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అవ�కనం
• ప�చ��

• ఓట� ఎం�క చటం
�
• LA �ం�� VCA అమ�
• ఓట� �ద� మ�� ఔ��చ్

• ఓ� �ం��� మ�� �� �ట్ ��ప్ �క్� ����
• ఓ� �ం�దం �అ�ట్, ప�క�� మ�� �బ� ం�
• భ�దత మ�� ఆక�� క �ప��క
• �ం�� �న�గ���
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ఓట� ఎం�క చట�ం (VCA)
ఎ�� వ �లభ� ం మ�� �క�� �� అం�ంచడం �� � ఓటర ��
� ం�న ఎం�కల� అం�ంచ���, �ం�ల� VCA ���
�స�
��మ్వర్� � అం���ం�.
VCA �డల్ �క� �ప�న అం��:
�
• అ��ల�న వ� �గత
ఉ��� ఓ�ంగ్
ఎం�క�
• ���న ఓట� �వ� మ�� ఓ�
�ం��ల వద� స�యం అం�ంచడం
� ం�న ��ల్ �� � ఓ� (VBM)
• �స�
�వ�
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ఓట� �ద� మ�� ఔ్ర�చ్
ఓ� �య��� ��న్ �యం�
•

LA �ం� "స�ండ్-�ండ్" ఓటర్
ఎ�� �షన్ మ�� ఔ��చ్ �ప����
అమ� �యడం �న����ం�

•

�ప�రం ఓటర �� �� �తృ�ష�
� �� �����
మ�� �� �ర�
����ం� ��ట్�రమ్ల� �మగ� ం
���ం�
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ఓట� �ద� మ�� ఔ్ర�చ్
�ప�ర సం�శం
•

•
•

ఓటర �� �� ఓ�ంగ్ హ�� �, ఓట� న��,
�ర�త�న ఓ�ంగ్ ఎం�క� మ��
�శ� స�య వన�ల� ఎక� డ �త�ల� ���
అవ�హన క�� ంచడం
��ధ అ��స� త మ�� ��� ���ల� బ��
��� అర �ం ���వడం మ�� ����
�ప�స� ం�ంచడం
18 �షల� �ం�న �లక�న జ�� �క�
�ంస� ృ�క ��వ�, �� ��ధ� ం మ��
�బంధనల� ��� తం� ఉం� సం��ల�
అ�వ�ంచడం
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ఓట� �ద� మ�� ఔ్ర�చ్
క�� ��షన్ పద�
� �
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

�ప�ర �ధ� ��
��ంట్ ���
��టల్ ���
�షల్ ���
ఇ��ల్ ��� �ంగ్
ఇం� ��పల
�డ్�ర్/ర�� కం���
�ప��తం ���� మ�� �శ� స�య
��ంజర్�
��క్ � ���ంగ్
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ఓట� �ద� మ�� ఔ్ర�చ్
క�� �� ఎం�జ్�ంట్ మ�� ���క �ష� �ం�న
���
•

LA �ం� మన క�� �� �గ�� �� �, సమ� �ం� క��� మ�� ���క �ప�త�
ఏ��� ల� �ప�రం �క� సమయ�లన� మ�� �� ��� అ��ణం� �ప�ర
� ంచ��� మ��
సం��ల� మ�� సృజ�త� క �మ��� �స�
�ప�ధ� �ంప�య��� �మగ� � మ�� పరప�� �న����ం�.

•

LA �ం� �ప�నం� ఆంగ �ం ��ం� �� �ష ���� ఓటర �� ఓట� �ద� మ��
అవ�హన అం���� ఉం�� ��ధ ���క �� ��� �ట్వర్� � మ��
అ�ట్�ట్ల� �గ�� �� క�� ప��యడం �న����ం�.

•

సం�� మ�� ఓటర �� అవ�హన క�� ం�ల� ���� �గ�� �లంద�� (19
�ష��) ��టల్ �ల్�ట్ అమ� �యడం �న���ం� మ�� అం����
ఉం�ం�
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ఓ� �ం్ర�� మ�� �� �ట్ ్ర�ప్ �క్�
����
ఓ� �ం���
•

ఓట్ �ంటర్ � �స్�ంట్
o ఆదర� వంత�న ఓ� �ం�దం � �స్�ంట్�
�ర ��ం�ట�� � RR/CC 14 �ప��ల�
��� �ం�ం�

•

Los Angeles �ం� �సం �క�� ల అంచ�
o RR/CC �ప� సం�వ� �ట్ �సం ��� ����,
త�న పవర్ మ�� �ట్వర్� క�����
�
����ంచ��� సమ�గ స�� ల� �ర� ���ం�

•

ఓ� �ం�దం ప� గంట�
o ఎ�� కల ��� 10 ��ల �ం� క�సం 9
గంట� �ర� ఉం�ం�
o ఎ�� కల ��, ఉదయం 7:00 �ం� ��� 8:00
వర� ��� ఉం�ం�

LA �ం�
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ఓ� �ం్ర�� మ�� �� �ట్ ్ర�ప్ �క్� ����
�� �ట్ ��ప్ �క్� �
•

VCA �ప�రం, �� �ట్ ��ప్ �క్� �
తప� �స��:
o
o

o

�ర�త�న, ��ప� తగల మ�� �ప� ర��
���ల� ��నంత స�పం� ఉం��
ఎ�� కల ��� స� 29 ��ల కం� త�� వ
��ం� ��రణ ప� సమ�ల� ���
ఉం��
��రణ ప� సమ�ల� స� ��� క�సం 12
గంటల ��, క�సం ఒక �� �ట్ ��ప్ �క్�
తప� �స�� అం���� ఉం��

ఈ బ�య్ల�ట్ బ�క్స్క� నష్టం క���ంచడం
ఒక ��రం.
(CA ఎ�న్కల ��డ్ 18500)

ఈ బ�క్స్ �ం��ఉ��న్, �ా�ై�� ��� ల��� �క� ఏ��ౖ�� సం�ే�ల� ఉంట�,
దయ�ే�ి మమ్మ�న్ 1-800-815-2668, ఎం�ిక 2 వదద్ సంప్ర��ంచం��

త�ాల� అవసరం ల�దు

ఈ బ�య్ల�ట్ బ�క్స్ ఎ�న్కల ���న �ా�్ర 8:00 గంటలక�
మ��ి��యబడ�త�ం��.
�� �ంగ్ మ����� సమయ���� ఓటర�్ల ల�ౖనుల� ఉనన్ప�ప్డ� ల��� ��ర�్ట
ఆ�ేశం�� �� �ంగ్ మ����� సమయ��న్ �� ������త్ తపప్, ఎ�న్కల ��� �ా�్ర
8:00 గంటల త�ా్వత ఎట�వంట� బ�య్ల�ట్ల� అం��క��ంచబడవ�.

��చ్చ��క:

ఎ�న్కల ప్ర��రం మ��య�/ల��� ఓట�ంగ్ ప్ర�య
� ను అ���పరం
�ేయడం �����ంచబ��ం��!
ఉల్ల ంఘనల� జ��మ���ల� మ��య�/ల��� జ�ౖల� �కష్క� ���� �యవచు్చ.
ఎ�న్కల �ర్వహణ��ౖ �����ల� మ��య� ఓట�ంగ్ ప్ర�య
� ల� అ��� అంట�
ఏ�ట�� �����ౖ అదనప� సమ���రం ��రక�, దయ�ే�ి మ� ��బ్��ౖట్
LAVOTE.GOVను సంద��్శంచం��
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ఓ� �ం్రదం �అ�ట్, ప�క��, మ�� �బ� ం�
�బ� ం� �ర� హణ మ�� బ���
�వ�
•

�ప� ఓ� �ం�దం ప��ణం మ�� ���న ��ల సంఖ�
� ఉం��
ఆ�రం� 5 �ం� 27 మం� ఎ�� కల �ర� కర�

•

ఓ� �ం�దం� �� �� �పక� న ఎ��� (8) మం� వర�
�ం� �ష� ������ ఉం��

•

�
��ంచబ�న
ఎ�� కల �ర� కర � �క� ��ంగ్ �ష
� న్వద�
��త�
o

�డ్, అ��ం
� ట్ �డ్, �న్ ��టర్, ��ప్ �ష
� న్ క �ర్� , �క్-ఇన్ క �ర్� ,
ఓ�ంగ్ ఏ�� ��టర్, �ల్� స�ర్ � ��� �యన్, ���జనల్/VBM క �ర్�
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ఓ� �ం్రదం �అ�ట్, ప�క��, మ�� �బ� ం�
ఓ� �ం�దం ��� ���� (��ప� త)
•

�ప� ఓ� �ం�దం� BMD� ఉం��, ఇ�
� ��� స్ �యగల ఓ�ంగ్ ప�క��
���

•

�కల� త� క��ఉన� ఓటర �� స�యం
�
�య��� ఎ�� కల �ర� కరలంద��
��ణ
ఇవ� బ��ం�

•

ఓ� �ం��ల� ��� స్ �యగల ప�క��
అం���� ఉం��
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ఓ� �ం్రదం �అ�ట్, ప�క��, మ�� �బ� ం�
ఓ� �ం�దం �అ�ట్
• ఓ� �ం��ల �సం �ం� �� ప��ణ ���� ల� ఉప����ం�
�న� �

1,775 – 3,274 చ.అ

15 - 20 BMD�

మధ� స�ం

3,275 – 4,499 చ.అ

25 - 30 BMD�

�ద��

>4,500 చ.అ

35 - 45 BMD�
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భ్రద� మ�� ఆక�� క ్రప��క
భ�ద� పద�
� � మ�� �ప���
•

ఓ� �ం��ల� �ర� �ంచబ� అ��
ఓ�ంగ్� ��ష-� ���త భ�ద� �ప���,
RR/CC �క� భ�ద� ����, California
ఎ�� కల �డ్ మ�� California ఓ�ంగ్
�సమ్
� ���గ ���ల� అ�స����.
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భ్రద� మ�� ఆక�� క ్రప��క
ఓ� �ం�దం మద�
�
•

ఓ� �ం�దం� ప��� ��� ��, �ం��క మ��
సమ� � మద�
� � అం�ం� �బ� ం�� స� అంద�, ఈ
� త�న ��ణ� �జర���:
��ం� ��� �సృ
o
o
o
o
o

ఓ�ంగ్ ప�క�ల �ర� హణ
ఓ� �ం���� ఏ�� � �యడం
ఓటర �� స�యం �యడం మ�� ���స్ �యడం
��� త�న ప�క�ల� భ�దపరచడం
అత� వసర ప���
� �� స�న ����
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భ్రద� మ�� ఆక�� క ్రప��క
�బర్ ��� ��
•

RR/CC IT బృందం గవ�� న్� (�ల�), �స్� మ��
కంపయ
� న్� (సమ� �) (GRC) ��మ్వర్� � �� క�ం�ం�

•

RR/CC �ట్వర్� భ�దత� అమ� ��ం� మ��
�రంతర పర� ��ణ� అం���ం�

•

ఇ-�ల్ �క్� �ం��కృతం� �ర� �ంచబడ�� మ��
�టర్ల� �ట్�స్ � �యబ���

•

ఎ�� కల �సం �ప�� కం� ఒక ��� �� ఆప�షన్ �ంటర్
(SOC) ఏ�� � �యబ�ం�
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భ్రద� మ�� ఆక�� క ్రప��క
ఆక�� క �ప��క
•

ఓ� �ం�దం� ఏ�� అంత����
ప�ష� �ంచ��� RR/CC ప�ష�
� న ఆక�� క
�ప��క� క�� ఉం�
o
o
o
o

� ణ
�ప్-అప్ ఓట్ �ంటర్ �సర
చట� అమ�� మ�� ��ష � �ర� ద��
��� ల��� ��య�యడం
(స��త�న�� �)
ఓటర �� స��రం అం�ంచ��� ���
అప్�ట్ల� అం�ంచడం
ఓటర �� �ప�� �� య ���ల� మ� �ంచ���
సం��� మ�� �బ� ం�
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�ం�� �న�గ���
•

Los Angeles �ం� ఓట�� �����
ఉం�� మ�� ��ధ� భ�తం� ఉం��

•

RR/CC ����ల�న, �ప�స� ం�ం���,
�రదర� కం� ఉం�ం� మ�� �ం�
ఓటర � అవస�ల� �ర� ��� �నవ�ం��కృత�న మ�� ప�క్
� -��ంగ్
����� �� క�ంచడం �న����ం�
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