
சா�டா   �ளாரா   ( Santa   Clara)    மாகாண���   உ�க�   வா�க���  
உ�ைமகைள�   ப��   ெத���ெகா���க�  
க�ஃேபா��யா   2020   ெபா��   ேத�த�  
 

அைன��   ப��   ெச�ய�ப�ட   வா�காள�க���   வா�����ைட   அ���த�:    அ�ேடாப�    5,   2020   அ��   �த�  
வா������   �ரா�   பா��   ெதாட�க�   ேத�:    ��க��ழைம,   அ�ேடாப�   5,   2020  
ப��ெச�த�   கைட��   ேத�:    ��க��ழைம,   அ�ேடாப�   19,   2020  
ேந��   ெச��   வா�க����   ைமய�க�:    ச���ழைம,   அ�ேடாப�   31,   2020   –   ெச�வா���ழைம,   நவ�ப�   3,  
2020  
 
சா�டா   �ளாரா   மாகாண   ேத�த�   அ�வலக�:   866-430-VOTE   (8683)   

 

வா�க��க   தயாரா�த�  
 
ேத�த��   வா�க��க, ��க�   �த��   ப��   ெச�ய  
ேவ���!   ��க�   ��வ�பவராக   இ����   ப��  
ெச�யலா�:  

●        ஒ� அெம��க� ��மக�;  
●       க�ஃேபா��யா��   வ��பவ�;  
●       ேத�த�   �ன�த��   18   அ�ல�   அத��  
ேம�ப�ட   வய�ைடயவராக   இ��க   ேவ���;  

●       த�ேபா�   �ைற�சாைல��   இ�லாம�  
அ�ல�   ேமாச�  
த�டைன�காக பேரா�� இ�லாம�   இ��க  
ேவ���;   ம���  

●       ��ம�ற�தா� “மன��யாக� �றைமய�றவ�”  
எ��   க�ட�ய�படாம�   இ��க   ேவ���.  

ஏ�கனேவ   ப��   ெச�����களா?  
உ�க�   வா�க���   ப���   தகவைல   ேசா����  
������க�.   ��வ��   ெசய�கைள�   ெச�ய  
voterstatus.sos.ca.gov    ஐ�   பய�ப��த��:  

✓     உ�க�   அ�ச�   �கவ�ைய   உ��   ெச�ய  
✓     உ�க�  
மாகாண அ�வலக������ ச�யான  
ேநர���   தகவைல�   ெபற   ஒ�   ��ன�ச�  
�கவ�ைய�   ேச��க   அ�ல�   �����க  

✓     உ�க�   ப����   ெமா�ெபய��க�ப�ட  
ஆவண�க�  
�ைட��ெம�� அவ�ைற� ெப�வத��  
உ�க�   ���ப   ெமா�ைய�   ெத���பத��  

மாகாண   ேத�த�   அ�வலக   இைணயதள����ள  
சா�டா   �ளாரா   வா�காள��   ெசய�   ேகா��ைக�  
ப�வ�ைத�   பய�ப�����   உ�க�   தகவைல  
�����கலா�.  

 

 
 

ப��   ெச�யேவ��மா?   
அ�ேடாப�     19,     ��க��ழைம     �த�,   ��க�  
��ப�பவ���   ப��   ெச�யலா�:  

●    registertovote.ca.gov    எ�ற   ஆ�ைல�  
இைணய�ப�க���   ப��   ெச�யலா�  

● DMV,   அ�ச�   அ�வலக�,   �லக�,   அ�ல�  
உ�க�   மாகாண   ேத�த�   அ�வல���   ப��  
ெச�யலா�   

● ஒ�   வா�காள�   ப���   ப�வ�ைத�   ேகார  
1-866-430-VOTE   (8683)   எ�ற   எ���  
மாகாண   ேத�த�   அ�வல�ைத   அைழ���   ப��  
ெச�யலா�,   இ�   அ�ேடாப�   19   ���   அ�ச�  
�லமாக   ெப�வத��   க�டாயமானதா��.  
அ�ச�தைல   எ���   ேதைவ��ைல!   

வா�காள�   ப��   கைட��   ேத�ைய   நா�   தவற��டா�  
எ�ன   ெச�வ�?   
கவைல   ேவ�டா�!   ��க�   இ�ன��   ப��   ெச�யலா�  
ம���   ேத�த�   நா�   உ�பட,   அத���ப�ட   எ�த  
ேத����   வா�க��கலா�.  

ேத��   1:   ��க�   உ�க�   மாகாண���   உ�ள   மாகாண  
ேத�த�   அ�வலக���ேகா   அ�ல�   வா��  
ைமய���ேகா   ெச��,   ப��   ெச�வத��   “அ�ைறய  
�னேம   வா�காள�   ப��   ெச�த�”   எ�பைத�  
பய�ப���,   ��ன�   வா�க��க��.   அ�த  
இட��ேலேய   ����   ெச�வத�காக   ஒ�   வா�காள�  
ப�வ�ைத�   ��க�   ெப���க�.  

ேத��   2:   வா�க��க   ��க�   ப��  
ெச����க��ைலெய�றா�,   ேத�த�  
அ�வலக����ேகா   அ�ல�   ஒ�   வா��  
ைமய���ேகா   ெச�ல   ��யா�,   மாறாக    எ�வா�   ப��  
ெச�வ�   ம���   “ெதாைல�ர   அ�க�   தபா�வ�  
வா�க��த�”   ஐ�   பய�ப���   ெதாைல�ரவா�லாக  
வா�க��ப�   எ�பைத�   ேக�க   மாகாண   ேத�த�  
அ�வலக�ைத�   ெதாட��ெகா�ள��.  

 



 

 
எ�வா�   வா�க��ப� ?    உ�க���   ���ப�ேத��க�   உ�ளன!  

 
 

������ேத   வா�க��த�  
அ�ேடாப�   19   ���   ��க�   ப��   ெச����தா�,  
��க�    அ�ச�    �லமாக   ஒ�   வா�����ைட�  
தானாகேவ   ெப���க�,   அ��   அைத   எ�வா�   ����  
ெச��   ����ய��ப�   எ�பத�   �தான  
அ����த�க�   உ�ளட�������.   ��க�   இ�வா�  
ெச�யலா�:   
1.   அ�ச�   �லமாக   உ�க�   வா�����ைட   அ���த�  
–   அ�ச�தைல�   ேதைவ��ைல!  

● உ�க�   வா������   கவ��   ைகெயா�ப���,  
ேத���வைத   �ைன��   ெகா�ள��.  

● உ�க�   வா������   ேத�த�   நா���  
��னதாக   அ�ல�   அ�ைறய   �ன���  
ேபா��-மா��   ெச�ய�ப�வைத   உ��  
ெச�ய��   

2.   மாகாண�   ��வ���   அ�ல�   வா��   ைமய���  
ைவ�க�ப������   ப�ேவ�   அ�கார���வ  
வா���ப��   “�ரா�   பா��”   க��   ஒ���   ேபாட��   –  
�ைன��   ெகா�க,   அ�ச�தைல   ேதைவ��ைல!  
அ�ேடாப�   5   ெதாட��   நவ�ப�   3   இர�   8   ம�வைர  
�ற����க���ய   24-ம�ேநர   பா�கா�பான  
வா������   �ரா�   பா��க�   உ�ளன.   வா��  
ைமய�கைள�   க�ட�ய��   உ�க�   இ���ட���  
அ����ள   �ரா�   பா��கைள   க�ட�ய  
eservices.sccgov.org/rov/    ஐ�   பா��க��  
 

ேந��   ெச��   வா�க��த�  
��க�   ேந��   ெச��   வா�க��க   ����னா�,  
அ�ப��   ெச�யலா�!   உ�க�   மாகாண   ேத�த�  
அ�வலக�   ம���   வா�க���   ைமய�க��   �ைரவாக  
வா�க��த�   ம���   அ�ைறய   �னேம   ப��   ெச�த�  
ேபா�றைவ   உ�ளன.  

சா�டா   �ளாரா   மாகாண   ேத�த�   அ�வலக   �கவ�:  
The   Santa   Clara   County   elections   office   is   at   1555  
Berger   Drive   Building   2,   San   Jose,   CA   95112.  
வா�க����   ேநர�:  
��க��ழைம-ெவ����ழைம   அ�ேடாப�   5   –   நவ�ப�  
2   :   காைல   8   ம��த�   –   மாைல   5   ம�வைர   
ச���ழைம-ஞா�����ழைம   அ�ேடாப�   24   –   25  
ம���   அ�ேடாப�   31   –   நவ�ப�   1   :   காைல   8   ம��த�  
–   மாைல   5   ம�வைர   
நவ�ப�   3   :   ம�ய�   7   ம��த�   –   இர�   8   ம�வைர   
அ�ல�   ��க�   மாகாண���   உ�ள   எ�த   ஒ�   வா��  
ைமய����   வா�க��கலா�.   வா��   ைமய�க�  
ச���ழைம,   அ�ேடாப�   31,   2020   �த�  
ெச�வா���ழைம,   நவ�ப�   3,   2020   வைர  
�ற������.   வா��   ைமய���   இட�க�   ம���  
ப�ேநர�க�   ப��ய   தகவ�கைள   அ�ச�   �லமாக  

��க�   ெப���க�,   அ�ல�   ��க�   உ�க�  
இ���ட���   அ���   இ����   வா��  
ைமய�கைள�   க�ட�ய    eservices.sccgov.org/rov/   

ேத�த�   �ன�த�� ,    வா��   ைமய�க�    காைல   7  
ம��த�   இர�   8   ம�வைர    �ற������.    ��க�  
இர�   8   ம���   வ�ைச����தா� ,    உ�களா�  
வா�க��க   ����.  

வா�����ைட�   ெப�வத��   ஏேத��   வா��  
ைமய�����   ெச��,   உ�க�   ெபய�   ம���  
�கவ�ைய   அவ�க�ட�   அ���க�.   ��க�   ஆ��ல�  
த���த   இதர   ெமா���   வா�க��க   ����னா�,  
அ�த   ெமா��கான   ெபா��க�   ஏேத��   உ�ளதா  
எ��   ேக�க��   அ�ல�   வா��   ைமய�க��   உ�ள  
ப�யாள�க�   எவ��   அ�த   ெமா���   ேப�வா�களா  
எ��   ேக�க��.  

ெபா��   �காதார   பா�கா��க�   இ���மா?  
ஆ�.   வா��   ைமய   ஊ�ய�   �க�கவச�கைள  
அ���ெகா��,   ெபா��   �காதார  
வ�கா��த�கைள�   ��ப��,   ச�க   இைடெவ�ைய�  
கைட�����   வா��   ைமய�கைள   அைம�பா�.  
�க���   �க�கவச�   அ�த�   ம���   ச�க  
இைடெவ�ைய�   கைட����த�   உ���ட   மா�ல  
ம���   உ���   ெபா��   �காதார  
ேதைவ�பா�க����   வா�காள�க�   இண�க  
ேவ���.  

வா�க����ேபா�   நா�   என�   அைடயாள  
அ�ைடைய�   கா���க   ேவ��மா?  
ெப��பாலான   அைன��  
�க��க���, ேதைவ��ைல.   ��க�   �த��ைறயாக  
வா�க��பதாக   இ��தா�   ம��� வா�க��க� ப��  
ெச���ேபா�   உ�க� ஓ��ந� உ�ம�   எ�, மா�ல  
அைடயாள   எ�,   OR ச�க� பா�கா��   எ�ைண  
ேச��க��ைலெய�றா�   ம��ேம   ஆவண�கைள�  
கா���க   ேவ�������.   அ�த   �ைல��, பல  
ஆவண�கைள   பய�ப��தலா�.   உ�க����  
ச�ேதக�   ஏேத��   இ��தா�   ��னதாகேவ   உ�க�  
ேத�த� அ�வலக�ைத� ெதாட��   ெகா�ள��.   

வா�க����ேபா�   என��   உதவ,   எவைரேய��  
எ��ட�   அைழ��   வரலாமா?  
ஆ�.   ேந��   ெச��   வா�க����ேபா�   உ�க���  
உத�வத�காக   இர��   நப�க�   வைர   உட�  
அைழ��வர   க�ஃேபா��யா   ச�ட�   அ�ம���ற�,  
அவ�க�   உ�க�   ஊ�ய�   அ�ல�   உ�க�   ��ய��  
ஒ�   நபராக   இ��காத   வைர.   உ�க�   ���ப   உ���ன�  
அ�ல�   ந�பைர   உட�   அைழ��வா��க�.  



 

 

வா�க����ேபா�   ஏேத��   �ர�சைனக�   ஏ�ப�டா�   எ�ன   ெச�வ� ?  

 
தளர   ேவ�டா�!    அ�ைறய-�னேம   வா�காள�  
ப���    ம�ப��   ெச���ப�   ேகா��ைக   ����  
வா�க��க��.   ஏேத��   காரண��னா�   உ�களா�  
அ�வா�   ெச�ய   இயல��ைலெய�றா�,    ஒ�  
த�கா�க   வா���ப�ைவ�   ேகா��க� ,   இ�  
ேத�த�   அ�கா�க�   உ�க�   த��ைய   உ��  
ெச�த�ற�,   ேத�த�   �ன�����   �ற��  
கண��ட�ப��   ஒ�   வா���ப�வா��.   

  அ�ல�,   ஒ�   ேத�த�   �ன   வா�காள�   பா�கா��  
எ����   அைழ��   ���க��:   

● ஆ��ல���   உத�ைய�   ெப�வத��  
866-OUR-VOTE   (866-687-8683)   எ�ற  
எ���   அைழ�க��.   

● ஆ��ல�,   மா�ட��,   க�ேடா��,  
�ய�னா��,   ெகா�ய�,   ெப�கா�,   உ��,  
���   ம���   டகளா�   ெமா�க��  
உத�ைய�   ெப�வத��   888-API-VOTE  
(888-274-8683)   எ�ற   எ���   அைழ�க��.   

● NALEO   க��   ����   (NALEO   Educational  
Fund)   இலவச   இ�ெமா�க�  
ஆ��ல�-�பா��   உத���   888-Ve-Y-Vota  
(888-839-8682)   எ�ற   எ�ைண   அைழ�க��.  

 

 

 

 

 

ஆ��ல�   த���த   இதர   ெமா�க��   எ�னா�  
வா�க��க   இய�மா ?  

ஆ�!   ��க�   ெகம�,   ைச��,   டகளா�,   ���,  
ஜ�பா�ய   ெமா�,   ெகா�ய�,   �பா��   அ�ல�  
�ய�னா��   ேபா�ற   ெமா�க��   வா�க��க  
����னா�,   அத���ய   ெமா�ெபய��க�ப�ட  
வா������க�   �ைட���.   ��க�   ேநபாள   ெமா�,  
�ஜரா��,   ப�சா�,   த��   ம���   ெத���   ெமா�  
ேப�பவராக   இ��தா�,   ெமா�ெபய��க�ப�ட  
“ெதாைலநக�”   வா������க�   �ைட�க�ெபறலா�.  

��க�   �������   வா�க�����க�   எ�றா�,  
ெமா�ெபய��க�ப�ட   வா������   அ�ல�   இதர  
ெபா��கைள�   ெப�வத��,   866-430-VOTE   (8683)   
எ�ற   எ���   ேத�த�   அ�வலக����   அைழ��  
����,   ஒ�   ெமா�ெபய��க�ப�ட   வா�����ைட  
அ���மா�   ேக�க��.   

��க�   ேந��   ெச��   வா�க�����க�   எ�றா�,  
வா��   ைமய   ஊ�ய�க�ட�   ெமா�ெபய��க�ப�ட  
வா������கைள�   ேக�க��.   அ��   உ�க���  
உத�வத�காக   இ�ெமா�   வா�காள   ஊ�ய�க�  
இ��க����.   

வா�க����   ெமா�   அ�க�   ���த   அ�க  
�ள�க��ட�   ��ய   ஒ�   ைகேய�ைட   இ��  
பா��கலா�:  
advancingjustice-alc.org/know-your-voting-rights/ .  
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