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(��ట� మ�� ��� ఓటర్ �� క��న దర�����లంద� తప� �స�� ఓట� న�� అవస�ల� ��� �.) 
 

�డరల్ UOCAVA చట�ం 1986 ్రప�రం, ఉ��,  స�� ����మ్�  �� ��ట� స�� స్ (��ట�� ప� ���న�  వ� � � 
�క�  ��త �గ�� � �� ఆ�రప�న ��� స�) ���డ్ ��ట్�  �� ����క్ � ఆఫ్ �లం�� �క�  ����క 
ప���ల ��పల �వ���న�  ��ట�/���రమ్ స�� స్ స�� � మ�� ���డ్ ��ట్�  ��జ�� ఓ� 
�య��� న�� ���వ��� మ�� ��ల్ (�జ��� వ� � �) �� �ట్ �� � ఓ� ��ం�� 
అభ� � �ంచ��� అ���. ఈ చట�ం �డరల్ ఓ�ంగ్ అ���న్�  ����మ్ �� � �ర� �ంచబ��ం�. 

 
 

ఓ� �య ��� న�� ���ం� 
 

 
ఆన్ �న్: California ఆన్ �న్ ఓట� న�� �� �డరల్ ఓ�ంగ్ అ���న్�  ����మ్ 
�పర్: California ��కట� ఆఫ్ ��ట్ �ం� ఓట� న�� �రమ్ � ��� �యం� మ�� �ం� ��� ఒక �����  
ఉప��ంచం�: 

• �రమ్ � (562) 232-7925 �� (877) 614-1128� �� క్�  �యం� 
• �రమ్ � ఈ అ�డ�� ��ల్ �యం�: Registrar-Recorder/County Clerk, Voter Records Division, P.O. 

Box 30450, Los Angeles, CA 90030-0450 
•  

 

ఇం� ్రపశ� � ఉ�� �? 

 

 

 

12400 Imperial Hwy. Norwalk, CA 90650 

��ట� మ�� ��� ఓట�� 

LOS ANGELES �ం�  
����� ర్-��ర�ర్/�ం� క �ర్�  

ఎల��� ��� నడం అ�� ��ట�� ప����న�  �� ���డ్ ��ట్�  ��పల �వ���న�  ఓటర�� 
గతం� కం� మ�ంత �కర� వంతం� ఉం�ం�. �� ��ట� �� ��� ఓట�� ఓ� �య��� న�� 
���న� �� � మ�� ��ల్, �� క్�  �� ఇ��ల్ �� � ఎల�న్ ���యల్ ల� �� క�ం�న�� � 
ఇ� ్ర�రంభమ��ం�. 

�� ��ట� �� ��� ఓట�� న�� ���వ��� అ���  �� అ� �డ���, �� తప� �స�� �ం� ��� 
ఒక� అ� ఉం��: 

���డ్ ��ట్�  
�క�  ��ధ 
ద�ల �� �వ్ �� 
�జర్�  స�� � 

LAVOTE.GOV� సంద�� ంచం� �� QR �డ్ � 
�� న్ �యం� 
 

��ధ ద�ల� 
ఉన�  వ� � � �క�  
��త �గ�� � 
�� ఆ�రప�న 
వ� � � 

U.S. �� D.C �క�  
్ర���క ప���ల 
��పల �వ���న�  
U.S. ��జన్ 

�� ��ట� �� ��� ఓట�� న�� ���వ��� అర �త క�� ఉం�, �� న�� ���వ��� ��ం�  
ఎం�కల� ���� ఉప��ంచవ�� . 

�ంద��� ఓ� �యం� - �ం��� ��రం�ంచం� - �స్ ఏం�ల్�  �ం� ఎల�న్ ��� 60 ��ల 
�ం� ��ట� మ�� ��� ఓటర �� �� �ట్ ల� పంపడం ��రం���ం�. �� � ఓ�ంగ్ 
���యల్ ల� స�లం� అం���� ర� ��� �ం��వ���, �ం��� న�� ���ం�. 
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