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పరిచయం 

ఎని్న కల నిరవ్ హణ ప� ణాళిక యొకక్  ఉదేద్ శయ్ ం (EAP) అమలు చేసుత్ న్న  కౌంటీల కోసం ఓటరు ఎంపిక చటట్ ం 

(VCA) అనేది కౌంటీలో ఓటింగ్ ప� కి� యలో మారుప్ లను తెలియజేయడం, ఆ మారుప్ లు ఓటరల్ ను ఎలా 
ప� భావితం చేయగలవు మరియు మొతత్ ం ఎని్న కల నిరవ్ హణ ఎలా ఉంటుంది.   
కౌంటీ యొకక్  Alameda ఓటర్్స  రిజిసాట్ ్ర ర్ (ROV) మా కౌంటీలో ఓటరు ఎంపిక చటాట్ ని్న  విజయవంతంగా 
అమలు చేయడం కోసం మా కమూయ్ నిటీ భాగసావ్ ముల నుండి మదద్ తు మరియు అభిపా� యాని్న  కలిగి 
ఉండటం యొకక్  పా� ముఖయ్ తను అరథ్ ం చేసుకుంది. ప� ణాళిక అభివృ దిధ్  సమయంలో, ROV ఓటర్ 
ఎడుయ్ కేషన్ మరియు అవుట్ రీచ్ బృ ంద సభుయ్ లు భాష యాకె్స సిబిలిటీ అడౖెవ్ జరీ కమిటీ (LAAC) మరియు 
ఓటింగ్ యాకె్స సిబిలిటీ అడౖెవ్ జరీ కమిటీ (VAAC) భాగసావ్ ములతో కలిసి, వారు మదద్ తిచే్చ  కమూయ్ నిటీలకు 
సమాచారాని్న  ఎలా అందించాలనే దానిపౖె సూచనల కోసం పని చేసాత్ రు.   
EAP రెండు (2) భాగాలుగా విభజించబడింది: 
 
ప� ణాళికలోని 1వ భాగం ఎని్న కల నిరవ్ హణ విభాగాని్న  కవర్ చేసుత్ ంది మరియు మెయిల్ దావ్ రా ఓటు 
ప� కి� య, ఓటు కేందా� లు (ఓటింగ్ సాథ్ నాలు) మరియు బాయ్ లెట్ డా� ప్ యొకక్  కౌంట్, ఓటు కేంద� ం అవసరాలు 
మరియు పబిల్ క్ ఇన్ పుట్ మరియు నోటిఫికేషన్ పరిశీలనలను కలిగి ఉంటుంది.   
ప� ణాళికలోని 2వ భాగం ఎడుయ్ కేషన్ మరియు ఔటీ� చ్ ను కవర్ చేసుత్ ంది మరియు California ఎని్న కల కోడ్ 
సెక్షనుల్  4005(a)(10)(I)(i), మరియు సాధారణ, భాషా మౖెనారిటీ కమూయ్ నిటీలు మరియు వికలాంగ ఓటరల్  కోసం 
ఓటరు సంప� దింపులను కలిగి ఉంటుంది, ఓటు కేంద� ం మరియు బాయ్ లెట్ డా� ప్ యొకక్  సాథ్ నం సమాచారం, 
ఓటుసెంటర్ బాయ్ లెట్ సెకూయ్ రిటీ మరియు గోపయ్ తా ప� ణాళికలు మరియు బడెజ్ ట్ కోసం ఒక విభాగం.   

నేపథయ్ ం 
 

California ఓటరు ఎంపిక చటట్ ం (VCA), లేదా సెనేట్ బిలుల్  (SB) 450 (Allen, D-26) సెపెట్ ంబరు 29, 2016న చటట్ ంగా 
సంతకం చేయబడింది, California ఎని్న కల కోడ్ కి సెక్షన్ 4005ని జోడించి, వారి పరయ్ వేక్షకుల బోరు్డ  ఆమోదం 
పొందిన తరావ్ త అధీకృ త కౌంటీలను అనుమతిసుత్ ంది కొని్న  అవసరాలతో మెయిల్ దావ్ రా ఏదౖెనా 
ఎని్న కలను నిరవ్ హించండి. VCA కింద, ఓటరల్ ందరికీ ఎని్న కలకు 29 రోజుల ముందు బాయ్ లెట్ 
పంపబడుతుంది మరియు ప� తి కౌంటీ పబిల్ క్ ఇన్ పుట్ తో, కౌంటీ అంతటా అనేక బాయ్ లెట్ డా� ప్- యొకక్  
లొకేషన్ లు మరియు ఓటు సెంటర్ లను ఏరాప్ టు చేసుత్ ంది, ఇకక్ డ ఏ కౌంటీ ఓటరు అయినా తమ 
బాయ్ లెట్ ను వేయవచు్చ . VCA ఓటింగ్ మోడల్ ప� కారం, పా� ంతీయ ఓటు కేందా� లు ఎని్న కల రోజున ఓటింగ్ 
ముగిసే సమయానికి ఎని్న కల రోజుకు 10 రోజుల ముందు తెరవబడి ఉండాలి.   
 
మే 8, 2020 మరియు జూన్ 3, 2020న, కోవిడ్-19 ఆరోగయ్  అతయ్ వసర పరిసిథ్ తుల ఫలితంగా, California గవర్న ర్ N-

64-20 మరియు N-67-20 ఎగిజ్ కూయ్ టివ్ ఆర్డ ర్ లను జారీ చేసి, అసెంబీల్  బిలుల్  AB860పౖె సంతకం చేశారు, అరు్హ లౖెన 
ప� తి ఒకక్ రికీ అవసరం ఓటరు మెయిల్ లో బాయ్ లెట్ ను సీవ్ కరిసాత్ డు మరియు నవంబర్ 3, 2020 సాధారణ 
ఎని్న కల కోసం పా� ంతీయ వయ్ కి� గత ఓటు కేందా� లను అందిసాత్ డు, VCA కౌంటీ కాని కౌంటీలు VCA-లాంటి 
ఓటింగ్ మోడల్ ఎని్న కలను నిరవ్ హించడానికి అనుమతిసుత్ ంది. ఎని్న కల కోడ్ సెక్షన్ 1602 (a) (b) మరియు 

(c)లో వివరించినటుల్ గా, VCA-లాంటి మోడల్ ఎని్న కలలో ప� తి 10,000 మంది ఓటరల్ కు ఒక (1) వయ్ కి� గతంగా 
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ఓటింగ్ లొకేషన్ మరియు ప� తి 15,000 మంది ఓటరల్ కు ఒక (1) బాయ్ లెట్ డా� ప్ బాక్్స  ఉంటాయి. ఎగిజ్ కూయ్ టివ్ 
ఆర్డ ర్ లు జారీ చేయబడినపప్ టి నుండి, Alameda కౌంటీ రిజిసాట్ ్ర ర్ ఆఫ్ వోటర్్స  రెండు VCA-లాంటి మోడల్ 
ఎని్న కలను విజయవంతంగా నిరవ్ హించారు - నవంబర్ 3, 2020 సాధారణ ఎని్న కలు మరియు సెపెట్ ంబర్ 14, 

2021 California గవర్న టోరియల్ రీకాల్ ఎని్న కలు.  
సెపెట్ ంబరు 27, 2021న, California గవర్న ర్ అసెంబీల్  బిలుల్  37 (AB37)పౖె సంతకం చేశారు, ఇది సాథ్ నిక ఎని్న కల 
అధికారులందరూ నమోదు చేసుకున్న  ప� తి ఓటరుకు మెయిల్ బాయ్ లెట్ దావ్ రా ఓటును మెయిల్ చేయాలనే 
ఆవశయ్ కతను పొడిగించింది. బిలుల్  ప� కారం కౌంటీ ఎని్న కల అధికారులు ఏదౖెనా ఎని్న కల కోసం 
ధృ వీకరించబడిన రిమోట్ యాకె్స స్ చేయగల ఓటు దావ్ రా మెయిల్ (RAVBM) సిసట్ మ్ ను ఉపయోగించి 
బాయ్ లెట్ ని వేయడానికి ఏ ఓటరును అనుమతించాలి. వికలాంగ ఓటరల్ కు అందుబాటులో ఉండేలా AB37కి 
ఓటు దావ్ రా మెయిల్ టా� కింగ్ సిసట్ మ్ అవసరం.  

 
Alameda కౌంటీ ఓటరల్  కోసం ఓటర్ ఎంపిక చటట్ ం  

 
ఓటరు ఎంపిక చటట్ ం అమలులోకి వచి్చ న తరావ్ త Alameda కౌంటీ, కౌంటీ ఓటరల్ కు కొతత్  ఓటింగ్ మోడల్ లో 
ఎని్న కలు నిరవ్ హించబడతాయి. ఓటరు ఎంపిక చటట్ ం (VCA) ఓటరుల్  తమ బాయ్ లెట్ లను ఎలా, ఎపుప్ డు 
మరియు ఎకక్ డ వేసాత్ రు అనే దాని కోసం ఓటింగ్ ఎంపికలను పెంచుతుంది. ఓటరుల్  తమ ఓటును తపాలా 
అవసరం లేకుండా మెయిల్ దావ్ రా (VBM) బాయ్ లెట్ ని తిరిగి ఇవవ్ వచు్చ , సాధారణ మెయిల్ దావ్ రా, 
అధికారిక 24-గంటల బాయ్ లెట్ డా� ప్ బాక్్స  లో డా� ప్ బాక్్స  లో వదలవచు్చ  లేదా తమ ఓటు వేసిన VBM 
బాయ్ లెట్ ను మొతత్ ం 100 ఓటు సెంటర్ లలో ఏదౖెనా ఒకదానిలో వదలవచు్చ  ఎని్న కల రోజుకు పది (10) రోజుల 
ముందు కౌంటీ.  
 
ఓ� �ం�దం� ఓట�� ఎ�� కల ��� ప� (10) ��ల �ం� �ం��� ఏ�� ఓ� �ంటర్ � 
వ� � �గతం� ఓ� �య��� �� ఎ�� కల �� వర� అ� ��న న�� ���� ఓ� �య��� 
అవ�శం ఉం�ం�. �కల� ం ఉన�  ఓట�� పక� �� మద��� �ందవ��  మ�� ��� స్ �యగల 
�� �ట్ ��� ంగ్ ప�క���  ఉప��ం� ఓ� �యవ�� . ��థ�క �ష ఆంగ �ం �� ఓటర�� �� 
స�యకం మ�� ఓ�ంగ్ ���యల్ � బ�ళ �ష��  అం���� ఉం��. VCA �ంద 
�ర� �ంచబ� �ప� ��ష��� ప � ఎ�� కల సమయం�, �ం��� ప�ం� అ��  సం�ల� 100 ఓ� 
�ం��� మ�� 66 అ���క 24 గంటల �� �ట్ ��ప్ �క్�  � ఉం��. 
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1 వ భాగం: ఎలక్షన్ అడి్మ నిసేట్ ్ర షన్ 

మెయిల్ (VBM) ప� కి� య దావ్ రా ఓటు వేయండి  
ఓటు కేంద� ం మోడల్ ఎని్న కలలో, అ���న నమోదిత ఓటరల్ ందరికీ మెయిల్ బాయ్ లెట్ దావ్ రా అధికారిక 
ఓటు సవ్ యంచాలకంగా ��ల్ �� � పంపబడుతుంది.  
 
మెయిల్ బాయ్ లెట్ పాయ్ కేజీ దావ్ రా ఓటరు ఓటు కింది వాటిని కలిగి ఉంటుంది: 
 

• ఒక తపాలా-చెలిల్ ంపు రిటర్్న  ఎనవ్ లప్  
• అధికారిక బాయ్ లెట్  

o పోటీల సంఖయ్ ను బటిట్  బహుళ బాయ్ లెట్ కార్్డ  లను కలిగి ఉండవచు్చ    
o స� ష��గ ��య��న�, ఓట� ఎం��న�  �ష� ఉండవ��  

• బాయ్ లెట్ రాయ్ ప్ (బాయ్ లెట్ ను ఎలా పూరి�  చేయాలి మరియు తిరిగి ఇవావ్ లి అనే దానిపౖె సూచనలు) 
• సమాచారం చొపిప్ ంచు (గంటలు మరియు VCA సాథ్ నం, 24-గంటల బాయ్ లెట్ డా� ప్ బాక్్స  లు 

మరియు బాయ్ లెట్ టా� కింగ్) 
• "నేను ఓటు వేశాను" సిట్ కక్ ర్; మరియు 
• వరి� సేత్ , అదనపు సమాచారమును చొపిప్ ంచండి 

 
అని్న  అధికారిక బాయ్ లెట్ లు ఎని్న కల రోజుకు 29 రోజుల ముందు నుండి United States పోసట్ ల్ సరీవ్ స్ 
దావ్ రా ఫస్ట్  కాల్ స్ కు మెయిల్ చేయబడతాయి.  అధికారిక బాయ్ లెట్ లు ఎని్న కల రోజుకు 45 రోజుల 
ముందు నుండి సౖెనిక మరియు విదేశీ ఓటరల్ కు కూడా మెయిల్ చేయబడతాయి.  
ఓటరుల్  తమ ఓటు వేసిన బాయ్ లెట్ ని దీని దావ్ రా వాపసు చేయవచు్చ : 

• మెయిల్ (అందించిన తపాలా-చెలిల్ ంపు ఫస్ట్  కాల్ స్ రిటర్్న  ఎనవ్ లప్ ని ఉపయోగించడం) 
• ఏదౖెనా ఓటు కేంద� ం వదద్  బాయ్ లెట్ ను తిరిగి ఇవవ్ డం 
• ఏదౖెనా 24 గంటల బాయ్ లెట్ డా� ప్ బాక్్స  వదద్  వారి బాయ్ లెట్ ను వదిలివేయడం 
• బాయ్ లెట్ డా� ప్ సాట్ ప్ టూర్ మొబౖెల్ లొకేషన్ లో వారి బాయ్ లెట్ ను డా� ప్ చేయడం 
• ACVOTE ఆన్ ద గో (ACVOTE On The Go) పో� గా� మ్ లో బృ ందానికి బాయ్ లెట్ ఇవవ్ డం (ఓటరల్ కు వారి 

బాయ్ లెట్ లను తిరిగి ఇవవ్ డానికి మొబౖెల్ సేవ) 
• జౖెలు ఖౖెదీల పో� గా� మ్ దావ్ రా పంపడం 

 
ఓటరు తన బాయ్ లెట్ ని సకాలంలో అందుకోకపోతే, �� �� �� �ట్ ����� �ం�, �� �� 

�� �ట్ త�� �� �ం�, లేదా వారి బాయ్ లెట్ లో తపుప్  చేసినటల్ యితే, ఒక ఓటరు భరీ�  బాయ్ లెట్ ను 
అభయ్ రిథ్ ంచవచు్చ . మెయిల్ బాయ్ లెట్ దావ్ రా ఓటును మెయిల్, ఇమెయిల్, ఫాయ్ క్్స  లేదా ఫోన్ దావ్ రా 

అభయ్ రిథ్ ంచవచు్చ . మెయిల్ బాయ్ లెట్ దావ్ రా భరీ�  చేయబడిన ఓటు ఓటరుకు మెయిల్ చేయబడుతుంది, 

�� ఓటర� ����� ర్ ఆ�� వద� �య�త ప��ళల�� �ందవ�� .  ఓటరుల్  ROV వెబ్ సౖెట్ కి వెళిల్  
“బాయ్ లెట్ విల్ కాల్” సేవను ఉపయోగించవచు్చ , అకక్ డ వారు 24-గంటల తరువాత వయ్ కి� గతంగా మెయిల్ 
బాయ్ లెట్ దావ్ రా తమ ఓటును తీసుకోవడానికి షెడూయ్ ల్ చేయవచు్చ .     
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న��త ఓటర� �సం �� �� �� �ట్ � ��థ�క �ష ఆంగ �ం �� ��� (4) మద�� ఉన�  
�షల� అం���� ఉ�� �: ��స్, �� �ష్, తగ�గ్ మ�� �య�� �స్. ఓట�� ఓ� 
�య��� న�� ���న� �� � �����షన్ �రమ్ � తమ� న�� న �ష� ��� నవ�� . 
�� �ట్ �, ��ల్ �� � ఓ� �యం� ���యల్ � మ�� ఓట� స��ర �ర�దర� �� 
ఓటర�� �� ���న�  �ష� పంపబడ��. బ�� స్, �� ర్, �ం�, ��యన్, ���యన్, �యన్, 
మం��యన్, పం�� మ�� ��� �షల� ఎ�� కల �డ్ ��న్ 14201� అ��ణం� ల��  
��ంగ�ల �సం అ��  ఓట్ �ంటర్ ల� అభ� ర �న� ��� �ల్ �� �ట్ � �� అం���� 
ఉం��.ROV ఆ�స్ � �న్ (510) 272-6973 �� �� క్�  (510) 272-6982, ఇ-��ల్ registration@acgov.org 
�� � వ� � �గతం� �� ఆన్ �న్ � My Voter Profile �� � సం�ప�ంచడం �� � ఓట�� తమ �� 
���న� త� ��� �మ� అభ� � �ంచవ��  అ���షన్ www.acvote.org/mvp.    

 
మెయిల్ బాయ్ లెట్ సేకరణ దావ్ రా సురకిష్ త ఓటు  
ఓటరల్  రిజిసాట్ ్ర ర్ ఇదద్ రు (2) సిబబ్ ంది సభుయ్ ల బృ ందాలను కలిగి ఉనా్న రు, వారు కౌంటీ అంతటా ప� తి 
బాయ్ లెట్ డా� ప్ బాక్్స  నుండి బాయ్ లెట్ లను తిరిగి పొందేటపుప్ డు నిరబ్ ంధ శే� ణిని అనుసరిసాత్ రు. డా� ప్ బాక్్స  
నుండి బాయ్ లెట్ సేకరణలను మా అసెట్ టా� కింగ్ సిసట్ మ్ లోకి లాగిన్ చేయడానికి ఉపయోగించే సా్మ ర్ట్  ఫోన్ 
ప� తి బృ ందానికి కేటాయించబడుతుంది. అని్న  పెటెట్ లు ఖాళీ అయాయ్ యని నిరాధ్ రించడానికి ROV బాయ్ లెట్ 
డా� ప్ బాక్్స  సమనవ్ యకర� ల దావ్ రా అసెట్ టా� కింగ్ సిసట్ మ్ ని పరయ్ వేకిష్ సాత్ రు. బాయ్ లెట్ లు నేరుగా ROV 
కారాయ్ లయానికి తిరిగి రావడానికి సీలు చేసిన బాయ్ గ్ లో భద� పరచబడా్డ యి. బృ ందం వచి్చ నపుప్ డు, 
బాయ్ గ్ లను ఇతర సిబబ్ ంది తీసుకుంటారు మరియు బాయ్ లెట్ లను కోరుట్  హౌస్ కు పంపిణీ చేసినటుల్  అసెట్ 
టా� కింగ్ లో లాగిన్ చేసాత్ రు.  మెయిల్ దావ్ రా ఓటింగ్  వేసే పదద్ తి అందుబాటులో ఉంది  

 
మెయిల్ దావ్ రా రిమోట్ యాకె్స సిబల్ వోట్ బౖె మెయిల్ 
ఓటరుల్  ఉపయోగించుకోగల ఒక పా� పయ్ త ఎంపిక రిమోట్ యాకె్స సిబుల్ వోట్ బౖె మెయిల్ (RAVBM) సిసట్ మ్, 
ఇది ఓటరుల్  తమ సొంత ఇంటి సౌలభయ్ ంలో తమ బాయ్ లెట్ ను సవ్ తంత� ంగా మరియు పౖె్ర వేట్ గా 
గురి� ంచడానికి అనుమతిసుత్ ంది. RAVBM వయ్ వసథ్  పా� రంభంలో వికలాంగ ఓటరల్  కోసం రూపొందించబడింది 
మరియు సౖెనిక మరియు విదేశీ ఓటరుల్  (California ఎని్న కల కోడ్ §303.3) ఇపుప్ డు నమోదిత ఓటరల్ ందరికీ 

(AB37) అందుబాటులో ఉంది. RAVBM వయ్ వసథ్  యొకక్  ఉదేద్ శయ్ ం ఇంటరె్న ట్ లో బాయ్ లెట్ ను ప� సారం 
చేయడం కాదు. బదులుగా, ఓటరుల్  తమ My Voter Profileకు లాగిన్ చేయడానికి మరియు వారి అధికారిక 
బాయ్ లెట్ ని యాకె్స స్ చేయడానికి లింక్ తో కూడిన ఇ-మెయిల్ తో పాటు, ఎని్న కల రోజు నాటికి వారి ఓటు 
వేసిన బాయ్ లెట్ ను డౌన్ లోడ్ చేయడం, పి� ంట్ చేయడం, పూరి�  చేయడం మరియు తిరిగి ROVకి ఎలా తిరిగి 
ఇవావ్ లి అనే సూచనలతో పాటు పంపబడుతుంది. ఇ-మెయిల్ చేసిన లింక్ ని ఉపయోగించి, ఓటరుల్  
తపప్ నిసరిగా బాయ్ లెట్ ని వారి పరికరాలకు డౌన్ లోడ్ చేసి, దానిని వారి వయ్ కి� గతీకరించిన యాకె్స సిబిలిటీ 
ఫీచర్ లతో చదవాలి. RAVBMని ఉపయోగించే ఓటరుల్  తమ ఓటు వేసిన బాయ్ లెట్ ను మూడు మారాగ్ లలో 
ఒకదాని దావ్ రా తిరిగి ఇవావ్ లి: పా� మాణిక మెయిల్ దావ్ రా, 24 గంటల బాయ్ లెట్ డా� ప్ బాక్్స  లో తమ 
బాయ్ లెట్ ను వదలడం దావ్ రా లేదా ఏదౖెనా ఓటు కేందా� నికి తిరిగి ఇవవ్ డం దావ్ రా. 

 
రిటర్్న  పదధ్ తితో సంబంధం లేకుండా, ఓటు వేసిన �� �ట్ లను తపప్ నిసరిగా ఎనవ్ లప్ లో తిరిగి ఇవావ్ లి. 
ఓటరుల్  అందించిన బాయ్ లెట్ రిటర్్న  ఎనవ్ లప్ ను ఉపయోగించాలని సిఫారు్స  చేయబడింది, అది వారి ఓటు 
దావ్ రా మెయిల్ పాయ్ కేజీతో చేర్చ బడుతుంది. వారు (510) 272-6973లో ROVకి కాల్ చేయడం దావ్ రా భరీ�  
బాయ్ లెట్ రిటర్్న  ఎనవ్ లప్ లను అభయ్ రిథ్ ంచవచు్చ  లేదా ROV కారాయ్ లయం లేదా ఓటు కేంద� ంలో ఒకదాని్న  
తీసుకోవచు్చ . ఓటరుల్  వారి సవ్ ంత ఎనవ్ లప్ ను కూడా మాతో చూడవచు్చ , కానీ వారు తపప్ నిసరిగా వారి 

mailto:registration@acgov.org
http://www.acvote.org/mvp
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బాయ్ లెట్ తో జతచేయబడిన ఓటరు పేజీ నుండి ముది� ంచబడి సౖెన్ అవుట్ చేయబడి ఉండాలి. ఓటర్ 
ప� మాణం, ఫారమ్ ను బాయ్ లెట్ తో పాటు RAVBM ఇ-మెయిల్ లింక్ దావ్ రా డౌన్ లోడ్ చేసి పూరి�  చేయాలి. ఓటు 
వేసిన బాయ్ లెట్ ను పా� మాణిక మెయిల్ దావ్ రా తిరిగి ఇసేత్ , అందించిన బాయ్ లెట్ రిటర్్న  ఎనవ్ లప్ కు ఎలాంటి 
తపాలా అవసరం లేదు. ఓటరుల్  తమ సవ్ ంత ఎనవ్ లప్ ని ఉపయోగించి ఓటు వేసిన బాయ్ లెట్ ను తిరిగి ఇసేత్ , 
అందించిన బాయ్ లెట్ కి ఎలాంటి తపాలా అవసరం లేదు.  

 ఇనె్మ ట్ వోట్ బౖె మెయిల్ పో� గా� మ్ దావ్ రా ఓటు వేయండి 
 జౖెలు ఖౖెదీల ఓటు దావ్ రా మెయిల్ పో� గా� మ్ దావ్ రా ఖౖెదీలకు మా కారాయ్ లయం సేవలను అందిసుత్ ంది.  ఇది 
ఎని్న కలకు ముందు మెయిల్ బాయ్ లెట్ దావ్ రా ఓటు వేయడానికి మరియు ఓటు కోసం దరఖాసుత్  చేసుకోవడానికి 
ఖౖెదీలకు సహాయం చేయడానికి రిజిసాట్ ్ర ర్ ఆఫ్ వోటర్్స  ఆఫీస్ Alameda కౌంటీ షెరీఫ్ కారాయ్ లయంతో 
సమనవ్ యం చేసే ప� కి� య.  ఖౖెదీల పూరి�  చేసిన ఓటరు నమోదు ఫారమ్ లు మరియు ఓటు దావ్ రా మెయిల్ 
దావ్ రా ROV కారాయ్ లయానికి షెరీఫ్ కారాయ్ లయం అందజేసుత్ ంది.  ROV ఓటరు నమోదు ఫారమ్ లను పా� సెస్ 
చేసుత్ ంది మరియు మెయిల్ దావ్ రా ఓటు వేయండి. ఎని్న కలకు ముందు, ROV ఎని్న కల తేదీ, నమోదు గడువు 
తేదీలు, VBM బాయ్ లెట్ ల లభయ్ త (ఎని్న కలకు 29 రోజుల ముందు) మరియు ఓటు వేసిన బాయ్ లెట్ ల పిక్ అప్ 
మరియు వాపసు వంటి కారయ్ క� మాల షెడూయ్ ల్ ను నిరణ్ యించడానికి షెరి� ఫ్ కారాయ్ లయంతో 
సమావేశమవుతుంది.  షెరీఫ్ కారాయ్ లయం ఖౖెదీలకు మెయిల్ బాయ్ లెట్ దావ్ రా ఓటును అందజేసుత్ ంది.  షెరీఫ్ 
కారాయ్ లయం ఎని్న కల రోజున లేదా ముందు ఓటు వేసిన బాయ్ లెట్ లను ROV కారాయ్ లయానికి తిరిగి పంపుతుంది. 

 
ACVOTE ఆన్ ద గో పో� గా� మ్  

ACVOTE ఆన్ ద � ����మ్ అ�� "�క�� � మ�� అ�� ����షన్ ��� ల��" �గ�� మ� ం�, 
�� �ట్ ల� �� క�ంచడం, �� �ట్ � ��� ంగ్ �య� డం� మ��  �� �ట్ � ��� ఇవ� డం� 
�ద� పర�న అత� వసర ప���� �రణం� అ�ప��� ��న ఓటర��, �క�ం�� �� �� ఇళ�� 
ప��త�న ఓటర�� స�యం �య��� ఇద�� (2) ROV �బ� ం� స�� ల బృం���  పంపడం� 

సమన� యం ���ం�.  ఈ �వ అవసరమ��  ఓట�� తమ ఓ�� స�లం� ��ల్ �� �ట్ �� � 
�� క�ంచ��� త�ప� �చనల �సం � ��� ల���  సం�ప�ంచవ�� . ఎ�� కల� 29 ��ల 
�ం� �ం� ఓట�� ����� ర్ ఆఫ్ ఓటర� ��� ల��� (510) 272-6973� �ల్ �యవ��  �� ఆన్ ద � 
����మ్ � �న్ అప్ �య��� onthego@acgov.org � ఇ��ల్ పంపవ�� . 
 
�� �ట్ ��ప్  �� ప్ �ర్ 

ROV �� �ట్ ��ప్  �� ప్ �ర్ ఓట�� తమ ఓ� ��న �� �ట్ ల� వదల��� మ�� ��� ఎ�� కల 
��ం� స�����  �� క�ంచ��� మ�� ఓ� �య��� న�� ���వ��� అ�మ���ం�. 
ఈ పర� టన �ప� ఎ�� కల� 28 ��ల �ం� ��రంభమ��ం� మ�� �ప� ఎ�� కల� ��� 
��ల �ం� ����ం�. �� �ట్ ��ప్  �� ప్ �ర్ � �కల� ం, ��యర్, �వత, �ష, ��� సం-
ఆ��త సంస��, జం��ల ఆ�శ��, �ల్� , అండర� ర్ � మ�� అన్ �జ్�  క�� ��ల� ల�� ం� 
���ం��. ��షన్ ల� ��బ��, �� �ల్� , ��యర్ �ంటర్ � మ�� �ం� అంత� క�� �� 
ఈ�ంట్ � మ�� పం�గ� ఉ�� �. �� �ట్ ��ప్  �� ప్ �ర్ మ�� సం�వ�   �� ప్ � ��ం� 
మ�ంత స��రం �సం, దయ�� www.acvote.org/dropstop� ROV �బ్ �ట్ �� �� �ట్ ��ప్  �� ప్ 
��� సంద�� ంచం�. 

బ◌య్ాలెట్ డా� ప్-ఆఫ్ సాథ్ నాలు  
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California ఎని్న కల కోడ్ ఒక కౌంటీ తపప్ నిసరిగా ఓటరల్  కోసం బాయ్ లెట్ డా� ప్-ఆఫ్ సాథ్ నాలను అందించే 
పారామితులను సెట్ చేసుత్ ంది. ఎని్న కల రోజుకు 28 రోజుల ముందు మరియు ఎని్న కల రోజున మొతత్ ం 29 
రోజుల పాటు నమోదు చేసుకున్న  ప� తి 15,000 మంది ఓటరల్ కు కనీసం ఒక (1) బాయ్ లెట్ డా� ప్-ఆఫ్ లొకేషన్ 
ఉండాలి.  24 గంటల �� �ట్ ��ప్ �క్�  ల సంఖ�  �ప� ఎ�� కల� �ం� 88వ ��న �ం�� న�� 
���న�  ఓటర� సంఖ�  ఆ�రం� �ర��ంచబ��ం�. ఆ గణన ఆ�రం�, ROV 63 24-గంటల 
�� �ట్ ��ప్ �క్�  ల� అం�ం�� . 

 
 

కనీస అర్హ తలు 

బాయ్ లెట్ డా� ప్-ఆఫ్ సాథ్ నాలు: 
(నమోదు చేసుకున్న  ప� తి 15 వేల మంది ఓటరల్ కు 1) 

63 

 
24 గంటల బాయ్ లెట్ డా� ప్ బాక్్స  లు 
ప� సుత్ తం, ROV అరవౖె ఆరు 24-గంటల బాయ్ లెట్ డా� ప్ బాక్్స  సాథ్ నాలను శాశవ్ తంగా కౌంటీవౖెడ్ ఇన్ సాట్ ల్ 
చేసింది. �� ���  �� ట్ �� � ��ప్ �క్�  � జమ �యబడ��. 24 గంటల బాయ్ లెట్ డా� ప్ బాక్్స  లను 
ఓటరుల్  మూడు ప� తేయ్ క ఎని్న కలు మరియు రెండు రాషట్ ్ర వాయ్ పత్ ంగా ఎని్న కల కోసం ఉపయోగించారు.  
24-గంటల బాయ్ లెట్ డా� ప్ బాక్్స  డిజౖెన్ లు మరియు సాథ్ నాలను నిరణ్ యించడంలో, ROV అని్న  రాషట్ ్ర  
మారగ్ దర్శ కాలు మరియు నిబంధనలను అనుసరించింది. ROV నగరం మ�� �ం� అ����,  �� �క 

అ��ర ప��, ఎ�� �న అ����, సంఘం-ఆ��త సంస��, �� సం��, �క�ం�ల సం�� 
మ�� అ�� డ �ం� అంత� ఉన�  నగ�ల� 24 గంటల �� �ట్ ��ప్ �క్�  ల� అ��  
క�� ��ల� ఉంచ��� �గ�� �� ��  క�� ఉం�. 24 గంటల �� �ట్ ��ప్ �క్�  ల  ��స్ �ంట్ � 
ప�����న� �� �, �న ��� న�  ఎ�� కల �డ్ � అవసర�న �ప��� వ��ంప�యబ�� � 

 
ప� ధానంగా ఇంగీల్ షు కాకుండా వేరే భాష మాటాల్ డే ఓటరల్ కు తగిన పా� పయ్ త ఉందని నిరాధ్ రించుకోవడానికి, 24 
గంటల బాయ్ లెట్ డా� ప్ బాక్్స  లు అవసరమౖెన భాషలోల్  "అధికారిక బాయ్ లెట్ డా� ప్-బాక్్స "గా గురి� ంచబడతాయి. 

ఓటు కేందా� లు  
ఓటరు చాయిస్ యాక్ట్  (VCA) మోడల్ ఎని్న కలో, సాంప� దాయక పోలింగ్ ప� దేశాలలో ఇంతకుముందు 
ఆచరించిన దాని కంటే ఎకుక్ వ రోజుల పాటు ఓటు కేందా� లు తెరవబడి ఉండాలి్స  ఉంటుంది. ఎని్న కల 
రోజుకు మూడు (3) రోజుల ముందు నుండి, ఎని్న కల రోజుతో పాటు మొతత్ ం నాలుగు (4) రోజుల పాటు అని్న  
ఓటు కేందా� లు తెరవబడి ఉండాలి. ఎని్న కల రోజుకు పది (10) రోజుల ముందు మరియు ఎని్న కల రోజు 
ఇరవౖె కేందా� లు తెరవబడతాయి, ఇది మొతత్ ం పదకొండు (11) రోజుల పాటు ఉంటుంది.   
California ఓటర్ ఎంపిక చటట్ ం ఓటరల్  కోసం ఓటు కేంద� ం సాథ్ నాలను తపప్ నిసరిగా అందించాలి్స న 
పారామితులను సెట్ చేసుత్ ంది: 
 

• ఎని్న కల రోజుకు పది (10) రోజుల ముందు నుండి, ఎని్న కల రోజుకు ముందు నాలగ్ వ రోజు వరకు, 
మొతత్ ం ఏడు (7) రోజుల పాటు, ప� తి 50,000 మంది నమోదిత వోటరల్ కు ఒక వోటు కేంద� ం 
తపప్ నిసరిగా ఎని్న క జరుగే అధికార పరిధిలో నిరవ్ హించబడాలి. 
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• ఎని్న కల రోజుకు మూడు (3) రోజుల ముందు నుండి మరియు ఎని్న కల రోజుతో సహా, మొతత్ ం 
నాలుగు (4) రోజుల 

పాటు, ప� తి 10,000 మంది వోటరల్ కు ఒక వోటు కేంద� ం తపప్ నిసరిగా ఎని్న కలు జరిగే అధికార 
పరిధిలో నిరవ్ హించబడాలి. 

 
అని్న  ఓటు కేందా� లు యాకె్స స్ చేయగల ఓటింగ్ పరికరాలు, భాషా సహాయం మరియు షరతులతో కూడిన 
ఓటరు నమోదు (CVR)ని కలిగి ఉంటాయి, ఇది ఓటరు అదే రోజున నమోదు చేసుకోవడానికి మరియు ఓటు 
వేయడానికి వీలు కలిప్ సుత్ ంది. అదనంగా, ఓటరుల్  ఒక కేటాయించిన పోలింగ్ సథ్ లానికి మాత� మే పరిమితం 
కాకుండా, Alameda కౌంటీ అంతటా ఉన్న  ఓటు కేంద�  సాథ్ నాలోల్  దేనినౖెనా సందరి్శ ంచే అవకాశం ఉంది.  
ఓటర�� ���న �వలం�ం�ం��, అ�� డ �ం� క�స అవస��� �ం� అదనం� 11-��ల ఓట్ 
�ంటర్ � మ�� త�నంత  �� �� మ�� �బ� ం� అం���� ఉన� �� �, మ�� అ� 
ఓటర�� ఎ�� � �ప�జనం �����ం� క�స అవస��� �ం� ఆ� (6) అదన� 4-��ల ఓ� 
�ం��ల� �ర� �ం�ల� ���� ం�. ఎ�� కల ��� �ం� అ��  ఓ� �ం��� ఉదయం 9:00 
AM �ం� �యం�తం 5:00 PM వర� ప� ��� �. ROV � �బ్ �ట్ �  �� �ల ���ల� 
�ప���� �, ఇ�  �� �ల� �శల� �� అం���ం�. ఎ�� కల ��న, ఎ�� కల �డ్ (ఎ�� కల �డ్ 
§4005) �ప�రం ఓటర� �సం అ��  ఓ� �ం��� ఉదయం 7:00 AM �ం� ��� 8:00 PM వర� 
�రవబ� ఉం��. �ప� ఎ�� కల� �ం� 88వ ��న న��న ఓటర� �స�వ సంఖ�  ఆ�రం� ఓట్ 
�ం��ల సంఖ�  �ర��ంచబ��ం�. �� ఆ సమయం� ��� ��న గణన ఆ�రం�, ��వ 
ప��క� ���ం�న���, 11-��ల ఓట్ �ం��ల క�స సంఖ�  19 మ�� 4-��ల ఓట్ �ం��ల సంఖ�  
75. ఓటర� ����� ర్ 20 11-��ల ఓ� �ం��ల� మ�� 80 4- ��ల ఓ� �ం��ల� అం��� � . 

 

 
��ష��� ప � ఎ�� కల �క�  

 

 
VCA క�స అవసరం 

 

 
ROV �క�  �ప��క 

 
11-��ల ఓ� �ం��� 
(�ప� 50 �ల న��త ఓటర�� 1) 
 

19 20 

4-��ల ఓ� �ం��� 
(�ప� 10 �ల న��త ఓటర�� 1) 
 

75 80 

 
 

 
ఓ� �ం�దం  �అ�ట్ �క�  ఉ�హరణ ����తం ��ంద ఉం� 

����తం ��� క�� ఉం�ం�: 

1. �ప�శ �� రం దగ �ర ఓట� స��ర �ం��� (2). 

2. �� �ట్ ��ంట్-ఆన్-��ండ్  ��షన్ ��క �� �ట్ �ల�  పంజరం (4) 

3. ���షన్  ��షన్ ��క ఓ� �ం�దం �మ�� బం�� (2). 
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4. �ప�శ �� రం దగ �ర �ల్ �క్ �క్-ఇన్  ��షన్ 

5. �ల్ �క్ �క్-ఇన్  ��షన్ త�� త �� �ట్ ��ంట్-ఆన్-��ండ్  ��షన్ 

6. �� �ట్ ��ంట్-ఆన్-��ండ్  ��షన్ � అ�స�ం� ���ద��  �ం�దం 

7. ���షన్  ��షన్ �ం� ��ల్ �� �ట్ ��� �� � ప�� ఓ� 

8. ���షన్  ��షన్ �ం�  ��  కం�షనల్/���జనల్ ��� 

9. ���షన్  ��షన్ �ం� ట�� �స్ అ���క �� �ట్ ��� 

10. ��� స్ �యగల ఓ�ంగ్ �త్ � (2) ��స్ ���క్ � �రం� �డ� వ� ��కం� �టప్ 

11. ఓ�ంగ్ �త్ � (4) ��� స్ �యగల ఓ�ంగ్ �త్ � మ�� �� �ట్ ��� ంగ్ ��స్ 
�త్ ల� �రం� �టప్ 

12. �� �ట్ ��� ంగ్ ప�కరం ఓ�ంగ్ �త్ � (4) ��� స్ �యగల ఓ�ంగ్ �త్ ల� ఎ��� 
�టప్ 

 
 

 
 
 
ఓటరు నమోదు 
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ఓటు కేంద� ం – షరతులతో కూడిన ఓటరు నమోదు 
సాంప� దాయ పోలింగ్ ప� దేశం నమూనా దావ్ రా గతంలో అందించిన వాటి కంటే ఎకుక్ వ సేవలను ఓటు 
కేందా� లు అందిసాత్ యి. ఓటు కేందా� లలో అందించబడే విసత్ రిత సేవలలో ఒకటి ఓటరుని నమోదు 
చేయడం. ఇపుప్ డు ఓటరుల్  వారి ఓటుని నమోదు చేసుకోగల, వారి ఓటరు నమోదుని అప్ డేట్ చేయగల 
మరియు ఏ ఓటు కేంద� ంలో అయినా షరతులతో ఓటు వేయగల సామరాథ్ య్ ని్న  కలిగి ఉనా్న రు. కండిషనల్ 
వోటర్ రిజిసేట్ ్ర షన్ (CVR) ప� కారం ఓటు వేయడానికి అర్హ త ఉన్న  ఓటరుల్  CVR ఎనవ్ లప్ తో ఉన్న  బాయ్ లెట్ ను 
అందుకుంటారు. షరతులతో కూడిన ఓటరు నమోదు ప� కారం ఓ� ��న�� � ��ంగ్  �ం�దం� � 

��ం�, ఓటు కేందా� లు ఓటరు సవ్ ంత ఆవరణ బాయ్ లెట్ రకాని్న  అందిసాత్ యి. 
 

భరీ�  బాయ్ లెటుల్  
ఓటరు తన బాయ్ లెట్ ని సకాలంలో అందుకోకపోతే లేదా వారి బాయ్ లెట్ లో తపుప్  చేసినటల్ యితే, ఒక ఓటరు 
భరీ�  బాయ్ లెట్ ను అభయ్ రిథ్ ంచవచు్చ . మెయిల్ బాయ్ లెట్ దావ్ రా ఓటును మెయిల్, ఇమెయిల్, ఫాయ్ క్్స  లేదా ఫోన్ 
దావ్ రా అభయ్ రిథ్ ంచవచు్చ . మెయిల్ బాయ్ లెట్ దావ్ రా భరీ�  చేయబడిన ఓటు ఓటరుకు మెయిల్ 
చేయబడుతుంది.  ఓటరుల్  ROV వెబ్ సౖెట్ కి వెళిల్  “బాయ్ లెట్ విల్ కాల్” సేవను ఉపయోగించవచు్చ , అకక్ డ 
వారు 24-గంటల తరువాత వయ్ కి� గతంగా మెయిల్ బాయ్ లెట్ దావ్ రా తమ ఓటును తీసుకోవడానికి షెడూయ్ ల్ 
చేయవచు్చ .    తాతాక్ లిక ఓటింగ్  
ఏదౖెనా ఓటు కేంద� ంలో, ఓటరు తాతాక్ లికంగా ఓటు వేయవచు్చ  (ఎని్న కల కోడ్ §14310). నమోదు 
చేసుకున్న టుల్  కెల్ యిమ్ చేసుత్ న్న  ఓటరు, అయితే ROV సిబబ్ ంది దావ్ రా నమోదు మరియు అర్హ త వెంటనే 
నిరణ్ యించబడని వారు తాతాక్ లిక బాయ్ లెట్ కు ఓటు వేయడానికి అర్హ తని కలిగి ఉంటారు. ఓటరుకు బాయ్ లెట్ 
అందించబడుతుంది మరియు తాతాక్ లిక బాయ్ లెట్ వేయడానికి సంబంధించిన ప� కి� య మరియు 
విధానాలకు సంబంధించి వా� తపూరవ్ క సూచనలతో కూడిన తాతాక్ లిక బాయ్ లెట్ ఎనవ్ లప్ 
అందించబడుతుంది; మరియు ఓటరు నమోదు మరియు ఓటు వేయడానికి అర్హ తకు సంబంధించిన 
వా� తపూరవ్ క ధృ వీకరణ, ఇది తపప్ నిసరిగా ఓటరు దావ్ రా సంతకం చేయబడాలి. తాతాక్ లిక బాయ్ లెట్ ని 
వేసిన ఏ ఓటరు అయినా ఎనవ్ లప్ నుండి వారి రసీదును చింపివేయవచు్చ , తదావ్ రా వారు ROV వెబ్ సౖెట్ లో 
ఓటు వేసిన బాయ్ లెట్ సిథ్ తిని టా� క్ చేయవచు్చ . ROV యొకక్  ప� ధాన కారాయ్ లయానికి తిరిగి రావడానికి ఓటరు 
తపప్ నిసరిగా తాతాక్ లిక బాయ్ లెట్ ఎనవ్ లప్ లో బాయ్ లెట్ ను సీలు చేసి, సురకిష్ తమౖెన తాతాక్ లిక బాయ్ లెట్ 
టా� లీలో డిపాజిట్ చేయాలి. ఓటరుల్  తమ బాయ్ లెట్ లెకిక్ ంచబడిందో లేదో నిరాధ్ రించుకోవడానికి ROVని 
సంప� దించవచు్చ  లేదా వెబ్ సౖెట్ ని ఉపయోగించవచు్చ . 
ఓటు కేంద� ంలో ఓటింగ్ ను యాకె్స స్ చేయవచు్చ   
కౌంటీ ఆఫ్ Alameda ఓటరల్  రిజిసాట్ ్ర ర్ (ROV) VCA యొకక్  ప� ణాళిక మరియు అమలు అంతటా ఓటరు 
యాకె్స సిబిలిటీని నిరాధ్ రించడం లక్షయ్ ంగా పెటుట్ కుంది. ఓటరు కేంద� ం ఎంపిక, ఓటింగ్ మెషీన్ అవసరాలు 
మరియు ఎని్న కల కారయ్ కర� ల శిక్షణ మరియు నియామకాని్న  నిరణ్ యించేటపుప్ డు ROV అధయ్ యనాల 
అతయ్ ంత ముఖయ్ మౖెన ప� మాణాలలో యాకె్స స్ బిలిటీ ఒకటి. ROV ప� తి ఓటరుకు సురకిష్ తమౖెన, యాకె్స స్ 
చేయగల మరియు సవ్ తంత�  ఓటింగ్ అనుభవాని్న  పో� త్స హించడానికి, మెయిల్ దావ్ రా రిమోట్ యాకె్స స్ 
చేయగల ఓటు (RAVBM) ఓటింగ్ వంటి గతంలో ఏరాప్ టు చేసిన పో� గా� మ్ లతో పాటు యాకె్స స్ చేయగల 
బాయ్ లెట్ మారిక్ ంగ్ పరికరాలను (BMD) ఉపయోగిసుత్ ంది. ROV అని్న  ఓటు కేందా� ల వదద్  యాకె్స స్ చేయగల 
ఓటింగ్ ను అందించడం కొనసాగిసుత్ ంది. 
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ప� మాణాలకు అనుగుణంగా ఉండే ఓటు కేంద� ం సౌకరాయ్ ల లక్షణాలను మరియు సవరణలు 

అవసరమయేయ్  వాటిని గురి� ంచడానికి California సెక� టరీ ఆఫ్ సేట్ ట్ యొకక్  యాకె్స సిబిలిటీ చెక్ లిస్ట్  సరేవ్ ని 

ROV ఉపయోగిసుత్ ంది. అ��  ఓట్ �ంట�� అం���� ఉం��. 
 
 
Alameda కౌంటీలోని ప� తి ఓటు కేంద� ం కనీసం ఆరు (6) డొమినియన్ ఓటింగ్ సిసట్ మ్ యొకక్  ICX యాకె్స స్ 
చేయగల బాయ్ లెట్ మారిక్ ంగ్ పరికరాలను (BMD) కలిగి ఉంటుంది. ఈ యూనిటుల్  అని్న  బాయ్ లెట్ రకాలు 
మరియు భాషా వెరష్ న్ లతో పో� గా� మ్ చేయబడా్డ యి మరియు వౖెకలాయ్ లు ఉన్న  ఓటరల్ కు సవ్ తంత�  ఓటింగ్ 
అనుభవాని్న  అందిసాత్ యి. ప� తి ఓటు కేందా� నికి సంబంధించిన BMDలో అమెరికనల్  వికలాంగుల చటాట్ నికి 
అనుగుణంగా ఉండే ఫీచరుల్  మరియు వివిధ రకాల ఓటింగ్ పదధ్ తి ఎంపికలతో కూడిన ఉపకరణాలు 
ఉనా్న యి. వీటిలో విజువల్, ఆడియో మరియు టాక్ టౖెల్ ఇంటర్ ఫేస్ లు ఉనా్న యి, వీటిని బాయ్ లెట్ ను 
నావిగేట్ చేయడానికి మరియు గురు�  పెటట్ డానికి ఓటరు-ఇషట్ పడే ఏదౖెనా కలయికలో ఉపయోగించవచు్చ . 
అలాగే, సీక్ ్ర న్ పౖె ఉన్న  ఫాంట్ పరిమాణాని్న  మార్చ వచు్చ  మరియు సీక్ ్ర న్ రిజలూయ్ షన్ ను నలుపు రంగు 
నేపథయ్ ంలో అధిక-కాంటా� స్ట్  తెలుపు రంగుకి మార్చ వచు్చ . సీక్ ్ర న్ సవరణలతో పాటు, ఆడియో సప్ ర్శ  
ఇంటర్ ఫేస్ (ATI) కీపాయ్ డ్ ఓటరుల్  వారి బాయ్ లెట్ ను వినడానికి, వాలూయ్ మ్ మరియు ప� సంగం యొకక్  వేగం 

(అవసరమౖెతే) సరుద్ బాటు చేయడానికి మరియు వారికి నచి్చ నదాని్న  ఎంచుకోవడానికి అనుమతిసుత్ ంది. "సిప్ 
మరియు పఫ్" లేదా తెడు్డ  ఎంపిక పరికరాల కోసం సంబంధిత బె� యిలీ వివరణలు మరియు ఇన్ పుట్ లతో 
నావిగేషన్ కోసం ATI పూరి�  సాథ్ యి పెదద్  బటన్ లను కూడా కలిగి ఉంది. ఈ �చర్ ల� స� తం�తం� 

ఉప��ం���� ఓట�� ఓ�ంగ్ �ప��య� ��� స�యం �య��� ఎ�� కల �ర� కర �� స� ఒక� 
(1) �� ఇద�� (2) వ� ��ల� ���� �వ�� .  

 
ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎకుక్ వ BMDలలో సమసయ్  ఉన్న టుల్  గురి� ంచబడితే, అవసరమౖెన విధంగా ఏదౖెనా 
పరికరాలను భరీ�  చేయడానికి ROV వెంటనే విధానాలను పా� రంభిసుత్ ంది. సాథ్ నం యొకక్  అందుబాటులో 
ఉన్న  పనితీరు యూనిటుల్ , సామరథ్ య్  అవసరాలు మరియు సమసయ్  యొకక్  తీవ� త ఆధారంగా భరీ�  ప� కి� యకు 
పా� ధానయ్ త ఇవవ్ బడుతుంది.   
ప� తి ఓటు కేంద� ంలో అందుబాటులో ఉన్న  అదనపు యాకె్స సిబిలిటీ సేవలలో కర్బ్  సౖెడ్ ఓటింగ్ మరియు 
ఓటు కేంద� ం ప� కి� య అంతటా ఓటరల్ ందరికీ దిశానిరేద్ శం చేసేలా శిక్షణ పొందిన ఎని్న కల కారయ్ కర� లు 
ఉంటాయి. ప� తి ఓటు కేంద� ంలోని సరఫరాలలో పెదద్  గి� ప్ పెన్ మరియు మాగి్న ఫౖెయర్ ఉంటాయి.  

భాషా సహాయకం  
ROV �క�  ల�� ం �ప� ఓ� �ం�దం అవసర�న అ��  �షల� �� స�యం అం�ంచడం. 
అ�� డ �ం�� సంబం�ం�, ఈ �షల� ఇం� �ష్, ��స్, �� �ష్, తగ�గ్, �య�� �స్, బ�� స్, �� ర్, 
�ం�, ��యన్, ���యన్, �యన్, మం��యన్, పం�� మ�� ��� ఉ�� �. అ���క 
�� �ట్ �, ����డ్ ఆవరణ�� �� క్�  �� �ట్ �, CVR మ�� ��� �క �� �ట్ ఎన� లప్ ల� 
స� అ��  ఓ�ంగ్ ���యల్ � అ��  ఓట్ �ంటర్ ల� ఆ �ష��  అం�ంచబడ��.  

 
ROV పాల్ న్ లో ఏ సమాజంలోనౖెనా అవసరమౖెన భాషలను మాటాల్ డగల దివ్ భాషా సిబబ్ ందిని నియమించడం 
ఉంటుంది. దివ్ భాషా సిబబ్ ంది అందుబాటులో లేకుంటే, ఓటు కేంద� ం సిబబ్ ంది ROV కారాయ్ లయాని్న  
సంప� దించి, ఓటరును మా భాషా మదద్ తు ఫోన్ లౖెన్ లకు కనెక్ట్  చేసాత్ రు.  
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ఓటరు డేటాబేస్ నుండి మాయ్ పింగ్ మరియు భాషా డేటాతో కలిపి, ROV దివ్ భాషా సిబబ్ ందిని ఓటరల్ కు 

ఉతత్ మంగా సేవలందించే ప� దేశాలలో ఉంచడాని్న  లక్షయ్ ంగా చేసుకోగలదు. కౌంటీ అంతటా ఉన్న  ప� తి 

ఓటు కేంద� ంలోని సిబబ్ ందికి ప� తి భాషకు చెందిన దివ్ భాషా ఎని్న కల కారయ్ కర� లు అవసరమున్న  మంది 

లేకుంటే, ఇచి్చ న భాషలో మదద్ తు అవసరమని గురి� ంచిన ఆ పా� ంతాలోల్  ఉన్న  ఓటు కేందా� లలో దివ్ భాషా 

ఎని్న కల కారయ్ కర� లను ఉంచడం మేము లక్షయ్ ంగా పెటుట్ కుంటాము. �� �� ఎ�� కల �ర� కర �ల సంఖ�  

ఎ�� కల� 60 ��ల �ం� �ర��ంచబ��ం�. �� సగ�న 2 �ం� 5 మం� �� �� ఎ�� కల 
�ర� కర �� ఉ�� �. ఆ సమయం�, ల�త ��ంగ�ల� స�పం� ఏ� ఓట్ �ం��� ఉ�� � 
���ంచ��� �� �షణ �ర� �ంచబ��ం�. �� �ప�రం �� �� ఎ�� కల �ర� కర �ల� ����� �.  

ఓటు సెంటర్ పేల్ స్ మెంట్ పరిశీలన  

ROV దిగువ చూపిన ఓటరు ఎంపిక చటట్ ం దావ్ రా నిరేద్ శించబడిన 14 ప� మాణాలను ఉపయోగిసుత్ ంది. 

ఈ ప� మాణాలు: 

1. ప� జా రవాణాకు సమీపంలో 
2. తకుక్ వ ఓట్-బౖె-మెయిల్ వినియోగ సంఘాలకు సమీపంలో 
3. జనాభా కేందా� లకు సమీపంలో 
4. భాషా మౖెనారిటీ వరాగ్ లకు సమీపంలో 
5. వౖెకలాయ్ లు ఉన్న  ఓటరల్ కు సమీపంలో 
6. వాహన యాజమానయ్  సంఘాల తకుక్ వ ధరలకు సమీపంలో 
7. తకుక్ వ ఆదాయం ఉన్న  సంఘాలకు సమీపంలో 
8. తకుక్ వ ఓటు నమోదు రేటు ఉన్న  సంఘాలకు సమీపంలో 
9. సాథ్ నిక అమెరికన్ రిజరేవ్ షన్ లతో సహా భౌగోళికంగా ఒంటరిగా ఉన్న  జనాభాకు సమీపంలో 
10.యాకె్స స్ చేయగలది మరియు ఉచిత పారిక్ ంగ్ 
11.ఓటు కేంద� ం మరియు బాయ్ లెట్ డా� ప్-ఆఫ్ సాథ్ నాలకు ప� యాణించడానికి దూరం మరియు సమయం 
12.ఓటు-బౖె-మెయిల్ బాయ్ లెటుల్  అందుబాటులో లేని వికలాంగ ఓటరల్ కు ప� తాయ్ మా్న య పదధ్ తుల 
అవసరం 
13.ఓటు కేంద� ం మరియు బాయ్ లెట్ డా� ప్-ఆఫ్ సాథ్ నాల సమీపంలో టా� ఫిక్ నమూనాలు 

14.మొబౖెల్ ఓటు కేందా� ల ఆవశయ్ కత 
 
అందుబాటులో ఉన్న  అనేక మూలాల నుండి సేకరించిన డేటా (ఉదా., అమెరికన్ కమూయ్ నిటీ సరేవ్ , ROV 
ఓటర్ డేటాబేస్, AC రవాణా బసు్స  సాట్ ప్ లు, Bart సేట్ షన్ లు) ఈ ప� మాణాలలో కొని్న ంటిని లెకిక్ ంచడానికి 
ఉపయోగించబడుతుంది.   
ROV, ఆ� క�� ��ల� త�న ఓట్ �ంటర్ � అం�ంచబ�� య� ��� �ంచ��� సం�వ�  
(��ం�యల్) �ట్ �ంటర్ ��షన్ �, �ప��ల� ��ంచబ�న జ�� మ�� సం�ల 

���క  �� ���  �� �� ప్ �యర్ ల� ����ం�. 

ఓటు కేందా� ల కోసం ఉతత్ మ సాథ్ నాలను గురి� ంచడానికి Alameda కౌంటీ సెంటర్ ఫర్ ఇన్ కూల్ జివ్ డెమోక� సీ 
ఓటు సెంటర్ సిటింగ్ టూల్ తో పాటు పౖెన పేరొక్ న్న  ప� మాణాలను ఉపయోగిసుత్ ంది. ఈ సాధనం 
అవసరమౖెన ప� మాణాలను పరిగణలోకి తీసుకుంటుంది మరియు ఓటు కేందా� ల సాథ్ నానికి అనువౖెన 
పా� ంతాలను గురి� సుత్ ంది. దిగువ ఉన్న  చితా� ని్న  చూడండి. 
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సాధనంతో పాటు, మా మాయ్ పింగ్ విభాగం ప� తి ఓటు కేంద� ం చుటూట్  1 మౖెలు బఫర్ జోన్ లను చూపే 
లేయర్ లను సృ షిట్ సుత్ ంది. చాలా మంది ఓటరుల్  ఓటు కేందా� నికి వెళల్ డానికి మౖెలు కంటే ఎకుక్ వ దూరం 
ప� యాణించాలి్స న అవసరం లేదని నిరాధ్ రించుకోవడంలో ఇది సహాయపడుతుంది.  10,000 మంది ఓటరుల్  
ఉన్న  పా� ంతానికి అదనపు లేయర్ లు అందించబడా్డ యి, మేము ఆ పా� ంతాలోల్  తగిన సంఖయ్ లో ఓటు 
కేందా� లను ఏరాప్ టు చేయడంలో ఇది సహాయపడుతుంది. దిగువ ఉన్న  చితా� ని్న  చూడండి. 
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ఈ ప� కి� యలో ప� జల నుండి సేకరించిన ఇన్ పుట్ లను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోబడతాయి. ROV 
చారితా� త్మ కంగా తకుక్ వ ఓటరు నమోదు మరియు మెయిల్ దావ్ రా ఓటు వేసిన సంఘాలకు సామీపయ్ తను 
జోడిసుత్ ంది, ఎందుకంటే ఈ కమూయ్ నిటీలు వయ్ కి� గతంగా ఓటు వేయడానికి లేదా ప� తి ఓటు కేంద� ంలో 
అందుబాటులో ఉండే షరతులతో కూడిన ఓటరు నమోదును ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఎకుక్ వగా 
ఉంటుంది. ఓటింగ్ పా� ంతం పరిమాణం, అందుబాటులో ఉన్న  ఉచిత పారిక్ ంగ్ మరియు సాథ్ నంతో ఓటరల్ కు 
ఉన్న  పరిచయం కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోబడుతుంది.   
ROV అదనపు ఓటింగ్ సాథ్ నాలు తకుక్ వగా ఉన్న  కమూయ్ నిటీలు మరియు అధిక ఓటరు సాంద� త ఉన్న  
పా� ంతాలలో ఉండేలా జాగ� తత్ పడుతుంది.  

ఎని్న కల బృ ందం సభుయ్ ల చేరిక 

ROV సిబబ్ ంది ఓటు కేందా� లకు ఎని్న కల బృ ందం సభుయ్ లను (ఎని్న కల కోడ్ దావ్ రా ఎని్న కల బోరు్డ లుగా 
సూచిసాత్ రు) నియమిసాత్ రు.  
 
కౌంటీ భాషా అవసరాలకు మదద్ తు ఇవవ్ డానికి వీలౖెనంత ఎకుక్ వ మంది దివ్ భాషా ఎని్న కల కారయ్ కర� లను 
నియమించుకునే ప� యత్న ం చేసుత్ నా్న రు. ఎని్న కల కారి్మ కుల చేరిక అనేది కౌంటీ ఉదోయ్ గులు మరియు 
సె� పెండ్ వాలంటీరల్  కలయిక.  ఎని్న కల కారయ్ కర� లు వారి అసౖెన్ మెంట్ ఆధారంగా శిక్షణ పొందుతారు 
మరియు వారి లభయ్ త ఆధారంగా పదకొండు (11) రోజుల వరకు సేవలు అందించేందుకు నియమిసాత్ రు. ప� తి 
ఓటు కేంద� ంలో తొమి్మ ది (9) మంది వరకు ఎని్న కల కారయ్ కర� లు ఉండేలా పాల్ న్ చేయబడింది.  



   
 

Rev. 04/18/2022 
 

 

ఎలకాట్ ్ర నిక్ పోల్ పుసత్ కాలు (ఈ-పోల్ పుసత్ కాలు) 
ఓటరు ఎంపిక చటట్ ం (VCA) కింద మారుప్ లను సమరథ్ వంతంగా అమలు చేయడానికి, ఓటు కేందా� లు ఇ-
పోల్ బుక్ లతో (ఎని్న కల కోడ్ §2183) అమర్చ బడి ఉంటాయి. ఇ-పోల్ బుక్ లు అనేది ఓటు కేందా� లు మరియు 

ROV డేటా ఇనఫ్ రే్మ షన్ మేనేజ్ మెంట్ సిసట్ మ్ (DIMS) మధయ్  సురకిష్ తమౖెన ఎలకాట్ ్ర నిక్ కమూయ్ నికేషన్ ని 
నిరాధ్ రించడానికి ఉపయోగించే ఎలకాట్ ్ర నిక్ హార్్డ  వేర్ మరియు సాఫ్ట్  వేర్ కలయిక. ROV DIMS తరావ్ త VoteCal 
దావ్ రా రాషట్ ్ర  కారయ్ దరి్శ  కారాయ్ లయానికి సమాచారాని్న  తెలియజేసుత్ ంది. VoteCal అనేది కౌంటీ ఎని్న కల 
నిరవ్ హణ వయ్ వసథ్ లతో పరసప్ ర చరయ్  మరియు డేటాను మారిప్ డి చేసే కేందీ� కృ త రాషట్ ్ర వాయ్ పత్  ఓటరు నమోదు 
డేటాబేస్. ఈ కొతత్  VCA సాంకేతికత "HARDENED" అయిన టాబెల్ ట్ లో పని చేసుత్ ంది, అంటే SOS-
ధృ వీకరించబడిన ఇ-పోల్ బుక్ లు సాఫ్ట్  వేర్ మాత� మే పరికరంలో పని చేసుత్ ంది. 
 
ఇ-పోల్ బుక్ లు నమోదు చేయబడిన ఓటరల్  ఎలకాట్ ్ర నిక్ జాబితాని (రోసట్ ర్ ఇండెక్్స ) కలిగి ఉంటాయి, వీటిని 
ఓటు కేందా� లలో రవాణా చేయవచు్చ  మరియు ఉపయోగించవచు్చ . రోసట్ ర్ ఇండెక్్స  అనేది ఎని్న కలలో 
ఓటు వేయడానికి అరు్హ లౖెన నమోదిత ఓటరల్ ందరి అధికారిక జాబితా. ఇది పా� థమికంగా బాయ్ లెట్ ను 
సీవ్ కరించడానికి ఓటరు యొకక్  అర్హ తను ధృ వీకరించడానికి మరియు డబుల్ ఓటింగ్ ను నిరోధించడానికి 
సమీప నిజ సమయంలో ఓటరు చరిత� ను సంగ� హించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది.  
ఇ-పోల్ బుక్ లు సురకిష్ తంగా లాక్ చేయబడిన వాటర్ పూ� ఫ్ కేస్ లో నిరవ్ హించబడతాయి మరియు సెకండరీ 
సురకిష్ త ప� దేశంలో ఉంచబడతాయి. నిరవ్ హణ గంటల సమయంలో, ఈ యూనిటల్ లో నిలవ్  చేసిన డేటా 
క� మంగా అప్ డేట్ చేయబడుతూ ఉంటుంది. సురకిష్ త కౌల్ డ్ సరవ్ ర్ కు సురకిష్ తమౖెన కనెక్షన్ ని ఉపయోగించి 
లాగిన్ చేయడానికి అధీకృ త వినియోగదారులను మాత� మే అనుమతించే వినియోగదారు యాకె్స స్ తో ఇ-
పోల్ బుక్ లు పో� గా� మ్ చేయబడా్డ యి. ఈ కౌల్ డ్ సరవ్ ర్ ఓటరు డేటాకు ఏవౖెనా అప్ డేట్ లను ప� సారం 
చేయడానికి ROV యొకక్  డేటా ఇనఫ్ రే్మ షన్ మేనేజ్ మెంట్ సిసట్ మ్ కు డేటాబేస్ మరియు కనెక్షన్ ను 
నిరవ్ హిసుత్ ంది.  
 
పేరు, చిరునామా, పుటిట్ న తేదీ, పా� ధానయ్ తా భాష, పారీట్  పా� ధానయ్ త, ఆవరణ మరియు మెయిల్ దావ్ రా ఓటుతో 
సహా ఓటరు నమోదు డేటాను ధృ వీకరించడానికి ఇ-పోల్ బుక్ లను ఉపయోగించవచు్చ . ఇంకా, ఇ-
పోల్ బుక్ లు దిగువ ఉన్న  ఓటరు సమాచారాని్న  ఎపుప్ డూ నిలవ్  చేయవు: డౖె్ర వింగ్ లౖెసెన్్స  నంబర్ లేదా 
సోషల్ సెకూయ్ రిటీ నంబర్ కు సంబంధించిన ఏదౖెనా రిఫరెన్్స . ఇ-పోల్ బుక్ లు నిజ-సమయ శోధన మరియు 
ఓటరు సిథ్ తి సమాచారాని్న  అందిసాత్ యి; ముఖయ్ ంగా, ఓటరుల్  మరియు అలమెడ రిజిసేట్ ్ర షన్ ఆఫ్ వోటర్్స  ROV 
ఎని్న కల కారి్మ కులు ఇదద్ రికీ మెరుగౖెన ఓటింగ్ అనుభవాని్న  సృ షిట్ ంచడం. చేరువ 

ప� జా సంప� దింపులు 

 
ఓటరు ఎడుయ్ కేషన్ మరియు ఔటీ� చ్, ఓటరు ఎంపిక చటట్ ం ప� కారం EAP (ఎలక్షన్ అడి్మ నిసేట్ ్ర షన్ పాల్ న్)కి 
సంబంధించి పబిల్ క్ ఇన్ పుట్ లకాష్ య్ లు Alameda కౌంటీలో ఈ కి� ందివి ఉనా్న యి: 
 

• సంభావయ్  ఓటు కేంద�  సాథ్ నాలు 
• సంభావయ్  బాయ్ లెట్ డా� ప్-ఆఫ్ సాథ్ నాలు 
• వివిధ భాషా యాకె్స సిబిలిటీ అవసరాలు  
• ఓటరు యాకె్స సిబిలిటీ అవసరాలకు ప� తాయ్ మా్న య పదధ్ తులు  
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• మీడియా మరియు ఈవెంట్్స  దావ్ రా కమూయ్ నిటీ చేరువ కోసం సూచనలు 
• ప��క్ స�� స్ �పకటన� ఓ� �ం��ల� ఎం�కల� ��ట్ ��� �: 

o అ��  సం�ల� ల�� ం� ���� ��� మ�� T.V. �పకటన� 
 ��� సం-ఆ��త, ��యర్, �ష, �కల� ం, ��సం ��, ��కబ�న, 

�వత మ�� �� య�ద స��� 

o ఉత�మ అ�� �ల �సం అ��  సం�ల �ం� � �గ�� �ల� �ప��తం �యడం 

o ���  ��దల�, �షల్ ��� అ�ట్ �ట్ �, అ��  క�� �� సంస��, క�� �� 
ఈ�ంట్ � మ�� ROV ఓటర్ ఎ�� �షన్ మ�� ఔట్ �చ్ �మ్ �� � 

• �ల్-�� �ట్ �న్ (1-800-834-6454) అవసర�న అ��  �ష��  అం���� ఉం� మ�� ��� 
సంబం�ం�న స�����  ఓటర్ ఇన� �� షన్ �డ్, ��క్ � ��లర్ �, ��ల్ �� � ఓ� 
�యం� �� �ట్ ఇన� ర్ � �, క�� �� ���  �ఖ�, మ�� ��� సంస��. 

 
అ��, ��కట� ఆఫ్  ��ట్ ఆ�స్ మ�� ఎల�న్�  �డ్ ��న్ 4005 �ప�రం, �ం� (2) సంవత� �� 
మ�� �ప� ��� (4) సంవత� �ల� �ద� ఎ�� కల �ర� హణ �ప��క� ఆ��ం�న 
త�� త 

ROV ��ం� దశల� ���ం�ం�: 

దశ 1: 14 ��ల �� ఖ�  వ� వ� �సం ��ఫ్� EAP� �ప��ంచం� 

దశ 2: ప��క్ �య�ంగ్ �క�  10-��ల ��� �� 

దశ 3: EAP� ప��క్ �య�ంగ్ �ర� �ంచం� 

దశ 4: 14 ��ల �� ఖ�  వ� వ� �సం సవ�ం�న ��ఫ్� EAP� �ప��ంచం� 

దశ 5: ఆ�దం �సం �� EAP� SOS� సమ�� ంచం� 

దశ 6: SOS �� �ద�  మ�� అ�ట్ �చ్  �� న్ � ఆ��ం�న త�� త, ROV �ం� �బ్ �ట్ � 
ఎ�� కల �డ్ §14201 మ�� �డరల్ ఓ�ంగ్ �ట్�  �క్ � 1965�� ��న్ 203 �ంద కవర్ 
�యబ�న �ప� �ష� EAP �క�  ��� స్ �యగల �ర�న్ � �స్� ���ం�. 

 

పబిల్ క్ నోటీసులు 
రెండు డౖెరెక్ట్  మెయిలర్ ల దావ్ రా, మెయిల్ బాయ్ లెట్ దావ్ రా ఓటరల్ ందరూ ఓటును సీవ్ కరిసాత్ రని ప� జలకు 
తెలియజేయబడుతుంది. అని్న  మెయిల్ చేసిన బాయ్ లెట్ ఎని్న కలు నిరవ్ హించబడతాయని మరియు 
ఓటరుల్  తమ బాయ్ లెట్ ను నాలుగు మారాగ్ లలో ఒకదానిని వేయవచ్చ ని నోటీసులు ఓటరల్ కు తెలియజేసాత్ యి: 
మెయిల్ దావ్ రా (తపాలా చెలిల్ ంపు), ఏదౖెనా బాయ్ లెట్ డా� ప్-ఆఫ్ సాథ్ నంలో, 24-గంటల బాయ్ లెట్ డా� ప్ బాక్్స , 
లేదా కౌంటీలోని ఏదౖెనా ఓట్ కేంద� ం వదద్ . నోటిఫికేషన్ లలో ఓటరుల్  కింది సమాచారాని్న  యాకె్స స్ చేయగల 
వెబ్ సౖెట్ చిరునామాను కూడా కలిగి ఉంటుంది: ముఖయ్ మౖెన తేదీలు, ఓటింగ్ సాథ్ నాలు, ఓట్ సెంటర్ ల పని 
గంటలు, 24 గంటల బాయ్ లెట్ డా� ప్ బాక్్స  ల సాథ్ నాలు, బాయ్ లెట్ డా� ప్-ఆఫ్ సాథ్ నాలు మరియు గడువు తేదీ 
మెయిల్ బాయ్ లెట్ దావ్ రా ఓటును అభయ్ రిథ్ ంచడం. డౖెరెక్ట్  మెయిలర్ లలో అందించిన అదనపు 
సమాచారంలో ముఖయ్ మౖెన ఓట్ సెంటర్ సమాచారం మరియు కౌంటీ ఓటర్ ఇనఫ్ రే్మ షన్ గౖెడ్ వివరాలు 
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ఉనా్న యి. నోటీసులు ఓటరల్ కు ROV వెబ్ సౖెట్, ఫోన్ నంబర్ లు మరియు 1(800) 834-6454 నంబర్ లో 
సహాయాని్న  అభయ్ రిథ్ ంచడానికి టోల్-ఫీ�  హాట్ లౖెన్ కు లింక్ ను అందిసాత్ యి. 
 
మొదటి డౖెరెక్ట్  మెయిలర్ ఎని్న కలకు దాదాపు 90 రోజుల ముందు మెయిల్ చేయబడుతుంది, తరావ్ త 
తదుపరి సెట్ ఎని్న కలకు దాదాపు 29 రోజుల ముందు మెయిల్ చేయబడుతుంది. VCAకి సంబంధించిన 
అని్న  పబిల్ క్ నోటీసులు మరియు సమాచారం యాకె్స స్ చేయగల ఆకృ తిలో ROV వెబ్ సౖెట్ లో పోస్ట్  
చేయబడతాయి.  
�� ��� ���� మ�� ఓ�ంగ్ ��� ���� అ�� జ� క���  మ�� ఓటర్ ఎ�� �షన్ 
అండ్ ఔ��చ్ క�� 

 
ఓటర� ����� ర్ ���ంబ� 2001� ఓటర్ ��� ���� అ�� జ� క�� (VAAC)�  �� �ం�� మ�� 
��బవ� 2012� �ం�� జ్ ��� ���� అ�� జ� క�� (LAAC)�  �� �ం�� మ�� �గ్ ఆఫ్ 
ఉ�న్ ఓటర�� 30 ఏళ�� �� �న���న�  ప� సంబం���  క�� ఉ�� �. ROV ����ల� 
��య�య��� �� ఓటర్ ���  �ర� �క���  �స��ంచ��� ఓటర్ ఎ�� �షన్ అండ్ ఔ��చ్ 
�య�షన్ (VEOC)� �� ఏ�� � ��ం�.VCA ��ం� మ�� క�� �� �ప�యం �సం 
అవ���. ఓటర� ����� ర్ ఓట్ �ంటర్ �డల్ ఎ�� కల �సం ఎల�న్ అ�� ����షన్  �� న్ � 
��ం�ం�నం�న, Alameda �ం�� సంబం�ం�న ఓటర్�  ��స్ �క్ � అమ�� సంబం�ం�న 
అ������  �ంద��� �� � క�� �� �గ�� �ల� క�� ప� �యడం �న���� �. 
LAAC, VAAC �� VEOC� �గం �వ���, vca@acgov.org� ఓటర� ����� ర్ ��� ల��� ఇ��ల్ 
�యం�. 

 

2 వ భాగం – ఓటరు విదయ్  మరియు చేరువయేయ్  ప� ణాళిక (Voter Education and Outreach Plan) 
 

ఓటరు ఎంపిక చటట్ ం (VCA) VCA మోడల్ ఎని్న కలను అమలు చేసే ఏదౖెనా కౌంటీని తపప్ నిసరి చేసుత్ ంది, VCA 
యొకక్  నిబంధనల గురించి ఓటరల్ కు తెలియజేసే ఓటర్ ఎడుయ్ కేషన్ మరియు చేరువ పాల్ న్ ను కూడా అమలు 
చేసుత్ ంది. మరింత ప� తేయ్ కంగా, ప� ధానంగా ఆంగల్ ం కాకుండా వేరే భాష మాటాల్ డే ఓటరల్ కు, అలాగే 
వౖెకలాయ్ లున్న  ఓటరల్ కు, అందుబాటులో ఉన్న  సేవలపౖె అని్న  సంఘాలకు అవగాహన కలిప్ ంచడానికి కూడా 
చటట్ ం నిరేద్ శిసుత్ ంది.  
�ం� ఆఫ్ Alameda ����� ర్ ఆఫ్ �టర్�  (ROV) క�� �� ఉ��� �న��ంచ��� సంవత� రం 
�డ�� ప��� ఔట్ �చ్ ����మ్ � క�� ఉం�. ��వ �పయ�� ల� ఓట� ఎ�� �షన్ మ�� 
న�� �వల� అం�ంచడం, �ప� �వ �పకటన�, ఈ�ంట్ ల� �జ� �వడం, ఓట� 
��� ���� ����, �� స���, క�� �� ఆ��త సంస��, ��� స ఆ��త సంస�� 
మ�� ఉన� త �ఠ�ల ��� ��ల� స��శం. ����� ర్ ఆఫ్ �టర్�  Alameda �ం��� ఓట� 
ఎం�క చ�� �� సంబం�ం� ఓటర్ ఎ�� �షన్ వర్�  �ప్ ల� �� �ప��త ఔ��చ్ ����మ్ � 
��� ��.  EAP�� ఈ ఓటర్ ఎ�� �షన్ మ�� ��వ ��గం, ROV �� �ప��త ��వ పద��ల� 
ఎ� ఉప��ం��ం�ం� మ�� VCA ��ం� �పజల� అవ�హన క�� ంచ��� క�� ��ల� 
���వ��� �త� ��� ల� ��� ఎ� ��తం ���ం�. క�� �� �గ�� �� ల� �ంచడం, 
�ర ��� �ర � అవ��ల� �స��ంచడం మ�� ఓ� �ంటర్ �డల్ ఎ�� కల� ఓట� 
అ�భ���  ���పరచడం వం� ల�� ల� ఔట్ �చ్ �ర� క��� ��ం�ంచబడ��. 
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కారయ్ కలాపాలు దిగువన ఉన్న  ఓటర్ ఎడుయ్ కేషన్ మరియు ఓటర్ ఔటీ� చ్ విభాగాలలో జాబితా చేయబడా్డ యి. 
 
ఓటరు ఎడుయ్ కేషన్:  

• అని్న  ఓటింగ్ కమూయ్ నిటీలకు అవగాహన కలిప్ ంచండి ఓటరు ఎంపిక చటట్ ం వయ్ కి� గతంగా ఓటింగ్, 
మరిని్న  ఎంపికలు, ఎకుక్ వ రోజులు మరియు ఓటు వేయడానికి మరిని్న  సాథ్ నాలను అనుమతిసుత్ ంది 

• అని్న  సంసథ్ లతో (కమూయ్ నిటీ-ఆధారిత, వికలాంగులు, విశావ్ సం-ఆధారిత, భాష, సీనియర్ మరియు 
యువత) పని చేయండి 

• శిక్షణను అందించండి  
• VCA మోడల్ ఎని్న కల కి� ంద నిరవ్ హించబడే రాబోయే ఎని్న కల సౖెకిల్్స  లో వారి భాగసావ్ మాయ్ ని్న  

పో� త్స హించడానికి యువ ఓటరల్ కు (హౖెసూక్ ల్ మరియు కళాశాల) అవగాహన కలిప్ ంచండి 
 
ఓటరు కి చేరువ: 

• ఓటరు నమోదును పెంపొందించేందుకు అని్న  సంఘాలను లక్షయ్ ంగా చేసుకోండి  
• అని్న  సమూహాలకు (VAAC, LAAC, సీనియర్ సిటిజన్ లు మరియు హౖెసూక్ ల్ విదాయ్ రుథ్ లు) మాక్ 

ఎలక్షన్్స  మరియు యాకె్స స్ చేయగల ఓటింగ్ మెషీన్ ల ప� దర్శ న 
• VCA గురించి తరచుగా అడిగే ప� శ్న లకు సమాధానాలను కలిగి ఉండే సమాచార ఫె� యర్ లను 

అందించండి 
• బాయ్ లెట్ డా� ప్ సాట్ ప్ టూర్ లు మరియు ACVOTE ఆన్ ద గో పో� గా� మ్  సేవలతో సహా ఔటీ� చ్ మరియు 

ఎడుయ్ కేషనల్ కారయ్ క� మాలను నిరవ్ హించండి 
• వీధి పండుగలు, పబిల్ క్ బూత్ లు, రౖెతు బజారులు, అభయ్ రథ్ నపౖె ప� తేయ్ క ఈవెంట్ లు, పొరుగు 

పా� ంతాలను చూసే ఈవెంట్ లు, కమూయ్ నిటీ-ఆధారిత సంసథ్  ఈవెంట్ లు మరియు విశావ్ స ఆధారిత 
సంసథ్  ఈవెంట్ లకు హాజరవడం దావ్ రా సంఘంలో ఉనికిని కొనసాగించండి. EAP �క�  �వ� �ప�రణ త�� త, ����� ర్ ఆఫ్ �టర్�  ఆ�స్ అ�� డ �ం� �క�  �డరల్ 
మ�� ������ అవసర�న �ప� �ష� ఓ� �ం�దం మ�� ఎ�� కల స�����  
అం�ంచ��� ఓటర్ ఎ�� �షన్ వర్�  �ప్ ల� �ర� ���ం�. స�ఖ�  ప����(�ప�న 
��) �షల� ఇం� �ష్, ��స్, �� �ష్, తగ�గ్ మ�� �య�� �స్ ఉ�� �. ��ష� 
ప���� �షల� బ�� స్, �ం�, �� ర్, ��యన్, ���యన్, �యన్, మం��యన్, 
పం�� మ�� ��� ఉ�� �. �ప� వర్�  �ప్ � ఓ� �ం�దం �డల్, ఓ�ంగ్ ప�క�ల 
 �� లదృ��/�పదర� న, �� స�య �వ�, �� �ట్ ��ప్-ఆఫ్ ఎం�క� మ�� 
అ�వ�ంచబ�న ఎ�� కల ���యల్ ల� అభ� � �ం� పద��ల ��ం� స��రం 
ఉం�ం�. వర్�  �ప్ ల ��ం�న స��రం ��� క�సం 10 ��ల �ం��� 
�పక�ంచబ��ం� మ�� LAAC, VAAC, VEOC మ�� �� సంఘం సంస�ల� �గ�� మ� ం 
�యబ��ం�. 

వ◌ిభాగం 1: ఓటరును సంప� దించండి - సాధారణ 

VCAకి సంబంధించి ఓటరు విదయ్ ను అందిసూత్ నే, ఓటరల్  రిజిసాట్ ్ర ర్ ప� జలకు మరియు అని్న  సంఘాలకు 
సంఘం ఉనికిని కొనసాగిసాత్ రు. రాబోయే ఎని్న కల గురించి భాషా మౖెనారిటీ కమూయ్ నిటీలకు 
తెలియజేయడానికి, టోల్-ఫీ�  ఓటర్ సహాయ హాట్ లౖెన్ ను ప� మోట్ చేయడానికి, రిమోట్ యాకె్స సిబల్ వోట్ బౖె 
మెయిల్ దావ్ రా ఓటరల్ కు తెలియజేయడానికి మరియు మెయిల్ బాయ్ లెట్ దావ్ రా ఓటును అభయ్ రిథ్ ంచడానికి 
సంబంధించిన ప� కి� యను తెలియజేయడానికి ఓటర్ రిజిసాట్ ్ర ర్ మీడియా మరియు డిజిటల్ 
పాల్ ట్ ఫారమ్ లను ఉపయోగిసాత్ రు.   
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జనవరి 2020 మరియు అకోట్ బర్ 2021 మధయ్  కాలంలో, ఓటర్ ఎడుయ్ కేషన్ ను అందించడానికి అలాగే ప� తి 
సంఘం అందించే పని గురించి తెలుసుకోవడానికి 289 కమూయ్ నిటీ-ఆధారిత ఈవెంట్ లకు ఓటరుల్  రిజిసాట్ ్ర ర్ 
హాజరయాయ్ రు. ఓటరు ఎడుయ్ కేట్ కారయ్ క� మాని్న  విజయవంతం చేసేందుకు కమూయ్ నిటీ ఆధారిత సంసథ్ లు 
మరియు అని్న  కమూయ్ నిటీలతో కలిసి పని చేయడం లక్షయ్ ం. 
మీడియాను ఉపయోగించడం  

ROV ఓటు సెంటర్ మోడల్ ఎని్న కలు, మెయిల్ దావ్ రా ఓటు ప� కి� య, ముందసుత్  ఓటింగ్ ఎంపికలు మరియు 
టారెగ్ టెడ్ మీడియా ప� చారంలో ఓట్ సెంటర్ లో పని చేసే అవకాశాల గురించి సమాచారాని్న  అందిసుత్ ంది. 
మీడియా అవుట్ లెట్ ల అవకాశాలలో ఇవి ఉనా్న యి, కానీ కింది వాటికి మాత� మే పరిమితం కాదు:  
టెలివిజన్ భాష 
కామ్ కాస్ట్  ఇంగీల్ ష్ 
PBS / KQED ఇంగీల్ ష్ 
ఎపోచ్ టౖెమ్్స / NTD టీవీ చౖెనీస్ 

KTSF26 
చౖెనీస్/ తగ�గ్ 
 

సౖెక్  లింక్ టీవీ చౖెనీస్ 
TVB USA చౖెనీస్ 
కా� సింగ్ టీవీ చౖెనీస్/వియతా్న మీస్ 
యూనివిజన్  సాప్ నిష్ 
టెలిముండో సాప్ నిష్ 
ఎసెట్ ్ర లాల్  టీవీ సాప్ నిష్ 
ABSCBN�ర��                                                     తగ�గ్ 
SBTN వ◌ియతా్న మీస్ 
నువోయ్ వియత్ టీవీ వియతా్న మీస్ 
టూ� యెన్ హిన్ కాలి టుడే వియతా్న మీస్ 

          నమ�� ��                                                                      �ం� 

 

వ◌ారా� పతి� కలు మరియు వారా� లేఖలు భాష 
ఇండియా వెస్ట్  ఇంగీల్ ష్ 
ది మెరుక్ య్ రీ నూయ్ స్ ఇంగీల్ ష్ 
ఈస్ట్  బే టౖెమ్్స  ఇంగీల్ ష్ 
ఈస్ట్  బే ఎక్్స  పె� స్ ఇంగీల్ ష్ 
ది ఓకాల్ ండ్ పోస్ట్  ఇంగీల్ ష్ 
డౖెలీ కాలిఫోరి్న యన్ (UC Berkeley)  ఇంగీల్ ష్ 
పయనీర్ (CSU Hayward) ఇంగీల్ ష్ 
ది ఇండిపెండెంట్ ఇంగీల్ ష్ 
అలమెడ సన్ ఇంగీల్ ష్ 
ఓకాల్ ండ్ టి� బూయ్ న్ ఇంగీల్ ష్ 
ఎల్ సెరిటో వౖెర్ ఇంగీల్ ష్ 
ది పెల్ సాంటన్ వీకీల్  ఇంగీల్ ష్ 
ది ఎకె్స ప్ ్ర స్ (Las Positas కాలేజ్) ఇంగీల్ ష్ 
ది రిపోరట్ ర్ (కాలేజ్ ఆఫ్ Alameda) ఇంగీల్ ష్ 
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ది సిటిజన్ (Peralta కమూయ్ నిటీ కాలేజ్ డిసిట్ ్ర క్) ఇంగీల్ ష్ 
కాంపానిల్ (Mills కాలేజ్) ఇంగీల్ ష్ 
వరల్్డ  జర్న ల్ చౖెనీస్ 
సింగ్ టావో డౖెలీ చౖెనీస్ 
ఎపోచ్ టౖెమ్్స  చౖెనీస్/ఇంగీల్ ష్/వియతా్న మీస్ 
హెరాల్్డ  మంతీల్  చౖెనీస్ 
ఇ ఎల్ అబజ్ రేవ్ డర్ సాప్ నిష్ 
విజన్ హిసాప్ నా సాప్ నిష్ 
మిక్్స  టెకో ఇండిజెనా కమూయ్ నిటీ ఆరగ్ నౖెజింగ్ పా� జెక్ట్  (Mixteco 

Indigena Community Organizing Project) సాప్ నిష్ 
���ప�� �  ���                                                       తగ�గ్ 
ఏ�యన�ర� ల్                                                            తగ�గ్          
తంగ్ �  వ◌ియతా్న మీస్ 
నువోయ్ వియత్ డౖెలీ నూయ్ స్ వియతా్న మీస్ 

ఇం�� క�ంట్�                                                                                         �ం� 
 
��� �మ్�  SF                                                                                               ��యన్ 
��యన్ �� ం� �� �                                                                                                      ��యన్ 

 
ర◌ేడియో భాష 
KBAY/KEZR ఇంగీల్ ష్ 
KALX (Berkeley) ఇంగీల్ ష్ 
KCRH (Hayward) ఇంగీల్ ష్ 
KQED-FM ఇంగీల్ ష్ 
KKSF (Oakland) ఇంగీల్ ష్ 
KNEW (Oakland) ఇంగీల్ ష్ 
KPFB (Berkeley) ఇంగీల్ ష్ 
KOHL (Fremont) ఇంగీల్ ష్ 
KPFA (Berkeley) ఇంగీల్ ష్ 
KKIQ (Livermore) ఇంగీల్ ష్ 
KBLX-FM (Berkeley) ఇంగీల్ ష్ 
KALW ఇంగీల్ ష్ 
సౌండ్ ఆఫ్ హోప్ చౖెనీస్ 
సింగ్ టావో చౖెనీస్ / KVTO (Berkeley) చౖెనీస్ 
KEST AM1450 చౖెనీస్ 
యూనివిజన్ సాప్ నిష్ 
KSFN (పీడ్ మాంట్) సాప్ నిష్ 

 
సోషల్ మీడియా 
ACVOTE Facebook   www.facebook.com/acvote  
కౌంటీ ఆఫ్ Alameda Facebook 
ACVOTE Twitter www.twitter.com/acvote 
కౌంటీ ఆఫ్ Alameda Twitter 
ACVOTE Instagram    www.instagram.com/acvote  

http://www.facebook.com/acvote
http://www.twitter.com/acvote
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కౌంటీ నూయ్ స్ ఫీడ్ సబ్ సిక్ ్ర పష్ న్ జాబితాలు 
ACVOTE YouTube www.youtube.com 
ACVOTE� ��ంచం�   

www.ACVOTE.org  Website 

ACGOV.org Website 
 
 

ROV BART సేట్ షన్ లు, AC టా� ని్స ట్ బసు్స లు మరియు Alameda కౌంటీ అంతటా కనిపించే డిజిటల్ బిల్ బోర్్డ  ల 
వదద్  సమాచారాని్న  కూడా ప� చారం చేసుత్ ంది. 
 
� ��� లయం క�� �� �గ�� ��, �కల� ం �� య�ద సంస��, ఎ�� �న అ���� వం� 
స��ల� ���యల్ ల� పం��వడం� దృ�� ���ం�.�ప�� క ��� �, �ఠ�ల ��� �, 
క�� ��-ఆ��త సంస�� మ�� �ం� ఏ�� �డ�� ��� స ఆ��త సంస��. స��రం � 
�బ్ �ట్ � మ�� ��ంట్ � అం���� ఉం�ం�. 

 
రాబోయే ప� తి ఎని్న కల గురించి ఓటరల్ కు తెలియజేయడానికి ROV ఆడియో మరియు విజువల్ మీడియాను 
ఉపయోగిసుత్ ంది. బధిరులు, వినికిడి లోపం ఉన్న వారు, అంధులు మరియు దృ షిట్  లోపం ఉన్న  ఓటరుల్  వంటి 
వౖెకలాయ్ లున్న  ఓటరల్ తో సహా కౌంటీ ఓటరల్ ందరినీ చేరుకోవడమే లక్షయ్ ం. 
కమూయ్ నిటీ పె� జెన్్స  పాల్ న్ (Community Presence Plan) మరియు వోటర్ ఎడుయ్ కేషన్ మెటీరియల్్స   

ROV సంవత్స రం పొడవునా వందలకొదీద్  కమూయ్ నిటీ ఈవెంట్ లలో పాలొగ్ ంటుంది. మా కమూయ్ నిటీ ఉనికిలో 
సహాయం చేయడానికి, మేము VCAకి సంబంధించిన బో� చర్ లు, మా వెబ్ సౖెట్ కి లింక్ లు మరియు 
ఫె� యర్ లతో కూడిన విదాయ్  సామగి� ని అందిసాత్ ము. ROV ఓటరల్ కు వారి ఓటింగ్ ఎంపికలను తెలియజేసుత్ ంది, 
యాకె్స స్ చేయగల ఓటింగ్ యంత� ం, బాయ్ లెట్ ఆన్ డిమాండ్ మరియు ఓటర్ ఇనఫ్ రే్మ షన్ గౖెడ్ ఆన్ 
డిమాండుకు సంబంధించిన ఓట్ సెంటర్ ప� దర్శ నలను అందిసుత్ ంది. భాషా సామాగి�  అవసరమౖెన 
భాషలలో అందించబడుతుంది. మా కారాయ్ లయాని్న  సంప� దించడం దావ్ రా లేదా మా వెబ్ సౖెట్ కి వెళల్ డం 
దావ్ రా ఓటరు నమోదు తరగతులను అభయ్ రిథ్ ంచవచు్చ . రాబోయే ఏవౖెనా మారుప్ ల గురించి కమూయ్ నిటీలకు 
తెలియజేయడానికి మరియు ఓటరు భాగసావ్ మాయ్ ని్న  పెంచడానికి ఉతత్ మమౖెన పదధ్ తులను చరి్చ ంచడానికి 
మరియు నిరణ్ యించడానికి ROV కౌంటీ అంతటా కమూయ్ నిటీ భాగసావ్ ములతో సమావేశం కొనసాగుతుంది. 
బోధనా సామగి�  అందించబడుతుంది మరియు ROV ఉదోయ్ గులు VCAకి సంబంధించి ఓటరు విదయ్ ను 
సులభతరం చేసాత్ రు.  

 
కమూయ్ నిటీ ఆధారిత భాగసావ్ ములందరికీ కమూయ్ నిటీ ఉనికి మరియు ఓటర్ ఎడుయ్ కేషన్ మెటీరియల్్స  
అందించబడా్డ యి: 

• CIL (సవ్ తంత�  జీవన కేంద� ం) 
• CRIL (సవ్ తంత�  జీవనం కోసం కమూయ్ నిటీ వనరులు)  
• వికలాంగ సంఘాలు 
• విశావ్ స ఆధారిత సంఘాలు  
• లాంగేవ్ జ్ యాకె్స సిబిలిటీ అడవ్ యిజరీ కమిటీ 
• LGBTQ+ సంఘాలు 
• LOWV (మహిళా ఓటరల్  లీజు) 
• పబిల్ క్ ఈవెంట్్స /ప� తేయ్ క ఈవెంట్్స  
• అండర్స ర్్డ   
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• గృ హరహిత  
• USCIS (United States సిటిజనిష్ ప్ అండ్ ఇమి్మ గే� షన్ సరీవ్ సెస్) 
• ఓటింగ్ యాకె్స సిబిలిటీ అడౖెవ్ జరీ కమిటీ 
• యువత ఆధారిత సంఘాలు (ఉన్న త పాఠశాల మరియు కళాశాల) 

డౖెరెక్ట్  గా మెయిల్ చేసేవారు  
ఓట� ఎం�క చట�ం, �క్ � ఓ�ంగ్ �డల్, ��� ఎ�� క� మ�� �ల్-�� ఓట� స�య 
�ట్ �న్ � (510) 267- ఓ� (8683) �ప�రం �య���- ఓటర�� ��య�య��� ROV �ం� (2) 
�ప�� క ���ంగ్ ల� Alameda �ం��� �ప� న��త ఓట�� సం�ప���ం�. ఈ ���ంగ్ � 
ఓటర�� �త� ఎ�� కల న�� మ�� ��� ఎ�� కల �సం ఓ� �య��� సంబం�ం�న 
ఎం�కల� స�����  అం��� �. ఓట�� ఏ�� ��� ల ��ం� మ�ంత స�����  
క��నగల� మ�� ఓ� �ం��� మ�� �� �ట్ ��ప్-ఆఫ్  �� �� ��� ���,  �� �� 
మ�� గంటల� ��� స్ �యగల �ంక్ � క��నగల�. �ప� ��లర్ ��� (4) �ష�� � 
అ�వ�ంచబ��ం�, ఓటర� �� ���న� త� ఆ�రప�, ఇం� �ష్ ��ం� ఇతర �� 
���న� త� ఎం��న�  న��త ఓటర�� పం�� �యబ��ం�. ROV ప��త ఆంగ � ���ణ� ం 
ఉన�  ఓటర�� ��క్ � ��లర్ ��క, ఓటర్ ఇన� �� షన్ �డ్, ఓట్ � ��ల్ �� �ట్ �� ��, �షల్ 
���� మ�� ఆన్ �న్ � � ఓటర్ ���ల్ �� � �� �� ���న� త� న�క�ంచ��� (అప్ 
�ట్ �య� ���)బ��� �చనల� అం���ం�. 

న��త ఓటర�ంద�� �� ఓటర్ ఇన� �� షన్ �డ్ � త��-���ం� �స్� �ర్ � ��ల్ 
�యబ��ం�, అక� డ �� ��� స్ �యగల ��� ట్ � ��ల్ �� �ట్ �� � ఓ�� 
అభ� � �ంచవ��  మ�� ����� � ఎ�� కల �డ్ �క�  §14201 మ�� §203 �ప�రం 
�ప�� �� య �షల� ఎ�� కల ���యల్ ల� అభ� � �ంచవ�� . �డరల్ ఓ�ంగ్ హ�� ల చట�ం. 
�స్� � ర్ � � ��� �యడం మ�� ��� ఇవ� డం �సం ఓటర్ ఇన� �� షన్ �డ్ � మ�� ROV 
�బ్ �ట్ � �చన� �ర� బడ��. 

ROV వెబ్ సౖెట్ లో ఓటర్ ఎడుయ్ కేషన్ వనరులు 

ROV చేరువ ఓటర్ ఎడుయ్ కేషన్ మెటీరియల్్స , ఓటర్ చాయిస్ యాక్ట్  సమాచారంతో సహా, ROV వెబ్ సౖెట్ లో 
ఎలకాట్ ్ర నిక్ ఫారా్మ ట్ లో అందుబాటులో ఉంచబడా్డ యి. ROV వెబ్ సౖెట్ కింది సమాచారాని్న  కలిగి ఉంటుంది: 
 

• VCA గురించి సాధారణ సమాచారం 
• ఓట్ సెంటర్ గంటలు మరియు 24-గంటల బాయ్ లెట్ డా� ప్ బాక్్స  సాథ్ నాలు  
• ROV టోల్-ఫీ�  ఓటరు సహాయం  
• హాట్ లౖెన్ 1-800-834-6454 మరియు 510-267-8683 (ఓటు) 
• ఎని్న కల నిరవ్ హణ ప� ణాళిక (Election Administration Plan) 
• VCA ప� మోషనల్ మెటీరియల్్స  
• VCA విదాయ్  వీడియోలు మరియు ప� దర్శ నలు 
• అవుట్ రీచ్ మరియు వర్క్  షాప్ షెడూయ్ ల్ లు 
• ప� తి ఓటు కేంద� ంలో వయ్ కి� గతంగా భాషా సహాయం లభయ్ త 
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ఓటరల్  రిజిసాట్ ్ర ర్ (ROV) ఒక భాషా యాకె్స సిబిలిటీ అడౖెవ్ జరీ కమిటీ (LAAC)ని ఏరాప్ టు చేసి, ఓట్ సెంటర్ 

మోడల్ ఎని్న కలు ప� ధానంగా ఆంగల్ ం కాకుండా వేరే భాష మాటాల్ డే ఓటరల్ కు మెరుగౖెన సేవలందించే 

మారాగ్ లపౖె నియమించబడిన భాషా సంఘాల నుండి ఇన్ పుట్ ను కోరింది. ROV �� క�� స�� ల�  

స��శమ��ం�, �� ఓట్ �ంటర్  �� ��, �చ�� మ�� అం�ం��� న �� అం�ం��� న 
�వల� అ������  అం��� �. సంఘం �ం� �న��� మ�� ప� �య��� ఈ క�� 
����క స�����  �న����ం�. స��శ ��ల ��ం� మ�ంత స��రం �సం, LAAC� ఎ� 

�జ� ���, ��� �� మ��/�� ���, www.acgov.org � � �బ్ �ట్ � సంద�� ంచం�. 
 

లాంగేవ్ జ్ మౖెనారిటీ కమూయ్ నిటీలను గురి� ంచడం  

Alameda కౌంటీలో నమోదిత ఓటరల్  నుండి పా� ధానయ్  భాష అభయ్ రథ్ నల ఆధారంగా భాషా మౖెనారిటీ సంఘాలను 
గురి� ంచవచు్చ . ఈ సమాచారాని్న  ఉపయోగించి, జనాభా గణన సమాచారం మరియు పబిల్ క్ గా అందుబాటులో 
ఉన్న  ఇతర జనాభా సమాచారంతో కలిపి, ROV ప� ధాన భాషా పా� ంతాలను మాయ్ ప్ చేసుత్ ంది. అదనంగా, ప� తి 
గవర్న టోరియల్ ఎని్న కల చకా� నికి ముందు రాషట్ ్ర  కారయ్ దరి్శ  కౌంటీలకు ఒకే భాషా మౖెనారిటీలో 3% కంటే 

ఎకుక్ వ (ఎని్న కల కోడ్ §14201) ఉన్న  పా� ంగణాలను నిరాధ్ రిసూత్  డేటాను అందజేసాత్ రు. కౌంటీలోని ఏ 
పా� ంతాలకు ఏ భాషా మదద్ తు అవసరమో నిరణ్ యించడానికి ఈ సమాచారం మా మాయ్ పింగ్ విభాగం దావ్ రా 
అతివాయ్ పిత్  చేయబడుతుంది.  ప� ణాళికాబదధ్ మౖెన ఓటర్ ఎడుయ్ కేషన్ మరియు ఔటీ� చ్ లో భాగంగా ఈ 
సాథ్ నాలను లక్షయ్ ంగా చేసుకునే దిశగా ఔట్ రీచ్ సన్న దధ్ మవుతుంది. ROV వివిధ భాషా మౖెనారిటీ కమూయ్ నిటీల 
నుండి ఇతర ఔట్ రీచ్ పదధ్ తులను గురి� ంచడానికి మరియు హాజరు కావడానికి ఉపయోగపడే కమూయ్ నిటీ 
ఈవెంట్ లను కూడా కోరుతోంది. లాంగేవ్ జ్ మౖెనారిటీ కమూయ్ నిటీస్ సేవ చేయాలి 

ROV ప� సుత్ తం ఆంగల్ ంతో సహా ఐదు (5) భాషలోల్  సేవలను అందిసోత్ ంది. ఐదు భాషలు సమాఖయ్  తపప్ నిసరి: 
ఇంగీల్ ష్, చౖెనీస్, సాప్ నిష్, తగలాగ్ మరియు వియతా్న మీస్. 24 గంటల బాయ్ లెట్ డా� ప్ బాక్్స  సంకేతాలు 
మరియు కౌంటీ ఓటర్ ఇనఫ్ రే్మ షన్ గౖెడ్ లు (VIGలు) అవసరమౖెన భాషలోల్  అందుబాటులో ఉంటాయి. నిరిద్ షట్  
భాషా సంఘాలను మాయ్ పింగ్ చేయడం మరియు లక్షయ్ ంగా చేసుకోవడం ఆధారంగా, వివిధ సంఘాలలో 
దివ్ భాషా ఎని్న కల కారయ్ కర� ల రూపంలో తగిన భాషా మదద్ తును అందించడం ROV లక్షయ్ ంగా పెటుట్ కుంది. 
ఓటు సెంటర్ సిబబ్ ందిని ఖరారు చేసిన తరావ్ త, ROV ప� తి ఓట్ సెంటర్ లో వయ్ కి� గతంగా భాషా సహాయం 
లభయ్ తకు సంబంధించిన సమాచారాని్న  ROV వెబ్ సౖెట్ లో పోస్ట్  చేసుత్ ంది. భాషా మౖెనారిటీ కమూయ్ నిటీల కోసం ఓటర్ ఎడుయ్ కేషన్ వర్క్  షాప్  

ROV ప� తి ఐదు (5) సమాఖయ్  తపప్ నిసరి భాషలకు కనీసం ఒక (1) దివ్ భాషా ఓటరు విదాయ్  వర్క్  షాప్ ను 
నిరవ్ హిసుత్ ంది: ఇంగీల్ ష్, చౖెనీస్, సాప్ నిష్, తగలాగ్ మరియు వియతా్న మీస్. వర్క్  షాప్ లు Alameda కౌంటీలోని 
భాషా సంఘాలకు ప� తి నిరేద్ శిత భాషలో లభించే మెటీరియల్ లు మరియు సహాయంతో పాటు ఓట్ సెంటర్ 
మోడల్ ఎని్న కల ప� కి� య గురించి సమాచారాని్న  సీవ్ కరించడానికి అవకాశాని్న  అందిసాత్ యి. వర్క్  షాప్ 
వేదికలు మరియు తేదీలను ఎంచుకోవడానికి ROV భాషా యాకె్స సిబిలిటీ అడౖెవ్ జరీ కమిటీ (LAAC) సభుయ్ ల 
నుండి ఇన్ పుట్ ను ఉపయోగిసుత్ ంది. అని్న  వర్క్  షాప్ లకు హాజరౖెన వారికి మదద్ తు ఇవవ్ డానికి భాష-నిరిద్ షట్  
వాయ్ ఖాయ్ తలు ఉంటారు.  మీడియా టారెగ్ టింగ్ లాంగేవ్ జ్ మౖెనారిటీ కమూయ్ నిటీల ఉపయోగం 
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ఓటు సెంటర్ మోడల్ ఎని్న కలలో అందుబాటులో ఉన్న  ఓటింగ్ ఎంపికల గురించి భాషా మౖెనారిటీ 
కమూయ్ నిటీలకు సమాచారం అందించడానికి ఓటరల్  రిజిసాట్ ్ర ర్ ఈ పత� ంలోని సెక్షన్ 1 (మీడియా 
వినియోగం)లో పేరొక్ న్న  మీడియా అవుట్ లెట్ లను ఉపయోగిసుత్ ంది.  • ��� మ�� ���జన్ ప��క్ స�� స్ �పకటన�, ��� �ర� ��� ఓ� �ం��ల� �� 

��ప� త ఎం�కల� ��ట్ ���ం�: 
• ప�� �� �� సం�ల� ల�� ం� ���� �� �పకటన� 
• ఉత�మ అ�� �ల �సం �� సం�ల �ం� � �గ�� �ల� �ప��తం �యడం 
• క�� �� ���  �ఖ�, ��� అ�ట్ �ట్ �, �� సంస��, క�� �� ఈ�ంట్ � మ�� 

�� ��� ���� అ�� జ� క�� 
• �ల్ �� �ట్ �న్ (1-800-834-6454) అవసర�న అ��  �ష��  అం���� ఉం� మ�� 

��� సంబం�ం�న స�����  ఓటర్ ఇన� �� షన్ �డ్, ��క్ � ��లర్ �, ��ల్ � 
��ల్ �� �ట్ ఇన్ సర్ � �, క�� �� ���  �ఖ� మ�� ���� క��నవ�� . 
అ����� 

 

ఎ�� కల �బ� ం� 
ఓటు సెంటర్ సిబబ్ ంది కూరుప్ ను నిరణ్ యించడానికి, ROV ఎని్న కల కారయ్ కర� లను నియమించుకుంటుంది 

(ఎని్న కల కోడ్ ఎని్న కలు, డివిజన్ 12, చాపట్ ర్ 4లోని ఆరిట్ కల్ 1 ఎని్న కల బోరు్డ లుగా సూచించబడుతుంది). 
ఓటు కేందా� ల కోసం సిబబ్ ంది ఎని్న కల రోజు మరియు ఓటు కేంద� ం పరిమాణం రెండింటికి సామీపయ్ తపౖె 
ఆధారపడి ఉంటుంది. �ప� ఓ� �ం�దం� �బ� ం�� ��� � (9) మం� ఎ�� కల �ర� కర �ల� 

�య�ం�ల�� �ప��క.  
ROV �ష అవస�ల ఆ�రం� ��మ�� ���ం�. ఎ�� కల �ర� కర �ల �� ��ణ� ం అంచ� 
�యబ��ం�. �ట్ �ంటర్ ఎ�� కల� గతం� ఉన�  అ�భ���  అంచ� ��� �. ����ంగ్ 
బృందం ��ప� ఎ�� కల� అ�భవం ఆ�రం� ఏ ప� ఎవ�� స�న� �ర����ం� మ�� 
��� �ల� �� ప�� సంబం�ం�న ���ంగ్ ���ంచబ��ం�. ఏ�� ��ంతం� �ట�� 
అవసర�న �ష ��� � ఎ�� కల �ర� కర � ��ం�, ��� �� �ట�� స�యం �య��� 
����� ర్ ఆఫ్ ఓటర్�  ��� లయం�� � �� మద�� �న్ ల� �ల్ ��� �.  

 

��గం 3: ఓట� సం�ప�ం� – �క�� �న�  ఓట��  

����� ర్ ఆఫ్ �టర్�  (ROV) �క�� �న�  ఓటర� �ం� ఇన్ �ట్ ��ం�� �ర��లం� ఏ�� � ��న 
ఓ�ంగ్ ��� ���� అ�� జ� క�� (VAAC)� క�� ఉం�. ఈ క�� �ట్ �ంటర్  �� ��, అ�� 
అం�ంచబ� �� అం�ం��� న ఏ�� �చర్ � మ�� �వల� అ������  అం���ం�. 
సంఘం �ం� �న��� మ�� ప� �య��� ఈ క�� ����క స�����  �న����ం�. 
స��శ ��ల ��ం� మ�ంత స��రం �సం, VAAC� ఎ� �జ� ���, ��� �� మ��/�� 
���, www.acgov.org � � �బ్ �ట్ � సంద�� ంచం�. 

 

�క�ంగ �టర� అవస�ల� ���ం�ం�� ఉప��ం� పద��� 
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ROV �ం� అంత� ఉన�  �క�ంగ �టర� అవస�ల� �ర�ర� డం �న����ం�. ROV 2001� �టర్ 
��� ���� అ�� జ� క�� (VAAC)�  �� �ం�, సహ�ర సంబం���  �న��ం�ం�. Alameda 
�ం��� ఓట� ఎం�క చ�� �� సంబం�ం�న �క�ంగ �టర� అవస�ల� ���ం�ం�� ROV 
VAAC� క�� ప� ���ం�. �క�ంగ సంఘం�� �టర� �ం� ���� ల� స��ంచ��� ROV 
క��బ� ఉం�. 

వికలాంగుల సంఘానికి ఔట్ రీచ్  
మీడియా ప� చారానికి అదనంగా, ROV యాకె్స సిబిలిటీ అవసరాలతో వోటరల్ కు సమాచారాని్న  అందిసుత్ ంది. ఈ 
సమాచారంలో ప� తి వోటు కేంద� ంలో యాకె్స స్ చేయగల ఓటింగ్ పరికరాల లభయ్ త గురించి సమాచారం, 
అలాగే రిమోట్ యాకె్స సిబల్ వోట్ బౖె మెయిల్ (RAVBM) సిసట్ మ్ ను ఉపయోగించడానికి అభయ్ రథ్ న ఎంపిక 
ఉంటుంది. RAVBM వయ్ వసథ్ ను నమోదు చేసుకున్న  వోటరల్ ందరూ ఉపయోగించవచు్చ .  
వికలాంగ సంఘాలకు సమాచారం అందించడానికి మరియు చేరువయేయ్  ఇతర అవకాశాలు: 
 
• CRIL, ది ఎడ్ రాబర్ట్ ్స  కాయ్ ంపస్ మరియు సెట్ పిప్ ంగ్ సోట్ న్్స  గో� త్ వంటివి పెదద్ వారికి లేదా వౖెకలాయ్ లు 

ఉన్న వారికి సేవలు మరియు సహాయాని్న  అందించే సంసథ్ లు 
• కమూయ్ నిటీ భాగసావ్ ముయ్ లు, నగరాలు, ప� తేయ్ క జిలాల్ లు, పాఠశాల జిలాల్ లు, విశావ్ స ఆధారిత సంసథ్ లు 

మరియు వివిధ రకాల కమూయ్ నిటీ-ఆధారిత సంసథ్ లు; 
• వోటర్ యాకె్స సిబిలిటీ అడౖెవ్ జరీ కమిటీ (VAAC); 
• ��� ���� ఆప�న్ � ఓట�� మ�� ఎ�� కల �ర� కర �� ��� స్ �యగల ఓ�ంగ్ ��న్ � 

ఉప��ం� �ప��త� క �పదర� న� అ�భ�ంచ��� ఏ�� �డ�� "ఓ�న్ �స్"� ��ట్ 
�యబడ��; 

o ఓట� ����� ర్ ��� లయం� ��� సమయం� 
o స��రం   �సం www.acvote.org �, ఓటర్ ఇన� �� షన్ �డ్ � మ�� అ�ట్ �చ్ 

ఈ�ంట్ ల సమయం� అం���� ఉం�ం�. 

 

• వ◌ోటు కేందా� లలో ఉన్న  యాకె్స సబిలిటీ ఆపష్ న్ లను హౖెలౖెట్ చేసే రేడియో మరియు టెలివిజన్ పబిల్ క్ 

సరీవ్ స్ ప� కటనలు: 
o     బ��� మ�� ���� �పం ఉన�  సం�ల �సం ����న �� �క� �� 
అ��కన్ సం�త �ష� �� �పకటన�. 

o     ఉత�మ అ�� �ల �సం �క�ంగ సం�ల �ం� � �గ�� �ల� �ప��తం 
�యడం. 

o      అంధ మ�� దృ�� �పం ఉన�  సం�ల స�� ల� ప��క్ స�� స్ �పకటన� 
అం���� ఉంచ��� ���ల� ఆ�రపడ� ��క �వర�త� క �పకటన� 

క�� �� ���  �ఖ�, ��� అ�ట్ �ట్ �, �కల�  సంస��, క�� �� ఈ�ంట్ � 
మ�� ఓ�ంగ్ ��� ���� అ�� జ� క��. 

• �ల్ �� �ట్ �న్ (1-800-834-6454) ఓటర్ ఇన� �� షన్ �డ్, ��క్ � ��లర్ �, ��ల్ �� � 
ఓ� �యం� �� �ట్ ఇన� ర్ � �, క�� �� ���  �ఖ�, ��� అ�ట్ �ట్ �, 

o ��� �� ���� �పం ఉన�  ఓట�� �ల్ �యవ��  (510) 208-4967. 
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వ◌ికలాంగ వోటరల్ కు సేవలు  
అని్న  వోట్ కేందా� లు అమెరికన్్స  విత్ డిస్ ఎబిలిటీస్ యాక్ట్ (ADA)కి అనుగుణంగా ఉంటాయి. అదనంగా, 
వోటు కేందా� లు బాయ్ లెట్ మారిక్ ంగ్ పరికరాలను (BMD) కలిగి ఉంటాయి, ఇవి ADA-అనుకూలమౖెన 
లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి, వౖెకలాయ్ లున్న  వోటరుల్  సవ్ తంత� ంగా మరియు గోపయ్ తతో బాయ్ లెట్ ని 
వేయడానికి వీలు కలిప్ సాత్ యి. అదనంగా, అని్న  వోట్ కేందా� లలో కర్బ్  సౖెడ్ ఓటింగ్ అందుబాటులో ఉంది. 
తమ ఇళల్ లో సౌకరయ్ వంతంగా వోటు వేయడానికి ఇషట్ పడే ఓటరుల్  కూడా RAVBM సిసట్ మ్ ను యాకె్స స్ చేసే 
అవకాశం ఉంది. RAVBM సిసట్ మ్ ను ఉపయోగించి వోటు వేసే వోటరుల్  ROV వెబ్ సౖెట్ (www.acvote.org)లోని 

My Voter Profileకి లాగిన్ చేసి, వారి అధికారిక బాయ్ లెట్ ను డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచు్చ , అలాగే వారి వోటు వేసిన 
బాయ్ లెట్ ను ఎలా పి� ంట్ చేయాలి, పూరి�  చేయాలి మరియు ROVకి తిరిగి ఇవావ్ లి అనే సూచనలు కూడా. 
సాధారణ వోటరు సమాచారం కోసం, వికలాంగ వోటరుల్  ROV యొకక్  టోల్-ఫీ�  హాట్ లౖెన్ 1-800-834-6454 దావ్ రా 
కూడా సహాయం పొందవచు్చ .  

�పశ� � అడగ��� మ�� ఓ�ంగ్ మ�� ఎ�� కల� సంబం�ం�న స�����  �� క�ంచ��� 
��� ���� �చర్ ల� ఓటర�� మ��ంచ��� �పజల� �ల్-�� ఓట� �న్ నంబర్ 
అం�ంచబ��ం�. �ల్-�� �న్ నంబర్ ఓటర� ����� ర్ �బ్ �ట్ � �ప��ంచబ��ం� మ�� 
ఓటర్ ఇన� �� షన్ �డ్, ��క్ � ��లర్ �, ROV �బ్ �ట్ మ�� �ట్ � ��ల్ �� ��� స� 
��� ఔ��చ్ మ�� ��క్ � ఓట� సం�ప�ం� స��రం� అం�ంచబ��ం�. ���, ���� 
�పం �� �పసంగం �కల� ం ఉన�  ఓట�� 711� డయల్ �యడం �� � ����� � �� స�� స్ 
(CRS)� �క్� � ���న్ (TTY) �� ఇతర ప�కరం �� � ����� ర్ ఆఫ్ �టర్�  ఆ�స్ �ల్ � �ల్ 
�య��� ���న్ �స�మ్ � ఉప��ంచవ�� . ఉ�త ఓట� �న్ నంబర్. CRS �ం� క�� ��షన్ 
�డ్ ల� మద�� ఇ��ం�: TTY, VCO, 2LVCO, HCO, STS, VASTS, ASCII �� ��స్. 

 

వ◌ికలాంగ కమూయ్ నిటీ కోసం వోటర్ ఎడుయ్ కేషన్ వర్క్  షాప్  
వౖెకలాయ్ లున్న  ఓటరుల్  మరియు వృ దుధ్ లకు అందుబాటులో ఉన్న  యాకె్స సిబిలిటీ ఆపష్ న్ లు మరియు ఓట్ 
సెంటర్ పా� సెస్ గురించి సమాచారాని్న  అందించడానికి ROV కనీసం ఒక (1) ఓటర్ ఎడుయ్ కేషన్ వర్క్  షాప్ ను 
నిరవ్ హిసుత్ ంది. వర్క్  షాప్ ఉంటుందివోట్ సెంటర్ మోడల్ ఎని్న కలు, ఓటింగ్ పరికరాల ప� దర్శ నలు, 
ఓటింగ్ పరికరాల యాకె్స సిబిలిటీ, 24-గంటల బాయ్ లెట్ డా� ప్ బాక్్స  సమాచారం మరియు ఎలకాట్ ్ర నిక్ గా 
మెయిల్ బాయ్ లెట్ (RAVBM) దావ్ రా యాకె్స స్ చేయగల వోటును వినియోగించుకునే ఎంపికల గురించి 
సమాచారం. వర్క్  షాప్ వేదికలు మరియు తేదీలను ఎంచుకోవడానికి ROV ఓటింగ్ యాకె్స సిబిలిటీ అడౖెవ్ జరీ 
కమిటీ (VAAC) సభుయ్ ల నుండి ఇన్ పుట్ ను ఉపయోగిసుత్ ంది. వికలాంగ వోటరల్ కు అవగాహన కలిప్ ంచడంలో ఉపయోగించే మెటీరియల్ లు మరియు పదధ్ తులు  

ROV సమాచారాని్న  అందించడానికి ఉపయోగించే ఆడియో, దృ శయ్  మరియు వా� తపూరవ్ క మెటీరియల్ లను 
సృ షిట్ సుత్ ంది; మరియు VAAC సమావేశాల నుండి సేకరించిన సమాచారం వౖెకలాయ్ లున్న  వోటరల్ కు అవగాహన 
కలిప్ ంచడానికి ఉపయోగించే పదధ్ తుల అభివృ దిధ్ లో ఉపయోగించబడుతుంది. పదారాథ్ లు ROV వెబ్ సౖెట్ లో 
వనరుగా అందుబాటులో ఉంచబడతాయి. VCA ప� మోషన్ మరియు ఎడుయ్ కేషన్ కోసం డెవలప్ 
చేయబడుతున్న  వీడియోల కోసం కోల్ జ్్డ  కాయ్ పష్ న్, ROV వెబ్ సౖెట్ లో మరియు మా కారాయ్ లయాని్న  
సంప� దించడం దావ్ రా అందుబాటులో ఉంచబడుతుంది.  ఎని్న కల సిబబ్ ంది 

http://www.acvote.org/
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ROV ఎని్న కల కారయ్ కర� ల కోసం ప� తేయ్ కంగా శిక్షణా మెటీరియల్ ను అభివృ దిధ్  చేసింది. మా ఆన్ లౖెన్ శిక్షణలో 
వినియోగించే శిక్షణా మెటీరియల్ లో కొని్న  వౖెకలాయ్ లున్న  వోటరల్ ను ఆకరిష్ ంచే సాంసక్ ృ తిక సుని్న తతవ్ ంపౖె 
దృ షిట్  పెడతాయి. యాకె్స స్ చేయగల బాయ్ లెట్ మారిక్ ంగ్ డివౖెస్ (BMD) కోసం ఆడియో టాక్ టౖెల్ 
ఇంటర్ ఫేస్ కు వివిధ శ� వణ మరియు/లేదా దృ శయ్  సహాయక పరికరాలను ఆపరేట్ చేయడం మరియు కనెక్ట్  
చేయడం వంటి సాంకేతిక అంశంతో ఇతర శిక్షణా సామగి�  ఎని్న కల కారి్మ కులకు సహాయం చేసుత్ ంది. ఇతర 
శిక్షణలో వికలాంగ వోటరల్  కోసం వోట్ సెంటర్ ను సరిగాగ్  ఏరాప్ టు చేయడం కూడా ఉంటుంది. బాయ్ లెట్ 
మారిక్ ంగ్ పరికరాని్న  ఉపయోగించి వోటరుకు ఎలా సహాయం చేయాలో నేరు్చ కునే శిక్షణకు ఎని్న కల 
కారయ్ కర� లందరూ హాజరవుతారు.  విభాగం 4: ఓటు కేంద� ం మరియు బాయ్ లెట్ డా� ప్ ఆఫ్ సాథ్ నం సమాచారం 

ఓటు కేంద�  సాథ్ నాలు 
ఓటరు చాయిస్ యాక్ట్  (VCA) మోడల్ ఎని్న కలో, సాంప� దాయక పోలింగ్ ప� దేశాలలో ఇంతకుముందు 
ఆచరించిన దాని కంటే ఎకుక్ వ రోజుల పాటు ఓటు కేందా� లు తెరవబడి ఉండాలి్స  ఉంటుంది. ఎని్న కల 
రోజుకు మూడు రోజుల ముందు నుండి, ఎని్న కల రోజుతో పాటు మొతత్ ం నాలుగు రోజుల పాటు అని్న  ఓటు 
కేందా� లు తెరవబడి ఉండాలి. ఎని్న కల రోజుకు పది (10) రోజుల ముందు మరియు ఎని్న కల రోజు ఇరవౖె 
కేందా� లు తెరవబడతాయి, ఇది మొతత్ ం 11 రోజుల పాటు ఉంటుంది.   
California ఓటర్ ఎంపిక చటట్ ం ఓటరల్  కోసం ఓటు కేంద� ం సాథ్ నాలను తపప్ నిసరిగా అందించాలి్స న 
పారామితులను సెట్ చేసుత్ ంది: 

 
• ఎని్న కల రోజుకు పది (10) రోజుల ముందు నుండి, ఎని్న కల రోజుకు ముందు నాలగ్ వ రోజు వరకు, 

మొతత్ ం ఏడు (7) రోజుల పాటు, ప� తి 50,000 మంది నమోదిత వోటరల్ కు ఒక (1) వోటు కేంద� ం 
తపప్ నిసరిగా ఎని్న క జరుగే అధికార పరిధిలో నిరవ్ హించబడాలి. 

•  ఎని్న కల రోజుకు మూడు (3) రోజుల ముందు నుండి మరియు ఎని్న కల రోజుతో సహా, మొతత్ ం 
నాలుగు (4) రోజుల పాటు, ప� తి 10,000 మంది వోటరల్ కు ఒక (1) వోటు కేంద� ం తపప్ నిసరిగా 
ఎని్న కలు జరిగే అధికార పరిధిలో నిరవ్ హించబడాలి.  

అని్న  ఓటు కేందా� లు యాకె్స స్ చేయగల ఓటింగ్ పరికరాలు, భాషా సహాయం మరియు షరతులతో కూడిన 
ఓటరు నమోదు (CVR)ని కలిగి ఉంటాయి, ఇది ఓటరు అదే రోజున నమోదు చేసుకోవడానికి మరియు ఓటు 
వేయడానికి వీలు కలిప్ సుత్ ంది. అదనంగా, ఓటరుల్  ఒక కేటాయించిన పోలింగ్ సథ్ లానికి మాత� మే పరిమితం 
కాకుండా, Alameda కౌంటీ అంతటా ఉన్న  ఓటు కేంద�  సాథ్ నాలోల్  దేనినౖెనా సందరి్శ ంచే అవకాశం ఉంది. 
ఓట�� �ష స�యం అవసర�� మ�� ఆ  �� నం� ఆ �ష ��� � ఎ�� కల �ర� కర � ��ం�, 
��� �� ఓట� స�యం �సం ఓటర� ����� ర్ ��� లయం�� � �� మద�� �న్ ల� �ల్ 
��� �. బ�� స్, �� ర్, �ం�, ��యన్, ���యన్, �యన్, మం��యన్, పం�� మ�� ��� 
�షల� ఎ�� కల �డ్ § 14201� అ��ణం� ����డ్ ��ంగ�ల �సం అభ� ర �న� నక� �� �ట్ � 
�స్� �యబడ�� మ�� అం���� ఉం��. �� �� అ���క �� �ట్ ల� �ం� �షల� 
��ండ్ � ���ంచవ�� : ఇం� �ష్, ��స్, �� �ష్, తగ�గ్ మ�� �య�� �స్. అ��  ఓ� 
�ం�దం సం��� ఎ�� కల �డ్ ��న్ 14201 మ�� ఓ�ంగ్ హ�� ల చట�ం�� ��న్ 203�� 
అవసర�న �ష�� � అ�వ�ంచబడ��  
ఓటరల్ కు మెరుగౖెన సేవలు అందించడానికి, Alameda కౌంటీ కనీస అవసరాల కంటే అదనంగా 11-రోజుల 
ఓటు కేందా� ని్న  మరియు వనరులు అనుమతించినపుప్ డు కనీస అవసరానికి మించి అదనంగా 4-రోజుల 
ఓటు కేందా� ని్న  నిరవ్ హించాలని అనుకుంటోంది. ఎని్న కల రోజుకు ముందు అని్న  ఓటు కేందా� లు 
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ఉదయం 9:00 AM నుండి సాయంత� ం 5:00 PM వరకు పని చేసాత్ యి. ROV మా వెబ్ సౖెట్ లో సాథ్ నాల 
జాబితాలను ప� చురిసాత్ రు, ఇది సాథ్ నాలకు దిశలను కూడా అందిసుత్ ంది. ఎని్న కల రోజున, ఎని్న కల కోడ్ 

(ఎని్న కల కోడ్ §4005) ప� కారం ఓటరల్  కోసం అని్న  ఓటు కేందా� లు ఉదయం 7:00 AM నుండి రాతి�  8:00 PM 
వరకు తెరవబడి ఉంటాయి.  
బాయ్ లెట్ డా� ప్-ఆఫ్ సాథ్ నాలు 

California ఎని్న కల కోడ్ ఒక కౌంటీ తపప్ నిసరిగా ఓటరల్  కోసం బాయ్ లెట్ డా� ప్-ఆఫ్ సాథ్ నాలను అందించే 
పారామితులను సెట్ చేసుత్ ంది. ఎని్న కల రోజుకు కనీసం 28 రోజుల ముందు నుండి మరియు ఎని్న కల 
రోజుతో సహా సాధారణ పని వేళలోల్  నమోదు చేసుకున్న  ప� తి 15,000 మంది ఓటరల్ కు కనీసం ఒక బాయ్ లెట్ 
డా� ప్-ఆఫ్ లొకేషన్ తపప్ నిసరిగా అందించాలి. ఈ పత� ం ప� చురణ నాటికి ప� సుత్ త నమోదు ఆధారంగా, 
అవసరమౖెన 24-గంటల బాయ్ లెట్ డా� ప్ బాక్్స  ల సంఖయ్  కి� ంది పటిట్ కలో గురి� ంచబడింది:  

కనీస అర్హ తలు 

బాయ్ లెట్ డా� ప్-ఆఫ్ సాథ్ నాలు: 
(నమోదు చేసుకున్న  ప� తి 15 వేల మంది ఓటరల్ కు 1) 

63 

 
ROV ఆ� సం�ల� త�న 24-గంటల �� �ట్ ��ప్ �క్�  � అం�ంచబ�ంద� 
��� �ంచ���  సం�వ�  (��ం�యల్) 24-గంటల �� �ట్ ��ప్ �క్�   �� ��� , �ప��ల� 
��ంచబ�న (ఓట్ �ంటర్  ��స్ �ంట్ ప��లనల� �ర్� 1� క��నబ�ం�) జ�� మ�� 
సం�ల ���క  �� ���  �� �� ప్ �యర్ ల� ��� ం�. 

 

నివారణ చరయ్ లు 
వోటింగ్ ప� కి� యలో అంతరాయాని్న  నివారించడానికి ఎని్న కలకు ముందు మరియు ఎని్న కల సమయంలో 

ROV కింది నివారణ భద� తా చరయ్ లను తీసుకుంటుంది: 
 

నివారణాత్మ క భద� తా 

చరయ్ లు 
ఉదేద్ శయ్ ం 

పా� మాణిక భద� తా చరయ్ లు ఎని్న కలకు సంబంధించిన మెటీరియల్ లు మరియు పరికరాలకు 
యాకె్స స్ ను పరిమితం చేయడానికి మరియు అంతిమంగా 
అవకాశం ఉన్న  ఏ అంతరాయాలనౖెనా నివారించడానికి: 
• సిబబ్ ంది తపప్ నిసరిగా ROV జారీ చేసిన ID బాయ్ డ్జ్  లను 

ధరించాలి 
• డిపార్ట్  మెంట్ కారాయ్ లయాలోల్ కి ప� వేశించే సందర్శ కులు 

తపప్ నిసరిగా సౖెన్ ఇన్ చేయాలి మరియు ఒక ఉదోయ్ గితో పాటు 
ఉండాలి 

• ROV యొకక్  కంపూయ్ టర్ సరవ్ ర్ గది మరియు బాయ్ లెట్ గదులు 
ఎలల్ పుప్ డూ పరిమిత బాయ్ డ్జ్  యాకె్స స్ మరియు వీడియో నిఘా 
దావ్ రా సురకితంగా ఉంటాయి 
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నివారణాత్మ క భద� తా 

చరయ్ లు 
ఉదేద్ శయ్ ం 

సరవ్ ర్ మరియు నెట్ వర్క్  
బాయ్ కప్ 

సరవ్ ర్ లేదా నెట్ వర్క్  సరిగాగ్  పనిచేయకపోవడం వలన సమాచార 
ప� వాహానికి అంతరాయం కలగకుండా నిరోధించడానికి: 

• ROV యొకక్  వోటింగ్ సిసట్ మ్, బాయ్ లెట్ లేఅవుట్ మరియు 
డిజౖెన్ మరియు ఎలక్షన్ మేనేజ్ మెంట్ సిసట్ మ్ (EMS) 
కారయ్ కలాపాలు సురకిష్ తమౖెన ప� దేశంలో ఉంటాయి 

• ఈ డేటా కోసం బాయ్ కప్ లు సవ్ యంచాలకంగా 
జరుగుతాయి మరియు ప� ధాన సరవ్ ర్ డౌన్ 
అయినపుప్ డు అమలు చేయడానికి సిదధ్ ంగా ఉంటుంది.  

• వోటరు డేటా, వోటింగ్ సిసట్ మ్ మరియు EMSకి చేసిన 
మారుప్ లు సాధారణ షెడూయ్ ల్ లో బాయ్ కప్ 
చేయబడతాయి   

వోటు కేంద�  సామగి�  యొకక్  
బాయ్ కప్ సెట్ 

ఏవౖెనా పరికరాలు నిరుపయోగంగా మారితే వోటింగ్ ప� కి� యలో 
అంతరాయాని్న  నివారించడానికి:  
• వోట్ సెంటర్ వారి ప� సుత్ త పరికరాలను ఉపయోగించలేని 

సంఘటనను ఎదురొక్ న్న టల్ యితే, డిపార్ట్  మెంట్ వదద్  
అదనపు పరికరాలు అందుబాటులో ఉనా్న యి, తదావ్ రా 

వోటింగ్ ప� దేశం వోటరల్ ను పా� సెస్ చేయడం 

కొనసాగించవచు్చ . • అదనపు పరికరాలు అందుబాటులో లేకుంటే, వోటింగ్ ను 

కొనసాగించడానికి వోట్ సెంటర్ కు అవకాశం ఉంటుంది 
బాయ్ కప్ వోటింగ్ సామాగి�  ఏదౖెనా ఓటింగ్ సామాగి�  నిరుపయోగంగా మారినా లేదా 

అయిపోయినా వోటింగ్ ప� కి� యలో అంతరాయాని్న  
నివారించడానికి:  • వోటు కేంద� ం సిబబ్ ంది కోసం సిదధ్ ం చేసిన కంటౖెనరల్  నకిలీ 

నిరవ్ హించబడుతుంది 
• ఒక సౖెట్ ను తపప్ నిసరిగా తరలించాలి్స న సందర్భ ంలో 

మరియు కారి్మ కులు తమ ప� సుత్ త సామాగి� ని 

సేకరించలేనటల్ యితే, బాయ్ కప్ సామాగి�  కొతత్  సౖెట్ కు పంపిణీ 

చే  
సాట్ ండ్ బౖెలో ఉన్న  వోటు కేంద� ం 
ఉదోయ్ గులు 

వోట్ కేంద� ం ఉదోయ్ గులు గౖెరా్హ జరు కారణంగా వోటింగ్ ప� కి� యలో 
అంతరాయం కలగకుండా ఉండాలంటే: 
• వోటు కేంద� ం కోసం భరీ�  చేసే సిబబ్ ందిని పొందేందుకు వోట్ 

సెంటర్ కెపెట్ న్ ROV హెల్ప్  డెస్క్  ని సంప� దిసాత్ రు 
• శిక్షణ పొందిన బాయ్ కప్ సిబబ్ ంది జాబితా ప� ధాన ROV 

కారాయ్ లయం దావ్ రా నిరవ్ హించబడుతుంది 
అనుమానాసప్ ద వయ్ కి�  లేదా 
వసువు విధానాలు 

అనుమానాసప్ ద వయ్ కి�  లేదా వసుత్ వు కారణంగా వోటింగ్ ప� కి� యలో 
అంతరాయాని్న  నివారించడానికి: 
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నివారణాత్మ క భద� తా 

చరయ్ లు 
ఉదేద్ శయ్ ం 

• వోట్ సెంటర్ కెపెట్ న్ పరిసిథ్ తిని బటిట్  ROV హెల్ప్  డెస్క్  మరియు 

భదతా అధికారులను సంపదిసారు 
అందుబాటులో ఉన్న  
మానుయ్ వల్ సిసట్ మ్ లు 

ఎలకాట్ ్ర నిక్ ఓటింగ్ పరికరాలు నిరుపయోగంగా మారితే వోటింగ్ 
ప� కి� యలో అంతరాయాని్న  నివారించడానికి: 
• వోటింగ్ ప� కి� యను కొనసాగించడానికి అని్న  విధులు 

నిరవ్ హించబడతాయి 

ఆకసి్మ క ప� ణాళిక (Contingency Plan)  
వోటు కేంద� ంలో వచి్చ న ఏ అంతరాయాని్న  అయినా పరిషక్ రించడానికి ROV పని చేసుత్ ంది. సాధారణంగా, 
ఒక వోటు కేందా� నికి పెదద్ గా అంతరాయం కలిగితే, ROV ఎని్న కల సిబబ్ ంది వోటరల్ ను ఇతర వోట్ కేందా� లకు 
దారి మళిల్ సుత్ ంది. సముచితమౖెనపుప్ డు, ROV చటట్  అమలుకు, రాషట్ ్ర  కారయ్ దరి్శ  కారాయ్ లయానికి కూడా 
తెలియజేసుత్ ంది మరియు ఓటరల్ కు సమాచారం అందించబడేలా చూసుకోవడానికి మీడియా అప్ డేట్ లను 
అందిసుత్ ంది. ఓట్ కేంద� ం లేదా VBM డా� ప్-ఆఫ్ సౖెట్ యొకక్  భౌతిక సామరథ్ య్ ం లేదా సాధయ్ తపౖె ప� భావం 
చూపే ప� కృ తి వౖెపరీతయ్ ం లేదా ఇతర ఆటంకాలు ఉంటే, ఓటరల్ ను ప� తాయ్ మా్న య ప� దేశానికి మళిల్ ంచడానికి 
అదనపు నోటిఫికేషన్ లు, సంకేతాలు మరియు సిబబ్ ంది అందుబాటులో ఉంటారు. వోట్ కేంద� ంలో అని్న  
కారయ్ కలాపాలు నిలిపివేయబడినటల్ యితే, California ఎని్న కల కోడ్ మరియు బాయ్ లెట్ తయారీ మరియు 
ముగింపు మారగ్ దర్శ కాల ప� కారం అని్న  ఓటింగ్ మెటీరియల్ లకు బాధయ్ త తీసుకుని వాటిని ఎలక్షన్ వరక్ రుల్  
వెంటనే భద� పరుసాత్ రు.  

 
విభాగం 5: ఓటు కేంద� ం బాయ్ లెట్ భద� త మరియు గోపయ్ తా ప� ణాళికలు (Vote Center Ballot Security 
and Privacy Plans) 

వోటు కేంద� ం డిజౖెన్ మరియు లేఅవుట్  
నిరీణ్ త పౖె్ర వేట్ వోటింగ్ పా� ంతాలకు విసాత్ రమౖెన సథ్ లాని్న  అందిసూత్ , సరౖెన సంఖయ్ లో వోటరల్  కోసం మా ఓటు 
కేందా� ల పరిమాణం కనీసం 40'x 40' ఉండాలి. వోటరు ముందుగా సౖెన్-ఇన్ టేబుల్ కి వెళతారు, అకక్ డ వారు 
ఈ-పోల్ బుక్ లో సౖెన్ ఇన్ చేసాత్ రు.  వోటరు వారు పేపర్ బాయ్ లెట్ పౖె లేదా బాయ్ లెట్ మారిక్ ంగ్ పరికరంలో వోటు 
వేయాలనుకుంటునా్న రా మరియు వారికి భాషా సహాయం అవసరమా అని అడుగుతారు. ఆ తరావ్ త, వోటరుల్  
బాయ్ లెట్ ఆన్ డిమాండ్ పి� ంటరల్  పటిట్ కకు వెళతారు, అకక్ డ బాయ్ లెట్ అధికారి వారి పా� ంగణానికి బాయ్ లెట్ ను 
ముది� సాత్ రు. తరావ్ త ఓటరు తమ బాయ్ లెట్ ను పూరి�  చేయడానికి ఓటింగ్ బూత్ లకు మళిల్ ంచబడతారు 
మరియు సెంట� ల్ కౌంటింగ్ సదుపాయానికి తిరిగి రావడానికి వోటరు తమ వోటు వేసిన బాయ్ లెట్ ను డిపాజిట్ 
చేయమని టరోక్ యిస్ అధికారిక బాయ్ లెట్ టా� లీకి నిరేద్ శించబడతారు. వోటరు ఎలకాట్ ్ర నిక్ పదధ్ తిలో వోటు 
వేయాలనుకుంటే, వోటరు ప� దర్శ న అధికారికి సూచించబడతారు మరియు వోటరు పూరి�  చేయడానికి 
బాయ్ లెట్ మారిక్ ంగ్ పరికరంలో బాయ్ లెట్ యాకిట్ వేట్ చేయబడుతుంది. ఓటరు వారి బాయ్ లెట్ ను పి� ంట్ 
చేసుకోవాలి మరియు వారి ముది� ంచిన బాయ్ లెట్ ను టరోక్ యిస్ అధికారిక బాయ్ లెట్ టా� లీలో నికిష్ పత్ ం చేయాలి.   
వోటింగ్ భద� త 
ఓటరు డేటా గోపయ్ త, సమగ� త మరియు భద� తను నిరాధ్ రించడానికి అవసరమౖెన అని్న  చరయ్ లు 
తీసుకోబడుతునా్న యి. కౌంటీ ఓటరు డేటా మొతత్ ం డేటాబేస్ లు మరియు సరవ్ ర్ లలో నిలవ్  చేయబడి, 
డేటాను రకిష్ ంచడానికి రూపొందించబడిన భద� తా చరయ్ లను ఉపయోగించి కౌంటీ సిబబ్ ంది ఉపయోగం 
కోసం అందుబాటులో ఉంచబడుతుంది. 
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ఓటరల్  రిజిసాట్ ్ర ర్ కారాయ్ లయంలో, ఓటింగ్ సిసట్ మ్ ఎయిర్-గాయ్ ప్ చేయబడింది, అంటే బయటి కంపూయ్ టర్ 
నెట్ వర్క్  కు దీనికి పా� పయ్ త లేదు. నిరంతర వీడియో పరయ్ వేక్షణతో బాయ్ డ్జ్  యాకె్స స్ దావ్ రా పరిమితం 
చేయబడిన ప� ధాన కారాయ్ లయంలోని సురకిష్ త పా� ంతంలో వోటింగ్ సిసట్ మ్ కూడా ఉంది.  
వోట్ సెంటర్ లలో, సిబబ్ ంది ఏదౖెనా వోట్ సెంటర్ కు వచి్చ నపుప్ డు వోటరల్ ందరికీ రిజిసేట్ ్ర షన్ డేటా మరియు 
వోటరు చరిత�  యొకక్  నిజ-సమయ సమాచారాని్న  యాకె్స స్ చేసాత్ రు. వోట్ కేందా� లలో అందుబాటులో 
ఉంచబడిన మరియు వోట్ కేందా� లు మరియు కౌంటీ డేటా సరవ్ ర్ ల మధయ్  ప� సారం చేయబడిన ఏ వోటరు 
డేటా అయినా తాజా ఎన్ కి� పష్ న్ సాంకేతికతలను ఉపయోగించి గుపీత్ కరించబడుతుంది. వోటు కేందా� లలో 
నిరిద్ షట్  ఎని్న కల పరికరాలు మరియు పరికరాలు మాత� మే వోటరు డేటాకు యాకె్స స్ అనుమతించబడతాయి 
మరియు డేటా రవాణాలో మరియు విశా� ంతిగా ఉన్న పుప్ డు గుపీత్ కరించబడుతుంది.   
మెయిల్ దావ్ రా వోటు (VBM) సీవ్ కరించిన బాయ్ లెట్ లు ROV ప� ధాన కారాయ్ లయంలో సేకరించబడతాయి 
మరియు లెకిక్ ంచబడే వరకు సురకిష్ తమౖెన గదులలో నిలవ్  చేయబడతాయి. బాయ్ లెటల్ ను లెకిక్ ంచడానికి 
ముందు, ప� తి బాయ్ లెట్ నమోదిత ఓటరు నుండి వచి్చ నదే అని నిరాధ్ రించడానికి VBM బాయ్ లెట్ ఎనవ్ లప్ లపౖె 
సంతకాలు ధృ వీకరించబడతాయి. సంతకాలను ధృ వీకరించిన తరావ్ త, బాయ్ లెటల్ ను సంగ� హించి, 
పా� ంగణంలోకి క� మబదీధ్ కరించి, లెకిక్ ంపు కోసం సమరిప్ ంచబడతాయి. లెకిక్ ంచబడిన తరావ్ త, బాయ్ లెట్ లు 
రిటెనష్ న్ కోసం ROV గిడ్డ ంగికి సురకిష్ తంగా రవాణా చేయబడే వరకు సురకిష్ తమౖెన ప� దేశంలో నిలవ్  
చేయబడతాయి. విభాగం 6: బడెజ్ ట్  
వోటరల్  రిజిసాట్ ్ర ర్ (ROV) వోట్ సెంటర్ మోడల్ ఎని్న కల గురించి వోటరల్ కు తెలియజేయడానికి విసత్ ృ త నెట్ ను 
ప� సారం చేయడానికి అవసరమౖెన వనరుల కోసం బడెజ్ ట్ మరియు ప� ణాళికను రూపొందించారు. అంచనా 
వేసిన బడెజ్ ట్ లో సిబబ్ ంది నియామకం మరియు ఔట్ రీచ్ కు సంబంధించిన ఇతర ఖరు్చ లు ఉండవు. 
బడెజ్ ట్ యొకక్  విభజన కి� ంది పటిట్ కలో చూపబడింది: 
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                                                                                                                                                     * �ప���త బ��ట్ 

 

����� ర్ ��� లయం ఈ �త� �డల్ � ఎ�� కల �ర� హణ� సంబం�ం�న �ర���క ఖ�� � 
మ�� ���� �న ఓట� ఎం�క చట�ం �క�  �ప��ల� �� ��ంచడం �న����ం�.  

 

24 గంటల బాయ్ లెట్ డా� ప్ బాక్్స  
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అలె్మ డ కౌంటీలోని 24-గంటల బాయ్ లెట్ డా� ప్ బాక్్స  సాథ్ నాల పూరి�  జాబితా కి� ంద ఇవవ్ బడింది. 24 గంటల 

బాయ్ లెట్ డా� ప్ బాక్్స  లు ప� తి రాషట్ ్ర వాయ్ పత్ ంగా మరియు కౌంటీ ఎని్న కలకు 29 రోజుల ముందు తెరిచి ఉంటాయి. 

 

నగరం/ఏరి
యా 

పేరు చిరునామా 

Albany 

 

Albany City Hall Albany City Hall 1000 San Pablo Ave. 94706 

Ashland 

 

REACH Ashland Youth Center 16335 E 14th St. San Leandro, CA 94578 

Alameda 

 

 

Alameda City Hall Alameda City Hall (cross streets of Santa Clara 
Ave. and Oak St.) 2263 Santa Clara Ave. 94501 

Alameda 

 

College of Alameda College of Alameda  

Alameda 

 

Bay Farm Island Library/ Park 3221 Mecartney  94502 

Berkeley 

 

Berkeley Civic Center Bldg. 2180 Milvia St. 94704 

Berkeley 

 

University of California Berkeley University of California Berkeley - Between 
Sather Gate and Architects & Engineers Building 

Berkeley 

 

Frances A. Rec. Center 2800 Park Street 94702  

Berkeley 

 

Claremont Branch Library 2940 Benvenue, Avenue, 94705 

Berkeley 

 

North Branch Library 1170 The Alameda, 94707  

Berkeley 

 

Berkeley Public Library West 
Branch 

1125 University Ave, 94702  

Cherryland Cherryland Park Grove Way, Hayward  

Castro Valley Castro Valley Library 3600 Norbridge Ave, 94546 
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Castro Valley Castro Valley Community Center 18988 Lake Chabot Rd, 94546 

Castro Valley Bay Trees Park 19855 Cull Canyon 94546  

Dublin Dublin City Offices Dublin City Offices 100 Civic Plaza Dublin, CA 
94568 

Dublin The Wave  4201 Central Parkway, 94568 

Emeryville Emeryville City Hall 1333 Park Ave. 94608 

Fremont Fremont City Building 3300 Capitol Ave., Building A, 94538 

Fremont Centerville Library 3801 Nicolet Ave, 94536 

Fremont Irvington Library 41825 Greenpark Dr., 94538 

Fremont Northwestern Polytechnic 
University 

47671 Westinghouse Drive, 94539 

Fremont Ohlone College Ohlone College - Building 19 

Fremont Niles Library 150 I St., 94536 

నగరం/ఏరి
యా 

పేరు 

 

చిరునామా 

Fremont Fremont Main Library 2400 Stevenson Blvd., 94538 

Fremont East Bay Depot Cafe 37260 Fremont Blvd., 94536 

Fairview San Felipe Community Park 2058 D St., 94541 

Hayward Hayward City Hall 777 B St., 94541 

Hayward CSUEB California State University - Between Old and 
New University Union 

Hayward Chabot College 25555 Hesperian Blvd., 94545, Near Bus Stop 
on Campus, close to the 200 Building 

Hayward Hayward Hall of Justice 24405 Amador St, 94544 

Hayward Hayward Weekes Community 
Center 

27182 Patrick Avenue, 94544 

Livermore Livermore City Hall 1052 South Livermore Ave., 94550 

Livermore Livermore Public Library – 
Rincon Branch 

725 Rincon Ave., 94551 

Livermore Summit Park 6329 Tioga Pass Ct, 94551 
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Newark Newark City Hall 37101 Newark Blvd., 94560 

Newark Newark Community Center Park 35501 Cedar Blvd., 94560 

Oakland Alameda County Administration 
Building 

1221 Oak St., 94612  

Oakland Rene C. Davidson Courthouse 1225 Fallon St., 94612 

Oakland Alameda County Registrar of 
Voters 

1225 Fallon St. Room G-1, 94612 

Oakland Samuel Merritt University 450 30th St., 94609 

Oakland Merritt College 12500 Campus Dr., 94619 

Oakland Highland Hospital 1411 E 31st St., 94602  

Oakland Recreation center 6300 Moraga Ave., 94611  

Oakland Temescal Walgreens 5055 Telegraph Ave., 94609 

Oakland Rainbow Recreation Center 5800 International Blvd., 94621  

Oakland Eastmont Wellness 7200 Bancroft Avenue, 94605 

Oakland Keller Market  4400 Keller Ave., 94605  

నగరం/ఏరి
యా 

పేరు 

 

చిరునామా 

Oakland Peralta Hacienda Historical Park 2496 Coolidge Avenue, 94601  

Oakland Cesar E. Chavez Library - 
Fruitvale 

3301 E 12th St #271, 94601 Library/BART 

Oakland DeFremery Park 1651 Adeline Street, 94607 

Oakland Roots Community Center 9925 International Blvd, 94603  

Oakland Goodwill- Laurel 3525 MacArthur Blvd., 94619 

Oakland Woodminster Market 5000 Woodminster Lane, 94602 

Oakland Warehouse 8000 Capwell Dr., 94621 

Piedmont Piedmont Highland Way and Mountain Avenue, 94611 
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Pleasanton Pleasanton City Hall 123 Main St. 94566 

Pleasanton Dolores Bengston Aquatic 
Center 

4455 Black Avenue, 94566 

Pleasanton Pleasanton Sports Complex 5800 Parkside Dr., 94588 

San Leandro San Leandro Civic Center 835 East 14th St., 94577 

San Leandro Fairmont Hospital - Building 
Maintenance Department  

15400 Foothill Blvd., 94578 

San Leandro Manor Branch Library 1241 Manor Blvd., 94579 

San Leandro San Leandro Hospital 13855 E 14th St., 94578 

San Lorenzo San Lorenzo Library 395 Paseo Grande, 94580 

Union City Union City City Hall 34009 Alvarado-Niles Rd., 94587 

Union City Contempo Park  32300 Meteor Drive, 94587 

Union City Holly Community Center 31600 Alvarado Blvd., 94587 

 

 

సంభావయ్  ఓటు కేంద�  సాథ్ నాలు 

రాషట్ ్ర వాయ్ పత్ ంగా మరియు కౌంటీవాయ్ పత్ ంగా జరిగే ప� తి ఎని్న కలకు అలె్మ డ కౌంటీలో మొతత్ ం 100 ఓట్ కేందా� లు 

ఉంటాయి. దిగువ జాబితా ఓటు కేందా� ల పూరి�  జాబితాను ప� తిబింబించదు. ఓట్ సెంటర్ సాథ్ నాల తుది జాబితా 

ఎని్న కల సమాచారం కింద acvote.orgలో ఓటరల్  రిజిసాట్ ్ర ర్ వెబ్ సౖెట్ లో పోస్ట్  చేయబడుతుంది. 
   

సంభావయ్  ఓటు కేందా� లు (జాబితా పూరి�  కాలేదు - ఎంపిక ప� కి� య ఇంకా కొనసాగుతోంది) 

  రోజుల గురించి మరింత సమాచారం కోసం, పార్ట్  1: ఓటు కేంద� ం కింద ఎని్న కల నిరవ్ హణ 

 

సాథ్ నం పేరు 

గది 

(అనువరి� ంపత

గినది ఐతే) 

 

చిరునామా # రోజులు 
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1ST CONGREGATIONAL CH 
OF ALAMEDA 

FELLOWSHIP 
HALL 

1912 CENTRAL AVE 
ALAMEDA 4 

81ST AVE BRANCH LIBRARY   1021 81ST AVE OAKLAND 4 

ALAMEDA COUNTY 
ELECTRICAL JATC 

  14600 CATALINA ST SAN 
LEANDRO 11 

ALAMEDA COUNTY OFFICE 
BUILDING 

PUBLIC 
HEARING RM 

224 W WINTON AVE 
HAYWARD 4 

ALBANY  REC & COMM 
SERVICES 

COMMUNITY 
CENTER 1249 MARIN AVE ALBANY 4 

ALLEN TEMPLE GYM 8501 INTERNATIONAL BLVD 
OAKLAND 4 

BASERO MOBILE PARK SOCIAL HALL 4141 DEEP CREEK RD 
FREMONT 4 

BERKELEY ADULT SCHOOL GYM 1701 SAN PABLO AVE 
BERKELEY 4 

BERKELEY HIGH SCHOOL  GYM 1980 ALLSTON WAY 
BERKELEY 4 

BETH EDEN BAPTIST 
CHURCH 

FLC 1183 10TH ST OAKLAND 4 

BETHEL PRESBY CHURCH MPR/FIRESIDE 14235 BANCROFT AVE SAN 
LEANDRO 4 

BOTHWELL ARTS CENTER EAST END 2466 8TH ST LIVERMORE 11 

BOYS AND GIRLS CLUB   2200 SAN LEANDRO BLVD 
SAN LEANDRO 4 

BROOKEVALE ELEM 
SCHOOL 

  3400 NICOLET AVE 
FREMONT 4 

BUENA VISTA UNITED 
METHODIST CH 

SOCIAL HALL 2311 BUENA VISTA AVE 
ALAMEDA 4 

BURCKHALTER ELEM 
SCHOOL 

  3994 BURCKHALTER AVE 
OAKLAND 4 

CAL STATE UNIV EAST BAY   25800 CARLOS BEE BLVD 
HAYWARD 4 

సాథ్ నం పేరు 

గది 

(అనువరి� ంపత

గినది ఐతే) 

 

చిరునామా 

 
# రోజులు 
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CASTRO VALLEY LIBRARY   3600 NORBRIDGE AVE 
CASTRO VALLEY 4 

CELEBRATION CHURCH ROOM 2 1135 BLUEBELL DR 
LIVERMORE 4 

CENTRAL BAPTIST CHURCH WORSHIP 
CENTER 

2133 CENTRAL AVE 
ALAMEDA 11 

CHABOT COLLEGE EVENT CENTER 25555 HESPERIAN BLVD 
HAYWARD 11 

CHURCH OF THE 
TRANSFIGURATION 

HALL 4000 E. CASTRO VALLEY 
BLVD CASTRO VALLEY 11 

CHURCH ON THE CORNER SANCTUARY 1319 SOLANO AVE ALBANY 4 

COLLEGE OF ALAMEDA   555 RALPH APPEZZATO 
MEMORIAL PKWY ALAMEDA 4 

COMMUNITY OF CHRIST 
FREMONT 

  34050 PASEO PADRE PKWY 
FREMONT 4 

CORNERSTONE 
FELLOWSHIP 

FELLOWSHIP 
HALL 

180 LEWELLING BLVD SAN 
LORENZO 11 

DOWNTOWN HAYWARD 
PUBLIC LIBRARY 

  888 C ST HAYWARD 4 

DUBLIN CIVIC CENTER REGIONAL 
MEETING ROOM 100 CIVIC PLAZA DUBLIN 4 

DUBLIN UNIFIED SCH 
DISTRICT 

BOARDROOM 7471 LARKDALE AVE DUBLIN 11 

EAST OAKLAND SENIOR 
CENTER 

MULTIPURPOSE 9255 EDES AVE OAKLAND 4 

EASTMONT TOWN CENTER 
ENTRANCE F 

UNIT 52 7200 BANCROFT AVE 
OAKLAND 11 

ED ROBERTS CAMPUS   3075 ADELINE ST BERKELEY 4 

ELMHURST MIDDLE 
SCHOOL 

GYM 1800 98TH AVE OAKLAND 11 

EMERYVILLE SENIOR 
CENTER 

  4321 SALEM ST EMERYVILLE 4 

EPWORTH UNITED 
METHODIST CHURCH 

FELLOWSHIP 
HALL 1953 HOPKINS ST BERKELEY 4 

FAIRVIEW ELEMENTARY 
SCHOOL 

  23515 MAUD AVE HAYWARD 4 
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FAIRWAY PARK BAPTIST 
CHURCH 

  425 GRESEL ST HAYWARD 4 

FIRE STATION 6 APP BAY 4550 EAST AVE LIVERMORE 4 

FREMONT ADULT SCHOOL   4700 CALAVERAS AVE 
FREMONT 4 

FREMONT HIGH SCHOOL   4610 FOOTHILL BLVD 
OAKLAND 4 

సాథ్ నం  పేరు 

గది 

(అనువరి� ంపత

గినది ఐతే) 

 

చిరునామా 

 
# రోజులు 

FREMONT MAIN LIBRARY FUKUYA 2400 STEVENSON BLVD 
FREMONT 11 

FRUITVALE ELEMENTARY 
SCHOOL 

  3200 BOSTON AVE OAKLAND 4 

HALCYON BAPTIST CHURCH   2860 HALCYON DR SAN 
LEANDRO 4 

HARVEST PARK MIDDLE 
SCHOOL 

GYM 4900 VALLEY AVE 
PLEASANTON 4 

HINDU COMMUNITY AND 
CULTURAL CENTER 

KEDARNATH 
ROOM 

1232 ARROWHEAD AVE 
LIVERMORE 11 

HIRING HALL - 
CHERRYLAND 

  1050 MATTOX RD HAYWARD 11 

HOLY CROSS LUTHERAN 
CHURCH 

FELLOWSHIP 
HALL 1020 MOCHO ST LIVERMORE 4 

IRVINGTON LIBRARY LIBRARY 41825 GREENPARK DR 
FREMONT 4 

ISLAMIC CENTER ON 
FREMONT 

LADIES GYM 
AREA 42412 ALBRAE ST FREMONT 4 

ITLONG VERA-CRUZ 
MIDDLE SCHOOL 

  31604 ALVARADO BLVD 
UNION CITY 4 

JACK LONDON AQUATIC 
CENTER 

  115 EMBARCADERO 
OAKLAND 4 

JAMES LEITCH ELEM 
SCHOOL 

  47100 FERNALD ST 
FREMONT 4 
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JAMES LOGAN HIGH 
SCHOOL 

GYM 1800 H ST UNION CITY 4 

JOAQUIN MILLER CENTER ASSEMBLY 
ROOM 

3594 SANBORN DR 
OAKLAND 4 

LAKE MERRITT UNITED 
METH CHURCH 

  1330 LAKESHORE AVE 
OAKLAND 4 

LAKESIDE PARK GARDEN VISTA ROOM 666 BELLEVUE AVE 
OAKLAND 4 

LIFE ADVENTIST CH OF 
BERKELEY 

  2236 PARKER ST BERKELEY 4 

LIFE WEST COLLEGE   25001 INDUSTRIAL BLVD 
HAYWARD 4 

LIVERMORE VALLEY 
ACADEMY 

ROOM 16 557 OLIVINA AVE 
LIVERMORE 4 

LONGFELLOW SCHOOL GYM 1522 WARD ST BERKELEY 4 

MILLS COLLEGE 
HAAS GYM IN 
JUNE & SU IN 
NOV. 

5000 MACARTHUR BLVD 
OAKLAND 4 

MONTERA MIDDLE SCHOOL MPR 5555 ASCOT DR OAKLAND 4 

MUSLIM COMMUNITY 
CENTER 

BANQUET HALL 5724 W LAS POSITAS BLVD 
PLEASANTON 11 

సాథ్ నంం పేరు 

గది 

(అనువరి� ంపత

గినది ఐతే) 

 

చిరునామా # రోజులు 

NEW HAVEN ADULT 
SCHOOL 

MPR 600 G ST UNION CITY 4 

NEWARK PUBLIC LIBRARY MEETING ROOM 37055 NEWARK BLVD 
NEWARK 11 

OAKLAND PUBLIC LIB 
ROCKRIDGE BRANCH 

2ND FLOOR 5366 COLLEGE AVE 
OAKLAND 4 

OAKLAND TECH HIGH 
SCHOOL 

GYM 4351 BROADWAY OAKLAND 11 

PALMA CEIA BAPTIST 
CHURCH 

BENNETT HALL 28605 RUUS RD HAYWARD 4 
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PALOMARES HILLS REC CTR   6811 VILLAREAL DR  
CASTRO VALLEY 4 

PIEDMONT VETERANS 
MEMORIAL BLDG 

BALLROOM 401 HIGHLAND AVE 
PIEDMONT 4 

PLEASANTON MIDDLE 
SCHOOL 

GYM 5001 CASE AVE 
PLEASANTON 4 

PRESCOTT SCHOOL MPR 920 CAMPBELL ST OAKLAND 11 

ROSA PARKS SCHOOL MULTI-USE 
ROOM 

920 ALLSTON WAY 
BERKELEY 4 

SAN LORENZO COMM CH SOCIAL HALL 945 PASEO GRANDE 
SAN LORENZO 4 

SANTA RITA PUBLIC 
WORKS 

CONFERENCE 
ROOM 4825 GLEASON DR DUBLIN 4 

SHEPHERED OF THE HILLS 
LUTHERAN CHURCH 

  401 GRIZZLY PEAK BLVD 
BERKELEY 4 

SIKH TEMPLE CANOPY 300 GURDWARA RD 
FREMONT 4 

SL VETERANS MEMORIAL 
BLDG 

  1105 BANCROFT AVE SAN 
LEANDRO 4 

SOUTH SHORE CENTER   2130 OTIS DRIVE ALAMEDA 4 

ST CLEMENTS CHURCH MCCOLLUM 
HALL 750 CALHOUN ST HAYWARD 4 

ST COLUMBA CATHOLIC 
CHURCH 

  6401 SAN PABLO AVE 
OAKLAND 4 

ST JARLATH CHURCH   2620 PLEASANT ST 
OAKLAND 4 

ST JOHN EPISCOPAL 
CHURCH 

  1707 GOULDIN RD OAKLAND 4 

TEMPLE ISRAEL SOCIAL HALL 3183 MECARTNEY RD 
ALAMEDA 4 

THE SILLIMAN CENTER   6800 MOWRY AVE NEWARK 4 

THE WAVE COMMUNITY 
ROOM 

4201 CENTRAL PARKWAY 
DUBLIN 4 

THINK COLLEGE NOW GYM 2825 INTERNATIONAL BLVD 
OAKLAND 4 

సాథ్ నం పేరు గది చిరునామా # రోజులు 
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(అనువరి� ంపత

గినది ఐతే) 

 

 

THOMAS S HART MIDDLE 
SCHOOL 

GYM 4433 WILLOW RD 
PLEASANTON 4 

TROPICS MOBILE HOME 
PARK 

AUDITORIUM 33000 ALMADEN BLVD 
UNION CITY 11 

UNITED CHURCH OF 
CHRIST FREMONT 

SOCIAL HALL 38255 BLACOW RD 
FREMONT 4 

UNITED FOR SUCCESS 
ACADEMY 

GYM 2101 35TH AVE OAKLAND 4 

UNITED METHODIST 
CHURCH OF CV 

FELLOWSHIP 
HALL 

19806 WISTERIA ST 
CASTRO VALLEY 4 

VALLEJO MILL ELEM 
SCHOOL 

LIBRARY 38569 CANYON HEIGHTS DR 
FREMONT 4 

VALLEY VIEW ELEMENTARY 
SCHOOL 

MPR 480 ADAMS WAY 
PLEASANTON 4 

WEST OAKLAND PUBLIC 
LIBRARY 

MEETING ROOM 1801 ADELINE ST OAKLAND 4 

WILLARD MIDDLE SCHOOL GYM 2425 STUART ST BERKELEY 4 

WILLIAMS CHAPEL BAPTIST 
CHURCH 

  1410 10TH AVE OAKLAND 4 

 

కమూయ్ నిటీ భాగసావ్ ములు 

 

మీరు లేదా మీ సంసథ్  వోట్ సెంటర్ ఔటీ� చ్ మరియు ఎడుయ్ కేషన్ పౖె అలె్మ డ కౌంటీ రిజిసాట్ ్ర ర్ ఆఫ్ 

వోటర్్స  తో భాగసావ్ మి కావాలనుకుంటే, దయచేసి మాకు vca@acgov.orgకి ఇమెయిల్ చేయండి. 

 
భాషా సంఘం భాగసావ్ ములు 

• Asian Advisory Collaborative 
• Asian American Curriculum Project Inc. 
• Asian Civil Liberties Union (ACLU) 
• Asian Pacific Environment Network (APEN) 
• Cantonese Speaking Academy Alumni 
• Center for Empowering Refugees and Immigrants (CERI) 
• Chinese American Citizens Alliance 
• Dien Hong Senior Center 

mailto:vca@acgov.org
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• East Bay Asian Local Development Corporation 
• East Bay Asian Youth Center 
• East Bay Refugee Forum 
• Family Bridges 
• Filipino for Justice 
• Hong Lok Senior Center 
• Lao Family Community Development 
• Lincoln Square Recreation Center 
• Oakland Asian Cultural Center 
• Oakland Chinatown Chamber of Commerce 
• Oakland Community Organization (Spanish) 
• Oakland Public Asian Library 
• Oakland Vietnamese Chamber of Commerce 
• Spanish Speaking Citizens' Foundation 
• The Unity Council (Fruitvale Village) Spanish 
• U.S. Citizenship and Immigration Service 
• Van Lang Language Center (Vietnamese) 
• Vietnamese Community Development Incorporated Of The East Bay 

 
 

పాఠశాలలు/కమూయ్ నిటీ కళాశాల భాగసావ్ ములు 

• ACC Food Bank 
• ALCO Probation Dept 
• Alameda Point Collaborative 
• BOSS – Building Opportunities for Self Sufficiency 
• California Hotel 
• Center of Reentry Excellence (Felton Inst.) 
• Covenant House 
• East Bay Housing Organizations 
• Felton Institute 
• Impact Justice (Homecoming Project) 
• Legal Services for Prisoners with Children (LSPC) 
• Meals On Wheels 
• Oakland Housing Authority 
• Public Defender’s Client Advocates 
• Restore Oakland 
• Roots Community Health Center 
• California State Parole Office 
• The Unity Council 
• YEAH (Youth Engagement Advocacy Housing) 

పాఠశాలలు/కమూయ్ నిటీ కళాశాల భాగసావ్ ములు 

• Arroyo High School 
• Berkeley High School 
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• Bishop O'Dowd High School 
• California State University, East Bay 
• College Of Alameda 
• Dewey Academy 
• Dewey Academy High School 
• Dublin High School 
• Encinal High School 
• Irvington High School 
• James Logan High School 
• John F. Kennedy High School 
• Laney College 
• Livermore High School 
• Merritt College 

పాఠశాలలు/కమూయ్ నిటీ కళాశాల భాగసావ్ ములు (కొనసాగింపు) 

• Mills College 
• Mission San Jose High 
• Newark Memorial High School 
• Oakland High School 
• Oakland Military Institute 
• Robertson High School 
• Royal Sunset High School 
• Saint Mary’s College 
• San Leandro High School 
• San Lorenzo High School 
• Skyline High School 
• Tennyson High School 
• UC Berkeley 
• Washington High School 

 

విశావ్ సం-ఆధారిత కమూయ్ నిటీ భాగసావ్ ములు 

• Acts Full Gospel 
• Allen Temple Baptist Church 
• Buddhist Temple Oakland 
• Cornerstone Fellowship 
• Fremont Sikh Temple 
• Grace Church 
• Gurdwara Sahib of Fremont 
• Holy Names University 
• Olivet Oakland Church 
• Pho Tu Buddhist Center 
• Saint Anne Catholic Church 
• Shiloh Church 
• St. Andrew Kim Korean Church 
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• St. Barnabas Church of Alameda City 
• St. Bernard Church 
• St. Elizabeth Catholic Church 
• Tabernacle Missionary Baptist 
• The New Parks Chapel A.M.E Church 

 
వికలాంగ సంఘం భాగసావ్ ములు 

• Alameda County Network of Mental Health Clients (ACNMHC) 
• Berkeley Center for Independent Living 
• California Department of Rehabilitation Orientation Center for The Blind 
• Center for Independent Living (CIL) 
• Chabot College 
• Community Resources for Independent Living (CRIL) 
• CRIL Hayward 
• CURYJ (Communities United for Restorative Justice)  
• Disability Rights California     
• East Bay Center for the Blind 
• East Oakland Community Project (EOCP)t 
• Emeryville Senior Center  
• Faith In Action Community 
• Friends of Children with Special Needs 
• Fruitvale-San Antonio Senior Center 
• Hong Lok Senior Centers 
• Immigration Clinic (Oakland) 
• Mastic Senior Center 
• North Berkeley Senior Center 
• Root and Rebound 
• San Leandro Senior Community Center 
• St. Mary's Center 
• Stepping Stones 
• Vietnamese Senior Center 

 

అదనపు కమూయ్ నిటీ భాగసావ్ ములు (నాయ్ యవాద, రాజకీయ మరియు వృ తిత్ పరమౖెన) 

• ACFANFEST 
• ACLU of N. California 
• Acta Non Verba Farm 
• Alameda County Mosquito Abatement District 
• Alameda Landing 
• Alameda Library 
• Alameda Multicultural Community Center 
• Bay Area Rapid Transit (BART) 
• Black Joy Parade 
• Boy Scout Troop (Oakland) 
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• Caledonian Club of San Francisco 
• Cal Red Berets 
• Castro Valley Pride 
• Centro Legal 
• City of Albany Recreation and Community Services 
• City Of Dublin 
• City of Hayward 
• City of Emeryville 
• City of Livermore 
• Delta Kappa Omega Women's Society 
• Dublin Library 
• East County Animal Shelter 
• Eastmont Mall 
• Friends of the Alameda Animal Shelter 
• Golden State Warriors 
• Heron Bay Homeowners Association 
• High Line Kites 
• La Familia 
• League of Women Voters 
• MLK Freedom Center 
• Montclair Library 
• Newark Library 
• Newark Rotary Club 
• NewPark Mall 
• Oakland Animal Shelter 
• Oakland Black Cowboy Association 
• Oakland LGBTQ+ Community Center 
• Oakland Pride Parade & Festival 
• Oakland Unified School District 
• Piedmont City Hall 
• Planting Justice 
• Red Cross 
• Restorative Justice for Oakland Youth (R-JOY) 
• Rockridge District Association 
• Social Security Administration 
• South Shore Center 
• Southland Mall 
• SCI Graphics 
• SPCA 
• Stoneridge Mall 
• The Dublin Wave 
• The Unity Council (Fruitvale Village) 
• Walgreens 
• Walton Consulting 
• YMCA 
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Youth Enrichment Services 
• Youth Uprising 
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• Chinese American Citizens’ Alliance 
• Family Bridges, Inc. Hong Lok Senior Center 
• Cantonese Speaking Citizens Academey Alumni 
• Asian Law Caucus 
• Spanish Speaking Citizens’ Foundation 
• East Bay Vietnamese Association 
• East Bay Legal Aid Center 
• Vietnamese Voter League 
• Dien Hong Senior Center 
• Alameda County Refugee Forum 
• New Apostolic Church 
• Oakland Vietnamese Chamber of Commerce 
• Vietnamese Community Development  
• Pho Tu Buddhist Center 
• Filipino Advocates fro Justice 
• Mobilize the Immigrant Vote 
• Lincoln Square Recreation Center 
• J.L. Richard Terrace Senior Home & Irene Cooper 
• Asian Pacific Environment Network (APEN) 
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• Disabiltiy Rights of California 
• Center for Independent Living (CIL) 
• Community Resources for Indenpendnt Living (CRIL) Hayward 
• Voters from the Disability Community 
• City of Oakland – ADA Program 
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