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ఉ�� ��్ఘ తమ�:  

నవంబర� 3, 2020 న �ార్వ�్రక  అధయ్కష్ ఎ�న్కల�్ల  ఏ ఓటర� క��� తన ఆ��గయ్ం, మ��య� సుర��తం�ా 

�ాల�గ్ నడం మధయ్ ఏ�ో  ఒకట� ఎంచు���ా�స్న అవసరం ల�దు. క���� ��ౖరస్ ల� �ేశ�ాయ్పత్ం�ా 

��ర�గ�త�నన్ందున �ాక���ంట� ��ంట� క��� సుర��త���న ఎ�న్కలక� చుర�క��ా �ిదధ్మవ�త�ం��. 

�ాక���ంట� ��ంట� ఓటర� న�దు మ��య� ఎ�న్కల (�ఆర్ఇ) �ర్వహణక� స�యం �ేయ����� ��ల��� 

మం�� బ�ధయ్��య�త���న ��ర�ల� అవసరం. �ాక���ంట� ��ంట� అం�మ లకష్య్ం ఏ�టంట� అసల� ఓటర్స్ 

���స్ చట్టం ��ంద ఎ�న్కల� �ర్వ��ంచడం. మ���్చల� జ����న ��ౖ�మ�� ఎ�న్కలల� �ే�ినట�్ల �ా 11 ���ల�, 

4 ���ల �ాట� అ�ే �తత్ంల� ఓట� ��ం��్ర లను అం��ంచడం. అ��ే మ� త��� �ా్థ ��ల సంఖయ్ మ�త్రం 

వస� లభయ్త, ఎ�న్కల అ���ా�� అందుబ�ట�ల �ద ఆ��రప�� ఉంట�ం��. 

���డ్ -19 �� సంబం��ం�న �ాష్ట � �ారయ్ద��్శ ఎ�న్కల ప���ాలన మ�రగ్దర్శక��్వ��� అనుగ�ణం�ా ఈ 

ఎ�న్కలను �ర్వ��ం��ల� �ాక���ంట� ��ంట� ��సుత్ ం��. 

https://elections.cdn.sos.ca.gov/ccrov/pdf/2020/july/20154jl.pdf
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ఓటర�్ల , ఎ�న్కల ��� �ర్వహణ ఉ�ో య్గ�ల� మన సమ�జ���� అతయ్వసర ��వ� అం��సుత్ నన్ ��పథయ్ంల�, 

�ార� ��మం�ా, ఆ��గయ్ం�ా ఉం�ేల� చూడటం మ� లకష్య్ం. ఓట� ��ం��్ర ల�, ఎ�న్కల అ���ా�� (ఎ�న్కల ��� 

�ర్వహణ ఉ�ో య్��) �కష్ణ, బ�య్ల�ట్ ��్ర ప్ బ�క�స్ల�, బ�య్ల�ట్ ప్ర���య, ప���లక�ల�/���య� �ాళ�్ళ మ��య� 

అవ�ట్ ��చ్/సం�ే�ాల�� ఆ ల��య్�న్ ఎల� �ా��ం��ల� అనుక�ంట���న్� ఈ ప్రణ��క �వ��సుత్ ం��.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

I. ఓట� ��ం��్ర ల� 

A. అందుబ�ట�ల� ఉనన్ ��వల�  

• స్వయం�ా ���్ల ఓట� ��యడం ల�క బ�య్ల�ట్ � ఇంట��� �సు��ళ్లటం. ప్ర� ఓట� 

��ంద్రంల� ��వల�న్ య������ా ఉంట��. ఓటర�్ల  ఏ ఓట� ��ంద్రం వదద్��ౖ�� 

స్వయం�ా ���్ల ఓట� ��యడం, ల��� తమ బ�య్ల�ట్ � �సు��వటం ��న�ాగ�త�ం��. 

అదనం�ా, ఓటర� ల��� ఓటర� తరప�న ఎవ����� ఒక వయ్��త్ బ�య్ల�ట్ �ిక్ అప్ 

ఆథ���జ�షన్ �ామ్ ను ప���త్�ే�ి, త��్వ�ా 7000 65వ ���, �ీ్వట్ ఎ వదద్ మ� 

�ా�ాయ్లయం నుం�� �ా� ల�క �ె��� ఉనన్ ఏ �� �ంగ� స్థలం నుం�� అ��� 

బ�య్ల�ట్ ను �సు��వచు్చ. ఇ�� ఓటర� �� బ�య్ల�ట్ ను �సుక��ావట���� 
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అనుమ�సుత్ ం��. ఈ బ�య్ల�ట్లను ఏ బ�య్ల�ట్ ��్ర ప్ బ�క్స్ ప్ర�ేశంల���ౖ�� ల��� ఓట� 

��ంద్రం ల���ౖ�� వదలవల�ిం���ా సల� ఇసుత్ ��న్ం. 

• ��లభయ్ం. ��డ�్డ  ప్రక్క ఓట�ంగ� (కర్్బ ��ౖడ�) మ��య� క�సం మ�డ� బ�య్ల�ట్ 

మ���్కంగ� ప��క�ాలను (ఐ�ిఎక్స్ అ� �ిల�వబ�ే �ొ��యన్ ఇ��జ్ �ాస్్ట  X 

ప��క�ాల�), ప్ర� ఓట�ంగ� ��ంద్రం వదద్ అం��ంచడం ��న�ాగ�త�ం��. 

• ఓటర� సహ�ారం 

o అంధుల�ౖన, దృ�ి్టమ�ందయ్ం క���న ఓటర్లను ఓట�ంగ� బ�త్ క� 

న���ించ�����, ఐ�ిఎక్స్ యంత్రం, బల్ల , ��� ఉనన్ప�ప్డ� ఎక్కడ 

�లబ��� ఇ��య్�� �షయ�ల స�య�ర్థం ����చూ�� ��ళ�్ళ 

అందుబ�ట�ల� ఉంచబడ��� 

o ��ౖకలయ్ం ఉనన్ ఓటర�్ల  వ�్చన ��ంట�� సమ��త���న స�యం అం�ే 

��తత్ం తమ �ాకను ఎ�న్కల అ���ా���� �ె�యజ�యవల�ిం���ా 

సూ�ంచబడ�త�ం��. 

o ఓటర� స�య�ర్థం ఇదద్ర� వయ్క�త్ ల� �ావచు్చ. �ిల్లల�� స� అంద���� 

మ�సు్కల� అందుబ�ట�ల� ఉంట��. 

o ఓటర� మ�సు్క ధ��ంచల�క �� వటం ల��� ధ��ంచక �� వటం �ా� �ే��త్  

ఎ�న్కల అ���ా�� అ�న్ సమయ�ల�్ల నూ 6 అడ�గ�ల దూరంల� ఉం���. 

ఒక��ళ ఓటర� మ�సు్క ధ��ంచల�క �� వటం ల��� ధ��ంచక�ం�� ఉం�� 

స�యం అవసర����ే, ఎ�న్కల అ���ా�� 6 అడ�గ�ల క��న్ దగగ్ర�ా 

ఉం���స్ వ��త్ , ఎ�న్కల అ���ా�� మ�ఖ���� మ�సు్క ధ��ం���. అదనప� 

భద్రత ��తత్ం మ�ఖ కవచం (��స్ �ీల్్డ ) �ా� ల��� �నన్ 

ప్ర�బంధ�ా�న్�ా� ఉప���ం���. 

• మ���్రత ప��్ర ల�  

o �ాష్ట � ఎ�న్కల సమ���ర మ�రగ్ద��్శ�ల�, ���ద్ష్ట  సమ���రం 

ప�సత్�ాలర�పంల� ���ా�షయ�లక� సంబం��ం�న బల్ల  వదద్ 

అందుబ�ట�ల� ఉంట��. ఓటర�్ల  తమ ��ంట� సమ���ర మ�రగ్ద��్శ�� 

ల��� �ాష్ట � ఓటర� సమ���ర మ�రగ్ద��్శ�� తమ �ా్మర్్ట �� నుల�్ల  క��� 

�� ందట���� అనువ��ా క�య్ఆర్ ��డ్ ల�� సం�����న్ అం���ాత్ ం. ఓట� 
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��ం��్ర లక� ����్ళ మ�ందు ఓట� గ�ర�త్ ��ట్ట�����, ఓట�ంగ� �్ార ంతంల� 

గ���� సమయ��న్ త��గ్ంచ�����  తమ ��ంట� సమ���ర 

మ�రగ్ద��్శ�ల� �� ందుపరచ బ��న నమ��� బ�య్ల�ట్ � 

ఉప���ంచ�స్ం���ా క��� ఓటర్లను �� ్ర తస్��సుత్ ��న్ం. 

(ఉ��హరణక� అనుబంధం A � చూడం��) 

o రహసయ్ కవర�్ల  అందుబ�ట�ల� ఉండవ�. �ాట��� బదుల��ా అదనప� 

��పయ్త అవసరమ��య్ ఓటర� తన ఎం�ిక�న్ మ���ం�న త�ా్వత 

బ�య్ల�ట్ ను స�ా��� మడవ వల�ిం���ా ��రటం జర�గ�త�ం��. 

o ఈ ఎ�న్కల�్ల  ఓట� ��ంద్రం అనుభవ స��్వ �ా����ల� అందుబ�ట�ల� 

ఉండవ�. �ాట��� బదుల��ా ఓటర� ప్రశన్ల�, ఆం�ోళనల�, 

అ��్ార య�ల� ల��� తమ బ�య్ల�ట్ �ి్థ�� త�� �ేయ����� �ాల్ – 

ఇన్ �ార�్డ ల� అం��ంచబడ���. 

o మ� బ�య్ల�ట్ అను�ాద మ�రగ్ద��్శ� (అవర్ బ�య్ల�ట్ ట�్ర ����షన్ ���డ్) 

అ� అనబ�ే �శ�మ బ�య్ల�ట్ల  అను�ాద మ���్రత ప్ర�� �ఆర్ఇ 

అం��సుత్ ండ�ా, న�దు అ���ా�� నుం�� క��� అభయ్రధ్న��ౖ ప్రత�ల 

�ా�ీలను మ���్రం�  �సు��ట���� అందుబ�టల� ఉంట��. 

 
B. ఎ�న్కల అ���ార�ల�, ఓటర�్ల  మ��య� ప���లక�ల ��సం ప్ర� ఓట� 

��ం��్ర ��� వయ్��త్గత రకష్ణ ఉపకరణ�ల� (�ి�ిఇ) జ��� �యేబ��్డ �. 
• �ిల్లల ��ౖ�ల� స�తం ఒ��్కక్కట��ా చుట్టబ��న మ�సు్కల� 

o ఓటర�్ల  తపప్�స���ా మ�సు్కల� ధ��ంచవల�ిం���ా ��రటం జర�గ�త�ం��. 

అల� అ� �ాళ�్ళ మ�సు్క ధ��ంచక�� �ే ��న��్క పం�ి��యబడర�. 

o ఎవ్వ��� వదలక�ం�� ప్ర� ఓటర��� మ�సు్క ఇవ్వబడ�త�ం��. 

o ఈ ప���ి్థత��న్ ఎల� పరయ్����ం��ల�� �షయం �ద ఎ�న్కల 

అ���ార�లక� ��త ప్ర� అం��ంచబడ�త�ం�� (చూడం�� (II) (D) ��్లష్ట  

ప���ి్థత�ల�) 

• �ా�� �ార��యబ�ే �ే� ��డ�గ�ల� (�ె�-���్టల్ ��్ల వ్స్) ప్ర� ఎ�న్కల అ���ా�� వదద్ 

అందుబ�ట�ల� ఉంట�� 
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o ఒ��్కక్క ఓటర� త�ా్వత, ల��� ప్ర� సం��షణ తర��ాత �ే� ��డ�గ�ల� 

మ�ర్చం�� 

o ఒక��ళ �ే� ��డ�గ�ల� అందుబ�ట�ల� ల�క�� �ే ఒ��్కక్క ఓటర� తర��ాత 

�ేత�ల� �భ్రపరచం�� 

• ఒక్క�ా�� మ�త్ర�� ఉప���ం�ే ��నున్ల�  

• ప్ర���ం�న ��ంట�� �భ్రపరచు�������  ఎ�న్కల అ���ార�ల ��్టషన్ల�న్ట�ల�ను, 

ఓట� ��ంద్రం అంతట� �య్ండ� �ా�ట�ౖజర� ఉంచబ��ం�� 

• మ�సు్క ధ��ంచట���� ��ాక��ం�ే ఓటర్లక� ప్ర��య్మ�న్యం�ా మ�ఖ కవ��ల� 

(��స్ �ీల్్డ ) అభయ్రధ్న��ౖ అందుబ�ట�ల� ఉంట�� 

• �ా్ల �ి్టక్ అవ����ల� (బ���యర్స్) 

• ఎమ్ � ���కల్స్ 70% ఐ�� �� ్ర ��ౖల� ఆల్క�ల� ����సం�రకం�ా  ఈ ���ం���ాట��� 

ఉప���ంచబడ�త�ం��: 

o ఐ�ిఎక్స్ యం��్ర ల ప్ర� �ాడ�క అనంతరం 

o ఐ�ిఎక్స్ య���్ట��షన్ �ార�్డ ల� 

o ఓట�ంగ� బ�త్ ప్ర� �ాడ�క అనంతరం 

o �బ�ౖల్ బ�య్ల�ట్ �ి్రంటర� �� స� ఎ�న్కల అ���ా�� ల�య్ప్ ట�ప్ ల�, 

�ి్రంటర�్ల , ����ౖఎమ్ఒ �ట�ల� (ల�బ�లర�్ల ), య�ఎస్ � య��ట�్ల   

o బ�య్ల�ట్ సంచుల� ����న అనంతరం 

o �ా్ల �ి్టక్ అవ����ల� (బ���యర్స్): ������, �ద త��్మ��, �ద ద��గ్��, 

ఓటర� మ�సు్క ధ��ంచక�ం�� వ�్చ���్ళ��   

o మ�రగ్���ద్�క ��ళ�్ళ (���డ్ ట�థర�స్) 

o బల్లల�, క���్చల� �ా��న ప్ర��ా�� 

o ఊత కర�ల� (�ా్ట ంచను్ల ) 

�ిబ్బం�� ���ిప్ మంట క���ం�ే ర�ాయనలను ప్రమ�దవ�ాత�త్  �����ే ఎల� ���తస్ 

�ేయ�ల�� �షయంల� సమ����ా�న్ అం��ం�ే అ�న్ ఓట� ��ం��్ర లక� ��ట���యల్ 

���ీ్ట  �ేట� �ీట�్ల  (ఎం ఎస్ �� ఎస్) అం��ంచబడ���. 

C. అమ��క & ఏ�ాప్ట� (ల� అవ�ట్ & ��ట్ అప్):  

• ఓట�ంగ� �్ార ంతంల� ఒ�� సమయంల� అనుమ�ంచబ�ే గ��ష్ట జ��ల సంఖయ్ను 

�ె�యజ��� సం��తం ప్ర� ఓట� ��ంద్రం వదద్ ఉంచబడ�త�ం��. ఇందుల� ఓటర�్ల , 

ప���లక�ల�, ఓటర�క� స�యక�ల��ా వ�ే్చ ��న్��త�ల�, క�ట�ంబసభ�య్ల� 
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మ��య� ఎ�న్కల అ���ార�ల� ఉంట�ర�. ఈ సంఖయ్ను 100 చదరప� అడ�గ�లక� 

ఒక వయ్��త్ అ�� సూత్రం ప్ర�ారం �ర్ణ��ాత్ ర�. స�య అ���ార�ల� అనబ�ే 

ఎ�న్కల అ���ార�ల� ఓట� ��ంద్రం ��ల�పల� �లబ�� ఉంట�ర�, ఈ బ�ధయ్తల��: 

o గ��ష్ట ఆక�మణ (ఆక�య్���స్) �ా్థ �లను పరయ్����ంచడం (��దద్  ప్ర�ే�ాలక� 

�ా��-ట���ల� ఇవ్వబడ���)    

o ఓటర్ల �ె�్చ ఇ�్చన ���ల� బ�య్ల�ట్లను �సు��వడం. ఓటర�్ల  ��మ� 

���ిన ఓట� బ�య్ల�ట్లను ఇ�్చన తర��ాత అదనప� స�యం �����ే తపప్ 

ఓట�ంగ� �్ార ంతంల� అనుమ�ంచబడర�. ఎన్వలప్ కవర్లను 

మ��ి��యట���� �గ�ర� (గ�్ల �ి్టక�్కల�) అ�న్ ఓట� ��ం��్ర లల� 

అందుబ�ట�ల� ఉంట��.  

o �ిల్లలక�, ఓటర�క� �ాయం�ా వ�్చన �ా���� స� ప్ర� ఒక్క���� 

ఒ��్కక్కట��ా చుట్టబ��న మ�సు్కల� అం��సుత్ ం��. 

o ప���లక�ల�, ఎ�న్కల �ాపల���ర�్ల , పరయ్��కష్క�ల�, ప్ర��ర ప్ర��ధుల� 

మ�సు్క ధ��ంచక�ం�� ఓట�ంగ� �్ార ంతంల��� అనుమ�ంచబడర�. ఈ 

�షయంల� ఎల�ంట� �న��ంప�ల� ల�వ�. 

o ��ల�పల ర��త చూర� ల�� ఓట� ��ం��్ర లక� జల�����త పం��ర�్ల  (�ాటర్ 

ప�� ఫ్ �ా���ీస్) జ��� �ేయబడ���. 

• ఒకట� కంట� ఎక�్కవ ��్వరబం��ల� ఉనన్ ఓట� ��ం��్ర లక� “ప్ర��శం” మ��య� 

“�ష��మణ” సం����ల� సప్ష్టం�ా ప్రద��్శంచబడ���. ఒ�� ప్ర��శ 

��్వరం/�ష��మణ ఉనన్ ఓట� ��ం��్ర లక� స�య అ���ా�� ��్వరం వదద్  

జనసమ్మ�ాధ్ �న్ పరయ్�����ాత్ ర�. 

• ప్ర� ఓట� ��ంద్రం ల� గ��ష్ట ఆక�మణ సంఖయ్, �ామ��క దూ�ా�న్ �ాట�ంచ�����  

ప్రజల� �లబ���స్న ప్ర�ే�ాలక� సంబం��ం� ఏ�ాప్ట� �ే�ిన ��ఖ��త్ర�కట� 

ఉంట�ం��. (ఉ��హరణక� అనుబంధం B � చూడం��) 

• న�దు �ేసు��ట���� ��� ఉనన్ప�ప్డ�, తమ బ�య్ల�ట్ ��సం ల��� ఐ�ిఎక్స్ 

య���్ట��షన్ �ార�్డ  ��సం ��� ఉనన్ప�ప్డ�, ఓట�ంగ� బ�త్ ల ��సం ��� 

ఉనన్ప�ప్డ� ఓటర�్ల  �లబడవల�ిన ప్ర�ే�ా�న్ �లం రంగ� ���ంటర్స్ ట�ప� 

సూ�సుత్ ం��. ఈ సం�����న్ ఓట�ంగ�క� మ�ందు ఎ�న్కల అ���ార�ల� బయట, 

�ామ���� అం��ం�ే స�యక బృందం ల�పల ఏ�ాప్ట� �ే�ాత్ ర�. 
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• ��దద్  ఓట� ��ంద్ర �ా్థ ��ల�్ల  జ��లను ల�పల �ా� బయట �ా� వర�సల� 

�లబ�ట్టట���� ఊత కర�ల� (�ా్ట ంచను్ల ) అం��ంచబడ���.  

• న�దు అ���ా�� ��్టషన్ వదద్ , బ�య్ల�ట్ ఆ�ీసర� ��్టషన్ వదద్ మ��య� �ి�ఆర్ 

ఆ�ీసర� ��్టషన్ వదద్ �ా్ల �ి్టక్ అవ����ల� (బ���యర�్ల ) ఏ�ాప్ట� �ేయబడ���. 

ప్ర� ప్ర�ే�ా��� అవస�ా�న్ బట�్ట  ఉప���ంచ����� అదనప� అవ����ల� జ��� 

�ేయబడ���. 

• �ా�ాయ్లయం నుం�� అదనం�ా క���్చల� అభయ్��్థంచబడ���. ఒక��ళ �ా�ాయ్లయం 

అదనప� 20 క���్చలను అం��ంచల�క�� �ే �ాట�� �ఆర్ఇ ఇసుత్ ం��. ఈ క���్చల� 

వర�సల� ���య�నన్ ఓటర్ల ��సం ��ట��ంచబడ���. 

• �య్ండ్ �ా�ట�ౖజర�, ట�ష�య్ల�� ప్ర�ేయ్కం�ా ఏరప్రచబ��న �ా�ట�షన్ ��్టషన్ 

(అనుబంధం A ల� “S” �ా గ���త్ంచబ��ం��) ఏ�ాప్ట� �ేయబడ�త�ం��. 

• �ెతత్ , �ా�����ిన మ�సు్కల�, �ా�����ిన �ే� ��డ�గ�ల�, �ా��న ��నున్ల ��సం  

ప్ర� ��్టషన్ ల�ను ��� ��� �ెతత్  సంచుల� అం��ంచబడ���. 

• ఓటర��� ఇవ్వట���� బ�య్ల�ట్ అ���ా�� , �ి�ఆర్ అ���ా�� వదద్ ఒక�ా�� �ా�� 

పడ���� ��నున్ల� మ�త్ర�� ఇవ్వబడ���. న�దు అ���ా�� ��్టషన్ వదద్ ���ా 

అవ����లను అ��గ�ంచ����� ఇ�ే్చ �ా��చ్ �ాడ్ �� �ాట� ��నున్ల� ల��ాత్ �. 

• ప్ర� ఓట� ��ంద్రంల�ను ఓటర� ��ంటర� ���డ� బ�ౖండర�ల� ����సం�రక పదధ్త�ల� 

�వ��ంచబడ��� (ఉ��హరణక� అనుబంధం C � చూడం��). ఎ�న్కల 

అ���ార�ల� ప్ర� ఉదయం, ఒక��ళ మర�సట� ��� ����� ఆ ��్టషన్ �� �ాక�� �ే �ా�్ర 

ప�ట, తమ �� ంత ��్టషన్లను ��గ�ారక ���మ�ల� ల�క�ం�� �భ్రపరచు���ా�. బ�త్ 

ల�, ఐ�ిఎక్స్ యం��్ర ల ప���భ్రతక�, పరయ్��కష్ణక� స�యక అ���ార�ల� 

బ�ధుయ్ల�. 

• గట�్ట  ఉప��తల�ల�, గచు్చ, జ��ల� ����� ��ట�్ల , ���ా (HEPA) �ిలటర్ల ల��ైన 

�భ్ర�� ��వల� ప్ర� ఓట� ��ం��్ర ��� అం��ంచబడ���. 

 
D. సం����ల� – అనుబంధం D నమ���ల� 

• ప్ర� ఓట� ��ంద్రం ల�పల, బయట మ�డ� ��షల�్ల  “�ర� మ�సు్క ధ��ం���స్ం���ా 

��ర�త���న్ం” (“వ�య్ ఆస్్క దట్ య� మ�స్్క”) 

•  మ�డ� ��షల�్ల  ప్ర��శ/�ష��మణ సం����ల� 

• ప���లక�డ�/�� �ంగ� �ాపల���ర� సం��తం, ఇం��్లష�ల� మ�త్ర�� 
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• ఇపప్ట��� �ాక���ంట� ��ంట� �ాయ్�ా�ాల� �����ం�న, �ాక���ంట� ��ంట� గ��ష్ట  

ఆక�మణ సం����ల� మ�డ� ��షల�్ల  

• “వర�సల� �లబడం��” సం����ల� 

• ఓట�ంగ� బ�త్ లల� ఉంచ����� సంఖయ్ల� 

• �ా���ధయ్ ��్టషను సం��తం 

E. ల���షన్ మ�ర�ప్ /మ��ి��త పదధ్�.  
��ంట� ఓటర� సమ���ర మ�రగ్ద��్శ�ల� ప్రచు��ం�న అనంతరం స్థల���వం వలన �ా� ల��� 

ఎ�న్కల అ���ార�ల ��రత వలన �ా� ఓట� ��ంద్రం మ��ి��యవచు్చ. ఒక��ళ అల� 

జ�����ే �ాక���ంట� ��ంట� ఈ ���ం�� �ాట�� �ేసుత్ ం��: 

• స�ప ఓట� ��ంద్ర �ా్థ ��ల జ���� మ��య� పటం�� క���న సం����ల�� మడత 

బ� ర�్డ ను (�ాం��్వచ్ బ� ర�్డ ) మ��ి���ిన ప్ర�ేశంల� ఉంచుత�ం�� 

• తమ బ�య్ల�ట్లను ఇ�్చ ����్ళ వయ్క�త్ ల నుం�� �ాట�� ��క��ంచ����� ���ల� 

బ�య్గ� ��్వ�ా ఓట� అ�� �య�త గ�ల�� రంగ� సం��� మ��ి���ిన ప్ర�ేశం 

��ల�పల �లబడట���� ఇర�వ�ర� వయ్క�త్ ల బృం���న్��ట��సుత్ ం�� 

• మ� ��బ్ ��ౖట్, ఓటర� ��ధన �ాధనం (ల�క్ అప్ ట�ల్), �ాక్ ఓట్ అనువరత్నం 

(య�ప్) లను న�క��ం� ���య� �డ�దలను జ��� �ేసుత్ ం�� 

• �ఆర్ఇ ల�� అ�న్ �� న్ బ�య్ంక� ప్ర��ధులక� ఈ మ�ర�ప్ �ెల�పబ��నట�్ల  

��ాధ్ ��సుత్ ం�� 

F. ఓట� ��ంద్రం/బ�లట్ ��టర్న్�.   
ఓటర� ��ంద్ర �ిబ్బం��, �య�త బ�య్ల�ట్ ర�ాణ���ర�ల� వసుత్  ప���ా్థ లను ర�ాణ� 

�ే��టప�ప్డ� �ే� ��డ�గ�ల� ధ��ం���. �ఆర్ఇ �ిబ్బం�� ప్ర� �ా్థ నం నుం�� ప్ర� 

ర�ాణ���ర� వదద్ నుం�� ఏ�ై�� ప���ా్థ ల� ల��� బ�య్ల�ట్లను �ీ్వక��ంచట���� ��తత్  �ే� 

��డ�గ�ల� ధ���ాత్ ర�. ��ంట� �ాహనం �ా� అ�ెద్  �ాహనం �ా� ఉప���ం�ే బ�య్ల�ట్ 

ర�ాణ���ర�ల� �ా�� ప� వంత� మ���ంప�క� మ�ందు �ాహ���న్ ����సం�రక �భ్రం 

�ేయవల�ి ఉంట�ం��. 
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II. ఎ�న్కల అ���ార�ల� (ఎ�న్కల �ిబ్బం��) 

A. �య�మకం.  
�ల�ౖ 2020 ల� �ాక���ంట� ��ంట� ��ౖల� ల� ఉనన్ 10,000 మం�� ఎ�న్కల అ���ార�లక� 

లభయ్త (అ��ౖల��ట�) �ార�్డ ల� పంపబ��్డ �. ఎ�న్కల అ���ార�ల� ప���త్�ే�ిన లభయ్త 

�ార�్డ ను త�ాల� �ె�్లం� పంపడం ��్వ�ా �ా� ఆన్ ల�ౖన్ ల� �ా� నవంబర� 3, 2020 

ఎ�న్కలక� తమ లభయ్తను ��ాధ్ ��ంచవచు్చ. అదనం�ా ఈ ఎ�న్కలక� సంబం��ం� తమ 

అ��్ార య��న్ �ె�యజ�యట���� ఎ�న్కల అ���ార�లక� స్థలం ��ట��ంచబ��ం��. 

వయ్��త్గత రకష్ణ ఉపకరణ�ల�� (�ి�ిఇ) సంబం��ం� ��ల �వరణల�  అం��ంచబ��్డ �. 

ర��ద్�ా ఉం�ే ప్ర�ే�ాల�్ల  స�యం �ేయ����� ల��� ప్ర��య్మ�న్యం�ా అడ���డట���� �కష్ణ 

�� ం��న సం�ిదుధ్ ల�ౖన ఎ�న్కల అ���ార��న్ �య�ంచ����� మ� �ాయశక�త్ ల ప��ే�ాత్ ం.  
 

B. �కష్ణ.  
�కష్ణ� �షయ�ల� ��ల వరక� ���్ల డ్ల  �� క���న పవర్ �ా�ంట్ �� �ాట� ఆ��� 

����ల�� ఉనన్ మ� ఎ�న్కల అ���ా�� ఈ�ఓట� �� ర్టల్ ��్వ�ా అందుబ�ట�ల� 

ఉంట��. ఎ�న్కల అ���ార�లక� అవసర���న క�స స్వయం �కష్ణ, ప్ర��న 7000 65వ  

��� �ఆర్ఇ �ా�ాయ్లయంల� జర�ా�స్ ఉంట�ం��. ఈ �కష్ణ �ెక్ ఇన్ ల�య్ప్ ట�ప్ ల�, 

�బ�ౖల్ బ�య్ల�ట్ �ి్రంటర�్ల , ఐ�ిఎక్స్ యం��్ర ల�� �ాధన స��త �కష్ణ�ా (�ండ్స్ ఆన్ 

ట�్ర�ంగ్) ఉంట�ం��. ప్ర� అ��య్�ి�� తన �� ంత ప��క�ా�న్ ఇవ్వటం జర�గ�త�ం��. ప్ర� 

తరగ�ల� క�స సంఖయ్ల� అ���ార�ల� �ేర�్చ��బడ��ర�. �ాధన స��త �కష్ణ� తరగత�ల 

ర�ప రచన అనుబంధం E ల� చూడవచు్చ. ఎ�న్కల అ���ార�లం�� �కష్ణ ఆదయ్ంతం 

మ��య� ఓట� ��ం��్ర ల�్ల ను తపప్� స���ా మ�సు్కల� ధ��ం���స్ ఉంట�ం��. 

అదనం�ా, ఎ�న్కల అ���ార�లక� �ాక���ంట� ��ంట� ���ా��్ట�ంట్ ఆఫ్ పరస్నల్ స��్వ��స్ 

(అనుబంధం F) �ా���ే తయ�ర� �ేయబడ్డ తపప్�స�� ���డ్ -19 �కష్ణ ఇవ్వబడ�త�ం��. 

త����ర�్ల  తమక� ��ట��ం�న ఎ�న్కల అ���ార�ల�� �ాట� ����సం�రక �����ల�, 

�్ార �ే�క ���ద్ష్ట  భద్ర�� (��ౖట్ ��ప్�ి�ిక్ ���ి్ట) సూచన�న్ క��� ప�నఃప���లన �ేయ��. 

ఎ�న్కల అ���ార�ల� తమక� ఈ �కష్ణ ల�ం�నట�్ల  గ���త్సూత్  ��తన పత్రం  (����ల్ �ారం) 

ల� సంతకం �ే�ాత్ ర�. 
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C. ట�్ర �ిక్ �ై��క్టర�్ల .  
ప్ర� ఓట� ��ంద్రంల� అదనప� స�య అ���ార�ల� �య�ంచబడ��ర�. ��మ� ���ిన 

ఓట� బ�య్ల�ట్లను ఇవ్వ����� వ�్చన ఓటర్ల నుం�� బ�య్ల�ట్లను �సు������� ఈ స�య 

అ���ార�ల� ఓట� ��ం��్ర ��� ��ల�పల గ�ల�� బ�య్ల�ట్ బ�య్గ��� ఉంట�ర�. అం�ే�ాక�ం��, 

ఈ స�య అ���ార�ల� ఒ���ా�� ల�పల ఓట�ంగ� �్ార ంతంల� ఎంతమం�� ఉ��న్�� 

పరయ్����సుత్ ంట�ర�. అవస�ా�న్ బట�్ట �ా�� ట��� లను �ాడ�త�, ల���ా���� మ�సు్కలను, 

మ�ఖ కవ��లను (��స్ �ీల్్డ �) అం��సూత్  ఉంట�ర�. ఈ స�య అ���ార�ల� తమను 

ఎ�న్కల అ���ార�ల��ా గ���త్ం� ే�ా్ల �ి్టక్ బ�య్డ్జ్ , గ�ల�� పట�్టలను దండల��ా ధ���ాత్ ర�. ����� 

ఇవ్వబడ్డ  కవర్ల ల� సంత�ాల� ప����ంచడం��ౖ  క��� �కష్ణ �� ందు��ర�. ఓటర్లక� �గ�ర�ను 

(గ�్ల �ి్టక్స్) అం��వ్వట���� �ిదధ్ం�ా ఉంట�ర�. �ే� ��డ�గ�ల�, �య్ండ్ �ా�ట�ౖజర� అంద���� 

అందుబ�ట�ల� ఉంట��. బ�య్ల�ట్లను ����నప�ప్డ�, ఏ�ై�� �ామ�నును ఇ�్చ 

ప�చు్చ����టప�ప్డ� స�య అ���ా�� తపప్�స���ా �ే� ��డ�గ�ల� ధ��ం���. 

 
D. ��్లష్ట  ప���ి్థత�ల�.  

అసల� �ార్వ�్రక  అధయ్కష్ ఎ�న్కల� ఎప�ప్డూ స�ాల��ా,  �ా�� �����ా ఉంట��. ����� 

��డ� ఈ మహమ�్మ�� సమయంల� మ�సు్క ధ��ం�ే �షయంల� �ా��్వ�ా��ల�, ఎ�న్కల 

భద్రత, బ�ర� పంక�త్ ల� క��� వ�్చ �ే�ా�. ఓటర� సం�ేశం�� �ాట�, ఎ�న్కల ���న 

బ�ర� పంక�త్ ల గ���ం�న అంచ��లను ���ద్�ంచడం�� �ాట� ఎ�న్కల అ���ార�ల� ��మ� 

ఎల� సుర��తం�ా ఉం���, ఉ��్రకత్ ప���ి్థత��న్ ఎల� త��గ్ం��� అ�� �షయ�ల�్ల  ���న్ 

�ట�్కల� అం��ంచ����� కృ�ి�ేసుత్ ��న్ం. ఉ��్రకత్ ప���ి్థత�లను ఎల� త��గ్ం��ల�� 

�షయంల� (అనుబంధం G) �ాక���ంట� ��ంట� ఓట� ��ంటర్ ���డ� బ�ౖండర�ల� ఉనన్ 

�����ల�� �ాష్ట � �ారయ్ద��్శ (��క�ట�� ఆఫ్ ��్టట్) మ�రగ్దర్శక��్వ�న్ క��� 

�� ందుపర�సుత్ ం��.  

అం�ే�ాక�ం�� ఒక��ళ అట�వంట� ప���ి్థ� ఏ�ై�� తల��త్�ే, ఓట� ��ంద్ర �ా్థ ��ల�న్ ��ంట� 

ష��ఫ్ మ��య� నగర �� �సు ����ాలక� అపప్�ెపప్బడ���. ఎ�న్కల అ���ార�ల� 

ప��ష్క��ంప ల�� బ�����ంప�, ఉ��్రకత్త ఏరప్���ే�� �� �సు �ా� ష��ఫ్ �ా� పంపబడ��ర�. 

 
I. బ�య్ల�ట్ ��్ర ప్ బ�క�స్ల� & బ�య్ల�ట్ ��కరణ. �ాక���ంట� ��ంట� ��్ర ప్ 

బ�క�స్ల సరఫ�ా ��సం ��ంట� ల�� ��ధ ���ాణ�, ��ల�సు దు�ాణ��న్ ����ం��. �ా�స్/బ�ల్ 

– ఎ�ర్, అ���ా��క బ�య్ల�ట్ ��్ర ప్ బ�క�స్�న్ అమర్చట���� అం��క��ం�ం��. �ఆర్ఇ 
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�ాక���ంట� ��ంట� ల�� అ�న్ట�� �����ంచుక�ంట�ం��. �ఆర్ఇ �ాక���ంట�, బ�య్ల�ట్ 

��్ర ప్ బ�క�స్ల� హ� స్్ట �ేయట���� ప�్ల క్ గ�ం��లయ�ల��ను, నగర �ా�ాయ్లయ�ల�� క��ి 

ప��ేసుత్ ం��. అ��్ట బర� 5 నుం�� 58 బ�య్ల�ట్ ��్ర ప్ బ�క్స్ �ా్థ ��ల� �ెరవటం మ� లకష్య్ం. 

�ఆర్ఇ మ��య� �ిట్రస్ ���ట్స్ �ిట� �ల్ వదద్ ��ండ� 24 గంటల ��ల�ప� ��ట�్టల� 

అమర్చబడ���. 

ధృ�క��ంచబ��న �ా్థ ��ల� ����్టంబర� మధయ్ల� �ఆర్ఇ ��బ్ ��ౖట్ ల� ప్రచు��ంపబడ���. 

��ంట� ఓటర� సమ���ర మ�రగ్ద��్శ� (ఓటర� ఇన్ఫ��్మషన్ ���డ్), ���ల� ��్వ�ా ఓట� 

(ఓట� బ�ౖ ���ల�) �ాయ్��ట�్ట ల� క��� �ేర్చబడ���.  

య���ౖట�డ్ ��్టట్స్ �� స్టల్ స��్వస్ చుట�్ట  ��ాదం ఉనన్ందున, �ఆర్ఇ మ� �ా్థ ��� �� స్టల్ 

ప్ర������ ఉతత్ర ప్రత�త్ �తత్�ాల� ��న�ా��సుత్ ం��. నవంబర� స��ిసుత్ ండటం�� ప���ి్థ��� 

సంబంధం ల�క�ం�� ఇపప్ట��� ఆం�ోళనల� �ేశ�ాయ్పత్ం�ా ��ర�్ల ను����న్�. మ� అ�న్ 

�ా్థ ��లక� అదనప� ��ట�్టలను జ��� �ేయడం ��్వ�ా అ��క సంఖయ్ల� బ�య్ల�ట�్ల  ��యట���� 

అనువ��ా ఉం�ేట�్ల  �ఆర్ఇ �ిదధ్మవ�త�ం��. Emergency Ballot Pick-up standards 

�� అనుగ�ణం�ా బ�య్ల�ట్లను �సు��వట����, క�మం తపప్క�ం�� బ�క�స్లను త�� 

�ెయయ్ట���� బృం��ల� ఏ�ాప్ట� �ేయబడ���. 

ప్ర�ేయ్��ం� అవసరం �������ే �ఆర్ఇ అంత మం���� ��వలం��ంచల�దు �ాబట�్ట, బ�య్ల�ట్ 

��కరణ పనులల� �ఆర్ఇ �� స�యం �ే��ందుక� కమ�య్�ట� ��గ�ా్వమ�లంద��� 

ఆ�్వ�సుత్ ��న్ం. అ�న్ బ�య్ల�ట్ ��్ర ప్ బ�క్స్ �ా్థ ��ల� ప్ర��య్మ�న్యం �ేయబ��నట�్ల  

�ఆర్ఇ తరఫ�న బ�య్ల�ట్లను అందు��ట���� కమ�య్�ట� ��గ�ా్వమ�ల� ప్ర��య్మ�న్య 

ప్ర��ధుల��ా �య�ంచబడ��ర�. ఏ సంఘటనల����� స�యపడట���� కమ�య్�ట� 

స్వచ్చంద ��వక�ల ��రక�, క�ర్చబ��న కస్ట�� ప��్ర ల�, �����ల� �ిదధ్ం�ా ఉ��న్�. ఏ 

బ�య్ల�ట్ ��కరణ �ారయ్క�మం అ��� ����ా్ట � ర్ ఆఫ్ ఓటర్స్ అ��ా్ట ను�ారం ఉంట�ం��, ఇ�� 

మన చట�్ట ల�, �����లక� అనుగ�ణం�ా �ేయబ���. 

https://www.sos.ca.gov/administration/regulations/current-regulations/elections/emergency-vbm-ballot-drop-boxes-and-vbm-drop-locations/
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II. ఓటర� న�దు & ఎ�న్కల �ా�ాయ్లయం 

A. �ా��రణ �ా�ాయ్లయ ఏ�ాప్ట� & ����సం�రక ప్రణ��క. ఏ�ి్రల్, �� 

��లల�్ల  7000, 65వ ��� వదద్ సుర��త ప� �ా��వరణ��న్ క�ప్ంచట���� �ఆర్ఇ 

ప��ే�ిం��. ���ల� ఇ� ఉ��న్�: 

•  ��్ల ��స్ �ా్ల సు అవ����ల�(బ���యర్స్) �ాశ్వతం�ా అమ��్చల�ప�, మ�ంద�� 

��ంటర� వదద్  �ే�ల� ఇ��ే �ా్ల �ి్టక్ ప్ర�బంధ�ాల�  

• �� న్ బ�య్ంక�క� గట�్ట  అవ����ల�� స� �నన్ గదుల మధయ్ �ా్ల �ి్టక్ అవ����ల� 

• �ామ��క దూ�ా�న్ ��ాధ్ ��ంచ����� కస్టమర�్ల  �లబడవల�ిన ప్ర�ేశం 

సం����ల�  

• �య�ంచబ��న ప్ర��శం, �య�ంచబ��న �ష��మణ  

• కస్టమర్లను వర�సల� �లబ�ట్టట���� మ�రగ్���ద్శం �ే��ందుక� ఊత కర�ల�.  

• తపప్�స���ా వయ్క�త్ ల మధయ్ దూరం �ాట�ం���. స్వచ్ఛ���న �ా� ��సం 

గంట��క�ా�� ��ామం �సు��వల�ిం���ా �ిబ్బం�� �� ్ర తస్��ంచబడ��ర�. 

�ిబ్బం�� తమ �ెస్్క వదద్ 6 అడ�గ�ల కంట� ఎక�్కవ దూరం ఉం�� మ�త్ర�� ఇ�� 

�ెయ�య్�. 

• ప్ర� గ�� ల�క �్ార ంతంల� గ��ష్ట ఆక�మణ సం����ల� (ప్ర� 100 చదరప� 

అడ�గ�లక� 1 వయ్��త్) 

• కస్టమర్ల ��రక� మ�సు్క సం����ల�, మ�సు్కల� ల�� కస్టమర్లంద���� 

మ�సు్కల� ఇవ్వడం ��న�ాగ�త�ం��. 

1.  మ�సు్కల� ల�క�ం�� ఉనన్ కస్టమర�్ల  తపప్�స���ా �ా్ల �ి్టక్ అవ��ధం 

(బ���యర�) ��నుక ఉం���, 6 అడ�గ�ల దూరంల� ఉం���, ల��� 

మ�ఖ కవచం (��స్ �ీల్్డ ) ధ��ం���. 

• �ి���ి ���డ్ �� స్టర�్ల   

• నంబర� �సుక��� ���నం (ట�క్-ఎ-నంబర్) ప్ర��శప� గ��ల� (ల��) 

ఉంచబ��ం��. 

• �య్ండ్ �ా�ట�ౖజర� �ా�ాయ్లయమంతట� ఉంచబ��ం��. 

•  ����సం�రక ప్రణ��క (అనుబంధం H) 
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1. య� ఎస్  ఓఎస్ ��చ్ ఎ �జర్్డ కమ�య్���షన్ �ా్ట ండర్్డ ���ంద 

��ట���యల్ ���ీ్ట  �ేట� �ీట్ (ఎమ్ఎస్ ��ఎస్) అవసర��� ఉనన్��. 

���ా��్ట�ంట్ ల��� �సు���ే్చ ��తత్  �ా�ాయ��ల�న్ట�� ���్ల�ిం� 

ఎమ్ఎస్ ��ఎస్ �� �ేర్చబడ���. 

అం�ే�ాక�ం��, �ిబ్బం���� అ����గయ్ం�ా ఉంట� ఇంట�్ల  ఉండవల�ిం���ా �� ్ర తస్���ాత్ ర�. 

ఉ��్ణ గ�తను ప����ం�ే �����ల� ప్రసుత్ తం ���్ల�ించబడ�త���న్�. ����ా్ట � ర్ ఆఫ్ 

ఓటర్స్ ఎ�న్కలక� సంబం��ం�న �ారయ్కల��ాల�న్ట� �షయం �ాక���ంట� ��ంట� 

ప�్ల క్ ��ల్త్  �ై��క్టర్ �� క��ి చుర��ాగ్  ప��ేసుత్ ��న్ర�.  

 
B. బ�య్ల�ట్ ప్ర���య. బ�య్ల�ట్ ప్ర���య ఎ�న్కలక� 29 ���ల మ�ందు 

�దలవ�త�ం��. �ఆర్ఇ ఓట� ప��మ�ణ��న్ ���్ల�ిం� బ�య్ల�ట్ ప్ర���యను 

�్ార రం�ంచ����� త��న సమయ��న్ �ర్ణ�సుత్ ం��. అనుబంధం I ప్ర���య సుర��తం�ా 

��న�ాగట���� �ే�ిన ర�పకలప్న� చూ�ిసుత్ ం��. గ��ష్ట  ఆక�మణ పరయ్����ంచబడ�త�, 

బ�య్ల�ట�్ల  ల���్కం�ే గ���� స� అ�న్ సమయ�ల�్ల  అమల� �ేయబడ�త�ం��. ఎ�న్కల 

�ారయ్కల��ాలను పరయ్����ంచ����� �ాసత్�క మ��య� ప్రతయ్కష్ ప్ర�ార (వర�్చవల్, ల�ౖవ్ 

�ీ్ట ��ంగ్) ఎం�ికల� ప్రసుత్ తం స���ంచబడ�త���న్�. కస్టమర�్ల , �ిబ్బం�� అంద���� 

�ి�ిఇ �� �ాట� �ా్ల �ి్టక్ అవ����ల� అందుబ�ట�ల� ఉంట��. ప్ర��ర �ారయ్కల��ాల� 

ఇం�ా �ర్ణ�ంచబడ�త���న్�. 

 
C. ప���లక�ల�/���య�. అ�న్ ఓట� ��ం��్ర లల� ప���లక�ల�/���య� �ాళ�్ళ 

అ�న్ సమయ�ల�్ల  మ�సు్క ధ��ం���స్ ఉంట�ం��. �ఆర్ఇ వదద్ 15 ���ాలకంట� 

ఎక�్కవ సమయం ఉం��లనుక��� ప���లక�ల� మ�సు్క �� �ాట� మ�ఖ కవ���న్ 

(��స్ �ీల్్డ ) క��� ధ��ం���స్ ఉంట�ం��. �ామ��క దూరం అమల� �ేయబడ�త�ం��. 

వర�్చ�వల్ ట�ర్స్, ఎ�న్కల �ా�్ర ల���్కంప� మ��య� అభయ్ర�ధ్ లక� వ�్చన ఓట్ల  ప్రతయ్కష్ 

ప్ర�ారం, ��డ �ద �ా� ల��� �ెర��ౖ �ా� ప్రద��్శం�ే �����ల వంట� �షయ�ల�్ల  

�ారదర్శకతను ��న�ాగ�సూత్ �� �ామ��క దూ�ా�న్ ��ాధ్ ��ం�ే మ��ాగ్ ల� �ఆర్ఇ 

ప్రసుత్ తం ప����సుత్ ం��. అం�ే�ాక�ం��, ప���లక�ల�, ���య� �ాళ�్ళ తపప్�స���ా 

మ�ందసుత్  అనుమ� �సు���ా�. అనుమ� ల�క�ం�� �ావడం అం��క��ంచబడదు. 
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ప���లక�ల�, ���య� �ాళ్ళ� �లబడమ� �ెపప్ట���� �ా�ాయ్లయం అంతట� 

గ���త్ంచబ��న �్ార ం��ల� ఉ��న్�. 

III. అవ�ట్ ��చ్ & ����స్�ంగ్   

A. ���ల� ��్వ�ా ఓట�: ���ల� ��్వ�ా ఓట� �ాయ్��ట్ ల� ఇ� 

ఉంట��: 
• ఓటర� అ���ా��క బ�య్ల�ట్ 

• ����� ఇవ్వవల�ిన గ�ల�� రంగ� ఎన్వలప్ కవర� 

• “��ను ఓట� ���ాను” �ి్టక్కర్ జ���ంప� 

• సుర��తం�ా ఓట� ��యం�� జ���ంప� (��తత్��) అనుబంధం J 

ఓటర�్ల  తమ బ�య్ల�ట్ ను ���ల� ��్వ�ా �ా�, బ�య్ల�ట్ ��్ర ప్ బ�క్స్ ��్వ�ా �ా� 

మ�ందు�ా�� ����� ఇవ్వవల�ిం���ా �� ్ర తస్��ంచబడ�త���న్ర�. �ఆర్ఇ య���ౖట�డ్ 

��్టట్స్ �� స్టల్ స��్వస్ �ాళ్ల�� ప���ి్థ�� పరయ్����ంచడం ��న�ాగ�త�ం��. ���ల� 

��్వ�ా ఓట� ��ౖ తప�ప్డ� సమ���రం, ���ల� ��్వ�ా ఓట�� 

దు��్వ��గపరచక�ం�� చూడటమ���� �ఆర్ఇ అవ�ట్ ��చ్ ప్రయ��న్ల�న్ట�ల� 

ప్ర��న చ�ా్చ �షయం�ా ఉంట�ం��.  

 

B. సులభం�ా ���ల� ��్వ�ా ��యగల ఓట� (ఎ��ఎం).  
ఈ ఎం�ిక ఎ�న్కలక� 29 ���ల మ�ందు నుం�� ఓటర్లంద���� అందుబ�ట�ల� 

ఉంట�ం��. ���గ���ం� చుర����న ప్ర��రం, �ె�యప���ే ప్రయ��న్ల�� ఉండవ� �ా� 

�ిబ్బం�� ఈ ఎం�ికను ఓటర్లక�, �ాళ�్ళ ��ౖ�క�ల�/��ే�య�ల� ల�క �కల�ంగ�ల� 

�ాక�� ��� �� ను ��్వ�ా ల��� ఇ���ల� ��్వ�ా అం���ాత్ ర�. అ��్ట బర� 27 తర��ాత 

ఓటర్లక� బ�య్ల�ట్లను పంపడం ఆలసయ్ం అ�నప�ప్డ� ఎ�న్కల� స��ిసుత్ నన్ందున 

�ఆర్ఇ ఈ ఎం�ికను ఉప���ంచు���ాల� ��సుత్ ం��. య�ఎస్ �ిఎస్ ప���ి్థ�� 

బట�్ట  ఈ ఎం�ిక గ���ం�న ప్రకటన మ�రవచు్చ.  
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ఎ��ఎం పదధ్��� అ��క �వరణల� జ���ంచబ��్డ �. ఓటర�్ల  ��మ� ఈ ఎం�ికను 

�ేసు��ట���� �ారణం ���డ్ -19 ను ఎంచు��వచు్చ. స���న �వరణల�� demo site 

(�ె� ��ౖట్) � చూడం��.   

 
C. ఓట� ��ంద్ర �����ల�. స్వయం�ా వ�్చ ఓట� ���� �ాళ�్ళ �ెల�సు��వల�ిన 

�షయ�లను �ె�యపర�సూత్  సూచనల� ప్ర� ఓటర�క� ���ల� �ేయబడ���, 

అల��� ఇ� �ఆర్ఇ ��బ్ ��ౖట్ ల� ఉంచబడ���. ఓటర�్ల  ఈ ���ం�� �షయ�ల�్ల  

�� ్ర తస్��ంచ బడ��ర�: 
• మ�ఖ���� �భ్ర���న మ�సు్క ధ��ంచడం 

• వర�సల� ���య�ండట���� ��కరయ్వంత���న �ెప�ప్ల� �ెచు్చ��వడం. 

• న�దు �ేసుక��� సమయంల� ఉతత్రప్రత�య్తత్�ాల�్ల  స�యకరం�ా 

ఉండట���� ��ంట� ఓటర� సమ���ర మ�రగ్ద��్శ�� �సుక��ావటం. ఓట�ంగ� 

�్ార ంతంల� �ా�� సమయ��న్ ప���తం �ేయ����� నమ��� బ�య్ల�ట్ ను 

ప���త్ �ేయడం.   

• �క� అంగ��ౖకలయ్ం ఉం��, అదనప� స�యం అవసర����ే ఓట� ��ంద్ర 

�ిబ్బం���� �ె�యజ�యడం. 

�ఆర్ఇ �ాక���ంట� ��ంగ్స్ మ��య� ఇతర కమ�య్�ట� ��గ�ా్వమ�ల�� క��ి 

మ�ందసుత్  ఓట�ంగ� �క్క �్ార మ�ఖయ్తను ����్క�ెపప్ట����, ఎ�న్కల ���న 

పంక�త్ లను ��ా��ంచ����� కృ�ి �ేసుత్ ం��. �ామ��క దూరం �ాట�ంచడం, ఓట�ంగ� 

�్ార ంతంల� ప���త సంఖయ్ల� ఓటర�్ల  అనుమ�ంచబడటం �ారణం�ా బ�ర� పంక�త్ ల� 

ఉంట�య� మ�ందు�ా గ���ంచవచు్చ.  
 
 
D. అవ�ట్ ��చ్ ప్రయ��న్ల�. ���సూ్కల� అనుకృత ఎ�న్కల� (మ�క్ ఎలకష్ను్ల ) 

ల�ంట� �ారయ్క�మ�ల� అ��కం రదుద్ �ేయవల�ి �ావటం �ారణం�ా, �ఆర్ఇ అవ�ట్ ��చ్ 

బృందం ఎ�న్కల సం�ే�ాల� సమ�జమం��  �ాయ్�ింపజ�యట���� సృజ��త్మక 

మ��ాగ్ లను అ��్వ�ిసూత్  ఉం��. ప్రయ��న్లల� ఇ� ఉ��న్�: 
• ఎ�న్కల సమ����ా�న్ ���ాణ� దు�ాణ�లక�, సహజం�ా తక�్కవ ఓట�ంగ� 

ఉనన్ �్ార ం��ల�్ల � జ�� ప్ర�ేయ్క (ఎ�న్క్) ���ాణ� దు�ాణ�లక� పం�ిణ� �ేయడం 

https://sites.omniballot.us/06067/demo/app/home?pid=2


18 
 

• ఎ�న్కల సమ����ా�న్ ఆ�ర పం�ిణ� �ే�� స్థల�ల�్ల , ���డ్ ప���� స్థల�ల�్ల  

పం�ిణ� �ేయడం 

• ఎ�న్కల సమ����ా�న్ �ాఠ�ాలలక� పం�ిణ� �ేయడం 

• ఎ�న్కల సమ����ా�న్ ���గ��ర�లక� ప్రతయ్కష్ం�ా ��వలం��సుత్ నన్ 

సంస్థలక� పం�ిణ� �ేయడం 

• వర�్చవల్ కమ�య్�ట� ఈ��ంట్స్ � గ���త్ం� �ాట�ల� క�సం ��ండ� ���ాల�ౖ�� 

�ాబ� �� ఎ�న్కల గ���ం� మ�ట�్ల డటం 

• �ా్థ ��� ప�్రకల�, ఇ-�ా�ాత్ ప�్రకలక� కథ��లను అం��ంచడం 

• �����ర�్ల  �ేయడం, ఎ�న్కల సమ����ా�న్ జ�ౖళ�్ళ, ఆసప్త�్ర ల�, సంరకష్ణ 

గృ�ల� (��ర్ హ� మ్స్), స�యక �వన ప్ర�ే�ాలక� ( అ�ి��్టడ్ ��ంగ్ 

���ి�ట�స్) పం�ిణ� �ేయడం 

• ఎల్ �ొ�ా�ో , ���ా��, ��్ల సర్, �ాన్ �ా��న్, �ా్ట ��ా్ల స్, సటర్, �ల�,మ��య� 

య�బ� ��ంట�ల�� మ� సమ�ి్ట  ���య� మ���్కట్ ల� ఉమ్మ�� ��ంట� అవ�ట్ 

��చ్ సమన్వయం (��ఆ��్డ��షన్). 30 ��కన్ల  ����� సం�ే�ాల�, ���టల్ 

ప్రకటనల�, మ�ధయ్�క �ారయ్క�మ�ల� ����్టంబర�, అ��్ట బర� ��లల�్ల  �ేయ����� 

ప్రణ��క ��యబ��ం��. �్ార రంభ �ారయ్క�మం ����్టంబర� 17న ప�్చమ �ాక���ంట�  

�� �ా్ట �ీసు వదద్ జర�గనునన్��. �వ�ాల� �ాబ� త���న్�.  

• �ాక���ంట�  అసల� ఎ�న్కల ప���ాలన ప్రణ��క �క్క అనుబంధం C 

జ����ల� ఉనన్ అ�ే ���య� ��గ�ా్వమ�లను ఉప���ంచుక�ంట�ం��.  

������ాట� మ���్రత ప��్ర ల పం�ిణ�, �� షల్ ���య� ల� సమ����ా�న్ 

పంచు��వటం మ��య� సమ�జం��, ��ా్వస ��యక�ల (���త్ �డర్స్) �� 

��గ�ా్వమ�య్�న్ సృ�ి్టంచడంల� స�యం �ేయట���� �ా్ల �క్ ��ంబర్ ఆఫ్ 

�ామర్స్ �� �� త�త్  క��� ఉంట�ం��.   

• �ాక���ంట�  ��ంగ్స్ �్ార ం�య ర�ాణ��� ప్రకటనల (ఎడ్వ���్టజ�్మంట్) ��ౖ 

ప��ేసుత్ ం��, మ��య� ఎ�న్కల ���న ఉ�త ప్రయ�ణ��న్ అం��సుత్ ం��.   

 

E. ప�మ�ట్ల  ��ట�్ట  & వనర�ల�: 
• Voter Registration & Elections November General Toolkit 
• Voting by Mail in Sacramento County 

https://elections.saccounty.net/VoteCenters/Pages/Vote-Center-Resources.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=1KY7YbdZozA&feature=youtu.be
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అనుబంధం A – �ి�ఐ� సం��త నమ��� 
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అనుబంధం B – ఓట� ��ంద్రం అమ��క నమ��� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

అనుబంధం C – ఓట� ��ంద్రం ����సం�రక �����ల� 
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అనుబంధం D - ఓట� ��ంద్రం సం��త ఉ��హరణల� (అం�మం �ాదు) 
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అనుబంధం E – ఎ�న్కల అ���ా�� �కష్ణ ���నం 
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 అనుబంధం F – ���డ్ �కష్ణ నమ��� 
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అనుబంధం G – సమసయ్ త��గ్ంప� �ట�్కల� 
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అనుబంధం H – �ఆర్ఇ ����సం�రక ప్రణ��క 
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అనుబంధం I – బ�య్ల�ట్ ప్ర���య ���నం 

 


	I. ఓటు కేంద్రాలు
	A. అందుబాటులో ఉన్న సేవలు
	B. ఎన్నికల అధికారులు, ఓటర్లు మరియు పరిశీలకుల కోసం ప్రతి ఓటు కేంద్రానికి వ్యక్తిగత రక్షణ ఉపకరణాలు (పిపిఇ) జారీ చేయబడ్డాయి.
	C. అమరిక & ఏర్పాటు (లే అవుట్ & సెట్ అప్):
	E. లొకేషన్ మార్పు /మూసివేత పద్ధతి.
	F. ఓటు కేంద్రం/బాలట్ రిటర్న్స్.
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