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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/  

https://www.ada.gov/


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 
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