
 

అర �త� అవస��  

��స�ర్ ���� ఓ� �యగల  �ర చ��త 
క��న వ� �� � :  
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Los Angeles �ం� �ళ�� �� �యబ�నప� �� �ంతమం� California ్రపజ� ఓ� �య��� అ���. 
 

�� ఓ� �య��� ��స�ర్ ���వ��  మ�� ఓ� �యవ�� , ఒక�ళ �� 

• ఒక ���డ్ ��ట్�  ��జన్ మ�� California ��� అ��, 
• ఎ�� కల ��న 18 సంవత� �� �� అంతకం� ఎ�� వ వయ��  ఉన� �� అ��, 
• ���పణ� సంబం�ం� �ప��తం ��ష� �� �డరల్ ��� ��� ���నట���, మ�� 
• �ప��తం ��� �� � ఓ� �య��� �న�క అసమర�త� ��� �ంచనట��� 

 

 

• �ం� ��� 
-                                                                                         

                                         
 

-  
 
 

-  
- ��రణ �ర� �� ఉన� �� 

• ్ర��ష��  ఉన� �� 
• ��ల్ �ద ఉన� �� 
• తప� �స� పర� ��ణ� ఉన� �� 
• ��దల త��త క�� �� పర� ��ణ� 
• �డరల్ �� � పర� ��ంచబ�న ��దల� 
• �� ��ల్ �ర్� �ప్ అ����షన్ ఉన�  వ� � � 

్రప��తం �� �� ��ంచబ�న ���� సంబం�ం� ��ష� 
�� �డరల్ �� ��� అ�భ���న� ��: 

• ��ష� �� 
• �డరల్ �� 
• �ం� �� �� ఇతర క��నల్ 

����* 
 

గమ�క: �� � ���లం� ��� ��న త��త, � 
ఓ� హ��  �న�ద��ంచబ��ం�; అ��, �� 
తప� �స�� registertovote.ca.gov వద� ఆన్ �న్ � ��స�ర్ 
����� �� �పర్ ఓట� �����షన్ ���� 
��ం��. 
*California �నల్ �డ్ ��న్ 2910 California ��ర్� �ంట్ ఆఫ్ కర�న్�  అండ్ �����షన్ 

(������ మ�� �న��స �ం� ��గం) (CDCR) �ర��ల� �ం� ��� �� ఇతర 

కర�నల్ �క�� ల� ఉంచ��� �� �క �ప��� ల� ఒప� ం�� ���వ��� అ�మ���ం�. 

ఈ ప����ల� �� �క ��� �� ఇతర ����� ఉంచబ�న ��ష� �� �� అ�భ���న�  

వ� � � �����షన్ ���వ��� మ�� ఓ� �య��� అ�మ�ంచబడ�. 

 

 

Rev. 4/2022 

�� ���ంచబ�న �� ���� �� � ఎల�న్ ��్ర�� అం�ంచబడ�� 

1. 

 
2. 
 
 
3. 

“ఓ�ంగ్ స��రం” �క్�  � �క్ �యడం �� � ��ల అభ� ర �న �రం� ��� �యం�. ఓ�ంగ్ �ఆ� ��టర్ �� 
సం�ప��� �. �� ఎల�న్ ��� క�సం 15 ��ల �ం� ఓ� �య��� ��స�ర్ �����. 
ఓట� �����షన్ ��� మ�� ��ల్ �� � ఓ� దర���� ��ంచం�. ్రప���� � ��ంగ్ #� �ర� ం�, 
�ం�ం�� ���� ఓ�ంగ్ �ఆ� ��టర్ �� �� ���� � (ఏ�� �య��� ఎం�క �యబ�న వ� � �) ��� ఇవ� ం� 
�� � స� ంత ����� అం�ంచం� మ�� U.S. ��ల్ �� � �టర్�  �యం�. 
�� � �� �ట్ � �� క�ం�న�� �, � ఎం�కల� �� �ంచం� మ�� ���� ఓ�ంగ్ �ఆ� ��టర్ �� �� ���� � 
(ఏ�� �య��� ఎం�క �యబ�న వ� � �) �ప� �యం�. 

. 

��� ��న ఓట� �����షన్ �రమ్ �, ��ల్ �� � ఓ� దర���� మ�� ��ల్ �� � ఓ� �� �ట్ � ����� ర్ 
��� ల��� ��� � �బ� ం� �� US �స�ల్ స�� స్ �� � �ర�త�న పద��� ర�� �యబడ��. 

కస�� �ం� ��దల�� న త��త 

• �� కస�� �ం� ��ద�న త��త ఓ� �య��� మ�� ��స�ర్ ���ం�. 
• �����షన్ �రం� �� ప��క్ ��బ�� మ�� �ప�త�  ��� ల�ల� �� ఆన్ �న్ � LAVOTE.GOV వద� అం���� ఉ�� � 

• �� � ��ల్ �� � ఓ� �� �ట్ � అం��� �ం� ��దల �యబ��, ఎల�న్ ��న ఓ� �ంట�� ��� ��� �క �� �ట్ � 
అభ� � �ంచం�. 

�ర చ�్రత క��న ఓట�� 

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

12400 Imperial Hwy. Norwalk, CA 90650 LAVOTE.GOV 

ఒక �న�  ���� ��� అ�భ���న� �� 
(ఒక �న�  �రం � ఓ� హ�� � ఎన� �� 
్రప��తం �య�) 

ఎం�కం� �� సమయం అ�� ్ర��షన్ 
�క�  షర� (�న�  �రం �� �్రవ�న 
�రం) 
�్రవ�న ���� �� �� అ�భ���న� �� 


