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அறிமுகம் 
அங்கீகொரம் ப ை்ை கவுண்டட்ிக ள் ேங்கள் தமை் ொரற்வயொளரக்ளின் வொரியம் 

அளிக்கும் ஒ ்புேலின் த ரில் எந்ேபவொரு தேரே்றலயும் சில குறி ்பிடட் 

தேறவகளுடன் அஞ்சல் மூலம் நடே்ே அனுமதி அளிக்கும் வறகயில் California 

வொக்கொளர ்தேரவ்ுச ்சடட்ம் (VCA), அல்லது பசதனட் மதசொேொ (SB) 450 (Allen, D-26) 

பச ்டம் ர ்29, 2016 அன்று California தேரே்ல் விதியுடன் பிரிவு 4005 தசரக்்க ் டட்ு 

சட்டமொக றகபயழுே்ேொனது. VCA இன் கீழ், தேரே்லுக்கு 29 நொடக்ளுக்கு முன்னேொக 

பேொடங்கி, அறனேத்ு வொக்கொளரக்ளுக்கும் அஞ்சல் மூலம் ஒரு 

வொக்குசச்ீடட்ுஅனு ்  ் டும். தமலும் ஒவ்பவொரு கவுண்ட்டியும் அேன் எந்ேபவொரு 

வொக்கொளரும் வொக்களிக்கும் வறகயில் ப ொதுமக்கள் உள்ளீடட்ுடன் கூடிய கவுண்ட்டி 

முழுவதுமொன எண்ணை்ை வொக்குசச்ீடற்ட த ொடும் றமயங்கறளயும் வொக்கு 

றமயங்கறளயும் நிறுவ தவண்டும். வொக்களிக்கும் விரு ் ங்கறள 

விரிவு டுேத்ுவேன் மூலம் வொக்கொளர ் ங்களி ்பு மை்றும் வொக்கொளர ்ஈடு ொடற்ட 

அதிகரிக்கும் வறகயில் தேரே்ல்கள் எவ்வொறு நடே்ே ் டலொம் என் றே 

மொை்றுவேை்கொக வடிவறமக்க ் ட்ட  ல்தவறு தேரே்ல் சீரத்ிருே்ேங்களில் இந்ே 

சட்டமும் ஒன்று. 

VCA க்கு முன் ொக,  ொரம் ரிய வொக்கு ் திவு இட மொதிரியின் அடி ் றடயில் 

தேரே்ல்கள் நடே்ே ் ட்டன. இது அஞ்சல்-மூலம் வொக்களி ்பு மை்றும் வொக்கு ் திவு 

இடே்தின் நிரவ்ொகம் ஆகியவை்றின் ஒருங்கிறணந்ே மொதிரியொக இருந்ேது. தேரே்ல் 

குறியீடு §12261(a) பவவ்தவறு இட அறம ்புடனும் பேொகுதிக்கு அதிக டச்மொக 1,000 

வொக்கொளரக்ளுடனும் கூடிய வொக்குசச்ொவடி பேொகுதிகறள நிறுவ தவண்டுபமன 

கவுண்ட்டி தேரே்ல் அதிகொரிகறள கடட்ொய ் டுே்தியது (இது வொக்குசச்ொவடி பேொகுதி 

வொரியொக தேரே்ல் முடிவுகறள அறிவிக்க கவுண்ட்டிறயயும் மொநிலே்றேயும் 

அனுமதிக்கும் ேரவுகளொகவும் பசயல் டுகிைது). 2002 இல், California தேரே்ல் குறியீடு 

எந்ேபவொரு வொக்கொளரும் நிரந்ேரமொக அஞ்சல் மூலம் வொக்களிக்கும் நிறலறய 

தகொருவேை்கு அனுமதிக்கவும் மை்றும் ேொனொகதவ வொக்குசச்ீடற்ட அனு ்புவேை்கும் 

அனுமதிக்க விரிவொக்க ் ட்டது; அஞ்சல் மூலமொக வொக்களிக்க விரும்பும் தவறு 

எவரும் ஒவ்பவொரு தேரே்லுக்கும் தகொரிக்றகறயச ்சமர ்்பிக்க தவண்டும் அல்லது 

அவரக்ளுறடய இடம் மை்றும் வொக்குசச்ீடட்ு வறகக்பகன்தை உள்ள அவரக்ளுக்பகன 

ஒதுக்க ் ட்ட வொக்குச ்சொவடியில் தநரில் வொக்களிக்க தவண்டும்.  

Santa Clara கவுண்டட்ியின் VCA அமலொக்கே்துடன், புதிய வொக்கு றமய மொதிரியின் கீழ் 

தேரே்ல்கள் நடே்ே ் டுகின்ைன. புதிய மொதிரியுடன்,  திவுபசய்ய ் ட்ட ஒவ்பவொரு 

வொக்கொளருக்கும் அஞ்சல்-மூலம்-வொக்களிக்கும் வொக்குசச்ீடட்ு திட்டமிட ் ட்ட 

தேரே்லுக்கு 29 நொட்களுக்கு முன் ொக ேொனொக அனு ்  ் டுகிைது. வொக்கொளரக்ள் 

ேங்கள் வொக்குசச்ீடற்ட பின்வரும் மூன்று வழிகளில் ஏதேனும் ஒன்றின் மூலம் திரும்  

அனு ்  முடிகிைது: அஞ்சல் மூலம் (அஞ்சல் கட்டணம் பசலுே்ே ் ட்டது), 

வொக்குசச்ீடற்ட டிரொ ் பசய்யும் இடே்தில் அல்லது கவுண்ட்டியிலுள்ள ஏதேனும் வொக்கு 

றமயே்தில். வொக்கொளரக்ள் அஞ்சல்-மூலம்-வொக்களிக்கொமல், அேை்கு ்  திலொக 

வொக்கொளர ் திவொளர ்அலுவலகே்தில் (ROV) அல்லது Santa Clara கவுண்ட்டியில் உள்ள 

ஏதேனும் வொக்கு றமயே்தில் தநரில் வொக்களிக்க தேறவயொன ஒரு வொக்குசச்ீடற்ட 

ப ைலொம். இ ்த ொது, வொக்கொளரக்ளுக்கு வொக்களிக்க ஒதர ஒரு இடம் மடட்ுதம 

இல்லொமல், தேரே்ல் நொளன்று திைந்திரு ் தேொடு மடட்ுமல்லொமல் தேரே்ல் தினே்திை்கு 



 ல நொளுக்கு முன்த  கவுண்ட்டியில்  திவு ்ப ை்ை அறனேத்ு 

வொக்கொளரக்ளுக்கொகவும் வொக்கு றமயங்கள் திைந்திருக்கின்ைன. 

VCA மொை்ைங்கள் குறிே்து சமூகே்திை்கு முழுவதுமொக அறிவிக்க ் ட்டிரு ் றே 

தமலும் உறுதி பசய்ய, ஒரு வொக்களி ்பு அணுகல் ஆதலொசறனக் கமிட்டி (VAAC) 

மை்றும் பமொழி அணுகல் ஆதலொசறனக் கமிட்டி (LAAC) ஆகிய இரண்றடயும் ROV 

நிறுவியது. VAAC -இன் தநொக்கம், மூே்ேவரக்ள் மை்றும் மொை்றுே்திைனொளிகள் தேரே்ல் 

பசயல்முறைறய அணுகுவது குறிேத்ு அவரக்ளுக்கு ஆதலொசறன வழங்குேல், அறே 

தமம் டுே்துவதில் உேவுேல் மை்றும்  ரிந்துறரகறள வழங்குவேொகும். அறனே்து 

வொக்கொளரக்ளுக்கும் சுயொதீனமொகவும் ரகசியமொகவும் வொக்களிக்கும் வொய் ்ற  

வழங்குவதே VAAC இன் குறிக்தகொளொகும். LAAC இன் தநொக்கம் என்னபவனில், அது 

ஆங்கிலம் ேவிரே்்து தவறு பமொழிகறள பிரேொனமொக த சும் வொக்கொளரக்ளுக்கு 

தேரே்ல் பசயல்முறைக்கொன பமொழிறய அணுகுவதில் சம் ந்ே ் ட்ட 

விவகொரங்கறள  ை்றி ஆதலொசறன வழங்குவது, உேவுவது மை்றும்  ரிந்துறரகறள 

வழங்குவேொகும். பமொழி அணுகல் சந்ேர ்் ங்களுக்கொன தமம் ொடுகளுக்கு 

உேவுவதே LAAC இன் தநொக்கமொகும். இரண்டு கமிட்டிகளுதம ROV க்கு முக்கிய 

வழிகொடட்ுேல்கறள வழங்குகின்ைன மை்றும் அறவ வொக்கொளரக்றள பசன்ைறடேல் 

மை்றும் கவுண்ட்டிக்கொன தேரே்ல் நிரவ்ொகே்திை்கொன அடி ் றட கூறுகளொகும். LAAC 

அல்லது VAAC உறு ்பினர ் ேவிக்கொன விண்ண ் ங்கறள நட ்பு அடி ் றடயில் 

ROV ஏை்றுக்பகொள்கிைது. இதில் ஏதேனும் ஒரு கமிட்டியில் உறு ்பினரொவேை்கொக 

விண்ண ்பிக்க விரும்பினொல், அேை்கொன விண்ண ் ேற்ே ROV இன் 

வறலே்ேளே்தில் கொணலொம்: www.sccvote.org/voterschoice. 

குடிமக்களுக்கு VCA மை்றும் சமூக ஈடு ொட்டிை்கொன வொய் ்புகறள குறிேத்ு 

பேரிவி ் ேை்கொன ேனது வொக்கொளர ்கல்விே் திட்டே்றே விரிவு ் டுேே் வொக்கொளர ்

கல்வி மை்றும் வொக்கொளர ்அவுட்ரீச ்கூட்டணிறய (VEOC) ROV நிறுவியுள்ளது. தேரே்ல் 

நிரவ்ொகே ்திட்டேத்ில் (EAP) இந்ே கமிடட்ிகள் மை்றும்  ல்தவறு கூட்டொண்றம 

அறம ்புகளிடமிருந்து கிறடேே் கருேத்ு மை்றும் ேகவலும் உள்ளடங்கும். VCA கீழ் 

தேரே்றல பவை்றிகரமொக நடேே் மை்றும் Santa Clara கவுண்டட்ியில் தேரே்ல்கறள 

நிரவ்கி ் ேை்கொன புதிய வழிமுறைகளின் பவை்றிகரமொன அமலொக்கே்திை்கு சமூக 

ஆேரறவ ப றுவது மிகவும் முக்கியமொகும். 

VCA இன் கீழ் Santa Clara-இன் கவுண்ட்டி எவ்வொறு தேரே்ல்கறள நடே்துகிைது 

என் ேை்கொன வழிகொட்டிறய இந்ே ஆவணம் வழங்குகிைது. குறி ்புக்கு, எந்ேபவொரு 

பேொழில்நுட்  அல்லது தேரே்ல் சொரந்்ே பசொை்களும் பின்னிறண ்பு A இல் உள்ள 

பசொை்களஞ்சியே்தில் வறரயறுக்க ் டட்ுள்ளன. 

 

http://www.sccvote.org/


பகுதி 1 – தேரே்ல் நிரவ்ாகே் திட்டம் 
வொக்கொளர ்தேரவ்ுச ்சட்டே்றே (VCA) பசயல் டுே்தும் ஒவ்பவொரு கவுண்ட்டியும் 

மொை்ைங்கள் வொக்கொளரக்றள எவ்வொறு  ொதிக்கும் என் றே புரிந்துபகொள்ள 

அவசியமொன ேகவல்கறள பகொண்ட தேரே்ல் நிரவ்ொகே் திட்டே்றே உருவொக்க 

தவண்டும். EAP இரண்டு  குதிகளொக ் பிரிக்க ் டும்:  குதி 1 - தேரே்ல் நிரவ்ொகம் 

மை்றும்  குதி 2 - கல்வி மை்றும் அவுட்ரீச ்திட்டம். 

அஞ்சல்-மூலம்-வாக்களிப்பு (VBM) சசயல்முறை 

EAP இல் வொக்கு றமயங்கள் மை்றும் வொக்குசச்ீடற்ட டிரொ ் பசய்யும் இடங்கள் மை்றும் 

அேை்குரிய தநரம், பமொழி அணுகல் ஆதலொசறனக் கமிட்டி (LAAC) மை்றும் வொக்களி ்பு 

அணுகல் ஆதலொசறனக் கமிட்டி (VAAC) ஆகிய இரண்டின் நிறுவல், வொக்கொளர ்கல்வி 

மை்றும் அவுட்ரீச ்திட்டம், ப ொதுமக்கள் உள்ளடீு மை்றும் அறிவி ்பு  ரிசீலறனகள் 

மை்றும் பிை பேொடரப்ுறடய ேகவல்கள் ஆகியறவ உள்ளடங்கும். 

வொக்கு றமய மொதிரியில், அறனேத்ு  திவுபசய்ய ் ட்ட வொக்கொளரக்ளுக்கும் 

அதிகொர ்பூரவ் அஞ்சல் மூலம் வொக்களிக்கும்  ொக்பகட ்ேொனொகதவ அனு ்  ் டும். 

இந்ே பேொகு ்புகள் பின்வரும் விவரங்கறள பகொண்டிருக்கும் ஒரு பவள்றள நிை 

உறையில் வொக்கொளரக்ளுக்கு அனு ்பி றவக்க ் டும்: 

• ஒரு நீல நிை  தில் அனு ்பும் உறை 

• அதிகொர ்பூரவ் வொக்குசச்ீடட்ு, தேரே்லில் எே்ேறன த ொட்டிகள் இருக்கிைது 

என் ேன் அடி ் றடயில் ஒன்றுக்கும் தமை் ட்ட வொக்குசச்ீடட்ு அடற்டகள் 

• வொக்குசச்ீட்றட எவ்வொறு பூரே்்திபசய்து அனு ்புவது என் து பேொடர ்ொன 

அறிவுறரகறள பகொண்ட ஒரு ேொள் 

• வொக்கு றமயம் மை்றும் வொக்குசச்ீட்றட டிரொ ் பசய்யும் இடங்கள் மை்றும் 

பசயல் டும் தநரம் பகொண்ட ஒரு ேொள் 

• “நொன் வொக்களிே்தேன்” என்கிை ஒரு ஸ்டிக்கர ்

• தேறவ ் ட்டொல், கூடுேல் ேகவல் பகொண்ட ஒரு கூடுேல் ேொள் 

அறனே்து அதிகொர ்பூரவ் வொக்குசச்ீடட்ுகளும் தேரே்ல் தேதிக்கு 29 நொட்கள் 

முன்னேொக பேொடங்கி அபமரிக்க அஞ்சல் தசறவ வழியொக அஞ்சல் 

பசய்ய ் டுகின்ைன. அறேே் பேொடரந்்து சீக்கிரே்திதலதய வொக்கொளரக்ளுக்கு 

அவரக்ளது அஞ்சல்-மூலம்-வொக்களிக்கும்  ொக்பகட் வந்து தசர பேொடங்கிவிடும். 

அஞ்சல்-மூலம்-வொக்களிக்கும் வொக்குசச்ீடற்ட பூரே்்திபசய்து முடிே்ேவுடன், 

வொக்கொளரக்ள் ேங்களுக்கு வழங்க ் ட்ட அஞ்சல் கட்டணம் பசலுே்திய 

திரு ்பியனு ்பும் உறையில் வழக்கமொன அஞ்சல் மூலம் வொக்குசச்ீடற்ட திரும்  

அனு ் லொம் அல்லது ஏதேனும் வொக்கு றமயே்திதலொ அல்லது வொக்குசச்ீடற்ட டிரொ ் 

பசய்யும் இடே்திதலொ வொக்குசச்ீடற்ட திரு ் லொம். அறனேத்ு வொக்கு றமயங்களும் 

வொக்குசச்ீட்டிை்கொன ட்ரொ ்  ொக்ஸ் இடமொகவும் பசயல் டும், அதே சமயம் சில 

வொக்குசச்ீட்டிை்கொன ட்ரொ ்  ொக்ஸ் இடங்கள் ேனிே்தும் கவுண்ட்டிறய சுை்றி 

ஒதுக்க ் ட்ட இடங்களிலும் கொண ் டும். 

ஒரு வொக்கொளருக்கு வொக்குசச்ீடட்ு சரியொன தநரே்தில் கிறடக்கவில்றல எனில், 

அல்லது ேனது வொக்குசச்ீட்டில் அவர ்ஏதேனும் ேவறு பசய்துவிட்டொல், ேங்களது 

வொக்குசச்ீடற்ட மொை்றிே்ேரும் டி அவரக்ள் தகொரலொம். மொை்று வொக்குசச்ீடட்ுடன் ஒரு 



புதிய அஞ்சல்-மூலம்-வொக்களிக்கும் பேொகு ்பு அவரக்ளுக்கு அஞ்சல் 

பசய்ய ் டுகின்ைன. தேரே்லுக்கு முன் ொக ஏழு நொட்களுக்கும் குறைவொன தநரே்தில் 

வொக்கொளரக்ள் ேங்கள் வொக்குசச்ீடற்ட மொை்ை தவண்டுபமனில், புதிய வொக்குசச்ீடற்ட 

ப ை அவரக்ள் வொக்கொளர ் திவொளர ்அலுவலகே்திை்தகொ (ROV) அல்லது ஏதேனும் ஒரு 

வொக்கு றமயே்திை்தகொ பசல்ல தவண்டும். 

ஆங்கிலம் ேவிரே்்து பிரேொனமொக தவறு பமொழி த சும்  திவு ்ப ை்ை 

வொக்கொளரக்ளுக்கு, இருபமொழி வொக்குசச்ீடட்ு எடட்ு பமொழிகளில் கிறடக்க ஏை் ொடு 

பசய்ய ் டு கின்ைன: சீன, ஸ் ொனிஷ், டகலொக், வியட்நொமிய, பகமர,் பகொரிய, இந்தி 

மை்றும் ஜ ் ொனிய பமொழி. குஜரொே்தி, தந ொளி,  ஞ்சொபி, ேமிழ் மை்றும் பேலுங்கு 

ஆகிய பமொழிகளில் தேரே்ல் குறியீடு §14201 உடன் இணங்க இலக்கு 

நிரண்யிக்க ் ட்ட பேொகுதிகளின் தகொரிக்றகயின் த ரில் பேொறலநகல் 

வொக்குசச்ீடட்ுகளும் கிறடக்கின்ைன. புவியியல் ேகவல் அறம ்புகள் தம ்பிங் பிரிவு 

ஒவ்பவொரு தேரே்ல் பேொகுதிகளிலும் எந்ே பேொகுதிகள் பேொறலநகல் வொக்குகறள ் 

ப றுகின்ைன என் றே தீரம்ொனிக்கிைது. வொக்கொளரக்ள் வொக்களிக்க  திவுபசய்யும் 

ப ொழுது, இந்ே பமொழிகளிலிருந்து ேங்களுக்கு விரு ் மொன பமொழிறய  திவு 

 டிவே்தில் குறி ்பிடலொம். வொக்குசச்ீடட்ுகளும் அஞ்சல்-மூலம்-வொக்களி ் ேை்கொன 

ப ொருடக்ளும் அவரக்ளுக்கு விரு ் மொன பமொழியில் அனு ்பிறவக்க ் டும். ROV 

அலுவலகே்றே பேொறலத சி (408) 299-VOTE, பேொறலநகல் (408) 998-7314, மின்னஞ்சல் 

voterinfo@rov.sccgov.org வொயிலொகதவொ, தநரிதலொ அல்லது வொக்கொளர ்பசயல் 

தகொரிக்றக  டிவம் (VARF) வொயிலொகதவொ பேொடரப்ுபகொண்டு வொக்கொளரக்ள் 

ேங்களுக்கொன விரு ்  பமொழிறய மொை்றுவேை்கொக தகொரலொம். வொக்கொளர ்VARF ஐ 

ROV அலுவலகே்திலிருந்து ப ை்றுக்பகொள்ளலொம் அல்லது அவரக்ளுக்கு அது 

மின்னஞ்சல், பேொறலநகல் அல்லது அஞ்சல் மூலம் அனு ்  ் டலொம். இேை்கு 

மொை்ைொக, VARF, ROV வறலே்ேளே்திலும் கவுண்ட்டி வொக்கொளர ்ேகவல் 

வழிகொடட்ுேலிலும் (CVIG) கிறடக்கும். 

 



அஞ்சல் மூலமாக அணுகக்கூடிய வாக்களிப்பு 

ROV அலுவலகே்றே பேொடரப்ுபகொண்டும் வொக்கொளரக்ள் அணுகக்கூடிய 

வொக்களிக்கும் ப ொருடக்ளுக்கு தகொரிக்றக றவக்கலொம். ஒரு வொக்கொளர ்

அக்தகொரிக்றகறய முன்றவே்ேவுடன், அவரக்ள் ஒரு நிரந்ேர  ட்டியலில் 

தசரக்்க ் டுவொரக்ள், அதேொடு ஒவ்பவொரு தேரே்லின் த ொதும் அவரக்ளுக்கு 

அணுகக்கூடிய விேே்திலொன வொக்களிக்கும் ப ொருடக்ள் அனு ்பிறவக்க ் டும். 

வொக்களி ் தில் அவரக்ள் பசயலை்று ்த ொனொதலொ, கவுண்ட்டியிலிருந்து 

பவளிதயறினொதலொ, தமொசமொன குை்ைவொளிகளின்  டட்ியலில் அவரக்ள் ப யர ்

இடம்ப ை்ைொதலொ, அல்லது இைந்துவிட்டொதலொ அவரக்ள் இந்ே  ட்டியலிலிருந்து 

நீக்க ் டுவொரக்ள். 

வொக்கொளரக்ள் தகொரக்கூடிய தவறு ஒரு அணுகலுக்கொன விரு ் ம் என்னபவனில்,  
அது பேொறலநிறலயிலிருந்து அஞ்சல்-மூலம்-வொக்களி ்பு அணுகறல (RAVBM) 

 யன் டுே்துவேொகும். RAVBM அறம ்பு மொை்றுே்திைனொளிகளொக உள்ள  திவு ்ப ை்ை 

வொக்கொளரக்ள், அே்துடன் ரொணுவேத்ினர ்மை்றும் கடல்கடந்து வொழும் வொக்கொளரக்ள் 

மடட்ுதம  யன் டுே்துவேை்கொக ஒதுக்க ் டட்ுள்ளது.1 RAVBM அறம ்பின் தநொக்கம் 

இறணயே்தில் வொக்றக ்  திவு பசய்வது அல்ல. RAVBM வொக்கொளரக்ளுக்கு ேங்கள் 

அதிகொர ்பூரவ் வொக்குசச்ீடற்ட அணுகுவேை்கொன இறண ்புடன் ஒரு மின்னஞ்சல் 

அனு ்  ் டும், அதேொடு வொக்குசச்ீடற்ட எவ்வொறு அசச்ிடட்ு பூரே்்திபசய்து தேரே்ல் 

தேதிக்குள் அறே ROVக்கு திரு ்பி அனு ்புவது என் றே குறிே்ே வழிமுறைகளும் 

அதில் பகொடுக்க ் ட்டிருக்கும். வொக்கொளரக்ள், மின்னஞ்சல் இறண ்ற  

 யன் டுே்தி ேங்கள் சொேனங்களில் வொக்குசச்ீடற்ட ்  திவிைக்கம் பசய்து ேங்கள் 

பசொந்ே ேனி ் ட்ட அணுகல் அம்சங்கறள ்  யன் டுேத்ி வொக்குசச்ீடற்ட ்  டிே்து 

வொக்களிக்க தவண்டும். எந்ேபவொரு  திவு ்ப ை்ை வொக்கொளருக்கும் இரு ் றே 

த ொன்தை, ஒரு RAVBM வொக்கொளருக்கும் ேனது வொக்குசச்ீடற்ட திரு ்பி அனு ்  மூன்று 

வழிகள் உள்ளன, அறவ: வழக்கமொன அஞ்சல் மூலம், வொக்குசச்ீடற்ட ஒரு 

வொக்குசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொக்ஸில் த ொடுவேன் மூலம் அல்லது ஏதேனும் வொக்கு 

றமயே்தில் திரு ்பி அளி ் ேன் மூலம். 

தேரவ்ு பசய்ே திரும்  அனு ்பும் முறை எதுவொக இருந்ேொலும், வொக்குசச்ீடட்ுகறள ஒரு 

உறைக்குள் றவேத்ே திரும்  அனு ்  தவண்டும். வொக்கொளரக்ள் அஞ்சல்-மூலம்-

வொக்களிக்கும் உறைக்குள் றவக்க ் ட்டிருந்ே நீல நிை  தில் அனு ்பும் உறைறயதய 

 யன் டுே்ே தவண்டுபமன  ரிந்துறரக்க ் டுகிைது. ROV இன் கடட்ணமில்லொ 

எண்ணொன (866) 430-8683 ஐ அறழே்து வொக்குசச்ீடற்ட திரும்  அனு ்பும் உறைறய 

மொை்றிே்ேரும் டி தகொரிக்றக றவக்கலொம், ROV அலுவலகம் அல்லது வொக்கு 

றமயே்திலிருந்து ஒன்றை ப ை்றுக்பகொள்ளலொம். வொக்குசச்ீடற்ட திரும்  

அனு ்புவேை்கொன உறைகள் வொக்குசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொக்ஸுகள் உள்ள இடங்களிலும் 

கிறடக்க ஏை் ொடு பசய்ய ் டும். வொக்கொளரக்ள் ேங்கள் பசொந்ே உறைறய ் 

 யன் டுே்ேவும் தேரவ்ு பசய்யலொம். ஆனொல் அவரக்ள் ேங்கள் வொக்குசச்ீடட்ுடன் 

இறணக்க ் டட்ுள்ள வொக்கொளர ்உறுதிபமொழி ்  க்கே்றே அசச்ிடட்ு, 

றகபயழுே்திடட்ு இறணக்கதவண்டும். வொக்கொளரின் உறுதிபமொழி ்  க்கம் RAVBM 

மின்னஞ்சல் இறண ்பு வழியொக வொக்குசச்ீடட்ுடன் தசரே்்து  திவிைக்கம் பசய்ய ் ட 

                                                           
1 California தேர்ேல் குறியடீு §303.3 ஐ பார்க்கவும் 



தவண்டும். வழக்கமொன அஞ்சல் வழியொக வொக்குசச்ீடற்டே் திரு ்பி 

அனு ்புவேொனொல், நீல நிை வொக்குசச்ீடட்ு திரு ்பியளிக்கும் உறைகளுக்கு எந்ே 

அஞ்சல் கட்டணமும் தேறவயில்றல. அதே சமயம், அவரக்ளது பசொந்ே உறைறய 

 யன் டுே்தி வொக்குசச்ீடற்டே் திரு ்பி அனு ்பும் த ொது வொக்கொளர ்த ொதுமொன 

அஞ்சல் கட்டணேற்ே பசலுே்ே தவண்டும். 

மருே்துவமறனயில் அனுமதிக்க ் டட் மை்றும் மொை்றுேத்ிைனொளி 

வொக்கொளரக்ளுக்கும், மருே்துவ அவசரநிறல கொரணமொக வீடுகளில் அறட ் ட்ட 

வொக்கொளரக்ளுக்கும் மை்றும் ேனி ் ட்ட முறையில் ேங்கள் வொக்குசச்ீடற்ட மீடக் 

முடியொே நிறலகளில் உள்ளவரக்ளுக்கும் வொக்குசச்ீடட்ு தேறவ ் ட்டொல் அவசரநிறல 

வொக்குசச்ீடட்ு விநிதயொக நறடமுறை  யன் டுே்ே ் டுகிைது. முன்னேொக 

வொக்களி ் ேை்கொன விண்ண ் ம் பூரே்்தி பசய்ய ் டட்ு, ROV இன் தேரே்ல் ேகவல் 

தமலொண்றம அறம ்பு (EIMS) மூலம் ேை்த ொறேய  திவு மை்றும் றகபயழுே்து ் 

ப ொருே்ேே்தின் மூலம் சரி ொரக்்க ் டுவேை்கொக திரு ்பி அனு ்  ் ட தவண்டும். 

 திவு பசய்ய ் ட்ட முன்னேொக வொக்களி ் ேை்கொன வொக்களி ்பு விண்ண ் ே்றே 

பூரே்்தி பசய்து, றகபயழுே்திடட்ு மை்றும் தேதியிட தவண்டும். வொக்கொளரொல் ேனது 

விண்ண ் ே்தில் றகபயழுே்திட முடியொவிட்டொல், வொக்கொளர ்அதில் “X” த ொடட்ு 

றகபயழுே்திட யொரொவது உேவலொம். வொக்கொளருக்கு உேவும் பிரதிநிதி “சொட்சி” என்று 

எழுதி, அவரக்ளின் ப யறர அசச்ிடட்ு றகபயொ ் மிடட்ு பூரே்்தி பசய்ய ் ட்ட 

முன்னேொக வொக்களி ் ேை்கொன விண்ண ் ே்றே ப ரக்ர ்டிறரவில் உள்ள ROV 

பிரேொன அலுவலகே்திை்கு திரு ்பி அனு ்  தவண்டும். வொக்கொளரின் ேகவல் மை்றும் 

றகபயழுே்து EIMS இல் ROV அலுவலகம் மூலம் சரி ொரக்்க ் டும். 

சரி ொரக்்க ் ட்டதும், வொக்கொளருக்கு ஒரு வொக்குசச்ீடட்ு வழங்க ் டலொம் மை்றும் 

முழுறமயொன அஞ்சல் மூலம் வொக்களி ்புக்கொன பேொகு ்பு ேயொரிக்க ் டும். 

வொக்கொளருக்கு உேவும் பிரதிநிதி அந்ே வொக்குசச்ீடற்ட வொக்கொளர ்உள்ள இடே்திை்கு 

எடுே்துச ்பசல்வொர.் பூரே்்தி பசய்ேவுடன், அந்ே வொக்குசச்ீடற்ட மை்ை அஞ்சல்-மூலம் 

வொக்களிக்கும் வொக்குசச்ீடட்ுகளுடன் இறணந்து பசயல் டுே்துவேை்கொக ROV 

பிரேொன அலுவலகம், ஏபேனும் வொக்கு றமயம், அல்லது ஏதேனும் டிரொ ்- ொக்ஸ் 

இடே்திை்குே் திரு ்பி அனு ் லொம். 

கவுண்ட்டி சிறையில் அறடக்க ் டட்ுள்ள வொக்கொளரக்ளும்கூட அவசர வொக்குச ்சீடட்ு 

விநிதயொக முறைறய ்  யன் டுே்ேலொம். மொநில அல்லது கூட்டொட்சிச ்சிறையில் 

அறடக்க ் டட்ுள்ள வொக்கொளரக்ள் வொக்களிக்க சட்ட ் டி ேகுதியை்ைவரக்ள். 

வாக்குசச்ீட்டு டிராப்-பாக்ஸ் இடங்கள் 

ஒரு கவுண்ட்டியொனது வொக்கொளரக்ளுக்கு வொக்குசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொக்ஸ் இடங்கறள 

அளிக்க தேறவயொன அளவுருக்கறள California தேரே்ல் குறியீடு அறமக்கிைது. 

 திவுபசய்ய ் ட்ட ஒவ்பவொரு 15,000 வொக்கொளரக்ளுக்கும் தேரே்ல் தேதிக்கு 

28 நொட்களுக்கு முன்பும், தேரே்ல் தேதியிலும் ஆக பமொே்ேம் 29 நொட்களுக்கு 

குறைந்ே டச்ம் ஒரு (1) வொக்குசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொக்ஸ் உள்ள இடம் இருக்கதவண்டும்.  

 

வொக்கொளர ் திவொளரொல் (ROV) ேை்த ொது  திவு பசய்ய ் ட்ட வொக்கொளரக்ளின் 

எண்ணிக்றகறய ்  யன் டுே்தி  ொரே்்ேொல், குறைந்ே டச்ம் 67 வொக்குசச்ீடற்ட 

த ொடும் இடங்கள் தேறவ. ஒவ்பவொரு தேரே்லுக்கும் 88வது நொளன்று கவுண்ட்டியில் 



 திவுபசய்ய ் ட்ட வொக்கொளரக்ளின் உண்றமயொன எண்ணிக்றகயின் 

அடி ் றடயில் டிரொ ்- ொக்ஸ் ப ட்டிகளின் எண்ணிக்றக மொை்ை ் டும். 

 

எல்றல வறக 
குறைந்ேபடச் 

தேறவ 

வொக்குசச்ீடட்ு டிரொ ்-

 ொக்ஸ் இடங்கள் 

( திவு பசய்ய ் ட்ட ஒவ்பவொரு 

15000 வொக்கொளரக்ளுக்கும் 1) 

67 

வொக்குசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொக்ஸுகளுக்கொன சிைந்ே இடங்கறளே் தீரம்ொனிக்க, வொக்கு 

றமய இடங்களுக்கொக மிகவும் திைனுள்ள இடங்கறளே் தீரம்ொனிக்க உேவும் 

வறகயில் மொநில பசயலொளர ்(SOS) மை்றும் தேரே்ல் குறியீட்டொல் கட்டொயமொக்க ் ட்ட 

14 அளவுதகொல்கறள ROV  யன் டுேத்ுகிைது. இந்ே 14 அளவுதகொல்கள் வொக்குசச்ீடட்ு 

டிரொ ்- ொக்ஸுகறள மிகவும் எளிேொக அறடயக்கூடிய இடங்கறள கவுண்ட்டிக்கு 

வழங்குவேை்கும் ROV க்கு உேவுகின்ைன. அந்ே அளவுதகொல்களில் பின்வருவன 

உள்ளடங்கும்: 

1. ப ொது த ொக்குவரே்துக்கு எவ்வளவு அருகில் இருக்கிைது 

2. அஞ்சல் மூலம் வொக்களி ்ற க் குறைவொக  யன் டுேத்ும் சமூகங்களுக்கு 

அருகொறமயில் 

3. மக்கள்பேொறக றமயங்களுக்கு அருகொறமயில் 

4. பமொழி சிறு ொன்றம சமூகங்களுக்கு அருகொறமயில் 

5. மொை்றுே்திைனொளிகளொக உள்ள வொக்கொளரக்ளுக்கு அருகொறமயில் 

6. வொகன உரிறமயொளர ்சமூகங்களின் குறைந்ே விகிேங்களுக்கு அருகொறமயில் 

7. குறைந்ே வருமொனம் உள்ள சமூகங்களுக்கு அருகொறமயில் 

8. குறைந்ே வொக்கொளர ் திவு விகிேமுள்ள சமூகங்களுக்கு அருகொறமயில் 

9. பூரவ்ீக அபமரிக்க இட ஒதுக்கீடு உட் ட புவியியல் ரீதியொக 

ேனிறம ் டுே்ே ் ட்ட மக்கள் பேொறகயின் அருகொறமயில் 

10. இலவச மை்றும் அணுகக்கூடிய  ொரக்்கிங் 

11. வொக்கு றமயம் மை்றும் வொக்குசச்ீட்டு டிரொ ்  ொக்ஸ் இடங்களுக்குச ்பசல்ல 

தவண்டிய தூரம் மை்றும் தநரம் 

12. அஞ்சல் மூலம் வொக்களிக்க முடியொே மொை்றுே்திைனொளி வொக்கொளரக்ளுக்கொன 

மொை்று முறைகளின் தேறவ 

13. வொக்கு றமயம் மை்றும் வொக்குசச்ீடட்ு ட்ரொ ்  ொக்ஸ் இடங்களுக்கு அருகிலுள்ள 

த ொக்குவரேத்ு வடிவங்கள் 

14. பமொற ல் வொக்கு றமயங்களின் தேறவ 

மொை்றுே்திைனொளிகளொக உள்ள அபமரிக்கரக்ளுக்கொன சட்டே்தில் (ADA), 

மொை்றுே்திைனொளி வொக்கொளரக்ளுக்கு சிைந்ே முறையில் தசறவயளிக்க 

த ொக்குவரே்து மை்றும் மக்கள்பேொறக அடரே்்திக்கொன அதிகொர ்பூரவ் வொக்குசச்ீடட்ு 

டிரொ ்- ொக்ஸுகளுக்கொன தேறவகளுக்கு ROV இணங்குகிைது தேரே்ல் தேதிக்கு 

29 நொட்களுக்கு முன்னர ்வொக்குசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொக்ஸ்கள் அந்ேந்ே இடங்களில் 

றவக்க ் டும். தேரே்ல் தேதிக்கு முன் 28வது நொளுக்குள், அறனே்து டிரொ ்-

 ொக்ஸுகளும் நிறுவ ் டட்ு  யன் டுே்ேே் ேயொரொக இருக்க தவண்டும். அறனே்து 



வொக்கொளரக்ளும்  ொக்ஸுகறள அணுகுவறே உறுதிபசய்ய, டிரொ ்- ொக்ஸ்கள் 

கீழ்வரும் வறகயில் வடிவறமக்க ் டும்:2: 

• உடல் தசேம் மை்றும் அங்கீகரிக்க ் டொே நுறழறவே் ேடுக்க, பவளியில் 

அறமந்துள்ள எந்ேபவொரு ஆளில்லொே டிரொ ்- ொக்ஸும் வன்முறை, நீக்குேல் 

மை்றும் பகொந்ேளி ் ொன வொனிறல ஆகியவை்றைே் ேொங்கக்கூடிய நீடிே்து 

உறழக்கக் கூடிய ப ொருடக்ளொல் உருவொக்க ் டும். 

• டிரொ ்  ொக்ஸ்களில் இருக்க தவண்டிய துவொரொமொனது, வொக்குசச்ீடட்ுகறளச ்

தசே ் டுே்தும் அளவிதலொ பவளிதய எடுக்கக்கூடிய அளவிதலொ இருக்கக் 

கூடொது. 

• எந்ேபவொரு அங்கீகரிக்க ் டொே அணுகலும் ஒரு அங்கீகரிக்க ் டொே அணுகல் 

நடந்துள்ளேை்கொன ஆேொரங்கறள ஏை் டுேத்ும் வறகயில் டிரொ ்- ொக்ஸ்கள் 

வடிவறமக்க ் டட்ுள்ளன. ஒரு தேரே்ல் அதிகொரி இந்ே பிரிவின் 

தநொக்கங்களுக்கொக தசேே்றே அறடயொளம் கொடட்ும் ஒரு முே்திறரறய ் 

 யன் டுேே்லொம். 

• ஒரு டிரொ ்- ொக்ஸ் வொக்குசச்ீடட்ுகள் எங்கு பசருக ் ட தவண்டும் என் றே 

அறடயொளம் கொடட்ும் குறி ்பிட்ட குறிகறளக் பகொண்டிருக்கும். 

• ஒவ்பவொரு டிரொ ்- ொக்ஸுக்கும் ஒரு ேனிேத்ுவமொன அறடயொளம் கொணும் எண் 

ஒதுக்க ் டும். அது டிரொ ்- ொக்ஸில் இடம் ப ை்றிருக்கும் மை்றும் 

நியமிக்க ் ட்ட வொக்குசச்ீடட்ு மீட் ொளரக்ள் மை்றும் ப ொதுமக்களொலும் அறவ 

எளிதில் அறடயொளம் கொண ் டும். 

• டிரொ ்- ொக்ஸில் “அதிகொர ்பூரவ் வொக்குசச்ீட்டு டிரொ ்- ொக்ஸ்” என பேளிவொகவும், 

கொணக்கூடியேொகவும் குறிக்க ் டும். 

• டிரொ ்- ொக்ஸ் வன்ப ொருள் எந்ேவிேமொன இறுக்கமொன பிடி ்பு, கிள்ளுேல் 

அல்லது மணிக்கட்டில் முறுக்குேல் இல்லொமல் இயக்கக்கூடியேொக இருக்கும். 

• டிரொ ்- ொக்ஸ் வன்ப ொருறள வொக்கொளர ்இயக்க, ஐந்து (5)  வுண்டுகள் 

அழுே்ேே்திை்கு தமல் தேறவயில்றல. 

• சக்கர நொை்கொலிறய ்  யன் டுே்தும் ஒரு ந ருக்கு ேறர அல்லது 

நிலே்திலிருந்து 15 முேல் 48 அங்குலங்கள் வறர எட்டக்கூடிய வறகயில் டிரொ ்-

 ொக்ஸ்கள் இயக்கக்கூடியேொக இருக்கும் (இது வொகன ஓடட்ுநரக்ளின் 

 யன் ொடட்ுக்கொன டிரொ ்- ொக்ஸுக்கு ் ப ொருந்ேொது). 

• வொக்குசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொக்ஸில் உள்ள குறிகள் ஒரு ேனிேத்ுவமொன வண்ண 

வறகயொக இருக்க தவண்டும். அது பின்னணி வண்ணேத்ிலிருந்து எடு ் ொகே் 

பேரிய தவண்டும் மை்றும் "கண்றண கூசொே" பூசற்ச பகொண்டிருக்க தவண்டும். 

• டிரொ ்- ொக்ஸ்கள் அதிகொர ்பூரவ்மொனறவ மை்றும்  ொதுகொ ் ொனறவ என்று 

ப ொதுமக்கள் உணரும் வறகயில் வடிவறமக்க ் ட தவண்டும், 

• கவுண்ட்டி முழுவதும் உள்ள ஒவ்பவொரு வொக்குசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொக்ஸும், 

 ணியொளரக்ள் உள்ளறவ மை்றும்  ணியொளரக்ள் இல்லொேறவ ஆகிய 

இரண்டுதம ஒதர மொதிரியொன  யன் ொடட்ு அம்சங்கறளக் பகொண்டிருக்க 

தவண்டும். தமலும் ஒே்ே வடிவறம ்பு, வண்ண அறம ்பு மை்றும் 

ப ொதுமக்களொல் அறடயொளம் கொண வசதியொக குறிகறளக் பகொண்டிருக்க 

தவண்டும். 

• வொக்குசச்ீட்டு டிரொ ்- ொக்ஸின் அளவு Santa Clara கவுண்ட்டியின்  யன் ொடு 

மை்றும் தேறவகறள அடி ் றடயொகக் பகொண்டது.  

அதிகொர ்பூரவ் வொக்குசச்ீட்டு டிரொ ்- ொக்ஸுகறள  ை்றி நிறனவில் பகொள்ள 

தவண்டிய சில முக்கிய விஷயங்கள்: 

                                                           
2 தேர்ேல் குறியடீு §20132 ஐ பார்க்கவும் 



• டிரொ ்- ொக்ஸுகளில் வொக்குசச்ீடட்ுகறள திரு ்பி அளிக்க எந்ே அஞ்சல் 

கடட்ணமும் தேறவயில்றல. 

• அஞ்சல் மூலம் வொக்களி ்புக்கொன வொக்குசச்ீட்டுகள் தேரே்ல் தேதியன்று இரவு 

8:00 மணிக்கு ் பிைகு ஏை்க ் டொது. 

o தேரே்ல் தேதியன்று சரியொக இரவு 8:00 மணிக்கு டிரொ ்- ொக்ஸ்கள் 

பூட்ட ் டும். 

o வொக்கு றமயம் மூட ் டும் த ொது வொக்கொளரக்ள் ேங்கள் வொக்குச ்சீடற்டே் 

திரு ்பி அளி ் ேை்கொக ஏை்கனதவ வரிறசயில் இருந்ேொல் அல்லது 

நீதிமன்ை உேே்ரவின் டி தநரம் நீட்டிக்க ் ட்டிருந்ேொல், விதிவிலக்கு 

அளிக்க ் டும். 

• அதிகொர ்பூரவ் வொக்குசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொக்றஸ தசே ் டுே்துவது குை்ைமொகும்3. 

• ப ட்டி நிரம்பியிருந்ேொல், தசே ் டுேே் ் ட்டிருந்ேொல் அல்லது 

தசேமறடந்திருந்ேொல், ஏதேனும் ஒரு தேரே்ல் அதிகொரிக்குே் பேரிவிக்கும் 

வறகயில் ஒவ்பவொரு டிரொ ்- ொக்ஸிலும் ஒரு அறிவி ்பு றவக்க ் டும். 

• டிரொ ்- ொக்ஸ் தசே ் டுே்ே ் டட்ுள்ளது அல்லது தசேமறடந்துள்ளது என் றே 

ROV அல்லது SOS க்கு அறிவிக்க, ப டட்ிகளில் ROV அலுவலக எண் மை்றும் 

கட்டணமில்லொ எண் இருக்கதவண்டும்4. 

ஆங்கிலம் ேவிரே்்து பிரேொனமொக தவறு பமொழி த சும் வொக்கொளரக்ளுக்கு ் 

த ொதுமொன அணுகல் இரு ் றே உறுதிபசய்ய, டிரொ ்- ொக்ஸ்கள் அறனேத்ு 

 தினொன்கு பமொழிகளிலும் “அதிகொர ்பூரவ் வொக்குசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொக்ஸ்” என்று 

குறிக்க ் டும்: சீன, ஸ் ொனிஷ், டகலொக், வியட்நொமிய, பகமர,் பகொரிய, இந்தி, 

ஜ ் ொனிய, குஜரொே்தி, தந ொளி, ேமிழ் மை்றும் பேலுங்கு பமொழிகள். 

கூடுேலொக, ஒவ்பவொரு வொக்குசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொக்ஸிலும் கூடுேல் வொக்குசச்ீடட்ு 

திரு ்பியளிக்கும் உறைகள் தேறவ ் ட்டொல் கிறடக்கின்ைன என்று வொக்கொளருக்கு 

அறிவுறுே்தும் அறடயொளம் இருக்கும். உறையின் மீது உள்ள வழிமுறைகறள ் 

பின் ை்றுமொறு வொக்கொளருக்கு அறிவுறுே்ே ் டுகிைது. அதில் அவரக்ளின் ப யர,் 

வசி ்பிட முகவரி, பிைந்ே தேதி மை்றும் அவரக்ள் றகபயழுே்திடுேல் ஆகியறவ 

அடங்கும். வொக்குசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொக்றஸ  யன் டுே்தினொல், வொக்கொளரின் ேகவல் 

மை்றும் றகபயழுே்துே்துடன் ஒரு உறைக்குள் றவே்து, வொக்குசச்ீடட்ுகறள திரு ்பி 

அனு ்  தவண்டும். ஏதேனும் தகள்விகள் இருந்ேொல் அல்லது தமலதிக உேவி 

தேறவ ் ட்டொல் அறழக்குமொறு வொக்கொளருக்கு அறிவுறுே்தும் கட்டணமில்லொ எண் 

வழங்க ் டும். 
 

வாக்கு றமயங்கள் 

வொக்கு றமயங்கள் 11 நொட்கள் வறர திைந்திருக்கும். புதிய மை்றும் தமலும் 

அணுகக்கூடிய வொக்களிக்கும் உ கரணங்கள், பமொழி உேவி ஆகியறவ 

ப ொருே்ே ் டட்ு, நி ந்ேறன வொக்கொளர ் திவு (CVR) மை்றும் ஒதர நொளில் 

வொக்களிே்ேல் ஆகியறவ அளிக்க ் டும். கூடுேலொக, வொக்கொளரக்ள் ஒதுக்க ் ட்ட 

ஒரு வொக்கு ் திவு இடே்திை்கு மடட்ு ் டுே்ே ் ட மொட்டொரக்ள். மொைொக Santa Clara 

கவுண்ட்டி முழுவதும் கிறடக்கக்கூடிய வொக்கு றமய இடங்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்குச ்

பசல்லும் விரு ் ேத்ேரவ்ு உள்ளது. 

                                                           
3 California தேர்ேல் குறியடீு §18500 ஐ பார்க்கவும் 

4 California தேர்ேல் குறியடீு §20132 ஐ பார்க்கவும் 



VCA இன் கீழ்,  ொரம் ரிய வொக்கு ் திவு இடங்களில் முன்பு நறடமுறையில் இருந்ேறே 

விட அதிக நொட்களுக்கு வொக்கு றமயங்கள் திைந்திருக்க தவண்டும். இரண்டு 

முன்னேொன வொக்களி ்பு கொலங்களின் கீழ் வொக்கு றமயங்கள் இயக்க ் ட தவண்டும்: 

(1) தேரே்ல் தேதிக்கு  ே்து நொடக்ளுக்கு முன்னர,் மை்றும் தேரே்ல் தேதி உட ்ட, 

பமொேே்ம் 11 நொடக்ள், மை்றும் (2) தேரே்ல் தேதிை்கு மூன்று நொடக்ளுக்கு முன்னர,் 

மை்றும் தேரே்ல் தேதி உட் ட, பமொே்ேம் நொன்கு நொடக்ள். ஒரு கவுண்ட்டி 

வொக்கொளரக்ளுக்கு வொக்கு றமய இடங்களில் வழங்க தவண்டிய அளவுருக்கறள 

California தேரே்ல் குறியீடு அறமக்கிைது: 

• தேரே்ல் தேதிக்கு  ே்து (10) நொட்கள் முன்பிலிருந்து பேொடங்கி, தேரே்ல் தேதிக்கு 

முந்றேய நொன்கொவது நொள் உட் ட பமொே்ேம் ஏழு (7) நொட்களுக்கு, ஒவ்பவொரு 

50,000  திவுபசய்ே வொக்கொளரக்ளுக்கும் தேரே்ல் நடே்ே ் டுகின்ை வரம்பிை்குள் 

ஒரு வொக்கு றமயம் இயக்க ் ட தவண்டும். 

• தேரே்ல் தேதிக்கு மூன்று (3) நொட்கள் முன் ொகே ்பேொடங்கி, தேரே்ல் தேதி உட் ட 

பமொே்ேம் நொன்கு(4) நொட்களுக்கு, ஒவ்பவொரு 10,000 வொக்கொளரக்ளுக்கும் தேரே்ல் 

நடே்ே ் டுகின்ை வரம்பிை்குள் கொறல 7 மணியிலிருந்து இரவு 8 மணிக்குள் ஒரு 

வொக்கு றமயம் இயக்க ் ட தவண்டும். 

• VCA மொதிரியின் கீழ் நடே்ே ் டும் சிை ்புே் தேரே்ல்களுக்கு, தேரே்ல் நொளுக்கு 

 ே்து (10) நொட்களில் பேொடங்கி, பமொே்ேம்  ேத்ு (10) நொடக்ள், ஒவ்பவொரு 60,000 

வொக்கொளரக்ளுக்கும் ஒரு வொக்கு றமயம் இயக்க ் ட தவண்டும்; மை்றும் 

தேரே்ல் நொளன்று, ஒவ்பவொரு 30,000 வொக்கொளரக்ளுக்கும் ஒரு (1) வொக்கு றமயம் 

கொறல 7 மணி முேல் இரவு 8 மணி வறர இயக்க ் ட தவண்டும். 

வொக்கொளரக்ளுக்கு தமலும் சிைந்ே தசறவ அளி ் ேை்கொக, வளங்கள் அனுமதிக்கும் 

த ொது, Santa Clara கவுண்ட்டி குறைந்ே டச் தேறவக்கு தமல் கூடுேலொக இரண்டு 

11 நொள் வொக்கு றமயங்கறளயும், குறைந்ே டச்ே் தேறவக்கு தமல் கூடுேலொக எடட்ு 

4 நொள் வொக்கு றமயங்கறளயும் இயக்கே் திட்டமிடட்ுள்ளது. அறனே்து வொக்கு 

றமயங்களுக்கொன பசயல் ொடட்ு தநரம் தேரே்ல் தேதிக்கு முந்றேய நொட்களில் 

ஒவ்பவொரு வசதிக்கும் மொறு டலொம்5. தேரே்ல் குறியீடு  டி, தேரே்ல் தேதியன்று, 

அறனே்து வொக்கு றமயங்களும் கொறல 7:00 மணி முேல் இரவு 8:00 மணி வறர 

வொக்கொளரக்ளுக்கொக திைந்திருக்கும்6. வொக்கொளர ் திவொளரொல் (ROV) ேை்த ொது  திவு 

பசய்ய ் ட்ட வொக்கொளரக்ளின் எண்ணிக்றகறய ்  யன் டுே்தி  ொரே்்ேொல், 

தேறவ ் டும் 11-நொள் மை்றும் 4-நொள் வொக்கு றமயங்களின் குறைந்ே டச்ம் 

எண்ணிக்றக கீதழ அட்டவறணயில் குறி ்பிட ் டட்ுள்ளது. தேரே்ல் குறியீடு  டி 

தேரே்லுக்கு 88 நொடக்ளுக்கு முன்னர ்உண்றமயொன கணக்கீடு தீரம்ொனிக்க ் டும்7.  

எல்றல வறக 
குறைந்ேபடச் 

தேறவ 

11-நொள் வொக்கு 

றமயங்கள் 
( திவுபசய்ய ் ட்ட ஒவ்பவொரு 

50000 வொக்கொளரக்ளுக்கும் 1) 

20 

4-நொள் வொக்கு 

றமயங்கள் 
( திவுபசய்ய ் ட்ட ஒவ்பவொரு 

10000 வொக்கொளரக்ளுக்கும் 1) 

81 

                                                           
5 ROV இன்னும் வாக்கு மையங்கமை பபறுவேற்கான பெயல்பாட்டில் உள்ைது றும் பவைியிடும் ெையத்ேில் கருேப்பட்டோக குறிப்பிட்ட 

அமனத்து இடங்களும் ைற்றும் பெயல்படும் தேரங்களும் கிமடக்கவில்மை  

6 தேர்ேல் குறியடீு §4005 ஐ பார்க்கவும் 

7 தேர்ேல் குறியடீு §12223 ஐ பார்க்கவும் 



வாக்காளர் பதிவு 

 ொரம் ரிய வொக்கு ் திவு இட மொதிரி மூலம் முன்னர ்வழங்க ் ட்டறே விட  ல 

அதிகமொன தசறவகறள வொக்கு றமயங்களொல் வழங்கும். வொக்கொளர ் திவும் வொக்கு 

றமயங்களில் வழங்க ் டும் விரிவொக்க ் ட்ட தசறவகளில் ஒன்று. எந்ேபவொரு வொக்கு 

றமயே்திலும் வொக்களிக்க  திவுபசய்யவும், வொக்கொளர ் திறவ ் புது ்பிக்கவும், 

மை்றும் நி ந்ேறனயுடன் வொக்களி ் ேை்கொன வசதியும் வொக்கொளரக்ளுக்கு இ ்த ொது 

கிறடக்கும். நி ந்ேறன வொக்கொளர ் திவு (CVR) இன் கீழ் வொக்களிக்க ேகுதியுள்ள 

வொக்கொளரக்ள், CVR உறையுடன் உள்ள வொக்குசச்ீட்றட ் ப றுவொரக்ள்.  

15 நொட்கள்  திவு கொலக்பகடுவிை்குள் அல்லது அன்று வொக்களிக்க  திவு பசய்யொே 

சமூகே்தின் உறு ்பினரக்ள், ஒரு வொக்கு றமயே்திை்குச ்பசன்று ஒதர நொளில்  திவு 

பசய்து வொக்களிக்கவும் முடிகின்ை வசதிறய CVR வழங்குகிைது. 15 நொள்  திவு 

கொலக்பகடு முடிந்ே பின்னர ்வொக்கொளரக்ள் ேங்கள் முகவரி அல்லது அரசியல் 

கட்சிறய ் புது ்பி ் ேை்கும் CVR ஐ ்  யன் டுே்ேலொம். இரு ்பினும், அரசியல் 

கட்சிறய ் புது ்பி ் து ஜனொதி தி முேன்றமே் தேரே்ல்களுக்கு மட்டுதம ப ொருந்தும். 

பூரே்்தி பசய்ய ் ட்ட CVR வொக்குசச்ீட்டு ROV அலுவலகே்திை்கு திரும்  வந்ேதுதம, 

சொே்தியமொன வொக்கொளர ்ேகுதிக்கொக ஆய்வு பசய்ய ் டுவொர.் வொக்கொளர ்அறனே்து 

ேகுதிே் தேறவகறளயும் பூரே்்தி பசய்கிைொர ்என சரி ொரக்்க ் ட்டிருந்ேொல் மட்டுதம 

அவர ்வொக்குசச்ீட்டு திைக்க ் டும் மை்றும் எண்ண ் டும். CVR உறை வொக்கொளரின் 

 திவு பிரமொண ்  ே்திரமொகவும் பசயல் டும், தமலும் ேங்கள் ரசீறே வொக்கொளர ்

உறைகளிலிருந்து கிழிே்து றவே்துக்பகொண்டொல் ROV இன் வறலே்ேளே்தில் அவரக்ள் 

ேங்கள் வொக்குசச்ீட்டின் நிறலறய கண்கொணிக்கலொம்8. 

மாை்று வாக்குசச்ீட்டுகள் 

தகொரினொல் வொக்கொளரக்ளுக்கு மொை்று வொக்குசச்ீடட்ுகறள வொக்கு றமயங்கள் 

இ ்த ொது வழங்குகிைது. அதே தேரே்லுக்கொன வொக்குசச்ீடற்ட வொக்கொளரிடமிருந்து 

ROV ப ைொேறே உறுதிபசய்ய ் ட்ட பிைகு, வொக்கொளர ்எந்ே வொக்கு றமயே்திலும் 

மொை்று வொக்குசச்ீடற்டக் தகொரலொம்9. வொக்கொளரிடமிருந்து வொக்குசச்ீடட்ு 

ப ை ் ட்டறே ROV ஆல் தீரம்ொனிக்க முடியொவிட்டொல், ROV வொக்கொளறர 

ேை்கொலிகமொக வொக்களிக்க அனுமதிக்கலொம். 

ேை்காலிக வாக்களிப்பு10
 

எந்ேபவொரு வொக்கு றமயே்திலும், ஒரு வொக்கொளர ்ேை்கொலிகமொக வொக்களிக்கலொம். 

 திவு பசய்ேேொகக் கூறும் ஒரு வொக்கொளரின்  திவு மை்றும் ேகுதிறய ROV 

ஊழியரக்ளொல் உடனடியொக தீரம்ொனிக்க முடியொே நிறலயில், அவருக்கு ேை்கொலிக 

வொக்குசச்ீட்டில் வொக்களிக்க உரிறம உண்டு. அவ்வொறு பசய்வேை்கொன அவரக்ளது 

உரிறமறய வொக்கொளருக்கு ROV அறிவுறுே்தி மை்றும் வொக்கொளருக்கு பின்வருவறே 

வழங்க தவண்டும்: 

• ேை்கொலிக வொக்களி ் ேை்கொன பசயல்முறை மை்றும் நறடமுறைகள் குறிே்ே 

எழுேத்ு ்பூரவ் வழிமுறைகளுடன் ஒரு ேை்கொலிக வொக்குசச்ீடட்ு 

• வொக்கொளரின்  திவு மை்றும் வொக்களிக்கும் ேகுதி குறிேத்ு எழுே ் ட்ட 

உறுதி ் டுே்ேல், வொக்கொளர ்அதில் றகபயழுே்திட தவண்டும் 

                                                           
8 அஞ்ெல்-மூைம் வாக்கைிப்பு வாக்குச்ெீட்டு கண்காணிப்பு வமைத்ேைம்: https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab  

9 தேர்ேல் குறியடீு §4005 

10 தேர்ேல் குறியடீு §14310 

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


ேை்கொலிகமொக வொக்களிக்க, ஒரு வொக்கொளர ்ROV ஊழியரக்ளின் முன்னிறலயில், 

வொக்கொளர ்வொக்களிக்க ேகுதியுறடயவர ்மை்றும் Santa Clara கவுண்ட்டியில்  திவு 

பசய்ய ் டட்ுள்ளொர ்என்று எழுே ் டட் உறுதிபமொழிறய பசயல் டுே்ே தவண்டும் 

(றகபயழுே்திட தவண்டும்). ROV இன் பிரேொன அலுவலகே்தில் திரு ்பிே் ேருவேை்கு 

வொக்கொளர ்ஒரு ேை்கொலிக வொக்குசச்ீடட்ு உறைக்குள் வொக்குசச்ீடற்ட சீல் 

பசய்யதவண்டும். 

அதிகொர ்பூரவ் பிரசச்ொரே்தின் த ொது, ஊழியரக்ள் வொக்கொளரின் முகவரிறயச ்

சரி ொரே்த்ு, ேை்கொலிக வொக்குசச்ீடட்ு உறை மீதுள்ள றகபயழுே்து வொக்கொளரின்  திவு 

உறுதிபமொழி ்  ேத்ிரே்தில் உள்ள றகபயழுே்துடன் ப ொருந்துவறே அல்லது 

வொக்கொளரின்  திவு தகொ ்பில் உள்ள மை்பைொரு றகபயழுே்துேத்ுடன் ப ொருந்துவறே 

உறுதி ் டுே்ே தவண்டும். முேல், நடு ப யர ்அல்லது இரண்டிை்கும்  திலொக எழுதும் 

ேறல ்ப ழுே்ேொல் பசய்ய ் டும் றகபயழுே்தில் மொறு ொடு இரு ் து வொக்குசச்ீடற்ட 

பசல்லொேேொக ஆக்குவதில்றல. வொக்குசச்ீடற்டே் திைந்து எண்ணுவேை்கு முன்பு 

கூடுேல் ேகுதிே் தேறவகறளயும் ஊழியரக்ள் சரி ொரக்்க தவண்டும். 

ேை்கொலிக வொக்குசச்ீடற்ட ்  திவுபசய்யும் எந்ேபவொரு வொக்கொளரும் ேங்கள் ரசீறே 

உறையிலிருந்து கிழிே்து றவே்துக்பகொள்ளலொம், இேன் மூலம் ROV இன் 

வறலே்ேளே்தில் அவரக்ள் ேங்கள் வொக்குசச்ீட்டின் நிறலறய கண்கொணிக்கலொம்11. 

வொக்கொளரக்ள் ROV ஐ பேொடரப்ு பகொள்ளலொம் அல்லது வறலே்ேளே்றே ் 

 யன் டுே்தி12. ேங்கள் வொக்குசச்ீடட்ு எண்ண ் ட்டேொ இல்றலயொ என் றேயும், 

அ ் டி எண்ண ் டொவிட்டொல், அேை்கொன கொரணே்றேயும் கண்டறியலொம். 

வாக்கு றமயங்களில் அணுகக்கூடிய வாக்களிப்பு 

VCA இன் திட்டமிடல் மை்றும் அமலொக்கம் முழுவதிலுதம, வொக்கொளருக்கொன அணுகல் 

கருே ் டுவறே உறுதி பசய்வதே Santa Clara-இன் கவுண்ட்டியின் வொக்கொளர ்

 திவொளரின் (ROV) தநொக்கம். வொக்கு றமயே்தின் தேரவ்ு, வொக்களிக்கும் இயந்திரங்கள் 

மை்றும் தேரே்ல் அதிகொரிகளின்  யிை்சி மை்றும்  ணியமரே்்ேல் ஆகியவை்றில், 

வொக்கொளரக்ளின் எந்ேபவொரு மை்றும் அறனே்து தேறவகறளயும் பூரே்்தி பசய்வதே 

ROV இன் எண்ணமொக இரு ் ேொல், அணுகல் கருே ் டுகின்ை முக்கிய ேறல ் ொக 

உள்ளது. ஒவ்பவொரு வொக்கொளருக்கும்  ொதுகொ ் ொன, அணுகக்கூடிய மை்றும் 

சுயொதீனமொன வொக்களி ்பு அனு வே்றே ஏை் டுே்துவேை்கொக, 

பேொறலநிறலயிலிருந்து அணுகக்கூடிய அஞ்சல்-மூலம் வொக்களி ்பு (RAVBM) த ொன்ை 

முன்கூட்டிதய நிறுவ ் ட்ட திட்டங்களுடன் உள்ள வொக்குசச்ீடட்ு குறிக்கும் 

சொேனங்கறள (BMD) ROV  யன் டுேத்ுகிைது. Santa Clara கவுண்ட்டி அறனே்து வொக்கு 

றமயங்களிலும் அணுகக்கூடிய வொக்களி ்ற  பேொடரந்்து வழங்கும்.13 

ேரங்கறள பூரே்்தி பசய்யும் வொக்கு றமய வசதிகளின் அம்சங்கறளயும், மொை்ைங்கள் 

தேறவ ் டும் இடங்கறளயும் தீரம்ொனிக்க, California மொநில பசயலொளரின் அணுகல் 

சரி ொர ்்பு  ட்டியல் ஆய்றவ ROV  யன் டுே்துகிைொர.் அறனே்து மொை்ைங்களும் 

விநிதயொக முறையில் மை்றும் வறர டங்கள், எடுேத்ுக்கொடட்ுகள் மை்றும் 

                                                           
11 அஞ்ெல்-மூைம் வாக்கைிப்பு வாக்குச்ெீட்டு கண்காணிப்பு வமைத்ேைம்: https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab 

12 ேற்காைிக வாக்குச்ெீட்டு கண்காணிப்பு வமைத்ேைம்: https://eservices.sccgov.org/rov?tab=pb 

13 தேர்ேல் குறியடீு §19240 

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


புறக ் டங்களுடன் கூடிய ேனி ் டட் வொக்கு றமய றகதயட்டில் குறி ் ொக 

ேர ் டும், அறவ வசதிறய அறமே்து இயக்கும் ப ொறு ்பில் உள்ள 

தமை் ொரற்வயொளரக்ளுக்கு வழங்க ் டும். மொை்றுே்திைனொளிகளொக உள்ள 

அபமரிக்கரக்ளுக்கொன சட்டே்தில் (ADA) 14. உள்ள தேறவகளும்,தமலும் ADA  ொரக்்கிங் 

இடங்கள், வறளவுகள், கேவுகள்,  ொறேகள் மை்றும் மை்ை தேறவகளும் மொை்ைங்களில் 

பூரே்்தி பசய்ய ் டும் என்று எதிர ்ொரக்்க ் டுகிைது.  

Santa Clara-இன் கவுண்ட்டியில் உள்ள ஒவ்பவொரு வொக்கு றமயே்திலும் குறைந்ேது 

மூன்று (3), அணுகக்கூடிய வொக்குசச்ீடற்ட குறிக்கும் சொேனங்கள் 

ப ொருே்ே ் ட்டிருக்கும். Dominion வொக்களி ்பு முறை ICX BMD சில மொை்றுே்திைனொளி 

வொக்கொளரக்ளுக்கு சுயொதீனமொன வொக்களிக்கும் அனு வே்றே வழங்குகிைது. 

ஒவ்பவொரு வொக்கு றமயே்திை்கொன BMD களிலும் ADA க்கு இணக்கமொன அம்சங்கள் 

மை்றும்  லவிேமொன வொக்களி ்பு முறை விரு ் ங்கள் இருக்கின்ைன. இந்ே அலகுகள் 

அறனே்து வொக்குசச்ீடட்ு வறககள் மை்றும் பமொழி  தி ்புகளுடன் 

நிரலொக்க ் டட்ுள்ளது.  

கவுண்ட்டியின் வொக்களிக்கும் அறம ்பு அணுகக்கூடிய வொக்களிக்கும் அறம ்பு 

அனு வே்றே தமம் டுே்ேை்கொன  ல அம்சங்கறளக் பகொண்டுள்ளது. எந்ே 

வொக்கொளர-்விரும்பும் கலறவயிலும் ஆடிதயொ, கொட்சி மை்றும் பேொடட்ுணரக்கூடிய 

இறடமுகங்கறள  யன் டுே்ே இந்ே அறம ்பு அனுமதிக்கிைது. கொட்சிே் திறர 

மொை்ைங்கறள ் ப ொறுே்ேவறரயில், திறரயில் உள்ள எழுே்துருவின் அளறவ 

மொை்ைலொம் மை்றும் திறரயின் பேளிவுே்திைறன கரு ்பு ் பின்னணியில் அதிக-

மொறு ட்ட பவள்றளக்கு மொை்ைலொம். திறர மொை்ைங்கதளொடு, ஆடிதயொ 

பேொடட்ுணரக்கூடிய இறடமுக (ATI) விறச ் லறகறய இறணக்க முடியும். ATI 

பிரிவொனது ஒலியளவு கடட்ு ் ொடட்ு ஆடிதயொ வொக்களிக்கும் கூறு பகொண்டுள்ளது, 

இது வொக்கொளரக்ள் அவரக்ளின் வொக்குசச்ீடற்டக் தகடக்வும், த சச்ின் தவகே்றே 

சரிபசய்யவும் (தேறவ ் ட்டொல்) மை்றும் அவரக்ளின் தேரவ்ுகறள பசய்யவும் 

அனுமதிக்கிைது. வழிபசலுே்ேலுக்கொன முழு அளவிலொன ப ரிய ப ொே்ேொன்கறளயும், 

அேனுடன் பேொடரப்ுறடய பிபரயில் விளக்கங்கொறளயும் மை்றும் “சி ் மை்றும்  ஃ ்” 

அல்லது துடு ்பு தேரவ்ு சொேனங்களுக்கொன உள்ளடீுகறளயும் ATI பகொண்டுள்ளது. 

இந்ே அம்சங்கறள சுயொதீனமொக  யன் டுே்ே முடியொே வொக்கொளரக்ள், 

வொக்களிக்கும் பசயல்முறை முழுவதிலும் ேங்களுக்கு உேவ இரண்டு ந ரக்றளக் 

பகொண்டு வரலொம். கூடுேலொக, கவுண்ட்டி வொக்கொளர ்ேகவல் வழிகொட்டியின் (CVIG) 

ஆடிதயொ தட ்கறள ROV வழங்குகிைது, இது தகொரினொல் கிறடக்கிைது. 

ஒன்று அல்லது அேை்கு அதிகமொன BMD தேொல்வியுை்ைொல் அல்லது பசயலிழந்ேொல், 

எந்ேபவொரு சொேனே்றேயும் தேறவயொன டி மொை்றுவேை்கொன நறடமுறைகறள ROV 

உடனடியொகே் பேொடங்கும். அந்ே இடே்தில் கிறடக்கக்கூடிய பசயல் டும் அலகுகள், 

திைன் தேறவகள் மை்றும் பசயலிழ ்பின் தீவிரம் ஆகியவை்றின் அடி ் றடயில் 

மொை்று பசயல்முறைக்கு முன்னுரிறம வழங்க ்  ட்டிருக்கிைது. ஆேரவு இயக்க 

விகிேமொக இரு ் து, ஒவ்பவொரு ஆறு (6) வொக்கு றமயக் குழுக்களுக்கும் மூன்று (3) 

அணிகறளக் பகொண்ட ஒரு (1) ஆேரவு ேளம் கிறடக்கிைது. 

ஒவ்பவொரு வொக்கு றமயே்திலும் கர ்்றசடு வொக்களி ்பிை்கொக, வொக்கு றமய 

                                                           
14 ைாற்றுத்ேிறனாைிகைாக உள்ை அபைரிக்கர்களுக்கான ெட்ட வமைத்ேைம்: https://www.ada.gov/  
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பசயல்முறை மூலம் அறனே்து வொக்கொளர ்தேறவகறளயும் மதி ்பிடுவேை்கும் 

வழிநடே்துவேை்கும்  யிை்சி ப ை்ை வரதவை் ொளருடன் கூடுேலொன அணுகல் 

தசறவகள் கிறடக்கிைது. 

சமாழி உேவி 

ஒவ்பவொரு வொக்கு றமயே்திை்கும் தேறவயொன அறனேத்ு பமொழிகளிலும் ஏேொவது 

விேே்தில் பமொழி உேவிகறள வழங்குவதே ROV இன் குறிக்தகொள்15. Santa Clara 

கவுண்ட்டிறய ் ப ொறுே்ேவறர, அந்ே பமொழிகள் பின்வருமொறு: 
 

- ேமிழ் 

- சீன 

- ஸ் ொனிஷ் 

- டகலொக் 

- வியட்நொமிய 

- இந்தி 

- ஜ ் ொனிய  

- பகமர ்

- பகொரிய  

- குஜரொே்தி 

- தந ொளி 

-  ஞ்சொபி 

- ேமிழ் 

- பேலுங்கு 

ஒரு குறி ்பிட்ட சமூகே்தின் தேறவகறள ் ப ொறுே்து, எந்ே சமூகே்திலும் 

முக்கியே்துவம் வொய்ந்ே பமொழிகறள ் த சக்கூடிய இருபமொழி ஊழியரக்றள 

நியமிக்க ROV முயை்சிக்கிைது. குறி ்பிட்ட பமொழிே் தேறவகள் தேறவ ் டும் 

 குதிகள் அறடயொளம் கொண ் டும், இரு ்பினும், இருபமொழி பேரிந்ே ஊழியரக்ள் 

கிறடக்கொவிட்டொல், வொக்கு றமய ஊழியரக்ள் ROV ஐே் பேொடரப்ுபகொண்டு 

வொக்கொளறர இருபமொழி அலுவலக ஊழியரக்ளுடன் அல்லது கவுண்ட்டியின் 

பேொறலத சி பமொழிப யர ்்பு தசறவயுடன் த ச றவ ் ொரக்ள்.  

வொக்கொளர ்ேரவுே்ேளே்திலிருந்து கிறடக்கும் திட்டமிடல் மை்றும் பமொழிே ்ேரவுகள் 

மூலம், எந்ே இடங்களில் இரு பமொழி ஊழியரக்ள் சமூகே்திை்கு சிைந்ே முறையில் 

மொநிலே்ேொல் கட்டொயமொக்க ் ட்ட தேறவ என்ை இலக்கு ROVக்கு சரியொக 

பேரியவரும். கவுண்ட்டி முழுவதிலும் உள்ள ஒவ்பவொரு வொக்கு றமயேத்ிலும் 

 ணியொை்ை ஒவ்பவொரு பமொழியிலும் த ொதுமொன இரு பமொழிே் தேரே்ல் அதிகொரிகள் 

இல்லொவிட்டொல், இரு பமொழி தேரே்ல் அதிகொரிகறள சில பமொழி சமூகங்களில் 

அறமந்துள்ள வொக்கு றமயங்களில் நியமிக்கும் இலக்கு றவக்க ் டும். 

அதிகொர ்பூரவ் வொக்குசச்ீடட்ுகள், CVR மை்றும் ேை்கொலிக உறைகள் கூட்டொட்சியொல் 

கட்டொயமொக்க ் ட்ட ஆங்கிலம், சீன, ஸ் ொனிஷ், டலொக், வியட்நொமிய பமொழிகளிலும் 

மை்றும் மொநிலே்ேொல் கட்டொயமொக்க ் ட்ட இந்தி, பகமர,் பகொரிய மை்றும் ஜ ் ொனிய 

பமொழிகளிலும் ேயொரிக்க ் டுகின்ைன. EC 14201 இன்  டி மொநிலே்ேொல் 

கட்டொயமொக்க ் ட்ட குஜரொே்தி, தந ொளி,  ஞ்சொபி, ேமிழ் மை்றும் பேலுங்கு ஆகிய 

பமொழிகளில் இலக்கு நிரண்யிக்க ் ட்ட  குதிகளுக்கொக பேொறலநகல் வொக்குகள் 

ேயொரிக்க ் டுகின்ைன. வொக்கு றமயே்தின் அறடயொளக்குறிகள் அறனே்து 

 தினொன்கு பமொழிகளிலும் வழங்க ் டுகின்ைன. பேொறலநகல் வொக்குசச்ீடட்ுகள் 

என் து வொக்களிக்கும் த ொது வொக்கொளரக்ள் குறி ் ொக ்  யன் டுே்ேக்கூடிய மொதிரி 

வொக்குசச்ீடட்ுகள். Santa Clara-இன் கவுண்ட்டியின் வொக்கொளர ் திவொளர ்இலக்கு 

நிரண்யிக்க ் ட்ட வொக்கு றமயங்களுக்கொக 2021 இல் ஐந்து மொநிலே்திை்கு 

கட்டொயமொக்க ் ட்ட குஜரொே்தி, தந ொளி,  ஞ்சொபி, ேமிழ் மை்றும் பேலுங்கு 

                                                           
15 தேர்ேல் குறியடீு §12303  



பமொழிகளில் தசரக்்க ் ட்ட பமொழிகளில் பேொறலநகல் வொக்குசச்ீடட்ுகறள ேயொர ்

பசய்வது. ஒதுக்க ் ட்ட வொக்கு றமயங்களில் ேனி ் ட்ட வொக்றக  திவு பசய்யும் 

த ொது  யன் டுேே் வொக்கொளரக்ளுக்கு பேொறலநகல் வொக்குசச்ீடட்ு பிரதிகள் 

கிறடக்கும். பேொறலநகல் வொக்குசச்ீடட்ு மூலம் வொக்கொளரக்ள் வொக்களிக்க 

முயை்சி ் றேே் ேடுக்க, வழக்கமொன வொக்குசச்ீட்டில் இருந்து அேன் தேொை்ைம் 

தவறு ட்டிருக்க தவண்டும். வொக்கொளரக்ள் தகொரும் த ொது வொக்குச ்சீடட்ுகளின் 

பேொறலநகல் பிரதிகள் இரு ் றேயும், ஒரு பேொறலநகல் வொக்குசச்ீடற்ட எவ்வொறு 

வழங்குவது என் றேயும் வொக்கொளரக்ளுக்கு பேரிவிக்கும் வழிகள்  ை்றி வொக்கு 

றமயே் பேொழிலொளரக்ளுக்கு  யிை்சி அளிக்க ் டும். அறனே்து இலக்கு 

நிரண்யிக்க ் ட்ட பேொகுதி வொக்கு றமயங்களில் கவுண்ட்டி மூலம் தசறவ 

பசய்ய ் டும் அறனேத்ு 14 பமொழிகளிலும் (ஆங்கிலம், சீன, ஸ் ொனிஷ், டகலொக், 

வியட்நொமிய, பகமர,் பகொரிய, இந்தி, ஜ ் ொனிய, குஜரொே்தி, தந ொளி,  ஞ்சொபி, ேமிழ் 

மை்றும் பேலுங்கு) அறடயொளங்கள் ஈ-த ொல்புக்குகளுக்கு அருகில் ஒட்ட ் டட்ு, 

வொக்குசச்ீட்டின் பேொறலநகல் பிரதிகள் கிறட ் றே வொக்கொளரக்ளுக்கு 

பேரிவிக்கும். 

தேரே்ல் குறியீடு § 14201 இன்  டி, அறனே்து கவுண்ட்டி வொக்கொளர ்ேகவல் 

வழிகொட்டிகளிலும் பேொறலநகல் வொக்குசச்ீடட்ு விண்ண ் ம் கிறடக்கும் மை்றும் 

வொக்கு றமயங்களில் அறனே்து 14 பமொழிகளிலும் தகொரினொல் வொக்கொளரக்ளுக்கு 

பேொறலநகல் வொக்குசச்ீடட்ுக்கள் கிறடக்கும் என்று பேரிவிக்கும் ஒரு அறிவி ்பும் 

இருக்கும். வொக்கொளரக்ளுக்கு பேொறலநகல் வொக்குச ்சீடட்ுகள் கிறடக்கக்கூடிய 

வொக்கு றமயங்கறள குறி ்பிடும்  ட்டியல் தேரே்லுக்கு குறைந்ேது 14 நொடக்ளுக்கு 

முன்னேொக கவுண்ட்டியின் இறணயேளே்தில் பவளியிட ் டும். 

ஒரு குறி ்பிட்ட இருபமொழி  ணியொளர ்கிறடக்கொேத ொது, வொக்கு றமய ஊழியரக்ள் 

ROV அலுவலகே்றே அறழே்து எங்கள் இருபமொழி ஊழியரக்ளில் ஒருவரிடம் 

த சலொம். கூடுேலொக, கவுண்ட்டியின் பேொறலத சி பமொழிப யர ்்பு தசறவ மூலம், 

நொங்கள் ப றும் எந்ே பமொழி தகொரிக்றகறயயும் எங்களொல் பூரே்்தி பசய்ய முடியும். 

அறனே்து வொக்களிக்கும் ப ொருடக்ளும் அசச்க ஊடகங்கள் மை்றும் மின்னணு 

இரண்டிலும் (கவுண்ட்டி வொக்கொளர ்ேகவல் வழிகொட்டி (CVIG) பகொண்ட தட ்பலட)் 

கூட்டொட்சியொல் கட்டொய ் டுே்ே ் ட்ட ஐந்து பமொழிகளிலும் ேயொரிக்க ் டுகின்ைன. 

பமொழி உேவி கிறட ் றேக் குறிக்கும் அறடயொளக் குறிகள் அறனே்து வொக்கு 

றமயங்களிலும் ஒட்ட ் ட்டிருக்கும். 



வாக்கு றமயே்றே றவக்கும் இடே்றே கருதுேல் 

மொநில பசயலொளரொல் கட்டொயமொக்க ் ட்டு வாக்குச ்சீட்டு டிராப்-பாக்ஸ் இடங்கள் 

பிரிவில் தகொடிட்டுக் கொட்ட ் ட்டுள்ள அதே 14 அளவுதகொல்கறள ROV 

 யன் டுே்துகிைது. கிறடக்கக்கூடிய  ல ஆேொரங்களில் இருந்து தசகரிக்க ் ட்ட 

ேரவொனது (எ. கொ. அபமரிக்க சமூக ஆய்வு, ROV வொக்கொளர ்ேரவுே்ேளம், VTA  ஸ் 

நிறுே்ேங்கள்) இந்ே அளவுதகொல்களில் சிலவை்றைக் கணக்கிட ் 

 யன் டுே்ே ் டுகின்ைன. இந்ே அளவுதகொல்களில் ப ொது த ொக்குவரே்து, 

த ொக்குவரே்து முறைகள், மக்கள் பேொறக றமயங்கள், பமொழி சிறு ொன்றமயினர,் 

மொை்றுே்திைனொளிகள், குறைந்ே அளவில் பசொந்ே வொகனம் றவே்திரு ் வரக்ள், 

குறைந்ே வருமொனம், அஞ்சல் மூலம் குறைந்ே அளவில் வொக்களி ் வரக்ள் மை்றும் 

குறைந்ே வொக்கொளர ் திவு ஆகியறவ அடங்கும்.  

வொக்கு றமயங்களொக இரு ் ேை்கு உகந்ே இடங்கறள தீரம்ொனிக்க ROV க்கு உேவ 

“DOTS” என ் டும் ஒரு ேள கருவி உருவொக்க ் ட்டது. இந்ே மொதிரி கவுண்ட்டிறய  
0.5 -றமல் கட்டங்களொக பிரிக்கிைது. தமதல  ட்டியலிட ் ட்ட ஒவ்பவொரு 

அளவுதகொலிை்கொன ஒவ்பவொரு கட்டே்திை்கும் ஒன்று முேல் ஐந்து வறர மதி ்ப ண் 

வழங்க ் டுகிைது. ஒவ்பவொரு மதி ்ப ண்ணும் இறுதியில் பமொே்ே மதி ்ப ண்றண 

ப ை கூட்ட ் டுகிைது. சொே்தியமொன வொக்கு றமயம் மை்றும் வொக்குசச்ீடட்ு டிரொ ்-

 ொக்ஸ் இடங்கள், பின்னர ்மதி ்ப ண் வறர டே்தின் தமதல குறி ்பிட ் டுகின்ைன. 

அதிக மதி ்ப ண் ப ை்ை கட்டங்கள் அல்லது அேை்கு அருகில் உள்ள இடங்களுக்கு 

முன்னுரிறம வழங்க ் டுகிைது, ஏபனனில் அறவ அதிகமொன அளவுதகொல்கறள 

பூரே்்தி பசய்கின்ைன. 

இந்ே பசயல் ொட்டில் ப ொதுமக்களிடமிருந்து வந்ே உள்ளீடும் கருே ் டுகிைது. 

வரலொை்று ரீதியொக குறைந்ே வொக்கொளர ் திவு மை்றும் அஞ்சல்-மூலம் வொக்களி ்பு 

 யன் ொடு பகொண்ட சமூகங்களுக்கு அருகொறமயில் இரு ் ேை்கு ROV 

முக்கியே்துவே்றே தசரக்்கிைது, ஏபனனில் இந்ே சமூகங்களொல் ஒரு வொக்கு றமயே்ேொல் 

வழங்க ் டும் நி ந்ேறன வொக்கொளர ் திவு அல்லது தநரில் வந்து வொக்களிே்ேல் 

த ொன்ை தசறவகறள சிைந்ே முறையில்  யன் டுே்ே முடியும். ப ொதுமக்கள் மை்றும் 

ROV ஊழியரக்ளொல் தேரந்்பேடுக்க ் ட்ட அளவுதகொல்களுக்கு ேளம் தேடல் கருவி 

தமம் ொட்டு பசயல் ொட்டில் அதிக மதி ்ப ண்கள் வழங்க ் டுகின்ைன. கிறடக்கும் 

நிறல, விறல, அளவு, அறையின் வடிவம், மை்றும்  ொரக்்கிங் அணுகல் த ொன்ை பிை 

அளவுதகொல்கள் ஒவ்பவொரு வழக்கின் சூழ்நிறலறயயும்  ொரே்்து மதி ்பீடு 

பசய்ய ் டுகின்ைன. 

அதிக மக்கள்பேொறக உள்ள  குதிகள், வரலொை்று ரீதியொக குறைந்ே வொக்கொளர ்

எண்ணிக்றக பகொண்ட  குதிகள் மை்றும் குறைந்ே சமூகங்கறளக் பகொண்ட 

 குதிகளில் த ொதுமொன  ொதுகொ ்பு இரு ் றே உறுதி பசய்ய ROV தவறல 

நடந்திருக்கிைது. கூடுேலொக, ஒரு வொக்கொளர ்ஒரு வொக்கு றமயே்திை்கு  யணிக்க 

தவண்டிய தூரே்றேயும் தநரே்றேயும் கடட்ு ் டுே்ே உேவும் வறகயில் வொக்கு றமய 

எல்றலகள் நிறுவ ் ட்டன. பமொற ல் வொக்கு றமயங்கறள ் த ொலதவ, உள்ளூர ்

சமூகே்திை்கு சிை ் ொன தசறவறய வழங்கும் ப ொருடட்ு குறைந்ே டச் தேறவறய 

விட அதிகமொக உள்ள கூடுேல் வொக்கு றமயங்கறள அறமக்கவும் மை்றும் இந்ே ் 

 குதிகள் முழுவதும் அவை்றை பநருக்கமொக இருக்கச ்பசய்யவும் ROV மூலம் 

திட்டமிட ் டுகிைது.  



தேரே்ல் அதிகாரிகளின் கூட்டறமவு 

தேரே்ல் அதிகொரிகறள (தேரே்ல் குறியீட்டில் தேரே்ல் வொரியங்கள் என 

குறி ்பிட ் டுகிைது16.) வொக்கு றமயங்களில் ஊழியரக்ளொக ROV  ணியமரே்்துகிைொர.் 

வொக்கொளரக்றள பசயல் டுே்ே தேறவயொன திைன்கறள அதிகரிக்க தேரே்ல் 

அதிகொரிகள் முடிந்ேவறர  ல தவறு ட்ட சமூகங்கறளச ்தசரந்்ேவரக்ளொக 

இருக்கிைொரக்ள்17. வொக்கு றமய ஊழியரக்ள் வொடிக்றகயொளர ்தசறவயில் அனு வம், 

இருபமொழி திைன்,  ன்முகே்ேன்றம மை்றும் உட் டுே்ேல் திைன், ேறலறமே்துவ 

குணங்கள், பேொழில்நுட்  திைன்கள் மை்றும் சமூக  ங்களி ்பிை்கொன குடிறம 

கடறமயில் ஆரவ்ே்றே பவளி ் டுேத்ுவரக்ளொக இருக்கிைொரக்ளொ என்று 

தசொதிக்க ் டுகிைொரக்ள். புதிய வொக்கு றமய பேொழில்நுட் ம், வொக்கொளரக்றள 

எவ்வொறு பசயல் டுே்துவது, கூட்டக் கடட்ு ் ொடட்ு தமலொண்றம குறிே்து அவரக்ளுக்கு 

 யிை்சி அளிக்க ் டுகிைது. கூடுேல் வொடிக்றகயொளர ்தசறவ  யிை்சி ேறல ்புகளில் 

மூே்ே குடிமக்கள் மை்றும் மொை்றுே்திைனொளி வொக்கொளரக்ளுக்கொன அணுகல், 

உட் டுே்ேல் மை்றும் சரியொன ேகவல்பேொடரப்ு ஆகியறவ உள்ளடங்குகிைது. ேகுதி 

மை்றும் சமூகே்தின் தேறவகளின் அடி ் றடயில் சிைந்ே ஆடக்றள ROV 

தேரந்்பேடுக்கிைொர.்  

கூடுேல் உேவி கவுண்ட்டி ஊழியரக்ள் மை்றும் உேவிேப்ேொறக ப றும் 

பேொண்டரக்ளின் கலறவயொக தேரே்ல் அதிகொரிகளின் கூட்டறமவு இருக்கிைது. 

வழிநடே்து வரக்ள் மை்றும் கிளொரக்்குகள் மணிதநர கவுண்ட்டி  ணியொளரக்ளொகவும் 

மை்றும் வரதவை் ொளரக்ள் ப ரும் ொலும் ஸ்றட ண்ட்  ணியொளரக்ளொகவும் 

தவறலக்கு அமரே்ே் ் டுகிைொரக்ள். அறனே்து வொக்கு றமய ஊழியரக்ளுக்கும் 

அவரக்ள்  ணிக்கு ஏை்   யிை்சி அளிக்க ் டும் மை்றும் அவரக்ள் ஒரு நொளிலிருந்து 

(உேவிேப்ேொறக ப றும் பேொழிலொளரக்ள்)  ல நொட்கள் வறர அல்லது அறனேத்ு 

தேரே்ல் நடக்கும் நொடக்ளிலும் தவறல பசய்கிைொரக்ள். 

வொக்கு றமயே்தின் அளவு மை்றும் தேரே்ல் தேதிக்கு அருகொறமயின் அடி ் றடயில் 

வொக்கு றமயங்களுக்கொன ஊழியரக்ள் நியமிக்க ் டுகிைொரக்ள். ஒவ்பவொரு வொக்கு 

றமயே்திலும் ஆறு (6) முேல்  திறனந்து (15) தேரே்ல் அதிகொரிகறள நியமி ் தே 

திட்டம். தேரே்ல் தேதி பநருங்கும் த ொது அதிக ஊழியரக்ள் ப ரிய வொக்கு 

றமயங்களுக்கும்,  ர ர ் ொன தநரங்களிலும் நொட்களிலும் ஈடு டுே்ே ் டுவொரக்ள். 

கவுண்ட்டியின் பமொழிே் தேறவகறள ஆேரிக்க முடிந்ேவறர  ல இருபமொழிே் தேரே்ல் 

அதிகொரிகறள நியமிக்க முயை்சிக்க ் டுகிைது. 

மின்னணு வாக்சகடுப்பு புே்ேகங்கள் (ஈ-தபால்புக்குகள்) 

VCA இன் கீழுள்ள மொை்ைங்கறள திைம் ட பசயல் டுே்ே, ஈ-த ொல்புக்குகறள வொக்கு 

றமயங்கள் பகொண்டிருக்கின்ைன18. வொக்கு றமயங்கள் மை்றும் ROV தேரே்ல் ேகவல் 

தமலொண்றம அறம ்பு (EIMS) ஆகியவை்றுக்கு இறடயில்  ொதுகொ ் ொன மின்னணு 

ேகவல் பேொடரப்ுகறள உறுதி ் டுேே் ்  யன் டுே்ே ் டும் மின்னணு வன்ப ொருள் 

மை்றும் பமன்ப ொருளின் கலறவதய ஈ-த ொல்புக் என ் டுகிைது. ROV EIMS பின்னர ்

                                                           
16 தேர்ேல் குறியடீு §4005 

17 தேர்ேல் குறியடீு, பிரிவு 12, அத்ேியாயம் 4 இன் ெட்டப்பகுேி 1 
18 தேர்ேல் குறியடீு §2183 



VoteCal வழியொக மொநில பசயலொளர ்அலுவலகே்திை்கு ேகவல்கறளே் பேரிவிக்கிைது. 

VoteCal என் து றமய ் டுே்ே ் ட்ட மொநிலம் ேழுவிய வொக்கொளர ் திவு 

ேரவுே்ேளமொகும் இது கவுண்ட்டி தேரே்ல் தமலொண்றம அறம ்புகள் மை்றும் பிை 

மொநில அறம ்புகளொன திருே்ேங்கள் மை்றும் மறுவொழ்வுே் துறை, ப ொது சுகொேொரே் 

துறை மை்றும் தமொட்டொர ்வொகனே ்துறை த ொன்ைவை்றுடன் தசரந்்து பசயலொை்றி 

மை்றும் ேகவல்கறள ்  ரிமொறிக்பகொள்கிைது. இந்ே புதிய VCA பேொழில்நுட் ம் 

மடிக்கணினி அல்லது தட ்பலட்டில் பசயல் டுகின்ைன, ஆனொல் இது 

“கடினமொக்க ் டுகின்ைன”; அேொவது ROV மூலம் அங்கீகரிக்க ் ட்ட ஈ-த ொல்புக் 

பமன்ப ொருள் மடட்ுதம சொேனே்தில் இயங்கும். 

ஈ-த ொல்புக்குகளில்  திவு பசய்ய ் ட்ட வொக்கொளரக்ளின் மின்னணு  ட்டியல் 

(தரொஸ்டர ்அட்டவறண) உள்ளது, அவை்றை வொக்கு றமயங்களில் பகொண்டு பசன்று 

 யன் டுே்ேலொம். தரொஸ்டர ்அட்டவறண என் து தேரே்லில் வொக்களிக்க ேகுதியொன 

அறனே்து  திவு பசய்ய ் ட்ட வொக்கொளரக்ளின் அதிகொர ்பூரவ்  ட்டியலொகும். இது 

வொக்கொளரின் வொக்குசச்ீடற்ட ் ப றும் ேகுதிறய சரி ொரக்்கவும் மை்றும் 

வொக்கொளரக்ளின் வரலொை்றை நிகழ்தநரே்தில் றக ் ை்றி இரடற்ட வொக்களி ்ற ே் 

ேடுக்கவும் முேன்றமயொக ்  யன் டுே்ே ் டுகிைது. 

புதிய VCA மொதிரியின் கீழ், ஈ-த ொல்புக்குகள்  ொதுகொ ் ொன பூட்ட ் ட்ட நீர ்்புகொே 

முறையில்  ரொமரிக்க ் ட்டு, மை்றும் இரண்டொவேொக  ொதுகொ ் ொன பூட்டிய 

கூண்டுக்குள் கடுறமயொன பூட்டொல் பூட்ட ் டும் மை்றும் அேன் சொவியின் அணுகல் 

தினசரி தசமி ்பிை்கொக ஒதுக்க ் ட்ட  ணியொளரக்ளுக்கு மட்டுதம வழங்க ் டும். 

இயக்க தநரங்களில், இந்ே அலகுகளில் தசமிக்க ் ட்ட ேரவு பேொடரந்்து 

புது ்பிக்க ் டும்.  ொதுகொ ் ொன கிளவுடு தசறவயகே்துடன்  ொதுகொ ் ொன 

இறண ்ற  ்  யன் டுே்தி அங்கீகரிக்க ் ட்ட  யனரக்றள மட்டுதம உள்நுறழய 

அனுமதிக்கும்  யனர ்அணுகலுடன் ஈ-த ொல்புக்குகள் நிரலொக்க ் ட்டுள்ளன. இந்ே 

கிளவுடு தசறவயகம் வொக்கொளர ்ேரவிை்கொன எந்ேபவொரு புது ்பிே்ேல்கறளயும் 

அனு ்புவேை்கொக, ேரவுே்ேளே்றேயும் மை்றும் ROV இன் தேரே்ல் ேகவல் தமலொண்றம 

அறம ்புடன் உள்ள இறண ்ற யும்  ரொமரிக்கிைது. ஈ-த ொல்புக்குகளில் உள்ள 

வொக்கொளர ்ேரவின்  ொதுகொ ்பு குறிே்ே கூடுேல் ேகவல்கறள வாக்களிப்பு பாதுகாப்பு 

பிரிவில் பகுதி 2: வாக்காளர் கல்வி மை்றும் அவுட்ரீச ்திட்டே்தில் கொணலொம். 

ப யர,் முகவரி, பிைந்ே தேதி, விரு ் மொன பமொழி, கட்சி விரு ் ம், பேொகுதி மை்றும் 

அஞ்சல்-மூலம் வொக்களி ்பு நிறல உள்ளிட்ட வொக்கொளர ் திவு ேரறவ சரி ொரக்்க ஈ-

த ொல்புக்குகள்  யன் டுே்ே ் டலொம். தமலும், ஈ-த ொல்புக்குகள் பின்வரும் 

வொக்கொளர ்ேகவல்கறள ஒருத ொதும் தசமிக்கொது: ஓடட்ுநர ்உரிம எண் அல்லது சமூக 

 ொதுகொ ்பு எண்றண ்  ை்றிய ஏேொவது குறி ்பு. ஈ-த ொல்புக்குகள் நிகழ்தநர தேடல் 

மை்றும் வொக்கொளர ்நிறல ேகவல்கறள வழங்குவேன் மூலம்; முக்கியமொக, 

வொக்கொளரக்ளுக்கும் மை்றும் ROV தேரே்ல் அதிகொரிகளுக்கும் சிைந்ே வொக்களிக்கும் 

அனு வே்றே வழங்குகின்ைன. 

அவுட்ரசீ ்

சபாது ஆதலாசறனகள் 



California தேரே்ல் குறியீட்டின்  டி, தேரே்ல் நிரவ்ொகே் திடட் பசயல்முறையில் 

அறனவறரயும் உட் டுே்தும் முயை்சியில் EAP க்கு பசய்யும் ஒவ்பவொரு 

புது ்பி ்பிை்கும் ப ொதுமக்களிடமிருந்து ROV பேொடரந்்து ேகவல்கறள நொடுவொர.் 

தேரே்ல் குறியீட்டிை்கு ஏை் , ஒவ்பவொரு நொன்கு வருடங்களுக்கும், EAP ஐ திருே்துவறேக் 

கருே்தில் பகொண்டு ROV ப ொதுக் கூட்டங்கறள நடே்துவொர.் 

 

EAP கூட்டங்களில், இலக்கொக உள்ள ேறல ்புகள் பின்வருமொறு: 

• சொே்தியமொன வொக்கு றமய இடங்கள் 

• சொே்தியமொன வொக்குசச்ீடற்ட த ொடக்கூடிய இடங்கள் 

•  ல்தவறு பமொழி அணுகல் தேறவகள் 

•  ல்தவறு வொக்கொளர ்அணுகல் தேறவகள் 

• ஊடகங்கள் மை்றும் நிகழ்வுகள் மூலம் சமூக அவுட்ரீச ்பேொடர ்ொன 

 ரிந்துறரகள் 

 

சபாது அறிவிப்புகள் 

இரண்டு தநரடி அஞ்சல்கள் மூலம், அறனே்து வொக்கொளரக்ளும் அஞ்சல்-மூலம் 

வொக்களிக்கும் வொக்குசச்ீட்றட ் ப றுவொரக்ள் என்று ப ொதுமக்களுக்கு 

அறிவிக்க ் டும். அறனவருக்குதம அஞ்சல்-மூலம் அனு ்பும் வொக்குச ்சீட்டு முறையில் 

தேரே்ல் நடே்ே ் டும் என் றேயும், வொக்கொளரக்ள் ேங்களது வொக்குசச்ீட்றட பின்வரும் 

மூன்று வழிகளில் ஒன்றில் வொக்களிக்கலொம் என் றேயும் அறிவி ்புகள் பேரிவிக்கும்: 

அஞ்சல் மூலம் (அஞ்சல் கட்டணம் பசலுே்ே ் ட்டு), கவுண்ட்டியில் உள்ள எந்ே 

வொக்குசச்ீட்றட த ொடும் இடே்திலும், அல்லது எந்ே வொக்கு றமயே்திலும். வொக்கு 

றமயங்கள் மை்றும் வொக்குசச்ீட்டு டிரொ ்  ொக்ஸ் இடங்கள் திைந்திருக்கும் தேதிகள், 

இடங்கள் மை்றும் மணிதநரங்கறள வொக்கொளரக்ள் அணுகக்கூடிய இறண ்பும், 

அணுகக்கூடிய வடிவே்தில் அஞ்சல்-மூலம் வொக்களிக்கும் வொக்குசச்ீட்றடக் 

தகொருவேை்கொன கொலக்பகடுவும் இந்ே அறிவி ்புகளில் பேரிவிக்க ் டும், மை்றும் அது 

ஆங்கிலம் ேவிர வழங்க ் டும் எட்டு பமொழிகளில் ஒன்றிலும் வழங்க ் டும். தநரடி 

அஞ்சல்களில் வழங்க ் ட்ட கூடுேல் ேகவல்களில் பின்வருவன அடங்கும்: முக்கிய 

வொக்கு றமய ேகவல் மை்றும் கவுண்ட்டி மை்றும் மொநில வொக்கொளர ்ேகவல் வழிகொட்டி 

விவரங்கள். இந்ே அறிவி ்புகள் வொக்கொளரக்ளுக்கு ROV வறலே்ேளம், பேொறலத சி 

எண்கள் மை்றும் உேவி தகொருவேை்கொன கட்டணமில்லொ ஹொட்றலன் (866) 430-VOTE 

ஆகியவை்றின் இறண ்ற யும் வழங்கும்.  

தநரடி அஞ்சல்களின் முேல் பேொகு ்பு தேரே்லுக்கு சுமொர ்90 நொட்களுக்கு முன்னர ்

அனு ்  ் டும், அடுே்ே பேொகு ்பு தேரே்லுக்கு சுமொர ்29 நொட்களுக்கு முன்னர ்

அனு ்  ் டும். VCA பேொடர ்ொன அறனே்து ப ொது அறிவி ்புகளும் ேகவல்களும் ROV 

வறலே்ேளே்தில் அணுகக்கூடிய வடிவே்தில் பவளியிட ் டும். 

சமாழி அணுகல் மை்றும் வாக்களிப்பு அணுகல் ஆதலாசறனக் 

கமிட்டிகள் 
உள் பசயல்முறை தமம் ொடு,  ங்குேொரர ்மை்றும் ப ொது உள்ளடீு ஆகியவை்றின் 

ஒருங்கிறணந்ே பசயல்முறை மை்றும் வொக்கொளர ்தேரவ்ுச ்சட்டே்றே (VCA) 

ஏை்றுக்பகொண்ட கவுண்ட்டிகளிடம் இருந்து வந்ே கருே்துக்களின் அடி ் றடயில், Santa 



Clara கவுண்ட்டி வொக்கொளர ் திவொளர ்(ROV) இரண்டு ஆதலொசறனக் கமிட்டிகறள 

அறமே்துள்ளொர.் முேல் கமிட்டி பமொழி அணுகல் ஆதலொசறனக் கமிட்டி (LAAC) ஆகும், 

இது ஆங்கிலே்றேே் ேவிர தவறு பமொழிறய பிரேொனமொக த சும் வொக்கொளரக்ளிடம் 

இருந்து, வொக்கு றமய மொதிரி மூலம் சிை ் ொக தசறவ பசய்யக்கூடிய வழிகறள 

 ை்றிய உள்ளீடற்ட முேன்றமயொக தகொரும். இரண்டொவது கமிட்டி வொக்களி ்பு 

அணுகல் ஆதலொசறனக் கமிட்டி (VAAC) ஆகும், இது வொக்கொளரக்ளிடமிருந்து அணுகல் 

கவறலகள், மூே்ே குடிமக்கள் அல்லது மொை்றுே்திைனொளி வொக்கொளரக்ள் 

த ொன்ைவரக்ளிடமிருந்து அவரக்ளின் வொக்களிக்கும் தேறவகள் மை்றும் கவறலகள் 

கவனிக்க ் டுவறே உறுதிபசய்ய தேறவயொன உள்ளடீுகறள தகொரும். 

பநட்பவொரக்்கிங் மை்றும் இலொ  தநொக்கை்ை மை்றும் சமூக அடி ் றடயிலொன 

நிறுவனங்கள் முேல் Santa Clara கவுண்ட்டியில் உள்ள நகரொட்சிகள் வறர  ல்தவறு 

பேொடரப்ுகளின் கூடட்ு முயை்சி மூலம் இந்ே கமிட்டிகளின் உறு ்பினரக்ள் 

நியமிக்க ் டுகிைொரக்ள். அறனே்து LAAC மை்றும் VAAC கூட்டங்களின்  ட்டியல்களும், 

அதேொடு அேனுறடய நிகழ்சச்ி நிரல்கள் மை்றும் நடவடிக்றக குறி ்த டுகளும் ROV 

வறலே்ேளமொன www.sccvote.org/voterschoice இல் பவளியிட ் டட்ு 

 ரொமரிக்க ் டுகின்ைன.  

 

http://www.sccvote.org/voterschoice


பகுதி 2 – வாக்காளர் கல்வி மை்றும் அவுட்ரசீ ்

திட்டம் 
VCA ஐ பசயல் டுேத்ும் எந்ே கவுண்டட்ியும், வொக்கொளர ்கல்வி சட்டம் மை்றும் VCA இன் 

வழிவறககறள ்  ை்றி வொக்கொளரக்ளுக்குே் பேரிவிக்கும் வொக்கொளர ்கல்வி மை்றும் 

அவுட்ரீச ்திட்டே்றேயும் பசயல் டுே்ே தவண்டும் என்று வொக்கொளர ்தேரவ்ுச ்சட்டம் 

(VCA) கட்டொய ் டுே்துகிைது. தமலும் குறி ் ொக, ஆங்கிலே்றேே் ேவிர தவறு ஒரு 

பமொழிறய பிரேொனமொக த சும் வொக்கொளரக்ளுக்கும், மொை்றுே்திைனொளி 

வொக்கொளரக்ளுக்கும் கிறடக்கக்கூடிய தசறவகறள ்  ை்றி சமூகங்களுக்கு 

அறிவுறுே்துவறே இலக்கொக றவேத்ு பசயல் ட தவண்டுபமன்றும் சட்டே்தில் 

கட்டொயமொக்க ் டட்ுள்ளது. 

Santa Clara-இன் கவுண்ட்டி வொக்கொளர ் திவொளரிடம் (ROV) ஏை்கனதவ ஒரு அவுட்ரீச ்

குழு மை்றும் திட்டம் உள்ளது, தமலும் சமூக இரு ்ற  ்  ரொமரி ் ேை்கும், வொக்கொளர ்

 திவு தசறவகள் மை்றும் ப ொது வொக்கொளர ்கல்விறய வழங்குவேை்கும் ஆண்டு 

முழுவதும் அவரக்ள்  ல நிகழ்வுகளில் கலந்துக்பகொள்கின்ைனர.் EAP-யின் இந்ே 

வொக்கொளர ்கல்வி மை்றும் அவுட்ரீச ்பிரிவு, VCA  ை்றி ப ொதுமக்களுக்கு 

அறிவுறுே்துவேை்கொக, ROV இன் ேை்த ொறேய அவுட்ரீச ்முறைகறள எவ்வொறு 

 யன் டுே்ேதவண்டும் மை்றும் சமூகங்கறள பசன்ைறடய அவை்றை புதிய 

வழிகளுடன் எவ்வொறு இறணக்கதவண்டும் என் றேக் தகொடிடட்ுக் கொடட்ுகிைது. 

சமூக கூட்டொண்றமகறள அதிகரிேே்ல், குடிறம ஈடு ொடட்ு வொய் ்புகறள 

விரிவு டுே்துேல் மை்றும் வொக்கொளர ்றமய மொதிரி மூலம் வொக்கொளர ்அனு வே்றே 

தமம் டுே்துேல் ஆகிய குறிக்தகொள்களுடன் அவுட்ரீச ்நடவடிக்றககள் 

வடிவறமக்க ் டும். 

பிரிவு 1: வாக்காளர் சோடர்பு – சபாதுவானறவ 

கடந்ே கொலங்களில் ROV கலந்துபகொண்டு நடே்திய நிகழ்வுகளுடன் கூடுேலொக, 

முடிந்ேவறர மொவட்டே்தின் புள்ளிவிவரங்கறள உள்ளடக்கும் வறகயில் வொக்கொளர ்

கல்வி மை்றும் அவுட்ரீச ்திட்டமிட ் டட்ுள்ளது. வரலொை்று ரீதியொக குறைந்ே 

மக்கள்பேொறக பகொண்ட சமூகங்கறள பசன்ைறடவேை்கொன திட்டங்கள் உள்ளன. 

மூே்ே குடிமக்கள் சமூகங்கள், இன/பமொழி சமூகங்கள், இறளஞர ்சமூகங்கள், 

மொணவர ்சமூகங்கள், குறைந்ே தசறவகள் உள்ள சமூகங்கள் மை்றும் அண்றட 

குழுக்கள் ஆகிய சில சமூகங்கறள ROV பேொடரப்ு பகொண்டு தசரக்்க 

திட்டமிடட்ுள்ளொர.் 100 க்கும் தமை் டட் சமூக அடி ் றடயிலொன நிறுவனங்கள் 

(CBOக்கள்) ேங்கள் சமூகங்களுக்கு வழங்கும்  ணிகள்  ை்றியும், ROV இன் அவுட்ரீச ்

குழு அதில் எவ்வொறு  ங்தகை்கலொம் என் றே ்  ை்றி அறியவும் ROV திட்டமிடட்ுள்ளது. 

பவை்றிகரமொன வொக்கொளர ்கல்விே் திட்டே்றே உறுதி பசய்வேை்கொக CBOக்கள் 

மை்றும் அறனேத்ு சமூகங்களுடனும் இறணந்து பசயல் டுவதே இேன் குறிக்தகொள். 

ஊடகே்தின் பயன்பாடு 

வொக்கு றமய மொதிரி, அஞ்சல்-மூலம் வொக்களி ்பு பசயல்முறை, முன்னேொக 

வொக்களி ் ேை்கொன விரு ் ங்கள் மை்றும் இலக்கு நிரண்யிக்க ் ட்ட ஊடக 

பிரசச்ொரே்தில் வொக்கு றமயேத்ில்  ணியொை்றுவேை்கொன வொய் ்புகள்  ை்றிய 

ேகவல்கறள ROV வழங்குவொர.் ஊடக நிறலய வொய் ்புகளில் பின்வருவன அடங்கும், 

ஆனொல் அவை்றுடன் மடட்ும் மடட்ு ் டுேே் ் டொது: 



1. உள்ளூர ்பேொறலக்கொட்சி மை்றும் சமூக தகபிள் நிறலயங்கள் 
a. Comcast 
b. Univision 
c. Telemundo 
d. Namaste TV 
e. Crossing TV 

2. பசய்திே்ேொள்கள் (பிரொந்திய மை்றும் சமூகம்) 

a. The Mercury News 
b. Metro 
c. Morgan Hill Times 
d. Gilroy Dispatch 
e. El Observador 
f. Epoch Times 
g. India West 
h. Korea Times 
i. Nichi Bei Weekly 

j. Philippine News 

k. San Jose State Spartan Daily 
l. Santa Clara University Newspaper 
m. Stanford Daily 
n. Viet Nam Daily 
o. World Journal 
p. N & R 
q. China Press 
r. JWeekly 
s. Spotlight 
t. Bayspo Magazine 
u. Daily Post 
v. India Current 

3. வொபனொலி 

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

4. ROV மை்றும் கவுண்ட்டிக்கொக சமூக ஊடகங்கள் மை்றும் வறலே்ேளங்களின் 

 யன் ொடு 
a. ROV Facebook  க்கம்: https://www.facebook.com/sccvote 
b. கவுண்ட்டி Facebook  க்கம்: https://www.facebook.com/county.of.santa.clara 
c. ROV Twitter: https://twitter.com/sccvote 

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

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

f. Nextdoor  யன் ொடு: (Santa Clara கவுண்ட்டியின் ேகவல்பேொடரப்ு மை்றும் 

ஊடகே்றே தேடவும்) 

g. கவுண்ட்டி பசய்திமடல் சந்ேொ  ட்டியல்கள் 

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

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


6.  ள்ளேே்ொக்கு த ொக்குவரே்து ஆறணய த ருந்துகளில் ப ொதுமக்கள் பசல்லும் 

வழிகளில் பசய்தி  ர ்புேல் 

7. சமூக கூட்டொண்றமகள், மொை்றுேத்ிைனொளிகளுக்கொன வக்கீல் அறம ்புகள், 

தேரந்்பேடுக்க ் ட்ட அதிகொரிகள், சிை ்பு மொவட்டங்கள்,  ள்ளி மொவடட்ங்கள், 

சமூகம் சொரந்்ே நிறுவனங்கள் மை்றும் நொடு முழுவதும் உள்ள நம்பிக்றக-சொரந்்ே 

அறம ்புகள் த ொன்ை குழுக்களுடன் ப ொருடக்ளின்  கிரவ்ு 

8. கிறடக்கக்கூடிய விை் றன நிறலயங்களில் பசய்ய ் டும் விளம் ர 

பிரசச்ொரே்திை்கு ஆேரவொக மை்றும் கூடுேலொக ப ொது தசறவ அறிவி ்புகள் 

(PSAக்கள்)  யன் டுே்ே ் டும். இந்ே PSA க்கள் VCA  ை்றிய ப ொதுவொன 

ேகவல்கள், VCA  ை்றிய பமொழி-குறி ்பிட்ட ேகவல்கள் மை்றும் கட்டணமில்லொ 

பமொழி உேவி ஹொடற்லன் மை்றும் வொக்கு றமயங்களில் உள்ள அணுகல் 

விரு ் ங்கள் மை்றும் பேொறலநிறலயிலிருந்து அணுகக்கூடிய அஞ்சல்-மூலம் 

வொக்களி ்பு ஆகிய ேறல ்புகறள  ை்றி  ர ்பும். 

 

வரவிருக்கும் ஒவ்பவொரு தேரே்றலயும் வொக்கொளரக்ளுக்கு பேரிவிக்க, அணுகக்கூடிய 

வடிவங்களில்  ரவலொக விநிதயொகிக்க ் டும் ஆடிதயொ மை்றும் கொட்சி 

ஊடகங்கறளயும் ROV  யன் டுே்துவொர.் கொது தகளொேவரக்ள் அல்லது தகடக் 

முடியொேவரக்ள் மை்றும்  ொரற்வயை்ைவரக்ள் அல்லது  ொரற்வக் குறை ொடுள்ளவரக்ள் 

த ொன்ை, குறை ொடுகள் உள்ள வொக்கொளரக்ள் உட் ட அறனே்து கவுண்ட்டி 

வொக்கொளரக்றளயும் பசன்ைறடவதே இேன் குறிக்தகொள். 

 

சமூக இருப்பு திட்டம் மை்றும் வாக்காளர் கல்வி சபாருடக்ள் 

ROV ப ொதுவொக ஆண்டு முழுவதும் நடக்கும் நூை்றுக்கணக்கொன சமூக நிகழ்வுகளில் 

 ங்தகை்கிைொரக்ள் தமலும் வரவிருக்கும் மொை்ைங்கறள ேங்கள் சமூகங்களுக்கு 

எவ்வொறு சிைந்ே முறையில் பேரிவி ் து மை்றும் வொக்கொளர ் ங்களி ்ற  

அதிகரி ் து என் வை்றை குறிே்து CBOக்களுடன் இறணந்து தீவிரமொக 

பசயல் டுகிைொரக்ள். வொக்கொளர ்கல்விறய எளிேொக்க அறிவுறுே்ேல் ப ொருடக்ள் 

மை்றும் ஊழியரக்ள் கிறடக்கும் டி பசய்ய ் டுகிைது. சமூக அவுட்ரீச ்திடட்ம்  ை்றிய 

கூடுேல் விவரங்கறள பிை்தசரக்்றக B இல் கொணலொம்.  

தநரடி அஞ்சல்கள் 

வரவிருக்கும் தேரே்றல  ை்றி வொக்கொளரக்ளுக்கு பேரிவிக்கவும் மை்றும் 

கட்டணமில்லொ வொக்கொளர ்உேவி ஹொடற்லனொன (866) 430-VOTE ஐ ஊக்குவிக்கவும், 

Santa Clara கவுண்ட்டியில்  திவு பசய்ய ் ட்ட ஒவ்பவொரு வொக்கொளறரயும் ROV 

இரண்டு (2) ேனி அஞ்சல்கள் மூலம் பேொடரப்ுபகொள்வொர.் புதிய தேரே்ல் மொதிரி, 

வரவிருக்கும் தேரே்ல், இந்ே மொை்ைங்கறள ்  ை்றிய கூடுேல் ேகவல்கள் எங்தக 

கிறடக்கும் மை்றும் வொக்கு றமயங்கள் மை்றும் வொக்குசச்ீடட்ு டிரொ ்  ொக்ஸ் இடங்கள் 

திைந்திருக்கும் தேதிகள், இடங்கள் மை்றும் மணிதநரங்கறள  ை்றிய ேகவல், மை்றும் 

அணுக தவண்டிய இறண ்ற   ை்றி வொக்கொளரக்ளுக்கு பேரிவிக்கும் ேகவல்கறள 

இந்ே அஞ்சல்கள் வழங்கும். ஒவ்பவொரு அஞ்சலும் வொக்கொளரக்ளின் பமொழி 

விரு ் ே்றே ் ப ொறுே்து 13 பமொழிகள் வறர பமொழிப யரக்்க ் டும், அறவ 

ஆங்கிலம் ேவிர தவறு பமொழி விரு ் ே்றேே் தேரந்்பேடுே்ே  திவு பசய்ய ் ட்ட 

வொக்கொளரக்ளுக்கு விநிதயொகிக்க ் டும். 
 



ROV வறலே்ேளே்தில் வாக்காளர ்கல்வி வளங்கள் 

வொக்கொளர ்தேரவ்ுச ்சட்ட ேகவல் உட ்ட அறனே்து ROV இன் அவுட்ரீச ்வொக்கொளர ்

கல்வி ் ப ொருடக்ளும் ROV இன் வறலே்ேளே்தில் மின்னணு வடிவே்தில் கிறடக்கிைது. 

ROV இறணயேளம் பின்வரும் ேகவல்கறளக் பகொண்டிருக்கும்: 

• VCA  ை்றிய ப ொதுவொன ேகவல்கள் 

• வொக்கு றமயம் மை்றும் வொக்குசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொக்ஸ் இடங்கள் மை்றும்  ணி 

தநரங்கள் 

• ROV இன் கடட்ணமில்லொ வொக்கொளர ்உேவி ஹொடற்லன் 

• EAP ஆவணம் 

• VCA விளம் ர ப ொருடக்ள் 

• VCA கல்வி வீடிதயொக்கள் மை்றும் விளக்கக்கொட்சிகள் 

• அவுட்ரீச ்மை்றும் கருே்ேரங்கு அட்டவறணகள் 

• ஒவ்பவொரு வொக்கு றமயே்திலும் தநரில் ேனி ் ட்ட பமொழி உேவி கிறடக்கும் 

 
பிரிவு 2: வாக்காளர் சோடர்பு – சமாழி சிறுபான்றம 

சமூகங்கள் 

ஆங்கிலே்றேே் ேவிர தவறு பமொழிறய பிரேொனமொக த சும் வொக்கொளரக்ளுக்கொக 

வொக்கு றமய மொதிரி சிை ் ொக தசறவ பசய்யும் வழிகறள  ை்றிய உள்ளறீட 

சிறு ொன்றம பமொழி சமூகங்களிடமிருந்து ப ை, வொக்கொளர ் திவொளர ்(ROV) ஒரு 

பமொழி அணுகல் ஆதலொசறனக் கமிட்டிறய (LAAC) நிறுவினொர.் இந்ே கமிட்டி வொக்கு 

றமய இடங்கள் த ொன்ை  ல்தவறு அம்சங்கள் குறிே்தும், வழங்க ் டும் அல்லது 

வழங்க ் ட தவண்டிய அம்சங்கள் மை்றும் தசறவகள் குறிே்தும் கருே்துக்கறள 

வழங்குகிைது. சமூகே்திலிருந்து ேகவல்கறள ் ப ை இந்ேக் குழு வழக்கமொக 

கூடுகிைது. 

 

சமாழி சிறுபான்றம சமூகங்கறள அறடயாளம் காணுேல் 

Santa Clara கவுண்டட்ியில்  திவு பசய்ய ் ட்ட வொக்கொளரக்ளின் விரு ் மொன பமொழி 

தகொரிக்றககளின் அடி ் றடயில் பமொழி சிறு ொன்றம சமூகங்கறள அறடயொளம் 

கொண முடியும் இந்ே ேகவறல ்  யன் டுே்தி, மக்கள் பேொறக கணக்பகடு ்பு 

ேகவல்கள் மை்றும் ப ொதுவில் கிறடக்கக்கூடிய பிை புள்ளிவிவரே் ேகவல்களுடன் 

இறணந்து, பமொழி ஆதிக்கம் அதிகமுள்ள  குதிகளின் வறர டே்றே ROV 

உருவொக்குகிைொர.் திட்டமிட ் டட் வொக்கொளர ்கல்வி மை்றும் அவுடரீ்சச்ின் ஒரு 

 குதியொக இந்ே இடங்கறள குறிறவ ் ேை்கு அவுட்ரீச ் யன் டுேே் ் டும். 

கலந்துபகொள்ள  யனுள்ளேொக இருக்கும் பிை அணுகுமுறைகள் மை்றும் சமூக 

நிகழ்வுகறள அறடயொளம் கொண ROV  ல்தவறு பமொழி சிறு ொன்றம 

சமூகங்களிடமிருந்து உள்ளடீுகறள தகொருகிைது. 

தசறவ அளிக்கப்பட தவண்டிய சமாழி சிறுபான்றம சமூகங்கள் 

ஆங்கிலம் உட் ட  தினொன்கு (14) பமொழிகளில் ROV தசறவகறள வழங்குகிைொர.் ஐந்து 

பமொழிகள் கூட்டொட்சியில் கட்டொயமொக்க ் டட்ுள்ளன: ஆங்கிலம், சீனம், ஸ் ொனிஷ், 

டகலொக் மை்றும் வியட்நொமிய பமொழி. ஒன் து பமொழிகள் மொநிலே்தில் 

கட்டொயமொக்க ் டட்ுள்ளன: குஜரொே்தி, இந்தி, ஜ ் ொனிய, பகமர,் பகொரிய, தந ொளி, 



 ஞ்சொபி, ேமிழ் மை்றும் பேலுங்கு. அதிகொர ்பூரவ் வொக்குசச்ீடட்ுகள், நி ந்ேறன 

வொக்கொளர ் திவு, ேை்கொலிக வொக்குசச்ீடட்ு உறைகள் மை்றும் வொக்கு றமயே்தின் 

அறடயொளக் குறிகள் ஆகியறவ அறனேத்ு  தினொன்கு பமொழிகளிலும் 

பமொழிப யரக்்க ் டும். வொக்குசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொக்ஸ் குறிகள் குஜரொே்தி, தந ொளி, 

 ஞ்சொபி, ேமிழ் மை்றும் பேலுங்கு ஆகிய க டுேலொன ஐந்து பமொழிகளில் 

வழங்க ் டட்ுள்ளது. முன்பு நறடமுறையில் இருந்ே டிதய, கவுண்ட்டி வொக்கொளர ்

ேகவல் வழிகொட்டிகள் (CVIGகள்) கூட்டொட்சியில் கட்டொயமொக்க ் ட்ட பமொழிகளில் 

கிறடக்கும். கூடுேலொக, கொன்தடொனீஸ், ஃ ொரஸ்ி, குஜரொே்தி, தந ொளி, 

த ொரே்்துகீசியம்,  ஞ்சொபி, ரஷ்ய, சிரியொக், ேமிழ், பேலுங்கு மை்றும் ேொயீ த ொன்ை 

கவுண்ட்டிக்குள் த ச ் டும் பிை பமொழிகள் மை்றும் த சச்ுவழக்குகளுக்கு 

உேவுேை்கொக இருபமொழி வொக்கு றமய ஊழியரக்ள் கிறடக்கலொம். குறி ்பிட்ட பமொழி 

சமூகங்கறள கணிே்து மை்றும் இலக்கு றவ ் ேன் மூலம்,  ல்தவறு சமூகங்களில் 

இருபமொழி தேரே்ல் அதிகொரிகளின் வடிவே்தில் ப ொருேே்மொன பமொழி ஆேரறவ 

வழங்குவதே ROV இன் தநொக்கம். வொக்கு றமய ஊழியரக்றள முடிவு பசய்ேவுடன், 

ஒவ்பவொரு வொக்கு றமயே்திலும் கிறடக்கும் ேனி ் ட்ட பமொழி உேவி குறிே்ே 

ேகவல்கறள ROV இறணயேளே்தில் பவளியிடுவொர.் 

சமாழி சிறுபான்றம சமூகங்களுக்கான வாக்காளர் கல்வி கருே்ேரங்கு 

முன்னர ்குறி ்பிட்ட  தினொன்கு (14) பமொழிகளில் இருபமொழி வொக்கொளர ்கல்வி 

கருே்ேரங்குறள ROV ஏை் ொடு பசய்வொர.் இந்ே கருே்ேரங்குகள் Santa Clara 

கவுண்ட்டியில் உள்ள பமொழி சமூகங்களுக்கு வொக்கு றமயம் மொதிரி பசயல்முறை 

 ை்றிய ேகவல்கறள ் ப றுவேை்கொன வொய் ்ற  வழங்கும், கூடுேலொக ஒவ்பவொரு 

குறி ்பிட்ட பமொழியிலும் கிறடக்கும் ப ொருடக்ள் மை்றும் உேவிறய  ை்றியும் 

பேரிவிக்கும். கருேே்ரங்கு நறடப றும் இடங்கள் மை்றும் தேதிகறளே் தேரந்்பேடுக்க 

பமொழி அணுகல் ஆதலொசறனக் கமிட்டி (LAAC) உறு ்பினரக்ளிடமிருந்து கிறடக்கும் 

உள்ளீடற்ட ROV  யன் டுே்துவொர ்தமலும் அறனேத்ு கருே்ேரங்குகளிலும் 

 ங்தகை் ொளரக்றள ஆேரிக்க குறி ்பிட்ட பமொழி பேரிந்ே பமொழிப யர ்் ொளரக்ள் 

இரு ் ொரக்ள்.  

சமாழி சிறுபான்றம சமூகங்கறள குறிறவக்க ஊடகங்களின் 

பயன்பாடு 

 ல்தவறு பமொழி சிறு ொன்றமயினருக்கு வொக்கு றமய மொதிரி மை்றும் அஞ்சல்-மூலம் 

வொக்களி ்பு  ை்றிய ேகவல்களும் வழங்க ் டும், அேத்ுடன் வொக்கொளர ் திவொளர ்

அலுவலகே்தின் கட்டணமில்லொ ஹொடற்லன் (866) 430-VOTE மை்றும் (408) 299-VOTE இல் 

ப ொது வொக்கொளர ்ேகவல்கள் வழங்க ் டும். கூட்டொட்சியில் கட்டொய ் டுே்ே ் ட்ட 

அறனே்து பமொழிகறளயும் பிரதிநிதிே்துவ ் டுே்தி, ஏரொளமொன பமொழி சொரந்்ே 

ஊடகங்களின் உேவியும்  யன் டுே்ே ் டும். ஊடகங்களில் பின்வருவன அடங்கும், 

ஆனொல் அவை்றுடன் மடட்ும் மடட்ு ் டுே்ே ் டொது: 

 

1. உள்ளூர ்பேொறலக்கொட்சி மை்றும் சமூக தகபிள் நிறலயங்கள் 

a. Univision (ஸ் ொனிஷ்) 

b. Epoch Times (சீனம்) 

c. Telemundo (ஸ் ொனிஷ்) 

d. Namaste (இந்தி) 

e. Crossing TV (ஆங்கிலம் + கூடுேலொக எல்லொ 8 பமொழிகளும் ) 

2. பசய்திே்ேொள்கள் (பிரொந்திய மை்றும் சமூகம்) 

a. El Observador (ஸ் ொனிஷ்) 



b. Epoch Times (சீனம்) 

c. India West (English) 

d. Korea Times (பகொரிய) 

e. Nichi Bei Weekly (ஜ ் ொனிய) 

f. Philippine News (டகலொக்) 

g. Viet Nam Daily (வியட்நொமிய) 

h. World Journal (சீன) 

i. N & R (English) 

j. China Press (சீன) 
k. JWeekly (ஜ ் ொனிய) 
l. Spotlight (English) 

m. Bayspo Magazine (ஜ ் ொனிய) 

n. Daily Post (English) 

o. India Currents (இந்தி) 

3. வொபனொலி 

a. Univision (ஸ் ொனிஷ்) 

b. Celina Rodriquez (ஸ் ொனிஷ்) 

c. Sound of Hope (சீன) 

d. Sing Tao (சீன) 

e. Vien Thao (வியட்நொமிய) 

f. China Press (சீன) 

g. Radio Zindagi (இந்தி) 

h. பகொரியன் அபமரிக்கன் தரடிதயொ 

4. சமூக ஊடகங்கள் மை்றும் துறையின் வறலே்ேளம் 

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

b. கவுண்ட்டி Facebook  க்கம்: https://www.facebook.com/county.of.santa.clara 

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

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

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

f. Nextdoor  யன் ொடு: (Santa Clara கவுண்ட்டியின் ேகவல்பேொடரப்ு மை்றும் 

ஊடகே்றே தேடவும்) 

g. கவுண்ட்டி பசய்திமடல் சந்ேொ  ட்டியல்கள் 

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

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

5. பமொழி சிறு ொன்றம சமூக பசய்திமடல்கள் 

6. சிறு ொன்றம பமொழி சமூகங்களில் உள்ள வொக்கொளரக்ளுக்கு வரவிருக்கும் 

தேரே்ல் மை்றும் கட்டணமில்லொ உேவி ஹொடற்லன்  ை்றி பேரிவிக்க ப ொது 

தசறவ அறிவி ்புகள் (PSAகள்)  யன் டுே்ே ் டும். PSAக்கள் அறனே்து 

கூட்டொட்சி மை்றும் மொநில கட்டொயமொக்க ் ட்ட பமொழிகளிலும் 

பமொழி ்ப யரக்்க ் டும் மை்றும் சிறு ொன்றம பமொழி பேொறலக்கொட்சி, 

வொபனொலி, பசய்திே்ேொள்கள் மை்றும் ஆன்றலன் ஆேொரங்கள் மூலம் 

விநிதயொகிக்க ் டும். 

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/


தேரே்ல் அதிகாரிகள் 

வொக்கு றமய ஊழியரக்ளின் கூட்டறமறவ தீரம்ொனிக்க, ROV தேரே்ல் அதிகொரிகறள 

நியமி ் ொரக்ள் (தேரே்ல் குறியீட்டில் தேரே்ல் வொரியங்கள் என குறி ்பிட ் டுகிைது)19 

வொக்கு றமயே்தின் அளவு மை்றும் தேரே்ல் தேதிக்கு அருகொறமயின் அடி ் றடயில் 

வொக்கு றமயங்களுக்கொன ஊழியரக்ள் நியமிக்க ் டுவொரக்ள். ஒவ்பவொரு வொக்கு 

றமயே்திலும் ஆறு (6) முேல்  திறனந்து (15) தேரே்ல் அதிகொரிகறள நியமி ் தே 

திட்டம். தேரே்ல் தேதி பநருங்கும் த ொது அதிக ஊழியரக்ள் ப ரிய வொக்கு 

றமயங்களில்,  ர ர ் ொன தநரங்களிலும் நொட்களிலும் ஈடு டுே்ே ் டுவொரக்ள். 

தேரே்ல் தேதிக்கு 10 நொட்கள் முன்பு துவங்கி தேரே்ல் தேதிக்கு முன்பு 4 நொட்கள் வறர 

வொக்கு றமயங்களில் குறைந்ே டச்ம் 6 ஊழியரக்ள் இரு ் ொரக்ள். தேரே்ல் தேதிக்கு 3 

நொட்கள் முன்பு துவங்கி தேரே்ல் தேதிக்கு 1 நொள் முன்பு வறர வொக்கு றமயங்களில் 

தேறவக்தகை்  8 முேல் 15 ஊழியரக்ள் இரு ் ொரக்ள்.  

ஒரு பமொழிக்கு குறைந்ே டச்ம் ஒரு தேரே்ல் அதிகொரி இருக்க தவண்டும், அல்லது 

குறைந்ே டச்ம், அந்ே வொக்கு றமயம் உள்ள  குதியில் த ச ் டும் மிக ப ொதுவொன 

பமொழிகளுக்கு ஒரு தேரே்ல் அதிகொரி இருக்க தவண்டும் என்ை திட்டமும் உள்ளது, 

வொக்கொளரக்றள பசயல் டுே்துவேை்குே் தேறவயொன திைன்கறள அதிகரிக்க, 

முடிந்ேவறர,  ல்தவறு சமூகங்கறளச ்தசரந்்ே வொக்கு றமய ஊழியரக்றள ROV 

 ணியமரே்்துவொர,் அதே தநரே்தில் வொக்கொளரக்ளுக்கு பமொழிப யர ்் ொளரொக 

பசயல் டவும் அவரக்ளுக்கு சொன்றிேழ் வழங்க ் டும். முன்னொள் இருபமொழிே் 

தேரே்ல் அதிகொரிகறளே் பேொடரப்ுபகொள்வதேொடு தசரே்த்ு, வழக்கமொன திைந்ே-

ஆட்தசர ்்பு விண்ண ்  பசயல்முறை மூலம் ஆட்தசர ்்பு பேொடங்கும். 

பிரிவு 3: வாக்காளர் சோடர்பு - மாை்றுே்திைனாளிகளாக 

உள்ள வாக்காளரக்ள் 

புதிய தேரே்ல் மொதிரி அவரக்ளுக்கு சிைந்ே தசறவறய வழங்கக்கூடிய வழிகளில், 

மூே்ே குடிமக்கள் அல்லது மொை்றுே்திைனொளிகளொக உள்ள வொக்கொளரக்ள் த ொன்ை 

அணுகல் கவறலகள் உள்ள வொக்கொளரக்ளிடமிருந்து உள்ளீடற்ட ் ப ை வொக்கொளர ்

 திவொளர ்(ROV) ஒரு வொக்களி ்பு அணுகல் ஆதலொசறனக் கமிட்டிறய (VAAC) 

நிறுவினொர.் இந்ே கமிட்டி வொக்கு றமய இடங்கள் த ொன்ை  ல்தவறு அம்சங்கள் 

குறிே்தும், வழங்க ் டும் அல்லது வழங்க ் ட தவண்டிய அம்சங்கள் மை்றும் 

தசறவகள் குறிே்தும் கருே்துக்கறள வழங்கும். இந்ேக் குழு சமூகே்தின் உள்ளீடற்ட 

தகடக்ும் ஒரு வழிமுறையொக அமலில் இருக்கும் மை்றும் சமூகேத்ுடன் இறணந்து 

தவறல பசய்யும். சமூகே்திலிருந்து ேகவல்கறள ் ப ை இந்ேக் குழு வழக்கமொக 

கூடுகிைது.  

மாை்றுே்திைனாளிகளாக உள்ள வாக்காளரக்ளின் தேறவகறள 

அறடயாளம் காண பயன்படுே்ேப்படும் முறைகள் 

மொை்றுே்திைனொளிகளொக உள்ள வொக்கொளரக்ளின் தேறவகள் தீரக்்க ் டும் விேங்கறள 

ROV பேொடரந்்து தமம் டுே்தி வருகிைது. அவ்வொறு பசய்ய, நொன்கு (4) முேன்றம 

ஆேொரங்களில் இருந்து மொை்றுே்திைனொளிகளொக உள்ள வொக்கொளரக்ள் பேொடர ்ொன 

 ரிந்துறரகறள ROV  கு ் ொய்வு பசய்கிைது: (1) மொை்றுே்திைனொளிகளொக உள்ள 
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குடிமக்கள், (2) மொை்றுே்திைனொளிகளொக உள்ள வொக்கொளரக்ளுக்கு ஆேரவொன 

தசறவகறள வழங்கும் CBOக்கள், (3) VCA ஐ பசயல் டுே்தும் பிை கவுண்ட்டிகள், மை்றும் 

(4) மொநில பசயலொளர ்அலுவலகம். வொக்களி ்பு நடே்ே ் டும் விேே்தில் VCA முை்றிலும் 

புதிய அே்தியொயமொக மொறுவேொல், மொை்றுே்திைனொளிகளொக உள்ள வொக்கொளரக்ளுடன் 

(மை்றும் அவரக்ளுக்கு ஆேரவளிக்கும் CBOக்களுடன்) உைவுகறள வளர ்் தில் ஒரு 

புதிய கட்டே்றேே் பேொடங்க ROV இந்ே வொய் ்ற யும்  யன் டுே்துகிைது. 

 

மொை்றுே்திைனொளி உரிறமகள் California மை்றும் Silicon Valley Independent Living Center 

ஆகியறவ மொை்றுே்திைனொளிகளொக உள்ள வொக்கொளரக்ளின் தேறவகள் குறிே்து 

தநரடியொக ROV ஐ அணுகிய இரண்டு அறம ்புகளொகும். அந்ே ஆரம்  

ஈடு ொட்டிலிருந்தே, ROV பேொடரந்்து பின்வரும் நிறுவனங்களுடன் உைவுகறள வளரே்த்ு 

வருகிைது:  

•  ொரற்வயை்தைொர ்மை்றும்  ொரற்வ குறை ொடுள்ளவரக்ளுக்கொன Vista Center 

• வளரச்ச்ி குறை ொடுகள் குறிேே் மொநில கவுன்சில் - மேத்ிய கடை்கறர அலுவலகம் 

• Handicapables 

• Santa Clara Valley  ொரற்வயை்ைவர ்றமயம் 

• San Andreas பிரொந்திய றமயம் 

இந்ே புதிய கட்டம் மொை்றுே்திைனொளிகளொக உள்ள வொக்கொளரக்ளிடமிருந்து தநரடியொக 

உள்ளீறட ப றுவேன் முக்கியே்துவே்றே வலியுறுே்துகிைது. வொக்கொளரக்ளிடமிருந்து 

தநரடியொக வரும் அறனே்து  ரிந்துறரகறளயும் மதி ்பீடு பசய்ய/ ஆரொய்வேை்கு ROV 

உறுதியொக / திைந்ே மன ் ொன்றமயுடன் ேயொரொக இருக்கிைது. 

மாை்றுே்திைனாளிகளின் சமூகே்றே சசன்ைறடேல் 

ப ொது ஊடக பிரசச்ொரே்துடன் கூடுேலொக, அணுகல் தேறவகறளக் பகொண்ட 

வொக்கொளரக்ளுக்கு ேகவல்கறள வழங்குவதிலும் ROV கவனம் பசலுேத்ுகிைொர.் 

ஒவ்பவொரு வொக்கு றமயே்திலும் வொக்களிக்கும் சொேனங்கள் கிறட ் து  ை்றிய 

ேகவல்களும், பேொறலநிறலயிலிருந்து அணுகக்கூடிய அஞ்சல்-மூலம் வொக்களி ்பு 

(RAVBM) முறைறய ்  யன் டுே்ேக் தகொருவேை்கொன விரு ் மும் இதில் அடங்குகிைது. 

RAVBM அறம ்பு மொை்றுே்திைனொளிகளொக உள்ள  திவு ்ப ை்ை வொக்கொளரக்ள், 

அே்துடன் ரொணுவே்தினர ்மை்றும் கடல்கடந்து வொழும் வொக்கொளரக்ள் மடட்ுதம 

 யன் டுே்துவேை்கொக ஒதுக்க ் டட்ுள்ளது20. 

ேகவல்  ரவலுக்கொன பிை வொய் ்புகள் பின்வருமொறு: 

1. Silicon Valley Independent Living Center, Silicon Valley Council of the Blind, Santa Clara Valley 

Blind Center Incorporated, மை்றும் Greater Opportunities த ொன்ைறவ மூே்ே 

குடிமக்களுக்கு தசறவகள் மை்றும் ஆேரறவ வழங்கும் நிறுவனங்கள்; 

2. நொடு முழுவதும் உள்ள சமூக கூட்டொண்றமகள், நகரங்கள், சிை ்பு 

மொவட்டங்கள்,  ள்ளி மொவட்டங்கள், நம்பிக்றக- சொரந்்ே அறம ்புகள் மை்றும் 

ப ொது ேகவல் அதிகொரிகள்; 

3. ஒரு “ஓ ன் ஹவுஸ்” ப ொது பசயல்முறை விளக்கே்தில் 

முன்னிறல ் டுேே் ் டும் அணுகல் விரு ் ங்கள் மை்றும் ஒரு த ொலி வொக்கு 

றமயேத்ில் அனு வம் ப றுவேை்கொன எந்ே ஊடக வொய் ்புகளும்; 
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4. வொக்கு றமயங்களில் உள்ள அணுகல் விரு ் ே்றே முன்னிறல ் டுே்தும் 

வொபனொலி மை்றும் பேொறலக்கொட்சியின் ப ொது தசறவ அறிவி ்புகள்; 

5. ப ொது தசறவ அறிவி ்புகள் வொக்கு றமயங்களில் உள்ள அணுகல் 

விரு ் ங்கறள முன்னிறல ் டுே்ேவும், பேொறலநிறலயிலிருந்து 

அணுகக்கூடிய அஞ்சல்-மூலம் வொக்களி ்பு முறை கிறட ் றே 

முன்னிறல ் டுேே்வும்  யன் டுே்ே ் டும். 

மாை்றுே்திைனாளிகளாக உள்ள வாக்காளரக்ளுக்கான தசறவகள் 

அறனே்து வொக்கு றமயங்களும் மொை்றுே்திைனொளிகளொக உள்ள 

அபமரிக்கரக்ளுக்கொன சட்டே்திை்கு (ADA) இணங்க தவண்டும். தேறவ ் டும்த ொது, 

அறனே்து வொக்கொளரக்ளுக்கும் முறையொன அணுகறல உறுதிபசய்ய கிறடக்கக்கூடிய 

பிை கேவுகள் மை்றும் நுறழவு வழிகளும் திைக்க ் டும். கூடுேலொக, அளறவ ் 

ப ொறுே்து, வொக்கு றமயங்களில் வொக்குசச்ீட்டு குறிக்கும் சொேனங்கள் (BMD) உள்ளன, 

மொை்றுே்திைனொளி வொக்கொளரக்றள சுயொதீனமொக மை்றும் ேனிறமயில் வொக்களிக்க 

அனுமதிக்கின்ை ADA க்கு இணக்கமொன அம்சங்கள் உள்ளன. ேங்கள் வீட்டிலிருந்தே 

வசதியொக வொக்களிக்க விரும்பும் வொக்கொளரக்ளுக்கு, RAVBM முறைக்கொக 

விண்ண ்பிே்து மை்றும் அறே அணுகும் விரு ்  தேரவ்ும் உள்ளது. RAVBM இல், அந்ே 

வொக்கொளரக்ளுக்கு அவரக்ளின் அதிகொர ்பூரவ் வொக்குசச்ீட்றட  திவிைக்கம் 

பசய்வேை்கொன இறண ்ற  பகொண்ட மின்னஞ்சல் அனு ்  ் டும், அதேொடு 

வொக்குசச்ீட்றட பூரே்்தி பசய்து ROV க்கு திரு ்பி அனு ்புவேை்கொன அறிவுறுே்ேல்களும் 

அனு ்  ் டும் மொை்றுே்திைனொளிகளொக உள்ள வொக்கொளரக்ள் ப ொது வொக்கொளர ்

ேகவல்கறள ப ை, (408) 299-VOTE ஐ ேவிர ROV இன் கட்டணமில்லொ ஹொட்றலன் (866) 

430-VOTE இலும் உேவிறய நொடலொம். இரண்டு எண்ணிலுதம பமொழி உேவி 

வழங்க ் டுகிைது. 

மாை்றுே்திைனாளி சமூகே்திை்கான வாக்காளர் கல்வி கருே்ேரங்கு 

மூே்ே குடிமக்களொக மை்றும் மொை்றுேத்ிைனொளிகளொக உள்ள வொக்கொளரக்ளுக்கு 

கிறடக்கின்ை அணுகல் விரு ் ங்கள் மை்றும் வொக்கு றமய பசயல்முறை குறிே்ே 

ேகவல்கறள வழங்க, ROV வொக்கொளர ்கல்வி கருே்ேரங்குகறள நடே்துகிைொர.் இந்ே 

கருே்ேரங்குகளில் வொக்கு றமய மொதிரி  ை்றிய கல்வி, புதிய வொக்களி ்பு 

உ கரணே்தின் பசயல்முறை விளக்கங்கள், வொக்களி ்பு கருவிகறள அணுகும் முறை, 

வொக்குசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொக்ஸ் ேகவல், மை்றும் மின்னணு முறையில் அணுகக்கூடிய 

அஞ்சல்-மூலம் வொக்களி ்பு வொக்குசச்ீடற்ட ் ப றுவேை்கொன விரு ் ங்கள் ஆகியறவ 

விளக்க ் டுகின்ைன. ஆனொல் இவை்றுடன் மடட்ுதம கடட்ு ் டுே்ே ் டவில்றல. 

கருே்ேரங்கு நறடப றும் இடங்கள் மை்றும் தேதிகறளே் தேரந்்பேடுக்க வொக்களி ்பு 

அணுகல் ஆதலொசறனக் கமிட்டி (VAAC) உறு ்பினரக்ளிடமிருந்து கிறடே்ே உள்ளீடற்ட 

ROV  யன் டுேத்ுகிைொர.்  

மாை்றுே்திைனாளிகளாக உள்ள வாக்காளரக்ளுக்கு கை்பிப்பதில் 

பயன்படுே்ேப்படும் சபாருடக்ள் 

ROV ேகவல்கறள  ர ்   யன் டும் ஆடிதயொ, கொட்சி மை்றும் எழுே ் ட்ட 

ப ொருடக்றள உருவொக்குகிைொர ்; VAAC கூட்டங்களிலிருந்து தசகரிக்க ் டட் 

ேகவல்கள் இந்ே ப ொருடக்றள தமம் டுே்தும்  ணியில் முழுவதும் 



 யன் டுே்ே ் டுகின்ைன. இந்ே ப ொருடக்ள் ROV வறலே்ேளே்தில் வளங்களொகவும் 

கிறடக்கின்ைன. VCA ஐ  ர ்புவேை்கொக அல்லது கல்விக்கொக  யன் டுேே் ் டும் 

எந்ே வீடிதயொவும், மூடிய துறணேே்றல ்புகளுடன் கிறடக்கிைது. ROV 

வறலே்ேளே்தில் பவளியிட ் ட்ட VCA விளம் ர வீடிதயொ மை்றும் ஆன்றலனில் 

ஒளி ர ்பு பசய்ய ் ட்ட (மை்றும்  திதவை்ை ் ட்ட) EAP இன் ப ொது விசொரறணகள் 

இேை்கொன எடுே்துக்கொடட்ுகள். கூடுேலொக, VCA-இன் ேகவல் ஃ ்றளயறர பிபரயில் 

முறையில் புறடபயழுே்ேொக ROV மொை்றுகிைொர.்  

தேரே்ல் அதிகாரிகள் 

ROV தேரே்ல் அதிகொரிகளுக்பகன குறி ் ொக  யிை்சி ் ப ொருடக்றள 

உருவொக்கியுள்ளொர.் சில  யிை்சி ப ொருடக்ளில் மொை்றுே்திைனொளிகளொக உள்ள 

வொக்கொளரக்றள ஈடு டுேத்ுவேை்கொன கலொசச்ொர உணரத்ிைன் அம்சே்தின் மீது 

கவனம் பசலுே்ே ் டுகிைது. பிை  யிை்சி ப ொருடக்ள் மொை்றுே்திைனொளிகளொக உள்ள 

வொக்கொளரக்ள் அவரக்ளுடன் பகொண்டு வரக்கூடிய மை்றும் வொக்கு றமயங்களில் 

 யன் டுே்ே தவண்டிய  ல்தவறு தகடக்ும் மை்றும்/அல்லது கொட்சி உேவி 

சொேனங்கறள இயக்க மை்றும் இறணக்க தேறவயொன பேொழில்நுட்  விஷயங்களில் 

தேரே்ல் அதிகொரிகளுக்கு உேவுகிைது. தேரே்ல் அதிகொரிகளுக்கொன  யிை்சியில் 

மொை்றுே்திைனொளிகளொக உள்ள மை்றும் இல்லொே அறனே்து ந ரக்ளுக்கும் 

தசறவகறள மரியொறேயுடன் வழங்குவறே  ை்றி புரிந்துபகொள்ள ஒரு 

 ன்முகே்ேன்றம வீடிதயொ வழங்க ் டுகிைது. மை்ை  யிை்சியில் மொை்றுே்திைனொளி 

வொக்கொளரக்ளுக்கொக வொக்கு றமயே்றே முறையொக அறம ் து  ை்றி இருக்கும். 

அறனே்து வொக்கொளரக்ளின்  ன்முகே்ேன்றமக்கொன உறுதி ் ொடொக ஒவ்பவொரு 

வொக்கொளரின் ேனிே்துவே்றேயும் சரியொக கவனிே்து மை்றும் மரியொறேயொக 

நடே்துதவொம் என்று அறனே்து தேரே்ல் அதிகொரிகளும் உறுதிபமொழி எடுக்கிைொரக்ள். 

அறனே்து வொக்கொளரக்றளயும் வரதவை்று, மரியொறேயுடன் நடே்தி, மை்றும் 

மதி ் ேொக தேரே்ல் அதிகொரிகள் உறுதியளிக்கிைொரக்ள். 

பிரிவு 4: வாக்கு றமயம் மை்றும் வாக்குசச்ீட்றட தபாடும் 

இடே்தின் ேகவல் 

வாக்கு றமய இடங்கள் 

California தேரே்ல் குறியீட்டில் கவுண்ட்டிகள் இரண்டு முன்னேொன வொக்களி ்பு 

கொலங்களுக்கு வொக்கு றமயங்கறள திைக்க தேறவ ் டுகிைது. முேல் முன்னேொக 

வொக்களி ்பு கொலே்திை்கு தேரே்ல் தேதிக்கு  ேத்ு (10) நொடக்ள் முன்பிலிருந்து, தேரே்ல் 

தினம் வறரயிலும் மை்றும் தேரே்ல் தினே்திை்கு முந்றேய நொன்கொவது நொள் உட் ட 

பமொே்ேம் ஏழு (7) நொட்களுக்கு, வொக்கு றமயங்கள் திைந்திருக்க தவண்டும். இந்ே 

கணக்கீடு  திவுபசய்ய ் ட்ட ஒவ்பவொரு 50,000 கவுண்ட்டி வொக்கொளரக்ளுக்கும் ஒரு 

வொக்கு றமயம் இரு ் றே அடி ் றடயொகக் பகொண்டது. இரண்டொவது முன்னேொன 

வொக்களி ்பு கொலே்திை்கு, வொக்கு றமயங்கள் தேரே்ல் தேதிக்கு மூன்று (3) நொட்களுக்கு 

முன்பிலிருந்து, தேரே்ல் தேதி உட் ட பமொே்ேம் நொன்கு (4) நொட்களுக்கு திைந்திருக்க 

தவண்டும். இந்ே கணக்கீடு  திவு பசய்ய ் ட்ட ஒவ்பவொரு 10,000 கவுண்டட்ி 

வொக்கொளரக்ளுக்கும் ஒரு வொக்கு றமயம் இரு ் றே அடி ் றடயொகக் பகொண்டது.  



ஒழுங்கை்ை கொல அட்டவறணகறளக் பகொண்ட ேனிந ரக்ளின் தேறவகறள பூரே்்தி 

பசய்வேை்கொக சில வொக்கு றமய தநரங்கள் தவறு டலொம் அல்லது இேை்கு ேனி ் ட்ட 

இடங்கள் கிறட ் தும் கொரணமொக இருக்கலொம். இந்ே ஆவணம் பவளியிட ் ட்ட 

தேதியின் ் டி, ேை்த ொது கவுண்ட்டியில் 1,011,395  திவு பசய்ே வொக்கொளரக்ள் 

உள்ளனர.் ேை்த ொறேய  திவின் அடி ் றடயில், தேறவ ் டும் வொக்கு 

றமயங்களின் தேொரொயமொன எண்ணிக்றக பின்வரும் அட்டவறணயில் உள்ளது.  

எல்றல வறக 
குறைந்ேபடச் 

தேறவ 

11-நொள் வொக்கு 

றமயங்கள் 
( திவுபசய்ய ் ட்ட 

ஒவ்பவொரு 50000 

வொக்கொளரக்ளுக்கும் 1) 

20 

4-நொள் வொக்கு 

றமயங்கள் 
( திவுபசய்ய ் ட்ட 

ஒவ்பவொரு 10000 

வொக்கொளரக்ளுக்கும் 1) 

81 

சமாே்ேம் 101 

வாக்குசச்ீட்டு டிராப்-பாக்ஸ் இடங்கள் 

ஒரு கவுண்ட்டியொனது வொக்கொளரக்ளுக்கு வொக்குசச்ீடட்ு டிரொ ்- ொக்ஸ் இடங்கறள 

அளிக்க தேறவயொன அளவுருக்கறள California தேரே்ல் குறியீடு அறமக்கிைது. 

 திவுபசய்ே ஒவ்பவொரு 15,000 வொக்கொளரக்ளுக்கும் தேரே்ல் நொளுக்கு 28 நொடக்ளுக்கு 

முன்னேொக பேொடங்கி, தேரே்ல் நொள் உட் ட வழக்கமொன வணிக தநரங்களில் 

குறைந்ே டச்ம் ஒரு வொக்குசச்ீடட்ு டிரொ ்  ொக்ஸ் இடம் வழங்க ் ட தவண்டும்.  

தேரே்ல் குறியீட்டொல் கட்டொயமொனேொக்க ்  ட்ட அளவிை்கு ஏை் , கவுண்ட்டியில்  
உள்ள ஒவ்பவொரு மொவட்டே்திலும் குறைந்ேது ஒரு டிரொ ்  ொக்ஸ் இடே்றேயொவது 

பகொண்டிருக்க வொக்கொளர ் திவொளர ்(ROV) திட்டமிடுகிைது. இந்ே ஆவணம் 

பவளியிட ் ட்ட தேதியின் நிலவர ் டி, ேை்த ொறேய  திவின் அடி ் றடயில், 

தேறவ ் டும் வொக்கு றமயங்களின் தேொரொயமொன எண்ணிக்றக பின்வரும் 

அட்டவறணயில் உள்ளது. 

எல்றல வறக 
குறைந்ேபடச் 

தேறவ 

வொக்குசீட்டு டிரொ ் 

 ொக்ஸ் இடங்கள் 
( திவுபசய்ே ஒவ்பவொரு 

15k வொக்கொளரக்ளுக்கும் 1) 

67 

ேடுப்பு நடவடிக்றககள் 

வொக்களிக்கும்  ணியில் இறடயூறு ஏை் டுவறேே் ேடுக்க, தேரே்லுக்கு முன்னும் 

பின்னும், ROV பின்வரும் ேடு ்பு  ொதுகொ ்பு நடவடிக்றககறள ேயொரொக 

றவே்திருக்கும்:  

  



ேடுப்பு பாதுகாப்பு நடவடிக்றக தநாக்கம் 

நிறலயொன  ொதுகொ ்பு 

நடவடிக்றககள் 

தேரே்ல் பேொடர ்ொன ப ொருடக்ள் மை்றும் 
உ கரணங்களுக்கொன அணுகறல மடட்ு ் 
 டுே்துவேன் மூலம் எந்ேவிேமொன இறடயூறு 
சொே்தியங்கறளயும் இறுதியொக ேடு ் து: 

தசறவயக மை்றும் பிறணய 
கொ ்பு பிரதி 

பிரேொன தசறவயகம் அல்லது பிறணயம் 
பசயல் டொே நிறல ஏை் ட்டொல், ேகவல் 
ஓட்டே்தில் இறடயூறு ஏை் டுவறேே் ேடுக்க: 

மொை்ைொக வழங்க வொக்கு ் திவு 
ேள உ கரணங்களின் பேொகு ்பு 

ஏேொவது உ கரணே்றே  யன் டுே்ே முடியொே 
நிறலயில் வொக்களிக்கும் பசயல் ொட்டில் 
இறடயூறு ஏை் டுவறேே் ேடுக்க: 

மொை்ைொக வழங்க உ கரணங்கள் ஏேொவது உ கரணம் கொணொமல் த ொன 
நிறலயில் வொக்களிக்கும் பசயல் ொட்டில் 

இறடயூறு ஏை் டுவறேே் ேடுக்க. 

மொை்ைொக வழங்க வொக்களி ்பு 

ச ்றளகள் 

ஏேொவது வொக்களி ்பு ச ்றளகறள  யன் டுே்ே 

முடியொே அல்லது கொணொமல் த ொன நிறலயில் 

வொக்களிக்கும் பசயல் ொட்டில் இறடயூறு 

ஏை் டுவறேே் ேடுக்க: 

கொே்திரு ்பில் உள்ள வொக்கு 

றமய ஊழியரக்ள் 

வொக்கு றமய ஊழியரக்ள் வரொே த ொது, 

வொக்களிக்கும் பசயல் ொட்டில் இறடயூறு 

ஏை் டுவறேே் ேடுக்க: 

சந்தேகே்திை்குரிய ந ர ்அல்லது 
ப ொருள் இருந்ேொல் 
பசய்யதவண்டிய நறடமுறைகள் 

சந்தேகே்திை்குரிய ந ர ்அல்லது ப ொருள் 
கொண ் ட்டொல் வொக்களிக்கும் பசயல் ொட்டில் 
இறடயூறு ஏை் டுவறேே் ேடுக்க: 

றகமுறை அறம ்புகறள ேயொர ்
நிறலயில் றவே்திரு ் து 

ஏேொவது மின்னணு வொக்கு ் திவு 
உ கரணங்கறள  யன் டுே்ே முடியொே 
நிறலயில் வொக்களிக்கும் பசயல் ொட்டில் 
இறடயூறு ஏை் டுவறேே் ேடுக்க. 

 

தமதல உள்ள ஒவ்பவொரு ேடு ்பு  ொதுகொ ்பு நடவடிக்றககளின் விரிவொன 

கூறு ொடிை்கு, பிை்தசரக்்றக C ஐ ்  ொரக்்கவும். 

ேை்சசயல் திடட்ம் 

ஒரு சுமூகமொன தேரே்ல் பசயல்முறைறய உறுதி ் டுே்ே ROV அறனே்து 

நடவடிக்றகறளயும் எடுே்திருந்ேொலும், இறடயூறு ஏை் ட்டொல், பசயல்முறைறய 

பேொடர ROV டம் ேயொரந்ிறலயில் உள்ள குறி ்பிட்ட நடவடிக்றககள் இருக்கும். ROV  ல 

முக்கிய சொே்தியமொன இறடயூறுகறள அறடயொளம் கண்டுள்ளது: 

• தேரே்ல் ேகவல் தமலொண்றம அறம ்பின் பசயலிழ ்பு 

• மின் ேறட 

• பகொந்ேளி ் ொன வொனிறல 

• தீ அல்லது பிை த ரழிவு 

• வொக்களி ்பு உ கரணே்தின் பசயலிழ ்பு 

• த லட ்ஆன் டிமொண்டு உ கரணம் தவறல பசய்வறே நிறுே்துகிைது 



• இறணய இறண ்பில் தேொல்வி 

• வொக்கு றமய ஊழியரக்ள் வரவில்றல 

•  யன் டுே்ே முடியொே வொக்கு றமயம் 

இந்ே இறடயூறுகள், ROV இன் தீரவ்ுகள் மை்றும் கூடுேல் ROV ேை்பசயல் 

நடவடிக்றககறள  ை்றிய கூறு ொடிை்கு பிை்தசரக்்றக D ஐ ்  ொரக்்கவும் 

பிரிவு 5: வாக்கு றமயே்தில் வாக்குசச்ீட்டு பாதுகாப்பு மை்றும் 

ேனியுரிறம திட்டங்கள் 

வாக்கு றமய வடிவறமப்பு மை்றும் ேளவறமப்பு 

நியமிக்க ் ட்ட ேனிறமயொன வொக்களி ்பு  குதிகளுக்கு த ொதுமொன இடே்றே 

வழங்கி, அதே சமயே்தில் உகந்ே ஓட்டே்றே உறுதி ் டுே்ே சிைந்ே வொக்கு 

றமயே்தின் அளவு குறைந்ேது 60’x60’ ஆக இருக்க தவண்டும். ப ொருே்ேமொன 

ஊழியரக்ளிடம் வொக்கொளரக்றள வழிநடே்தி அனு ்  ஒரு ஒதுக்க ் ட்ட வரிறச 

அறம ்பு, புதிய மின்னணு வொக்பகடு ்பு புே்ேகே்தில் வொக்கொளரக்றள பசயல் டுே்ே 

ஒரு உள்-நுறழவு அட்டவறண அேொவது றசன்-இன் தமறஜ, வொக்குசச்ீடட்ுகள் 

அசச்ிட ் டும் த லட ்ஆன் டிமொண்ட ்அசச்ு ்ப ொறி  குதி மை்றும் வொக்குச ்சொவடிகள் 

மை்றும் வொக்குசச்ீடற்ட குறிக்கும் சொேன ்  குதிகள் ஆகியறவ இருக்கிைது. 

வழிகொட்டியொக ்  யன் டுே்ே ் டுவேை்கு பிை்தசரக்்றக E ப ொதுவொன ேளவறம ்பு 

வடிவறம ்ற க் கொடட்ுகிைது, ஆனொல் இடே்தின் அளவின் அறட ் றடயில் 

ஒவ்பவொரு வொக்கு றமயே்திலும் ேனி ் யனொக்க ் ட்ட ேளவறம ்பு இரு ் து 

சொே்தியம். 

வாக்களிப்பில் பாதுகாப்பு 

வொக்கொளர ்ேரவின் ரகசியே்ேன்றம, ஒருங்கறமவு மை்றும்  ொதுகொ ்ற  உறுதி ் டுே்ே 

தேறவயொன அறனே்து நடவடிக்றககளும் தமை்பகொள்ள ் டுகின்ைன. அறனே்து 

கவுண்ட்டி வொக்கொளர ்ேரவுகளும் ேரறவ ்  ொதுகொ ் ேை்கொக வடிவறமக்க ் ட்டுள்ள 

ேரவுே்ேளங்கள் மை்றும் தசறவயகங்களில்  ொதுகொ ்பு நடவடிக்றககறள ் 

 யன் டுே்தி தசமிக்க ் டுகின்ைன, அதே தநரே்தில் கவுண்ட்டி ஊழியரக்ளுக்கு 

 யன் டுே்ேவும் கிறடக்கிை மொதிரி றவக்க ் ட்டுள்ளன. 

வொக்கொளரின் பிரேொன  திவொளர ்(ROV) அலுவலகே்தில், வொக்களிக்கும் முறை ஏர-்தக ் 

பசய்ய ் டும் அேொவது அேை்கு பவளி பிறணய அணுகல் கிறடயொது. வொக்களி ்பு 

அறம ்ற , அறே றவே்துள்ள தசறவயக அறைக்குள் நுறழந்ேொல் மட்டுதம அணுக 

முடியும். கணினி  ொதுகொ ்ற  ப ொறுே்ேவறர, படஸ்க்டொ ் கம் ்யூட்டரக்றள 

 ொதுகொ ் ொக மூட தநரமில்றல என்ைொல், ஊழியரக்ள் Ctrl+Alt+Delete ஐ ்  யன் டுே்தி 

கணினிறய பூட்டிவிட தவண்டும். இேை்கு கொரணம், இறண ்ற  துண்டிே்து 

முழுறமயொக மூட  வர ்ப ொே்ேொறன ஒரு முறை அழுே்துவது மட்டும் த ொதுமொனேொக 

இருக்கொது. மின்சொரம் இல்றலபயன்ைொல், கணினிகறளக் றகயொளும் சிைந்ே வழி 

பேரிவேை்கொக, உேவி றமயே்தின் வழிகொட்டுேலுக்கொக ஊழியரக்ள் கொே்திருக்க 

தவண்டும். 

வொக்கு றமயங்களில், எந்ே வொக்கு றமயே்திை்கும் வொக்கொளர ்வரலொம் என் ேொல், 

அறனே்து வொக்கொளரக்ளின்  திவு ேரவு மை்றும் வொக்கொளர ்வரலொை்றின் நிகழ்தநர 

ேகவலின் அணுகல் ஊழியரக்ளுக்கு கிறடக்கிைது. வொக்கு றமயங்களில் கிறடக்கும் 



எந்ே வொக்கொளர ்ேரவும் மை்றும் வொக்கு றமயங்கள் மை்றும் கவுண்ட்டி ேரவு 

தசறவயகங்களுக்கு இறடயில் அனு ்  ் டும் எந்ே ேரவும் சமீ ே்திய குறியொக்க 

பேொழில்நுட் ங்கறள ்  யன் டுேத்ி குறியொக்கம் பசய்ய ் டுகின்ைன. வொக்கு 

றமயங்களில் குறி ்பிட்ட தேரே்ல் சொேனங்கள் மை்றும் உ கரணங்களில் மடட்ுதம 

வொக்கொளர ்ேரறவ அணுக அனுமதிக்க ் டும், தமலும் த ொக்குவரே்திலும், ஒய்வு 

நிறலயிலும் ேரவு குறியொக்கம் பசய்ய ் டுகின்ைன. வழக்கமொக ேரவு 

கொ ்பு ்பிரதிகள் எடுக்க ் டும், அேத்ுடன் பவளி ் றடே்ேன்றம மை்றும் 

 ொதுகொ ்ற  உறுதி ் டுே்ே உேவும்  யனர ்பேொடரப்ு மை்றும் பசயல்முறைகளின் 

விரிவொன ேணிக்றகச ்சுவடுகளும் பின் ை்ை ் டுகின்ைன. 

வொக்கு றமயங்களில் நிறைவு பசய்ய ் ட்ட வொக்குகள் எந்ேபவொரு 

பிறணயே்துடனும் இறணக்க ் டொே வொக்குச ்சீடட்ு இயந்திரங்கறள ்  யன் டுே்தி 

ேளே்தில் ஸ்தகன் பசய்ய ் டட்ு ஒே்திறசக்க ் டுகின்ைன. வொக்குசச்ீடட்ு ேரவு 

குறியொக்கம் பசய்ய ் டட்ு ஒரு கொரட்்ரிட்ஜில் தசமிக்க ் டுகின்ைன, அறே 

இயந்திரே்திலிருந்து றகமுறையொக அகை்றினொல் மடட்ுதம அணுக முடியும். தேரே்ல் 

தேதியன்று இரவு 8:00 மணிக்கு வொக்களி ்பு முடிந்ேதும், ஒவ்பவொரு வொக்குச ்சீடற்ட 

ஒே்திறசக்கும் இயந்திரங்களிலிருந்து கொரட்்ரிட்ஜுகறள  திவு பசய்வேை்கொக 

மீண்டும் ROV இன் பிரேொன அலுவலகே்திை்கு பகொண்டு பசல்ல ் டுகின்ைன. 

ப ை ் ட்ட அஞ்சல்-மூலம் வொக்களி ்பு (VBM) வொக்குசச்ீடட்ுகள் ROV இன் பிரேொன 

அலுவலகே்தில் தசகரிக்க ் டட்ு எண்ண ் டும் வறர  ொதுகொ ் ொன வொக்குசச்ீடட்ு 

அறையில் தசமிக்க ் டும். வொக்குசச்ீடட்ுகறள எண்ணுவேை்கு முன், ஒவ்பவொரு 

வொக்குசச்ீடட்ும்  திவு பசய்ய ் ட்ட வொக்கொளரிடமிருந்து வந்ேறே உறுதி ் டுே்ே 

VBM வொக்குசச்ீடட்ு உறைகளில் உள்ள றகபயழுே்துகள் சரி ொரக்்க ் டுகின்ைன. 

றகபயழுே்துகள் சரி ொரக்்க ் ட்ட பின்னர,் வொக்குசச்ீடட்ுகள் பிரிேப்ேடுக்க ் டட்ு 

பேொகுதி வொரியொக வரிறச ் டுே்ே ் டட்ு எண்ணுவேை்கொக 

சமர ்்பிக்க ் டுகின்ைன. வொக்குசச்ீடட்ுகள் எண்ண ் டட் பிைகு, பேொகுதி வொரியொக, 

அறவ ேனி  ொதுகொ ் ொன இடே்தில் தசமிக்க ் டுகின்ைன. 

 

ஊழியரக்ள் கட்டிடே்திலிருந்து வொக்குசச்ீட்டுகறள அகை்ை தேறவ ் டும் அவசரநிறல 

ஏை் ட்டொல், ஊழியரக்ள் ப ட்டிகறள அல்லது பேொட்டிகறள தட ் மூலம் கட்டி புதிய 

இடே்திை்கு இடமொை்றி விட தவண்டும். அவை்றை கட்டிடே்திலிருந்து இடமொை்ை 

முடியொவிட்டொல்,  ொதுகொ ் ொன அறைகளில் ஒன்றில் வொக்குசச்ீட்டுகள் றவக்க ் டும். 

அகை்றுவேை்கு தநரமில்றல என்ைொல், பவை்ைொக உள்ள, வழங்க ் டொே 

வொக்குசச்ீட்டுகறள விட்டுவிட தவண்டும். தநரம் இருந்ேொல், பவை்ைொக உள்ள, 

வழங்க ் டொே வொக்குசச்ீட்டுகறள என்ன பசய்யதவண்டும் என்று ROV அல்லது 

நியமிக்க ் ட்டவர ்ஊழியரக்ளுக்கு அறிவுறுே்துவொர.் 

பிரிவு 6 - வரவு சசலவுே் திட்டம் 

வொக்கொளர ் திவொளர ்(ROV) ஒரு வரவு பசலவுே் திட்டே்றேயும், வொக்கு றமய மொதிரி 

வொக்களி ்பு முறை குறிே்து வொக்கொளரக்ளுக்கு  ர ்  ப ரிய விரிவொன முறைறய 

 யன் டுே்துவேை்கு தேறவயொன ஆேொரங்களுக்கொன திட்டே்றேயும் 

உருவொக்கியுள்ளொர.்  

 

 



கணிக்க ் ட்ட வரவுபசலவுே் திட்டே்தில் ஊழியரக்ள் மை்றும் அவுட்ரீச ்திட்டே்துடன் 

பேொடரப்ுறடய பிை பசலவுகள் தசரக்்க ் டவில்றல.  டப்ஜட்டின் கூறு ொடு கீதழ 

அட்டவறணயில் கொட்ட ் டட்ுள்ளது: 
 

 
சசயல்பாடு 

 
வரவு சசலவு 
திட்டம் 

விளம்பரங்களுக்காக சமாே்ேம் $115,000 

பசய்திே்ேொள் விளம் ரங்கள் /வொபனொலி 
ஸ் ொட்கள்/சமூக ஊடகங்கள்/அசச்ு 
விளம் ரங்கள் 

$100,000 

புதிய வொபனொலி ஸ் ொட்கள் $15,000 

  

அவுட்ரசீச்ிை்காக சமாே்ேம் $1,135,000 

அவுட்ரீச ்ச ்றளகள் மை்றும் 
கொட்சியகங்கள் 

$4,000 

அவுட்ரீச ்நிகழ்வுகளில் வழங்க ் ட்டறவ 
(இலவச ப ொருடக்ள்) 

$14,000 

CBO விநிதயொகே்திை்கொன அவுட்ரீசச்ில் 
வழங்க ் ட்டறவ 

$1,800 

அவுட்ரீச ்உ கரணங்கள் $8,000 

கவுண்ட்டி அசச்கம்/ அசச்ிட ் ட்ட 
ப ொருடக்ளுக்கு 

$6,000 

வொகன வொடறக மை்றும் எரிப ொருள் $1,200 

 திவு பசய்ய ் ட்ட ஒவ்பவொரு 
வொக்கொளருக்கும் 2 தநரடி அஞ்சல்கள் 

$1,100,000 

 



�ற்ேசரக்்ைக A - ���ைறகள் மற்�ம் ��க்கங்களின் ெசாற்களஞ்�யம் 

இந்த ெசாற்களஞ்�யத்�ன் ேநாக்கம், வாசக�க்� ேதரத்ல் ெசயல்�ைறைய அந்த �ழ்நிைல�ேலேய 
ஒட்�ெமாத்தமாக �ரிய ைவக்�ம் ேதரத்ல் நிரவ்ாகத ்�ட்டத்ைத வழங்�, ேம�ம் ஆவணத்�ல் பயன்ப�த்தப்ப�ம் 
�ல ெசாற்கைள வைரய�ப்ப�ம் ஆ�ம். �ல ெசாற்க�டன் ெதாடர�்ைடய ��க்கமான ேதைவகைள 
ெதளி�ப�த்�க் ெகாள்ள�ம் �ரிந்� ெகாள்ள�ம், ேதரத்ல் நிரவ்ாகத் �ட்டத்ைதப் பாரக்்க�ம். 

ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
1% ைக�ைற ஒத்�ைச� ேதரத்ல் சான்றளிப்�க்� �ன், வாக்�களின் ெம�ன் எண்ணிக்ைகைய சரிபாரக்்க 

சட்டப்�ரவ்மாக ேதைவப்ப�ம் ைக�ைற எண்ணிக்ைக. ேகன்வா�ல் ேசரக்்கப்பட்ட 
பல ப�களில் ஒன்�. 

15-நாள் �ன்� ப�� �டல் ஒவ்ெவா� ேதரத்�க்�ம் �ன்�, வாக்களிக்க ப�� ெசய்ய, California-�ல் சட்டப்ப� 
நிரண்�க்கப்பட்ட காலக்ெக�. 
(California ேதரத்ல் ���� §2102) 

8D2 கார�்கள்  பாரக்்க�ம் வாக்காளர் ெர� ெடன்�  உ��ப்ப�த்தல் காரை்ட. 
வராதவர ்வாக்�ச�்ட்� காலாவ�யான ெசால்�யல். 

பாரக்்க�ம் அஞ்சல்-�லம் வாக்களிக்�ம் வாக்�ச�்ட்ைட. 
அ�கக்��ய வாக்�ச�்ட்� ஒ� வாக்�ச�்ட்� என்ப�, ெபா�வாக ஒ� எலக்�ரானிக் டசஸ்்�ரின் ஆ�ம், அ�ல் 

ேவட்பாளர ்ேபாட்�கள் மற்�ம் வாக்களிக்க ேதைவயான நடவ�க்ைகக�ம், 
மாற்�த்�றனாளிக�க்� �ைர�ல் ��க்கப்பட்ட ப��ையத் ெதா�வதன் �லம் 
அல்ல� ஆ�ேயா �லம் ேகட்�ம் சாதனம் ேபான்ற உத� சாதனத்ைதப் 
பயன்ப�த்�வதன் �லம் அ�கல், மற்�ம் �ெரய்� டச ்ேபட் அல்ல� �ப்-அண்ட-்
பஃப் ஆ�யைவ �ைடக்�ற�,  
(California ேதரத்ல் ���� §19240) 

�கவரி ��த்�ம் ேசைவ (ACS) அேமரிக்க அஞ்சல் ேசைவ �லம் வழங்கப்பட்ட தர�, ஒ� க�ண்ட்� ேதரத்ல் அ�காரி 
இந்த தகவல்கைள வாக்காளர ்ப�� ரிகார�்கள் மற்�ம் அஞ்சல் ெர�ெடன்� 
உ��ப்ப�த்தல் கார�்கைள நிரவ்�க்க�ம் ��ப்�க்க�ம் பயன்ப�த்தலாம். 
(California ேதரத்ல் ���� §2033) 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
ெசய�ல் உள்ள வாக்காளர ் எந்த வாக்காள�க்�(1) தகவல் ��ப்�த்த நிைல�ல் உள்ளேதா, (2) வாக்களிப்� 

ெபா�டக்ைளப் ெபற���ேமா, மற்�ம் (3) �க ச�பத்�ல் வாக்களித்தவேரா அல்ல� 
யார� �கவரி ெர�ெடன்� உ��ப்ப�த்தல் அஞ்சல் �லம் 
உ��ப்ப�த்தப்பட்�ள்ளேதா. ெசய�ல் உள்ள வாக்காள�க்� சட்டப்�ரவ்மாக 
வாக்களித்� ம��ல் ைகெய�த்��ம் உரிைம உண்�. 
(California ேதரத்ல் ���� §§2220 - 2227) 
 

ப��க்கான �ரமாண 
பத்�ரம் 

இவ்வா�ம் அைழக்கப்ப��ற� வாக்காளர் ப�� ப�வம், வாக்காளர் ப�� கார�், 
வாக்காளர் ப��க்கான �ண்ணப்பம், அல்ல� வாக்காளர் ப�� �ண்ணப்பம். 
ப��ெசய்யப்பட்ட வாக்காளராக ��ம்�ம் ஒவ்ெவா� நப�ம் இந்த ப�வத்ைத �ரத்்� 
ெசய்ய ேவண்�ம் (உயர ்நீ�மன்றத்�ன் �ரப்்ைப வழங்� மற்�ம் தாக்கல் 
ெசய்��ந்தாேல த�ர). ஒ�ங்காக ெசயல்ப�த்தப்பட்ட �ரமாணப் பத்�ரம் 
பய�ள்ளதாக க�தப்பட, அைத க�ண்ட்� ேதரத்ல் அ�காரி ேதரத்ல் நா�க்� 
�ன்�ள்ள 15வ� நா�க்�ள் அல்ல� அதற்�ம் �ன்�, மற்�ம் �ற ��ப்�ட்ட மற்�ம் 
சரியான ேநரத்�க்கான நிபந்தைனகளின் �ழ் ெபற்��க்க ேவண்�ம். ஒ� வாக்காளர ்
இடம் மா�ய ேபாெதல்லாம், �ைறயாக ப�� ெசய்யப்பட அந்த வாக்காளர ்ஒ� ��ய 
ப�� �ரமாணப் பத்�ரம் அல்ல� மாற்றத்�ன் அ��ப்ைப ெசயல்ப�த்த ேவண்�ம். 
(California ேதரத்ல் ���� §§2100 - 2194.1)  
 

வாக்�ச�்ட்�கள் அைனத்�ம்-
அஞ்ச�ல் ப�வா�ம் ேதரத்ல் 

ஒ� உள்�ர,் �றப்� அல்ல� ஒ�ங்�ைணந்த ேதரத்ல் �ற்��ம் அஞ்சல் �லம் 
நடத்தப்ப��ற� (�ல நிபந்தைனகளின் �ழ்). 
(California ேதரத்ல் ���� �ரி� 4)  
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
மாற்� ெர�ெடன்� 
உ��ப்ப�த்தல் (ARC) 

நான்� ஆண்�களில் வாக்களிக்காத அல்ல� தங்கள் �கவரிைய மாற்றாத பட்�ய�ல் 
பட்�ய�டப்பட்ட ஒவ்ெவா� வாக்காள�க்�ம் க�ண்ட்� ேதரத்ல் அ�காரி 
�ன்ேனாக்� அ�ப்பக்��ய அஞ்சலட்ைடைய அ�ப்ப ேதைவப்ப�ம் ஒ� 
நைட�ைற; ேம�ம், அஞ்சலட்ைடக்� வாக்காள�ம் ப�லளித்�, அவர ்"ெசய�ல் 
உள்ள" வாக்காளராக இ�க்க ��ம்�வைத �ட்�க்காட்ட ேவண்�ம். 
(California ேதரத்ல் ���� §2220) 

மாற்�த்�றனாளிகளாக 
உள்ள அெமரிக்கரக்�க்கான 
�� (ADA) 

மாற்�த்�றனாளிகளாக உள்ள அெமரிக்கரக்�க்கான �� (ADA) 1990 இல் சட்டமாக 
மா�ய�. ADA என்ப� ஒ� ��ல் உரிைமகள் சட்டமா�ம், இ� ேவைலகள், பள்ளிகள், 
ேபாக்�வரத்� மற்�ம் ெபா� மக்க�க்காக �றந்��க்�ம் அைனத்� ெபா� மற்�ம் 
தனியார ்இடங்கள் உட்பட ெபா� வாழ்�ன் அைனத்� ப��களி�ம் 
மாற்�த்�றனாளிக�க்� எ�ரான பா�பாட்ைட தைட ெசய்�ற�. 
மாற்�த்�றனாளிக�க்�ம் எல்ேலா�க்�ம் உள்ளைத ேபாலேவ உரிைமக�ம் 
வாய்ப்�க�ம் �ைடப்பைத உ�� ெசய்வேத இந்த சட்டத்�ன் ேநாக்கம். இனம், நிறம், 
பா�னம், ேத�ய ேதாற்றம், வய� மற்�ம் மதம் ஆ�யவற்�ன் அ�ப்பைட�ல் 
தனிநபரக்�க்� வழங்கப்ப�வைத ேபாலேவ மாற்�த்�றனாளிக�க்�ம் ��ல் 
உரிைமக�க்கான பா�காப்ைப ADA வழங்��ற�. ெபா� தங்��டங்கள், 
ேவைலவாய்ப்�, ேபாக்�வரத்�, மாநில மற்�ம் உள்ளாட்� ேசைவகள் மற்�ம் 
ெதாைலத்ெதாடர�் ஆ�யவற்�ல் மாற்�த்�றனாளிக�க்�ம் இ� சம வாய்ப்ைப 
உ�� ெசய்�ற�. 
பாரக்்க�ம் ரிேமாட்டாக அ�கக்��ய அஞ்சல்-�லம் வாக்�ப்ப��  (RAVBM). 

வாக்காளர ்ப��க்கான 
�ண்ணப்பம் 

பாரக்்க�ம் ப��க்கான �ரமாணப் பத்�ரம். 

ஒ�க்கப்பட்ட வாக்�ச ்சாவ� ஒ� வாக்காளர ்வந்�, அவ�க்� வாக்களிக்க உரிைம உள்ள அைனத்� 
ேபாட்�கைள�ம் உள்ளடக்�ய வாக்�ச�்ட்ைட ெபற்�, வாக்களிக்க�ம் ��ய ஒ� 
ஒற்ைற இடம். தங்க�க்� ஒ�க்கப்பட்ட வாக்�ச ்சாவ��ல், வாக்காளரக்ள் 
வாக்களிக்க ��யாத த��யற்ற ேபாட்�கள், வாக்�ச�்ட்�ல் இ�க்கா�. ஒற்ைற 
ெதா���ல் உள்ள வாக்காளரக்�க்கான இடங்கள் ��ப்பாக அைமக்கப்பட்�, 
ஒ�க்கப்பட்ட வாக்களிக்�ம் இடத்ைத அைமக்�ன்றன. ஒ�க்கப்பட்ட வாக்�ச ்
சாவ�கள் வாக்�சச்ாவ� மா�ரி�ன் �ழ் மட்�ேம பயன்ப�த்தப்ப��ன்றன.  
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
தானியங்� ம�எண்ணிக்ைக 
ெகாள்ைக 

Santa Clara க�ண்ட்� ேமற்பாரை்வயாளர ்��வால் ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்ட ஒ� 
ெகாள்ைக, �ல ேபாட்�களில் வாக்�ச�்ட்�கைள ைக�ைறயாக ஒத்�ைசக்�ம் 
ெசயல்�ைற �லம் �ைறந்த அள� �த்�யாசத்�ல் ெவற்� ெப�ம் உள்�ர ்
ேபாட்�களின் ���கைள உ��ப்ப�த்த ஒ� வ��ைறைய வழங்��ற�, இ�ல் ஒ� 
ேவட்பாளர ்அல்ல� ஆரவ்�ள்ள வாக்காளர ்�ண்�ம் எண்�வதற்காக பணம் 
ெச�த்தத் ேதைவ�ல்ைல. இந்த ெகாள்ைக�ன் ப�, Santa Clara க�ண்ட்��ல் (மாநில 
மற்�ம் ஃெபடரல் அ�வலகங்கைளத் த�ரத்்�) ெவற்� �த்�யாசத்�ன் அள� 
வாக்களிக்கப்பட்ட வாக்�களில் 0.25 சத�தத்�ற்� �ைறவாகேவா அல்ல� 25 
வாக்�க�க்�க் �ைறவாகேவா உள்ள அைனத்� ேபாட்�களி�ம் ைக�ைற 
ம�எண்ணிக்ைக ேதைவப்ப��ற�, இ�ல் San José க�ண்ட்� ��வ�ம் அல்ல� நகர ்
��வ�ம் நடக்�ம் ேபாட்�களில் மட்�ம் ெம�ன் �லம் ம�எண்ணிக்ைக 
ெசய்யப்ப�ம். இந்த ெகாள்ைக�ல் எண்ணிக்ைக ஒத்�ைச� ெசய்யப்ப�வ� 
ேதைவப்ப��ற�. 
(Santa Clara க�ண்ட்� ேமற்பாரை்வயாளரக்ளின் ேபார�்ன் ெகாள்ைக ைகேய� �ரி� 3.63)  

வாக்�ச�்ட்� �ராப்-பாக்ஸ் வாக்காளர ்ப�வாளர/்மாவட்ட ேதரத்ல் அ�காரியால் அைமக்கப்பட்ட ஒ� 
பா�காப்பான ரிசப்�கல் அதாவ� ைவக்��டம், இங்ேக வாக்களிக்கப்பட்ட அஞ்சல் 
வாக்�ச�்ட்ைட ��ப்� அ�ப்பலாம். 

வாக்�ச�்ட்ைட �ராப்-
ெசய்�ம் இடம் (BDL) 

வாக்காளர ்ப�வாளரால் அைமக்கப்பட்ட இடம், இ�ல் ஒ� இடத்�ன் உள்ேள அல்ல� 
ெவளிேய பா�காப்பான அ�காரப்�ரவ் வாக்�ச�்ட்� �ராப்-பாக்ஸ் அைமந்��க்�ம்.  

அ�கக்��ய வ�வைமப்�ல் 
வாக்�ச�்ட்� 

பாரக்்க�ம் அ�கக்��ய வாக்�ச�்ட்�. 

வாக்�ச�்ட்ைடக் ��க்�ம் 
சாதனம்(BMD) 

வாக்�ச�்ட்ைடக் ��க்க வாக்காள�க்� உத�ம் சாதனம். சாதனம் எந்த அள��ம், 
உ�வத்��ம் அல்ல� வ�வத்��ம் இ�க்கலாம், ேம�ம் வாக்�ச�்ட்�ல் ெசய்யப்ப�ம் 
�த�்ைர வாக்காளரின் ேதரை்வ ெதளிவாகக் ��க்க ேவண்�ம். 
(California ேதரத்ல் ���� §14270) 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
ேபலட் ஆன் �மான்ட் (BOD) ஒ� சான்றளிக்கப்பட்ட தன்னிைறவான அைமப்�, இ�ல் ேதைவப்பட்டால், 

வாக்�ச�்ட்�கைள அசச்�த்�, அைத அ�காரப்�ரவ் வாக்�ச�்ட்� கார�் இ�ப்�ல் 
ைவத்��ந்�, ப��ெசய்யப்பட்ட வாக்காளரக்�க்� அைத வாக்களிக்�ம் ெபா�ட்� 
வழங்க ஒ� க�ண்ட்� மாவட்ட ேதரத்ல் அ�காரிைய அ�ம�க்�ற�. இந்த �ைற 
ேதரத்�க்காக �ன்�ட்�ேய தயாரிக்கப்பட்ட அ�காரப்�ரவ் வாக்�ச�்ட்�க�க்� 
��தலாக இ�க்�ம், ேதைவக்� ஏற்ப பயன்ப�ம். 
(California ேதரத்ல் ���� §13004.5) 

ேமற்பாரை்வயாளரக்ளின் 
ேபார�் (BOS) 

Santa Clara க�ண்ட்��ன் அரசாங்க நிரவ்ாகங்களின் ெசயல்பாட்ைட 
ேமற்பாரை்வ��ம் நிரவ்ாகக் ��.  

Cal-Access மாநில ேவட்பாளரக்ள், நன்ெகாைடயாளரக்ள், பரப்�ைரயாளரக்ள் மற்�ம் பலர ்
வழங்�ய நி�த் தகவல்கைளப் ெப�வதற்�ம் அ��வதற்�ம், மாநிலச ்சட்டத்�ன் 
ப�, மாநில ெசயலாளர ்�லம் உ�வாக்கப்பட்ட ஆன்ைலன் அைமப்�. ஜனவரி 1, 2000 
�தல் $25,000-ஐ �ரட்�ய அல்ல� ெசலவ�த்த �ரசச்ார நி�வனங்கள், ஆன்ைலன் 
அல்ல� �ன்ன� �ைற�ல் தாக்கல் ெசய்ய ேவண்�ம். எந்தெவா� வைக 
அ�க்ைக�டத்தக்க ெகா�ப்பன�கள், ெசல�கள், பங்களிப்�கள், பரி�கள் அல்ல� 
�ற ெபா�டக்ளின் ெமாத்த ெதாைக ஒ� காலண்டர ்காலாண்�ல், $2,500 அல்ல� 
அதற்� ேமற்படட்தாக இ�ந்தால், அைத பரப்�ைர நி�வனங்கள் ஆன்ைலனில் அல்ல� 
�ன்ன� �ைற�ல் தாக்கல் ெசய்ய ேவண்�ம். 
(California அர� ���� §§84602 & 84605) 

Cal-Online California-�ன் அர�யல் �ர�்�த்தச ்சட்டத்தால் கட்டாயமாக்கப்பட்ட மாநில 
ெவளிப்ப�த்தல் அ�க்ைககள்/ரிேபாரட்்�கைள ஆன்ைலனில் மாநில ெசயலாளரிடம் 
இலவசமாக தாக்கல் ெசய்ய அ�ம�க்�ம் மாநில இைணயதளத்தின் ெசயலாள�ன் 
வைல-அ�ப்பைட�லான தர� உள்ளடீ்� தாக்கல் �ைற. இந்த இலவச பயன்பாட்ைடப் 
பயன்ப�த்த தாக்கல் ெசய்பவர ்சரியான அைடயாள எண் மற்�ம் கட�செ்சால்ைல 
ைவத்��க்க ேவண்�ம். இந்த தகவல்கள் �ன்னர ்மாநில ெசயலாளரின் Cal-Access 
இைணயதளத்�ல் ெபா� பாரை்வக்காக �ண்�ம் தரப்ப��ன்றன. 
(California அர� ���� §84602) 

California ஒ�ங்��ைறகளின் 
���� 

California மாநில ெசயலாளர,் மாநில ேதரத்ல் சட்டத்�ன் �ரான பயன்பா� மற்�ம் 
நிரவ்ாகத்ைத உ��ப்ப�த்�வதற்கான ஒ�ங்��ைறகைள ���டாக்�ம் சட்ட 
ஆவணம். 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
California ேதரத்ல் ���� California-�ல் ேதரத்ல்களின் நிரவ்ாகத்ைத நிரவ்�க்�ம் சட்டம். 
California அர� ���� California ��வ�ம் அரசாங்க நிரவ்ாகத்ைத ஒ�ங்�ப�த்�ம் சட்டம். 
ரத்� ெசய்யப்பட்ட வாக்காளர ் �ன்வ�ம் நடவ�க்ைகக�க்�ப் �ற� வாக்காளர ்தர�த்தளத்�ல் உள்ள ஒ� 

வாக்காளர ்ரத்� ெசய்யப்படலாம்:  
1. �கவரி உ��ப்ப�த்தல் அஞ்ச�க்� ப�லளிக்காத� 
2. ெதாடரச்�்யாக இரண்� ஜனா�ப�த் ேதரத்ல் �ழற்�களில் வாக்களித்த ரிகார�் 

இல்லாத� 
3. இறப்பால் 
4. வாக்காளரின் ெசாந்த ேகாரிக்ைகயால் 

வாக்காளர ்பட்�ய�ல் அல்ல� ேதரத்ல் அ�காரி தயாரித்த எந்தெவா� பட்�ய��ம் 
வாக்காளர ்இ�க்க மாட்டார,் ேம�ம் எந்தெவா� வாக்களிப்� ெபா�டக்ைள�ம் ெபற 
மாட்டார.் ரத்� ெசய்யப்பட்ட வாக்காளர ்ஒ� ��ய வாக்காளர் ப�� 
�ண்ணப்பத்ைத ��த்த�டன் வாக்களிக்க த�� ெப�வார.் ரத்� ெசய்யப்பட்ட 
வாக்காள�க்� ம��ல் ைகெய�த்�ட த�� �ைடயா�. 
(California ேதரத்ல் ���� §2183) 

ேவட்பாளர ் �ன்வ�ம் �ழ்நிைலகளில் ஒ� தனிநபர ்ேவட்பாளரா�றார:் 
1. தனிநபரின் ெபயர ்�தன்ைம, ெபா�, �றப்� அல்ல� ம�அைழப்� ேதரத்ல் 

வாக்�ச�்ட்�ல் பட்�ய�டப்பட்��ந்தால்; அல்ல� 
2. எந்தெவா� மாநில அல்ல� உள்�ர ்ேதர�் அ�வலகத்��ம் நிய�க்கப்பட 

அல்ல� ேதரத்�க்காக ேதரத்ல் அ�காரிகைள அவர� அல்ல� அவள� சாரப்ாக 
ைரட்-இன் வாக்�கைள எண்ண ைவக்�ம் த���ைடய தனிநபர;் அல்ல� 

3. எந்தெவா� மாநில அல்ல� உள்�ர ்ேதர�் அ�வலகத்��ம் நிய�க்கப்பட 
அல்ல� ேதரத்�க்காக தனிநபர ்ஒ� பங்களிப்ைபப் ெப��றார ்அல்ல� ெசல� 
ெசய்�றார ்(அல்ல� பங்களிப்ைபப் ெபற அல்ல� ெசல� ெசய்ய ேவ� எந்த 
நப�க்ேகா ஒப்�தல் அளிக்�றார)்; அல்ல� 

4. தனிநபர ்ஒ� ேதரந்்ெத�க்கப்பட்ட அ�வலக பத� வ�ப்பவர.் 
ஃெபடரல் அ�வலகத்�ற்காக ேபாட்���ம் நபரக்ள் அர�யல் �ர�்�த்த சட்டத்�ன் 
�ழ் "ேவட்பாளரக்ள்" அல்ல. 
(California அர� ���� §§82007 & 84214) 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
ேகன்வாஸ் (அ�காரப்�ரவ் 
ேகன்வாஸ்) 

ெபறப்பட்ட அைனத்� வாக்�ச�்ட்�கைள�ம் (தற்கா�க வாக்�ச�்ட்�கள், அஞ்சல்-
�லம் ெபற்ற வாக்�ச�்ட்�கள், மற்�ம் நிபந்தைன வாக்காளர் வாக்�ச�்ட்�கள் 
உட்பட) ெசயலாக்� மற்�ம் எண்ணிக்ைகைய ஒத்�ைசத்�, ெபா�டக்ைள சமன் 
ெசய்�, வாக்�ச�்ட்�களின் ைக�ைற எண்ணிக்ைகைய (சரிபாரப்்�) நடத்�, 
���க�க்� சான்றளித்� மற்�ம் ேதரத்ல் சான்�தழ்கைள வழங்�வதற்காக மாவடட் 
ேதரத்ல் அ�காரிக்�ள்ள சட்ட காலக்ெக� (ெபா�வாக ேதரத்ல் ேத�க்� அ�த்த நாள் 
ெதாடங்� 30 நாள் அவகாசம்), 
(California ேதரத்ல் ���� �ரி� 15) 

ச�க அ�ப்பைட�லான 
நி�வனங்கள் (CBOகள்) 

வாக்காளர ்ப�வாளர ்(ROV), ச�க அ�ப்பைட�லான அைமப்�க�டன் (CBOகள்) 
வாக்காளர ்ப�ைவ அ�கரிக்க�ம், ��தாக ப��ெசய்யப்பட்ட வாக்காளரக்ைள 
வாக்களிப்பதன் �லம் ஜனநாயகத்�ல் பங்ேகற்க ஊக்��ப்ப��ம் ஈ�ப��றார.் 

நிபந்தைன வாக்காளர ்ப�� ஒ�ங்காக ெசயல்ப�த்தப்பட்ட ப�� �ரமாணப் பத்�ரம் ேதரத்ல் ேத�யன்� 
அல்ல� அந்த நா�க்� �ன்�ள்ள 14 நாள் அவகாசத்�ல் க�ண்ட்� ேதரத்ல் 
அ�காரி�டம் ப�� ெசய்தவர ்�லம் வழங்கப்பட்��க்கேவண்�ம் மற்�ம் ேம�ம் 
இ� ேதரத்ல் அ�காரி �ரமாணப் பத்�ரத்ைத ெசயல்ப�த்�ய �ன்�ம் 
பய�ள்ளதாகக் க�தப்பட்டால், இ� ப��ெசய்தவரின் ப��க்கான த��ைய 
�ரம்ானிக்�ற�, ேம�ம் ப��ெசய்தவரின் தகவைல ேகன்வாஸ் காலத்�ற்� �ன், 
அல்ல� அந்த காலத்�ேலேய சரிபாரக்்�ற�. வாக்காளர ்ஒ� நிபந்தைன வாக்காளர ்
ப�� ப�வத்ைத �ரத்்� ெசய்� மற்�ம் ஒ� தற்கா�க வாக்�ச�்ட்ைட ேபாடலாம். 
(California ேதரத்ல் ���� §§2170 - 2173) 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
க�ண்ட்� வாக்காளர ்தகவல் 
வ�காட்� (CVIG) 

இ�, �ராப்-பாக்ஸ் உள்ள இடங்கள் மற்�ம் வாக்� ைமயங்களின் பட்�யல், 
அ�காரப்�ரவ் வாக்�ச�்ட்�ன் மா�ரி (பாரக்்க�ம் மா�ரி வாக்�ச�்ட்�); ேவட்பாளர ்
அ�க்ைககள்; சட்ட உைர, பக்கசச்ாரப்ற்ற ப�ப்பாய்� மற்�ம் உள்�ர ்வாக்�ச�்ட்� 
நடவ�க்ைகக�க்� ஆதரவான அல்ல� எ�ரான வாதங்கள்; மற்�ம் வாக்�ச�்ட்� 
மாற்� ேகாரிக்ைக ப�வம் ேபான்ற �க்�யமான தகவல்கைளக் ெகாண்�, மாவட்ட 
ேதரத்ல் அ�காரியால் தயாரிக்கப்பட்ட, ெமா�ெபயரக்்கப்பட்ட மற்�ம் அச�்டப்பட்ட 
ஒ� ைகேய�. க�ண்� வாக்காளர ்தகவல் ைகேயைட (CVIG) அஞ்ச�ல் அ�ப்�வ� 
ேதரத்�க்� �மார ்40 நாடக்�க்� �ன்� ெதாடங்��ற�. �ன்னர ்மா�ரி 
வாக்�ச�்ட்� �ண்�ப்�ர�ரம் என்� அைழக்கப்பட்ட�. CVIG-�ன் 
ெமா�ெபயரக்்கப்பட்ட ப�ப்�கள் ஸ்பானிஷ், �ன, டாக்லாக் மற்�ம் �யட்நா�ய 
ெமா�களில் �ைடக்�ன்றன. 
இ� மாநில ெசயலாளர ்�லம் தயாரிக்கப்பட்ட அ�காரப்�ரவ் வாக்காளர ்தகவல் 
வ�காட்�ைய ேபான்ற� இல்ைல 
(California ேதரத்ல் ���� §§13300 - 13317) 

தர�றக்கம் ெசய்யக்��ய 
வாக்�ச�்ட்� 

வாக்காளர ்ப�வாளரின் ரிேமாட்டாக அ�கக்��ய அஞ்சல்-�லம் வாக்களிப்� 
(RAVBM) என்ப� �ண்ணப்பம் �லம் ெபறப்பட்ட மற்�ம் வாக்களிப்பதற்காக 
பயன்ப�த்த வாக்காளரின் �ட்� சாதனத்�ல் �ன்ன� ரீ�யாக நகெல�க்கப்ப�ம் 
வாக்�ச�்ட்�. வாக்காளர ்தங்கள் வாக்�கைள எண்�வதற்காக வாக்காளர ்
ப�வாள�க்� தங்கள் வாக்�ச�்ட்ைட அச�்ட்� அஞ்ச�ல் அ�ப்ப ேவண்�ம். 
(California ேதரத்ல் ���� §3007.7) 

ைடரக்ட்-ரிகார�்ங் 
எலக்�ரானிக் (DRE) 

காலாவ�யான வாக்களிப்� ெம�ன். 
வாக்காளர ்ெசயலாக்க ��ய எந்�ர�ைற அல்ல� எலக்ட்ேரா-ஆப்�கல் ��க�டன் 
வழங்கப்பட்ட வாக்�ச�்ட்� காட்� �லம் வாக்�கைள ரிகாரட்் ெசய்�ம் வாக்களிப்� 
ெம�ன்; இ� கணினி நிரல் �லம் தரைவ ெசயல்ப�த்��ற�; ேம�ம் இ� 
வாக்களிப்� தர� மற்�ம் வாக்�ச�்ட்�ன் ப�மங்கைள ெமமரி ��களில் ப�� 
ெசய்�ற�. 



�ற்ேசரக்்ைக A - ���ைறகள் மற்�ம் ��க்கங்களின் ெசாற்களஞ்�யம் 

ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
�ன்னதான வாக்களிப்� ேதரத்ல் ேத�க்� �ன்ேப, வாக்காளரக்ள் வாக்�ச�்ட்ைட ேபாடக்��ய காலம். California-

�ல் "காரணம்-�றாமல்" �ன்னதாகேவ வாக்களிக்கலாம் மற்�ம் ேதரத்ல் ேத��ல் 
வாக்களிக்க ��யாமல் ேபானதற்� ஒ� வாக்காளர ்காரணம் �ற ேவண்�ய�ல்ைல. 
California-�ல், ேதரத்�க்� 29 நாடக்�க்� �ன்ேப �ன்னதான வாக்களிப்ைப 
ெதாடங்கலாம். Santa Clara க�ண்ட்��ல் ப��ெசய்யப்பட்ட வாக்காளரக்ள். வாக்காளர ்
ப�வாளர ்அ�வலகத்�ல் அல்ல� ேதரத்ல் ேத�க்� பத்� நாடக்�க்� �ன்னர ்
ெதாடங்�ம் எந்தெவா� வாக்� ைமயத்��ம் வாக்களிக்கலாம். 
(California ேதரத்ல் ���� §19209) 

ேதரத்ல் நிரவ்ாகத் �ட்டம் (EAP) மாவட்ட ேதரத்ல் அ�காரியால் �ன்ெமா�யப்பட்ட,வாக்காளர் ேதர்�ச ்சட்டத்�ன் 
(VCA). �ழ் ேதரத்ல்கைள நடத்�வ� பற்�ய �ரிவான �ட்டம் இந்தத் �ட்டத்�ல் வாக்� 
ைமயங்கள் மற்�ம் வாக்�ச�்ட்� �ராப்-பாக்ஸ் இடங்கைளத் ேதரந்்ெத�ப்ப�, 
நி�சாரந்்த பா�ப்�கள் மற்�ம் ெபா� அ�ட்ரீச ்�ட்டங்கள் ேபான்ற பல்ேவ� 
�ஷயங்கள் உள்ளன. ஒ� வைர�த ்�ட்டம் ச�க உள்ளீட்�டன் எ�தப்படேவண்�ம் 
மற்�ம் ெபா� �சாரைண ெசயல்�ைற �லம் ஆராயப்பட ேவண்�ம். வைர�த் 
�ட்டம் ��த்த ெபா� �சாரைணகள் நடந்த�ன், ஒ� ��த்தப்பட்ட ��த்தப்பட்ட 
வைர�த் �ட்டம் ெபா�க் க�த்�ைரக்காக ெவளி�டப்ப��ற�, அதன் �ற� ஒ� 
�ட்டத்ைதஇ��யாக ஏற்�க்ெகாள்ளலாம். மாற்றப்பட்� ெபா�க் க�த்�க்காக 
ெவளி�டப்ப�ம் இ��த் �ட்டேம ��த்தப்பட்ட இ��த்�ட்டமா�ம். ேதரத்ைல 
நடத்�வதற்�ப் பயன்ப�த்தப்ப�ம் இ��த் ேதரத்ல் நிரவ்ாகத் �ட்டம் (EAP) 
ம�ப்பாய்� ெசய்யப்பட்�, இரண்� வ�ட பயன்பாட்�ற்�ள், அதன்�ற� ஒவ்ெவா� 
நான்� வ�டங்க�க்�ம், ��த்தப்பட்��க்கலாம். EAP இன் வாக்காளர ்கல்� மற்�ம் 
அ�ட்ரீச ்ப�� ஒப்�த�க்காக மாநில ெசயலாளரிடம் சமரப்்�க்கப்ப��ற�. 
�ட்டங்கள் ெமா�ெபயரக்்கப்பட்� மாவட்ட ேதரத்ல் அ�காரி�ன் இைணயதளத்�ல் 
�ைடக்�ன்றன. 
(California ேதரத்ல் ���� §§4000 - 4108) 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
ேதரத்ல் �ழற்� “ேதரத்ல் �ழற்�” என்பதன் அரத்்தம் அதன் பயன்பாட்�ன் �ழைலப் ெபா�த்� ஒன்� 

அல்ல� இரண்� ெவவ்ேவ� �ஷயங்களாக இ�க்கலாம். 
1. அரசாங்கக் ���� §§ 85309 அல்ல� 85500-ற்� இணங்க, $1,000 அல்ல� அதற்� 

ேமற்பட்ட பங்களிப்�கள் அல்ல� �யா�ன ெசல�னங்கைள பற்� ஆன்ைலனில் 
அல்ல� �ன்ன� �ைற�ல் �காரளிக்�ம் ேநாக்கத்�ற்காக, “ேதரத்ல் �ழற்�” 
என்றால் ேதரத்�க்� 90 நாடக்�க்� �ன்னதாக ெதாடங்� ேதரத்ல் ேத��ல் 
��வைட�ம் காலம். (அர� ���� �ரி� 85204). 

2. “ேதரத்ல் �ழற்�” என்ப� Cal-Access க்கான �ரசச்ார பங்களிப்�கள் மற்�ம் 
ெசல�னங்கைளக் கா�ம் ேநாக்கத்�ற்காக, ஒற்ைறப்பைட ஆண்�ன் ஜனவரி 1 
�தல் ெதாடங்�ம் காலம். 

ேதரத்ல் அ�காரி ஒ� ெதா�� (precinct) ேபார�் உ�ப்�னர,் மாநிலத்�ன் வாக்காளராக இ�க்க 
ேவண்�ம், அவ�க்� ஆங்�ல ெமா�ையப் ப�க்க�ம் எ�த�ம் ெதரிந்��க்க�ம், 
ேம�ம் ஒ� வாக்�ச ்சாவ� அல்ல� வாக்� ைமயத்�ல் பணியாற்�வதற்காக 
வாக்காளர ்ப�வாளர ்(ROV) நடத்��ன்ற ப�ற்��ல் கலந்� ெகாள்ள ேவண்�ம். 
�ன்னர ்வாக்ெக�ப்� ெதா�லாளரக்ள் என்� அைழக்கப்பட்ட ேதரத்ல் அ�காரிகைள 
ஒ� �ளாரக்் அல்ல� இன்ஸ்ெபக்டராக மா�பட்ட கடைமக�டன் நிய�க்க ���ம். 
ேதரத்ல் அ�காரிகள் வாக்� ைமயங்களில் வாக்காளரக்�க்� உத��றாரக்ள், 
த��ைய சரிபாரக்்�றாரக்ள், அ�காரப்�ரவ் வாக்�சச்�்ட்�கைள வழங்��றாரக்ள், 
மற்�ம் �ற கடைமகைளச ்ெசய்�றாரக்ள். 
(ேதரத்ல் ���� �லம் ேதரத்ல் ேபார�்கள் என ��ப்�டப்ப��ற�) 

ேதரத்ல் தகவல் ேமலாண்ைம 
அைமப்� (EIMS) 

Santa Clara க�ண்ட்��ன் ேதரத்ல் தகவல் தர�த்தளம். 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
எலக்�ரானிக் ேபால்�க் (ஈ-
ேபால்�க்)  

ஒ� வாக்� ைமயத்�ற்� ெகாண்� ெசல்லப்பட்� பயன்ப�த்தப்ப��ற மா�ரி ப�� 
ெசய்யப்பட்ட வாக்காளரக்ளின் �ன்ன� பட்�யைலக் ெகாண்ட ஒ� அைமப்�. 
ேதரத்�ல் வாக்களிக்க த��யானவரக்ெளன்� ப�� ெசய்யப்பட்ட வாக்காளரக்ளின் 
அ�காரப்�ரவ் பட்�யல் இ�; வாக்காளரின் வாக்�ச�்ட்ைடப் ெப�ம் த��ையச ்
சரிபாரக்்க இ� பயன்ப��ற� மற்�ம் இரட்ைட வாக்களிப்ைபத் த�க்க வாக்காளர ்
வரலாற்ைற உண்ைமயான ேநரத்�ல் ைகப்பற்��ற�. எலக்ட்ரானிக் ேபால்�க்�கைள 
வாக்களிப்� �ைற�டன் இைணக்க ��யா� மற்�ம் அவற்�ல் ெதாடரச்�்யான 
ெசயல்பா�கைள வழங்�வதற்கான ேபக்-கப் பவர ்இ�க்க ேவண்�ம். 

1. ஒ� எலக்ட்ரானிக் ேபால்�க், �ைறந்தபடச்ம், �ன்வ�ம் வாக்காளர ்ப��த் 
தர�கள் அைனத்ைத�ம் ெகாண்��க்க ேவண்�ம்: ெபயர,் �கவரி, மாவட்டம்/ 
ெதா��, கட்� ��ப்பம், வாக்காளர ்நிைல, வாக்காள�க்� அஞ்சல்-�லம் 
வாக்களிக்�ம் வாக்�ச�்ட்� வழங்கப்பட்டதா, அஞ்சல்-�லம் வாக்களித்த 
வாக்�ச�்ட்� ேதரத்ல் அ�காரியால் ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்டதாக ப�� 
ெசய்யப்பட்டதா இல்ைலயா, ேம�ம், வாக்காளரின் அைடயாளம் சரிபாரக்்கப்பட 
ேவண்�மா (ஃெபடரல் ேதரத்�ல் �தல் �ைறயாக வாக்களிப்பவ�க்� மட்�ம் 
ெபா�ந்�ம்). 

2. ஒ� எலக்ட்ரானிக் ேபால்�க்�ல் �ன்வ�ம் வாக்காளர ்ப�� தர� 
இ�க்கக்�டா�: ஓட்�நர ்உரிம எண் அல்ல� ச�க பா�காப்� எண்�க்கான 
ஏேத�ம் ��ப்�. 

(California ேதரத்ல் ���� §2183) 
அவசரநிைல வாக்�ச�்ட்� 
வழங்கல் 

எ�ரப்ாராத ேநாய், ம�த்�வ ைமயத்�ல் அைடபட்� இ�ப்ப�, �ைறபா�கள் 
இ�ப்ப� அல்ல� �பத்�க்கள் காரணமாக காயப்பட்�ள்ள� ேபான்ற ம�த்�வ 
அவசரநிைலகள் காரணமாக உடல் ரீ�யாக வர��யாத ஒ� வாக்காளைர 
வாக்களிக்க அ�ம�க்க இந்த வைக ேசைவ �தன்ைமயாக �ைடக்�ற�. 
அவசரநிைல வாக்�ச�்ட்� வழங்�ம் �ைறைய வழங்�ம் 38 மாநிலங்களில் California-
�ம் ஒன்றா�ம்.  
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
நகல் வாக்�ச�்ட்� ஒ� ��ப்�ட்ட ெமா��ல் ெமா�ெபயரக்்கப்பட்ட (பாரக்்க�ம் மா�ரி 

வாக்�ச�்ட்ைட) அல்ல� பாரை்வ ேகாளா� உள்ளவரக்�க்காக ெபரிய உைர�டன் 
அச�்டப்பட்டைவ ேபான்ற வ�வங்களில் �ைடக்கக்��ய அச�்டப்பட்ட 
வாக்�ச�்ட்�ன் �ர�. வாக்காளரக்ள் அஞ்சல் �லம் ஒ� நகல் வாக்�ச�்ட்ைடப் ெபற 
ேகாரலாம். நகல் வாக்�ச�்ட்� அ�காரப்�ரவ் வாக்�ச�்ட்� அல்ல, மற்�ம் அைத 
வாக்களிப்� அைமப்� �லம் அட்டவைணப்ப�த்த ��யா�. வாக்காளரக்ள் தங்கள் 
அ�காரப்�ரவ் வாக்�ச�்ட்ைட �ரத்்� ெசய்ய உத�வதற்காக நகல் வாக்�ச�்ட்ைடப் 
பயன்ப�த்தலாம்.  

அெமரிக்கா வாக்களிக்க 
உத�ம் சட்டம் (HAVA)  

நாட்�ன் வாக்களிப்� ெசயல்�ைறகைள ந�னமயமாக்க மற்�ம் �ர�்�த்த 
உத�வதற்காக 2002 இல் காங்�ரஸால் நிைறேவற்றப்பட்ட�, அெமரிக்கா வாக்களிக்க 
உத�ம் சட்டம் (HAVA) ேதரத்ல் நிரவ்ாகத்�ன் பல �க்�ய �ைறகளில் மாநிலங்கள் 
�ன்பற்ற ேவண்�ய ��ய கட்டாயமான �ைறந்தபடச் தரங்கைள உ�வாக்��ற�. 
இந்த சட்டம் இந்த ��ய தரங்கைள �ரத்்� ெசய்ய, வாக்களப்� அைமப்�கைள மாற்ற, 
மற்�ம் ேதரத்ல் நிரவ்ாகத்ைத ேமம்ப�தத் உதவ மாநிலங்க�க்� நி�கைள 
வழங்��ற�. HAVA  �ன் ேதைவப்ப� �ன்வ�ம் �ட்டங்கள் மற்�ம் நைட�ைறகைள 
மாநிலங்கள் ெசயல்ப�த்த ேவண்�ம்: 

1. தற்கா�க வாக்களிப்� 
2. வாக்களிப்� தகவல் 
3. ��ப்�க்கப்பட்ட மற்�ம் ேமம்ப�த்தப்பட்ட வாக்� உபகரணங்கள் 
4. மாநிலம் த��ய வாக்காளர ்ப�� தர�த்தளங்கள் 
5. வாக்காளர ்அைடயாள நைட�ைறகள் 
6. நிரவ்ாக �கார ்நைட�ைறகள் 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
ெசய�ல் இல்லாத வாக்காளர ் க�ண்ட்� �ன்வ�வைத ெபற்��ந்தால் ஒ� வாக்காளர ்ெசய�ல் இல்லாததாக 

க�தப்படலாம்: அேத க�ண்ட்�க்�ள் �ன்ேனாக்� அ�ப்�ம் �கவரி இல்லாமல் 
��ம்�வந்த ெர�ெடன்� உ��ப்ப�த்தல் அஞ்சல், அல்ல�, அெமரிக்கா அஞ்சல் 
ேசைவ ேத�ய �கவரி மாற்ற (NCOA) தர�த்தளத்�ன் �லம் ெபறப்பட்ட தகவல் 
வாக்காளர ்க�ண்ட்�ைய �ட்� ெவளி�ல் நகரந்்��ட்டைத ��க்�ற�. இந்த 
வாக்காளர், வாக்காளர் பட்�யலில் இ�ப்பார் ஆனால் எந்தெவா� வாக்கள�ப்�ப் 
ெபா�ட்கைள�ம் ெபறமாட்டார். ேம�ம், ெதாடரச்�்யாக இரண்� ஃெபடரல் ெபா�த் 
ேதரத்ல்களில் வாக்களிக்காத ெசய�ல் இல்லாத வாக்காளரக்ள் ரத்� 
ெசய்யப்ப�வாரக்ள். ஒ� ெசய�ல் இல்லாத வாக்காளர ்�கவரி உ��ப்ப�த்தல் 
கார�்க்� ப�லளிப்பதற்காக, அேத �கவரிையக் ��க்�ம் ம��ல் ைகெய�த்�ட்� 
அல்ல� ��ய வாக்காளர் ப�� �ண்ணப்பத்ைத �ரத்்� ெசய்வதன் �லம் 
வாக்களிக்க �ண்�ம் த�� ெப�வார.்  

ெமா� அ�கல் 
ஆேலாசைனக் க�ட்� 
(LAAC) 

வாக்காளர ்ப�வாள�க்� (ROV) �ைறவான ஆங்�ல அ��ள்ள வாக்காளரக்�க்� 
ேதரத்ல் ெசயல்�ைறைய அ��வ� ெதாடரப்ான �ஷயங்களில் ஆேலாசைன 
வழங்�வதற்காக, ெமா� அ�கல் ஆேலாசைனக் க�ட்� (LAAC) அைமக்கப்பட்ட�. 
இந்த க�ட்��ல் உள்ளவரக்ள் ெமா� ��பான்ைம ச�கங்களின் �ர�நி�களாக 
இ�ப்பாரக்ள் மற்�ம் அவரக்ள் ெமா� அ�க�ல் அ�பவரீ�யாக சா�த்தவரக்ளாக, 
எளிய ெமா� �ைறகைளப் பயன்ப�த்� வாக்காளரக்�க்� ேதரத்ல் ெபா�டக்ைள 
வழங்க அல்ல� வாக்காளரக்ள் அ�� �ரி�ற மா�ரி �ளக்�ம் ேவ� எளிதான �ைற 
அவரக்�க்� ெதரிந்��க்கேவண்�ம், மற்�ம்/அல்ல� அவர ்நகரத் ேதரத்ல் 
அ�காரியாக அல்ல� அவர� �ர�நி�யாக இ�க்கேவண்�ம் ஆேலாசைன 
வழங்�பவரக்ளாக பணியாற்�ம் க�ட்��ன் பரிந்�ைரகைள ROV ஆேலா�த்� 
மற்�ம் அவற்ைற க��வார.் 
(California ேதரத்ல் ���� §4005) 

ெமா� ��பான்ைம ச�கம் ஃெபடரல் வாக்�ரிைமச ்சட்டத்�ன் �ழ் ேசைவ ெசய்ய ேதைவப்ப�ம் ஒ� ெமா�ையப் 
ேப�ம் மக்களின் ��. வாக்காளரின் ேதர்� சட்டம் (VCA) ெதாடரப்ான சட்டத்�ல் 
��வ�மாக ெமா� ��பான்ைம ச�கங்கள் ெதாடரப்ான ெபா�டக்ள், வாக்களிப்� 
உத� மற்�ம் �ற நடவ�க்ைககள் ��ப்�டப்பட்�ள்ளன. 
(வாக்களிப்� உரிைமச ்சட்டத்�ன் ெமா� ��பான்ைம ஏற்பா�கள்) 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
அஞ்சல் வாக்�ச�்ட்� ெதா�� வாக்�சச்ாவ� மா�ரி�ன் �ழ், ேதரத்�க்� 88 நாடக்�க்� �ன்னர,் 250 அல்ல� 

அதற்�ம் �ைறவான நபரக்ேள வாக்களிக்க ப��ெசய்�ள்ள ெதா��ைய, "அஞ்சல் 
வாக்�ச ்�ட்� ெதா��யாக" ஒ�க்கலாம், மற்�ம் ேதரத்ல் அ�காரி ஒவ்ெவா� 
வாக்காள�க்�ம் அஞ்சல்-�லம்-வாக்களிக்�ம் வாக்�ச�்ட்ைட �ண்ணப்�க்க 
ேதைவ�ல்லாமேல வழங்கலாம். 

கட்�ப்ப�த்த உத�ம் சாதனம் வாக்களிப்ப�ல் உள்ள தைடகைள �ைறக்க வாக்களிக்�ம் இடத்�ற்� ெசல்வதற்கான 
அ�கைல ேமம்ப�த்த பயன்ப�ம் ெபா�டக்ள் மற்�ம் சப்ைளகள். ேதைவப்ப�ம் 
க��களாக இ�ப்பைவ: ��தல் அல்ல� தற்கா�க �ளக்�கள்; நிற்க ��யாத 
மக்க�க்காக ��தல் நாற்கா�கள்; அங்� வர வ�ையக் காட்�ம் அைடயாளக் 
��கள்; அைடப்�கைள மைறக்க அல்ல� வா�ல்கைள சரியாக்க ஆப்�கள், 
வைள�கள் அல்ல� ரப்பர ்பாய்கள்; கத�கைள �றந்ேத ைவக்க கத�த்த�ப்�கள்; 
அ�கக்��ய பாரக்்�ங்ைக ��க்க ஆரஞ்� �ம்�கள்; மற்�ம் ��யாதவரக்�க்காக 
��ேயார (curbside) வாக்களிப்� வச�ைய வழங்�வதற்கான அ��ப்� அைமப்�. 

ெமாைபல் வாக்� ைமயம் வாக்காளர ்ப�வாளரால் (ROV) நிரவ்�க்கப்ப�ம் ஒ� ெமாைபல் இயக்கம், ஒ� வாக்� 
ைமயமாக அேத அள�ேகால்கைள �ரத்்�ெசய்�, மற்�ம் அேத ேசைவகைள 
வழங்��ற�. 

ேத�ய �கவரி மாற்றம் 
(NCOA) 

�கவரி மா�யைத அேமரிக்க அஞ்சல் ேசைவ�ல் தாக்கல் ெசய்த தனிநபரக்ள் மற்�ம் 
��ம்பங்களின் ெபயரக்ள் மற்�ம் �கவரிகள் அடங்�ய தகவல் அல்ல� தர�. 
(California ேதரத்ல் ���� §2222) 

ஆப்�கல் ஸ்ேகனர ் காலாவ�யான வாக்களிப்� ெம�ன். 
நீங்கள் ேபாட்��க்�ம் ��கைள ஆப்�கல் �ைற�ல் ஸ்ேகன் ெசய்� வாக்�ச�்ட்ைட 
ெச��ம்ேபாேத �ன்ன� �ைற�ல் வாக்�கைள எண்�ம் கா�த-
அ�ப்பைட�லான வாக்களிப்� ெம�ன் 

வாக்ெக�ப்� ெதா�லாளர ் காலாவ�யான ெசால்�யல். 
பாரக்்க�ம் ேதரத்ல் அ�காரிைய. 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
வாக்�ச ்சாவ� மா�ரி ROV எந்த தற்ேபாைதய மா�ரி���ந்� மா��றாேரா 

California ேதரத்ல் ���ட்�ன் ெபா� ஏற்பா�களின் �ழ் நைடெப�ம் ேதரத்ல்களின் 
வ��ைற மற்�ம் நிரவ்ாகத்ைதக் ��க்கப் பயன்ப�த்தப்ப�ம் ெசால்.. ��ப்பாக 1,000 
க்�ம் அ�கமான வாக்காளரக்ள் இல்லாத ெதா��களில் "அ��டத்�ன்-
அ�ப்பைட�ல்" ஒ�க்கப்பட்ட வாக்�ச ்சாவ�கைளப் ெபரி�ம் பயன்ப�த்��ற� 
மற்�ம் அஞ்ச�ல் வாக்�ச�்ட்ைடப் ெபறக் ேகா�ம் வாக்காளரக்�க்� அஞ்சல் �லம் 
வாக்களிப்� அைமப்�ம் ��தலாக வழங்கப்ப��ற�.  

ேநரம்ைற �த்தமாக்கம் ெசய�ல் இல்லாத அல்ல� ரத்� ெசய்யப்பட்ட ேகாப்�ற்� நகரத்்தப்ப�வைதத் த�க்க 
வாக்காளர ்நடவ�க்ைக எ�க்க ேவண்�ய ஒ� நைட�ைற, ெசய�ல் உள்ள 
வாக்காளராக இ�க்க ��ம்�வைதக் ��க்�ம் அஞ்சலட்ைடைய ��ப்� அ�ப்�வ� 
ேபான்றைவ. 
(California ேதரத்ல் ���� §§2220 & 2191) 

ெதா�� California ேதரத்ல் ���ட்�ன் 12 வ� �ரி�ன் அத்�யாயம் 3-ற்� இணங்க ( § 12200-
��ந்� ெதாடங்�) வாக்காளரக்ளால் உ�வாக்கப்பட்ட ஒ� க�ண்ட்�க்�ள் அல்ல� 
அர�யல் அ�கார எல்ைலக்�ள் உள்ள ஒ� ���யல் ப��. “வாக்�ச ்சாவ� மா�ரி” 
ேதரத்�ல், ஒேர ெதா���ல் உள்ள அைனத்� வாக்காளரக்�ம் ஒேர வாக்�ச ்
சாவ�க்� ஒ�க்கப்ப��றாரக்ள். “வாக்களிப்� ைமய மா�ரி” ேதரத்�ல், வாக்காளரக்ள் 
க�ண்ட்��ல் எந்த ெதா���ல் இ�ந்தா�ம், அவரக்ளால் க�ண்ட்�க்�ள் உள்ள எந்த 
வாக்� ைமயத�்�ம் வாக்களிக்க ���ம் ROV தற்ேபா� “வாக்�ச ்சாவ� மா�ரி�ல்” 
இ�ந்� “வாக்களிப்� ைமய மா�ரி” க்� மா�க்ெகாண்��க்�ற�. 

ெதா�� ேபார�் California ேதரத்ல் ���ட்டால் பயன்ப�த்தப்ப�ம் ��ப்�ட்ட ெசால். Santa Clara 
க�ண்ட்�ையப் ெபா�த்தவைர, எந்த ேதரத்��ம் ஒவ்ெவா� ெதா����ம் ேதரத்ல் 
அ�காரிகளாக பணியாற்ற நிய�க்கப்பட்ட நபரக்ேள அந்த ெதா�� மற்�ம் வாக்�ச ்
சாவ�க்கான ெதா�� ேபார�்ல் இ�ப்பாரக்ள். ஆங்�ல ெமா�ையப் ப�க்கேவா 
எ�தேவா ��யாத ஒ�வ�க்� எந்தெவா� ெதா�� ேபார�்ன் உ�ப்�னராக�ம் 
ெசயல்ப�ம் த�� �ைடயா� ேதரத்ல் ெதா�� அள�ன் அ�ப்பைட�ல் ேதரத்ல் 
அ�காரி �லம் ெதா�� ேபார�்ன் �ட்டைம� �ரம்ானிக்கப்ப�ம். ெதா�� ேபார�்ல் 
�ைறந்தபடச்ம் ஒ� இன்ஸ்ெபக்டர ்மற்�ம் இரண்� �ளாரக்்�கள் இ�க்க ேவண்�ம். 
(பாரக்்க�ம் ேதரத்ல் அ�காரிைய) 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
ேதரத்�க்� �ந்ைதய 
அ�க்ைககள் 

ஒ� கட்�ப்ப�த்தப்பட்ட க�ட�்�ல் உள்ள ேவட்பாளரக்ள் அல்ல� அ�வலக பத� 
வ�ப்பவரிடம் இ�ந்� அல்ல� ஒ� காலண்டர ்ஆண்�ல் அ�வலக பத��ல் 
ேதரந்்ெத�க்கப்ப�ம் அல்ல� அ�வலக பத��ல் இ�ப்பதன் (FPPC ப�வம் 460) 
ெதாடரப்ாக, ஒ� காலண்டர ்ஆண்�ல் $2,000 அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட ெதாைகைய 
�ரட்�ய அல்ல� ெசலவ�த்த ேவட்பாளரக்ளிடம் இ�ந்� இந்த அ�க்ைககள் 
ேதைவப்ப��ன்றன, ேதரத்�க்�-�ந்ைதய �தல் அ�க்ைககள் ேதரத்�க்� 40 
நாடக்�க்� �ன்ேப தாக்கல் ெசய்யப்பட ேவண்�ம் (ேதரத்�க்� 45 நாடக்�க்� �ன்� 
��வைட�ம் காலத்�ற்�). ேதரத்�க்�-�ந்ைதய இரண்டாவ� அ�க்ைககள் 
ேதரத்�க்� 12 நாடக்�க்� �ன்ேப தாக்கல் ெசய்யப்பட ேவண்�ம் (ேதரத்�க்� 17 
நாடக்�க்� �ன்� ��வைட�ம் காலத்�ற்�). 
(California அர� ���� §§84200.5, 84200.7, & 84200.8) 

தற்கா�க வாக்�ச�்ட்� வாக்களிக்�ம் த��ைய உடன�யாக �ரம்ானிக்க ��யாதவராக அல்ல� நிபந்தைன 
வாக்காளராக உள்ள வாக்காள�க்� வழங்கப்ப�ம் வாக்�ச�்ட்ைடக் ��க்கப் 
பயன்ப�த்தப்ப�ம் ஒ� ெசால். இந்த வாக்�ச�்ட்� “தற்கா�கமாக” நிைற� 
ெசய்யப்பட்�, இளஞ்�வப்� உைற ஒன்�ல் �ல் ெசய்யப்பட்�, �றக்கப்பட்� 
எண்ணப்ப�வதற்� �ன்� வாக்காளர ்ப�வாளர ்(ROV) அ�வலகத்�ல் 
சரிபாரக்்கப்ப��ற�. 
(California ேதரத்ல் ���� §§4005 & 4310) 

ெபா� க�த்�ைர காலம் வைர�, ��த்தப்பட்ட வைர�, இ��யான, மற்�ம் ேதைவப்பட்டால், ��த்தப்பட்ட 
இ��த் ேதரத்ல் நிர்வாகத் �ட்டம் (EAP) ��த்� க�த்�ைர ெதரி�க்க 
ெபா�மக்க�க்� சட்டரீ�யாக வழங்கப்ப�ம் ப�னான்� நாள் காலக்ெக�. 

ெபா� ஆேலாசைனக் �ட்டம் ேதரத்ல் நிர்வாகத் �ட்டத்ைத (EAP) உ�வாக்க, ெபா�மக்களின் உள்ளீட்ைடப் 
ெப�வதற்காக வாக்காளர ்ப�வாளர ்�லம் சட்டப்�ரவ்மாகக் கவனிக்கப்பட்�, 
ெவளி�டப்பட்� மற்�ம் நடத்தப்ப�ம் ெபா� �ட்டங்கள்  

ெபா� �சாரைண �ட்ட�டப்பட்ட அரசாங்க நடவ�க்ைக ��த்த உண்ைமகைள ெபா�மக்கள் ேகட்� 
மற்�ம் அ� ��த்� தங்கள் க�த்�க்கைள ெதரி�க்�ன்ற ஒ� அ�காரப்�ரவ் 
�ட்டம். 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
ெபா� ேசைவ அ��ப்� (PSA) ஒ� ச�கப் �ரச�்ைனையப் பற்�ய ��ப்�ணரை்வ ஏற்ப�த்த மற்�ம் 

ெபா�மக்களின் மனப்பான்ைம மற்�ம் நடத்ைத ஆ�யவற்ைற மாற்�வதற்கான 
ேநாக்கத்�டன், ெபா� நலனில் கட்டணம் இன்� பரப்பப்ப�ம் ஒ� ெசய்�. 

வாக்காளர ்ப�வாளர ்(ROV) Santa Clara க�ண்ட்��ல் வாக்காளர ்ப�� மற்�ம் ேதரத்ல்கைள நிரவ்�க்�ம் 
ெபா�ப்�ள்ள ஒ� �ைற. 

ெதாைலநிைல���ந்� 
அ�கக்��ய அஞ்சல்-�லம் 
வாக்களிப்� (RAVBM) 

மாற்�த்�றனாளிகளாக உள்ள அல்ல� இரா�வ அல்ல� ெவளிநாட்� 
வாக்காள�க்காக எலக்�ரானிக் அஞ்சல்-�லம்-வாக்களிக்�ம் வாக்�ச�்ட்ைட 
��க்�ம் ஒேர ேநாக்கத்�ற்காக பயன்ப�த்தப்ப�ம் ஒ� அைமப்� மற்�ம் அதன் 
ெமன்ெபா�ள், அவரக்ள் கா�தத்�ல் அளிதத் வாக்�ன் ரிகாரை்ட ேதரத்ல் 
அ�காரி�டம் சமரப்்�ப்பதற்காக அச�்�வாரக்ள். ெதாைலநிைல���ந்� 
அ�கக்��ய அஞ்சல்-�லம் வாக்களிப்� அைமப்பான�, ெதாைலநிைலயாக 
அ�கக்��ய 'அஞ்சல் �லம் வாக்களித்தல்' அைமப்பான� ஒ�ேபா�ம் 
வாக்களிக்�ம் அைமப்�டன் எப்ேபா�ம் இைணக்கப்பட்��க்கா�.  
(California ேதரத்ல் ���� §3016.5) 

மாற்� வாக்�ச�்ட்� �ன்வ�ம் எந்த �ழ்நிைல��ம் வாக்காள�க்� வழங்கப்ப�ம் வாக்�ச�்ட்�: 
வாக்�ச�்ட்� �ைடக்க�ல்ைல, ெதாைலந்��ட்ட�, ஒ� �ைழ�டன் 
��க்கப்பட்�ள்ள�, அல்ல� ேவ� ெமா� அல்ல� வ�வத்�ல் ேகாரப்பட்ட�. 
வாக்காள�க்� இரண்டாவ� அல்ல� மாற்� வாக்�ச�்ட்ைட வழங்�ய�டேன, 
வழங்கப்பட்ட �தல் வாக்�ச�்ட்� ேதரத்ல் தகவல் ேமலாண்ைம அைமப்�ல் (EIMS) 
ரத்� ெசய்யப்ப��ற�, இ� இரட்ைட வாக்களிப்ைபத் த�க்�ம் 
(California ேதரத்ல் ���� §4005) 

ேராஸ்டர ்��காட்� ேதரத்�ல் வாக்களிக்க த���ள்ள வாக்காளரக்ளின் அ�காரப்�ரவ் பட்�யல், இ� 
கா�த அல்ல� �ன்ன� வ�வத்�ல் இ�க்கலாம். ேதரத்�ல் ஒ� �ைற வாக்களித்� 
வாக்காளரால் ைகெய�த்�டப்பட்ட அல்ல� ேதரத்ல் அ�காரியால் ��க்கப்பட்ட 
வாக்காளரக்ளின் அ�காரப்�ரவ் ��காட்�யாக இந்த ேராஸ்டர ்இ�க்�ம். இ��ம் 
வாக்காளர் ��காட்��ம் சமமான�ல்ைல 
(California ேதரத்ல் ���� §14109) 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
மா�ரி வாக்�ச�்ட்� ஒவ்ெவா� ேதரத்�க்காக�ம் தயாரிக்கப்பட்டக�ண்ட்� வாக்காளர் தகவல் 

வ�காட்��ன் (CVIG) உள்ேள இ�க்�ம். மாநில சட்டத்�ன் �ழ் ேசரக்்கப்பட 
ேவண்�ய�, மா�ரி வாக்�ச�்ட்� என்ப� ெப�மள�ல் அ�காரப்�ரவ் 
வாக்�ச�்ட்�ன் நகலாக உள்ள�; இ�ப்��ம், அ�காரப்�ரவ் வாக்�ச�்ட்�டன் 
ஒப்��ைக�ல், மா�ரி வாக்�ச�்ட்டான� அேத அள�ேலா அல்ல� அேத தாளிேலா 
அச�்டப்பட�ல்ைல, ேம�ம் ��தல் இைடெவளிையக் ெகாண்�ள்ள�, இைவ 
அைனத்�ம் வாக்� அட்டவைண �ைற �லம் அைத ப�க்க ��யாததாக 
ெசய்�ன்றன. ெமா�ெபயரக்்கப்பட்ட ப�ப்�கள் Santa Clara க�ண்ட்��ல் �ன்வ�ம் 
ெமா�களில் �ைடக்�ன்றன: ஸ்பானிஷ், �ன, டாக்லாக் மற்�ம் �யட்நா�ய. 
(California ேதரத்ல் ���� §13303) 

பா�காப்பான வாக்�ச�்ட்� 
கன்ெடய்னர ்/ பரிமாற்ற 
சாதனம் 

�ட்டக்��ய மற்�ம் பா�காப்பான கன்ெடய்னர ்ஒ� �ராப்-பாக்ஸ் உள்ேள 
ைவக்கப்ப��ற� அல்ல� தனித்� நிற்�ம் கன்ெடய்னராக இ�க்�ற�. ஒ� �ராப்-
பாக்�ன் உள்ேள ஒ� பா�காப்பான வாக்�ச�்ட்� கன்ெடய்னர ்
பயன்ப�த்தப்பட்டால், வாக்�ச�்ட்�கள் ேநர�யாக அந்த கன்ெடய்ன�க்�ள் 
ேபாடப்ப�ம். அைனத்� �ராப்-பாக்ஸ்க�க்�ம் பா�காப்பான வாக்�ச�்ட்� 
கன்ெடய்னர ்ேதைவ�ல்ைல. 

அைர��� அ�காரப்�ரவ் 
���கள் 

வாக்�ச�்ட்�கைள ேசகரிக்�ம், ெசயல்ப�த்�ம் மற்�ம் ஒத்�ைசக்�ம் ெசயல் 
மற்�ம், மாநில அல்ல� மாநிலம் த��ய ேதரத்ல் �ஷயத்�ல், ���கைள ேதரத்ல் 
இரவன்ேற மாநில ெசயலாளரிடம் அ��க்�ம் ெபா� ெசயல்�ைற. அைர��� 
அ�காரப்�ரவ் ேகன்வா�ல் அஞ்சல்-�லம்-வாக்களிக்�ம் வாக்�ச�்ட்�மற்�ம் 
தற்கா�க வாக்�ச�்ட்� வாக்�களின் �ட்டல்களில் �ல, அல்ல� அைனத்�ம் 
ேசரக்்கப்படலாம். 

ஊ�ய�டன் உள்ள �ராப்-
பாக்ஸ் 

�ராப்-பாக்ஸ் உள்ள இடம், நகரம் அல்ல� க�ண்ட்��ல் ஊ�யராக ேவைல ெசய்�ம் 
ஒ� நபர ்அல்ல� இதற்காக ைவத்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் ஒ� தற்கா�க பணியாளர ்
அல்ல� தன்னாரவ்லரின் ேநர� கண்காணிப்�ன்�ழ் ைவக்கப்பட்��க்�ம் ஒ� �ராப்-
பாக்ஸ் அல்ல� பா�காப்பான வாக்�ச�்ட்� கன்ெடய்னர ்இ�. ஊ�ய�டன் உள்ள 
�ராப்-பாக்ைஸ ெபா�வாக 24 மணி ேநர�ம் பயன்ப�த்த ��யா�. 

ஊ�ய�டன் இல்லாத �ராப்-
பாக்ஸ் 

கண்காணிப்பதற்கான ேநர� நபரின் பாரை்வ�ல் இல்லாத பா�காப்பான �ராப்-
பாக்ஸ். 



�ற்ேசரக்்ைக A - ���ைறகள் மற்�ம் ��க்கங்களின் ெசாற்களஞ்�யம் 

ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
அஞ்சல்-�லம்-வாக்களிப்� 
(VBM) 

Santa Clara க�ண்ட்��ல் ப��ெசய்யப்பட்ட அைனத்� வாக்காளரக்�க்�ம் ேதரத்ல் 
ேத�யன்� வாக்களிக்க ெசல்வதற்�ப் ப�லாக அஞ்சல்-�லம்-வாக்களிப்� �லம் 
ேநரத்�ற்� �ன்ேப வாக்களிக்�ம் வாய்ப்ைப வழங்��ற�. அஞ்சல்-�லம்-
வாக்களிக்கப்ப�ம் வாக்�ச�்ட்�கைள ROV ெப�ம்ேபா�, ��ப்� அ�ப்பப்பட்ட 
உைற ��ள்ள ைகெய�த்�கள் ெதாடர�்ைடய வாக்காளர ்ப�� கார�்களில் உள்ள 
ைகெய�த்�க�டன் ஒப்�டப்ப��ன்றன. வாக்�ச�்ட்� �ன்னர ்உைற���ந்� 
�ரிக்கப்ப�ம், �ற� அ� ஒத்�ைசக்கப்ப�ம். 
(California ேதரத்ல் ���� §4005) 

 வாக்� ைமயம் இ�, ேதரத்ல்கைள நடத்தேவ நி�வப்பட்ட, வாக்காளரக்�க்� வாக்களிப்� 
ேசைவகைள வழங்க; அவரக்ளின் அஞ்சல் வாக்�ச�்ட்ைட ேபாட; வாக்களிக்க ப�� 
ெசய்ய; அல்ல� தற்கா�க, மாற்�, அல்ல� அ�கக்��ய வாக்�ச�்ட்�ல் 
வாக்களிப்பதற்காக உள்ள ஒ� இடம். பாரம்பரிய வாக்�ச ்சாவ�கைள �ட வாக்� 
ைமயங்களில் ெபரிய அள�ல் வச�கள் இ�க்�ம், மற்�ம் இங்ேக வாக்காளரக்�க்� 
உதவ ��தல் வாக்களிப்� சாதனங்கள் மற்�ம் ��தல் ேதரத்ல் அ�காரிகள் 
இ�ப்பாரக்ள், ேம�ம் இைவ�ம் வாக்�ச ்சாவ�க�க்� ெபா�ந்�ம் அேத 
���ைறக�க்� இணங்க ேவண்�ம். க�ண்ட்��ன் ஒ� வாக்காளர ்எந்தெவா� 
வாக்� ைமயத�்ற்�ம் ெசன்� வாக்களிக்கலாம். 
(California ேதரத்ல் ���� §§2170, 4005, & 4007) 

வாக்� ைமயத்�ன் மா�ரி வாக்காளர் ேதர்�ச ்சட்டத்�ன் �ழ் ேதரத்ல்கள் நடத்தப்ப�ம் �தத்�ன் நிரவ்ாக 
அைமப்ைபக் ��க்கப் பயன்ப�த்தப்ப�ம் ெசால். ெப�ம்பா�ம், இ� அைனத்�ேம 
அஞ்சல்-�லம்-வாக்களிப்பாக உள்ள ேதரத்�ம், ெபரிய இடமாக உள்ள வாக்�ச ்
சாவ�கைளப் பயன்ப�த்�ம் வாக்� ைமயங்கள் என்ப�ம், �ட்டாக இ�ப்ப� 
(California ேதரத்ல் ���� §14428) 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
VoteCal �ன்� CalVoter என்� அைழக்கப்பட்ட�. 

அெமரிக்கா வாக்களிக்க உத�ம் சட்டம் (HAVA) �லம் கட்டாயமாக்கப்பட்ட VoteCal 
என்ப� மாநில ெசயலாளர ்�லம் உ�வாக்கப்பட்� நிரவ்�க்கப்ப�ம் 
ைமயப்ப�த்தப்பட்ட மாநிலம் த��ய வாக்காளர ்ப�� தர�த்தளமா�ம். 
மாநிலத்�ல் உள்ள ஒவ்ெவா� க�ண்ட்��ம் கணினி�டன் இைணக்கப்பட்�ள்ள�, 
ேம�ம் நகல் ப��கள் அல்ல� வாக்காளரக்ைள வாக்களிப்பைதத் த�க்�ம் 
எந்தெவா� ��ப்�த்தல்கைள�ம் சரிபாரக்்க இைதப் பயன்ப�த்தலாம். VoteCal 
க�ண்��ன்ேதரத்ல் தகவல் ேமலாண்ைம அைமப்� (EIMS) மற்�ம் ��த்தங்கள் 
மற்�ம் ம�வாழ்�த் �ைற, ெபா� �காதாரத் �ைற மற்�ம் ேமாட்டார ்வாகனத் �ைற 
ேபான்ற �ற மாநில அைமப்�க�டன் ேசரந்்� ெசயலாற்� மற்றஉம் தகவல்கைளப் 
பரிமா�க்ெகாள்�ற�.  
(2002-இன் அெமரிக்கா வாக்களிக்க உத�ம் சட்டம்) 

வாக்காளர ்ெசயல் ேகாரிக்ைக 
ப�வம் (VARF) 

�ன்வ�வைத ெசய்ய “ப��ெசய்யப்பட்ட” Santa Clara க�ண்ட்� வாக்காளரக்�க்கான 
ப�வம்:  

1. �கவரி அல்ல� அஞ்சல் �கவரிைய மாற்ற (Santa Clara க�ண்ட்�க்�ள் 
நகரந்்தால்)  

2. ெமா� ��ப்பத்ைத மாற்ற (ஆங்�லம், �ன, ஸ்பானிஷ், டகலாக், �யட்நா�ய, 
இந்�, ஜப்பானிய, ெகமர ்மற்�ம் ெகாரிய) 

3. ஃேபக்ஸ் �லம் வாக்�ச ்ெச�த்தக் ேகா�தல் 
      4.   நிரந்தர அஞ்சல் �லம் வாக்� ெச�த்�ம் நிைலைய மாற்�தல் 
      5.   ப��த் தகவல்களில் உள்ள எ�த்�ப்�ைழகள் அல்ல� �ற �ைழகைளச ் 
            சரிெசய்தல்  
      6.   அஞ்சல் �லம் க�ண்ட்� வாக்காளர ்தகவல் ைகேயட்ைடப் ெப�வ�ல் இ�ந்�  
            �ல�தல்  
       7.   வாக்காளர ்ப�ைவ நீக்�தல்  
       8.   ��ம்பத்�ல் அல்ல� உற�களில் மரணமைடந்தவரின் வாக்காளர ்ப�ைவ  
             ரத்�ெசய்தல்  
  (California ேதரத்ல் ���� §§2150 - 2168) 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
வாக்காளர ்கல்� மற்�ம் 
அ�ட்ரீச ்�ட்டணி (VEOC) 

அ�ட்ரீச ்மற்�ம் ஈ�ப�த்�வதன் �லம் க�ண்ட்��ல் கல்� வாய்ப்�கைள 
ேமம்ப�த்�வ� மற்�ம் வாக்காளர ்பங்களிப்ைப அ�கரிப்ப� ெதாடரப்ாக, வாக்காளர ்
ப�வாள�க்� (ROV) ஆேலாசைன மற்�ம் பரிந்�ைரகைள வழங்��ற�. �ட்டணி�ல் 
இ�க்�ம் தனிநபரக்ள் மற்�ம் ச�க அைமப்�களின் �ர�நி�கள் கல்� மற்�ம் 
அ�ட்ரீச ்�ட்டங்களில் அ�பவரீ�யாக சா�த்தவரக்ளாக அல்ல� நகரத் ேதரத்ல் 
அ�காரியாக இ�ப்பாரக்ள். ROV க்� ஆேலாசைன த�ம் நிைல�ல் �ட்டணி 
ெசயல்ப�ம். 

வாக்காளர ்கல்� மற்�ம் 
அ�ட்ரீச ்�ட்டம் 

இ� க�ண்ட்��ன் உள்�ரின் ேதரத்ல் நிர்வாகத் �ட்டத்�ல் (EAP) ேசரக்்கப்பட 
ேதைவ மற்�ம் இ� மாநில ெசயலாளரால் அங்�கரிக்கப்பட ேவண்�ம். இந்தத் �ட்டம், 
வாக்காளர் ேதர்�ச ்சட்டத்�ல் (VCA) கல்� மற்�ம் அ�ட்ரீச ்ெதாடரப்ாக 
��ப்�டப்பட்ட ��கைள க�ண்ட்� ேதரத்ல் அ�காரி �ன்பற்�ம் �தத்ைத �வரிக்க 
ேவண்�ம், இ�ல் ��ய வாக்களிப்� �ைற மற்�ம் அதற்காக எ�தப்பட்ட ெபா�டக்ள் 
மற்�ம் ெதாைலேப� �லம் உத� �ைடப்ப� பற்� ெதரியப்ப�த்த ஊடகங்கள், ச�க 
ஊடகங்கள், ெபா�க் கல்� �ட்டங்கள் மற்�ம் ேநர� வாக்காளர ்ெதாடர�்கள் 
ஆ�யவற்ைற பயன்ப�த்�வ�ம் அடங்�ம்.  

வாக்காளர ்கல்� பட்டைற ேதரத்ல் நிரவ்�க்கப்ப�ம் ��ய வ� ��த்� வாக்காளரக்�க்� ெதரி�க்�ம் 
இலக்�டன், க�ண்ட்� ேதரத்ல் அ�காரி �ைறந்த� இரண்� வாக்காளர ்கல்� 
பட்டைறகைள நடத்த ேவண்�ம். ��ப்�ட்ட இலக்� பட்டைறகளில் இ�ெமா� 
வாக்காளர ்கல்� பட்டைறகள் ேசரக்்கப்படேவண்�ம் (க�ண்ட்��ல் ேதைவப்ப�ம் 
ஒவ்ெவா� ெமா�க்�ம் �ைறந்த� ஒன்�) மற்�ம் மாற்�த்�றனாளிகளாக உள்ள 
த��யான வாக்காளரக்ளின் அ�கல் மற்�ம் பங்ேகற்ைப அ�கரிக்க ேதைவப்ப�ம் 
பட்டைறக�ம் இ�க்க ேவண்�ம்.  

வாக்காளர ்அ�ட்ரீச ் வாக்களிப்� ெசயல்�ைற பற்� தனிப்பட்ட �ைற�ல் அல்ல� �ன்ன� �ைற�ல் 
தகவல்கைள ��ரமாக பரப்�தல். 

வாக்காளர ்ப�� 
�ண்ணப்பம் 

பாரக்்க�ம் ப��க்கான �ரமாணப் பத்�ரம் 
(California ேதரத்ல் ���� §2188) 

வாக்காளர ்ப�� கார�் பாரக்்க�ம் ப��க்கான �ரமாணப் பத்�ரம் 
(California ேதரத்ல் ���� §2158) 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
வாக்காளர ்ப�� ப�வம் பாரக்்க�ம் ப��க்கான �ரமாணப் பத்�ரம் 

(California ேதரத்ல் ���� §2162) 
வாக்காளர ்ெர�ெடன்� 
உ��ப்ப�த்தல் கார�் 

பரஸ்்ட்-�ளாஸ் �ன்ன�ப்பக்��ய அஞ்சல் �லம் அ�ப்பப்பட்ட வாக்காளர ்
ெர�ெடன்� உ��ப்ப�த்தல் கார�் (8D2 கார�்), இ� வாக்காளர ்�கவரிைய 
உ��ப்ப�த்தப் பயன்ப��ற�. இந்த கார�் வாக்காளர ்ப�� ேகாப்ைப 
நிரவ்�க்க�ம், �� மா�ய வாக்காளரக்ளின் �கவரிகைள உ��ப்ப�த்த�ம் சரி 
ெசய்ய�ம் பயன்ப�த்தப்ப��ற�.  
(California ேதரத்ல் ���� §§2191, 2220, & 2240 - 2231) 

வாக்காளர ்சரிபாரப்்� 
அைமப்� 

வாக்� ைமயத�்ல் வாக்காளர ்ப�� தரைவ உடன�யாக அ�க க�ண்ட்� ேதரத்ல் 
அ�காரிக�க்கான �ன்ன� அைமப்�. 
பாரக்்க�ம் எல்க்�ரானிக் ேபால்�க். 
(California ேதரத்ல் ���� §359.2) 

வாக்காளர ்ேதர�் சட்டம் (VCA) ஒ� ��ய California சட்டம் (SB450) , ெசேனட்டர ்ெபன் ஆலன் �லம் 
அ��கப்ப�த்தப்பட்� 2016 இல் நிைறேவற்றப்பட்ட�, இ� ஒ� ��ய மா�ரி�ன் �ழ் 
க�ண்ட்�கைள ேதரத்ல்கைள நடத்த அ�ம�ப்பதன் �லம் வாக்காளரக்�க்� அ�க 
ெந�ழ்�த்தன்ைமைய�ம் வச�ைய�ம் வழங்� ேதரத்ல்கைள ந�னமாக்���ம் 
இந்த ��ய ேதரத்ல் மா�ரியான� வாக்காளரக்ைள எவ்வா�, எப்ேபா�, எங்� 
வாக்களிக்க ேவண்�ம் என்பைத ேதர�் ெசய்ய அ�ம�ப்பதற்காக ெசய்வ�: 

1. ஒவ்ெவா� வாக்காள�க்�ம் ஒ� வாக்�ச�்ட்ைட அ�ப்��ற� 
2. ேநரில்-வந்� �ன்னதாகேவ வாக்களிப்பைத �ரிவாக்��ற� 
3. வாக்காளரக்ைள தங்கள் க�ண்ட்�க்�ள் உள்ள எந்த வாக்� ைமயத்��ம் 

வாக்களிக்க அ�ம�க்�ற� 
இந்தச ்சட்டம் �ல �ழ்நிைலகளில், க�ண்ட்�கைள அஞ்சல் �லம் ேதரத்ல்கைள 
நடத்த அ�ம�ப்பதன் �லம் வாக்காளரக்ளின் பங்களிப்ைப அ�கரிக்�ம் 
ேநாக்கத்ைத ெகாண்�ள்ள�. 
(California ேதரத்ல் ���� §§3017, 15320, & 4005 - 4008) 
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ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
வாக்��ைற அ�கல் 
ஆேலாசைனக் க�ட்� (VAAC) 

மாற்�த்�றனாளி வாக்காளரக்�க்� ேதரத்�ல் அ�கைல ேமம்ப�த்�வ� 
ெதாடரப்ான �ஷயங்களில் வாக்காளர் ப�வாள�க்� (ROV) ஆேலாசைன 
வழங்�வதற்காக வாக்��ைற அ�கல் ஆேலாசைனக் க�ட்� (VAAC) நி�வப்பட்ட�, 
ேம�ம் இந்த க�ட்� வாக்களிப்� ைமயங்கைள அைமக்க மற்�ம் 
மாற்�த்�றனாளிகளாக, பாரை்வ �ைறபா�ள்ள, மற்�ம் ெச�டாக, அல்ல� 
ெச�ட்�த்தன்ைம உள்ள தனிநபர ்வாக்காளரக்�க்கான வாக்காளர ்ேசைவகைள�ம் 
அ�கைல�ம் ேமம்ப�த்�வதற்காக�ம் பரிந்�ைரப்பாரக்ள். இந்த க�ட்��ல் 
மாற்�த்�றனாளிகளாக உள்ள வாக்காளரக்ள் இ�ப்பாரக்ள், அவரக்ள் 
மாற்�த்�றனாளி வாக்காளரக்�க்கான அ�கல் ேதைவகளில் அ�பவரீ�யாக 
சா�த்தவரக்ளாக அல்ல� நகரத் ேதரத்ல் அ�காரியாக இ�ப்பாரக்ள். ஆேலாசைன 
த�ம் நிைல�ல் க�ட்� ெசயல்ப�ம். 

வாக்களிப்� சாதனம் வாக்�ச ்�ட்� கார�் அல்ல� கார�்க�டன் இைணந்� வாக்�ச�்ட்�ல் ��க்க, பஞ்ச ்
ெசய்ய அல்ல� ஸ்லாட்�ங் �லம் வாக்காளரின் ேதரை்வக் ��க்க பயன்ப�த்தப்ப�ம் 
எந்தெவா� சாதன�ம். 
(California ேதரத்ல் ���� �ரி� 19) 

வாக்களிப்� ெம�ன் ெதா���ன்ஆப்�கல் ஸ்ேகனர் மற்�ம் ேநர�யாக ரிகார்ட் ெசய்�ம் எலக்�ரானிக் 
(DRE) வாக்களிப்� �ைற உட்பட, ஆனால் இைவ மட்�மல்லாமல், வாக்காளர ்தன� 
வாக்�கைள உள்ளிடக்��ய எந்தெவா� �ன்ன� சாதன�ம், �ன்ன�ரீ�யாக 
அட்டவைணப்ப�த்� மற்�ம் கா�தத்�ல் அசச்�த்ேதா அல்ல� மற்ற உ��யான, 
மனிதரக்ளால் ப�க்கக்��ய ரிகார�்கைள வழங்��ற�, ேம�ம் ஒவ்ெவா� 
ேவட்பாள�க்�ம் மற்�ம் ஒவ்ெவா� நடவ�க்ைகக்� ஆதரவாக�ம் அல்ல� அதற்� 
எ�ராக�ம் அளிக்கப்பட்ட ெமாதத் வாக்�களின் எண்ணிக்ைகைய வழங்��ற�. 
(California ேதரத்ல் ���� �ரி� 19) 

வாக்களிப்� அைமப்� ஒ� ெமக்கானிக்கல், எலக்ட்ேரா ெமக்கானிக்கல், அல்ல� எலக்ட்ரானிக் அைமப்�ம், 
அதன் ெமன்ெபா��ம் அல்ல� வாக்�ச�்ட்ைட ேபாட, வாக்�கைள 
அட்டவைணப்ப�த்த அல்ல� இரண்�ற்காக�ம் பயன்ப�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
�ட்�ம். “வாக்களிப்� அைமப்�ல்” ரிேமாட் அ�கக்��ய அஞ்சல்-�லம்-
வாக்களிப்� அைமப்� ேசரக்்கப்பட�ல்ைல. 
(California ேதரத்ல் ���� �ரி� 19) 



�ற்ேசரக்்ைக A - ���ைறகள் மற்�ம் ��க்கங்களின் ெசாற்களஞ்�யம் 

ெசால்/��க்கவ�வம் அரத்்தம் 
வாக்காளர ்�லம் 
சரிபாரக்்கப்பட்ட கா�த 
தணிக்ைக ேசாதைன (VVPAT) 

ஜனவரி 1, 2006 க்�ப் �ற� பயன்ப�தத்ப்ப�ம் அைனத்� ேநர�யாக ரிகார்ட் 
ெசய்�ம் எலக்�ரானிக் (DRE) வாக்களிப்� ெம�ன்க�ம், அ�கக்��ய வாக்காளர ்
�லம் சரிபாரக்்கப்பட்ட கா�த தணிக்ைக ேசாதைன �ைறைய ெகாண்��க்க 
ேவண்�ம். எலக்ட்ரானிக் வாக்களிப்� ெம�னில் வாக்களிக்�ம் அைனத்� 
வாக்காளரக்�ம் தங்கள் வாக்�ச�்ட்ைட இ�� ெசய்� ேபா�வதற்� �ன்�, இந்த 
அச�்டப்பட்ட கா�த ரிகார�்ல் தங்கள் வாக்�ச ்�ட்�கைள ஆய்� ெசய்� சரிபாரக்்க 
ேவண்�ம். வாக்�ச�்ட்ைட ேபாட்ட�டன், ரிகாரட்் ெசய்யப்பட்ட வாக்�களின் 
�ல்�யத்ைத சரிபாரக்்க, ேதரத்ல் தணிக்ைக ேசாதைன�ன் ஒ� ப��யாக 
வாக்�ப்ப��ன் இந்த கா�த ரிகார�்ம் வாக்களிப்� ெம�னிேலேய 
தக்கைவக்கப்ப��ற�. California ேதரத்ல் ���ட்�ன் ப�, வாக்காளரக்ள் தங்கள் 
வாக்� ேதர�்கள் ��த்த அச�்டப்பட்ட கா�த ரிகாரை்ட ெப�வ�ல்ைல.  
(California ேதரத்ல் ���� § 19250) 

 



பின்னிைணப்பு B – வாக்காளர் கல்வி மற்றும் ெதாடர்பு திட்ட விவரங்கள் 
 
Santa Clara கவுண்ட்டி வாக்காளர் பதிவாளர் (ROV) கவுண்ட்டி குடியுரிைமயாளர்களுக்குள் வாக்காளர் 
ஈடுபடுதைல பல்வைகப்படுத்த உறுதிபூண்டுள்ளது. சமூக கூட்டாண்ைமகைள அதிகரித்தல், குடிைம 
ஈடுபாட்டு வாய்ப்புகைள விரிவுபடுத்துதல் மற்றும் வாக்காளர் ைமய மாதிரி மூலம் வாக்காளர் 
அனுபவத்ைத ேமம்படுத்துதல் ஆகிய குறிக்ேகாள்களுடன் பல்ேவறு நடவடிக்ைககைள இந்த 
வாக்காளர் கல்வி மற்றும் ெதாடர்பு திட்டம் சுட்டிக் காட்டுகிறது. வாக்காளர் பதிவு மற்றும் பங்ேகற்ைப 
அதிகரிப்பதற்கு உதவ பின்வரும் நடவடிக்ைககள் ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் திட்டமிடப்படுகின்றன. 
 
ெதாடர்பு வைககள்: 

•   பாரம்பரிய ெதாடர்பு: திட்டமிடப்பட்ட ேதர்தல்கைளப் ெபாருட்படுத்தாது இத்தைன 
ஆண்டுகளாக ROV திட்டமிடுகின்ற மற்றும் பங்ேகற்கின்ற வாக்காளர் கல்வியின் வைககள் 
மற்றும் ெதாடர்பு முயற்சிகைள கீேழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ள நடவடிக்ைககள் 
குறிப்பிடுகின்றன. இந்த நடவடிக்ைககளில், வாக்காளர் கல்வி இலக்கியம், குடிைம மற்றும் 
உள்ளூர் அரசாங்க வளங்கள், வாக்காளர் பதிவாளரின் பிராண்டட் ெதாடர்பு ெபாருட்கள் 
மற்றும் ஆழமான கலந்துைரயாடல்கைள ROV ெபாதுமக்களுக்கு வழங்குகிறது.  

o அட்டவைணப்படுத்தல் - ெபரும்பாலான ெபாதுவான ெதாடர்பு நிகழ்வுகள் வளங்கள், 
இலக்கியம், வாக்காளர் கல்வி, வாக்காளர் பதிவு மற்றும் ேதர்தல் அலுவலர் ஆட்ேசர்ப்பு 
ஆகியவற்ைற வழங்கும் அட்டவைணப்படுத்தலின் கீழ் வருகின்றன 

o ெதாகுக்கும் சாவடிகள் - ெபரிமளவு ெவளிப்புற நிகழ்வுகள், திருவிழாக்கள் மற்றும் 
மாநாடுகளுக்கான ேகாரிக்ைகயின்படி, நாங்கள் வளங்கள், இலக்கியம், வாக்காளர் 
கல்வி, வாக்காளர் பதிவு மற்றும் ேதர்தல் அலுவலர் ஆட்ேசர்ப்பு ஆகியவற்ைற 
வழங்குகிேறாம் 

o வாக்காளர் பதிவு பயிற்சிகள் - தனிநபர்/நிறுவனத்தின் ேகாரிக்ைகயின்படி, மாநில 
ெசயலரிடம் இருந்து ெபற்ற ெபாருட்களின் அடிப்பைடயில் வாக்காளர் பதிவு 
நடத்துவைத எவ்வாறு ெதாகுப்பது குறித்த பயிற்சிைய நாங்கள் வழங்குகிேறாம் 

o வாக்காளர் கல்வி விளக்கக்காட்சிகள் - ேகாரிக்ைக/நிறுவனங்களின்படி, வாக்காளர் 
கல்வி விளக்கக்காட்சிகள் வாக்காளரின் ேதர்வுச் சட்ட மாற்றங்கள், குடிைம 101, 
வாக்களிக்கும் உரிைமகள் மற்றும் வாக்களிக்க எவ்வாறு பதிவுெசய்தல்/முன் பதிவு 
ெசய்தல் 

o உயர்நிைலப் பள்ளி வாக்காளர் பதிவு நடத்துதல் - உயர்நிைலப் பள்ளிகளுடன் 
இைணந்து வாக்காளர் பதிவு நடத்துவைத ஒருங்கிைணக்க ஆயத்தப்படுத்தல் மற்றும் 
உதவுதல் 

o ெநட்ெவார்க்கிங்/குடிைம நிகழ்வுகள் - சமூக நிகழ்வுகளில் இருத்தல் மற்றும் 
கூட்டாளர்கைளக் கட்டைமத்தல் மற்றும் பல்ேவறு நகர வணிகக் கழகம், நகர சைப 
மாவட்டங்கள் முதலியவற்றுக்கான துைண நிகழ்வுகள். 

•   வாக்காளரின் ேதர்வு சட்டம் - குறிப்பிட்ட ெதாடர்பு: வாக்காளர் ேதர்வு சட்டத்தின் கீழ் 
ெசயல்படுத்தப்பட்ட மாற்றங்கைள ROV வாக்காளர்களுக்கு ெதாடர்ந்து கற்பிக்கும். Santa Clara 
கவுண்ட்டியின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுடன் ROV ெதாகுக்கும், பங்ேகற்கும் 
மற்றும் ஒத்துைழக்கும் ெதாடர்பு முயற்சிகளின் வைககைளக் கீேழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ள 
நடவடிக்ைககள் குறிக்கின்றன:  

o விளக்கக்காட்சிகள் 
o கலந்துைரயாடல்கள் அல்லது ேக&ப அமர்வுகள் 
o கூட்டாளர்கைளக் கட்டைமப்பது (CBO-க்களுடன் ேநரடி சந்திப்புகள்) 
o பட்டைறகள் (ெமாழி மற்றும் அணுகல் ேதைவகளுைடய சமூகங்களுக்காக) 
o பயிற்சியளிப்பவருக்குப் பயிற்சியளித்தல் திட்டங்கள் (TTT) (ெசய்திையத் 

தனிப்பயனாக்கி ெபருக்குவதற்கு ெதாடர்பு கூட்டாளர்கைளப் பயிற்சியளித்தல்) 
o வாக்களிப்பு உபகரணங்கள்/இயந்திர விளக்கங்கள் 



 
பிராண்டிங்/ெசய்தி: வாக்கு ைமயங்கள் மற்றும் அஞ்சல் மூலம் வாக்களிக்கும் வாக்குச்சீட்ைட 
ஒவ்ெவாரு வாக்காளரும் ெபறுவது பற்றிய தகவல் உள்ளிட்ட அைவ வழங்கும் ேசைவகள் பற்றிய 
தகவல்கைள விளம்பரப்படுத்த முன்னுரிைம அளிக்க Santa Clara கவுண்ட்டி உணர்ந்து 
முடிெவடுத்துள்ளது. வாக்காளரின் ேதர்வு  சட்டத்தால் (VCA) ெபரிதும் தாக்கமைடந்த வாக்காளர்கள் 
மீது ROV ெதாடர்ந்து கவனம் ெசலுத்தும்: ேநரடியாக வாக்களிக்க விருப்பப்படும் வாக்காளர்கள்.  
 



�ற்ேசரக்்ைக C - த�ப்� நடவ�க்ைககள் 

 
வாக்காளர ் ப�வாளரிடம் (ROV) ேதரத்ல் ெசயல்�ைறக்� இைட�� 
ஏற்படாமல் இ�க்க �ன்வ�ம் த�ப்� நடவ�க்ைககள் உள்ளன: 
  
நிைலயான பா�காப்� நடவ�க்ைககள் 
ேதரத்ல் ெதாடரப்ான ெபா�ட்கள் மற்�ம் உபகரணங்க�க்கான 
அ�கைல மட்�ப்ப�த்�வதன் �லம் எந்த�தமான இைட�� 
சாத்�யங்கைள�ம் இ��யாக த�ப்ப�: 

• ஊ�யரக்ள் க�ண்ட்� அல்ல� �ைற வழங்�ய ஐ� ேபட்ஜ்கைள 
அணிய ேவண்�ம். 

• �ன் ேமைசைய தாண்� �ைற�ன் அ�வலகங்க�க்�ள் �ைழ�ம் 
பாரை்வயாளரக்ள் அல்ல� ஊ�யரக்ளாக இல்லாதவரக்�டன் ேசரந்்� 
அவரக்ள் சந்�க்க வந்த ஊ�ய�ம் வரேவண்�ம். 

• �ைற�ன் கணினி ேசைவயக அைற மற்�ம் வாக்�ச�்ட�் அைறகள் 
எப்ேபா�ம் வரம்�ற்�ட்பட்ட ேபட்ஜ் அ�கல் மற்�ம் ��ேயா 
கண்காணிப்� �லம் பா�காக்கப்ப��ன்றன. 

 
ேசைவயக மற்�ம் �ைணய காப்� 
�ரதான ேசைவயகம் அல்ல� �ைணயம் ெசயல்படாத நிைல 
ஏற்பட்டால், தகவல் ஓட்டத்�ல் இைட�� ஏற்ப�வைதத் த�க்க: 

• �ைற�ன் வாக்களிப்� �ைற, வாக்�ச�்ட�் அைமப்� மற்�ம் 
வ�வைமப்�, மற்�ம் ேதரத்ல் ேமலாண்ைம அைமப்�ன் (EMS) 
ெசயல்பா�கள் ஆ�யைவ க�ண்ட்��ன் பா�காக்கப்பட்ட தர� 
ைமயத்�ல் அைமந்��க்�ம். 

• இந்தத் தர�ற்கான காப்� தானியங்� �ைற�ல் ெசய்யப்ப�ம், 
மற்�ம் �ரதான ேசைவயகம் ெசயல்படாமல் ேபானால், 
பயன்ப�த்��ற மா�ரி தயாராக ைவத்��க்கப்ப�ம்.  

• வாக்காளர ்தர�, வாக்களிப்� �ைற மற்�ம் EMS ஆ�யவற்�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்கள், வழக்கமான அட்டவைணப்ப� காப்� 
ெசய்யப்ப��ன்றன. 

 
வாக்� ைமய உபகரணங்க�க்கான காப்� அைம� 
ஏதாவ� உபகரணத்ைத பயன்ப�த்த ��யாத நிைல�ல் வாக்களிக்�ம் 
ெசயல்பாட்�ல் இைட�� ஏற்ப�வைதத் த�க்க: 

• ஒ� வாக்� ைமயத்�ல் ஏற்ப�ம் நிகழ்� காரணமாக அவரக்ளின் 
தற்ேபாைதய உபகரணங்கைள பயன்ப�தத் ��யாத நிைல 
ஏற்பட்டால், வாக்களிப்� இடத்�ல் வாக்காளரக்ைள 
ெசயல்ப�த்�வைத ெதாடர�்ற வைக�ல், �ைற�ல் ��தல் 
உபகரணங்கள் உள்ளன.  



• ��தல் உபகரணம் இல்லாத நிைல�ல், வாக்� ைமயமான� 
ைகயால் ேநர�யாக இயக்�ம் �றைனக் ெகாண்�ள்ள�. 

 
உபகரணம் காணாமல் ேபானால் 
ஏதாவ� உபகரணம் காணாமல் ேபான நிைல�ல் வாக்களிக்�ம் 
ெசயல்பாட்�ல் இைட�� ஏற்ப�வைதத் த�க்க: 

• ஒ� வாக்� ைமயத்�ல் உபகரணங்கைள காண�ல்ைல என்றால், 
வாக்� ைமய தைலவர ்அைத �ரதான ROV அ�வலகத்�ற்� 
ெதரி�ப்பார.்  

• மாற்றாக பயன்படக்��ய ேதரத்ல் உபகரணங்கைள ேச�க்�ம் ஒ� 
ெமாைபல் சப்ைள �ரக்ைக �டங்� ஊ�யரக்ள் நிரவ்�ப்பாரக்ள். 

• �ைறந்த� இரண்� �டங்� ஊ�யர ்உ�ப்�னரக்ள் வாக்� 
ைமயத்�ல் ெபா�டக்ள் மற்�ம் உபகரணங்களின் பா�காப்ைப 
உ�� ெசய்வதற்காக சப்ைள �ரக்���ந்� வாக்� ைமயத்�ற்� 
ேதைவயான ெபா�டக்ள் மற்�ம் உபகரணங்கைள வழங்�வாரக்ள்.  

 
மாற்றாக வழங்க வாக்களிப்� சப்ைளகள் 
ஏதாவ� உபகரணம் பயன்ப�தத் ��யாத அல்ல� காணாமல் ேபான 
நிைல�ல் வாக்களிக்�ம் ெசயல்பாட்�ல் இைட�� ஏற்ப�வைதத் 
த�க்க: 

• வாக்� ைமய ஊ�யரக்�க்காக தயாரிக்கப்பட்ட கன்ெடய்னரக்ளின் 
நகல் பராமரிக்கப்ப�ம். 

• மாற்றாக வழங்�ம் வாக்களிப்� சப்ைளகைள பராமரிப்பதற்� வாக்� 
ைமய ஒ�ங்�ைணப்பாளர ்ெபா�ப்பாவார.் 

• ஒ� தளம் இடமாற்றப்பட ேவண்�யேபா�, பண�ெசய்பவர்களால் 
தங்கள� தற்ேபாைதய சப்ைள ெபா�டக்ைள ேசகரிக்க 
��யா�ட்டால், மாற்றாக அளிப்பதற்காக உள்ள சப்ைளகள், 
��ந்தால், ��ய தளத�்ேலேய வழங்கப்ப�ம். 



வராத வாக்� ைமய ஊ�யரக்ள் 
வாக்களிப்� ைமய ஊ�யரக்ள் அவரக்�க்காக ஒ�க்கப்பட்ட �ப்�ல் 
வராத ேபா�, வாக்களிக்�ம் ெசயல்பாட்�ல் இைட�� ஏற்ப�வைதத் 
த�க்க: 

• வாக்� ைமயத்�ற்காக மாற்� ஊ�யரக்ைளப் ெப�வதற்� வாக்� 
ைமய தைலவர ்ROV அ�வலகத்ைதத் ெதாடர�் ெகாள்வார.் 

• ப�ற்� ெபற்ற மாற்� ஊ�யரக்ளின் பட்�யல் �ரதான ROV 
அ�வலகம் �லம் பராமரிக்கப்ப�ம். 

 
சந்ேதகத்�ற்�ரிய நபர் அல்ல� ெபா�ள் 
சந்ேதகத�்ற்�ரிய நபர ்அல்ல� ெபா�ள் �லம் வாக்களிக்�ம் 
ெசயல்பாட்�ல் இைட�� ஏற்ப�வைதத் த�க்க: 

• நிைலைமையப் ெபா�த்� வாக்� ைமய தைலவர ்பா�காப்� 
அ�காரிகைளத் ெதாடர�் ெகாள்வார.் 

 
ைக�ைற அைமப்�கைள சரியாக ைவத்��ப்ப� 
ஏதாவ� �ன்ன� வாக்�ப்ப�� உபகரணங்கைள பயன்ப�த்த 
��யாத நிைல�ல் வாக்களிக்�ம் ெசயல்பாட்�ல் இைட�� 
ஏற்ப�வைதத் த�க்க: 

• அைனத்� ெசயல்பா�கைள�ம் ைக�ைற ெசயல்�ைற �லம் 
ெசய்ய ��யேவண்�ம். 

  



�ற்ேசரக்்ைக D - தற்ெசயல் �ட்டங்கள் 

ெபா�மக்க�க்� ேசைவ ெசய்வைத மற்�ம்/ அல்ல� ேதரத்ைல 
�ைற நடத்�வைதத் த�க்கக்��ய அவசரநிைல அல்ல� �ற 
நிகழ்�கள் நடந்தால், ேதரத்ல்களின் ேபா� �ன்ென�ப்பதற்கான 
ெசயல்�ைறகைள அைமப்பேத தற்ெசயல் �ட்டத்�ன் ேநாக்கம் 
ஆ�ம். அவசரநிைல உள்ள ேபா�, இந்தத் �ைற�ன் ேதரத்ல்கைள 
நடத்�வதற்கான கடைமைய ஆ�நர ்மட்�ேம நி�த்� ைவக்கலாம்.P0F

1 
 
இந்த �ட்டங்கள் மாநிலச ்ெசயலாளரின் (SOS) அவசரநிைல �ட்டத்�டன் 
இைணத்� ெசயல்ப�த்தப்படலாம். 
 
ஒ� அவசரநிைல�ல் உ�வாக்கப்பட்ட எசச்ரிக்ைக அளைவ ெபா�த்�, 
அவசரநிைலகைள எ�ரெ்காள்�ம் �தத்ைத �ைற �ரம்ானிக்�ற�. 
எப்ேபா�ம்ேபால, சட்ட அமலாக்கம் அல்ல� ம�த்�வ உத� 
ேதைவப்ப�ம் அவசரநிைல �ழ்நிைலைய ஒ� ஊ�யர ்அ�ந்தால், 
அவரக்ள் எண் 911 ஐ அைழத்� தள ேமற்பாரை்வயாள�க்�த் 
ெதரி�ப்பாரக்ள். 
 
நிைன��க்கட்�ம், தனிப்பட்ட பா�காப்� என்ப� அ�வலகத்�ல் 

உள்ள எந்த ஆவணங்கைள �ட�ம் அ�க �க்�யமான�. 
 
�த�ல் எ�க்கேவண்�யைவ என்ன (ெவளிேயற்�தல் வழக்�ல்) 

• அவ்வா� ெசய்ய ேநரம் இ�ந்�, அ� தனிப்பட்ட பா�காப்ைப�ம் 
பா�க்கா� என்றால், �க்�யத்�வத்�ன் அ�ப்பைட�ல் 
பட்�ய�டப்பட்�ள்ள �ன்வ�ம் ெபா�ட்கைள ஊ�யரக்ள் 
ேசகரிக்கலாம் அல்ல� பா�காக்கலாம்: 

1. வாக்�ச�்ட�்கள் (�த�ல் வாக்களிக்கப்பட்டைவ, மற்றைவ 
இரண்டாவதாக) 

2. பணம் மற்�ம் காேசாைலகள் மற்�ம் �ல்லைற 
பணப்ெபட்� 

 
இன்�யைமயாத மற்�ம் �ற ப��களின் பா�காப்� மற்�ம் �ட�் 
(அவசரநிைல காலங்களில்) 

• �ேழ உள்ள உ�ப்ப�கள் இன்�யைமயாததாக மற்�ம் 
அத்�யாவ�ய ப��களாகக் க�தப்ப��ன்றன, ேம�ம் 
அவசரநிைல�ன் தன்ைம மற்�ம் �ஸ்�ரணத்ைத ெபா�த்� 
��ந்தால் கட்�டத்���ந்� எ�க்கப்பட ேவண்�ம். 

1. எண்ணப்பட்ட மற்�ம் எண்ணப்படாத வாக்�ச�்ட�்கள் 
2. ேசைவயகங்கள் 
3. �ற �ன்ன� தர� ேச�ப்� 
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4. வாக்காளரக்ளின் பட்�யல் 
5. �ல்லைற பணப்ெபட்��ல் உள்ள பணம் மற்�ம் 

காேசாைலகள் 
 
கணினி பா�காப்� 

• ெடஸ்க்டாப் கம்ப்�ட்டரக்ைள பா�காப்பாக �ட ேநர�ல்ைல 
என்றால், ஊ�யரக்ள் Ctrl+Alt+Delete ஐப் பயன்ப�த்� தங்கள் 
கணினிைய �ட்��ட ேவண்�ம். 

• இதற்� காரணம், பவர ்ெபாத்தாைன ஒ� �ைற அ�த்�வ� 
மட்�ம் இைணப்ைப �ண்�த்� ��ைமயாக �ட ேபா�மானதாக 
இ�க்கா�. 

• �ன்சாரம் இல்ைலெயன்றால், கணினிகைளக் ைகயா�ம் �றந்த 
வ� ெதரிவதற்காக, ெதா�ல்�ட்ப ேசைவகள் மற்�ம் �ர�்கள் (TSS) 
�ைற�ன் வ�காட்�த�க்காக ஊ�யரக்ள் காத்��க்க ேவண்�ம். 

 
எண்ணப்பட்ட மற்�ம் எண்ணப்படாத வாக்�ச�்ட்�கள் 

• ெபா�வாக, எண்ணப்பட்டா�ம் படா�ட்டா�ம், வாக்�ச ்�ட்�கள் 
அந்தந்த ெதா���ல் வரிைசப்ப�த்தப்பட்� இ�� ேச�ப்�ற்�த் 
தயாரா�ம் வைர பா�காப்பான வாக்�ச�்ட்� அைற�ல் 
ேச�க்கப்ப��ன்றன. வாக்�ச�்ட்�கள் எண்ணப்பட்ட �ற�, 
அைவ தனி பா�காப்பான இடத�்ல் ேச�க்கப்ப�ம். 
எண்ணப்படாத வாக்�ச�்ட்�கள் அவற்�ன் நிைலக்� ஏற்ப 
வைகப்ப�த்தப்பட்� ேச�க்கப்ப��ன்றன: 

1. வாக்�ச�்ட்�கள் இன்�ம் உைறக்�ள் உள்ளன, 
வரிைசப்ப�த்தப்பட�ல்ைல, மற்�ம் ைகெய�த்� 
சரிபாரக்்கப்பட�ல்ைல 

2. வாக்�ச�்ட்�கள் இன்�ம் உைறக்�ள் உள்ளன, 
ெதா��வாரியாக வரிைசப்ப�த்தப்பட்�, மற்�ம் 
ைகெய�த்� சரிபாரக்்கப்பட்டைவ 

3. வாக்�ச�்ட்�கள் உைறக்� ெவளிேய எ�க்கப்பட்� மற்�ம் 
ெதா�� எண்�டன் உள்ள ெபட்�களில் உள்ளன 

• ��ப்�: வாக்�ச�்ட்�கள் ைகெய�த்� சரிபாரப்்�க்காக ஒ� 
பணிநிைலயத்�ல் அல்ல� வாக்�ச�்ட்� ேதர�் அைற�ல் 
தற்கா�கமாக ைவக்கப்படலாம். 

• ஊ�யரக்ள் கட்�டத்���ந்� வாக்�ச�்ட்ைட அகற்ற 
ேதைவப்ப�ம் அவசரநிைல ஏற்பட்டால், ஊ�யரக்ள் ெபட்�கைள 
அல்ல� ெதாட்�கைள ேடப் �லம் கட்� ��ய இடத�்ற்� 
இடமாற்� �ட ேவண்�ம். 

• அவற்ைற கட்�டத்���ந்� இடமாற்ற ��யா�ட்டால், 
பா�காப்பான அைறகளில் ஒன்�ல் வாக்�ச�்ட்�கள் ைவக்கப்ப�ம். 



• அகற்�வதற்� ேநர�ல்ைல என்றால், ெவற்றாக உள்ள, 
வழங்கப்படாத வாக்�ச�்ட்�கைள �ட்��ட ேவண்�ம். ேநரம் 
இ�ந்தால், ெவற்றாக உள்ள, வழங்கப்படாத வாக்�ச�்ட்�கைள 
என்ன ெசய்யேவண்�ம் என்� வாக்காளரக்ளின் ப�வாளர ்(ROV) 
அல்ல� நிய�க்கப்பட்டவர ்ஊ�யரக்�க்� அ���த்�வார.் 

 
வாக்காளரக்ளின் தகவல் வரலா� ��ப்�த்த�ல் இைட�� அல்ல� 
இைணப்� இழப்� 

• வாக்களிப்� ைமய தைலவர ்�ரதான ROV அ�வலகத்�ற்� 
ெதரி�ப்பார.் 

• இைட�� ஒ� ��ப்�ட்ட வாக்� ைமயத்�ல் மட்�ேம இ�ந்�, அ� 
30 நி�டங்க�க்�ம் ேமலாக நீ�தத்ால், அல்ல� வாக்காளரக்ளின் 
அளைவப் ெபா�த்� ஏேத�ம் ��ப்�டத்தக்க ேநரம் வைர 
நீ�த்தால், வாக்காளரக்ள் மற்ெறா� வாக்� ைமயத�்ற்� 
அ�ப்பப்ப�வாரக்ள் அல்ல� தற்கா�கமாக வாக்களிக்�ம் 
வாய்ப்ைப ெப�வாரக்ள். 

• இைட�� க�ண்ட்� ��வ�ம் ஏற்பட்��ந்தால், மற்�ம் 
ஊ�யரக்ளால் வாக்காளரின் சரியான வாக்�ச�்ட்� வைக அல்ல� 
ெதா��ைய �ரம்ானிக்க ��ந்தால். வாக்களிப்� ைமய 
ஊ�யரக்ள் �ன்ன� வாக்�ப்ப�� உபகரணங்கள் �லம், 
��ந்தால், தற்கா�க உைறகளில் தற்கா�க வாக்�ச�்ட்�கைள 
வழங்கலாம். 

• கணினி �ண்�ம் இயங்க ெதாடங்�ய�ம் EIMS இல் 
உள்ளி�வதற்காக, அைனத்� வாக்காளரக்ளின் கா�த 
ப��கைள�ம் மற்�ம் தகவல்கைள�ம் ைவத்��க்க�ம். 

• வாக்களிப்� �ஸ்டம்ஸ் �ரி� �ற்பைனயாளர ்(கைள) உடேன 
ெதாடர�்ெகாண்� �க்கைல ��ந்தவைர �ைர�ல் �ரப்்பார.் 

 
�ன் தைட 

• வாக்களிப்� ைமய தைலவர ்�க்�ய ROV அ�வலகத்�ற்� 
ெதரி�ப்பார.்  

• �ன் தைட 15 நி�டங்க�க்�ம் ேமலாக நீ�தத்ால், வாக்காளரக்ள் 
மற்ெறா� வாக்� ைமயத�்ற்� அ�ப்பப்ப�வாரக்ள். 

• வைலத்தளம், ெதாைலேப� ெசய்�, ெசய்�, வாெனா�, ச�க 
ஊடகங்கள் ஆ�யவற்�ன் �லம் ெபா�மக்க�க்� 
அ��க்கப்ப�ம். 

 
ெகாந்தளிப்பான வானிைல 

• வாக்களிப்� ைமய தைலவர ்�க்�ய ROV அ�வலகத்�ற்� 
ெதரி�ப்பார.் 



• வானிைல காரணமாக ஒ� வாக்� ைமயத்ைத அ�க ��யாத 
நிைல அல்ல� அ� பா�காப்பற்றதாக இ�ந்தால், காப்பாக உள்ள 
வாக்� ைமயத்�டன் ெதாடர�் ெகாள்ளப்பட்�, உடன�யாக 
பயன்ப�த்��ற மா�ரி அ� தயாரிக்கப்ப�ம். 

• வைலத்தளம், ெதாைலேப� ெசய்�, ெசய்�, வாெனா�, ச�க 
ஊடகங்கள் ஆ�யவற்�ன் �லம் ெபா�மக்க�க்� 
அ��க்கப்ப�ம். 

 
� அல்ல� �ற ேபர�� 

• அைனத்� ஊ�யரக்�ம் வாக்காளரக்�ம் �த�ல் பா�காப்பாக 
ெவளிேயற்றப்பட ேவண்�ம். 

• வாக்களிப்� ைமய தைலவர ்�க்�ய ROV அ�வலகத்�ற்� 
ெதரி�ப்பார.் 

• ேநரம் அ�ம�த்தால், வாக்� ைமய ஊ�யரக்ள் 
�ன்வ�வனவற்ைற வரிைசப்ப� ெசய்வாரக்ள்: 

1. ைவக்கப்பட்��க்�ம் இடத�்��ந்� வாக்களிக்கப்பட்ட 
அைனத்� வாக்�ச�்ட்�கைள�ம் பா�காப்பாக 
அகற்�வாரக்ள் (அஞ்சல் �லம் வாக்களிப்� 
வாக்�ச�்ட்�கள், உபகரணங்களி��ந்� ெமமரி கார�்கள், 
க�ப்� வாக்�ச�்ட்� ெபட்����ந்� கா�த 
வாக்�ச�்ட்�கள் மற்�ம் நிபந்தைன வாக்காளர ்ப�� 
வாக்�ச�்ட்�கள்)  

2. ேதரத்ல் தகவல் ேமலாண்ைம அைமப்ைப (EIMS) அ��ம் 
அைனத்� கணினிகைள�ம் பா�காப்பாக 
ைவப்பாரக்ள்/அைணத்� ��வாரக்ள் 

3. அைனத்� வாக்களிக்�ம் உபகரணங்கைள�ம் பா�காப்பாக 
ைவப்பாரக்ள்/��வாரக்ள் 

4. ��ந்தால், ஏதாவ� கணினிகள்/உபகரணங்கைள 
அகற்�வாரக்ள். 

• �ரதான ROV அ�வலகம் வைலத்தளம், ெதாைலேப� ப��, 
ெசய்�, வாெனா�, ச�க ஊடகங்கள் ஆ�யவற்�ன் �லம் 
ெபா�மக்க�க்� அ��ப்பாரக்ள், ேம�ம் மாற்� வாக்� 
ைமயங்கைளப் பற்� மக்க�க்� ெதரி�ப்பாரக்ள். 

• மாற்� வாக்களிப்� ைமயம் ��ந்தவைர �ைர�ல் 
அைமக்கப்ப�ம். 

 
வாக்களிப்� க���ன் ெசய�ழப்� 

• வாக்� ைமய தைலவர ்�ரச�்ைனைய �ரக்்�ம் சமயத்�ேலேய, 
வாக்காளரக்�க்� கா�த வாக்�ச�்ட்�கைள வழங்க ���ம். 



• வாக்களிப்� ைமய ைகேயட்�ல் வழங்கப்பட்ட சரிெசய்தல் 
வ��ைறகைள வாக்� ைமய தைலவர ்�ன்பற்�வார.் 

• �ரச�்ைனைய �ரக்்க ��யா�ட்டால், வாக்� ைமய தைலவர ்
�ரதான ROV அ�வலகத்ைத ெதாடர�் ெகாள்வார.் 

• ெதா�ல்�ட்ப ஆதரைவ அ�ப்�வ� அல்ல� மாற்� 
உபகரணங்கைள அ�ப்�வ� ேபான்ற ெபா�த்தமான 
நடவ�க்ைககைள ROV எ�ப்பார.் 

 
ேபலட ்ஆன் �மாண்� உபகரணம் ேவைல ெசய்ய�ல்ைல என்றால் 

• ஊ�யரக்�க்கான வாக்களிப்� ைமய ைகேயட்�ல் வழங்கப்பட்ட 
சரிெசய்தல் வ��ைறகைள வாக்� ைமய தைலவர ்
�ன்பற்�வார.் 

• �ரச�்ைனைய �ரக்்க ��யா�ட்டால், வாக்� ைமய தைலவர,் 
ROV அ�வலகத்ைதத் ெதாடர�்ெகாண்�, வாக்�ச ்சாவ��ன் 
காப்� ெதா�ப்���ந்� ேபலட் ஆன் �மாண்� இயந்�ரம் 
அ�ப்பப்ப�வைத கவனிப்பார.் 

• ேபலட் ஆன் �மாண்� இயந்�ரங்கள் இன்�ம் இயங்க�ல்ைல 
என்றால், வாக்களிப்� ைமயங்களில் வாக்�சச்�்ட்ைட ��க்�ம் 
சாதனங்கள் பயன்ப�த்தப்ப�ம். 

• வாக்களிப்� ைமயத்�ல் �ன் தைட ஏற்பட்டால், வாக்களிக்�ம் 
பணி�ல் இைட�� ஏற்ப�வைதத ்த�க்க ஒ� ெஜனேரட்டர ்
பயன்ப�த்தப்ப�ம். 

• ெஜனேரட்டரக்ைளப் பயன்ப�த்�ய �ன்ன�ம் �ன் தைட 
ெதாடரந்்தால், �ன் அச�்டப்பட்ட தற்ெசயல் வாக்�ச�்ட்� 
வைககள் வாக்காளரக்�க்� வழங்கப்ப�ம். 

• �ன்-அச�்டப்பட்ட தற்ெசயல் வாக்�ச�்ட்�கள் �ரந்்��ட்டால், 
கைட� தற்ெசயல் வாக்�ச�்ட்�ன் அ�ப்பைட�ல் ைகயால் 
எ�தப்பட்ட வாக்�ச�்ட்�கைள ROV ஏற்�க் ெகாள்�ம். 
 

இைணய இைணப்�ல் ேதால்� 
• ஊ�யரக்�க்கான வாக்களிப்� ைமய ைகேயட்�ல் வழங்கப்பட்ட 

சரிெசய்தல் வ��ைறகைள வாக்� ைமய தைலவர ்
�ன்பற்�வார.்  

o �ரச�்ைனைய �ரக்்க ��யா�ட்டால், வாக்� ைமய 
தைலவர ்�ரதான ROV அ�வலகத்ைத ெதாடர�் ெகாள்வார.்  

o வா�க்ைகயாளர ்ஆதர�க்காக க�ண்ட்� தகவல் 
ேசைவகைள அல்ல� இைணய வழங்�நைரத் 
ெதாடர�்ெகாள்வ� ேபான்ற ெபா�த்தமான 
நடவ�க்ைககைள ROV எ�ப்பார.் 



• இைணய நி�த்தம் 15 நி�டத்�ற்� ேமலாக நீ�த்தால், வாக்களிப்� 
ைமய ஊ�யரக்ள், ��ந்தால், �ன்ன� வாக்�ப்ப�� 
உபகரணங்கள் �லம், தற்கா�க உைறகளில் தற்கா�க 
வாக்�ச�்ட்�கைள வழங்கலாம்.  

• ேதரத்ல் ஊ�யரக்ள் �க்�ய ROV அ�வலகத்�ல் உள்ள EIMS இல் 
உள்ளி�வதற்காக, வாக்களிப்� ைமய ஊ�யரக்ள் அைனத்� 
வாக்காளரக்ளின் கா�த ப��கைள�ம் தகவல்கைள�ம் 
ைவத்��ப்பாரக்ள். 

• இைணய நி�த்தம் ஒ� மணி ேநரத்�ற்�ம் ேமலாக நீ�த்தால், 
அல்ல� வாக்காளரக்ளின் அளைவப் ெபா�த்� ஏேத�ம் 
��ப்�டத்தக்க ேநரம் வைர நீ�தத்ால், வாக்காளரக்ள் மற்ெறா� 
வாக்� ைமயத்�ற்� அ�ப்பப்ப�வாரக்ள். ROV வைலத்தளம், 
ெதாைலேப� ெசய்�, ெசய்�, வாெனா�, ச�க ஊடகங்கள் 
ஆ�யவற்�ன் �லம் ெபா�மக்க�க்� அ��க்கப்ப�ம். 

 
பயன்ப�த்த ��யாத வாக்� ைமயம் 

• ஒ� வாக்� ைமயத்ைத ஏேதா காரணத்தால் பயன்ப�த்த ��யா� 
என்றால், வாக்� ைமய தைலவர ்அைத �ரதான ROV 
அ�வலகத்�ற்� அ��ப்பார.் 

• ப�ற்� ெபற்ற மாற்� ஊ�யரக்ளின் பட்�யல் �ரதான ROV 
அ�வலகம் �லம் பராமரிக்கப்ப�ம். 

• ��ய வாக்களிப்� ைமயத்ைத இடம் மாற்�வதற்�ம் 
அைமப்பதற்�ம் வாக்களிப்� ைமய ஊ�யரக்�க்� ேதரத்ல் 
லா�ஸ்�க்ஸ் அதாவ� ஏற்பாட்�யல் ஊ�யரக்ள் உத�வாரக்ள். 

• ROV வைலத்தளம், ெதாைலேப� ெசய்�, ெசய்�, வாெனா�, ச�க 
ஊடகங்கள் ஆ�யவற்�ன் �லம் இட மாற்றம் ��த்� 
ெபா�மக்க�க்� அ��க்கப்ப�ம். 

 
காப்பாக உள்ள வாக்� ைமயங்கள் 

• ேதரத்ல் ேத�வைர தாம�த்� ROV மாற்� வாக்களிப்� ைமயத்ைத 
ஒ�க்கலாம். 

• ��ய வாக்� ைமயம் அசல் வாக்� ைமயத�்ற்� ��ந்தவைர 
அ��ல் இ�க்க ேவண்�ம், ேம�ம் ��ய தளத்�ற்� 
வாக்காளரக்ைள வ�நடத்�ம் ஒ� அ��ப்� அசல் தளத்�ல் 
ஒட்டப்பட்��க்க ேவண்�ம். 

 
அ�கரிக்கப்பட்ட பா�காப்� (எசச்ரிக்ைக ��ரம் #1) 
ROV அல்ல� சட்ட அமலாக்கம் �லம் பா�காப்� நடவ�க்ைககள் 
அ�கரிக்கப்பட்டால், ROV, ெபா�ந்�ம்ேபா�, அவசரநிைல ேசைவகள் 
இயக்�நரின் அ�வலகத்�ல் �ன்வ�ம் அ�ம�கைள ேகாரலாம்: 

• வாக்காளரக்ள் வாக்களிக்க கட்�டத்�ற்�ள் �ைழந்� 
ெவளிேய�வதற்�; 



• ஊ�யரக்ள் வாக்�ச ்�ட்�கைள எண்�வைத ெதாடர; அல்ல� 
• வழக்கமான வணிகத்ைத நடத்த ெபா�மக்கள் �ைழய. 

 
ெபா�மக்கள் மற்�ம் பணியாளரக்ைள ெவளிேயற்�தல் 
(எசச்ரிக்ைக ��ரம் #2) 
ேமேல �வா�க்கப்பட்ட நிைலயான மற்�ம் அ�கரிக்கப்பட்ட 
பா�காப்� நடவ�க்ைகக�டன் ��தலாக ெவளிேயற்�த�க்காக 
நிய�க்கப்பட்ட ஊ�யரக்ள் �ன்வ�ம் நடவ�க்ைககைள 
அமல்ப�த்தலாம்: 

• அலாரம் ஒ�த்தால் �க அ���ள்ள ெவளிேய�ம் வ�யாக 
அைம�யான �ைற�ல் உடன�யாக ெவளிேய�மா� 
ெபா�மக்களிடம் ெதரி�க்க ேவண்�ம். 

• ஊன�ற்ேறார ்அல்ல� ெவளிேய�தல் உத� ேதைவப்ப�பவரக்ள் 
உட்பட அைனத்� ெபா�மக்க�க்�ம் உதவ ேவண்�ம். 

• கத�கைள �ட்� இன்�யைமயாத ப��கள் மற்�ம் 
வாக்�ச�்ட்�கைள பா�காக்க ேவண்�ம். 

• ஒ�க்கப்பட்ட சந்�ப்� இடத்�ற்�ச ்ெசன்� ஒன்றாக இ�க்க 
ேவண்�ம். 

• ROV ஒ� மாற்� தளத்ைத அங்�கரிப்பார.் 
• அவசரநிைல ெசய்�கைள �ரல்-அஞ்ச�ல் அ�ப்ப�ம் மற்�ம் 

கட்�டத்�ல் ஒட்ட�ம். 
• ��ந்தால், மாற்� தளத்�ற்� �ைற ெதாைலேப� இைணப்�கைள 

�ைச ��ப்ப�ம். 
• கட்�டத்�ன் நிைலைய, கட்�டத்�ல் இல்லாத ஊ�யரக்�க்� 

ெசல்ஃேபான் வ�யாக ெதரி�க்க�ம். 
• �ன்-நிய�க்கப்பட்ட ஊ�யரக்ள் ஒவ்ெவா� மா�ைய�ம் 

சரிபாரத்்��ட்�, ெவளிேய�ய �ன் கத�கைள ��வாரக்ள். 
 
ேதரத்ல் நாளில் ெவளிேயற்�தல்கள் 
ேதரத்ல் ேத�யன்� �ைற�ன் ெவளிேயற்�தல் நடந்தால், ேமேல 
��ப்�ட்ட�டன் ��தலாக �ன்வ�ம் நடவ�க்ைககள் எ�க்கப்ப�ம்: 

• வாக்�ச ்�ட்ைட ெசயல்ப�த்�வைத உடன�யாக 
நி�த்�வேதா�, வாக்�ச ்�ட்� அைற மற்�ம் எண்�ம் 
அைறக்கான கத�கைளப் �ட்�வதன் �லம் வாக்�ச ்
�ட்�கைள�ம் அட்டவைணப்ப�த்தல் உபகரணங்கைள�ம் 
பா�காக்க�ம். வரிைசப்ப�த்தப்படாத வாக்�ச�்ட்�கள் 
ஏற்கனேவ பா�காக்கப்பட்ட அைற�ல் ேச�க்கப்பட்�ள்ளன. 

• ைகெய�த்� சரிபாரப்்�க்கான பணிநிைலயங்களில் உள்ள 
வாக்�ச�்ட்�கள் பா�காப்பான வாக்�ச�்ட்� அைற�ல் 
ைவக்கப்ப�ம். 



• அப்ேபா� தான் ெபற்ற, ஆனால் இன்�ம் வரிைசப்ப�த்தப்பட்� 
�நிேயா�க்கப்படாத வாக்�ச�்ட்�கள், ஏற்கனேவ பா�காக்கப்பட்ட 
வாக்�ச�்ட்� அைற�ல் ேச�க்கப்பட்�ள்ளன. 

• ஏதாவ� வாக்காளர ்இ�ந்தால், அவசரநிைலக்� �க�ம் 
ெபா�ந்�ம் வைக�ல், வாக்களிக்�ம் இடத்�ன் மாற்� இடத்ைதப் 
பற்� வாக்காளரக்�க்� ெதரி�க்க�ம். 

• க�ண்ட்� ��வ�ம் மாற்� �ராப்-பாக்ஸ் �ைடக்�ம் இடங்கைள 
பற்� கட்�டத்�ல் ஒட்ட�ம். 

 
ஒன்� அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வாக்� ைமயங்கைள பா�க்�ம் 
அவசரநிைலகள் 
ஒன்� அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வாக்� ைமயங்கைள பா�க்�ம் 
அவசரநிைல ஏற்பட்டால், இடமாற்றம் மற்�ம்/அல்ல� வாக்� 
ைமயங்கைள ஒ�ங்�ைணத்த�ம் ேதைவப்படலாம். இத்தைகய 
�ழ்நிைலகளில், �ன்வ�ம் நைட�ைறகைள ேதரத்ல் அ�காரிகள் 
�ன்பற்ற ேவண்�ம். 

• வாக்காளரக்ைள ��ய தளங்கள் மற்�ம் வாக்�ச�்ட்� �ராப்-
பாக்ஸ் உள்ள இடங்க�க்� அ�ப்ப, இடமாற்றத்ைத பற்� 
அ���த்�ம் அைடயாளக் ��கைள ஒட்ட�ம். 

• வாக்களிக்கப்பட்ட அைனத்� வாக்�ச�்ட்�கைள�ம் ேசகரித்�, 
��ந்தால், �யமாக- �ல் ஆ�ம் ைபகளில் பா�காக்க�ம். 

• வாக்�ச�்ட்� ெபட்�, வாக்களிக்கப்படாத வாக்�ச�்ட்�கள் மற்�ம் 
வாக்காளரக்ளின் பட்�யைல ேசகரித்� ��ய இடத்�ற்� 
அ�ப்ப�ம். 

• �ைறந்த� இரண்� ேதரத்ல் அ�காரிகள், அல்ல� ஆய்வாளரக்ள், 
ஒவ்ெவா� வாக்� ைமயத்���ந்�ம் எல்லா ேநரங்களி�ம் 
வாக்�ச�்ட்�க�டன் இ�க்க ேவண்�ம், ேம�ம் வாக்�ச�்ட்�கள் 
��ய வாக்� ைமய இடங்க�க்� பா�காப்பாக மாற்றப்ப�வைத 
கண்காணிக்க ேவண்�ம். 

• ��ந்தால், ேதைவயான ��ய �ல்கைள �ைற வழங்�ம். 
 
களத்�ல் ேசகரிப்� வ�கள் அல்ல� பணியாளரக்ைள பா�க்�ம் 
அவசரநிைலகள் 
களத்�ல் ேசகரிப்� வ�கைள அல்ல� ஊ�யரக்ைள பா�க்�ம் 
அவசரநிைல ஏற்பட்டால், �ைற ஊ�யரக்ள் தளத்�ன் நிைலைம ��த்� 
களத்�ல் உள்ள ேதரத்ல் அ�காரிக�க்� ெதரி�க்க ேவண்�ம். 
 
அ�கார ஒப்பைடப்� 
அவசரநிைல ஏற்பட்டால், ROV �ைற சாரந்்த நடவ�க்ைககள் 
ெதாடரப்ான அைனத்� ���கைள�ம் எ�ப்பார.் ���கைள எ�க்க 
ROV இல்ைல என்றால், �� அ�கார�ம் உத� ROV (க�க்�) க்� 



மாற்றப்ப��ற�. ���கைள எ�க்க இ�வ�ேம இல்ைல என்றால், 
இ�ப்ப�ேலேய �க �த்த ஊ�ய�க்� அ�காரம் மாற்றப்பட 
ேவண்�ம். 

ஒ� பா�காப்பான இடத�்ற்� ெசன்ற�ம், ROV மற்�ம் அவர ்நிய�தத் 
ஊ�யரக்ள் சந்�த்� ேசத ம�ப்�ட்ைடச ்ெசய்ய ேவண்�ம், ��ந்தால், 
கணினி �ட்ைபத் ெதாடங்க ேவண்�ம், ேம�ம் அவசரநிைல�ன் 
தன்ைம�ன் அ�ப்பைட�ல் எந்த நடவ�க்ைககைள ெதாடரந்்தாக 
ேவண்�ம் அல்ல� எவற்ைற ெதாடரலாம் என்பைத �ரம்ானிக்க 
ேவண்�ம். இந்த சந்�ப்�ன் ��� ைகப்ேப� மற்�ம் �ட்� எண்கள் 
�லம் ஊ�யரக்�க்� ெதரி�க்கப்ப�ம். 
 
அவசரநிைல காலத்��ம் அதற்�ப் �ன்ன�ம் நடக்�ம் ெசய்�த் 
ெதாடர�் 
ெபா�வாக, �ைறத் தைலவர ்ஒ� ெவளிேயற்�தைல ெதாடங்�வ� 
��த்� ஒ� அ��ப்ைப ெவளி��வார.் அைம�யாக, வரிைசயாக 
எங்��ந்� ெவளிேயற ேவண்�ம் என்ப�ம், ஒவ்ெவா� ெவளிேயற்�தல் 
ெந��ைறக்�ம் எங்� சந்�க்க ேவண்�ம் என்ப�ம் அைனத்� 
அ�வலக ஊ�யரக்�க்�ம் ெபா� மக்க�க்�ம் அ���த்தப்ப�ம். 

அவசரநிைல காலத்�ேலா அல்ல� அதற்� �ன்னேரா ஊ�யரக்�டன் 
ெதாடர�்ெகாள்ள �ைற�ல் �ன்வ�ம் �ைறகள் பயன்ப�த்தப்ப�ம்: 

• ைகப் ேப�கள் 
• �ைற�ன் �ரல் அஞ்சல் 
• உைரச ்ெசய்� 
• �ட்� ெதாைலேப�கள் 

பா�காப்� அ�காரிகள் கட்�டம் ��வ��ம் பாரத்த் �ன்னர ்
ெவளிேயற்�தல் இடத்�ல் வ�ைகப் ப�ைவ சரிபாரப்்பாரக்ள். 
அைனத்� ஊ�யரக்�ம் கணக்�ல் வந்த�ேம, தளத�்ல் உள்ள எந்த 
அ�காரிக�க்�ம் அ��க்கப்ப�ம். இ�ப்��ம், வ�ைகப்ப�� 
அைழப்�ன் ேபா� ஒ� �� உ�ப்�னர ்கணக்�ல் வரா�ட்டால், 
அ�காரிக�க்� உடன�யாக அ��க்கப்ப�ம். பா�காப்� 
ஒ�ங்�ைணப்பாளர ்அல்ல� நிரவ்ாகம் �ண்�ம் �ைழவதற்கான 
நிைல மற்�ம் சாத்�யம் ��த்� ஊ�யரக்ளிடம் ெதரி�ப்பார.் 
 
�ன்-ப��ெசய்யப்பட்ட ெசய்� 
அவசரநிைல ெசய்��ன் உள்ளடக்கங்கள் அவசரநிைல�ன் 
தன்ைமைய அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்டைவ. ேதரத்ல் ேத�யன்� 
அவசரநிைல ஏற்பட்டால், ெசய்�கள் ��ப்�தத் நிைல�ல் 
இ�ப்பைத�ம், ��ய வாக்களிப்� தளங்கைள பற்�ய ெவளிசெ்சல்�ம் 
ெசய்�கள் �லம் ெபா�மக்க�க்� அ��க்கப்ப�வைத�ம் உ�� 
ெசய்வ� நிரவ்ாக ேசைவ ேமலாளரின் ெபா�ப்பா�ம். 



��ய பணியாள�க்கான அ��கப்ப�ற்� 
��ய பணியாளரக்�க்� இந்தக் ெகாள்ைக�ன் உள்ளடக்கங்கள் 
��த்� அவரக்ளின் ேமற்பாரை்வயாளர ்�லம் ெதரி�க்கப்ப�ம். 
அைனத்� ஊ�யரக்�ம் ெவளிேயற்�தல் வ�கள் மற்�ம் சந்�ப்� 
தளங்கைள நன்� அ�ந்��க்க ேவண்�ம்.  
 
�ைற ஊ�யரக்�க்கான ப�ற்� உத்� 
அ�ப்பைட பா�காப்� மற்�ம் அவசரநிைல தகவல்கள் மற்�ம் இந்த 
�ட்டத்�ன் நகைல உள்ளடக்�ய ஒ� வ�காட்� �த்தகத்ைத �ைற 
பராமரிக்�ற�. 

இந்த வ�காட்� ஒவ்ெவா� ேதரத்�க்�ம் �ன்னர ் ம�ப்பாய்� 
ெசய்யப்பட்� ��ப்�க்கப்ப�ம். இ�� வ�காட்� ேதரத்ல் ேத�க்� 
120 நாட்க�க்� �ன்னர ்��க்கப்பட ேவண்�ம். 
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ன் இைணப்  E - மா ரி வாக்  ைமய தளவைமப்
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