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ఓ� �ంట�� ఎల�న్ ��� 10 ��ల �ం� ఉదయం 10 గంటల �ం� �యం్రతం 7 గంటల 
వర� ��� ఉం��. ఎల�న్ ��న, ఆ సమ�ల� ఉదయం 7 గంటల �ం� �్ర� 8 గంటల 
వర� ����� �. 

 
�� ఆ సమయం� ప�� ఉం�ల� 
��� ల్ �యబ� ఉం� మ�� 
��ష��� ప � ఎల��� ఓ� �య��� 
�� ప�సమ�ల ��పల త�నంత 
సమయం ��ం�, California చట�ం �� 
ఎ�వం� �తనం ��� �ం� ఓ� 
�య��� �ం� గంటల వర� �ల� 
���వ��� �� అ�మ���ం�. 

 
 
 
 

 
�� � ఎం�� య�� మ� ఏ�� � 
���ం� తప� , ఓ�ంగ్ �ర� � �� 
సమయం � ��� లర్ వర్�  �ఫ్� 
��రంభం� �� �వ�� ��త� 
ఉం�ం�, ఇ� ఓ�ంగ్ �సం ఎ�� వ �� 
సమ���  ఇ��ం� మ�� � ��రణ 
ప� �ఫ్� �ం� అ� త�� వ సమ���  
���వ��� అ�మ���ం�. 

 
ఎ���� �� ప� ��ల �ం� 
�� ఓ� �య��� సమయం ��ల� 
�� ����, ఎ���� క�సం �ం� ప� 
��ల �ం� �� తప� �స�� � 
ఎం�� య�� ��య���. 

�� ఓ� �య��� అవసర�నంత 
సమయం ���వ�� , �� ఆ సమయం� 
�వలం �ం� గంట� ��త� 
���ంచబ��ం�. 
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ఓ�ంగ్ �ర� ఎం�� �� �తనం� ��న �ల�� 
సంబం�ం� ఎం�� యర�� ��� 

 

 

��ష� చట�ం (California ఎల�న్�  �డ్ ��న్ 
14001) ్రప�రం ఎం�� య�� తమ 
ఎం�� �ల� ��ష��� ప� ఎల��� ఓ� 
�య��� �తనం� ��న �ల� 
���వ��� �బంధనల� ��ం� 
���� �స్� ����  ఉం�ం�. 

 
     
 
 

్రప� ��ష��� ప� ఎల��� క�సం 10 ��ల 
కం� త�� వ ��ం�, ఎం�� �� తమ 
ప� ్రప���� వ��  ���ట�� �, ఆచరణ 
�ధ� ��, ప� �� ్రప�శం� �� 
మ�క� �� ఈ ���� ��� స� ష�ం� 
క��ం�� �స్� ���. 

 
ఈ ��� �� ఇతర ఎల�న్ సంబం�త 
స��రం ��ం� �� ఏ�� సం��� 
ఉం�, దయ�� (800) 345-VOTE (8683) వద� 
��ష� �ర� ద��  ఓటర్ �ట్ �న్ � 
సం్రప�ంచం�. 

 
ఎం�� �� ఓ� �య��� 
ప��ళల ��పల త�నంత 
సమయం ��ం� ��త� ఓ� 
�య��� �తనం� ��న 
�ల�� అ���. ఉ�� �ల 
�రణం� అ� �య�� వర� ర �� 
ఓ� �� అవ����  క�� ంచడం 
చట�ం �క�  ఉ��శ� ం. 

ఎల�న్ ��న ��ంగ్ ఉదయం 
7:00 �ం� ��� 8:00 గంటల వర� 
��� ఉం�ం�.  

 
ఎం�� �ల� ఓ� �య��� 
అవసర�నంత సమయం 
ఇవ� వ�� , �� గ�ష�ం� �ం� 
గంట� ��త� 
���ంచబ��ం�. 

 
ఓ�ంగ్ �సం తమ� అదన� 
సమయం అవసరమ� ఎం�� �� 
�ంద�� ��� ఇ�� ల� 
ఎం�� య�� �రవ�� . 

 
ఎం�� � �క�  �ఫ్� ��రంభం� 
�� ��ం�� ��త� 
సమయం ����ల� ఎం �� య�� 
�రవ�� . 
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ఈ ��� �క�  న�� � 
�లభ� ం �ర� ఈ ��� ��క ్ర�ంట్ 
�యబ�ం�. 


