిమాణం ఆధార్ంగా 

న్నర్ణయించబడుతుంది. ప్పాంత్ం బోట్రుులో క్న్ససం ఒక్ ఇన్్  పక్ టర్ మరియు ఇట్దరేు గుమాసాత లు ఉండాల్. 

( ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ ను చూడండి) 



అనుబంధం-A:పదాలు మరియు సంక్షిపనామాల నిఘంటువు. 

పదం / సంక్షిపపతనామం అప్ ధం 

మందసుత ఎన్ని క్ల ప్పక్ట్నలు క్మిటీన్న న్నయంప్తించే అభ్య ట్రుధలు లేదా కారాయ లయ హోట్లుట్ర్ ల నుండి; లేదా ఎన్ని క్ల కారాయ లయం లేదా 

హోట్ల్ుంగ్ ఆఫీసుకు (FPPC ఫార్ం 460)కు సంబంధంచి, ఒక్ కాయ లెండర్ సంవత్్ ర్ంలో $2,000 లేదా 

అంత్క్ంటే ఎకుక వ వసూలు చేసిన లేదా ఖ్రుచ  చేసిన వారి నుండి ఈ ప్పక్ట్నలు రావలసిన అవసర్ం 

ఉంది. మొదట్, మందసుత ఎన్ని క్ల ప్పక్ట్నలు సాధార్ణంగా ఎన్ని క్లకు మందు 40 ర్భజులు 

మించకుండా దాఖ్లు చేయాల్్ న అవసర్ం ఉంది (ఎన్ని క్లకు 45 ర్భజుల మందు మగర కాలన్నకి.) 

రెండవ మందట్సుత ఎన్ని క్ల ప్పక్ట్నలు సాధార్ణంగా ఎన్ని క్ల మందు 12 ర్భజులు మించకుండా 

దాఖ్లు చేయాల్్ న అవసర్ం ఉంది (ఎన్ని క్లకు 17 ర్భజుల మందు మగర కాలన్నకి.) 

(California గవరి్ మెంట్ కోడ్  §§84200.5, 84200.7 & 84200.8) 

తాతాక ల్క్ బ్యయ లెట్ ఓటు హకుక  క్ల్గన లేదా కండిషన్ల్ ఓటరుకు జారీ చేయబడిన బ్యయ లెట్ ను సూచించడాన్నకి 

ఉపయోగంచే పదం, వెంట్నే న్నర్ణయించబడదు. “తాతాక ల్క్ంగా” పూర్తయిన ఈ బ్యయ లెట్ గులబీ 

క్వరులో రల్ చేయబడుతుంది; త్రువాత్ దాన్నన్న తెర్వడాన్నకి మరియు లెకిక ంచడాన్నకి మందుగా 

ఓట్ర్ రిజిమ సాట ర్ (ROV) కారాయ లయంలో ధుృవీక్రించబడుతుంది. 

(California ఎలక్ష్న్్  కోడ్  §§4005&4310) 

ప్పజా వాయ ఖాయ న సమయం మసాయిదా లేదా సవరించిన మసాయిదా; తుది మరియు అవసర్మైత్య, సవరించిన ఎలక్షన్  

అడిే నిస్ట్రషేన్  పలేన్  (EAP)ల గురించి ప్పజల నుండి వారి అభిప్పాయాన్ని  రవ క్రించడాన్నకి గల 

చట్టబట్దధమైన కాలపరిమితి పధాి లుగు ర్భజులు. 

ప్పజా సంప్పదింపుల సమావేశం ఎలక్షన్  అడిే నిస్ట్రషేన్  పలత న్  (EAP) ఏరాప టు కోసం ప్పజల అభిప్పాయాన్ని  పందట్యన్నకి, ఓట్ర్ల 

రిజిస్ట్సాట ర్  చేత్ న్నర్వ హంచబడిన బహర్ంగ సమావేశాలు చట్ట్టబట్దధంగా గమన్నంచి ప్పచ్చరించబడాు యి 

ప్పజా విన్నకిడి ప్పణాళికాబదధమైన ప్పభుత్వ  చర్య ల గురించిన వాసతవాలను ప్పజా ప్పతిన్నధులు విన్న, దాన్న గురించి వారి 

అభిప్పాయాలను అధకారిక్ సమావేశంలో తెల్యజేసాత రు. 

పబిలక్ సరీవ స్ ప్పక్ట్న (PSA) ఒక్ సామాజిక్ సమసయ పై అవగాహన పంచడం; మరియు ప్పజల వైఖ్రి లేదా ప్పవర్ తనను మారాచ ల్ అనే 

ఉద్దశయ ంతో ప్పజా ప్పయోజనాట్ర్ధం ప్పచార్ం చేయబడే సంద్దశం. 

ఓట్ర్ల రిజిస్ట్సాట ర్ (ROV) Santa Clara కంటీలోన్న ఒక్ విభాగం ఓట్రు నమోదు మరియు ఎన్ని క్లను న్నర్వ హంచడాన్నకి బ్యధయ త్ 

వహసుంది. 

రిమోట్  యాక్స్ స్  చేయగల ఓటు-

దావ రా-మెయిల్  (RAVBM) 

అంగ వైక్లయ ం క్ల్గన, లేదా విద్దశీ, లేదా సైన్నక్ ఓట్ర్ల కోసం ఎలస్ట్కాటన్నక్ ఓట్-బై-మెయిల్ బ్యా లెట్  

దావ రా-మెయిల్ గురితంచే న్నమిత్తం ఏరాప టు చేయబడిన ఒక్ వయ వస ామరియు దాన్న సాట్ఫ్ట వేర్ దావ రా 

సమరిప ంచాల్్ న పేపర్ కాట్స్ట  ఓటు రికాట్రుును ప్పింట్ చేసి, దాన్నన్న ఎన్ని క్ల అధకారికి సమరిప ంచాల్. 

రిమోట్ యాక్స్ స్ చేయగల ఓటు-దావ రా-మెయిల్ వయ వట్స ాఎపప టికీ ఓటింగ్ విధానాన్నకి క్నెక్ ట 

చేయబడదు. 

(California ఎలక్ష్న్్  కోడ్  §3016.5) 



అనుబంధం-A:పదాలు మరియు సంక్షిపనామాల నిఘంటువు. 

పదం / సంక్షిపపతనామం అప్ ధం 

భ్రీతచేయు బ్యయ లెట్ కింది పరిట్సితాులలో ఓట్రుకు ఇచిచ న బ్యయ లెట్: బ్యయ లెట్ రాలేదు, పోయింది, లోపంతో గురితంచబడింది; 

లేదా వేర్ద భాష్ లేదా ఫారామ ట్ లో అభ్య రింేచబడింది. ఓట్రుకు రెండవసారి, లేదా భ్రితచేయు బ్యయ లెట్ 

జారీ చేసిన త్రువాత్, డబుల్ ఓటింగ్ ను న్నర్భధంచడాన్నకి, జారీ చేసిన మొదటి బ్యయ లెట్ ఎలక్షన్ 

ఇన్ఫ రే్మ షన్ మేనేజ్ే ంట్ సిపసమే్ (EIMS) నుండి ర్దేు చేయబడుతుంది. 

(California ఎలక్ష్న్్  కోడ్  §4005) 

ర్భసటర్ ఇండెక్్  ఎన్ని క్లకు అర్తా్గల ఓట్ర్ల అధకారిక్ జాబితా, కాగత్ం లేదా ఎలస్ట్కాటన్నక్ రూపంలో ఉండవచ్చచ . ఓట్రు 

సంత్క్ం చేసిన లేదా ఎని్న క్ల అధకారి గురితంచిన త్రువాత్ ఎన్ని క్లలో ఓటు వేసిన ఓట్ర్ల అధకారిక్ 

సూచిక్ంగా ఈ జాబితా మారుతుంది. ఇది ఓటరు సూచిక వంటిది కాదు. 

(California ఎలక్ష్న్్  కోడ్  §14109) 

బ్యయ లెట్ నమూనా ఎన్ని క్లు జరిే ప్పతిసారీ, సిట్దధం చేసిన బ్యయ లెట్ నమూనా కంటీ ఓటర్ ఇన్ఫ ర్మే షన్ గైడ్ (CVIG) 

లోపల క్న్నపిసుతంది. రాస్ట్ష్ట చట్టం ప్కింద చేరాచ ల్్ న అవసర్ం ఉని  నమూనా బ్యయ లెట్ అధకారిక్ 

బ్యయ లెట్ యొక్క  గణన్సయమైన ప్పతిరూపం; ఏద్దమైనా నమూనా బ్యయ లెట్ ఒకే పరిమాణంలో ఉండదు; 

ఇంకా అధకారిక్ బ్యయ లెట్ అద్ద కాగత్ంపై మప్దించబడదు; మరియు అదనపు అంత్రాన్ని  క్ల్గ 

ఉండడం వలల ఇవన్సి  ఓటు పట్టిటక్ వయ వట్స ాదావ రా చదువుట్కు వీలుండదు. Santa Clara కంటీలోన్న 

అనువాద సంసక ర్ణలు ఈ కింది భాష్లలో అందుబ్యటులో ఉనాి యి: సాప న్నష్ , చైన్సస్ , ట్యగలగ్ 

మరియు వియతిా మీస్. 

(California ఎలక్ష్న్్  కోడ్  §13303) 

సుర్క్షిత్ బ్యయ లెట్ క్ంటైనర్ / బదిలీ 

పరిక్ర్ం 

పరిక్ర్ం సుర్క్షిత్ బ్యయ లెట్ క్ంటైనర్ ప్డాప్-బ్యక్్  లోపల ఉంచినట్లయిత్య, బ్యయ లెటుల నేరుగా ఆ క్ంటైనర్భల 

జమ చేయబడతాయి. అన్ని  ప్డాప్-బ్యక్ు లకు సుర్క్షిత్ బ్యయ లెట్ క్ంటైనర్ అవసర్ం లేదు. 

'సెమీఫైనల్ అధకారిక్ ఫల్తాలు బ్యయ లెట్ట్లను రక్రించడం, ప్పోసెస్ చేయడం మరియు లెకిక ంచడం వంటి బహర్ంగ ప్పప్కియల 

త్రువాత్ రాస్ట్ష్టవాయ ప త ఎని్న క్ల ఫల్తాలను ఎన్ని క్లు జరిగన ర్భజు రాప్తి రాస్ట్ష్ట కార్య దరిి కి 

న్నవేదించడం జరుగుతుంది. సెమీఫైనల్ అధకారిక్ ప్పచా్ంలో భాగమైన, ఓట్-బై-మెయిల్ బ్యా లెట్ 

మరియు ప్పవిజనల్ బ్యయ లెట్ లోన్న కొన్ని  లేదా అని్న  ఓటుల లెకిక ంచబడవచ్చచ  

సిబబ ంది సమక్ష్ంలో ఉంచిన ప్డాప్ 

బ్యక్్  

ప్డాప్-బ్యక్్  లేదా ఒక్ సుర్క్షిత్మైన బ్యయ లెట్ క్ంటైనర్ ప్డాప్-బ్యక్్  యొక్క  పర్య వేక్ష్ణ న్నమిత్తం, ఒక్ 

నగర్ ఉద్యయ గ లేదా కంటీ ఉద్యయ గ లేదా తాతాక ల్క్ కారిమ కుడు లేదా సవ చఛ ంద రవకుల కోసం 

న్నయమించబడిన వయ కి త ప్పత్య క్ష్ంగా చూడగల్ే ప్పద్దశంలో ఉంచబడుతుంది. సిబబ ంది సమక్ష్ంలో 

ఉంచిన ప్డాప్ బ్యక్్  సాధార్ణంగా 24 గంట్లు ఉపయోగంచడాన్నకి అందుబ్యటులో ఉండదు. 



అనుబంధం-A:పదాలు మరియు సంక్షిపనామాల నిఘంటువు. 

పదం / సంక్షిపపతనామం అప్ ధం 

సిబబ ంది సమక్ష్ంలో ఉంచన్న ప్డాప్ 

బ్యక్్  

పర్య వేక్ష్ణ కోసం ప్పత్య క్ష్ వవ కి త దృష్టటలో లేన్న సుర్క్షిత్మైన ప్డాప్ -బ్యక్్  . 

ఓట్-బై-మెయిల్ (VBM) Santa Clara కంటీలోన్న నమోదిత్ ఓట్ర్లందరికీ ఎని్న క్ల ర్భజున ఓటు వెయయ డాన్నకి వెళి నవనర్ం 

లేకుండా ఓట్-బై-మెయిల్ బ్యయ లెట్ ఉపయోగంచి ఓటు వేయడాన్నకి అవకాశం క్ల్ప సుతంది. ఓటు- 

దావ రా-మెయిల్ బ్యయ లెట్ లు ROVకి చేరిన త్రావ త్, రిట్రి్   ఎనవ లప్ లోన్న సంత్కాలను సంబంధత్ 

ఓట్రు రిజిస్ట్రటష్న్ కాట్రుులలోన్న సంత్కాలతో సరిపోల్చ  చూసాత రు. ఆ త్రువాత్ బ్యయ లెట్ ను క్వరు నుండి 

వేరు చేసి, లెకిక సాత రు. 

(California ఎలక్ష్న్్  కోడ్  §4005) 

ఓటు కేంప్దం ఎన్ని క్లు న్నర్వ హంచడాన్నకి ఏరాప టు చేయబడిన ప్పాంత్ంలో ఓటు నమోదు చెయయ డం, ఓట్ర్ల యొక్క  

మెయిల్ బ్యయ లెట్ ను ప్డాప్ బ్యక్్  లో వెయయ డం, ప్ొవిజన్ల్, రీపప్లసే్ మెంట్, లేదా యాకీ్స సిబుల్ 

బ్యా లెట్ ను రవ క్రించడం వంటి రవలు క్ల్ప ంచబట్డాు యి. సాంప్పదాయ పోల్ంగ్ ఫలల క్ంటే ఓటు 

కేంప్దాల వట్ద ేఎకుక వ సౌక్రాయ లు, ఓట్ర్లకు సహాయపడట్యన్నకి ఎకుక వ ఓటింగ్ పరిక్రాలు ఏరాప టు 

చేయబడి, పోల్ంగ్ ప్పద్దశాలకు వరితంచే న్నబంధనలను పాటించే విధంగా ఎకుక వ మంది ఎన్ని క్ల 

అధకారులు ఉంట్యరు. కంటీ యొక్క  ఓట్రు త్మ ఓటు వేయడాన్నకి ఏదైనా ఓటు కేంప్దాన్నకి వెళి వచ్చచ . 

(California ఎలక్ష్న్్  కోడ్  §§2170, 4005, &4007) 

ఓట్ సెంట్ర్ మోడల్ పరిపాలనా వయ వట్స ాఅనేది; ఓటర్ ఛాయిస్ యాప్ ే కింద ఎన్ని క్లు ఎల న్నర్వ హంచబడుతునిా యో 

సూచించడాన్నకి ఉపయోగంచే పదం. చాలవర్కు, ఓట్-బై-మెయిల్ దావ రా జరిే ఎన్ని క్ల కొర్కు 

మరియు విశాలమైన ట్సలాంలో జరిే ఎన్ని క్ల కొర్కు ఉపయోగంచ్చ ప్పాంతాలన్ని ంటిన్స క్ల్పి ఓట్ 

్ంటర్ అన్న పిలుసాత రు. 

(California ఎలక్ష్న్్  కోడ్  §14428) 

ఓట్ కాల్ పూర్వ ం కాల్ ఓట్ర్ అన్న పిల్చేవారు. 

హెల్ప  అమెరికా ఓటు చట్టం (HAVA) చేత్ ఆద్దశంచబడిన ఓట్ కాల్ అనేది కేంప్దీక్ృత్ రాస్ట్ష్టవాయ ట్పత 

ఓట్రు నమోదు డేట్యబేస్, దీన్నన్న రాస్ట్ష్ట కార్య దరిి  అభివృట్దిధ చేసి న్నర్వ హసుతనిా రు. రాస్ట్ష్టలోన్న ప్పతి 

కంటీకి అనుసంధాన్నంచబడిన వయ వట్స;ా నకిలీ రిజిస్ట్రటష్నుల, ఓట్ర్లను ఓటింగ్ నుండి న్నర్భధంచే ఏవైనా 

నవీక్ర్ణలను త్న్నఖీ చేయడాన్నకి ఉపయోగపడుతుంది. ఓట్ కాల్ అనేది; కంటీ యొక్క  ఎలక్షన్ 

ఇన్ఫ రే్మ షన్ మేనేజ్ే ంట్ సిపసఠమ్(EIMS)తోనూ, దిదేుబ్యటు మరియు పునరావాస శాఖ్తోనూ ప్పజార్భగయ  

మరియు మోట్యరు వాహనాల శాఖ్ వంటి ఇత్ర్ రాస్ట్ష్ట వయ వట్సలాతోనూ సంప్పదింపులు జరిపి, సమాచార్ 

విన్నమయం చేసుతంది. 

(హెల్్  అమెరికా ఓట్ యాప్ ే 2002) 
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ఓట్ర్ యాక్ష్న్ రిక్సవ స్ట ఫార్ం (VARF) “రిజిసటట్ర్ ు " Santa Clara కంటీ ఓట్ర్లకు కింది ప్పయోజనాల కోసం ఇవవ బడిన ఫార్ం: 

1. చిరునామా లేదా మెయిల్ంగ్ అప్డసును మారుచ ట్ కొర్కు. (Santa Clara కంటీలో న్నవాసం 

మారినచో) 

2. భాష్ ప్పాధానయ త్ను ఎంచ్చకొనుట్కు ఇవవ బడిన భాష్లు: (ఇంగీ లష్, చైన్సస్, సాప న్నష్, ట్యగలగ్, 

వియతిా మీస్, హందీ, జపన్సస్, వైమర్ మరియు కొరియన్) 

3. ప్పతిరూప బ్యయ లెట్ ను అభ్య ట్రి ధంచడం కొర్కు. 

4. శాశవ త్ ఓటు-దాా రా-మెయిల్ ప్పతిన్న మార్చ డాన్నకి. 

5. రిజిస్ట్రటష్న్ సమాచార్ంలో అక్ష్ర్ ద్యష్పలు లేదా ఇత్ర్ లోపాలు దిట్దడేాన్నకి. 

6. మెయిల్ దావ రా కంటీ ఓట్ర్ ఇనఫ ర్దమ ష్న్ గైడ్ (CVIG)ను రవ క్రించడం మానేయడం కొర్కు. 

7. ఓట్రు నమోదును ర్ట్దేు చేయడాన్నకి. 

8. కుటుంబం లేదా ఇంటిలో మర్ణంచిన సభుయ డి ఓట్రు నమోదును ర్ట్దేు చేయడం కొర్కు. 

(California ఎలక్ష్న్్  కోడ్  §§2150 - 2168) 

ఓట్ర్ ఎడుయ కేష్న్ అండ్ ఔప్టీచ్ 

కోఎల్ష్న్ (VEOC) 

కంటీలో విదాయ వకాశాలను పంచడం మరియు ఓట్రుల త్మ ఒడంబడిక్ దావ రా పాట్లొగనడం వంటి 

విష్యాలపై ఓట్ర్ రిజిస్ట్సాట ర్ (ROV)కు సలహా ఇసుతంది మరియు సిఫారు్  చేసుతంది. ఈ సంకీట్ర్ ణంలో 

వయ కుతలు మరియు సామాజిక్ సంసలా ప్పతిన్నధులు, వారికి గల విదయ  మరియు ఒడంబడిక్ కార్య ప్క్మాలతో 

త్మ అనుభ్వాన్ని  ప్పదరిి ంచి, నగర్ ఎన్ని క్ల అథికార్ హోదాను వహసాత రు. ఈ కూట్మి, ROVకి 

సలహాలను అందించే సామట్ర్ధయ ంతో పన్నచేసుతంది. 

ఓట్ర్ ఎడుయ కేష్న్ అండ్ ఔప్టీచ్ ట్పాల న్ రాస్ట్ష్ట కార్య దరిి  యొక్క  ఆమోదం పందిన త్రావ త్, కంటీ ఎలక్షన్ అడేి నిస్ట్రషేన్ పలేన్ లో(EAP) 
చేర్చ డం అవసర్ం. విదయ  మరియు తెల్యజేయడాన్నకి సంబంధంచిన ఓటరీ్   ఛాయిస్ 

యాప్ ేలోని(VCA) న్నరిషే్ట న్నబంధనలతో కూడిన సదుపాయాలైన; మీడియా సోష్ల్  మీడియా, పట్బిలక్ 

ఎడుయ కేష్న్ సమావేశాలు మరియు ప్పత్య క్ష్ ఓట్రు పరిచయాలను ఉపయోగంచడం గురించి వారికి 

తెల్యబేయడాన్నకి కొత్త ఓటింగ్ పదధతి మరియు ప్వాత్పూర్వ క్ వసుతవుల లభ్య త్ మరియు టెల్ఫోన్ 

సహాయం త్దిత్ర్ అంశాలను కంటీ ఎన్ని క్ల అధకారి ఎల నెర్వేర్చ గలర్భ ఈ ప్పణాళిక్ వివరించాల్. 

ఓట్ర్ ఎడుయ కేష్న్ వర్క  ష్పప్  ఎన్ని క్లు న్నర్వ హంచబడే ప్కొట్త్త విధానం గురించి ఓట్ర్లకు తెల్యజేయడాన్నకి కంటీ ఎన్ని క్ల అధకారి 

క్న్ససం రెండు లక్షాయ త్మ క్మైన ఓట్రు శక్ష్ణా శబిరాలను న్నర్వ హంచాల్. ఓట్రులకు దివ భాష్ప విదాయ  

విధానం (కంటీకి అవసర్మైన ప్పతి భాష్కు క్న్ససం ఒక్టి మరియు అర్తా్ క్ల్గ వైక్లయ ంతో ఉని  

ఓట్ర్లకు అందుబ్యటులో ఉండేల మరియు వారి భాగసావ మాయ న్ని  పంచే విధంగా సదరు లక్షాయ త్మ క్మైన 

ఓట్రు శక్ష్ణా శబిరాలలో పన్నచేయాల్. 

ఓట్ర్ కు తెల్యజేయడం ఓటింగ్  పప్కియ గురించి సమాచార్ం ఎలస్ట్కాటన్నక్  లేదా వయ కి తగత్ంగా మాధయ మాల దావ రా చ్చరుకుగా వాయ పిత 

చెందుతుంది. 



అనుబంధం-A:పదాలు మరియు సంక్షిపనామాల నిఘంటువు. 

పదం / సంక్షిపపతనామం అప్ ధం 

'ఓట్రు నమోదుకోసం దర్ఖాసుత అఫిడవిట్  ఆఫ  రిజిస్ట్రషేన్  చూడండి. 

(California ఎలక్ష్న్్  కోడ్  §2188) 

ఓట్రు నమోదు కారుు అఫిడవిట్  ఆఫ  రిజిస్ట్రషేన్  చూడండి. 

(California ఎలక్ష్న్్   కోడ్  §2158) 

ఓట్రు నమోదు ఫార్ం అఫిడవిట్  ఆఫ  రిజిస్ట్రషేన్  చూడండి. 

(California ఎలక్ష్న్్  కోడ్  §2162) 

ఓట్రు న్నవాస న్నట్రాధ ర్ణ కారుు  ఫట్స్ట -ట్కాలస్ ఫారావ ర్ ు మెయిల్ దావ రా పంపిన ఓట్రు రెసిడెన్స్  క్నఫ ర్దమ ష్న్ కాట్ర్ ు్  , (8డి2 కాపర్డీ 2) ఓట్రు 

చిరునామాను న్నట్రాధ రించడాన్నకి ఉపయోగంచబడుతుంది. ట్రు నమోదు ఫైలును న్నర్వ హంచడాన్నకి, 

త్ర్ల్వచిచ న ఓట్ర్ల చిరునామాలను ధృవీక్రించడాన్నకి మరియు సరిచేయడాన్నకి ఈ కాట్రుులు 

ఉపయోగంచబడతాయి. 

(California ఎలవ క్ష్న్  కోడ్  §§2191, 2220, &2240 - 2231) 

ఓట్ర్ వెరిఫికేష్న్ సిట్సటమ ఓట్రు నమోదు డేట్య ఓట్రు కేంప్దంలో కంటీ ఎన్ని క్ల అధకారులకు త్క్ష్ణమే అందుబ్యటులో ఉండే 

విధంగా ఎలస్ట్కాటన్నక్ వయ వస ాఏరాప టు చేయబడింది. 

ఎలస్ట్కేాని్ పోల్ బు్ ను చూడండి. 

(California ఎలక్ష్న్్  కోడ్  §359.2) 

ఓట్ర్్  ఛాయస్ యాక్ ట (VCA) 2016 సంవత్్ ర్ంలో, సెనేట్ర్ Ben Allen ప్పవేశపటిటన ప్కొట్త్త California చట్టం (SB450) California లో 

జరిే ఎన్ని క్లను ఆధున్సక్రించి, కంటీలకు సరికొత్త విధానంలో ఎన్ని క్లు న్నర్వ హంచడాన్నకి వీలు 

క్ల్ప ంచడం దావ రా ఓట్ర్లకు ఎకుక వ సాలభ్య ం మరియు సౌక్రాయ న్ని  అందిసుతంది. 

ఈ ప్కొట్త్త ఎన్ని క్ల నమూనా ఓట్ర్లకు త్మ బ్యయ లెట్ ను ఎల ఎపుప డు, ఎక్క డ వేయాలో ఎంచ్చకోవడాన్నకి 

అనుమతిన్నసుతంది: 

1. ప్పతి ట్రుకు బ్యయ లెట్ పంపడం. 

2. వయ కి తగత్ంగా మందసుత ఓటింగ్ విధానాన్ని  విసతరించడం 

3. ఓట్రుల త్మ కంటీలోన్న ఏదైనా ఓటు కేంప్దంలో బ్యయ లెట్ వేయడాన్నకి అనుమతిన్నవవ డం. 

కొన్ని  పరిట్సితాులలో మెయిల్ దావ రా ఎన్ని క్లు న్నర్వ హంచేందుకు కంటీలను అనుమతించడం దావ రా 

ఓట్రు భాగసావ మాయ న్ని  పంచడం కోసం ఈ చట్టం ఉట్దే్దశంచబడింది. 

(California ఎలక్ష్న్్  కోడ్  §§3017, 15320, &4005 - 4008) 



అనుబంధం-A:పదాలు మరియు సంక్షిపనామాల నిఘంటువు. 

పదం / సంక్షిపపతనామం అప్ ధం 

ఓటింగ్ యాక్స్ సిబిల్టీ అడైవ జరీ క్మిటీ 

(VAAC) 

దృట్ష్టట లోపం ఇంకా విన్నకిడి లోపం వంటి వైక్లయ లు క్ల్గన ఓట్ర్లకు ఎన్ని క్లు అందుబ్యటును 

మెరుగుపర్చడాన్నకి సంబంధంచిన విష్యాలపై రిరిజిస్ట్సే్తర్ ఆఫ ఓటర్ కు(ROV) సలహా ఇవవ డాన్నకి 

ఓటింగ్ యాక్స్ సిబిల్టీ అడైవ జరీ క్మిటీ (VAAC) ట్సాాపించబడింది. ఈ క్మిటీ ఎన్ని క్లకు ఓటు 

కేంప్దాల ఏరాప టు, మరియు ఓట్రు రవలను మెరుగుపర్చి, వారికి అందుబ్యటులో ఉండేందుకు 

సిఫార్ు  చేసుతంది. క్మిటీలో వైక్లయ లు గల ఓట్ర్లకు సంబంధంచిన యాక్్స సిబిల్టీ ఆవశయ కాల 

గురించి వివరించగల అనుభ్వం ఉని  నగర్ ఎన్ని క్ల అధకారిగా ఉండే విక్లంగ ఓట్రుల ఉంట్యరు. ఈ 

క్మిటీ, ROV కి సలహాలను అందించే సామట్ర్ధయ ంతో పన్నచేసుతంది. 

ఓటు వేయు పరిక్ర్ం బ్యయ లెట్  కాట్రుును గురి తంచడం, పంచ్  లేదా ట్సాల ట్  చేయడం దావ రా ఓట్రు ఎంపిక్ చేసి, బ్యయ లెట్  కార్ ు  

లేదా కాట్రుులతో క్ల్పి సూచించడాన్నకి ఉపయోగంచే పరిక్ర్ం. 

(California ఎలక్ష్న్్  కోడ్  విభాగం 19) 

ఓటింగ్ మెష్టన్ ఎలస్ట్కాటన్నక్ ఓటింగ్ పరిక్ర్ం ఉపయోగంచి, ఖ్చిచ త్మైన ఆపపికేల్ స్తక న్ర్ మరియు డైరె్ ేరికాపరిడంగ్ 

ఎలస్ట్కేాని్ (DRE) ఓటింగ్ వయ వట్స ాసహాయంతో ఓట్రు త్న బ్యయ లెట్ ను నమోదు చేయవచ్చచ ; మరియు 

సదరు ఎలస్ట్కాటన్నక్ పట్టిటక్ దావ రా లేదా ప్పింటౌట్ దావ రా లేదా మర్దదైనా ఇత్ర్ సప ష్టమైన, చదవగల్ే 

రికారుుల రూపంలో ఉని  సమాచారాన్ని  పందడం దావ రా ప్పతి అభ్య రికేి పోల్ అయిన ఓట్ల సంఖ్య ను 

తెలుసుకోవచ్చచ . 

(California ఎలక్షన్్స  కోడ్ డివిజన్స  19) 

ఓటింగ్ సిసటమ మెకాన్నక్ల్, లేదా ఎలస్ట్కోటమెకాన్నక్ల్, లేదా ఎలస్ట్కాటన్నక్ సిసటమ, మరియు దాన్న సాఫ్ట వేర్ క్ల్గన వయ వసనాు, 

బ్యయ లెట్ వేయడాన్నకి లేదా ఓట్లను లెకిక ంచడాన్నకి లేదా రెండింటిన్స చేయడాన్నకి ఉపయోగంచవచ్చచ . 

"ఓటింగ్ సిట్సటమ" లో రిమోట్ యాక్సీ సిబుల్ ఓట్-బై-మెయిల్ సిసటమ చేర్ప బడలేదు. 

(California ఎలక్ష్న్్  కోడ్ డివిజన్స  19) 

ఓట్ర్-వెరిఫైడ్ పేపర్ ఆడిట్ 

ప్ట్యల్ (VVPAT) 

జనవరి 1, 2006 త్రావ త్ ఉపయోగంచిన ఆల్ డైరె్ ేరికాపరిడంగ్ ఎలస్ట్కేాని్ (DRE) ఓటింగ్ యంప్తాలు 

త్పప న్నసరిగా ఓట్రు ధృవీక్రించబడిన పేపర్ ఆడిట్ ప్ట్యల్ ను క్ల్గ ఉండాల్. ఎలస్ట్కాటన్నక్ ఓటింగ్ 

యంప్త్ంలో ఓటు వేర ఓట్ర్లందరూ త్మ బ్యయ లెట్ ఎంపిక్లను, ఈ మప్దించిన కాగత్పు రికారుులో 

సమీక్షించి, ధృవీక్రించాల్. బ్యయ లెట్ వేసిన త్రావ త్, నమోదు చేసిన ఓట్ల ఖ్చిచ త్తావ న్ని  

ధృవీక్రించడాన్నకి ఎన్ని క్ల ఆడిట్ విధానంలో భాగంగా ఓటింగ్ యంప్త్ం లోపల బ్యయ లెట్ యొక్క  ఈ 

కాగత్పు రికారుు ఉంచబడుతుంది. California ఎలక్ష్న్ కోడ్ ప్పకార్ం ఓట్ర్, వారు వేసిన ఓటు యొక్క  

మప్దించిన కాగత్పు రికారుు ప్పతిన్న పందరు. 

(Californiaఎలక్ష్న్్  కోడ్ $19250) 

 


