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ప�చయం 
Los Angeles �ం� (�ం�) �శం�� అ� �ద�  �� �క ఓ�ంగ్ �� యప��, ��� 4,100 
చదర� �ళ� ��ంతం� �వ�ం� 5.7 ��యన్ ల కం� ఎ�� వ మం� ��స�ర్ 
ఓటర్ � ఉ�� �.  �� �క, ��ష� మ�� �డరల్ ఎ�� కల� �ర� �ంచ���, 
ఓటర �ంద�� మన �ప��� మ�  �ప��య� ���న���  �� నం, ��ప� త మ�� 
అవ�శం ఉం�� �డ��� ����� ర్-��ర �ర్/ �ం�  క �ర్�  (RR/CC) �ధ� త వ���ం�.  
�ప��� �� స� ంతం� ఉన� , ��న్ ��న ఓ�ంగ్ �స�మ్, ఓ�ంగ్ ��� షన్ � ఫర్ 
ఆల్ ��ల్ (VSAP) �� � ఓ�ంగ్ అ�భ���  ���పరచ���, అ�సమయం� 
ఓట� ఎ�� క��  ���న�ం� ���ం� సం�వ�  అవ��� �� అడ�ం�ల� 
�ల�ంచ��� RR/CC �రంతరం మ�� అత� ంత �శద�� ప����ం�. VSAP 
ప��� రం ఒక ఆ��క, ��� స్ ���గల మ�� �ర�త�న ఓ�ంగ్ అ�భవం, 
ఇ� �ం��� ఓటర్ ల� �కర� వంత�న, అం���� మ�� �ర�త�న 
��� �స��ం�న ఎం�కల� అం�ంచడం �� � ఓ� �య��� ఎ�� వ అవ��� 
ఉం�� ���ం�; ఇ� ����� � అంత� ఓ�ంగ్ ఎం�కల� �స��ం� 
�పయ�� ల� అ��ణం� ఉం�ం�. 

����� �  ��ట్ (��ష�ం) �� ఎ�� క��  ఓట� తమ �� �ట్ � ఎ�, ఎ�� �, 
ఎక� డ �యవ��  అ�� ��� �ర� �ంచడం �� � ఓ�ంగ్ చర� � �స�ృతం 
�య��� మ�� ఆ��క�ంచ��� ����� చర� � ���ం�. ఈ ��� స్ � 
�లభతరం �య��� ��ట్ ��� 450, ����� � ఓటర్�  ��స్ �క్ � 
(VCA)ల� అ�వృ�� ���.  

ఈ ��� �ంట్ �, �� ఓ�ంగ్ హ�� � మ�� ఎం�కల ��ం�; ఓ� �ం��� 
మ�� �� �ట్ ��ప్ �క్�  ��షన్ � ఏ �ధం� పం�� �యబడ��, ఏ�� � 
�యబడ�� మ�� �ర� �ంచబడ��; ఓ� �ం�దం �అ�ట్ , ఓ�ంగ్ ప�కరం, 
మ��  �� �ంగ్  �� న్ ల� �వ��; భ�ద� మ�� ఆక�� క �ప��క�; మ�� 
త��త దశల ��ం� ఓటర్ ల� అవ�హన క�� ంచ��� RR/CC ఏ�ధం�  �� న్ 
���ంద� ��� స�స�ర�న స��రం ఉం�.  

ఓటర్�  ��స్ �క్� 

VCA మ�ంత సరళత� ం మ�� �క�� ��  అం�ంచడం �� � ఓటర్ ల� �స��ం�న 
ఆప�న్ � అం�ంచ��� �ం�ల� �ం�షన్ ��మ్ వర్�  � ఏ�� � ���ం�. VCA 
�డల్ �క�  �ల�ం���  ఇ� ఉం��: 

• అ��న వ� � �గత ఓ�ంగ్ ఎం�క� ఓట�� 11-��ల వ� వ�� తమ ��స 
��ంతం�� ఏ�� ఓ� �ం�దం� తమ �� �ట్ � �య��� �� 
క�� �� �. 
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• కం�షనల్ ఓటర్ �����షన్ � స�, ఓ� �ం�దం వద� వృ�� �ం�ం�న ఓటర్ 
స�� స్ � మ�� �యం అం�ంచబ��ం�. 

• �ర�త�న మ�� అ��ల�న �� �ట్ ��ప్ �క్�  � మ�� ��ప్-ఆఫ్ 
��షన్ �� స� ఎ�� � ం�డ్ ��ల్ �� � ఓ� (VBM స�� ��) �వ�, 
ఎల�న్ ��� 29 ��ల �ం� �ం� అం���� ఉం�� (��న్ 2-B 
�డం�). 

VCA ఓ�ంగ్ న��� �జయవంతం� అమ� �య���, �� క�ం�న �ం�� 
తమ, ఓ�ంగ్ ��� ల�, బ��ట్ �మర�� ం, ఓ�ంగ్ �ప��� మ�� క�� �� 
�మగ� త� స� �� �ప��త ప����� మ�� �ప��యల� ��గత�� 
ప���ం���  ఉం�ం�. 

LOS ANGELES �ం�� VCA అమ� �యడం 
�ం�� VCA� అమ� �య���, ఓటర � �క�  అవస�ల ఆ�రం� RR/CC �� 
�ప��త ప�వర �న VSAP ���ల ఆ�రం� ��న్, ��ప� త, భ�దత, �ం��కత, ఎ�� కల 
�ర� హణ, ��� పర�న, మ�� ����ల �ం� �ప����యం, క�� ��-�స్� 
ఆర ���షన్�  (CBO�) మ�� �పజ�� � స�� ల �ం� ���కరణ� సమ�ల� ం 
�యబ�న ��క స���ల� అ�� వృ�� ��ం�. సల� బృం��, స�� �, 
�కస్ ����, �ం��క �� �షణ, మ�� �జర్ ���ంగ్ ల స�� ళ�ల� 
ఉప��ం�, ��ష� మ��  �� �క ఆవశ� కతల� సంతృ��ప��, ఓటర్ ల అవస�ల� 
���  మ�� �షనల్ ఓ�ంగ్ �స�మ్ ��� �� �ప��ల� అ�గ�ం� �త� ఓ�ంగ్ 
అ�భ���  అ�వృ�� �� సం� �ష��న �ప��య� RR/CC �యకత� ం వ�ం�ం�.  

���  3, 2020 ������యల్ ��మ� ఎల�న్ �, �ం� VSAP �రవ� అమ� ��ం�, 
ఇ� ���� అం���� ఉన�  మ�� �ర�త�న �� �ట్ ��� ంగ్ ప�కరం 
(BMD), ఎల����క్ �ల్ �క్ (ఈ�ల్ �క్), ఇంట�� �వ్ �ం�ల్ �� �ట్ (ISB), ��ట్ 
��� స�ల్ ఓ� � ��ల్ (RAVBM), ఆ��క�ం�న �� �స�మ్, 10 ��ల 
వ� � �గత ఓ�ంగ్ �లం, ఓ� �ం���, మ�� ��ల్/ ��క్�  ఓ�ంగ్ �ర� �క�ల� 
��న అ�భ���  ఓటర్ ల� ప�చయం ��ం�. VCA మ�� VSAP �క�  ఈ 
��రంభ అమ��, 1.14 ��యన్ ఓట�� �� VBM �� �ట్ � ఉప��ం� ఓ� 
��� మ�� మ� ��యన్ మం� �ం�దం� ఓ� ���. �న్ 2018� జ��న 
��ప� �ం� �� ప� ��థ�క ఎల�న్ �ం� ఈ VBM ఓ�ంగ్ � ��� 75% 
మ�� �త�ం ఓ�ంగ్  42% ���ం�, ఇం�� ��� 665,000 మం� ఓట�� 
��ల్ �� � ఓ� ఉప��ం� ఓ� ���. RR/CC �ర� �ం�న స�� �, 70% 
మం� ఓట�� �� �త�ం� తటస� �� ���ల అ�భ���  క�� ఉ�� ర� 
��� �� �. 

���  3, 2020 ������యల్ ��మ� ఎల�న్ త��త �ంట�, �ం� �ర్� ఆఫ్ 
�పర్ �జర్�  (���) ఎ�� కల �డ్ 4005 మ�� 4007(c)� �వ�ం�న��� �ం� 
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��స�ర్ � ఓటర �ంద�� VBM �� �ట్ � ��ల్ ��ల� VCA �బంధనల� 
�� క�ం�ల� RR/CC� ఆ��ం�ం�. ఈ �ంద��� �� క�ం�న �ర� �కమం ��డ్-19 
మహ�� � ��రంభ సమయం� �� ఆ�గ� ం మ�� �� ��ం�ల ఆ��� �� �� 
��ం� ఇం� వద� �ం� �ర�తం� ఓ� �� అవ�శం ఓటర్ ల� అం�ం�ం�. 
అం� ���  3, 2020 �� జ��న అధ� � ��మ� ఎ�� కల� ���� నవంబర్ 3, 2020 
�ర� ��క ఎ�� క��  ��� 2.5 ��యన్ ల అదన� VBM �� �ట్ ల� ��ల్ 
���. ఈ ఎ�� క�� , 3.4 ��యన్ ఓట�� ��ల్ �� � ఓ� ��� మ�� ��� 
913,000 మం� ��� వ� � �గతం� ఓ� ���. ఇ� ����త� కం� 4.3 ��యన� 
ఓ�ంగ్ � న�� ��ం� మ�� నవంబర్ 2018� ��ప� �ం� �� ప� 
ఎ�� కల� �త�ం 58% ఓ�ంగ్ �తం� ���� 76%� ���ం�. RR/CC �ర� �ం�న 
స�� � 94% మం� స��  �ప�స� ంద�� �త�ం తటస� �� ���ల ఓ�ంగ్ 
అ�భ���  క�� ఉ�� ర� ����  �� అ�భవం� ఓట� సంతృ��� �� 
ఎ��దల� ��ం�. 

��న్ 1 – ఓటర్ అవ�హన మ�� అ�ట్ �చ్  �� న్ 
�� ఓ�ంగ్ హ�� �, ఓ�ంగ్ ఎం�క�, VCA, VSAP ఓ�ంగ్ అ�భవం మ�� 
�� �త� క �ప� �ద�  మ�� ��క �ప��ల ��� �� � ఓ�ంగ్ వన�ల� ఎ� 
��ప� త �ం�ల� �� ��ం� న��త మ�� అర�త క��న �న్-��స�ర్ � ఓటర �� 
RR/CC అవ�హన క�� ంచడం మ�� అవ�హన �ంచడం �న����ం�. VSAP 
మ�� VCA అమ� �యడం మ�� �� క�ం�నప� � �ం�, RR/CC �ం� 
అంత� �� ��యన్ ల �ల� ఓటర్ ల� �మగ� ం ��న �� �ద�- �� � 
బ��� మ�� బ�ళ �ంస� ృ�క ఓట� ���  �ప��ల� అమ� ��ం�. ఈ 
�ప��� ��ధ ర�ల ఎ��గడ� మ�� �� �ల� ఉప��ం��, ఇ� 
ఓటర్ ల� డజ�� �� �ష��  �లక�న సం��ల� అం�ం�ం� మ�� � 
�బ్ �ట్ మ�� �ల్-�� �ట్ �న్ � బ�రంగం� అం���� ఉన�  స��రం 
మ�� వన�ల� ఓటర్ ల� మ��ం�ం�. ��� ట్ � లభ� మ��  �� ఆ��త 
అ�� త�మ ����, అ��చ్ �, మ�� క�� ��షన్ ల  �� ట్ ��ల� ఉప��ం� 
�ప��ల� అ�వృ�� �యడం మ�� అమ� �య���  RR/CC �న����ం�. 

అదనం�, RR/CC ��, ���, ��ంట్ మ�� ��టల్ �� స్ అ�ట్ �ట్ ల� అ��త 
��� అవ��ల� �ంద���  �� �క మ�� బ��� �� స్ ��� 
�ట్ వర్�  ల� తన సంబం�ల� ����ం��వడం మ�� �ప�జనం 
�ంద���  �న���� �. ఈ అవ���� , ఇంట�� � � �ర� �ంచడం, ��� �ండ్ 
��ల్� , ��స్ ���ంగ్ �, మ�� ఎ�� కల �ప��యల ��ం� ����వ��� ��ధ 
�ప�-�ఖ �ర� క��ల� ���� ఆ�� �ంచడ ం� స� ��� ��త� 
ప��తం ��ం� ఉం��.  �� �క ���� ఈ �మగ� త� ��� ఎ�� కల 
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ఘటన�,  � �ష��న గ�� ���, ఓట� �����షన్ అవ���, ఓ�ంగ్ ఎం�క� 
మ�� మ�ం� �శ� స�య�న స�����  ఉత� �� ��, �పజల� అం��� �.  

త�ప� ఇం�, క�� �� ఆ��త సంస��, �ం� �గ�� ��, సల� క���, 
��� ����, ��� ల్� , క�� �� ���� మ�� ��వ�� �ల� స� 
అ�� ��� ప��తం ��ం� RR/CC �ర ���క �గ�� �ల� సహ����  
�న����ం�. ఈ �గ�� �� ల �� �, �ంద�� ఓ�ంగ్ అవ��ల� ఎ� 
స�� ��గం ���వ�� , �ర �మగ� త మ�� ఓట� �గ�� �� ��  ఎ� 
��త� �ం�ల� ��� � ��స�త�న బ�ళ సంస� ృ� క�� ����  అవ�హన 
క�� ంచ��� మ�� �ంచ��� RR/CC సహ�రం అం���ం� మ�� అ�క 
�ష��  అ�ట్ �చ్ ���యల్ � అం���ం�. 

1-A ��� మ�� అ�ట్ �చ్ బ��ట్ 
21-22 ఆ� �క సంవత� ��� RR/CC ��� మ�� అ�ట్ �చ్ బ��ట్ $6,300,000. �ం� 
�క�  ఆ� �క సంవత� రం ��-�న్ వర� న���ం�. �బ��, ఈ బ��ట్ � �న్ 7, 
2022 న ��ష��� ప�ం� జ�� �పత� � ��థ�క ఎల�న్ మ�� నవంబర్ 3, 2020 
��రణ ఎ�� కల �సం �ద�  మ�� �ప���� సంబం�ం�న ���  �ంద�� 
ఖ�� � ఉ�� �. �ం� ఓట�� మ�� ����ల� �� చట�పర�న ఓ�ంగ్ 
హ�� �, ఓ�ంగ్ ఎం�క� మ�� ఎ�� కల వన�ల ��ం� అవ�హన 
క�� ంచ��� �ద� ఎ��న, బ��� మ�� బ�ళ �ంస� ృ�క ఓట� అవ�హ� 
�ప����  అమ� �య��� ఈ బ��ట్ ఉప��ంచబ��ం�. 

��ల్ 1: ఆ� �క సంవత� ���  ఖ��  �ట�డం ��క 

 ��� అ�ట్ �చ్ 

ఆ��క 
సంవత� రం 

బ��ట్ ఖ��  వ� �� సం బ��ట్ ఖ��  వ� �� సం 

FY 17-18 $850,000 $488,656 $3,61,344 $25,000 $29,773 $(4,773) 

FY 18-19 $15,00,000 $5,87,216 $9,12,784 $25,000 $62,216 $(37,216) 

FY 19-20 $74,67,000 $3,60,269 $71,06,731 $25,000 $1,001 $23,999 

FY 20-21 $7,25,000 $2,90,338 $4,34,662 $1,63,76,000 $1,28,04,721 $35,71,279 

FY 21-22 $17,00,000 $9,70,101 $7,29,899 $46,00,000 - $46,00,000 

FY 22-23 $7,00,000 - $7,00,000 $20,00,000 - $20,00,000 
 
  



ఎల�న్ అ�� ����షన్  ��న్ | 7 
 

1-B ��� అ�ట్ �చ్ 
�ం��� ��ధ� భ�త�న �పజల� సమర�వంతం� ���వడం మ�� 
క�� ��ట్ �య��� అ�� త�మ ���ల� ��� �ంచడం� ఇంత� �ం� ఓటర్ 
అవ�హన �ప���, ప��క్ ఓటర్ స�� �, మ�� �శ�� ప�ం� ���ం�న �� 
��� � వం� ��ధ �� వన�ల� RR/CC ������ం�. ఆన్ �న్ మ�� � 
�ల్ �� �ట్ �న్ �� � ��� లభ� మ��  �శ� స�య�న వన�ల� ��� 
మ��ంచడం���� �� ఓ�ంగ్ ఎం�క� మ�� హ�� ల ��ం� �పజల� ఎ� 
అవ�హన క�� ం�ల�� అ�� త�మం� ��� �ంచ��� RR/CC �� ఆ��త 
�����  ఉప��ంచడం �న����ం�.  

��� �ప��� బ��� మ�� బ�ళ �ంస� ృ�కం� ఉం��. �ం� 
�క�  ��న�  సం�ల� ���వ���, RR/CC �ద� ��య ��కల� ��� �న�  
 �� �క అ�ట్ �ట్ ల�  �� ప����ం�. ఈ సమ�గ ��నం ఓట�� ��రణం� 
�ర�� మ�� స�����  ����ం� ఏ పద��� అ�� RR/CC సం����  
తప� �ం� అం�� ���ం�. 

్ర�డ్ �స్� ���  

ప��క్ స�� స్ అ�న్�  �ంట్ ల� ��ం�ంచ���, స���త� క ఇంట�� � ల� 
�ర� �ంచ��� మ�� ��డ్ ఎం�జ్ �ంట్ ల� ఏ�� � �య��� ���జన్ 
మ�� ����� ��ధ ఇం� �ష్ మ�� ఆం� �తర ��డ్ �స్� �ట్ వర్�  � మ�� 
 ��షన్ ల� RR/CC ప� ���ం�. ప��క్ స�� స్ అ�న్�  �ంట్ �, ఇతర RR/CC అ�ట్ �చ్ 
�పయ�� ల� ��, ��� ఎ�� క�, �����షన్ స��రం, �� ��� స్ 
మ�� ఓ�ంగ్ ఎం�కల� � �ష��న సం��� ఉం��. ఈ �పయ�� � ��� 
ఇం� �ష్ మ�� ఆం� �తర ��� � ��జన�� �వల� అం��� �.��ప� 
�గ�� �ల� ఇ� ఉ�� �, �� ��� ��త� ప��తం ��: 

 

• ABC 

• CBS 

• KTLA 

• FOX 

• NBC 

• Telemundo 

• Univision 

• iHeart Media 

• POWER 106 

• Entercom 

• Entravision 

• Liberman 
Broadcasting 

• KNX 

• KPCC 

• NPR 

• K-ABC 

• KFI 

• KJLH 
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్ర�ంట్ ���  

RR/CC �ర �మగ� త� �ంచ���, �� తమ ఓ�� ఎ� ��స�ర్ ���వ�� , �� 
ఓ�ంగ్ హ�� � మ�� ఎం�కల� స��ంచడం, ఎ�� కల వన�ల� 
���ంచడం� అవ�హన క�� ంచడం మ�� �ంద�� ఓ�ం�� ���న���  
��త� �ం�ం��  �� �క మ�� ��నల్ ��ంట్ ���� క�� ప����ం�. 
ఇం�� ���ప��క�, �� గ�న్ � మ�� ��� �ఖ� ఉ�� �. ��థ�కం� 
ఇం� �ష్ ��ం� �� �ష ��� � �� చ�� ��ల����, ���కం� �రం� 
ఉన�  మ�� త�� వ� �వలం�ం� క�� ��ల� ���వ��� ��ంట్ ��� 
ఒక �శ� స�య�న �ధ� మం� ప����ం�. ��ప� �గ�� ���  ఇ� ఉ�� �, 
�� ��� ��త� ప��తం ��: 

• Los Angeles Times 

• LA Daily News 

• Daily Breeze 

• Pasadena Star News 

• Long Beach Press-Telegram 

• Whittier Daily News 

• San Gabriel Valley Tribune 

• LA Sentinel 

• La Opinion 

• World Journal 

• The Korea Times 

��టల్ ��� 

RR/CC ��ధ బ��� �� ట్ �రమ్ �, �బ్ �ట్ � మ�� ����ంగ్ �వల� �� �క్ 
మ�� ��� �పకటనల� అం�ంచ��� ��టల్ �� ట్ �రమ్ ల� �ప��తం 
�యడం �న����ం�, ఓట�� �� �ర �� �� �����  �� �ట ��� 
�రడం� స�యం ���ం�. స��ర ��మయం మ�� ఆన్ �న్ వన�� �� 
స�����  ��� స్ ���వ��� �� ��ల్ �� ��టల్ ప�కరం� ��� 
ఎ�� వ� ఆ�రపడటం వల� సమర�వంత�న ��� మ�� అ�ట్ �చ్  �� న్ � 
��టల్ ��� ఒక �లక�న ����  ����ం�.  

�షల్ ���  

ఓ�� ఎ� ��స�ర్ ����� మ�� ఓట�� ���న���  ��త� �ంచడం� �ం� 
��ల� �మగ� ం �వ��� RR/CC �షల్ ���  �� ట్ ��ల� 
����ం��వ���  �న����ం�. త�� వ ఖ�� � సం��ల� �� �ష� 
ఆ��న్�  ల� ల�� ం� ���వ��� మ�� �లక�న ఓ�ంగ్ మ�� ఎ�� కల 
స�����  �� �� �య��� �షల్ ��� అ�� త��న �����  ఒక�� ఉం�. 
అదనం�, �షల్ ��� ��ధ  �� ట్ ��ల� �ర్ � �ర్ �మగ� త �ర� �ప�� క 
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అవ���� , అ��ధం� �పశ� �, ఆం�ళనల� ప�ష� �ంచడం, �� అబ�� � �� 
త�� � స�����  �ల�ంచడం �� � RR/CC ఓటర �� �మగ� ం �వ��� �� 
అ�మ���ం�. 

ఇక� డ �� RR/CC� �క్ �యవ�� , �� �వ��  �� సబ్ ��� బ్ �యవ�� : 

• Facebook: facebook.com/LACountyRRCC 

• Instagram: @lacountyrrcc 

• YouTube: lacountyrrcc 

• Twitter: @LACountyRRCC 
 

ఇ��ల్ ��� �ంగ్  

గ���, ఓ�ంగ్ అవ��� మ�� �� ఓ�ంగ్ అ�భ���  �లభతరం మ�� 
మ�ంత �కర� వంతం �య��� లభ� మ��  ఆన్ �న్ �ల్�  � �� ఏ�ధం� 
��� స్ ���వ��  అ� ��� ఓటర్ ల� స�లం� మ�� �శ� స�య�న 
సం��ల� పంప��� ఓటర్ ��స�ర్ ���స్ � సంబం�ం�న ఇ��ల్ 
����ల �స�ృత ���� RR/CC ఈ �ప�జనం �ర� ఉప��ంచడం 
�న����ం�.  

ఇం� ��పల  

��ల� సం����  అం�ం� ��ధ ఇం� ��పల అవ��ల� అంచ� 
�యడంమ�� ����వ���  RR/CC �న����ం�. గతం�, బస్ �ల�ర్ � 
మ�� ��ల� �ల్ �ర్ � ల� స� �ం�ప�య �ల్ �ర్ � ర�� �పకటన� 
ఉప��ంచబ�� � మ�� ఎ�� కల� �లక స��రం �ం��� ��న�  మ�� 
���కం� ఒంట�� ఉన�  సం�ల� ���ంద� ��� �ంచ��� ఇ� 
అ�� �ంచబడడం �న���� ఉం�ం�. 

�డ్ �డ్/ర�� కం���  

ఓ� �ం��ల� ర�� �వల� అం�ం�ల� ఉ��శ� ం�, ఓట� �����షన్ మ�� 
స�����  ��త� �ంచ��� �డ్ �ర్ కం���, �����టన్ ��న్�  �� �షన్ 
అ���, �ం� ప��క్ వర్� �  ��ర్� �ంట్ మ�� �ం� అంత� ఉన�  ఇతర ర�� 
సంస�ల� RR/CC సహ����  �న����ం�.  

్రప�వం ��ం��� మ�� నమ� క�న ��ంజర్ �  

RR/CC మ�� �� �గ�� �ల �� � అ�వృ�� ��న �లక�న ���ంగ్ � 
అవ�హన క�� ంచ��� మ�� �స��ంచ��� � క�� ����  �ప�వం 

https://facebook.com/LACountyRRCC
https://www.instagram.com/lacountyrrcc/
https://www.youtube.com/channel/UCx2Y8ypc1xHxAsBrWtyxMdQ
https://twitter.com/LACountyRRCC
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��ం��� మ�� నమ� క�న ��ంజర్ ల� ప��య���  RR/CC 
�న����ం�.    

��క్ � ���ంగ్  

�ం� �� ప� ఎ�� కల�, ��స�ర్ ���న�  ఓటర �� RR/CC �ం� ��క్ � ���ంగ్ ల� 
అం���ం�. ఓట�� ����� స�యం �య���, RR/CC ��ల్ �� �ట్ �� � 
ఓ�� స�పం�� �� �ట్ ��ప్ �క్�  �� �ల� అం���ం�. �� స�ర్ ���న�  
�ప� ఓట�� �� ����� స�పం�� ఓ� �ంటర �� ��� �ప�� క ఓ� 
�ంటర్ ���ంగ్ �� �యబ��ం�. RR/CC, న�� �� �ట్ మ�� ��ల్ 
�� �ట్ �� � ఓ�� అదనం�, ��� ఎ�� కల� ఓటర �� అవ�హన 
క�� ంచ��� మ�� ఎ�� కల స� యం� ఓ� �యడ�� మ�� ��ల్ ఓ�ంగ్ 
సమయ�లన�, ��� స్ ���� ఓ�ంగ్ ఎం�క�, స� యం� ఓ� �య��� 
ఓ� �ంటర � �క�  ��ష ��, మ�� RR/CC �క�  �ల్ �� �ట �న్ �� �బ్ �ట్ 
�� � ఓట�� �శ� స�య�న మ�� �ర�త�న ఎ�� కల స�����  
����� �ధం� ��క్ � ���ంగ్ ల� ఔ��చ్ (�� ��) �పం� ఉప��ంచడం 
�న����ం�. 

ఎల�న్ ��ల్ ఆ�రం�, ���ంగ్ � ఓటర � �ర� �స్�-��డ్ �టర్�  �రమ్ � 
క�� ఉండవ��  మ�� �� ఇం� �� ��ం� �� �ష� ఎ�� కల 
���యల్ ల� అభ� � �ంచ��� �� �� ��స ���� స�����  
న�క�ంచ��� ఇ� �� క�� ��ం�. 

1-C క�� �� �మగ� త 
�పజల� సమర�వంతం� ���వ��� మ�� VSAP ��ం� స��రం 
అం�ంచ���, RR/CC �ం� �పల ఉం� �గ�� మ�  ఏ��� �, ఇతర �ప�త�  
ఏ��� �, ��  క �ర్�  � మ�� CBOల� క�� ప��య���  �న����ం�. RR/CC 
�పజం�షన్ �,  �� ఫ్ ఈ�ంట్ ల� �ర� ���ం�, ���ంగ్ మ�� ���యల్ 
అం���ం�, మ�� �పజల� ఒక  ��ర�న సం�శం అం�ం�� ���ం�. ఈ 
�ర� క��ల� మద�� ఇవ� ���, VSAP మ�� VCA� క�� ��ల� అవ�హన 
క�� ంచ��� మ�� స��రం అం�ంచ��� RR/CC అ�క స���త� క 
 ��యర్ � మ�� �స�ర్ ల� ��ం�ం�ం�. ఈ సంస�ల� అం�ం� అ��  
���యల్�  �� VSAP ��ం�డ్  అ�నం�న, స��రం సంబం�త�న�, 
ఖ�� త�న� మ�� �శ� స�య�న �లం �ం� వ�� న��� �పజల� 
ధృ�క���ం�.  

�ం��� ప�ం� సహ�రం/�గ�� ��  

�పజల� ��వ �వడం మ�� అవ�హన క�� ంచడం �ర� �ప�త�  అ���� 
(ఎ�� �బ�న మ�� ఎ�� �బడ���), �ప�త�  సంస��, �ం� ����, 
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నగ��, ��జ�  �ంబ�� మ�� ఇతర క�� �� ����ల �ం� స��� 
�గ�� మ� ం అవసరం. ఈ సంస�� ఓ�ంగ్ ఎం�క� మ�� �లక ఎ�� కల 
స��రం� అవ�హన క�� ంచ��� మ�� అవ�హన �ంచ��� క�� 
ప���� �. 

ఇతర �ం� ��ర్� �ంట్ ల� సహ�రం RR/CC� �పజల� ���వడం, అ�� 
అవ�హన క�� ం� �మ�� � ��  �ం�ం���ం�. ��వ �ం� సంస�� ఇంత� 
�ం� RR/CC� �యప�� �, ఓట� అవ�హన మ�� అ�ట్ �చ్ �పయ�� ల� 
స�యప� ���  న��� ఇవ� బ�ం�: 

• మ�ం����  
• �చ్ � మ�� �ర� ర్ �  
• �పర్ �జర్ ల ���   
• �ఫ్ ఎ� ��� �వ్ ఆ�సర్  
• క�� � మర్ మ�� ���స్ 

అ�ర్�   
• �ం��� ప�ం� క�� ��షన్ �  

• ��� � మ�� ����షన్  
• ప��క్ ��బ�  
• ప��క్ �షల్ స�� స్ �  
• ప��క్ వర్�  �  
• ��జరర్ మ�� �� క్�  క�క �ర్  
• వర్�  �ర్�  ��ర్� �ంట్, వృ�� ప�  

మ�� క�� �� స�� స్ �  

 

క�� �� ఈ�ంట్ � 

CBO సంబం�� మ�� ��డ్ ��� �గ�� �� ల �� �, �ం��� ప�ం� 
ఈ�ంట్ ల� ఆ�థ� ం ఇవ� ��� మ�� సహ����తం �� అవ�శం, �త� ఓ�ంగ్ 
�డల్ � సంబం�ం� �పజల� చ�� ంచ��� RR/CC� ���న �����  
అం���ం�. RR/CC� అ�క సంస�� మ�� ఈ�ంట్ � ఆ���టర్ ల� 
అసం�� క�న �ర ���క సంబం���� �, అ�క ��ం���  ��ల్�  
�ర� �ంచడం మ�� �పజల� ఎ�� కల సంబం�త స�����  అం�ంచడ ం� 
గ���ం�. ��ల్ 2 ఈ సంవత� రం� RR/CC �జ�న మ�� 2022 �జ� 
�వ���  �� న్ ���న�  �ప�న ఈ�ంట్ ల ఎం�క� ��ట్ ���ం�. ఈ ఈ�ంట్ ల� 
అదనం�, RR/CC అ�క వందల ఇతర క�� �� ఈ�ంట్ ల� �జ�ం�. 

��ల్ 2.  �ప�న క�� �� ఈ�ంట్ � 

�� ఈ�ంట్ నగరం 

�్రబవ� 13, 2022 Bell 5K Resource Fair  Bell 

���  4, 2022 Care Harbor Resource Event Los Angeles  

���  5, 2022 Care Harbor Resource Event  Los Angeles  

���  11, 2022 Latina History Day  Los Angeles  
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���  15, 2022 Townhall Voter Registration  Dominguez Hills 

���  16, 2022 East LA Job and Resource Fair  Los Angeles  

���  16, 2022 Gabrielino HS College and Career 
Fair  

San Gabriel 

���  24, 2022 SOS Event Domingue Hills 

� 5-31, 2022 Pomona FairPlex Pomona 
 

1-D �బ్ �ట్ స��రం 

LAVOTE.GOV 

అ���క RR/CC �బ్ �ట్, LAVOTE.GOV �ం��పల అ��  ఓ�ంగ్ మ�� ఎ�� కల 
స����� ��థ�క వన� మ��  �� నం. ��� ఎ�� క�, ఓటర్ �����షన్ 
స��రం, ఓ�ంగ్ ఎం�క�, మ�� ఓ�ంగ్ అ�భ���  ���ప���వ��� 
ఆన్ �న్ వన�ల� �లక�న స��రం� �బ్ �ట్ �రంతరం అప్ �ట్ 
�యబ��ం�. 

1-E �� �యం 

Los Angeles �ం� �శం� అత� �క జ�� క��న  �� �క ఎ�� కల �� యప�� 
��త� ��ం�, ఇ� అత� ంత ��ధ� భ�త�న ��� ఒక�. �ంస� ృ�క మ�� 
��పర�న ��ధ� త �ం� �ర� �త ల����  ఒక�, ఇ� �తన� వంత�న మ�� 
శ� �వంత�న ఓటర �� అం���ం�. � �� ���� క�� ��ల �ర� బ�రంగ 
మ�� స�� �త �ప��య� మద�� ఇవ� ��� మ�� �ం�ం�ంచ���, RR/CC 
అ��ద కం�ంట్ మ�� బల�న �� ����  అం���ం�. �ం� �ప��తం 
ఇం� �ష్ � అదనం� ��వ ��� న�  �ష��  ఓటర్ ల� �� ����  అం���ం�: 

• అ�� �యన్ 

• ��స్ 

• కం��యన్/�మర్ 

• ���  

• ��యన్ 

• �� �ష్ 

• �గ�గ్/���� � 

• �యత� �స్ 

• �ం� 

• జప�స్ 

• �య్ 

• రష� న్ 

• �ం��* 

• బ�� స్* 

• �జ��* 

• ఇం���యన్* 
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• మం��యన్* • ���* 

*�న్ 7, 2022 ��ష��� ప� ��క్ � ��మ� ఎ�� కల �ం� ఈ �షల �ర� �వ� 
���పరచబడ��. VBM �� �ట్ ల ���ంగ్ మ�� �� �ట్ ��� ంగ్ 
ప�క�ల� ఈ �షల� ��ంచడం� స�. 

�డరల్ మ��  ��ట్ �� ఆవశ� కతల� ��ంచడం, ఓట�� అంద�� ��� �క�న, 
అం���� మ�� �రదర� క�న ఎ�� కల �వల� అం�ం�ల� తమ ల�� ��  
��ంచడం� తన సమ�గ �����  �న��ం�ం�� �ం� క��బ� ఉం�. 

ప��త�న ఇం� �ష్ ��ణ� ం(LEP) ఉన�  ఓటర�� ���ంచడం మ�� 
�వలం�ంచడం 

ఒక వ� � � ఓ�� ��స�ర్ ���న� �� �, ��� మ� �ష� అ�వ�ం�న ఎల�న్ 
���యల్ �ర� అభ� � �ంచవ�� . ఈ అభ� ర �న ��న ఓటర్ అ�వ�ం�న న�� 
�� �ట్ � మ�� �త�ం ఎల�న్ ���యల్ � �� ఎం��న�  �ష� 
ఆ���క్ � �ం���. ఓటర్ � అ�వ�ం�న ఎల�న్ ���యల్�  
అభ� � �ంచ��� �� ఓ� �ం�దం ��షన్ �, �� �� ఓటర్ �����షన్ ����, 
అ�వ�ం�న VBM అ���షన్ �, మ�� న�� �� �ట్ �క్ �ట్ ల ��ం� 
స��రం �ర� RR/CC� బ��� అ���న్�  �ట్ �న్ �� ఉం�. 

���డ్  ��ట్�  �న� స్, అ��కన్ క�� �� స�� , ఓట� �����షన్ దర���� 
మ�� క�� �� ���ల �ం� �� స�య అభ� ర �నల� స� �����క్ �� 
మ�� బ�ళ వన�ల �ం� �� స�య అభ� ర �నల� ఇం���ట్ �� సమ�గ 
ల��  �� వ� వస�� RR/CC అ�వృ�� ��ం�. ఈ �� �ం�, �� �యం అవస�ల 
ఆ�రం� ఓ� �ం�దం వద� బ�� �బ� ం�� ���న� త ఇవ� ��� ఒక ��ర్ � � 
జన�ట్ ���ం�. �ప��త �� ఆ�రం�, �ప� ఓ� �ం�దం వద� �� �ష్- ��� � 
ఎల�న్ వర� ర్ � ఉం��. 

ఓ� �ం్ర�ల ��ం� LEP క�� ��ల� అవ�హన క�� ంచడం మ�� 
క�� ��ట్ �యడం 

RR/CC �� ��� స��� సల� క�� (LAAC), 2017� ఏ�� � �యబ�ం�, ఇ� 
��� ఎ�� క� మ�� �� ఓ�ంగ్ ఆప�న్ ల ��ం� LEP క�� ��� అవ�హన 
క�� ంచడం� ఒక �ఖ� �న ��త� ����ం�. క�� �� ఈ�ంట్ ల� ���ంగ్ 
�యడం మ�� �� క�� ����  అ�వ�ం�న ���యల్�  పం�� �యడం 
�� � LAAC స�� � �యపడ��. ���  LAAC ఆర���షన్  ��  ఇ� ఉం��: 

• Asian Americans Advancing Justice 

• California Common Cause 

• Center for Asian Americans United for Self Empowerment (CAUSE) 
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• Korean American Coalition 

• League of Women Voters (LWV), Los Angeles 

• NALEO Educational Fund 

• National Iranian American Council 

• Pars Equality Center 

• South Asian Network (SAN) 

• United Cerebral Palsy of Los Angeles 

సమస� ల� సహ�రం అం�ం��వడం, �� �వల� �స��ంచడం మ�� 
���పరచడం మ�� LEP క�� ��ల� పరస� ర చర� � �న��ంచడం �ర� 
RR/CC �ప� ������� ఒక�� LAAC � స��శమ��ం�. క�� స���ల� ఎ� 
�జ� ���, ఎ� ��� �� మ��/�� ఎ� ��� వం� �ష�ల��ం� మ�ంత 
స�����  LAVOTE.GOV� ����వ�� . 

1-F ��� స��� స�ర్� 
�కల� తల� ఉం� వ� ��ల �ర� ఎ�� కల ��� ��� స���� ధృ�క�ంచ��� 
RR/CC �� �గ�కత� ప����ం�, మ�� అం���� ఉన�  ఓట్ �ం��ల� 
స��  �యడం, ���ట్ �యడం, సవ�ంచడం మ�� ����వడం� గణ�య�న 
చర� � ���ం�ం�.  

�కల� తత� ఉం� ఓటర �� స�పం� అం���� ఉం� ఓ� �ం��� ఉం�� 
���వడం �� � ఓటర �ంద�� అం���� ఉం�� ఓట్ �ం�ద న�� 
��ం�ంచబ�ం�. ఓ� �ం��ల మ�ం��, ఓ� �ం�దం వ� ప��య��� 
ప�గ�ం� ����� ఇతర �ప��ల� అదనం�, ��� స్ ���గల ��� ంగ్ 
అవశ� కతల� క�� ఉం��. RR/CC తన క�� �� ఓటర్ అ�ట్ �చ్ క�� (CVOC) 
మ�� తన ఓ�ంగ్ ��� స��� ఎ�� జ� క�� (VAAC) �� � క�� ��� 
�మగ� �ం�. ��� స��� మ�� ���న���  ���ప�� సృజ�త� క 
�� �ల� అమ� �యడం� RR/CC� �యప�ం�� 2006� �ం��� � VAAC 
ఏ�� � �యబ�ం�. ఎ�� కల �ం� మ�� ఎ�� కల త��త �ర� క��� 
�ం�ం��� RR/CC� �యపడటం� VACC ఒక �ఖ� �న ��త� ��ం�ం�.  

��న�  �కల� తల� ఉం� ఓటర్ ల� ఎ� సం��ం�ల� ��� ఎల�న్ వర� ర్ ల� 
అవ�హన క�� ంచ��� VAAC� �గ�� మ� ం �� �, RR/CC ఎల�న్ వర� ర్ �కల�  
అవ�హన ���ంగ్ ���� ��ం�ం�ం�. ఈ ��� ఎల�న్ వర� ర్ ల ��� 
క��� లం� �ర� బ�ం�, �కల� తల� ఉం� ఓటర్ ల� లభ� మ��  స�� స్ ల ��ం� 
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తమ స�� ల� ��య�య��� క�� �� ���� �� ��� 
ఉప��ం��వ�� . 
 

��� ���� అడ� �� ఆర���షన్ ల� సహ�రం ఏర� ���వడం 

2006�  �� �ంచబ�న RR/CC �క�  ఓ�ంగ్ ��� ���� అ�� జ� క�� (VAAC), 
ఓటర �� ��ప� త� �ంచ��� ��ధ �ర� �క��, �ప��య�, �వ� మ�� 
�ధ�ల ��ం� ఓటర �� ��య�యడం� �ఖ� �న ��త ����ం�. VAAC 
స�� � క�� �� ఈ�ంట్ ల� ఆ�థ� ం ఇవ� డం �� �, �కల� త� ఉం� ఓటర �� 
అ�సం�నం �యడం� RR/CC� సహక�ంచడం మ�� �� క�� ����  
అ�వ�ంచబ�న ���యల్ ల� పం�� �యడం �� � స�యం ��� �. VAAC� 
��� � ���  సంస��: 

• ఎ��� ఫస్� 

• CA ��� ల్ ఆఫ్ �  �ౖ �ండ్ 

• CALIF ఇం��ం�ంట్ ��ంగ్ �ంటర్�  

• ����� �ట్�  ఆఫ్ California 

• ��నల్ �ంటర్�  

• ���డ్ ���బల్ ���  Los Angeles 

• USC �ంటర్ ఫర్ �����  స��స్ మ�� క�� �� ఇ�� �జన్ 

VAAC సహ�రం�, RR/CC ఓ�ంగ్ �ప��య �� ప�ం� అం���� ఉన�  ��ప� త 
మద�� ��ం� క�� ��� ��య�యడం �న����ం�. సమస� ల� 
సహక�ంచడం, ��ప� త �వల� ���పరచడం మ�� �కల� త� ఉం� ఓటర �� 
పరస� ర చర�  �న��ంచడం �ర� RR/CC ������� ఒక�� VAAC � 
స��శమ��ం�. క�� స���ల� ఎ� �జ� ���, ఎ� ��� �� 
మ��/�� ఎ� ��� వం� �ష�ల��ం� మ�ంత స�����  
LAVOTE.GOV� ����వ�� . 

��� స�ల్ స�� స్ � – ISB, RAVBM, VBM, మ�� BMD 

�ం� �క�  ISB, RAVBM, VBM, మ�� BMD� �కల� తల� ఉం� ఓటర్ ల� 
అదన� ��� స్ మ�� �క�� ��  అం�ం� ఉపకర��. ఈ �ధ�� అ��  VSAP 
ప��� రం �క�  �ప�న ���� ��ం�ంచబ�� � మ�� అమ� 
�యబ�� �. �ం��కత, ��ప� త మ�� భ�దత వం� అం�ల� ఓట��, ఎ�� కల 
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�బ� ం� సంఘం సంస��,  �� �క ఎ�� కల అ���� మ�� ���ల� �మగ� ం 
�� సహ�ర, �నవ-�ం��కృత ��న్ �ప��య� ఉప��ం� �ధ�� 
��ం�ంచబ�� � మ�� అమ� �యబ�� �. ఆ �ప��య� �గం� �ల్�  
�డకం� �లభ� ం మ�� ��ప� త� ��� �ంచ��� �స�ృత�న �జర్-ప��� 

�ర� �ంచబ�� �. ఈ �ధ�� 14 �ప�న ���ల� దృ��� ఉం��� 
��ం�ంచబ�� �. ఈ ���� ఏ�టం�:  

1. �రదర� కత 

2. ఓ�ంగ్ ఎం�కల� 
అం�ంచగల �మర�� ం 

3. �ప� త 

4. ��క� �లభ� ం మ�� 
��ప� త 

5. నమ� కం  

6. సమ�గత 

7. భ�దత 

8. వ� య-�ప�వ�లత 

9. ప��ణం �� �ల�నం� 
�ర� గల �మర�� ం 

10. అ��లత 

11. �టప్ �లభ� ం 

12. క�ష� ��� త్ ���గం 

13. క�ష� �����ంగ్ 

14. �లభం� ������ �� 
తర�ంచగల �మర�� ం

RR/CC �బ్ �ట్ � ఉన�  �బ్ ఆ��త అ���షన్ �� � ISB � ��ప� త �ందవ�� . ISB 
19 �షల� అం���� ఉం�, స�యక �ం��కత� ఉప��ం� ��ప� త� 
�ందవ��  మ�� �లభం� ఉప��ంచ��� మ�� అర�ం ���వ��� 
��ం�ంచబ�ం�. ISB �జ�� �� న�� �� �ట్ � �ర్�  �య��� 
మ�� ��ల్ ప�కరం� ���ంచబ� �� �న్ �డ్ �యగల �ల్ �స్ � 
��ం�ంచ��� అ�మ���ం�. �ల్ �స్ ఓ� �ం�దం వద� ఓ�ంగ్ అ�భ���  
�గవంతం ���ం�, మ�� ఓట� తమ న�� �� �ట్ ఎం�కల� BMD� �గం� 
బ�� �య���, తమ ఎం�కల� ధృ�క�ంచ��� �� సవ�ంచ��� మ�� 
�� �� �ట్ �ప��య� ��� �య��� అ�మ���ం�. 

అ��  BMD� అ�క ��� స��� �చర్ ల� అం��� �, త�� � �� �మ�� � �� 
తగ ���� తమ అ�భ���  కస��జ్ ���వ��� ఓటర్ ల� అ�మ��� �. �ల్ 
��ర్ � �� �కర్ ల� వ��  ఓటర్ ల� వస� క�� ంచ��� BMD� త�నంత  స�లం 
ఉం�ం�. ��� � �� �లబ� ఓటర్ ల �ర� టచ్ ��� న్ �స్  ��� స���� 
�యవ�� . టచ్  ��� న్ � ఉప��ంచ�� �� ఉప��ంచడం� ఇబ� ం� 
ఉం��� �ర�, �� �ట్ � ���, ఎం�క� ���వ��� బటన్ ల� ��న �� ౖ�ల్ 
(స� �� ) ��ర్ �  BMD� బ�ం�. ఓటర్ �లభం� �డ��� BMD ��� న్ �ంట్ ��, 
కలర్, మ�� �ం��స్� � �� స���� �యవ�� . �ప� BMD� �ల్� ఇన్ ఆ�� 
�డ్ �ట్ ఉం�ం�, ఇ� �� �ట్ �� �ష�� మ�� ఎం�కల� ��ం�� 
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ఓటర్ ల� అ�మ���ం�. ఓటర్ ఆ�� �గం మ�� ��� ం� స���� 
�యవ�� . అదనం�, 2022 ���, BMD 20 �ష��  ఆ�� మ�� టచ్ ��� న్ 
ఇంటర్ �స్ � �ం�ం�� అం���ం�. 

�ం� VBM �� �ట్ మ�� ఎన� లప్ � �లభం� ఉప��ం�� ��న్ 
�యబ�� �, RR/CC RAVBM� �� ఆఫర్ ���ం�. ఈ �ల్ �, ఓటర్ తమ �� �ట్ � 
��� న్-�డ�ల్ ��� ట్ � ��ంచ��� RR/CC �బ్ �ట్ � ఉం� �బ్ ఆ��త 
అ���షన్ � �క� స్ ���వ�� . ఓటర్ � తమ ఎం�క� చదవ��� మ�� �ర్�  
�య��� అ���వ్ ��� ల��/ప�క�ల� ఉప��ంచవ�� . ఓటర్ త��త 
��� �� �� �ట్ � ��ంట్ ��, ��� RR/CC� ��ల్ ��� �� ఓ� �ం�దం 
�� �� �ట్ ��ప్ �క్�  � ��� ��ప్ ���.  

వ� � �గత మ�� VBM ఆప�న్ � స� తం�త, రహస� ం� మ�� �ర�త�న ఓ�ంగ్ 
అ�భ���  అం��� �. 

��న్ 2 –ఓ� �ం్ర�� మ�� �� �ట్ ్ర�ప్ �క్�  
��షన్ � 
�ం� అ��ల�న, �ర�త�న మ�� �లభం� ��ప� త �యగల ఓ� 
�ం��� మ�� ��ప్ �క్�  ల� �ం� అంత� ఏ�� � �యడం VCA� అవసరం. 
ఇ� ��షన్ ల ఎం�క, ఈ ��షన్ ల �ర� ��ల సంఖ�  మ�� ప��� గంటల 
క�స �ప��ల� �ట్ ���ం�. Los Angeles �ం� ఓటర � �ర� ఉత�మ  �� �ల� 
���ంచ��� �ం� �స�ృత�న ప��ధన మ�� �� �షణల� �ర� ���ం� మ�� 
ఓటర ��  �� �ల స�����  అం���� ఉంచ��� సమ�గ �ప����  
��రం���ం�. �ప� ఎ�� కల� �ం� LAVOTE.GOV� ఓ� �ం�దం మ�� ��ప్ 
�క్�   �� �� అం���� ఉంచబడ��. ��షన్ స��రం ��ధ ��లర� 
�� � ఓటర �� ��య�యబ��ం�. 

2-A ఓ� �ం్ర�� 

ఓ� �ం్రదం  ��స్ �ంట్ 

అత� ంత అ��ల�న ఓ� �ం�దం  �� �ల� �ర ��ంచ��� �నవ �పవర �న�, 
న��ల� అంచ� ���  ��ష� మ��  �� �క అవస�ల�  �� �క ����క మ�� 
���క ఆ� �క ప����ల� ఏ�కృతం �� బల�న, �� ఆ��త �ప��య అవసరం. 
క�స VCA �ప����  �ం� తన క�� ��ల �ర� ఆదర�  ఓ� �ం�దం �ప��ల� 
���ంచ��� RR/CC ఒక సమ�గ�న �� ���  ������ం�. 

ఆదర� వంత�న ఓ� �ం�దం  �� ���  ��� �ం�ట�� � RR/CC ��వ 14 

�ప��ల� ప�గణన�� ���ం�ం�: 
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1. ���కం� ��క � (ఐ���డ్)క�� ��� 

2. అ�� �య క�� ��� 

3. ప��త�న ఇం� �ష్ ��� � మ�� �� ���� క�� ��� 

4. �హన �జ�న� త త�� వ� ఉం� క�� ��� 

5. ఓటర్ �����యల్ ���షన్ �ం��� 

6. ఎం�� ��ంట్ �ం��ల� దగ �ర��  

7. �కల� తల� ఉం� ఓట�� 

8. ��స�ర్ ���� అర�త క��న ఓట�� 

9. త�� వ VBM ���గం 

10. అ�క �పవృ�� ఉం� ��స�ర్ � ఓట�� 

11. వర ��న ఓట�� 

12. ర�� ��� స్ 

13. ���క్ ర�� మ�� �� �టన్ � 

14. ప��క్ � ��� స్ ���గల ��� ంగ్ 

Los Angeles �ం��ర� ���� అ�స్ �ంట్ 

�న్ 7, 2022 �� ��ష��� ప�ం� జ�� ��క్ � ��మ� ఎ�� కల� 10 ��ల �ం� 
VCA ���� 114 ఓ� �ం��� �ర���  ఉం�, అ��, RR/CC ల�� ం 120. 
అదనం�, ఎ�� కల ���స�, ����ల �ం�, VCA �ం�� క�సం 568 ఓ� 
�ం��ల� ��రం�ం��� న అవసరం ఉం�, అ��, RR/CC ల�� ం 640. 

ఓ� �ం��ల� ఖ�� �య��� మ�� ధృ�క�ంచ���, ��� స���, త�న 
పవర్ మ�� �ట్ వర్�  క�� ���� ధృ�క�ంచ��� �ప� సం�వ�  �ట్ � సమ�గ 
స�� � �ర� ���ం�. స�� ల� � � � ��న త��త, �� �ష� ���, సమ��, 
మ�� �ప� ఓ� �ం�దం �పల �మ్ అ�న్ �ంట్ ల� ��� న�  సంతకం ��న 
���� ���గ ఒప� ందం �� � ఖ�� �యడం �� � RR/CC �ం�� 
���ం�. 

ఓ� �ం్ర�� ప��� సమ�� 

ఓ� �ం��� ఎ�� కల ��� అదనం� 10 ��ల �ం� �రవబడ��, ఓట�� 
�ం� ��ం���  ఏ�� ఓ� �ం�దం �ప�శం� �� �ట్ �య��� 
అ�మ�ంచబడ��. ఓ� �ం��� ఓ�ంగ్ ��యడ్ �ద� 10 ����  క�సం 9 
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గంటల�� మ�� ఎ�� కల ��న ఉదయం 7.00 గంటల �ం� ��� 8.00 గంటల 
వర� ��� ఉం��. 

2-B �� �ట్ ్ర�ప్ �క్�  � 

���ణ ��ం���  �వ�ం�, తర�� �ప�ణం ��, మ�� �ం� స�హ��ల� 
��పల ప��� ఓటర్ ల� ��� స���� �ం�ం�� �� �ట్ ��ప్ �క్�  ల 
�ప��� �లక�న�. VCA �ప�రం�, �� �ట్ ��ప్ �క్�  �  ��ర�న �ప� ర�� 
��� ల� �ధ� �నంత దగ �ర��  �ర�తం�, ��� స్ ����� మ�� �క్ 
�యబ� ఉం��. �� �ట్ ��ప్ ��� ల� ఎ�� కల ��� స� మ�� ��� 29 
��ల �ం� ��రణ ప�గంట��  ��� ఉం��. అదనం�, క�సం ఒక �� �ట్ 
��ప్ �క్�  ��� ఉం��, ఇ� ��� స్ �����, �ర�తం�, మ�� ��� లర్ 
ప�గంటల� స�, �ప��� క�సం 12 గంటల�� లభ� ం ���. 

VCA �ప��� మ�� �����క్ ������ షన్ ఆ�రం� �� �ట్ ��ప్ �క్�  
��షన్ ల �ర� ��ర�� ��� �ంచబడ��. VCA �ప�రం�, �న్ 7, 2022 �� 
��ష��� ప�ం� జ�� ��క్ � ��మ� ఎల�న్ ల �ర� క�సం 379 �� �ట్ ��ప్ �క్�  � 
���. RR/CC �ప��తం �ం��� ప�ం� 24 గంటల�� ప��� 380 �� �ట్ ��ప్ 
�క్�  ల� ఇన్  �� ల్ ��ం�. ఇంత� �ం� �ం��� ప�ం� ఎ�� కల� అ��ణం�, 
�న్ 7, 2022 ��ష��� ప� ��క్ � ��మ� ఎల�న్ � �ం�, �త�ం 400 �� �ట్ ��ప్ 
�క్�  ల �ర� అదనం� 20 �� �ట్ ��ప్ �క్�  � ఇన్  �� ల్ �యబడ��. ��ం�న 
�� �ట్ ��ప్ �క్�  ��షన్ � ��న్ 2-B� ��� న�  ఓ� �ం�దం �ప��య తర��� 
అ�స్ �యబడ��. ��� అదనం�, అ��  ఓ� �ం��� �� �� �ట్ ��ఫ్ ఆఫ్ 
��షన్ �� ప���� �. 

��న్ 3 – ఓ� �ం్రదం �అ�ట్, ఎ�� ప్ �ంట్ మ�� 
�బ� ం� 
3-A �బ� ం� ����క్�  మ�� బ��� �వ� 
�ం� అంత� �� ��ధ  �� ���  ��� �ం�� అవ�శం క�� ం�ం�� Los 
Angeles �ం� ఓ� �ం�దం �డల్ ��ం�ంచబ�ం�. �ం� �� ��� �� 
వ� �� ��: �న� , మధ� స�ం మ�� �ద�� ఉప��ం� ఓ� �ం��ల� 
������ం� (��ల్ 3 �డం�). �ప� ఓ� �ం�దం� �� మ�� ఓ�ంగ్ 
వ� వ�� ���న ��ల� ఆ�రప� 5 �ం� 27 మం� ఎల�న్ వర� ర్ � ఉం��. 
ఓ� �ం�దం ���ంక్ � (ఓ�ంగ్ ����క్ �) �� పక� న �� ఆవశ� కత�న �ర� ��� 
ఎ��� (8) ��ంగ� ల్ �� కర్ ల� ���ంచవ�� . 
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��ల్ 3. ఓ� �ం్రదం �� ప���� 

ఓ� �ం్రదం �� అవసర�న �� � ర్ ��� మద�� ఇ��  BMD� 

�న� � 1,775 – 3,274 15 - 20 

మధ� స�� 3,275 – 4,499 25-30 

�ద�� >4,500 35-45 
 

ఓ� �ం�దం వద� RR/CC ���ం�న ఎల�న్ వర� ర్ ��త� ��వ ��� న� బ�� �: 

• �డ్ – ఓ� �ం�దం �రవడం మ�� �యడం, �పశ� �/సం��ల� 
ప�ష� �ంచడం, �ప��� �క్ ఇన్ �ం��� (CIC)� �� �ట్ ల� ��వ� 
�యడం� స� అ��  �ర� క��ల� పర� ���� �. 

• అ���ంట్ �డ్ – అ��  �డ్ ��ల� �యం అం��� �, �డ్ ��� జ�న�� � 
�డ్ ��త� ���� �.    

• �న్ ��టర్ – ఓటర్ ల� పలక��� �, ��రణ �పశ� ల� స��నం ఇ�� �, 
మ�� ��� త�న  ��షన్ వద�� పం���. (ఉ�హరణ�, �క్ ఇన్  క �ర్� , VBM 
 క �ర్�  �ద�న��).  ISB �ప��య� ఓటర్ ల� �యం �యడం మ�� ��� 
��క్ � �యడం, అ�� BMD� ఎ� ఉప��ం�ల� ��� �చన� 
అం�ంచడం �� � �న్ త�న��� �ర� �ం�� ��� �. �డ�న �న్ � 
�� �� ఉం� సమ�� ఎ�� వ ఉన�  సంద�� ల�స�పం�� ఓ� 
�ం��ల ��� ��న �� ండ్ అ�ట్ ఓటర్ ల� ఒక ఎం�క� �ంట� లభ� ం 
అ��ం�. 

•  �� ప్  ��షన్  క �ర్�  – ��డ్-19 �ర�దర� �ల� ఓటర్ ల� �చన� ��� �, 
ఓటర్ �ం����� �ప��ంచ��� �ం� అ��  �ర�దర� �� ��ం�న��� 
��� �. 

• �క్-ఇన్- క �ర్�  – ఓటర్ ల� �క్ ఇన్ ��� �, ��� అవసర�న �� �ట్ � 
అం��� � మ�� ఓ�ంగ్ ��ం��� �డ్ ��� �.  

• ఓ�ంగ్ ్ర�ంతం ��టర్ – ఓటర్ ల� లభ� మ��న�  BMDల� ��క్ � 
��� �, ��థ�క BMD సం���/సమస� ల� �ట�ల్ �ట్ ��� �, 
అవసర�న�ధం� �న్ ��టర్ � �యం అం��� �. 

• �ల్� స�ర్� ��� �యన్ – ఓటర్ �ం�దం వద� ఎ�� ప్ �ంట్ సమస� ల� 
�ట�ల్ �ట్ ��� � (ఉ�.BMD�, ఈ�ల్ �క్ �, �ట��, �ద�న�.). 
ఎల�న్ ప�క�� అ�� ం� �ర� ��న్ ఆఫ్ కస��� మ�� �� ఉం� 
సమ��, �� �ట్ ఇ�� ంట�, మ�� ఘటనల� RR/CC �స�మ్  ��  న�� 
�య��� �యపడ��.  
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• ్ర��జనల్/VBM  క �ర్�  – ���జనల్ �� ����కత మ�� CVR ఓటర్ ల� 
�యపడ��, ఓటర్ ల �ం� VBM ఎన� లప్ ల� అం��ం��, మ�� 
“�� ఓ� ���”  ��క� ర్ ల� �� ��� �(�చ��  �� నం). 

3-B ఓ� �ం్రదం �యం 

�ం��� �ప� ఓ� �ం��� BMD� ఉం��, ఇ� ���� ��� స్ ���గల 
ఓ�ంగ్ ప�క��, ఇ� ఓటర్ � అంద� తమ �� �ట్ � స� తం�తం� మ�� 
రహస� ం� �ర్�  ��ం�� అ�మ��� �. అదనం�, �కల� త ఉన�  ఓటర్ ల� 
ఓ�ంగ్ �ప��య�� �ప� దశ�� �యప�ం�� ఎల�న్ వర� ర్ � అంద� �� 
��ణ �ం���. ��� �కల� త ఉం� ఓటర్ ల� ఎం� �ప�జ���  ����  
BMD� లభ� మ��  �చర్ ల� దృ�� ��ం� ��ణ ఇం�� �ర� బ�ం�. అ��  ఓ� 
�ం����అం���� ఉం� అదన� ��� స��� ప�క���  ��� ��ంగ్ 
 ��స్ �(�తద�ం), ��� చర్ �డ్ �, �న్ ��ప్� , 20/20 ��� � మ�� కర్�  �డ్ 
ఓ�ంగ్ స�� �� ఉం��. 

ఓట్ �ం��� �డ్ �క్ ఓ�ంగ్ � �� అం��� �. ఈ �వ ఇబ� ం� క�� ఉన�  �� 
ఓ� �ం�దం�� �ప��ంచ�� ఓటర � �సం ఉ���ంచబ�ం�. �డ్ �క్ ఓ�ంగ్ అ�� 
ఓ� �ం�దం ��పల �� �త �ప�శం� స� ష�ం� �స్� �యబ�న ���న్ నంబర్ � 
�ల్ �యడం �� � మ�� ఎ�� కల �ర� కర � ఓట� �హనం వద�� ఓ�ంగ్ 
���యల్ � ����ళ��, త�� � ఓట�, తమ �� �ట్ � స� తం�తం� మ�� 
���ట్ � �ర్�  ��ం�� �� క�� ��ం�. ISB �� �పర్ �� �ట్ � ఉప��ం� 
�� �� �ట్ � ���ంచడం అ�� ఓటర �� సంబం�ం�న ఎం�క�. 

 3-C ఓ� �ం్రదం �అ�ట్ 

��న్ 3-A� ��� న� ���, ��ధ ఓ� �ం�దం ��� ఉం��. అ��, �మ్ 
�అ�ట్ మ�� �ప� ఓ� �ం���� �ప�� క�న ��ధ �� ���షన్ ల� ఆ�రప�, 
�ప� ఓ� �ం���� � BMDల ఖ�� త�న సంఖ�  �రవ�� . ఓట� రహస� ం� 
మ�� స� ంతం� �� �ట్  ����ం���ం�� అ�మ�ం� ��� BMD� 
ఉం�న��� ధృ�క�ంచ��� �ప� ఓ� �ం���� �అ�ట్ డ��గమ్ 
అం�ంచబ��ం�. �అ�ట్ � ��� ఓటర్ ల ��� ���� అవస�ల� 
ప�గ�ం� �ధం� మ�� �ప� ��షన్ �� ��న�  ఆ��� మ�� �మ్ 
��ల� అ��ణం� స���� ��� ఉం��. ఒక �న�  ఓ� �ం�దం �అ�ట్ 
ఉ�హరణ� ��ం� ��తం ��వన ఇవ� బ�ం�. 
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ఓ� �ం�దం �అ�ట్ � ఉ�హరణ 

 

��న్ 4 – భ్రదత మ�� అ��� ప���ల�  �� న్ 
4-A భ్రద� ���� మ�� ్రప��� 

�ం��� ఓ� �ం��ల వద� �ర� �ం� ఓ�ంగ్ �త�ం �ూ�  ��ట్ ��ం�ం�న 
భ�ద� �ప���, RR/CC భ�ద� �ప��య�, ����� � ఎల�న్ ల �డ్, మ�� 
����� � ఓ�ంగ్ �స�మ్ ���గ�ప��య� అ�స��� �. ��� ఓ� �ం�దం 
వద� అ��  ప�క�� �ల్ ��, ��వ� ��న���, భ�దప��న��� మ�� ఈ 
�బంధనల� అ��ణం� ఉప��ం�న���, అ��  ప�క�� మ�� �� �ట్ 
�� ం�ంగ్ �ర� కస�� ��న్ ��� �ంట్ �యడం� స� ��� ప��తం ��ం� 
�ర� బడ��. ��� అదనం�, �ట్ ���న�� � ���జర్ ల �ప�రం� క�సం 
ఇద�� ఎల�న్ వర� ర్ � ఉం��. 

4-B ఓ� �ం్రదం స�ర్� 
ఓ� �ం����  ప�����, �ం��క మ�� �ంప�యన్�  స�ర్ � అం�ం���� 
స�, �బ� ం� అంద� �� ఓ�ంగ్ ఎ�� �� ంట్ ఆప�షన్, ఓ� �ం�దం �టప్ 
�యడం, ఓటర �� �యపడటం మ�� ����ంగ్, ��� త�న ప�క�ల� 
�ర�తం �యడం, మ�� అత� వసర ప������  ��ం��� న స�న �ప��యల� 
��స�ృత�న ���ంగ్ � �జర���. 
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అవసర�న�� � ఎ�� కల �బ� ం�� సం�ప�ంచ��� అ��  ఓ� �ం�దం �డ్�  
మ�� �ల్� స�ర్ � ��� �యన్ ల�(FST) �� ర్ � �న్ ఇ�� �. �న్ � అత� ంత  � �ష��న 
ప����ల �ర� ��ం�ం�న దృఢ�న�, �శ� స�య�న�, మ�� �స�వం� 
పగల�ట��� ప�క��. ఈ ప�క�� �డ్�  మ�� FST� �గం� క�� ��ట్ 
���వ���, RR/CC ఓ� �ం��� అ�� ం�� ఒ��� అప్ �ట్ � మ�� 
సం��ల� పంప��� అ�మ��� �. RR/CC ప�క�ల� ��ట్ � పవర్ ఆఫ్ 
�యడం, �న్ ల ��� గ�షన్ �ర� డం మ�� �న్ � ��� �� �ం��ం�� 
��� �క్ ��� ధృ�క�ంచ��� భ�ద� చర� � �� ���బ�� �. 

సమస� ల� ప�ష� �ంచడం� �లర్ � �యప�ం�� RR/CC� త�ణం �బ� ం� 
అం���� ఉం� ��ణ �ం�న �ల్ �ంటర్ ఉం�ం�. ఎల�న్ వర� ర్ �, 
�ం��క మ�� �ంప�యన్�  స�ర్ � అం�ం� �రంద�� అత� వసర �ప��యల� 
��ణ ఇవ� బ��ం� మ�� అత� వసర సమయం� ఓ� �ం�దం �ర� హణ 
మ�� ఓటర్ ల ����ంగ్ �ర� ���ంగ్ ��� వల్ ఇవ� బ��ం�.  

4-C �బర్ ��� �� 
�బర్ ��� �� మ�� ఎ�� కల� సమ�గత� ����వడం RR/CC �క�  

 �లక ���న� త�. RR/CC ఇన� �� షన్ �మ్ ఇండ��� �ప��ల� అ��ణం� 
గవ�� న్� , �స్� , మ�� �ంప�యన్� (GRC) ��మ్ వర్� , అ�� RR/CC ��� �� 
�వల్ � ���పరచ��� అదనం� అ�� త�మ ���ల� �� క�ం�ం�. RR/CC 
�ట్ వర్�  ��� ��� ��క��� ����� ం�, అ���స� ద �� �స��త 
ఘటనల� ���ల �ప�స� ం�ంచ��� �రంతర పర� ��ణ� అం���ం�. 
అదనం�, ఈ �ల్ �క్ � �ం�టల్ � �ర� �ంచబడ�� మ�� �టర�� �ట్ �స్� 
�యబడ��, ���ం��, చలనం� ఉన� �� �, మ�� ర��� ఉన� �� � 
ఎన్ ��ప�న్ � అమ� �యడం� �యప�ం�� క��న్ � ఎన్ ��ప్� �యబడ��, 
పం��బ� �� �ప� ఎ�� కల� �ర� బడ��. �వర�, అ���స� ద �� 
����శ�ర� క ఘటనల� ���లం� �ప�స� ం�ంచ��� �రంతర పర� ��ణ 
అం�ం�ం�� ఎ�� కల� �� �ష��న భ�ద� ఆప�షన్ �ం�దం (SOC) ఏ�� � 
�యబ�ం�. 

4-D ఆక�� క �� అగం�క ్రప��క 

ఓ� �ం�దం వద� ఏ�� అంత��ల� ప�ష� �ంచ��� RR/CC� ఒక దృఢ�న 
ఆక�� క �� ఆగం�క �ప��క ఉం�. ��రణం�, ఒ� ఓ� �ం���� గణ�యం� 
అంత�యం ఏర� �నట���, RR/CC �ంట� �ప్ అప్ ఓ� �ం����  �హ���ం�. 
ఈ �ప్-అప్ ఓ� �ం�దం� ఈ �ల్ �క్�  మ�� BMD� �టప్ �య��� 
అవసర�న �బ� ం� మ�� అ��  ప�క�� ఉం��. �ప్-అప్ ఓ� �ం��ల� 
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తర�ం�, �టప్ ��ట�� �, ఎల�న్ వర� ర్ � ఓటర్ ల� దగ �ర��  ఉం� ఓ� 
�ం��ల� ���క్ � ��� �.  

స��త�న�� � చ�� ��  అమ� �� సంస��, ��కట� ఆఫ్  ��ట్ ఆ��� �� 
RR/CC స��రం అం���ం�, ఓటర్ ల� స��రం అం�� �డ��� 
���అప్ �ట్ ల� �� అం���ం�. �పకృ� �ప�� �� ఇతర అంత�యం ఓ� 
�ం�దం �� �� �ట్ ��ప్ �క్�  �ధ� త� �ప��తం ��నట���, ఓటర �� 
�ప�� �� య �ప���� ��క్ � �య��� అదన� ����షన్ �, ��� మ�� 
�బ� ం� అం���� ఉం��.  

ఓ� �ం�దం వద� ఓ�ంగ్ ���� అ��  �ర� క��ల� ������, ఎల�న్ వర� ర్ � 
�ంట� ఆ ఓ� �ం���� � ఓ�ంగ్ ప�క�ల� �ర�తం ��� �, ����� � 
ఎ�� కల �పవర �� �య�వ� మ�� �� �ట్ త�� మ�� ���ంగ్ 
�ర�దర� �ల� అ��ణం� �త�ం ఓ�ంగ్ �మ��� ��� �� �. RR/CC ���స్ �ంట్ 
ఓ� �ం����  �రవ��� �పయ�� ��ం� మ�� ���  ��ం� �పజల� 
స�����  � స�ృతం� �� �� ���ం�. 

��న్ 5 – �ం�� �గడం 
Los Angeles �ం� ఎల����ట్ �రంతరం �రగడం మ�� మ�ంత ��ధ� భ�తం� 
�రడం �న���ం�. �� ప��� క�� ��� �� �రడం, �ం��కత� 
ఆ�రపడటం మ�� �క�� �� ���న� త ఇవ� డం �� �న���ం�. RR/CC ఒక 
���న, సరళ�న, మ�� �ప�స� ం�ం� �ధం� �న���ం�, �ం� ఓట��� 
అ�� త�మం� �వ� అం�ంచ��� అవసర�న �ధం� ఈ  �� న్ � స����� 

���ం�.  


	పరిచయం
	ఓటర్స్ ఛాయిస్ యాక్ట్
	LOS ANGELES కౌంటీలో VCA అమలు చేయడం

	సెక్షన్ 1 – ఓటర్ అవగాహన మరియు అవుట్రీచ్ ప్లాన్
	1-A మీడియా మరియు అవుట్రీచ్ బడ్జెట్
	1-B మీడియా అవుట్రీచ్
	1-C కమ్యూనిటీ నిమగ్నత
	1-D వెబ్సైట్ సమాచారం
	1-E భాషా సాయం
	1-F యాక్సెసబిలిటీ సపోర్ట్

	సెక్షన్ 2 –ఓటు కేంద్రాలు మరియు బ్యాలెట్ డ్రాప్ బాక్స్ లొకేషన్లు
	2-A ఓటు కేంద్రాలు
	2-B బ్యాలెట్ డ్రాప్ బాక్స్లు

	సెక్షన్ 3 – ఓటు కేంద్రం లేఅవుట్, ఎక్విప్మెంట్ మరియు సిబ్బంది
	3-A సిబ్బంది లాజిస్టిక్స్ మరియు బహుభాషా సేవలు
	3-B ఓటు కేంద్రం సాయం
	3-C ఓటు కేంద్రం లేఅవుట్

	సెక్షన్ 4 – భద్రత మరియు అనుకోని పరిణామాలకు ప్లాన్
	4-A భద్రతా విధానాలు మరియు ప్రమాణాలు
	4-B ఓటు కేంద్రం సపోర్ట్
	4-C సైబర్సెక్యూరిటీ
	4-D ఆకస్మిక లేదా అగంతుక ప్రణాళిక

	సెక్షన్ 5 – ముందుకు సాగడం

