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ఓట� �����షన్  
 �� ఓ� �య��� ఎ� ��స�ర్ ���గల�? 

ఓ� �య��� ఆన్ �న్ � LAVOTE.GOV వద� ��స�ర్ ���వడం �లభ�న పద��. 

ఓట� �����షన్ దర���� ��బ�, DMV ��� లయం మ�� Norwalk�� ����� ర్ �ప�న ��� లయం వం� �� 
�ప�త�  భవ�ల� �� అం���� ఉం��. 
ఈ ఎ�� కల� ��ల్ �� � ఓ� �� �ట్ � అం��వ��� ఓట�� � 23�� ఓ� �య��� ��స�ర్ �����. 

 �� ఓ� �య��� ��స�ర్ ����� � �� � �����షన్  ���� �� ఎ� �క్ �యగల�? 
ఓట�� తమ �����షన్ ��� మ�� స�����  ఆన్ �న్ � LAVOTE.GOV/VRSTATUS వద� �క్ �యవ�� . 

 
 �� గ���� �����షన్ ���వడం� �ఫల�నప� �� �� ఓ� �యవ�� ? 

అ��. � 23�� �����షన్ �యడం� �ఫల�నప� �� అర �తగల ఓట� ఎవ�� LA �ం��� ఏ ఓ��ంట����        
షర�ల� ��న ఓట� �����షన్ (అ� �� న��) �� � స� యం� ఓ� వవ�� . 

 �� � ఓట� �����షన్ స�����  ఎ�� � అప్ �ట్ ���� ఉం�ం�? 
� అ�డ� ��నట���, � �� ��� నట��� �� � �జ�య ��� అ�బం���  ��� ల��ం�. 

 
 

 

 
 �� � ��ల్ �� �ట్ �� � ఓ�� ఎ�� � అం��గల�? 

� 5 �ం� ��స�ర్ ���న�  ఓటర�ంద�� ��ల్ �� �ట్ �� � ఓ� ��ల్ �యబ��ం�. 
 

 �� � ��ల్ �� �ట్ �� � ఓ�� ఎ� ్ర�క్ �యగల�? 
ఓట�� california.ballottrax.net.� Where’s My Ballot (�ర్ ఈజ్ � �� �ట్ )� సబ్ ��� బ్ �యడం �� � తమ �� �ట్ �          
��క్ �యవ�� . ఇ� � �� �ట్ ��� ��ం� �క్� �, ఇ��ల్ �� ��స్ ��ల్ �� � ఆ���క్ ����షన్ ల� పం�           
ఉ�త సబ్ ��� ప�న్. 

 �� �ట్ ్ర�ప్ �క్�  �� �ల ���� �� ఎక� డ �తకగల�? 
ఆన్ �న్ � LAVOTE.GOV వద�. 
ఓట� ����� స�పం� ఉన�  అ��ల�న �� �ట్ ��ప్ �క్�  �� �ల ��� ��ల్ �� � ఓ� �� �ట్ � �ర� బ�ం�. 

 �� �ప� ఎన� లప్ � ఎం�� సంతకం ���? 
ఓట� అర�త� ��� �ంచ��� �����షన్ ������ సంతకం� �ప� ఎన� లప్ � సంత���  ����� ర్ ప����� �. 

 �� �ప� ఎన� లప్ � � ���న �� �� �ప� ��� ్ర���? 
�� �ట్ �ప� ��న ��� ��యం�. బ��� ఓట� �� ���న ��� ���నట���, �� �ట్ ���స్ �యబ��ం� 
మ�� ధృ�క�ంచబ�న త��త, ఎ�� కల ��� ��� ంచబ��ం�. 

�� � �� �ట్ � ఎ�� � స�� ట్ ���? 
ఓట�� తమ �� �ట్ � అం��న�  త��త, ��నంత త� ర� �ప� �యవ�� . 

అ��  �� ��� తప� �స�� ఎ�� కల �� ��� �స్� �ర్�  �యబ�ఉం�� మ�� �ప� �యబ��. 

ఎ�� కల �� ��� �స్� �ర్�  �యబ�� మ�� ఎ�� కల �� త��త 7 ��ల�� అం�న �� �ట�� � ��� లయం 
అం�క���ం�. 
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 �� �� �ట్ � అం��క�� �� అ� ���� ఏ� ���? 
ఓట�� LAVOTE.GOV/REPLACEBALLOT� భ�� �� �ట్ � అభ� � �ంచవ�� . భ� �� అభ� � �ంచ��� �వ� �� � 31. 
(800) 815-2666, ఎం�క 2� �న్ �యడం �� �, �� � ��� ��, ���న �� మ�� అ�డ�� 
votebymail@rrcc.lacounty.gov� ఇ��ల్ �యం�. 

 �� �� �ష� ��ల్ �� �ట్ �� � ఓ�� ఎ� అభ� � �ంచగల�? 
�ం�ల్ �� �ట్ �� �ట్ ��క �� అభ� ర �న �రం� ��ంచం� మ�� �ప� �యం�.  

����� ర్ బ��� �వల ����� (800) 815-2666, ఎం�క 3 వద� �� �యం�. 

అం���� ఉన�  �ష�: అ�� �యన్, ��స్, ఖమర్, ��� , ��యన్, �� �ష్, తగ�గ్, �య�� �స్, �ం�, జప�స్, 
�య్, రష� న్, బ�� స్, ���, �జ��, ఇం���యన్, మం��యన్ మ�� �ం��. 

 
 

ఇన్-పర� న్ (స� యం�) ఓ�ంగ్ 
 

 �� ఇన్ పర� న్ (స� యం�) ఓ� �యవ�� ? 
అ��. ఓట�� � 28 �ం� ఏ�� ఓ� �ంట�� ఇన్ పర� న్ (స� యం�) ఓ� �� అవ�శం ఉం�ం�.           

ఓ� �ంట�� �ప��� ఉదయం 10 �ం� �యం�తం 7 గంటల వర� మ�� ఎ�� కల ��న ఉదయం 7 

�ం� ��� 8 గంటల వర� ��� ఉం��. 

 �� ఓ� �ంట�� ఎ� �తకగల�? 
ఓ� �ంటర్ �ప్ � �డ��� LOCATOR.LAVOTE.GOV� సంద�� ంచం�. 
ఈ �ప్ LA �ం��� అ��  ఓ� �ంట� ��షన�� మ�� అంచ� �యబ�న ���ణ సమ�ల� ����ం�. 
��స�ర్ ���న�  �ప� ఓట�� �� ఇం�� స�పం�� ఓ� �ంటర్ �� �ల� ��� ��న �ప�� క ��లర్ � � �ల 
మధ� � ��ల్ �యబ��ం�. 

 �� ఇన్ పర� న్ (స� యం�) ఎ�� � ఓ� �యగల�? 
ఓట�� � 28 �ం� ఏ ఓ� �ంట��� సంద�� ంచవ�� . 
�ంద�� ఓ�ంగ్ అవ��ల� స�� ��గం ���ం� మ�� �ం��� ఓ� �యం�. 

 �� COVID-19 �ం� ఓ� �ంటర�� ఎ� �ర�తం� ఉం���� �? 
అ��  ఓ� �ంట�� �ప��త �ప��గ�  మ�� భ�ద� �ర�దర� �ల� అ�స��� �. 
ఎ�� కల �ర� కర �� ���� �స్�  ధ��� � మ�� �కమ పద��� ఉప�త�ల� ������ �. 

ఓట�� ���� �స్�  ధ�ం�ల� గ��� ����  �యబ�ం�. 

�� ఓ� �ంట�� ఓ� �య��� ఐ�ం���షన్ ��ం��? 
California చట�ం �ప�రం ��స�ర్ � ఓట�� ఓ� ��ట�� � ఐ�ం���షన్ ��ం��� న అవసరం ��. 
అ��, ఓట� �ద��� ��స�ర్ ���న� �ౖ��, �� తప� �స�� ����� అ��  �ప�త�  �� ID� �� �షల్ 
��� �� నంబర్ �� �వ� ��� అం�ల� అం�ం��. 
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