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పరిచయౌం 

కాలిఫోరిాయా ఓటర్ ఛాయిస్ యాకట ్ (VCA), లేద్వ సనేట్ బ్లలాు (SB) 450 (అలెన్, D-26) 2016 సప్ట ంబర్ల 29న చటట ంగా 

ఆమోదంచబడ్మంద, సక్షన్ 4005 ను కాయలిఫోరిాయా ఎలక్షన్ కోడ్తో జోడ్మంచుకుని, సూపర్్వెవ జర్స్ బోర్లు  అనుమతితో, గురిత ంపు 

పందన కంటీలు నిరిిషట  అవసరాలతో మెయిల్ ద్వారా ఎనిాకలను నిర్ాహంచవచుు. VCA పాకార్ం, ఎనిాకల పాార్ంభానికి 29 రోజుల 

మందు అంద్ర్ల ఓటరా్ల మెయిల్ ద్వారా బ్యయలెటాను పందుత్యర్ల. పాజాభిపాాయానికి అనుగుణంగా, కంటీ అంత్య ఓటరా్ల తమ ఓటాను 

వేయడ్రనికి బ్యయలెట్ డా్రప్ ఆఫ్ పాాంత్యలను, ఓటు సంటరా్ను సంబంధిత కంటీ వాయపత ంగా ఏరాుటు చేయాలిస ఉంటుంద. ఓటంగ్ 

ఆపష నాను విసత రించడం ద్వారా ఓటరా్ల ఎనిాకలాో ఎకు్వగా పాలాొనటానికి వీలుగా ఎనిాకల నిర్ాహణలో మ్నర్లులు తీసుకువచిున 

ఎనోా సంస్ర్ణలాో ఈ చటట ం కూడ్ర ఒకట. 

VCA కు మందు, స్థంపాద్వయ పోలింగ్ పా్లస్ మోడల్ పాకార్ం ఎనిాకలు జరిగాయి. ఇద ఓట్-బవ -మెయిల్ మరియు పోలింగ్ పా్లస్ 

అడ్మినిస్ట్ట ేషన్ సంయుకత  నమ్యనా. కంటీ ఎనిాకల అధికార్లలు, గరిషట ంగా 1,000 మంద ఓటరా్కు, ఒకొ్క్ పాత్యయక ఓటంగ్ లొకషన్ 

ఉండేల ఓటంగ్ ఆవర్ణలను ఏరాుటు చేయాలని ఎలక్షన్ కోడ §12261(a) నిరి్దశిసుత ంద (కంటీ మరియు రాషాట ేలకు ఎనిాకల 

ఫలిత్యలను ఒకో్ ఓటంగ్ పా్రస్మన్్్ట్ వారీగా రిపోర్ట ్ చేయడ్రనికి ఈ డేటా ఉపయోగపడ్యతుంద). 2002 లో, కాలిఫోరిాయా ఎనిాకల 

కోడ విసత రించబడ్మంద, ఏ ఓటర్ల అయినా శాశ్ాత ఓటు-ద్వారా-మెయిల్ సా్మతిని అభ్యరాించే స్థమరాాయనిా మరియు సాయంచాలకంగా 

బ్యయలెట్్కు మెయిల్ పంపబడ్యతుంద; మెయిల్ ద్వారా ఓటు వేయాలనుకునే ఎవరెవ నా పాతి ఎనిాకలో ఒక అభ్యరా్నను సమరిుంచాలి 

లేద్వ వారి ఓటంగ్ ఆవర్ణ మరియు బ్యయలెట్ ర్కానికి భినామెవ న తమకు కటాయించిన పోలింగ్ సాలంలో వయకిత గతంగా ఓటు వేయాలి.  

VCA Santa Clara కంటీ అమలుతో కొతత  ఓట్ సంటర్ మోడల్ కింద్ ఎనిాకలు నిర్ాహంచబడత్యయి. కొతత  మోడల్్తో, పాతి 

నమోదత ఓటర్లకు షెడ్యయల్ చేస్మన ఎనిాకలకు 29 రోజుల మందు పాార్ంభ్మయ్యయ వోట్-బవ -మెయిల్ బ్యయలెట్్ను సాయంచాలకంగా 

మెయిల్ చేస్థత ర్ల. ఓటరా్ల తమ బ్యయలెట్్ను మ్యడ్య మ్నరాాలాో సమరిుంచవచుు: మెయిల్ ద్వారా (పోస్ట్ట జ్ చెలాించినద), ఏదవ నా బ్యయలెట్ 

డా్రప్-ఆఫ్ పాదేశ్ంలో లేద్వ కంటీలోని ఏదవ నా ఓటు సంటర్్ల సమరిుంచవచుు. ఓటరా్ల మెయిల్ ద్వారా ఓటు వేయవలస్మన అవసర్ం 

లేదు, బదులుగా ఓటరా్ రిజిస్థట ేర్ కారాయలయం (ROV)లో లేద్వ Santa Clara కంటీలోని ఏదవ నా ఓటు సంటర్్లో వయకిత గతంగా ఓటు 

వేయడ్రనికి బ్యయలెట్ పంద్వచుు. ఇపుుడ్య, ఓటరా్కు ఓటు వేయడ్రనికి ఒక సా్థనం మ్నతీమే కాకుండ్ర, ఎనిాకల రోజున బహర్ంగంగా 

ఉండటంతో పాటు, ఎనిాకల రోజుకు చాల రోజుల మందు కంటీలోని అనిా రిజిసట ర్ు ్ ఓటరా్కు ఓటు కందా్వలు తెర్వబడ్రు యి. 

VCA మ్నర్లుల గురించి సమ్నజానికి పూరిత  సమ్నచార్ం ఉంద్నే హాా మీని కలిుంచడ్రనికి, ROV ఓటంగ్ పాాపయత సలహా కమిటీ 

(VAAC) మరియు భాషా పాాపయత సలహా కమిటీ (LAAC) రెండ్య ఏరాుటు చేయబడ్రు యి. సీనియరా్ల మరియు వికలంగులకు 

ఎనిాకల పాకిియను అందుకోవడం గురించి సలహా ఇవాడం, సహాయానిా మెర్లగుపర్చడం మరియు స్మఫార్లసలను అందంచడం అనేద 

VAAC ఉదిేశ్యం. VAAC లక్షయం ఓటరా్ంద్రికీ సాతంతీంగా మరియు ప్వ ేవేటుగా ఓటు వేస్ట్ అవకాశానిా కలిుంచడం. ఇంగాష్ కానీ ఇతర్ 

భాషలను పాధానంగా మ్నటాాడే ఓటరా్కు ఎనిాకల పాకిియ, భాషాపర్మెవ న సౌలభ్యతకు సంబంధించిన విషయాలలో సహాయం చేయడం 

మరియు స్మఫార్లసలను అందంచడం LAAC ఉదిేశ్యం. LAAC లక్షయం భాషా సౌలభ్యతకు సంబంధించిన అవకాశాలను మెర్లగుపర్చడంలో 

సహాయపడటం. రెండ్య కమిటీలు ROV కి మఖ్యమెవ న మ్నరా్ద్ర్శకత్యానిా అందస్థత యి, ఆ కంటీ ఓటరా్కు విసత రిచండం మరియు 

ఎనిాకల పరిపాలన అందులోని రెండ్యపాాథమిక భాగాలు. LAAC లేద్వ VAAC కి కొనస్థగుతునా పాాతిపదకన సభ్యతాం కోసం 

ద్ర్ఖాసుత లను ROV అంగీకరిసుత ంద. వీటలో ఏ కమిటీ సభ్యతాం కోసం ద్ర్ఖాసుత  చేసుకోవడ్రనిక్సవ నా, ద్ర్ఖాసుత ను ROV వెబ్సవ ట్: 

www.sccvote.org/voterschoice లో చూడవచుు. 

http://www.sccvote.org/voterschoice


VCA మరియు కమ్యయనిటీ పామేయానికి అవకాశాల గురించి నివాస్మతులకు తెలియజేయడ్రనికి ఓటర్ల విద్య కార్యకిమ్ననిా 

విసత రించడ్రనికి ఓటర్ ఎడ్యయకషన్ అండ ఔట్్రీచ్ కోయ్యలేషన్ (VEOC) ని కూడ్ర ROV ఏరాుటు చేస్మంద. ఈ  ఎలక్షన్ అడ్మినిస్ట్ట ేషన్ 

పాాన్ (EAP) ఈ కమిటీలు మరియు వివిధ భాగస్థామి సంసాల నుండ్మ అభిపాాయానిా మరియు సమ్నచారానిా కలిగ ఉంటుంద. VCA 

కిింద్ ఎనిాకలు విజయవంతంగా నిర్ాహంచడ్రనికి మరియు Santa Clara కంటీలో  ఎనిాకలను నిర్ాహంచే కొతత  పది్తికి కమ్యయనిటీ 

మది్తు పంద్డం చాల మఖ్యం.  

Santa Clara కంటీ VCA కిింద్ ఎనిాకలను ఎల నిర్ాహసుత ంద్నే ద్వనిప్వ  ఈ పతీం ఒక మ్నరా్ద్రిశనిని అందసుత ంద. సూచన కోసం, 

ఏదవ నా స్థంకతిక లేద్వ ఎనిాకల-నిరిిషట  పద్వలు అప్ండ్మకస్ A లోని పద్కోశ్ంలో నిర్ాచించబడ్రు యి. 

 



ప్లర్ర ్ 1 – ఎలక్షన్ అడ్మినిస్ట్ర ేషన్ పా్లన్ 

ఓటర్'స్ ఛాయిస్ ఆకట ్ (VCA)ను అమలు చేస్ట్ పాతి కంటీ కూడ్ర, ఈ మ్నర్లులు ఓటరా్ను ఏవిధంగా పాభావితం చేస్థత యని అరా్ం 

చేసుకోవడ్రనికి అవసర్మెవ న సమ్నచారానిా కలిగ ఉనా ఎలక్షన్ అడ్మినిస్ట్ట ేషన్ పాాన్్ను రూపందంచాలి. EAP రెండ్య భాగాలుగా 

విభ్జించబడ్మంద: పార్ట ్ 1 - ఎలక్షన్ అడ్మినిస్ట్ట ేషన్ మరియు పార్ట ్ 2 - ఎడ్యయకషన్ అండ ఔట్్రీచ్ పాాన్. 

మెయిల్-ద్వారా-ఓటు (VBM) విధానౌం 

EAP లో ఓట్ సంటర్్లు మరియు బ్యయలెట్ డా్రప్-ఆఫ్ సా్థనాలు మరియు గంటలు, లంగ్వాజ్ యాక్ససస్మబ్లలిటీ అడ్వ ాజరీ కమిటీ 

(LAAC) మరియు ఓటంగ్ యాక్ససస్మబ్లలిటీ అడ్వ ాజరీ కమిటీ (VAAC), ఓటర్ల విద్య మరియు ఔట్్రీచ్ పాాన్, పబా్లక్ ఇన్్పుట్ 

మరియు నోటఫికషన్ పరిగణనలు, మరియు ఇతర్ సంబంధిత కంటంట్ ఉంటాయి. 

ఓట్ సెంటర్ మోడల్ లో, నమోదిత ఓటర్ లెందరికీ స్వ యెంచాలకెంగా అధికారిక ఓట్-బై-మెయిల్ 

పా్య కెట్ పెంపబడుతెంది. పా్య కెట్ తెలలటి కవరులో ఓటర్ లకు పెంపబడుతెంది, అది క్రెంది వాటిని 

కలిగి ఉెంటెంది: 

• నీలం ర్ంగు తిర్లగు టపా కవర్ల 

• ఎనిాకలలో ఎంద్ర్ల పోటీ పడ్యతునాార్నే ద్వనిని బటట  అధికారిక బ్యయలెట్, బహుళ బ్యయలెట్ కార్లు లప్వ  ఉండవచుు 

• బ్యయలెట్్ను ఎల పూరిత  చేస్మ తిరిగ ఇవాాలో సూచనలతో కూడ్మన ఒక పతీం 

• ఓట్ సంటర్ మరియు బ్యయలెట్ డా్రప్ ఆఫ్ లొకషన్్లు మరియు ఆపర్దషన్ గంటలతో ఒక షీటు 

• "నేను ఓటు వేశాను" స్మట క్ర్ ఒకట 

• ఒకవేళ అవసర్ం అయిత్య, ఏదవ నా అద్నపు సమ్నచారానిా కలిగ ఉండే ఒక అద్నపు షీటు 

ఎనిాకల రోజుకు 29 రోజుల మందు నుంచి అనిా అధికారిక బ్యయలెట్్లు యునవ టడ స్ట్ట టస్ పోసట ల్ సరీాస్ ద్వారా మెయిల్ 

చేయబడత్యయి. ఆ తదుపరి కొదిస్ట్పట తరాాత నుంచి ఓటరా్ల తమ మెయిల్-ద్వారా-ఓటు పాయక్సటాను సీాకరించడం 

పాార్ంభించాలి. 

వార్ల ఓట్-బవ -మెయిల్ బ్యయలెట్్ను పూరిత  చేస్మన తరాాత, ఓటరా్ల అందంచిన తపాల-చెలాింపు రిటర్ా్ ఎనాలప్్ను ఉపయోగంచి 

పాామ్నణిక మెయిల్ ద్వారా తిరిగ ఇవావచుు లేద్వ ఏదవ నా ఓట్ సంటర్ లేద్వ బ్యయలెట్ డా్రప్-ఆఫ్ పాదేశ్ంలో బ్యయలెట్్ను తిరిగ 

ఇవావచుు. అనిా ఓట్ సంటరా్ల బ్యయలెట్ డా్రప్-ఆఫ్ పాదేశ్ంగా కూడ్ర పనిచేస్థత యి, అయిత్య కొనిా బ్యయలెట్ డా్రప్-ఆఫ్ సా్థనాలు 

సాతంతీంగా పనిచేస్థత యి మరియు కంటీ చుట్టట  ఎంచుకోబడ్మన పాదేశాలలో ఉంచబడత్యయి. 

ఒక వేళ ఓటర్ల సకాలంలో తమ బ్యయలెట్్ను అందుకోలేకపోత్య, లేద్వ వార్ల తమ బ్యయలెట్్లో పర్పాటు చేస్మనటాయిత్య, వార్ల తమ 

బ్యయలెట్్ను భ్రీత  చేయాలని అభ్యరాించవచుు. కొతత  ఓట్ బవ  మెయిల్ పాయక్సట్్ వారి రీపా్లస్్మెంట్ బ్యయలెట్్తో సహా వారికి మెయిల్ 

చేయబడ్యతుంద. ఎనిాకల రోజుకు ఏడ్య రోజుల మందు తమ బ్యయలెట్్ను రీపా్లస్ చేయాలిస వస్ట్త , కొతత  బ్యయలెట్్ను పందేందుకు వార్ల 

రిజిస్థట ేర్ ఆఫ్ ఓటర్స్ (ROV) కారాయలయానిా లేద్వ ఏదవ నా ఓటు కందా్వనిా సంద్రిశంచాలిస ఉంటుంద. 

ఇంగాీష్ కాక వేర్ద భాషను పాధానంగా మ్నటాాడే రిజిసట ర్ు ్ ఓటరా్ కొర్కు, దాభాషా బ్యయలెట్్లు ఎనిమిద భాషలాో లభ్యం అవుత్యయి: 

చెవ నీస్, స్థునిష్, టాగాలగ్, వియత్యామీస్, ఖ్మిర్, కొరియన్, హందీ, మరియు జపనీస్. గుజరాతీ, నేపాలీ, పంజాబీ, తమిళం 

మరియు తెలుగు భాషలలో ఎనిాకల కోడ § 14201 కు అనుగుణంగా లక్షయంగా ఉనా పాాంగణాల కోసం అభ్యరాించిన తర్లవాత 

ఫాకిసమలి బ్యయలెట్్లు కూడ్ర అందుబ్యటులో ఉనాాయి. భౌగోళిక సమ్నచార్ వయవసాల మ్నయప్రంగ్ విభాగం పాతి ఎనిాకలలో ఏ 



పాాంగణంలో ఫాకిసమలి బ్యయలెటాను సీాకరిసుత ందో నిర్ణ యిసుత ంద. ఈ భాషలాో, ఓటరా్ల ఓటు నమోదు చేసుకునాపుుడ్య, వార్ల తమకు 

ఇషట మెవ న భాషను రిజిస్ట్ట ేషన్ ఫార్ంప్వ  ప్లర్క్నవచుు. వారికి నచిున భాషలో బ్యయలెటాు, ఓట్-బవ -మెయిల్ మెటీరియలస్ వారికి 

పంప్రంచబడత్యయి. ఫోన్ (408) 299-VOTE, ఫాయకస్ (408) 998-7314, ఇమెయిల్ voterinfo@rov.sccgov.org, ROV 

కారాయలయానిా సంపాదంచడం ద్వారా లేద్వ వయకిత గతంగా, లేద్వ ఓటర్ యాక్షన్ రిక్సాసట ్ ఫార్మ్ (VARF) ద్వారా ఓటరా్ల తమ భాషా 

పాాధానయతను మ్నర్ుమని అభ్యరాించవచుు. ఓటర్ల ROV కారాయలయంలో VARF ను ఎంచుకోవచుు లేద్వ ద్వనిని వారికి 

ఇమెయిల్, ఫాయకస్ లేద్వ మెయిల్ చేయవచుు. పాత్యయమ్నాయంగా, VARFను ROV వెబ్సవ ట్్లో చూడవచుు మరియు కంటీ ఓటర్ 

ఇనఫర్దిషన్ గవ డ్ల (CVIG) లోపల కూడ్ర చూడవచుు. 

 



మెయిల్ ద్వారా ఓటౌంగ్ సౌలభ్యత 

ROV కారాయలయానిా సంపాదంచడం ద్వారా ఓటరా్ల సౌలభ్యంగా ఉండే ఓటంగ్ స్థమగిని అభ్యరాించవచుు. ఒకస్థరి ఓటర్ల ఆ 

అభ్యరా్నను చేస్మన తర్లవాత, వార్ల శాశ్ాత జాబ్లత్యలో ఉంచబడత్యర్ల మరియు పాతి ఎనిాకకు వారికి అందుబ్యటులో ఉండే ఓటంగ్ 

మెటీరియలస్ వారికి పంపబడత్యయి. వార్ల కిియార్హతంగా మ్నరినా, కంటీ నుండ్మ బయటకి వెళాినా, నేర్పూరితమెవ న నేర్సాుల 

జాబ్లత్యలో కనిప్రంచినా, లేద్వ చనిపోయినా మ్నతీమే వార్ల జాబ్లత్య నుండ్మ తొలగంచబడత్యర్ల. 

రిమోట్ యాక్సససబుల్ ఓట్ బవ  మెయిల్ (RAVBM) స్మసట మ్్ను ఉపయోగంచుకోవడం అనే మరో సౌలభ్యకర్మెవ న మరో ఎంప్రకను ఓటరా్ల 

అభ్యరాించవచుు. RAVBM వయవసా వెవ కలయం ఉనా నమోదత ఓటరా్కు, అలగ్వ సవ నిక మరియు విదేశీ ఓటరా్కు మ్నతీమే 

ఉపయోగంచబడ్యతుంద1. RAVBM వయవసా యొక్ ఉదిేశ్యం ఇంటరెాట్ ద్వారా బ్యయలెట్ వేయడం కాదు. ఎనిాకల రోజు నాటకి వారి 

బ్యయలెట్్ను ROV కి ఎల డౌన్్లోడ చేసుకోవాలి, మదాంచాలి, పూరిత  చేయాలి మరియు తిరిగ ఇవాాలి అనే సూచనలతో పాటు, 

RAVBM ఓటరా్కు వారి అధికారిక బ్యయలెట్్ను యాక్ససస్ చేయడ్రనికి లింక్్తో ఇమెయిల్ పంపబడ్యతుంద. ఓటరా్ల, ఇమెయిల్ లింక్్ను 

ఉపయోగంచి బ్యయలెట్్ను వారి సాంత వయకిత గతీకరించిన పాాపయత లక్షణాలతో చదవి మరియు గురిత ంచి, వారి పరికరాలకు బ్యయలెట్్ను 

డౌన్్లోడ చేసుకోవాలి. ఏ నమోదత ఓటర్ల మ్నదరిగానే, RAVBM ఓటర్ల కూడ్ర తమ బ్యయలెట్్ను తిరిగ ఇవాడ్రనికి మ్యడ్య 

మ్నరాాలునాాయి: స్థట ండర్ు ్ మెయిల్, తమ బ్యయలెట్్ను బ్యయలెట్ డా్రప్-బ్యకస్్లో వేయడం లేద్వ ఏదవ నా ఓటు కందా్ంలో తిరిగ ఇవాడం. 

ఎంచుకునా రిటర్ా్ పది్తితో సంబంధం లేకుండ్ర, బ్యయలెటాను కవర్లలో తిరిగ ఇవాాలి. ఓటరా్ల తమ ఓట్-బవ -మెయిల్ కవర్లలో 

చేర్ుబడ్మన బా్ల రిటర్ా్ కవర్్ను ఉపయోగంచాలని స్మఫార్లస చేయబడ్మంద. (866) 430-8683 ద్వారా ROV టోల్ ఫా్ర నంబర్లకు 

కాల్ చేయడం ద్వారా బ్యయలెట్ రిటర్ా్ ఎనాలప్్ల రీపా్లస్్మెంట్్ను వార్ల అభ్యరాించవచుు లేద్వ ROV కారాయలయంలో కానీ లేద్ంటే 

ఓట్ సంటరాో కానీ ఒకద్వనిా తీసుకోవచుు. రీపా్లస్్మెంట్ బ్యయలెట్ రిటర్ా్ ఎనాలప్్లు కూడ్ర బ్యయలెట్ డా్రప్ బ్యకుసల వది్ లభ్యం 

అవుత్యయి. ఓటరా్ల తమ సంత కవర్లను ఉపయోగంచుకోవటానిా కూడ్ర ఎంచుకోవచుు, కానీ వార్ల తమ సంతకంతో కూడ్మన ఓటర్ల 

పామ్నణ పతీ్యనిా తమ బ్యయలెట్్తో విధిగా జతచేయాలి. ఓథ్ ఆఫ్ ఓటర్ ప్లజీని బ్యయలెట్్తో పాటు RAVBM ఇమెయిల్ లింక్ ద్వారా 

డౌన్్లోడ చేసుకోవాలి. స్థట ండర్ు ్ మెయిల్ ద్వారా బ్యయలెట్్ను తిరిగ ఇస్ట్త , బా్ల బ్యయలెట్ రిటర్ా్ కవరా్కు ఎటువంట తపాల అవసర్ం 

లేదు, ఓటర్ల తమ సంత కవర్ల ఉపయోగంచి బ్యయలెట్్ను తిరిగ ఇచేుటపుుడ్య తగనంత తపాల అవసర్ం. 

ఆసుపతీిలో చేరిన మరియు వికలంగ ఓటరా్కు, అలగ్వ వెవ ద్యపర్మెవ న అతయవసర్ పరిసా్మతి కార్ణంగా తమ ఇంటక పరిమితం అయిన 

ఓటరా్కు, బ్యయలెట్ అవసర్మెవ నపుుడ్య మరియు వయకిత గతంగా వారి బ్యయలెటాను తిరిగ పంద్లేకపోయినపుుడ్య అతయవసర్ బ్యయలెట్ 

డ్లివరీ విధానం ఉపయోగంచబడ్యతుంద. మంద్సుత  ఓటంగ్ అపా్రకషన్్ను నింపాలిస ఉంటుంద మరియు పాసుత త రిజిస్ట్ట ేషన్ మరియు 

సంతకం మ్నయచ్ కోసం ధృవీకరించడం కొర్కు ROV ఎలక్షన్ ఇనఫర్దిషన్ మేనేజ్్మెంట్ స్మసట మ్ (EIMS) ద్వారా రిటర్ా్ చేయాలిస 

ఉంటుంద. రిజిసట ర్ చేసుకునా ఓటర్ల మంద్సుత  ఓటంగ్ ద్ర్ఖాసుత ను పూరిత  చేస్మ, సంతకం చేస్మ, త్యదీ వేయాలి. ఒకవేళ ఓటర్ల తమ 

ద్ర్ఖాసుత ప్వ  సంతకం చేయలేకపోత్య, ఓటర్ల "X" ద్వారా సంతకం చేయడ్రనికి ఎవరెవ నా సహాయపడగలర్ల. ఓటర్లకు సహాయపడే 

పాతినిధి “స్థక్షయమిచాుర్ల” అని వాాస్మ, వారి ప్లర్లను మదాంచి సంతకం చేస్మ, పూరిత  చేస్మన పాార్ంభ్ ఓటంగ్ ద్ర్ఖాసుత ను బరా్ర్ డ్వ ేవాోని 

ROV పాధాన కారాయలయానికి తిరిగ ఇవాాలి. ROV కారాయలయం ఓటర్ సమ్నచార్ం మరియు సంతకానిా EIMS లో ధృవీకరిసుత ంద 

మరియు ధృవీకరించిన తరాాత, ఓటర్లకు బ్యయలెట్ జారీ చేయబడవచుు మరియు పూరిత  ఓట్-బవ -మెయిల్ పాయక్సట్ తయార్ల 

చేయబడ్యతుంద. ఆ తరాాత ఓటర్లకు సహాయం చేసుత నా పాతినిధి ఓటర్ల ఉండే సాలనికి బ్యయలెట్్ను తీసుక్సళత్యర్ల. పూర్త యిన 

                                                           
1 కాలిఫోరిాయా ఎనిాకల కోడ §303.3ను చూడండ్మ 



తరాాత, బ్యయలెట్్ను ఇతర్ ఓట్-బవ -మెయిల్ బ్యయలెటాతో కలిప్ర పాాసస్మంగ్ కోసం ROV పాధాన కారాయలయానికి, ఏదవ నా ఓట్ సంటర్ 

కు లేద్వ ఏదవ నా డా్రప్-బ్యకస్ సా్థనానికి తిరిగ ఇవావచుు. 

కంటీ జవ లులో ఖవ దు చేయబడు  ఓటరా్ల ఎమర్ెనీస బ్యయలెట్ డ్లివరీ పాకిియను కూడ్ర ఉపయోగంచవచుు. రాషట ే లేద్వ ఫెడర్ల్ జవ లులో 

ఖవ దు చేయబడ్మన ఓటరా్ల ఓటు వేయడ్రనికి చటట ం పాకార్ం అనర్లు లు. 

బ్యయలెట్ డా్రప్-ఆఫ్ సా్థనాలు 

కాలిఫోరిాయా ఎనిాకల కోడ ఓటరా్కు కంటీ విధిగా అందంచాలిసన డా్రప్-ఆఫ్ సా్థనాలకు పారామితులను సట్ చేసుత ంద. ఎనిాకల 

రోజుకు 28 రోజుల మందు, మరియు ఎనిాకల రోజున మొతత ం 29 రోజుల పాటు అందుబ్యటులో ఉనా పాతి 15,000 నమోదత 

ఓటరా్కు కనీసం ఒక (1) బ్యయలెట్ డా్రప్-ఆఫ్ సా్థనం ఉండ్రలి.  

  

రిజిసట ర్ ఆఫ్ ఓటర్స్ (ROV) పాసుత త రిజిసట ర్ు ్ ఓటరా్ సంఖ్యను ఉపయోగంచి, బ్యయలెట్ డా్రప్-ఆఫ్ సా్థనాల కనీస సంఖ్య 67. పాతి 

ఎనిాకలకు 88వ రోజు నాటకి కంటీలో నమోదవ న ఓటరా్ వాసత వ సంఖ్య ఆధార్ంగా డా్రప్-బ్యకుసల సంఖ్య మ్నర్లుకు లోబడ్మ ఉంటుంద. 

 

పరిధి యొక్క కేటగిరీ క్నీస అవసర్ౌం 

బ్యయలెట్ డా్రప్-ఆఫ్ సా్థనాలు 

(పాతి 15 వేల నమోదత ఓటరా్కు 1) 

67 

బ్యయలెట్ డా్రప్ బ్యకుసల కొర్కు అతుయతత మ సాలలను తెలుసుకోవడం కొర్కు, ఓటు కందా్వల పాాంత్యలకు అతయంత సమరా్వంతమెవ న 

పాదేశాలను తెలుసుకోవడంలో స్థయపడటం కొర్కు ROV రాషట ే కార్యద్రిశ (SOS) మరియు ఎనిాకల కోడ నిరి్దశించిన 14 

పామ్నణాలను ఉపయోగసుత ంద. ఈ 14 పామ్నణాలు బ్యయలెట్ డా్రప్-బ్యకస్్ల కోసం అందుబ్యటులో ఉనా పాదేశాలను కంటీకి 

అందంచడంలో ROV కి సహాయపడత్యయి. పామ్నణాలాో ఇవి చేర్ుబడత్యయి: 

1. పాజా ర్వాణా స్థమీపయత 

2. ఓట్-బవ -మెయిల్్ను తకు్వగా ఉపయోగంచే కమ్యయనిటీలకు స్థమీపయత 

3. జనాభా కందా్వలకు స్థమీపయత 

4. భాషా మెవ నారిటీ వరాాలకు స్థమీపయత 

5. వికలంగ ఓటరా్కు స్థమీపయత 

6. వాహన యాజమ్ననయం ర్దటాు తకు్వగా ఉనా సంఘాలకు స్థమీపయత 

7. తకు్వ ఆద్వయ వరాాలకు స్థమీపయత 
8. తకు్వ ఓటర్ల నమోదు ర్దటు సంఘాలకు స్థమీపయత 
9. సా్థనిక అమెరికన్ రిజర్దాషనాతో సహా భౌగోళికంగా ఏకాకిగా ఉనా జనాభాకు స్థమీపయత 

10. అందుబ్యటులో ఉండటం మరియు ఉచిత పారి్ంగ్ 

11. ఓట్ సంటర్ మరియు బ్యయలెట్ డా్రప్ ఆఫ్ లొకషన్్లకు పాయాణించాలిసన దూర్ం మరియు సమయం 

12. ఓట్-బవ -మెయిల్ బ్యయలెటాు అందుబ్యటులో లేని వికలంగ ఓటరా్కు పాత్యయమ్నాయ పద్ధ తుల అవసర్ం 

13. ఓట్ సంటర్ మరియు బ్యయలెట్ డా్రప్ ఆఫ్ లొకషన్్ల ద్గార్ టీాఫిక్ పద్ధ తులు 

14. మొబవ ల్ ఓట్ సంటరా్ అవసర్ం 



వెవ కలయలునా ఓటరా్కు మెర్లగవ న వసతి కలిుంచడ్రనికి ర్వాణా మరియు జనాభా స్థందా్త కోసం అధికారిక బ్యయలెట్ డా్రప్-బ్యకుసల కోసం 

అమెరికనా వికలంగుల చటట ం (ADA) అవసరాలకు ROV కటుట బడ్మ ఉంటుంద. బ్యయలెట్ డా్రప్-బ్యకస్్లు ఎనిాకల రోజుకు 29 రోజుల 

మందు ఆయా పాదేశాలలో ఉంచబడత్యయి. ఎనిాకల రోజుకు 28వ రోజు మందు, అనిా డా్రప్-బ్యకుసలు వయవసా్థప్రంచబడ్మ, 

ఉపయోగానికి స్మద్ధ ంగా ఉండ్రలి. అంద్ర్ల ఓటరా్కు బ్యకుసలు అందుబ్యటులో ఉనాాయని నిరాధ రించడ్రనికి, ఈ కిింద విధంగా డా్రప్-

బ్యకస్్లు పనిచేస్ట్ల రూపందంచబడత్యయి2: 

• భౌతిక నషట ం మరియు అనధికార్ పావేశానిా నివారించడ్రనికి, ఆర్లబయట ఉనా ఏ స్మబబంద లేని డా్రప్-బ్యకస్ విధాంసం, 

తొలగంపు మరియు పాతికూల వాత్యవర్ణానిా తటుట కోగల మనిాక్సవ న పద్వరా్ంతో నిరిించబడ్యతుంద. 

• డా్రప్ బ్యకుసలాో బ్యయలెట్్లను టాయంపర్ చేస్ట్ందుకు లేద్వ తొలగంచేంత ప్ది్గా లేని ఓప్నింగ్ సా్థట్ ఉండ్రలి. 

• అనధికార్ పాాపయత జరిగన పక్షంలో ద్వని గూరిు భౌతిక ఆధారాలకు ద్వరితీస్ట్ విధంగా డా్రప్-బ్యకస్్లు రూపందంచబడ్రు యి. 

ఎనిాకల అధికారి ఈ సక్షన్ పాయోజనాల కొర్కు టాయంపర్-ఎవిడ్ంట్ సీల్్ను ఉపయోగంచవచుు. 

• బ్యయలెట్్ను ఎక్డ జొప్రుంచాలనే విషయానిా గురిత ంచే నిరిధ షట  సవ నేజీని డా్రప్ బ్యకస్ అందంచాలి. 

• పాతి డా్రప్-బ్యకస్్కు లోపల ఒక పాత్యయకమెవ న గురిత ంపు సంఖ్య కటాయించబడ్యతుంద మరియు నియమించబడ్మన బ్యయలెట్ 

రిటీీవర్్లతో పాటు పాజలచే సులభ్ంగా గురిత ంచబడ్యతుంద. 

• డా్రప్ బ్యకస్ సుషట ంగా మరియు సుషట ంగా మ్నర్్్ చేయబడ్యతుంద, అద ''అధికారిక బ్యయలెట్ డా్రప్ బ్యకస్''గా మ్నర్్్ 

చేయబడ్యతుంద. 

• గటట గా పటుట కోవడం, గుచుుకోవడం లేద్వ మణికటుట ను తిపుడం లేగకుండ్ర డా్రప్-బ్యకస్ హార్ట ్్వేర్్ను 

ఉపయోగంచగలిగ్వల ఉండ్రలి. 

• ఓటర్ల ఆపర్దట్ చేయడ్రనికి డా్రప్ బ్యకస్ హార్ు ్్వేర్్కు ఐదు (5) పండా కంటే ఎకు్వ పీడనం అవసర్ం రాదు. 

• వీల్ చెయిర్ ఉపయోగంచే వయకిత  కొర్కు ఫాోర్ లేద్వ నేల మీద నుంచి 15 నుంచి 48 అంగుళాల దూర్ంలో డా్రప్ బ్యకుసలు 

ఉండ్రలి (వాహనాలను నడ్మప్ల డ్వ ేవర్్లు ఉపయోగంచే డా్రప్ బ్యకస్్కు ఇద వరిత ంచదు). 

• బ్యయలెట్ డా్రప్ బ్యకస్ సవ నేజీ అనేద బ్యయక్ గి్ండ్కు విర్లద్ధ ంగా ఉండే ఒక పాత్యయక ర్కం ర్ంగును కలిగ, ''నో గా్వర్'' ఫినిష్ కలిగ 

ఉండ్రలి. 

• డా్రప్-బ్యకస్్లను విధిగా అవి అధికారికంగా మరియు భ్దా్ంగా ఉనాాయని పాజలు గిహంచే విధంగా రూపందంచాలి. 

• కంటీ అంతటా పాతి బ్యయలెట్ డా్రప్-బ్యకస్, స్మబబంద మరియు స్మబబంద లేకుండ్ర, ఒక విధమెవ న ఉపయోగ లక్షణాలను 

కలిగ ఉండ్రలి, మరియు ఒక విధమెవ న రూపకలున, ర్ంగు పథకం, మరియు పాజలచే గురిత ంచబడడ్రనికి సవ నేజీని కలిగ 

ఉండ్రలి. 

• బ్యయలెట్ డా్రప్ బ్యకస్ పరిమ్నణం Santa Clara కంటీ ఉపయోగం మరియు అవసరాలప్వ  ఆధార్పడ్మ 

ఉంటుంద. అధికారిక బ్యయలెట్ డా్రప్ బ్యకుసల కొర్కు మదలో ప్టట వలస్మన కొనిా కీలక విషయాలు: 

• డా్రప్ బ్యకుసలాో బ్యయలెట్్లను తిరిగ ఇవాడ్రనికి ఎలంట పోస్ట్ట జీ అవసర్ం లేదు. 

• ఎనిాకల రోజు రాతీి 8:00pm తర్లవాత ఓట్ బవ  మెయిల్ బ్యయలెట్్లు ఆమోదంచబడవు. 

o ఎనిాకల రోజు సరిగాా 8:00pm కు డా్రప్ బ్యకుసలు లక్ చేయబడత్యయి. 

o ఓట్ సంటర్ మ్యస్మవేస్మనపుుడ్య లేద్వ కోర్లట  ఉతత ర్లా ద్వారా గడ్యవు పడ్మగంచబడ్మనపుుడ్య ఓటరా్ల తమ 

బ్యయలెట్్ను తిరిగ ఇవాడ్రనికి అపుటక లెవ న్్లో ఉంటే మినహాయింపు ఇవాబడ్యతుంద. 
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• అధికారిక బ్యయలెట్ డా్రప్ బ్యకస్్ను టాయంపరింగ్ చేయడం ఒక నేర్ం3. 

• బ్యకస్ నిండ్యగా ఉనాా, టాయంపర్ చేయబడ్మనా, పాడ్వ పోయినా, ఎవరెవ నా ఎలక్షన్ అధికారికి సలహా ఇవాడ్రనికి పాతి డా్రప్ 

బ్యకస్ మీద్ ఒక నోటఫికషన్్ను ఉంచాలి. 

• డా్రప్-బ్యకస్ దబబతింటే లేద్వ పాడ్వ పోత్య తెలియజేయడ్రనికి బ్యకుసల మీద్ ROV ల కారాయలయ నంబర్ మరియు ROV 

లేద్వ SOS కు టోల్ ఫా్ర నంబర్ ఉండ్రలి4. 

పాాథమికంగా ఇంగాీష్ కాకుండ్ర వేర్ద భాష మ్నటాాడే ఓటరా్కు తగనంత యాక్ససస్ ఉండేల చూడటం కొర్కు, మొతత ం పద్వాలుగు 

భాషలాో ''అధికారిక బ్యయలెట్ డా్రప్ బ్యకస్'' అని మ్నర్్్ చేయబడ్యతుంద: ఇంగాీష్, చెవ నీస్, స్థునిష్, టాగాలగ్, వియత్యామీస్, 

ఖ్మిర్, కొరియన్, హందీ, జపనీస్, గుజరాతీ, నేపాలీ, పంజాబీ, తమిళం మరియు తెలుగు. 

అద్నంగా, బ్యయలెట్ డా్రప్ బ్యకుసలాో పాతి ద్వని మీద్ అవసర్ం అయిత్య అద్నపు బ్యయలెట్ రిటర్ా్ ఎనాలప్్లు అందుబ్యటులో 

ఉంటాయని ఓటర్్కు తెలిస్ట్ల ఒక గుర్లత  ఉంటుంద. కవర్లప్వ  ఉనా ఆదేశాలను పాటంచాలని ఓటర్లకు సూచించబడ్యతుంద, వాటలో 

వారి ప్లర్ల, నివాస చిర్లనామ్న, పుటట న త్యదీ మరియు వారి సంతకం చేయాలి. బ్యయలెట్ డా్రప్-బ్యకస్్ను ఉపయోగసుత ంటే, ఓటర్ల 

సమ్నచార్ం మరియు సంతకంతో కవర్లలో బ్యయలెటాను తిరిగ ఇవాాలి. ఓటర్లకు ఏవెవ నా పాశ్ాలు ఉంటే లేద్వ మరింత సహాయం 

అవసర్మెవ త్య కాల్ చేయమని సలహా ఇసూత  ఒక టోల్ ఫా్ర నంబర్ అందంచబడ్యతుంద. 

 

ఓటు సౌంటరా్ల 

ఓట్ సంటర్్లు 11 రోజుల వర్కు తెరిచి ఉంటాయి మరియు కొతత  మరియు మరింత సౌలభ్యం గల ఓటంగ్ పరికరాలు, భాషా సహాయం 

కలిగ ఉంటాయి, షర్తులతో కూడ్మన ఓటర్ల నమోదు (CVR) మరియు అదే రోజు ఓటంగ్్ సదుపాయానిా అందస్థత యి. అద్నంగా, 

ఓటరా్ల కటాయించబడ్మన ఒక పోలింగ్ పాదేశానికి మ్నతీమే పరిమితం చేయబడర్ల, బదులుగా Santa Clara కంటీ అంతటా 

అందుబ్యటులో ఉనా ఓట్ సంటర్ సా్థనాలాో దేనినవ నా సంద్రిశంచే అవకాశ్ం ఉంటుంద. 

VCA పాకార్ం, స్థంపాద్వయ పోలింగ్ పాదేశాలలో గతంలో పాటంచే ద్వనికంటే ఎకు్వ రోజుల పాటు ఓట్ సంటర్్లు తెరిచి ఉండ్రలి. ఓట్ 

సంటరా్ల రెండ్య ర్కాల ఓటంగ్ పీరియడాలో తపునిసరిగా పనిచేయాలిస ఉంటుంద: (1) ఎనిాకల రోజుకు పద రోజుల మందునుండ్మ 

మరియు ఎనిాకల రోజుతో సహా మొతత ం 11 రోజులు, మరియు (2) ఎనిాకల రోజుకు మ్యడ్య రోజుల మందునుండ్మ ఎనిాకల రోజుతో 

సహా మొతత ం నాలుగు రోజుల పాటు పని చేయాలిస ఉంటుంద. కాలిఫోరిాయా ఎనిాకల కోడ ఓటరా్కు ఓటు కందా్ం సా్థనాలను 

తపునిసరిగా అందంచాలిసన పారామితులను సట్ చేసుత ంద: 

• ఎనిాకల రోజుకు పద (10) రోజుల నుండ్మ, ఎనిాకల రోజుకు మందు నాలావ రోజు వర్కు, మొతత ం ఏడ్య (7) రోజులు, పాతి 

50,000 నమోదత ఓటరా్కు ఒక ఓట్ సంటర్ తపునిసరిగా ఎనిాకలు జరిగ్వ పాాంత అధికార్ పరిధిలో పనిచేయాలి. 

• ఎనిాకల రోజుకు మ్యడ్య (3) రోజుల నుండ్మ మొద్లుకొని, ఎనిాకల రోజుతో సహా మొతత ం నాలుగు 

(4) రోజులు, పాతి 10,000 మంద ఓటరా్కు ఒక ఓటు కందా్వనిా ఎనిాకలు జరిగ్వ పాాంత అధికార్ పరిధిలో ఉద్యం 7 నుండ్మ రాతీి 

8 గంటల వర్కు పని చేయాలి. 

• VCA మోడల్ కింద్ నిర్ాహంచబడే పాత్యయక ఎనిాకలకు, ఎనిాకల రోజుకు పద (10) రోజుల నుండ్మ, మొతత ం పద (10) రోజులు, 

పాతి 60,000 మంద ఓటరా్కు ఒక ఓట్ సంటర్ తపుక పని చేయాలి మరియు ఎనిాకల రోజున, పాతి 30,000 ఓటరా్కు ఒక (1) 

ఓట్ సంటర్ తపునిసరిగా ఉద్యం 7 గంటల నుండ్మ 8 గంటల వర్కు పని చేయాలి.  
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ఓటరా్కు మెర్లగవ న స్ట్వలు అందంచడ్రనికి, Santa Clara కంటీ కనీస అవసరానికి మించి 11 రోజుల ఓట్ సంటరా్ను మరియు 

వనర్లలు అనుమతించినపుుడ్య కనీస అవసరానికి మించి 4 రోజుల ఓట్ సంటరా్ను అద్నంగా నిర్ాహంచాలని యోచిసోత ంద. ఎనిాకల 

రోజుకు మందు త్యదీలలో పాతి సదుపాయానికి తగాటుట  అనిా ఓటు కందా్వలలో పనిచేస్ట్ గంటలు మ్నర్వచుు5. ఎనిాకల రోజున, అనిా 

ఓటు సంటరా్ల ఓటరా్ కోసం ఉద్యం 7:00 నుండ్మ రాతీి 8:00 వర్కు, ఎనిాకల కోడ పాకార్ం తెరిచి ఉంటాయి6. రిజిసట ర్ ఆఫ్ ఓటర్స్’ 

(ROV) పాసుత త రిజిసట ర్ు ్ ఓటరా్ సంఖ్యను ఉపయోగంచి, కనీస అవసర్మెవ న 11-రోజుల మరియు 4-రోజుల ఓట్ సంటరా్ సంఖ్య కిింద 

పటట కలో గురిత ంచబడ్మంద.  ఎనిాకల కోడ పాకార్ం ఎనిాకలకు 88 రోజుల మందు అసలు లెకి్ంపు నిర్ణ యించబడ్యతుంద7.  

పరిధి యొక్క కేటగిరీ క్నీస అవసర్ౌం 

11-రోజుల ఓటు కందా్వలు 

(పాతి 50 వేల నమోదత ఓటరా్కు 1) 

20 

4-రోజుల ఓటు కందా్వలు 

(పాతి 10 వేల నమోదత ఓటరా్కు 1) 

81 

 

 

ఓటర్ రిజిస్ట్ర ేషన్ 

స్థంపాద్వయ పోలింగ్ సాల నమ్యనా ద్వారా గతంలో అందంచిన ద్వనికంటే చాల ఎకు్వ స్ట్వలను ఓట్ సంటరా్ల అందసుత నాాయి. 

ఓటు కందా్వలలో అందంచే విసత రించిన స్ట్వలాో ఒకట ఓటర్ల నమోదు. ఓటరా్కు ఇపుుడ్య ఓటు నమోదు చేసుకోవడం, వారి ఓటర్ల 

నమోదును నవీకరించడం మరియు ఏదవ నా ఓట్ సంటరాో షర్తులతో ఓటు వేయగల స్థమరా్యం ఉంద. షర్తులతో కూడ్మన ఓటర్ల 

నమోదు (CVR) కింద్ ఓటు వేయడ్రనికి అర్ు త ఉనా ఓటరా్ల CVR కవర్్తో బ్యయలెట్్ను అందుకుంటార్ల. 

రిజిస్ట్ట ేషన్ మగస్మన 15 రోజుల మందే లేద్వ అంతకు మందు ఓటు నమోదు చేసుకోని కమ్యయనిటీ సభ్యయలకు ఓట్ సంటర్ కు వెళాి 

అదే రోజున ఓటు వేయడ్రనికి ఓటు వేయడ్రనికి CVR అనేద ఒక మ్నరా్ం. 15 రోజుల రిజిస్ట్ట ేషన్ మగస్మన తరాాత ఓటరా్ల తమ 

చిర్లనామ్నను లేద్వ రాజకీయ పారీట ని నవీకరించడ్రనికి CVR ను కూడ్ర ఉపయోగంచవచుు. అయిత్య, రాజకీయ పారీట ని 

నవీకరించడం అనేద పా్స్మడ్నిష యల్ ప్వ ేమరీ ఎలక్షనాకు మ్నతీమే వరిత సుత ంద. పూర్త యిన CVR బ్యయలెట్్ను ROV కారాయలయానికి 

తిరిగ ఇచిున తరాాత, సంభావయ ఓటర్ల అర్ు త కోసం పరీకిష ంచబడత్యర్ల. ఓటర్లకు కావాలిసన అనిాఅర్ు తలు ఉనాటాు 

ధృవీకరించిన తరాాత మ్నతీమే బ్యయలెట్ తెర్వబడ్యతుంద మరియు లెకి్ంచబడ్యతుంద. CVR కవర్ ఓటర్ల రిజిస్ట్ట ేషన్ 

అఫిడవిట్్గా కూడ్ర పనిచేసుత ంద మరియు ఓటర్ల కవర్ల నుండ్మ వారి ర్శీదును చించేయవచుు, తద్వారా వార్ల ROV వెబ్సవ ట్్లో 

వారి బ్యయలెట్ సా్మతిని టీాక్ చేయవచుు8. 

                                                           
5 ROV ఇపుటకీ ఓటు కందా్వలను స్ట్కరించే పాకిియలో ఉంద, పాచురించే సమయంలో అనిా నిరిిషట  పాదేశాలు మరియు పని గంటలు అందుబ్యటులో లేవు.  

6 ఎనిాకల కోడ §4005ను చూడండ్మ 

7 ఎనిాకల కోడ §12223ను చూడండ్మ 
8 ఓట్-బవ -మెయిల్ బ్యయలెట్ టీాకింగ్ వెబ్సవ ట్: https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab  
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పాత్యయమ్నాయ బ్యయలటాు 

ఓట్ సంటరా్ల ఇపుుడ్య అభ్యర్ధ న మేర్కు ఓటరా్కు పాత్యయమ్నాయ బ్యయలటాను అందసుత నాాయి. ROV ద్వారా ఓటర్ల నుండ్మ ఒక 

ఎనిాకకు బ్యయలెట్ రాలేద్ని ధృవీకరించిన తర్లవాత ఓటర్ల ఏదవ నా ఓటు కందా్ంలో భ్రీత  చేస్మన బ్యయలెట్్ను అభ్యరాించవచుు9. ఓటర్ల 

నుండ్మ బ్యయలెట్ సీాకరించబడ్మందో లేదో ROV నిర్ణ యించలేకపోత్య, ROV ఓటర్లను త్యత్య్లికంగా ఓటు వేయడ్రనికి 

అనుమతించవచుు. 

త్యత్యకలిక్ ఓటౌంగ్10
 

ఏదవ నా ఓటు కందా్ంలో, ఓటర్ల త్యత్య్లికంగా ఓటు వేయవచుు. రిజిసట ర్ చేయబడ్రు ర్ని ఒక ఓటర్ల చెపుుకునాా, కానీ వారి 

రిజిస్ట్ట ేషన్ మరియు అర్ు తను ROV స్మబబంద వెంటనే నిర్ణ యించలేనపుుడ్య, వారికి  త్యత్య్లిక బ్యయలెట్్తో ఓటు వేయడ్రనికి 

అర్ు త ఉంటుంద. ROV ఓటర్లకు అల చేయడ్రనికి వారికి ఉండే హకు్ గురించి సలహా ఇవాాలి మరియు ఓటర్లకు ఈ కిింద 

వాటని అందంచాలి: 

• పాస్థర్ం చేస్ట్ విధానం మరియు విధానాలకు సంబంధించి వాాతపూర్ాక సూచనలతో త్యత్య్లిక బ్యయలెట్ 

• ఓటర్ల నమోదు మరియు ఓటు అర్ు త గురించి ఓటర్ల సంతకం చేస్మన వాాతపూర్ాక ధృవీకర్ణ 

త్యత్య్లికంగా ఓటు వేయడ్రనికి, ఓటర్ల తపునిసరిగా ROV స్మబబంద సమక్షంలో, ఓటర్లకు ఓటు వేయడ్రనికి అర్ు త ఉంద్ని 

మరియు Santa Claraలో నమోదు చేయబడ్రు ర్ని వాాతపూర్ాక ధృవీకర్ణను అమలు చేయాలి (సంతకం చేయాలి). ROV పాధాన 

కారాయలయానికి తిరిగ రావడ్రనికి ఓటర్ల త్యత్య్లిక బ్యయలెట్ కవర్లలో బ్యయలెట్్ను మ్యస్మవేయాలి. 

అధికారిక కానాాస్ సమయంలో, స్మబబంద ఓటర్ల చిర్లనామ్నను ధృవీకరించాలి మరియు త్యత్య్లిక బ్యయలెట్ కవర్్లోని సంతకం 

ఓటర్ల రిజిస్ట్ట ేషన్ అఫిడవిట్ లేద్వ ఓటర్ల నమోదు ఫెవ ల్్లోని మర్కక సంతకంతో సరిపోలుతుంద్ని నిరాధ రించుకోవాలి. మొద్ట, 

మధయ ప్లర్ల లేద్వ రెండ్మంటకి పాత్యయమ్నాయ ఇనిషయలస్ ను భ్రీత  చేస్ట్ సంతకంలో త్యడ్ర ఉంటే బ్యయలెట్్ చెలాదు. బ్యయలెట్ 

తెర్వడ్రనికి మరియు లెకి్ంచడ్రనికి మందు స్మబబంద అద్నపు అర్ు త అవసరాలను ధృవీకరించాలి. 

త్యత్య్లిక బ్యయలెట్్ వేస్ట్ ఏ ఓటరెవ నా ROV వెబవ సటాో వారి బ్యయలెట్ సా్మతిని టీాక్ చేయగలగడ్రనికి వీలుగా కవర్ల నుండ్మ వారి ర్శీదును 

చించేయవచుు11. ఓటరా్ల వారి బ్యయలెట్ లెకి్ంచబడ్మందో లేదో, ఒకవేళ అల కాకపోత్య, అద లెకి్ంచబడకపోవటానికి కార్ణం 

తెలుసుకోవడ్రనికి ROV ని సంపాదంచవచుు లేద్వ వెబ్సవ ట్్12 ను ఉపయోగంచవచుు. 

                                                           
9 ఎనిాకల కోడ §4005 

10 ఎనిాకల కోడ §14310 
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ఓటు కేౌందా్వలలోని ఓటౌంగ్ సౌలభ్యౌం 

Santa Clara కంటీ రిజిస్థట ేర్ ఆఫ్ ఓటర్స్ (ROV), VCA పాణాళిక మరియు అమలు అంతటా ఓటర్ల సౌలభ్యతకు హామీని 

కలిుంచడమే లక్షయంగా ప్టుట కుంద. ఓటరా్ ఏ మరియు అనిా అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉండటానికి ఓటు కందా్ం ఎంప్రక, ఓటంగ్ 

యంతీ్యలు, ఎనిాకల అధికార్లల శిక్షణ మరియు నియామకానిా ROV పరిశీలిసుత నాందున పాాపయత అనేద ఒక పాధాన అంశ్ం. పాతి 

ఓటర్లకు సుర్కిష తమెవ న, పాాపయత మరియు సాతంతీ ఓటంగ్ అనుభ్వానిా పాోతసహంచడ్రనికి, రిమోట్ యాక్సససబుల్ ఓట్-బవ -మెయిల్ 

(RAVBM) ఓటంగ్ వంట గతంలో ఏరాుటు చేస్మన పాోగిామాతో పాటు, బ్యయలెట్ మ్నరి్ంగ్ డ్మవెవ జస్ (BMD)ను ROV ఉపయోగసోత ంద. 

Santa Clara కంటీ అనిా ఓటు కందా్వలలో అందుబ్యటులో ఉనా ఓటంగ్్ను కలిగ ఉంద13. 

ROV పామ్నణాలకు అనుగుణంగా ఉనా ఓట్ సంటర్ సౌకరాయల లక్షణాలను మరియు మ్నర్లులు అవసర్మయ్యయ వాటని గురిత ంచడ్రనికి 

కాలిఫోరిాయా సకిటరీ ఆఫ్ స్ట్ట ట్ యాక్ససస్మబ్లలిటీ చెక్్లిసట ్ సర్దాను ఉపయోగసుత ంద. అనిా మ్నర్లులు డ్లివరీ వయవసాలో మరియు 

మ్నయప్్లు, ద్ృషాట ంత్యలు మరియు ఫోటోలతో కూడ్మన వయకిత గత ఓటు కందా్ం బుక్్లెట్్లో సూచించబడత్యయి, ఇవి సదుపాయానిా 

ఏరాుటు చేయడ్రనికి మరియు నిర్ాహంచడ్రనికి బ్యధయత వహంచే పర్యవేక్షకులకు ఇవాబడత్యయి. మ్నర్లులు అనేవి అమెరికనస్ 

విత్ డ్మజబ్లలిటీస్ ఆకట ్ (ADA)14 ఆవశ్యకతలను నర్వేర్లస్థత యని భావిసుత నాార్ల మరియు వాటలో ADA పారి్ంగ్ పాదేశాలు, 

రాయంప్్లు, తలుపులు, మ్నరాాలు మరియు ఇతర్మలు ఉండవచుు. 

Santa Clara కంటీలోని పాతి ఓట్ సంటరాో కనీసం మ్యడ్య (3) పాాపయత చేయగల బ్యయలెట్ మ్నరి్ంగ్ పరికరాలు ఉనాాయి. 

డొమినియన్ ఓటంగ్ స్మసట మ్ ICX BMD వికలంగులెవ న కొంతమంద ఓటరా్కు సాతంతీ ఓటంగ్ అనుభ్వానిా అందసుత ంద. పాతి ఓట్ 

సంటర్ BMDలు ADAకు అనుగుణమెవ న లక్షణాలు మరియు వివిధ ర్కాల ఓటంగ్ పద్ధ తి ఎంప్రకలు గల ఉపకర్ణాలను కలిగ 

ఉంటాయి. ఈ యూనిటాు అనిా బ్యయలెట్ ర్కాలు మరియు భాషా వెర్ష నాతో పాోగిామ్ చేయబడత్యయి. 

కంటీ ఓటంగ్ విధానంలో మరింత పాాపయత గల ఓటంగ్ అనుభ్వానిా అందంచే అనేక లక్షణాలు ఉనాాయి. ఈ వయవసా నావిగ్వట్ 

చేయడ్రనికి మరియు బ్యయలెట్్ను మ్నర్్్ చేయడ్రనికి ఓటర్ల ఇషట పడే ఏ కలయికలోనవ నా ఉపయోగంచగల విజువల్, ఆడ్మయో 

మరియు టాకై్సల్ ఇంటర్్ఫేస్్లను అనుమతిసుత ంద. విజువల్ సీ్ేన్ మ్నర్లులకు సంబంధించి, సీ్ేన్ మీద్ ఉండే ఫాంట్ పరిమ్నణానిా 

మ్నర్ువచుు మరియు సీ్ేన్ రిజల్యయషన్్ను బా్యక్ బ్యయక్్గి్ండ మీద్ హవ -కాంటీాసట ్ వెవ ట్్కు మ్నర్ువచుు. సీ్ేన్ మ్నర్లులతో పాటు, 

ఆడ్మయో టాకై్సల్ ఇంటర్దఫస్ (ATI) కీపాయడ్ను జతచేయవచుు. ATI యూనిట్ వాల్యయమ్- కంటీోలు ్ ఆడ్మయో ఓటంగ్ భాగానిా కలిగ 

ఉంద, ఇద ఓటరా్కు వారి బ్యయలెట్ వినడ్రనికి, పాసంగ వేగానిా సరి్లబ్యటు చేయడ్రనికి (అవసర్మెవ త్య) మరియు వారి ఎంప్రకలను 

చేయడ్రనికి వీలు కలిుసుత ంద. “స్మప్ మరియు పఫ్” లేద్వ పాడ్మల్ సలక్షన్ పరికరాల కోసం సంబంధిత బాయిలీ వివర్ణలు మరియు 

ఇన్్పుట్్లతో నావిగ్వషన్ చేయడ్రనికి ATI పూరిత  సా్థయి ప్ది్ బటనాను కూడ్ర కలిగ ఉంటుంద. ఈ లక్షణాలను సాతంతీంగా 

ఉపయోగంచుకోలేని ఓటరా్ల ఓటంగ్ పాకిియ అంతటా వారికి సహాయపడటానికి ఇది్ర్ల వయకుత లను తీసుకురావచుు. అద్నంగా, ROV 

కంటీ ఓటర్ ఇనఫర్దిషన్ గవ డ (CVIG) ఆడ్మయో టేపులను అందసుత ంద, ఇవి అభ్యరా్నప్వ  లభిస్థత యి. 

ఒకట లేద్వ అంతకంటే ఎకు్వ BMD లు విఫలమెవ నపుుడ్య లేద్వ పనిచేయకపోయినపుుడ్య, అవసర్మెవ న పరికరాలను భ్రీత  

చేయడ్రనికి ROV వెంటనే పాకిియలను పాార్ంభిసుత ంద. ఆ సా్థనంలో అందుబ్యటులో ఉనా పనిచేసుత నా యూనిటాు, స్థమరా్య అవసరాలు 

మరియు పనిచేయకపోవడం యొక్ తీవాత ద్వారా భ్రీత  పాకిియకు పాాధానయత ఇవాబడ్యతుంద. మది్తు ఆపర్దషన్ నిషుతిత  పాతి ఆర్ల 

(6) ఓటు కందా్ సమ్యహాలకు మ్యడ్య (3) జటాకు ఒక (1) మది్తు సవ ట్. 
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పాతి ఓట్ సంటరాో లభించే అద్నపు పాాపయత స్ట్వలాో కర్బ్్సవ డ ఓటంగ్ మరియు ఓట్ సంటరాో పాకిియలో అంద్ర్ల ఓటర్ల 

అవసరాలను అంచనా వేయడ్రనికి మరియు నిరి్దశించడ్రనికి శిక్షణ పందన గిీటరా్ను కలిగ ఉండటం వంటవి ఉంటాయి. 

భాషా సహాయౌం 

పాతి ఓటు కందా్వనికి అవసర్మెవ న అనిా భాషలలో కొనిా ర్కాల భాషా సహాయానిా అందంచడం ROV లక్షయం15. Santa 

Clara కంటీ కోసం, ఈ భాషలలో కిందవి ఉనాాయి: 

 

- ఇంగాష్ 

- చెవ నీస్ 

- స్థునిష్ 

- టాగాలగ్ 

- వియతామీస్ 

- హందీ 

- జపనీస్  

- ఖ్మిర్ 

- కొరియన్  

- గుజరాతీ 

- నేపాలీ 

- పంజాబీ 

- తమిళం 

- తెలుగు 

ఒక నిరిిషట  సంఘం అవసరాలను బటట , ఏ కమ్యయనిటీలోనవ నా పామఖ్ భాషలను మ్నటాాడగల దాభాషా స్మబబందని నియమించడ్రనికి 

ROV పాయతిాసోత ంద. నిరిిషట  భాషా అవసరాలు అవసర్మయ్యయ పాాంత్యలు గురిత ంచబడత్యయి, అయిత్య, దాభాషా స్మబబంద 

అందుబ్యటులో లేకపోత్య, ఓట్ సంటర్ స్మబబంద ROV ని సంపాదంచి ఓటర్లను దాభాషా కారాయలయ స్మబబందకి లేద్వ కంటీ ఫోన్ 

అనువాద్ స్ట్వకు అనుసంధానిస్థత ర్ల. 

ఓటర్ల డేటాబేస్ నుండ్మ మ్నయప్రంగ్ మరియు భాషా డేటాతో కలిప్ర, ROV వార్ల దాభాషా స్మబబందని సా్థనాలాో ఉంచడ్రనిా లక్షయంగా 

చేసుకోగలుగుత్యర్ల, అక్డ వార్ల సమ్నజానికి అతయంత సమరా్వంతంగా స్ట్వ చేస్థత ర్ల. పాతి భాషకు తగన దాభాషా ఎనిాకల 

అధికార్లలు లేనటాయిత్య, కొనిా భాషా సంఘాలలో ఉనా ఓటు కందా్వలకు దాభాషా ఎనిాకల అధికార్లలను నియమించడ్రనిా లక్షయంగా 

చేసుకోవడం జర్లగుతుంద. 

అధికారిక బ్యయలెట్్లు, CVR మరియు త్యత్య్లిక ఎనాలప్్లు సమ్నఖ్య ఆదేశిత భాషలెవ న ఇంగాీష్, చెవ నీస్, స్థునిష్, తగలోగ్, 

వియత్యామీస్ మరియు హందీ, ఖవ మర్, కొరియన్ మరియు జపనీస్ భాషలలో తయార్ల చేయబడత్యయి. EC 14201 పాకార్ం 

రాషట ే ఆదేశిత భాషలెవ న గుజరాతీ, నేపాలీ, పంజాబీ, తమిళం మరియు తెలుగు భాషలలో లక్షయ పాాంగణాల కోసం ఫేస్మసమెవ ల్ 

బ్యయలెట్్లు తయార్ల చేయబడత్యయి. మొతత ం పద్వాలుగు భాషలలో ఓట్ సంటర్ సంకత్యలు అందంచబడ్రు యి. ఓటరా్ల ఓటు 

వేస్ట్టపుుడ్య, నమ్యనా బ్యయలెటాను, నమ్యనా ఓటాకు సూచనగా ఉపయోగంచవచుు. Santa Clara కంటీ ఓటరా్ రిజిస్థట ేర్, 

లక్షయంగా ఉనా ఓట్ సంటరా్ కోసం పాతిరూప బ్యయలెటాను 2021లో చేర్ుబడ్మన ఐదు రాషట ే-ఆదేశిత భాషలెవ న గుజరాతీ, నేపాలీ, 

పంజాబీ, తమిళం మరియు తెలుగు భాషలలో స్మద్ధ ం చేసుత ంద. నియమించబడ్మన ఓటు కందా్వలాోని ఓటరా్కు, ప్వ ేవేట్ బ్యయలెట్ 

వేస్ట్టపుుడ్య ఉపయోగంచేందుకు వీలుగా నమ్యనా బ్యయలెట్ కాపీలు అందుబ్యటులో ఉంటాయి. నమ్యనా బ్యయలెటాు స్థధార్ణ 

బ్యయలెట్ నుండ్మ భినాంగా ఉండ్రలి మరియు ఓటరా్ల నమ్యనా కాపీప్వ  ఓటు వేయడ్రనికి పాయతిాంచకుండ్ర నిరోధించాలి. ఓటర్ల 

అభ్యరాించినపుుడ్య బ్యయలెటా యొక్ నకిలీ కాపీలు ఉనాాయని మరియు నమ్యనా బ్యయలెట్్ను ఎల అందంచాలో ఓటరా్కు 

తెలియజేస్ట్ ఉదిేశ్యంతో ఓటు కందా్ం కారిికులకు శిక్షణ ఇవాబడ్యతుంద. లక్షయంగా ఉనా అనిా ఓట్ సంటరా్లోని లక్షయ పాాంగణాల 

కోసం బ్యయలెట్ యొక్ పాతిరూప కాపీల ఉనికి గురించి ఓటరా్కు తెలియజేసూత  కంటీ స్ట్వలు అందంచే మొతత ం 14 భాషలాో (ఇంగాీష్, 
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చెవ నీస్, స్థునిష్, టగలగ్, వియత్యామీస్, ఖవ మర్, కొరియన్, హందీ, జపనీస్, గుజరాతీ, నేపాలీ, పంజాబీ, తమిళం మరియు 

తెలుగు) సంకత్యలు ఇ-పోల్్బుక్్ల ద్గార్ పోసట ్ చేయబడత్యయి. 

అనిా కంటీ ఓటర్ల సమ్నచార్ గవ డ్లలో నమ్యనా బ్యయలెట్ ద్ర్ఖాసుత  ఉంటుంద. మరియు ఎనిాకల కోడ § 14201 పాకార్ం ఓటరా్ 

అభ్యరా్న మేర్కు ఓటు కందా్వలలో నమ్యనా బ్యయలెట్్లు అందుబ్యటులో ఉనాాయని తెలియజేస్ట్ నోటీసు 14 భాషలలో ఓటరా్కు 

అందుబ్యటులో ఉంటుంద. ఓటరా్కు నమ్యనా బ్యయలెట్ కాపీలు అందుబ్యటులో ఉనా ఓట్ సంటరా్ను గురిత ంచే జాబ్లత్య ఎనిాకలకు 

కనీసం 14 రోజుల మందు కంటీ వెబ్సవ ట్్లో పాచురించబడ్యతుంద. 

నిరిిషట  దాభాషా కారిికుడ్య అందుబ్యటులో లేనపుుడ్య, ఓటు కందా్ం స్మబబంద ROV కారాయలయానికి కాల్ చేస్మ, మ్న దాభాషా 

స్మబబందతో మ్నటాాడవచుు. అద్నంగా, కంటీ ఫోన్ అనువాద్ స్ట్వ ద్వారా మేమ సీాకరించే ఏదవ నా భాషా అభ్యరా్నను కూడ్ర 

తీర్ువచుు. 

అనిా ఓటంగ్ స్థమగి ఐదు సమ్నఖ్య ఆదేశిత భాషలలో మదాత మ్నధయమంలో, అలగ్వ ఎలకాట ేనిక్్గా (కంటీ ఓటర్ ఇనఫర్దిషన్ 

గవ డ (CVIG) కలిగన టాబాట్) తయార్ల చేయబడత్యయి. భాషా సహాయం లభ్యతను గమనిసూత  అనిా ఓట్ సంటరా్లో సంకత్యలు 

పోసట ్ చేయబడత్యయి. 



ఓటు కేౌందా్ౌం నియామక్ పరిశీలన 

బ్యయలెట్ డా్రప్-ఆఫ్ లొకేషనస్ విభాగంలో చెప్రునటాుగా రాషట ే కార్యద్రిశ ఆదేశించిన అదే 14 పామ్నణాలను ROV ఉపయోగసుత ంద. 

అందుబ్యటులో ఉనా అనేక వనర్లలు (ఉద్వ. అమెరికన్ కమ్యయనిటీ సర్దా, ROV ఓటర్ డేటాబేస్, VTA బస్ స్థట పాు) నుండ్మ స్ట్కరించిన 

డేటాను ఈ పామ్నణాలలో కొనిాంటని లెకి్ంచడ్రనికి ఉపయోగస్థత ర్ల. ఈ పామ్నణాలలో పాజా ర్వాణా, టీాఫిక్ విధానాలు, జనాభా 

కందా్వలు, భాషా మెవ నారిటీలు, వెవ కలయం, తకు్వ వాహన యాజమ్ననయం, తకు్వ ఆద్వయం, తకు్వ ఓట్-బవ -మెయిల్ వినియోగం 

మరియు తకు్వ ఓటర్ల నమోదు వంటవి ఉంటాయి  

ఓటు కందా్వల కోసం వాంఛనీయ సా్థనాలను నిర్ణ యించడ్రనికి ROV కి సహాయపడటానికి “డ్రటస్” అని ప్రలువబడే ఒక సవ టంగ్ స్థధనం 

అభివృదధ  చేయబడ్మంద. మోడల్ కంటీని 0.5-మెవ ళా గిడా్యగా విభ్జిసుత ంద. పాతి గిడ్కు ప్వ న ప్లర్క్నా పాతి పామ్నణానికి ఒకట నుండ్మ ఐదు 

వర్కు సో్ర్లను ర్దట్ చేయబడ్యతుంద. చివరిలో మొతత ం సో్ర్లను పంద్డ్రనికి పాతి ఒక్ సో్ర్ల జోడ్మంచబడ్యతుంద. సంభావయ ఓట్ 

సంటర్ మరియు బ్యయలెట్ డా్రప్-బ్యకస్ సా్థనాలు సో్ర్ల మ్నయప్ ప్వ న నమోదు చేయబడ్యతుంద. అధిక సో్ర్ల గిడా కిందకి వచేు లేద్వ 

సమీపంలో ఉనా సా్థనాలకు పాాధానయత ఇవాబడ్యతుంద ఎందుకంటే అవి ఎకు్వ పామ్నణాలకు అనుగుణంగా ఉంటాయి. 

ఈ పాకిియలో పాజల నుండ్మ ఇనుుట్ కూడ్ర పరిగణనలోకి తీసుకోబడ్యతుంద. చారితీ్యతికంగా తకు్వ ఓటర్ల నమోదు మరియు ఓట్-

బవ -మెయిల్ వినియోగం గల కమ్యయనిటీల స్థమీపయతకు ROV పాామఖ్యతను ఇసుత ంద, ఎందుకంటే ఈ కమ్యయనిటీలు షర్తులతో 

కూడ్మన ఓటర్ల నమోదు లేద్వ వయకిత గతంగా ఓటు వేయడం వంట ఓట్ సంటర్ అందంచే స్ట్వలను ఉతత మంగా ఉపయోగంచుకోగలవు. 

సవ టంగ్ ట్టల్ డ్వలప్్మెంట్ పాాసస్్లో పాజలు, ROV స్మబబంద ఎంచుకునా పామ్నణాలకు అధిక పాామఖ్యత ఇవాబడ్యతుంద. 

లభ్యత, ధర్, పరిమ్నణం, గద ఆకార్ం మరియు పారి్ంగ్్కు పాాపయత వంట ఇతర్ పామ్నణాలు ఒకొ్క్ సంద్రాానికి విడ్మ విడ్మగా 

మ్యలయంకనం చేయబడత్యయి. 

అధిక స్థందా్త ఉనా పాాంత్యలు, చారితీ్యతికంగా ఓటరా్ల తకు్వగా వచేు పాాంత్యలు మరియు నిమా వరాాలునా పాాంత్యలలో 

తగన కవర్దజీని నిరాధ రించడ్రనికి ROV పనిచేస్మంద. అద్నంగా, ఓటర్ల, విధిగా ఓటర్ల కందా్వనికి పాయాణించాలిసన దూా రానిా, 

సమయానిా పరిమితం చేయడ్రనికి తోడుడేల ఓటు కందా్ం సరిహదిులు ఏరాుటు చేయబడ్రు యి. మొబవ ల్ ఓట్ సంటరా్కు 

బదులుగా, సా్థనిక కమ్యయనిటీకి మెర్లగవ న స్ట్వలందంచడ్రనికి కనీస అవసరాలకు మించి అద్నపు ఓట్ సంటరా్ను కలిగ ఉండ్రలని 

మరియు ఈ పాాంత్యలనిాటని ఒకద్వనికొకట ద్గార్గా ఉంచాలని ROV యోచిసోత ంద.  

ఎనిాక్ల అధికార్లల కూర్లు 

ROV ఎనిాకల అధికార్లలను (ఎనిాకల కోడ ద్వారా ఎనిాకల బోర్లు లు16గా ప్రలువబడేవారిని) ఓట్ సంటరా్కు స్మబబందగా 

సమకూర్ుడ్రనికి నియమిసుత ంద. ఓటరా్ను పాాసస్ చేయడ్రనికి అవసర్మెవ న నవ పుణాయలను గరిషట ంగాప్ంపందంపజేసుకోవడ్రనికి ఎనిాకల 

అధికార్లలు వీలెవ ననిా వెవ విధయపూరిత వరాాల నుండ్మ వచిునవార్లగా ఉంటార్ల17. కసట మర్ స్ట్వలో అనుభ్వం, దాభాషా స్థమరా్యం, 

వెవ విధయం మరియు చేరికకు సునిాతతాం, నాయకతా లక్షణాలు, స్థంకతిక స్థమరాాయలు మరియు సమ్నజ భాగస్థామయం పర్ విధి పటా 

ఆసకిత  ఉనాాయని ఓట్ సంటర్ స్మబబంద పరీకిష ంచబడత్యర్ల. వారికి కొతత  ఓట్ సంటర్ స్థంకతిక పరిజాానం, ఓటరా్ను ఎల పాాసస్ 

చేయాలి మరియు కిడ కంటీోల్ మేనేజింట్ మీద్ శిక్షణ ఇస్థత ర్ల. అద్నపు వినియోగద్వర్లల స్ట్వ శిక్షణా అంశాలలో సీనియరా్ల, వెవ కలయం 
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గల ఓటరా్కు సౌలభ్యం, కలుపుకొని పోవడం, సరెవ న మ్నట తీర్ల వంటవి చేరి ఉంటాయి. ROV అర్ు త మరియు కమ్యయనిటీ అవసరాల 

ఆధార్ంగా ఉతత మ అభ్యరా్లలను ఎంప్రక చేసుత ంద.  

ఎనిాకల అధికార్లల కూర్లు అనేద కంటీ అద్నపు సహాయ ఉదోయగులు, ఉపకార్ వేతన వాలంటీరా్ కలయికగా ఉంటుంద. లీడస్ 

మరియు కార్్్్లను అవరాీ కంటీ కారిికులుగా తీసుకుంటార్ల మరియు గిీటర్స్్ను ఎకు్వగా సైప్ండ కారిికులుగా తీసుకుంటార్ల. 

అనిా ఓట్ సంటర్్లలోని స్మబబందకి వారి పాతీకు సంబంధించి శిక్షణ ఇవాబడ్యతుంద, వార్ల ఒక రోజు (ఉపకార్ వేతన ఉదోయగులు) 

నుంచి పలు రోజుల వర్కు లేద్ంటే అనిా ఎనిాకల రోజులలో పని చేస్థత ర్ల.  

ఓట్ సంటరా్ కోసం స్మబబందని నియమించడం అనేద ఓట్ సంటర్ పరిమ్నణం మరియు ఎనిాకల రోజుకు స్థమీపయతప్వ  ఆధార్పడ్మ 

ఉంటుంద. పాతి ఓటు కందా్ంలో ఆర్లగుర్ల (6) నుంచి పదహేను (15) ఎనిాకల అధికార్లలు ఉండ్రలని పాణాళిక. ఎనిాకల రోజు 

సమీప్రంచే కొదిీ ప్ది్ ఓటు కందా్వలాో, ర్దిీ సమయాలాో, రోజులాో ఎకు్వ మంద స్మబబంద మోహరించబడత్యర్ల. కంటీ భాషా అవసరాలకు 

తోడుడటానికి వీలెవ నంత ఎకు్వ మంద దాభాషా ఎనిాకల అధికార్లలను నియమించే పాయతాం జర్లగుతుంద. 

ఎలెక్ార ేనిక్ పోల్ బుక్స్ (ఈ -పోల్ బుక్స్) 

VCA కిింద్ మ్నర్లులను సమరా్వంతంగా అమలు చేయడ్రనికి, ఓటు సంటర్్లలో ఈ- పోల్్బుకస్ ఉంచబడత్యయి18. ఓటు సంటర్్లు 

మరియు ROV ఎలక్షన్ ఇనఫర్దిషన్ మేనేజ్్మెంట్ స్మసట మ్ (EIMS) మధయ సుర్కిష తమెవ న ఎలకాట ేనిక్ కమ్యయనికషన్్ను నిరాధ రించడ్రనికి 

ఉపయోగంచే ఎలకాట ేనిక్ హార్ు ్్వేర్ మరియు స్థఫట ్్వేర్్ల కలయిక ఈ-పోల్్బుక్. ROV EIMS అపుుడ్య ఓట్్కాల్ ద్వారా రాషట ే 

కార్యద్రిశ కారాయలయానికి సమ్నచారానిా తెలియజేసుత ంద. ఓట్్కాల్ అనేద కందాీకృత రాషట ేవాయపత  ఓటర్ల నమోదు డేటాబేస్, ఇద కంటీ 

ఎనిాకల నిర్ాహణ వయవసాలు మరియు దదిుబ్యటు మరియు పునరావాస శాఖ్, పాజారోగయ శాఖ్ మరియు మోటార్ల వాహనాల విభాగం 

వంట ఇతర్ రాషట ే వయవసాలతో సమ్నచార్ం పర్సుర్ం అందంచుకోవడం మరియు సమ్నచారానిా మ్నరిుడ్మ చేసుత ంద. ఈ కిొతత  VCA 

టకాాలజీ లయపాట ప్ లేద్వ టాబాటాో పనిచేసుత ంద, కానీ అవి “కఠినమెవ నవి”; అంటే, ROV ఆమోదంచిన ఇ-పోలుబక్ స్థఫేట ార్ మ్నతీమే 

పరికర్ంలో పనిచేయగలదు. 

ఈ-పోల్్బుకస్్లో రిజిసట ర్ు ్ ఓటరా్ ఎలకాట ేనిక్ జాబ్లత్య (రోసట ర్ ఇండ్కస్) ఉంద, ద్వనిని ఓటు కందా్వలకు పంప్రంచి, ఉపయోగంచుకోవచుు. 

రోసట ర్ ఇండ్కస్ ఎనిాకలలో ఓటు వేయడ్రనికి అర్ు త ఉనా అనిా నమోదత ఓటరా్ అధికారిక జాబ్లత్య. డబుల్ ఓటంగ్్ను నిరోధించడ్రనికి 

బ్యయలెట్్ను సీాకరించడ్రనికి మరియు ఓటర్ల చరితీను నిజ సమయానికి సమీపంలో కాపుర్ చేయటానికి ఓటర్లకు గల అర్ు తను 

ధృవీకరించడ్రనికి ఇద పాధానంగా ఉపయోగంచబడ్యతుంద. 

ఈ- పోల్్బుక్్లు సుర్కిష తమెవ న లక్ చేయబడ్మన వాటర్్పాూఫ్ కస్్లో నిర్ాహంచబడత్యయి, సుర్కిష తమెవ న దాతీయ లక్ కజ్ లోపల 

కఠినమెవ న లక్్తో, రోజువారీ నిలా కోసం స్మబబందకి కీ యాక్ససస్్తో ఉంచబడత్యయి. ఆపర్దటంగ్ సమయంలో, ఈ యూనిటాలో నిలా 

చేయబడ్మన డేటా నిర్ంతర్ం నవీకరించబడ్యతుంద. సుర్కిష త కాడ సర్ార్్కు సుర్కిష త కనక్షన్్ను ఉపయోగంచి అధికార్ం కలిగన 

వినియోగద్వర్లలను మ్నతీమే లగన్ చేయడ్రనికి అనుమతించే వినియోగద్వర్ల పాాపయతతో ఈ-పోల్్బుక్్లు పాోగిామ్ చేయబడత్యయి. 

ఈ కాడ సర్ార్ ఓటర్ల డేటాకు ఏదవ నా నవీకర్ణలను పాస్థర్ం చేయడ్రనికి డేటాబేస్ మరియు ROV ఎనిాకల సమ్నచార్ నిర్ాహణ 

వయవసాకు కనక్షన్్ను నిర్ాహసుత ంద. ఈ-పోల్్బుకస్్లో ఓటర్ల డేటా భ్దా్త గురించిన మరింత సమ్నచారానిా ప్లర్ర ్ 2: ఓటర్ల విద్య 

మరియు ఔటీీచ్లోని ఓటౌంగ్ సకూయరిటీ విభాగంలో చూడవచుు. 
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ప్లర్ల, చిర్లనామ్న, పుటట న త్యదీ, ఇషట పడే భాష, పారీట  పాాధానయత, ఆవర్ణ మరియు మెయిల్-ద్వారా-ఓటు సా్మతితో సహా ఓటర్ల 

నమోదు డేటాను ధృవీకరించడ్రనికి ఈ-పోల్్బుక్్లు ఉపయోగంచబడత్యయి. ఇంకా, ఈ-పోల్్బుక్్లు ఈ కిింద ఓటర్ల 

సమ్నచారానిా ఎపుుడ్య నిలా చేయవు: డ్వ ేవింగ్ లెవ సనస్ నంబర్ లేద్వ సోషల్ సకూయరిటీ నంబర్్కు ఏదవ నా సూచన వంటవి. ఈ-

పోల్్బుక్్లు నిజ-సమయ శోధన మరియు ఓటర్ల సా్మతి సమ్నచారానిా అందస్థత యి; మఖ్యంగా, ఓటరా్ల మరియు ROV ఎనిాకల 

అధికార్లలకు మెర్లగవ న ఓటంగ్ అనుభ్వానిా అందస్థత యి. 

ఔట్్రీచ్ 

పాజా సౌంపాదౌంపులు 

కాలిఫోరిాయా ఎలక్షనస్ కోడ పాకార్ం, ఎనిాకల పరిపాలన పాణాళిక పాకిియలో సమగింగా పాలాొనే పాయతాంలో ROV నిర్ంతర్ం 

EAP కి పాతి నవీకర్ణ కోసం పాజల నుండ్మ ఇనుుట్ కోర్లతుంద. ఎనిాకల కోడ పాకార్ం, EAP ని సవరించడ్రనికి ROV పాతి 

నాలుగు సంవతసరాలకొకస్థరి పాజా సమ్నవేశాలను నిర్ాహసుత ంద. 

 
 

EAP సమ్నవేశాలలో, లక్షయంగా ఉనా విషయాలు: 

• సంభావయ ఓటు కందా్ం సా్థనాలు 

• సంభావయ బ్యయలెట్ డా్రప్-ఆఫ్ సా్థనాలు 

• వివిధ భాషా పాాపయత అవసరాలు 

• వివిధ ఓటర్ల పాాపయత అవసరాలు 

• మీడ్మయా మరియు కార్యకిమ్నల ద్వారా సంఘానికి విసత రించడం కోసం సూచనలు 

 

పబా్లక్ నోటీసులు 

రెండ్య పాతయక్ష మెయిలర్్లు ద్వారా, ఓటరా్ంద్రికీ మెయిల్-ద్వారా-ఓటు బ్యయలెట్ అందుతుంద్ని పాజలకు తెలియజేయబడ్యతుంద. 

నోటీసులు ఓటరా్కు అనిా మెయిల్ బ్యయలెట్ ఎనిాకలు నిర్ాహంచబడ్యతునాాయని తెలియజేస్థత యి మరియు ఓటరా్ల తమ బ్యయలెట్్ను 

మ్యడ్య మ్నరాాలాో: మెయిల్ ద్వారా (తపాల చెలాించినద), ఏదవ నా బ్యయలెట్ డా్రప్-ఆఫ్ పాదేశ్ంలో లేద్వ ఏదవ నా ఓటు కంటీ కందా్ంలో 

వేయవచుు. ఓటరా్ల సంటర్్లు మరియు బ్యయలెట్ డా్రప్-ఆఫ్ సా్థనాలు తెరిచే త్యదీలు, సా్థనాలు, గంటలను ఓటరా్ల యాక్ససస్ చేయగల 

లింక్్తో పాటు, సౌలభ్యకర్మెవ న ఫారాిట్్లో మెయిల్-ద్వారా-ఓటును అభ్యరాించడ్రని గడ్యవు కూడ్ర ఇంగాష్్ కానీ ఎనిమిద భాషలలో ఒక 

భాషలోని ఈ నోటీసులలో ఉంటాయి. పాతయక్ష మెయిలరా్లో అందంచిన అద్నపు సమ్నచార్ం: మఖ్యమెవ న ఓట్ సంటర్ సమ్నచార్ం 

మరియు కంటీ మరియు రాషట ే ఓటర్ల సమ్నచార్ గవ డ వివరాలు. నోటీసులు ఓటరా్కు ROV వెబ్సవ ట్, ఫోన్ నంబరా్ల, (866) 430-

VOTE నుంచి సహాయం కోర్డ్రనికి టోల్ ఫా్ర హాట్్లెవ న్ లింక్్ను కూడ్ర అందస్థత యి. 

మొద్ట పాతయక్ష మెయిలర్ ఎనిాకలకు సుమ్నర్ల 90 రోజుల మందు మెయిల్ చేయబడ్యతుంద మరియు తర్లవాత సట్ ఎనిాకలకు 

సుమ్నర్ల 29 రోజుల మందు మెయిల్ చేయబడ్యతుంద. VCAకు సంబంధించిన అనిా పబా్లక్ నోటీసులు మరియు సమ్నచార్ం ROV 

వెబ్సవ ట్్ప్వ  యాక్ససస్ చేసుకునే ఫారెిట్్లో పోసట ్ చేయబడ్యతుంద. 



లౌంగ్వాజ్ యాక్సససబ్లలిటీ మరియు ఓటౌంగ్ యాక్సససబ్లలిటీ అడ్వ ాజరీ క్మిటీలు 

Santa Clara కంటీ ఓటరా్ రిజిస్థట ేర్ (ROV) అంతరా్త పాకిియ అభివృదధ , వాటాద్వర్ల మరియు పబా్లక్ ఇన్్పుట్్ సమనాయ పాకిియ 

ద్వారా మరియు ఓటర్స్ ఛాయస్ యాకట ్ (VCA) ను సీాకరించిన కంటీల నుండ్మ వచిున అభిపాాయాల ద్వారా రెండ్య సలహా 

కమిటీలను ఏరాుటు చేస్మంద. మొద్ట కమిటీ లంగ్వాజ్ యాక్సససబ్లలిటీ ఎడ్వ ాజరీ కమిటీ (LAAC), ఇద ఓటు కందా్ం మోడల్ 

పాధానంగా ఇంగాీష్ కాకుండ్ర వేర్ద భాష మ్నటాాడే ఓటరా్కు మెర్లగవ న స్ట్వలందంచే మ్నరాాలప్వ  మెవ నారిటీ భాషా వరాాల నుండ్మ ఇన్్పుట్్ను 

కోర్లతుంద. రెండవ కమిటీ ఓటంగ్ యాక్సససబ్లలిటీ ఎడ్వ ాజరీ కమిటీ(VAAC), ఇద ఓటరా్ల వారి ఓటంగ్ అవసరాలు మరియు 

ఆందోళనలను పరిష్రించడ్రనికి, సీనియరా్ల లేద్వ వెవ కలయలునా ఓటరా్ వంట వారి సౌలభ్యత్య సమసయలను గురించి ఓటరా్ ఇన్్పుటాను 

కోర్లతుంద. ఈ కమిటీలకు సభ్యతాం లభాప్లక్షలేని మరియు కమ్యయనిటీ-ఆధారిత సంసాల నుండ్మ Santa Clara కంటీ 

మనిస్మపాలిటీల వర్కు వివిధ పరిచయాల నట్్వరి్ంగ్ మరియు సహకార్ం ద్వారా పాలాొగనేదగా ఉంటుంద. అనిా LAAC మరియు 

VAAC సమ్నవేశాల జాబ్లత్యను, వాట ఎజండ్ర మరియు నిమిషాలతో పాటు, ROV వెబవ సట్్లో 

www.sccvote.org/voterschoiceవది్ పోసట ్ చేస్మ, నిర్ాహస్థత ర్ల.  

 

http://www.sccvote.org/voterschoice


ప్లర్ర ్ 2 – ఓటర్ ఎడ్యయకేషన్ మరియు ఔటీీచ్ పా్లన్ 

VCA ను అమలు చేస్ట్ ఏ కంటీ అయినా ఓటర్స్ ఛాయస్ యాకట ్(VCA), VCA నిబంధనల గురించి ఓటరా్కు తెలియజేస్ట్ ఓటర్ల 

విద్య మరియు ఔటీీచ్ పాణాళికను కూడ్ర అమలు చేసుత ంద. మరింత పాత్యయకంగా, ఈ చటట ం పాాథమికంగా ఇంగాష్ కాకుండ్ర ఇతర్ 

భాషమ్నటాాడే ఓటరా్కు, అలగ్వ వెవ కలయం ఉనా ఓటరా్ల, అందుబ్యటులో ఉనా స్ట్వలప్వ  కమ్యయనిటీలకు అవగాహన కలిుంచడ్రనికి కూడ్ర 

లకిష త అవుట్ రీచ్ ను ఆదేశిసుత ంద. 

Santa Clara కంటీ ఓటరా్ రిజిస్థట ేర్ (ROV) ఇపుటక ఉనా ఔటీీచ్ బృంద్ం మరియు కార్యకిమ్ననిా కలిగ ఉంద మరియు 

కమ్యయనిటీ ఉనికిని కొనస్థగంచడ్రనికి, అలగ్వ ఓటర్ల నమోదు స్ట్వలను మరియు స్థధార్ణ ఓటర్ల విద్యను అందంచడ్రనికి ఏడ్రద 

పడవునా అనేక కార్యకిమ్నలకు హాజర్వుత్యర్ల. EAP ఈ ఓటర్ ఎడ్యయకషన్ అండ ఔట్్రీచ్ సక్షన్, ROV వారి పాసుత త ఔట్్రీచ్ 

విధానాలను ఎల ఉపయోగంచుకోగలద్నే ద్వనికి, VCA గురించి పాజలకు అవగాహన కలిుంచడం కొర్కు కమ్యయనిటీలను 

చేర్లకోవడ్రనికి కొతత  మ్నరాాలను జోడ్మసుత ంద. కమ్యయనిటీ భాగస్థామ్నయనిా ప్ంచడం, పర్ భాగస్థామయ అవకాశాలను విసత రించడం 

మరియు ఓటు కందా్ం మోడల్్తో ఓటర్ల అనుభ్వానిా మెర్లగుపర్చడం అనే లక్షయంతో ఔట్్రీచ్ కార్యకలపాలు 

రూపందంచబడత్యయి. 

సక్షన్ 1: ఓటర్ల కాౌంటాక్ర ్ – జనర్ల్ 

గతంలో ROV హాజరెవ న మరియు నిర్ాహంచిన ఈవెంట్్లకు అద్నంగా, కంటీ డ్మోగిాఫికస్్లో స్థధయమెవ నంత వర్కు మరింత ఓటర్ 

ఎడ్యయకషన్ మరియు అవుట్్రీచ్్ను కవర్ చేయడ్రనికి పాాన్ చేయబడ్మంద. చారితీ్యతికంగా తకు్వ జనాభా ఉనా సంఘాలను 

చేర్లకోవడ్రనికి పాణాళికలు ఉనాాయి. 

ROV పాాన్ చేస్ట్ కమ్యయనిటీలాో కొనిా సీనియర్ కమ్యయనిటీలు, జాతి/భాషా కమ్యయనిటీలు, యూత్ కమ్యయనిటీలు, విద్వయరాి 

సంఘాలు, అండర్ సర్ా్్డ కమ్యయనిటీలు, మరియు పర్లగు గిూపులను కలిగ ఉంటాయి. ROV తమ కమ్యయనిటీలకు అందంచే 

పని మరియు ROV అవుట్్రీచ్ టీమ్ ఏవిధంగా పాలాొనగలదో తెలుసుకోవడం కొర్కు 100 కు ప్వ గా కమ్యయనిటీ ఆధారిత 

ఆరా్నవ జేషన్్లను (CBOs) నిమగాం చేయాలని కూడ్ర ROV పాాన్ చేసోత ంద. విజయవంతమెవ న ఓటర్ల విద్వయ కార్యకిమ్ననిా 

నిరాధ రించడ్రనికి CBOs మరియు అనిా వరాాలతో కలిస్మ పనిచేయడమే లక్షయం. 

మీడ్మయా వాడక్ౌం 

ఓట్ సంటర్ మోడల్, ఓట్-బవ -మెయిల్ పాకిియ, పాార్ంభ్ ఓటంగ్ ఎంప్రకలు మరియు లక్షయంగా ఉనా మీడ్మయా పాచార్ంలో ఓట్ సంటరాో 

పనిచేస్ట్ అవకాశాల గురించి ROV సమ్నచారానిా అందసుత ంద. మీడ్మయా సంసాలకు ఈ కింద అవకాశాలు ఉనాాయి, కానీ వాటకి 

మ్నతీమే పరిమితం కాలేదు: 

 
1. సా్థనిక టలివిజన్ మరియు కమ్యయనిటీ కబుల్ స్ట్ట షనాు 

a. కాంకాసట ్ 
b. యూనివిజన్ 

c. టలిమండో 

d. నమస్ట్త  టవి 

e. కిాస్మంగ్ టవి 



2. వారాత పతీికలు (పాాంతీయ మరియు స్థమ్నజిక) 

a. ద్ మెరూ్యరీ న్యయస్ 

b. మెటీో 

c. మోరాాన్ హల్ టవ మస్ 

d. గలాయ్ డ్మస్థుచ్ 

e. ఎల్ అబ్ర్ాడ్రర్ 

f. ఎపక్ టవ మస్ 

g. ఇండ్మయా వెసట ్ 

h. కొరియా టవ మస్ 

i. నిచి బవ  వీకాీ 

j. ఫిలిపీున్ న్యయస్ 

k. శాన్ జోస్ స్ట్ట ట్ స్థుర్ట న్ డ్వ లీ 

l. Santa Clara యూనివరిసటీ న్యయస్ ప్లపర్ 

m. స్థట న్ ఫోర్ు ్ డ్వ లీ 

n. వియత్యాం డ్వ లీ 

o. వర్లు ్ జర్ాల్ 

p. ఎన్ & ఆర్ 

q. చెవ నా పా్స్ 

r. జ వీకాీ 

s. స్థుట్ లెవ ట్ 

t. బేసోు మ్నగజవ న్ 

u. డ్వ లీ పోసట ్ 

v. ఇండ్మయా కరెంట్ 

3. ర్దడ్మయో 

a. KBAY/KEZR 

b. KFOX 

c. KRTY/KLIV 

d. సౌండ ఆఫ్ హోప్ 

e. స్మంగ్ టావ్ 

f. యూనివిజన్ 

g. వియెన్ థావ్ 

h. సలీనా రోడా్మగజ్ 

i. చెవ నా పా్స్ 

j. ర్దడ్మయో జింద్గీ 

4. ROV మరియు కంటీ కోసం సోషల్ మీడ్మయా మరియు వెబ్సవ టా ఉపయోగం 

a. ROV Facebook ప్లజీ: https://www.facebook.com/sccvote 
b. కంటీ Facebook ప్లజీ: https://www.facebook.com/county.of.santa.clara 

https://www.facebook.com/sccvote
https://www.facebook.com/county.of.santa.clara


c. ROV Twitter: https://twitter.com/sccvote 
d. కంటీ Twitter: https://twitter.com/SCCgov 
e. ROV Instagram: www.instagram.com/sccvote 
f. Nextdoor యాప్: (కమ్యయనికషన్ మరియు మీడ్మయా Santa Clara కంటీ కోసం శోధించండ్మ) 
g. కంటీ న్యయస్ లెటర్ చంద్వ జాబ్లత్యలు 

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

6. వాయలీ టీానస్్పోర్దట షన్ అథారిటీ బసుసలాో పబా్లక్ టీానిసట్ మెస్ట్జింగ్ 

7. కమ్యయనిటీ భాగస్థామలు, వికలంగుల స్థనుకూల విధానాలను కోర్ద సంసాలు, ఎనుాకోబడ్మన అధికార్లలు, పాత్యయక 

జిలాలు, పాఠశాల జిలాలు, కమ్యయనిటీ-ఆధారిత సంసాలు మరియు విశాాస- ఆధారిత సంసాలు వంట సమ్యహాలతో 

మెటీరియల్ పంచుకోవడం 

8. అందుబ్యటులో ఉనా అవుట్్లెటాలో పాకటనల పాచారానికి అనుబంధంగా, పూర్కంగా పనిచేయడ్రనికి పబా్లక్ సరీాస్ 

అనౌనసింటస్ (PSAs) ఉపయోగంచబడత్యయి. ఈ PSAలు VCA గురించిన స్థధార్ణ సమ్నచార్ం, VCA గురించిన 

భాషా-నిరిిషట  సమ్నచార్ం మరియు టోల్ ఫా్ర లంగ్వాజ్ అస్మసట నస్ హాట్్లెవ న్ మరియు ఓట్ సంటరా్లోని సౌలభ్యత్యపర్మెవ న 

ఎంప్రకలు మరియు రిమోట్్గా యాక్ససస్ చేయగల ఓట్-బవ -మెయిల్ తో కూడ్మన అంశాలను కవర్ చేసుత ంద. 

 
రాబోయ్య పాతి ఎనిాకల గురించి ఓటరా్కు తెలియజేయడ్రనికి ROV యాక్ససస్ చేయగల ఫారాిటాలో విసత ృతంగా పంప్రణీ చేయబడే 

ఆడ్మయో మరియు విజువల్ మీడ్మయాను కూడ్ర ఉపయోగసుత ంద. వికలంగులెవ న ఓటరా్ల, చెవిటవార్ల లేద్వ వినేవార్ల, మరియు 

అంధులు లేద్వ ద్ృష్టట  లోపం ఉనా ఓటరా్ల సహా అనిా కంటీ ఓటరా్ను చేర్లకోవడమే లక్షయం. 

 

క్మ్యయనిటీ ఉనికి పాణాళిక్ మరియు ఓటర్ల విద్య మెటీరియలస్ 

ROV స్థధార్ణంగా ఏడ్రద పడవునా వంద్లద కమ్యయనిటీ ఈవెంటాలో పాలాొంటుంద మరియు రాబోయ్య మ్నర్లుల గురించి వారి 

కమ్యయనిటీలకు ఎల ఉతత మంగా తెలియజేయాలి మరియు ఓటర్ల పాలాొనడం ఎల అనే ద్వనిప్వ  CBO లతో చుర్లకుగా 

పనిచేసుత ంద. ఓటర్ల విద్యను సులభ్తర్ం చేయడ్రనికి బోధనా స్థమగి మరియు స్మబబందని అందుబ్యటులో ఉంచార్ల. కమ్యయనిటీ 

ఔట్్రీచ్ పాణాళిక గురించి మరినిా వివరాలను అప్ండ్మకస్ B లో చూడవచుు. 

డ్వ రెక్ర ్ మెయిలర్్లు 

రాబోయ్య ఎనిాకల గురించి ఓటరా్కు తెలియజేయడ్రనికి మరియు టోల్ ఫా్ర ఓటర్ అస్మసట నస్ హాటైన్ (866) 430-VOTEను 

పాోతసహంచడ్రనికి ROV Santa Clara కంటీలోని పాతి నమోదత ఓటర్లను రెండ్య (2) పాత్యయక మెయిలింగాతో సంపాదసుత ంద. 

మెయిలింగ్్లు ఓటరా్కు కొతత  ఎనిాకల నమ్యనా, రాబోయ్య ఎనిాకలు, ఈ మ్నర్లుల గురించి మరింత సమ్నచార్ం పంద్గల 

సమ్నచార్ం మరియు ఓటరా్ సంటర్్లు మరియు బ్యయలెట్ డా్రప్-ఆఫ్ సా్థనాలు తెరిచి ఉండే త్యదీలు, సా్థనాలు మరియు గంటలను 

ఓటరా్ల యాక్ససస్ చేయగల లింక్్ను అందసుత ంద. ఇంగాీష్ కాకుండ్ర వేర్ద భాషా పాాధానయతను ఎంచుకునా నమోదత ఓటరా్కు పంప్రణీ 

చేయబడే పాతి మెయిలర్ ఓటరా్ భాషా పాాధానయతను బటట  13  lభాషలాోకి అనువదంచబడ్యతుంద.  

ఓటర్ ఎడ్యయకేషన్ రిసోరెసస్ ఆన్ ROV వెబ్సవ ట్ 

ఓటర్ ఛాయిస్ యాకట ్ సమ్నచార్ంతో సహా అనిా ROV అవుట్్రీచ్ ఓటర్ ఎడ్యయకషన్ మెటీరియలస్ ROV వెబ్సవ ట్్లో ఎలకాట ేనిక్ 

ఫారెిట్్లో అందుబ్యటులో ఉంచబడత్యయి. ROV వెబ్సవ ట్ కింద సమ్నచారానిా కలిగ ఉంటుంద: 

https://twitter.com/sccvote
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• VCA గురించి స్థధార్ణ సమ్నచార్ం 

• ఓటు సంటర్ మరియు బ్యయలెట్ డా్రప్ బ్యకస్ సా్థనాలు మరియు గంటలు 

• ROV టోల్ ఫా్ర ఓటర్ల హాట్్లెవ న్ సహాయం 

• EAP డ్రకుయమెంట్ 

• VCA పాచార్ మెటీరియల్ 

• VCA ఎడ్యయకషనల్ వీడ్మయోలు మరియు పాజంటేషన్్లు 

• అవుట్్రీచ్ మరియు వర్్్్షాప్ షెడ్యయలస్ 

• పాతి ఓట్ సంటరాో వయకిత గత భాషా సహాయం లభ్యత 

 
సక్షన్ 2: ఓటర్ల కాౌంటాక్ర ్ - లౌంగ్వాజ్ మెవ నారిటీ క్మ్యయనిటీలు 

ఓట్ సంటర్ నమ్యనా పాాథమికంగా ఇంగాష్ కాకుండ్ర ఇతర్ భాషమ్నటాాడే ఓటరా్కు మెర్లగవ న స్ట్వలందంచగల మ్నరాాలప్వ  మెవ నారిటీ భాషా 

కమ్యయనిటీల నుంచి ఇన్్పుట్ కోర్డం కొర్కు రిజిస్థట ేర్ ఆఫ్ ఓటర్స్ (ROV) లంగ్వాజ్ యాక్సససబ్లలిటీ అడ్వ ాజరీ కమిటీ (LAAC)ని 

ఏరాుటు చేస్మంద. ఈ కమిటీ ఓట్ సంటర్ సా్థనాలు, అలగ్వ అందంచబడే లేద్వ అందంచాలిసన ఏవెవ నా లక్షణాలు మరియు స్ట్వల వంట 

వివిధ అంశాలప్వ  అభిపాాయానిా అందసుత ంద. సంఘం నుండ్మ వినడ్రనికి ఈ కమిటీ కిమం తపుకుండ్ర కలుసుత ంద. 

 

భాషాపర్ౌంగా మెవ నారిటీ వరాాలను గురిత ౌంచడౌం 

Santa Clara కంటీలోని నమోదత ఓటరా్ నుండ్మ ఇషట పడే భాషా అభ్యరా్నల ఆధార్ంగా భాషా మెవ నారిటీ వరాాలను గురిత ంచవచుు. ఈ 

సమ్నచారానిా ఉపయోగంచి, జనాభా లెక్ల సమ్నచార్ం మరియు బహర్ంగంగా లభించే ఇతర్ జనాభా సమ్నచార్ంతో కలిప్ర, ROV 

పాధాన భాషా పాాంత్యలను మ్నయప్ చేసుత ంద. పాణాళికాబద్ధ మెవ న ఓటర్ల విద్య మరియు ఔట్్రీచ్్లో భాగంగా ఈ పాదేశాలను లక్షయంగా 

చేసుకోవడ్రనికి ఔట్్రీచ్ సనాద్ధ మవుతుంద. ROV వివిధ భాషా మెవ నారిటీ వరాాల నుండ్మ, హాజర్ల కావడ్రనికి ఉపయోగపడే ఇతర్ 

ఔచ్్రీచ్ మరియు కమ్యయనిటీ ఈవెంటాను గురిత ంచడ్రనికి ఇన్్పుట్ కోసం పాయతిాసుత ంద. 

స్ట్వలు పౌందే భాషా మెవ నారిటీ సౌంఘాలు 

ROV ఇంగాీషుతో సహా పద్వాలుగు (14) భాషలలో స్ట్వలను అందసుత ంద. ఐదు భాషలు సమ్నఖ్యంగా తపునిసరి: ఇంగాష్, చెవ నీస్, 

స్థునిష్, టాగలగ్ మరియు వియత్యామీస్. తొమిిద భాషలు రాషట ే ఆదేశిత భాషలు: గుజరాతీ, హందీ, జపనీస్, ఖవ మర్, కొరియన్, 

నేపాలీ, పంజాబీ, తమిళం మరియు తెలుగు. అధికారిక బ్యయలెట్్లు, షర్తులతో కూడ్మన ఓటర్ల నమోదు మరియు త్యత్య్లిక 

బ్యయలెట్ ఎనాలప్్లు మరియు అనిా ఓట్ సంటర్ సంకత్యలు పద్వాలుగు భాషలలో అందంచబడత్యయి. బ్యయలెట్ డా్రప్ బ్యకస్ 

సంకత్యలు గుజరాతీ, నేపాలీ, పంజాబీ, తమిళం మరియు తెలుగు భాషలనే ఐదు అద్నపు భాషలలో అందంచబడత్యయి. కంటీ 

ఓటర్ ఇనఫర్దిషన్ గవ డస్ (CVIGs) గతంలో అమలు చేస్మనటాుగానే ఫెడర్ల్ పాభ్యతా ఆదేశిత భాషలలో మ్నతీమే అందుబ్యటులో 

ఉంటాయి. అద్నంగా, కాంటోనీస్, ఫారీస, గుజరాతీ, నేపాలీ, పోర్లుగీస్, పంజాబీ, ర్షయన్, స్మరియాక్, తమిళం, తెలుగు, మరియు 

థాయ్ వంట ఇతర్ భాషలు మరియు మ్నండలికాలకు మది్తు ఇవాడ్రనికి దాభాషా ఓటు కందా్ం స్మబబంద అందుబ్యటులో 

ఉండవచుు. నిరిిషట  భాషా సంఘాలను మ్నయప్రంగ్ చేయడం మరియు లక్షయంగా చేసుకోవడం ఆధార్ంగా, వివిధ సమ్నజాలలో దాభాషా 

ఎనిాకల అధికార్లల రూపంలో తగన భాషా మది్తును ఉంచాలని ROV లక్షయంగా ప్టుట కుంటుంద. ఓట్ సంటర్ స్మబబందని ఖ్రార్ల 

చేస్మన తర్లవాత, పాతి ఓఓట్ సంటరాో వయకిత గత భాషా సహాయం లభ్యత గురించి ROV వెబ్సవ ట్్లో సమ్నచారానిా పోసట ్ చేసుత ంద. 



భాషా మెవ నారిటీ వరాాల కొర్కు ఓటర్ ఎడ్యయకేషన్ వర్క్్షాప్ 

ROV గతంలో ప్లర్క్నా పద్వాలుగు (14) భాషలాో దాభాషా ఓటర్ ఎడ్యయకషన్ వర్్్్షాపులను అందసుత ంద. ఈ వర్్్్షాప్్లు 

Santa Clara కంటీలోని భాషా సంఘాలకు ఓటు కందా్ం మోడల్ పాకిియ గురించి సమ్నచారానిా, ద్వనితో పాటుగా ప్లర్క్నబడు  పాతి 

భాషలో లభించే మెటీరియలస్, సహాయం పంద్డ్రనికి అవకాశానిా కలిుస్థత యి. వర్్్్షాప్్ వేదకలు మరియు త్యదీలను 

ఎంచుకోవడ్రనికి ROV భాషా పాాపయత సలహా కమిటీ (LAAC) సభ్యయల నుండ్మ ఇన్్పుట్్లను ఉపయోగసుత ంద మరియు హాజరెవ నవారికి 

మది్తు ఇవాడ్రనికి అనిా వర్్్్షాప్్లలో భాషా నిరిిషట  వాయఖాయతలు ఉంటార్ల.  

మీడ్మయా టారాెటౌంగ్ లౌంగ్వాజ్ మెవ నారిటీ క్మ్యయనిటీల ఉపయోగౌం 

వివిధ భాషా అలుసంఖాయక వరాాల వారికి ఓట్ సంటర్ మోడల్ మరియు ఓట్-బవ -మెయిల్ ఓటంగ్ గురించిన సమ్నచార్ం 

అందంచబడ్యతుంద, అలగ్వ రిజిస్థట ేర్ ఆఫ్ ఓటర్స్ టోల్ ఫా్ర హాట్్లెవ న్ (866) 430- VOTE, మరియు (408) 299-VOTE 

స్థధార్ణ ఓటర్ల సమ్నచార్ం కోసం ఇవాబడ్యతుంద. ఫెడర్ల్ పాభ్యతాం తపునిసరి చేస్మన అనిా భాషలతో అనేక భాష-నిరిిషట  మీడ్మయా 

సంసాలు పర్పతి పందుత్యయి. మీడ్మయా అవుట్్లెట్్లాో ఇవి చేర్ుబడత్యయి, అయిత్య దగువ ప్లర్క్నావాటక పరిమితం కాదు. 

 
1. సా్థనిక టలివిజన్ మరియు కమ్యయనిటీ కబుల్ స్ట్ట షనాు 

a. యూనివిజన్ (స్థునిష్) 

b. ఎపోక్ టవ మస్ (చెవ నీస్) 

c. టలిమండో (స్థునిష్) 

d. నమస్ట్త  (హందీ) 

e. కిాస్మంగ్ టవి (ఇంగాష్ మరియు అద్నంగా 8) 

2. వారాత పతీికలు (పాాంతీయ మరియు స్థమ్నజిక) 

a. ఎల్ అబ్ర్ాడ్రర్ (స్థునిష్) 

b. ఎపోక్ టవ మస్ (చెవ నీస్) 

c. ఇండ్మయా వెసట ్ (ఇంగాష్) 

d. కొరియా టవ మస్ (కొరియన్) 

e. నిచి బే వీకాీ (జపనీస్) 

f. ఫిలిపీున్ న్యయస్ (టాగలగ్) 

g. వియత్యాం డ్వ లీ (వియతామీస్) 

h. వర్లు ్ జర్ాల్ (చెవ నీస్) 

i. ఎన్ & ఆర్ (ఇంగాష్) 

j. చెవ నా పా్స్ (చెవ నీస్) 

k. జవీకాీ (జపనీస్) 

l. స్థుట్్లెవ ట్ (ఇంగాష్) 

m. బేసోు మ్నగజవ న్ (జపనీస్) 

n. డ్వ లీ పోసట ్ (ఇంగాష్) 

o. ఇండ్మయా కర్ంటస్ (హందీ) 



3. ర్దడ్మయో 

a. యూనివిజన్ (స్థునిష్) 

b. సలీనా రోడా్మగజ్ (స్థునిష్) 

c. సౌండ ఆఫ్ హోప్ 

d. స్మంగ్ టావ్ (చెవ నీస్) 

e. వియెన్ థావ్ (వియతామీస్) 

f. చెవ నా పా్స్ (చెవ నీస్) 

g. ర్దడ్మయో జింద్గీ 

h. కొరియన్ అమెరికన్ ర్దడ్మయో 

4. సోషల్ మీడ్మయా మరియు డ్మపార్ట ్్మెంట్ వెబ్సవ ట్ 

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

b. కంటీ Facebook ప్లజీ: https://www.facebook.com/county.of.santa.clara 

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

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

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

f. Nextdoor యాప్: (కమ్యయనికషన్ మరియు మీడ్మయా Santa Clara కంటీ కోసం శోధించండ్మ) 

g. కంటీ న్యయస్్ఫ్రడ సభ్యతా జాబ్లత్యలు 

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

i. ROV వెబ్సవ ట్: https://www.sccvote.org 

5. భాషా మెవ నారిటీ కమ్యయనిటీ న్యయస్ లెటరా్ల 

6. రాబోయ్య ఎనిాకల గురించి మరియు టోల్-ఫా్ర అస్మసట నస్ హాట్్లెవ న్ గురించి మెవ నారిటీ భాషా వరాాలలోని ఓటరా్కు 

తెలియజేయడ్రనికి పబా్లక్ సరీాస్ అనౌనస్్మెంటస్ (PSAలు) ఉపయోగంచబడత్యయి. PSA లు అనిా సమ్నఖ్య 

మరియు రాషట ే ఆదేశిత భాషలలో అనువదంచబడత్యయి మరియు మెవ నారిటీ భాషా టలివిజన్, ర్దడ్మయో, వారాత పతీికలు 

మరియు ఆనైన్ వనర్లల ద్వారా పంప్రణీ చేయబడత్యయి. 

ఎనిాక్ల అధికార్లలు 

ఓటు కందా్ం స్మబబంద కూర్లును నిర్ణ యించడ్రనికి, ROV ఎనిాకల అధికార్లలను నియమిసుత ంద (ఎనిాకల కోడ ద్వారా ఎనిాకల 

బోర్లు లుగా సూచిస్థత ర్ల)19. ఓటు కందా్వల స్మబబంద ఎనిాకల రోజు మరియు ఓటు కందా్ం పరిమ్నణం స్థమీపయతప్వ  ఆధార్పడ్మ ఉంటుంద. 

పాతి ఓటు కందా్ంలో ఆర్ల (6) నుంచి పదహేను (15) ఎనిాకల అధికార్లలు ఉండ్రలని పాణాళికలో ఉంద. ఎనిాకల రోజు సమీప్రసుత నా 

కొదిీ ప్ది్ ఓటు కందా్వలకు మరియు ర్దిీ సమయాలాో ఎకు్వ మంద స్మబబంద మోహరించబడత్యర్ల. ఎనిాకల రోజుకు 10 రోజుల 

మందు నుండ్మ ఎనిాకల రోజుకు 4 రోజుల మందు వర్కు ఓటు కందా్వలలో కనీసం 6 మంద స్మబబంద ఉంటార్ల. ఎనిాకల రోజుకు 

మందు 3 రోజుల నుండ్మ ఎనిాకల రోజుకు మందు 1 రోజు వర్కు, అవసర్మెవ న విధంగా ఓట్ సంటరా్లో 8 నుండ్మ 15 మంద స్మబబంద 

ఉంటార్ల.  

                                                           
19 ఎన్నికల కోడ్, డివిజన్స 12, చాప్్ర్ 4 లోన్న ఆరి్కల్ 1  
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పాతి భాషకు కనీసం ఒక ఎలక్షన్ ఆఫ్రసర్్ను కలిగ ఉండ్రలనే లేద్వ కనీసం, ఆ ఓట్ సంటర్ పాాంతంలో అతయంత స్థధార్ణ భాషలలో పాతీ 

భాషకు ఒక ఎనిాకల అధికారిని కలిగ ఉండ్రలనే పాణాళిక కూడ్ర ఉంద. ఓటరా్ను పాాసస్ చేయడ్రనికి అవసర్మెవ న నవ పుణాయలను 

ప్ంచడ్రనికి వీలెవ నంతవర్కు, విభినా వరాాల నుండ్మ ఓటు కందా్ం స్మబబందని ROV నియమించుకుంటుంద, ఓటరా్కు కూడ్ర 

అనువాద్కుడ్మగా పనిచేయడ్రనికి ధృవీకరించబడ్మంద. మనుపట దాభాషా ఎనిాకల అధికార్లలను సంపాదంచడంతో పాటు స్థధార్ణ 

ఓప్న్-రికిూట్్మెంట్ ద్ర్ఖాసుత  పాకిియతో నియామకం పాార్ంభ్మవుతుంద. 

సక్షన్ 3: ఓటర్ల కాౌంటాక్ర ్ – వెవ క్లయౌం ఉనా ఓటరా్ల 

కొతత  ఎనిాకల మోడల్ అతుయతత మంగా స్ట్వలందంచే మ్నరాాలాో వృదుధ లు లేద్వ వెవ కలయలు ఉనా ఓటరా్ వంట సౌలభాయయత్యపర్మెవ న 

ఆందోళనలు గల ఓటరా్ నుంచి ఇన్్పుట్ పంద్డం కొర్కు రిజిస్థట ేర్ ఆఫ్ ఓటర్ (ROV) ఓటంగ్ యాక్సససబ్లలిటీ అడ్వ ాజరీ కమిటీ 

(VAAC)ని ఏరాుటు చేస్మంద. ఈ కమిటీ ఓటు కందా్ం సా్థనాలు వంట వివిధ అంశాలతో పాట్ట అందంచబడే లేద్వ అందంచాలిసన 

ఫ్రచరా్ల, స్ట్వలప్వ  అభిపాాయానిా అందసుత ంద. ఈ కమిటీ కమ్యయనిటీ నుండ్మ వినడ్రనికి మరియు ద్వనితో పనిచేయడ్రనికి కొనస్థగుతునా 

మ్నరా్ంగా కొనస్థగుతుంద.  సంఘం నుండ్మ వినడ్రనికి ఈ కమిటీ కిమం తపుకుండ్ర కలుసుత ంద. 

విక్లౌంగ ఓటరా్ అవసరాలను గురిత ౌంచడ్రనికి ఉపయోగిౌంచే పద్ధ తులు 

వికలంగ ఓటరా్ అవసరాలను ఎల పరిష్రిసుత నాార్నే ద్వనిప్వ  ROV నిర్ంతర్ం పద్ధ తులను మెర్లగుపర్లచుకుంటుంద. అల 

చేయడ్రనికి, ROV నాలుగు (4) పాాథమిక వనర్లల నుండ్మ వెవ కలయం ఉనా ఓటరా్కు సంబంధించిన స్మఫార్లసలను విశా్లష్టసుత ంద: (1) 

వెవ కలయం ఉనా పర్లలు, (2) వెవ కలయం ఉనా ఓటరా్కు మది్తు అందంచే CBOs, (3) VCA అమలు చేసుత నా ఇతర్ కంటీలు, (4) 

సకిటరీ ఆఫ్ స్ట్ట ట్ కారాయలయం. VCA ఓటంగ్ నిర్ాహంచే విధానం పూరిత గా న్యతన అధాయయానిా మలుపు తిపుడంతో, ROV కూడ్ర 

వెవ కలయతలు ఉనా ఓటరా్తో (మరియు వాటకి మది్తు ఇచేు CBOs) సంబంధాలను అభివృదధ  చేయడంలో న్యతన ద్శ్ను 

పాార్ంభించడ్రనికి ఈ అవకాశానిా తీసుకుంటోంద. 

 

డ్మసబ్లలిటీ రెవ టస్ కాలిఫోరిాయా, స్మలికాన్ వాయలీ ఇండ్మప్ండ్ంట్ లివింగ్ సంటర్ అనేవి వెవ కలయం ఉనా ఓటరా్ అవసరాలకు సంబంధించి 

నేర్లగా ROVకు చేర్లకోగలిగ్వ రెండ్య సంసాలు. ఆ పాార్ంభ్ భాగస్థామయం నుండ్మ, ROV కింద సంసాలతో సంబంధాలను 

ప్ంచుకుంట్టనే ఉంద:  

• విస్థట  సంటర్ ఫర్ ద బైండ అండ ద విజువలాీ ఇంప్వ ర్ు ్ 

• స్ట్ట ట్ కనిసల్ ఆన్ డ్వలప్ మెంట్ డ్మస్ట్బ్లలిటీస్ - సంటీల్ కోసట ్ ఆఫ్రస్ 

• హాండ్మకపబులస్ 

• Santa Clara వాలీ బైండ సంటర్ 

• శాన్ ఆండా్మయాస్ రీజనల్ సంటర్ 

ఈ కొతత  ద్శ్ వెవ కలయలునా ఓటరా్ నుండ్మ నేర్లగా ఇన్్పుట్ పాామఖ్యతను నొకి్ చెబుతుంద. ROV ఓటరా్ నుంచి నేర్లగా వచేు అనిా 

స్మఫార్సులను సమీకిష ంచడం/అనేాష్టంచడ్రనికి కటుట బడ్మ ఉంద/ఓప్న్్గా ఉంద. 

అౌంగవెవ క్లయ క్మ్యయనిటీకి అవుట్ రీచ్ 

స్థధార్ణ మీడ్మయా పాచార్ంతో పాటు, పాాపయత అవసరాలతో ఓటరా్కు సమ్నచార్ం అందంచడంప్వ  ROV ద్ృష్టట  ప్డ్యతుంద. పాతి ఓట్ 

సంటరాో ఓటంగ్ పరికరాల లభ్యత గురించిన సమ్నచార్ం, అలగ్వ రిమోట్్గా యాక్ససస్ చేయగల ఓట్-బవ -మెయిల్ (RAVBM) 



వయవసాను ఉపయోగంచమని అభ్యరాించే ఎంప్రక కూడ్ర ఇందులో ఉంద. RAVBM వయవసా వెవ కలయం ఉనా నమోదత ఓటరా్కు, అలగ్వ 

సవ నిక మరియు విదేశీ ఓటరా్కు మ్నతీమే ఉపయోగంచబడ్యతుంద20. 

సమ్నచార్ వాయప్రత కి ఇతర్ అవకాశాలు: 

1. మిగత్య వాటలాో స్మలికాన్ వాయలీ ఇండ్మప్ండ్ంట్ లివింగ్ సంటర్, స్మలికాన్ వాయలీ కనిసల్ ఆఫ్ ద బైండ, Santa Clara వాయలీ 

బైండ సంటర్ ఇనా్ర్కుర్దషన్, మరియు గి్వటర్ ఆపర్లునిటీస్ వంట సీనియర్్లకు లేద్వ వెవ కలయలునావారికి స్ట్వలను, 

సహాయానిా అందంచే సంసాలు; 

2. కమ్యయనిటీ భాగస్థామలు, నగరాలు, పాత్యయక జిలాలు, పాఠశాల జిలాలు, విశాాస ఆధారిత సంసాలు మరియు కంటీ 

అంతటా ఉండే పాజా సమ్నచార్ అధికార్లలు; 

3. "ఓప్న్ హౌస్" బహర్ంగ పాద్ర్శనలో హవ లెవ ట్ చేయబడు  యాక్సససబ్లలిటీ ఆపష నాు మరియు ఒక మ్నక్ ఓట్ సంటర్్ను 

అనుభూతి చెంద్టానికి గల ఏదవ నా మీడ్మయా అవకాశాలు; 

4. ఓట్ సంటరాో సౌలభ్యత్యపర్మెవ న ఎంప్రకను హవ లెవ ట్ చేస్ట్ ర్దడ్మయో మరియు టలివిజన్ పబా్లక్ సరీాస్ పాకటనలు; 

5. ఓటు కందా్వలలో పాాపయత ఎంప్రకలను, అలగ్వ రిమోట్ యాక్ససస్ చేయగల మెయిల్-ద్వారా-ఓటు వయవసా లభ్యతను 

హవ లెవ ట్ చేయడ్రనికి పబా్లక్ సరీాస్ పాకటనలు ఉపయోగంచబడత్యయి. 

విక్లౌంగ ఓటరా్కు స్ట్వలు 

అనిా ఓట్ సంటరా్ల అమెరికనస్ విత్ డ్మజబ్లలిట ఆకట ్ (ADA)కు అనుగుణంగా ఉంటాయి. అవసర్మెవ నపుుడ్య, ఓటరా్ంద్రికీ సరెవ న 

పాాపయతను నిరాధ రించడ్రనికి అందుబ్యటులో ఉనా ఇతర్ ద్వారాలు మరియు పావేశ్ మ్నరాాలు అందుబ్యటులో ఉంచబడత్యయి. 

అద్నంగా, పరిమ్నణానిా బటట , ఓట్ సంటరా్ల బ్యయలెట్ మ్నరి్ంగ్ పరికరాలు (BMD) కలిగ ఉంటాయి, ఇవి వికలంగ ఓటరా్కు 

స్థాతంతీయం మరియు గోపయతతో బ్యయలెట్ వేయడ్రనికి వీలు కలిుంచే ADA కంపై్ంట్ లక్షణాలను కలిగ ఉంటాయి. తమ ఇంట నుండే 

ఓటు వేస్ట్ ఓటరా్కు, వార్ల RAVBM వయవసా కోసం ద్ర్ఖాసుత  చేసుకోవడ్రనికి మరియు యాక్ససస్ చేయడ్రనికి కూడ్ర అవకాశ్ం ఉంద. 

RAVBM వయవసాలు, వారి అధికారిక బ్యయలెట్్ను డౌన్్లోడ చేసుకోగలిగ్వ లింకుతో పాటు, ఓటరా్ల ఆ బ్యయలెట్్ను పూరిత  చేస్మ, ద్వనిని 

తిరిగ ROVకి ఎల పంపాలో తెలియజేస్ట్ సూచనలను కూడ్ర ఇమెయిల్ ద్వారా ఓటరా్కు పంపుత్యయి. వికలంగ ఓటరా్ల స్థధార్ణ 

ఓటర్ల సమ్నచార్ం కోసం (408) 299-VOTE పాటు (866) 430-VOTE ద్వారా, ROV టోల్-ఫా్ర హాట్్లెవ న్ ద్వారా సహాయం 

పంద్వచుు. రెంటలో లెవ న్ ఐనా భాషా సహాయానిా అందసుత ంద. 

వెవ క్లయ క్మ్యయనిటీ కొర్కు ఓటర్ ఎడ్యయకేషన్ వర్క్్షాప్ 

వయోవృదుధ లు మరియు వెవ కలయం ఉనా ఓటరా్కు అందుబ్యటులో గల పాాపయత ఎంప్రకలు మరియు ఓట్ సంటర్ పాకిియ గురించిన 

సమ్నచారానిా అందంచడం కొర్కు ROV ఓటర్ ఎడ్యయకషన్ వర్్్్షాప్్లను నిర్ాహసుత ంద. వర్్్్షాప్్లలో ఓట్ సంటర్ మోడల్ 

గురించి అవగాహన, ఓటంగ్ పరికరాల పాద్ర్శనలు, ఓటంగ్ పరికరాల పాాపయత, బ్యయలెట్ డా్రప్-బ్యకస్ సమ్నచార్ం మరియు 

ఎలకాట ేనిక్ ద్వారా పాాపయత చేయగల ఓట్-బవ -మెయిల్ బ్యయలెట్్ను పందే ఎంప్రకలు ఉనాాయి, కానీ వీటకి మ్నతీమే పరిమితం కాదు. 

వర్్్్షాప్ వేదకలు మరియు త్యదీలను ఎంచుకోవడ్రనికి ROV ఓటంగ్ పాాపయత సలహా కమిటీ (VAAC) సభ్యయల నుండ్మ ఇన్్పుట్్ను 

ఉపయోగసుత ంద.  

                                                           
20 కాలిఫో రిియా ఎన్నికల కోడ్ §303.3ను చూడండి 



విక్లౌంగ ఓటరా్కు అవగాహన క్లిుౌంచడౌంలో ఉపయోగిౌంచే మెటీరియలస్ 

ROV సమ్నచారానిా వాయప్రత  చేయడ్రనికి ఉపయోగంచే ఆడ్మయో, విజువల్ మరియు రిటన్ మెటీరియలస్ ను రూపందసుత ంద; 

మరియు VAAC సమ్నవేశాల నుండ్మ స్ట్కరించిన సమ్నచార్ం ఈ మెటీరియలస్ అభివృదధ  అంతటా ఉపయోగంచబడ్యతుంద. ఈ 

మెటీరియలస్్ ROV వెబ్సవ ట్్లో వనర్లలుగా కూడ్ర అందుబ్యటులో ఉంచబడ్రు యి. VCA పామోషన్ లేద్వ ఎడ్యయకషన్ కొర్కు 

ఉపయోగంచే ఏదవ నా వీడ్మయోల కొర్కు, కాోజు ్ కాయపష న్ లభ్యం అవుతుంద. ROV వెబ్సవ ట్్లలో పోసట ్ చేస్మన VCA పాచార్ వీడ్మయో 

మరియు ఆన్్లెవ నాలో పాస్థర్ం చేయబడ్మన (మరియు అప్్లోడ చేయబడ్మన) EAP పబా్లక్ హయరింగ్్లు దీనికి ఉద్వహర్ణలు. అద్నంగా, 

VCA ఇనఫర్దిషనల్ ఫైెయర్్ను ROV బాయిలీలోకి లిపయంతరీకరించింద. 

ఎనిాక్ల అధికార్లలు 

ROV పాత్యయకంగా ఎనిాకల అధికార్లల కొర్కు శిక్షణా మెటీరియలస్ ను అభివృదధ  చేస్మంద. కొనిా శిక్షణా మెటీరియలస్ వికలంగ 

ఓటరా్ను నిమగాం చేస్ట్ స్థంస్ృతిక సునిాతతా అంశ్ంప్వ  ద్ృష్టట  ప్డ్యతుంద. వికలంగ ఓటరా్ల వారితో తీసుకువచేు మరియు ఓట్ 

సంటరా్లో ఉపయోగంచాలిసన వివిధ శి్వణ మరియు/లేద్వ ద్ృశ్య సహాయక పరికరాలను ఆపర్దట్ చేస్ట్ మరియు కనకట ్ చేస్ట్ స్థంకతిక 

అంశ్ం విషయంలో ఇతర్ శిక్షణా మెటీరియలస్ అనేవి ఎనిాకల అధికార్లలకు సహాయపడత్యయి. వెవ కలయలునా మరియు వెవ కలయం 

లేని వయకుత లంద్రికీ గ్ర్వపాద్ంగా స్ట్వలను ఎల అందంచాలో అరా్ం చేసుకోవడ్రనికి ఎనిాకల అధికార్లలకు శిక్షణలో ఒక వెవ విధయమెవ న 

వీడ్మయో అందంచబడ్యతుంద. ఇతర్ శిక్షణలో వెవ కలయం ఉనా ఓటరా్ కోసం ఓటు కందా్వనిా ఏరాుటు చేయడం కూడ్ర ఉంటుంద. అంద్ర్ల 

ఓటరా్ వెవ విధాయనికి కటుట బడ్మ ఉండటం కొర్కు పాతి ఓటర్ పాత్యయకత పటా బ్యధయతగా మరియు గ్ర్వపాద్ంగా ఉండ్రలని అంద్ర్ల ఎనిాకల 

అధికార్లలు పామ్నణం చేస్థత ర్ల. ఓటరా్ంద్రికీ మంచి స్థాగతం, గ్ర్వం, విలువ లభించేల ఎనిాకల అధికార్లలు హామీ ఇచాుర్ల. 

సక్షన్ 4: ఓటు సౌంటర్ మరియు బ్యయలెట్ డా్రప్-ఆఫ్ లొకేషన్ సమ్నచార్ౌం 

ఓటు సౌంటర్ సా్థనాలు 

కాలిఫోరిాయా ఎనిాకల కోడ కంటీలు రెండ్య పాార్ంభ్ ఓటంగ్ కాలలకు ఓట్ సంటరా్ను తెర్వాలని కోర్లతోంద. మొద్ట పాార్ంభ్ ఓటంగ్ 

వయవధిలో ఎనిాకల రోజుకు పద (10) రోజుల మందు, ఎనిాకల రోజుకు మందు నాలావ రోజుతో సహా, మొతత ం ఏడ్య (7) రోజుల పాటు 

ఓట్ సంటరా్ల తెరిచి ఉండ్రలి. ఈ లెకి్ంపు పాతి 50,000 నమోదత కంటీ ఓటరా్కు ఒక ఓటు కందా్వనిా కలిగ ఉంటుంద. రెండవ 

పాార్ంభ్ ఓటంగ్ వయవధికి ఓటు సంటర్్లు ఎనిాకల రోజుకు మ్యడ్య (3) రోజుల మందు, మరియు ఎనిాకల రోజుతో సహా మొతత ం 

నాలుగు (4) రోజులు తెరిచి ఉండ్రలి. పాతి 10,000 నమోదత కంటీ ఓటరా్కు ఒక ఓటు కందా్ం ఉండటంప్వ  ఈ లెకి్ంపు ఆధార్పడ్మ 

ఉంటుంద. 

కొనిా ఓటు కందా్ం గంటలు కిమర్హత షెడ్యయల్ ఉనా వయకుత లను తటుట కునేందుకు లేద్వ వయకిత గత సా్థనాల లభ్యత వలా కావచుు 

అసా్మర్ంగా ఉండవచుు. ఈ పతీం పాచురించిన నాటకి, కంటీలో పాసుత తం 1,011,395 నమోదత ఓటరా్ల ఉనాార్ల. పాసుత త రిజిస్ట్ట ేషన్ 

ఆధార్ంగా, అవసర్మెవ న ఓట్ సంటరా్ సంఖ్య ఈ కిింద పటట కలో ఉంద.  



పరిధి యొక్క కేటగిరీ క్నీస అవసర్ౌం 

11-రోజుల ఓటు కందా్వలు 

(పాతి 50 వేల నమోదత ఓటరా్కు 1) 

20 

4-రోజుల ఓటు కందా్వలు 

(పాతి 10 వేల నమోదత ఓటరా్కు 1) 
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మొతత ౌం 101 

బ్యయలెట్ డా్రప్-ఆఫ్ సా్థనాలు 

కాలిఫోరిాయా ఎనిాకల కోడ ఓటరా్కు కంటీ విధిగా అందంచాలిసన డా్రప్-ఆఫ్ సా్థనాలకు పారామితులను సట్ చేసుత ంద. ఎనిాకల 

రోజుకు కనీసం 28 రోజుల మందు పాార్ంభ్మయ్యయ మరియు ఎనిాకల రోజుతో సహా స్థధార్ణ వాయపార్ వేళలాో పాతి 15,000 నమోదత 

ఓటరా్కు కనీసం ఒక బ్యయలెట్ డా్రప్-ఆఫ్ సా్థనం అందంచబడ్రలి. ఓటరా్ రిజిస్థట ేర్ (ROV) ఎనిాకల కోడ నిరి్దశించిన మొత్యత నికి 

అనుగుణంగా ఉంట్ట, కంటీలోని పాతి జిలాలో కనీసం ఒక డా్రప్-ఆఫ్ సా్థనానిా కలిగ ఉండ్రలని యోచిసోత ంద.  ఈ పతీం పాచురించబడ్మన 

నాటకి పాసుత త రిజిస్ట్ట ేషన్ ఆధార్ంగా, అవసర్మెవ న ఓట్ సంటరా్ సంఖ్య ఈ కిింద పటట కలో గురిత ంచబడ్మంద: 

పరిధి యొక్క కేటగిరీ క్నీస అవసర్ౌం 

బ్యయలెట్ డా్రప్-ఆఫ్ సా్థనాలు (పాతి 

15 వేల నమోదత ఓటరా్కు 1 

చొపుున) 

67 

నివార్ణ చర్యలు 

ఓటంగ్ పాకిియలో అంతరాయానిా నివారించటానికి, ఎనిాకలకు మందు మరియు ఎనిాకల సమయంలో, ROV కింద 

నివార్ణ భ్దా్త్య చర్యలను కలిగ ఉంటుంద:  

 

నివార్ణ భ్దా్త చర్య పాయోజనౌం 

పాామ్నణిక భ్దా్త్య చర్యలు ఎనిాకలకు సంబంధించిన వసుత వులు & పరికరాల అందుబ్యటును 
పరిమితం చేయడం; మరియు చివర్కు సంభ్వించే అంతరాయాలను 
నిరోధించడం. 

సర్ార్ మరియు నట్్వర్్్ బ్యయకప్ సమ్నచార్ పావాహానికి అంతరాయం నిరోదంచటానికి పాధాన సర్ార్ 
లేద్వ నట్్వర్్్ వేగం తగాాలి. 

పోలింగ్ సవ ట్ స్థమగి బ్యయకప్ సట్ ఓటంగ్ పాకిియలో అంతరాయానిా నివారించడ్రనికి ఏదవ నా పరికర్ం 
నిర్లపయోగంగా మ్నరాలి. 

బ్యయకప్ పరికరాలు ఓటంగ్ పాకిియలో అంతరాయానిా నివారించడ్రనికి 
ఏ పరికర్ం మిస్ అవకూడదు. 

బ్యయకప్ ఓటంగ్ సర్ఫరా ఏదవ నా ఓటంగ్ పరికరాలు నిర్లపయోగంగా మ్నర్కుండ్ర లేద్వ 
దంగలించబడకుండ్ర ఉంట, ఓటంగ్ పాకిియలో అంతరాయం కలుగకుండ్ర 
జాగితత పడొచుు. 

స్థట ండ్బవ లో ఉనా ఓటు సంటర్ ఉదోయగులు ఓటంగ్ పాకిియలో అంతరాయం జర్గకుండ్ర ఉండటానికి ఓటు కందా్ం 
ఉదోయగులు గవ రాు జర్ల కాకూడదు. 

అనుమ్ననాసుద్ వయకిత  లేద్వ ఆ వయకిత  
విధి విధానాలు 

అనుమ్ననాసుద్ వయకిత  లేద్వ వసుత వు కనిప్రంచడం వలా ఓటంగ్ పాకిియలో 
కలిగ్వ అంతరాయానిా నివారించడ్రనికి 



మ్ననుయవల్ స్మసట మస్ అందుబ్యటులో ఉండ్రలి ఓటంగ్ పాకిియలో అంతరాయం జర్గకుండ్ర ఉండటానికి ఎలకాట ేనిక్ 
ఓటంగ్ పరికరాలు నిర్లపయోగంగా మ్నరాలి. 

 
ప్వ న ప్లర్క్నా పాతి నివార్ణా భ్దా్త్య చర్యల వివర్ణాతిక విభ్జన కోసం, ద్యచేస్మ అప్ండ్మకస్ C నుచూడండ్మ. 

ఆక్స్మిక్ పాణాళిక్ 

సునిాతమెవ న ఎనిాకల పాకిియను నిరాధ రించడ్రనికి ROV వీలెవ న పాతి జాగితత ను తీసుకుంటుంద, అయినపుటకీ, అంతరాయం 

ఏర్ుడ్మత్య, అంతరాయం ఏర్ుడ్మనపుుడ్య పని కొనస్థగంచడ్రనికి ROV కి నిరిిషట  చర్యలు ఉనాాయి. ROV అనేక కీలక సంభావయ 

అంతరాయాలను గురిత ంచింద: 

• ఎనిాకల సమ్నచార్ నిర్ాహణ వయవసా అంతరాయం 

• విదుయతుత  అంతరాయం 

• పాతికూల వాత్యవర్ణం 

• అగాపామ్నద్ం లేద్వ ఇతర్ విపతుత  

• ఓటంగ్ స్థమగి పనిచేయకపోవడం 

• బ్యయలెట్ ఆన్ డ్మమ్నండ మెష్టన్ పనిచేయడం ఆగపోవడం 
• ఇంటరెాట్ కనక్షన్ వెవ ఫలయం 

• ఓటు కందా్ం ఉదోయగులు కనిప్రంచకపోవడం 

• ఉపయోగంచలేని ఓటు కందా్ం 

ఈ అంతరాయాలు, ROV పరిషా్రాలు మరియు అద్నపు ROV ఆకస్మిక చర్యల విభ్జన కోసం, అప్ండ్మకస్ D ను చూడండ్మ 

విభాగౌం 5: ఓటు కేౌందా్ౌం బ్యయలెట్ భ్దా్త మరియు గోపయత్య పాణాళిక్లు 

ఓటు కేౌందా్ౌం రూపక్లున మరియు లేఅవుట్ 

నియమించబడ్మన ప్వ ేవేట్ ఓటంగ్ పాాంత్యలకు తగనంత సాలనిా అందంచేటపుుడ్య వాంఛనీయ పావాహానిా నిరాధ రించడ్రనికి ఆద్ర్శ 

ఓటు కందా్ం కనీసం 60’x60’ ఉండ్రలి. ఓటరా్ను తగు స్మబబంద వది్కు పంపడ్రనికి నిరి్దశితమెవ న కూయ వయవసా, ఓటరా్ను పాాసస్ 

చేయడ్రనికి ఎలకాట ేనిక్ పోల్ బుక్్లోని సవ న్-ఇన్ టేటుల్, బ్యయలెట్ ఆన్ డ్మమ్నండ బ్యయలెటాు మదాంచే పా్రంటర్ పాాంతం, ఓటంగ్ బ్లత్్లు, 

బ్యయలెట్ మ్నరి్ంగ్ పరికర్ పాాంత్యలు ఉంటాయి. అప్ండ్మకస్ E స్థధార్ణ లేఅవుట్ డ్మజవ న్్ను చూప్రసుత ంద, ఇద గవ డ్గా 

ఉపయోగంచబడ్యతుంద, అయిత్య పాతి ఓట్ సంటర్ కు ఆ సా్థనం కొలతలు ఆధార్ంగా అనుకూలీకరించిన లేఅవుట్ ఉంటుంద. 

ఓటౌంగ్ భ్దా్త 

ఓటర్ల డేటా గోపయత, సమగిత మరియు భ్దా్తను నిరాధ రించడ్రనికి అవసర్మెవ న అనిా చర్యలు తీసుకుంటునాార్ల. కంటీ ఓటరా్ల 

అంద్రి డేటా డేటాబేస్ మరియు సర్ారా్లో భ్దా్త్య చర్యలను ఉపయోగంచి నిలా చేయబడ్యతుంద, ఇద డేటాను కంటీ స్మబబంద 

ఉపయోగం కోసం అందుబ్యటులో ఉంచేటపుుడ్య భ్దా్పర్చడ్రనికి రూపందంచబడ్మంద. 

రిజిస్థట ేర్ ఆఫ్ ఓటర్స్ (ROV) పాధాన కారాయలయంలో, ఓటంగ్ విధానం గాలితో నిండ్మ ఉంటుంద, అంటే దీనికి బయట నట్్వర్్్్కు 

యాక్ససస్ ఉండదు. ఓటంగ్ విధానానికి ఏక్సవ క పాాపయత వయవసాను కలిగ ఉనా సర్ార్ రూమ్్లోకి భౌతికంగా పావేశించడం. కంపూయటర్ 

భ్దా్తకు సంబంధించి, డ్స్్్టాప్ కంపూయటరా్ను సుర్కిష తంగా మ్యస్మవేయడ్రనికి సమయం లేకపోత్య, స్మబబంద Ctrl + Alt + Delete 

ఉపయోగంచి కంపూయటర్్ను లక్ చేయాలి. దీనికి కార్ణం ఏమిటంటే, ఒకో్స్థరి కనక్షన్్ను బాేక్ చేయడ్రనికి మరియు ద్వనిా పూరిత గా 

మ్యస్మవేయడ్రనికి స్మంపుల్్గా పవర్ బటన్్ను నొక్డం సరిపోకపోవచుు. పవర్ లేకపోత్య, కంపూయటరా్ను నిర్ాహంచడ్రనికి ఉతత మ మ్నరా్ం 



గురించి హలు్ డ్స్్ నుండ్మ సూచనల కోసం స్మబబంద వేచి ఉండ్రలి. 

ఓట్ సంటరా్లో, ఓటరా్ల ఏదవ నా ఓట్ సంటరా్ వది్కు రాగానే వార్ంద్రి రిజిస్ట్ట ేషన్ డేటా మరియు ఓటర్ల చరితీకు సంబంధించిన నిజ-

సమయ సమ్నచార్ం స్మబబందకి అందుబ్యటులో ఉంటుంద. ఓట్ సంటరా్లో అందుబ్యటులో ఉంచబడ్మన మరియు ఓట్ సంటరా్ల 

మరియు కంటీ డేటా సర్ారా్ మధయ పాస్థర్ం చేయబడ్మన ఏదవ నా ఓటర్ల డేటా సరికొతత  గుపీత కర్ణ స్థంకతికతలను ఉపయోగంచి 

గుపీత కరించబడ్యతుంద. ఓట్ సంటరా్లోని నిరిిషట  ఎనిాకల పరికరాలు మరియు స్థమ్నగి మ్నతీమే ఓటర్ల డేటాను యాక్ససస్ చేయడ్రనికి 

అనుమతించబడత్యయి మరియు డేటా ర్వాణాలో మరియు విశిాంతి సమయంలో గుపీత కరించబడ్యతుంద. రెగుయలర్ డేటా బ్యయకప్్లు 

నిర్ాహంచబడత్యయి, అలగ్వ పార్ద్ర్శకత మరియు భ్దా్తను నిరాధ రించడంలో సహాయపడే యూజర్ ఇంటరాక్షన్ మరియు పాకిియల 

వివర్ణాతిక ఆడ్మట్ టీయలస్ నిర్ాహంచబడత్యయి. 

ఓట్ సంటరా్లో పూరిత  చేయబడ్మన బ్యయలెట్్లు ఏ నటార్్్్తోన్య కనకట ్ కాని బ్యయలెట్ టాలింగ్ యంతీ్యలను ఉపయోగంచి ఆన్-సవ ట్్

లో స్థ్న్ చేయబడత్యయి. బ్యయలెట్ డేటా గుపీత కరించబడ్మ, ఒక కాయటీడ్్్లో స్ట్వ్ చేయబడ్యతుంద, యంతీం నుండ్మ భౌతికంగా 

తొలగంచడం ద్వారా మ్నతీమే ద్వనిని పంద్గలుగుత్యర్ల. పాతి బ్యయలెట్ టాయలియింగ్ యంతీ్యల నుండ్మ కాయటీడ్్్లను ఎనిాకల రోజు 

రాతీి 8:00 గంటలకు ఓటంగ్ మగస్మన తర్లవాత రికారిు ంగ్ కోసం తిరిగ ROV పాధాన కారాయలయానికి ర్వాణా చేయబడత్యయి. 

అందుకునా మెయిల్-ద్వారా-ఓటు (VBM) బ్యయలెటాను ROV పాధాన కారాయలయంలో స్ట్కరించి, లెకి్ంచే వర్కు సుర్కిష తమెవ న 

బ్యయలెట్ రూమ్్లో ఉంచుత్యర్ల. బ్యయలెటాను లెకి్ంచడ్రనికి మందు, పాతి బ్యయలెట్ నమోదత ఓటర్ల నుండ్మ వచిునటాు 

నిరాధ రించడ్రనికి VBM బ్యయలెట్ కవర్్లోని సంతకాలు ధృవీకరించబడత్యయి. సంతకాలు ధృవీకరించబడ్మన తర్లవాత, బ్యయలెటాను 

వెలికితీస్మ, పా్రస్మంకట ్్ల వారీగా వేర్ల చేస్మ, లెకి్ంపు కోసం సమరిుస్థత ర్ల. లెకి్ంచిన తర్లవాత 

బ్యయలెటాు ఆవర్ణల వారీగా, పాత్యయక సుర్కిష త పాదేశ్ంలో నిలా చేయబడత్యయి. 

 
భ్వనం నుండ్మ బ్యయలెటాను తొలగంచవలస్మన అతయవసర్ పరిసా్మతిలో స్మబబంద, ఆ బ్యకుసలను లేద్వ డబ్యబలను టేప్ చేస్మ, వాటని 

కిొతత  పాదేశానికి తర్లించాలి. వాటని భ్వనం నుండ్మ తొలగంచలేకపోత్య, బ్యయలెటాు సుర్కిష తమెవ న గదులలో ఉంచబడత్యయి. ఖాళీ 

మరియు జారీ చేయబడనిని బ్యయలెటాను తొలగంచడ్రనికి సమయం లేకపోత్య వాటని వదలివేయాలి. సమయం ఉనాటాయిత్య, ఖాళీ 

లేద్వ ఉపయోగంచని బ్యయలెటాను ఏమి చేయాలి అనే విషయంలో ROV లేద్వ వారి పాతినిధి స్మబబందకి సలహా ఇస్థత ర్ల. 

సక్షన్ 6 – బడ్్ట్ 

ఓటర్ సంటర్ మోడల్ ఓటంగ్ విధానం గురించి ఓటరా్కు తెలియజేయడ్రనికి విసత ృతమెవ న వయవసాను ఏర్ుర్చడ్రనికి రిజిస్థట ేర్ ఆఫ్ 

ఓటర్స్ (ROV) ఒక బడ్్ట్్ను మరియు అవసర్మెవ న వనర్లల కోసం ఒక పాణాళికను రూపందంచార్ల.  

అంచనా వేస్మన బడ్్టా్లో స్మబబంద మరియు ఔట్్రీచ్్కు సంబంధించిన ఇతర్ ఖ్ర్లులు ఉండవు. బడ్్ట్ విశా్లషణ కిింద పటట కలో 

చూపబడ్మంద: 

 



కార్యక్లపౌం బడ్్ట్ 

పాక్టనలకు మొతత ౌం $115,000 

వారాత పతీిక పాకటనలు/ర్దడ్మయో స్థుట్్లు/సోషల్ మీడ్మయా/మదాత 
పాకటనలు 

$100,000 

కొతత  ర్దడ్మయో స్థుటస్ $15,000 

  

ఔటరీచ్ మొతత ౌం $1,135,000 

ఔట్్రీచ్ స్థమ్నగి మరియు పాద్ర్శనలు $4,000 

కార్యకిమ్నలలో ఇచేు ఔట్్రీచ్ బహుమతులు (swag) $14,000 

CBO పంప్రణీ కోసం ఔట్్రీచ్ బహుమతులు $1,800 

ఔట్్రీచ్ పరికరాలు $8,000 

కంటీ పా్రంట్ షాప్/పా్రంటడ మెటీరియలస్ $6,000 

వాహనాల అదిలు మరియు ఇంధనం $1,200 

పాతి నమోదత ఓటర్లకు 2 పాతయక్ష వర్త మ్ననాలు $1,100,000 
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