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 �� ఓ� �య��� ��స�ర్ ���వ�� , ఒక�ళ ��: 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

       �ఖ� �న స��రం  
��గం 3 - California ���ంగ్ ��న్� , California ఐ�ం���షన్ (ID) �ర్� నంబర్ �� �షల్ ��� �� నంబర్ (SSN): 
ఓట� వద� ఈ స��రం �క��� �� ��� �క��నప� ��, �� �����షన్ ���� ఓ� �యవ�� . ఇ� ఆప�నల్ (ఐ�� కం). 

 

 

��గం 4 - �� �వ�ం� ్రప����  �వ�ంచం�: 
��ష�� ��నంత స� ష�ం� �వ�ంచడం �� � ��� �యం�. క�సం, ��స్ ���ట�� ఉప��ంచం�. 

ఉ�హరణ�: Los Angeles Street మ�� 23rd Street ��వ�  (�ర్� �స్�) �ర� �� (�ల�) ఉన�  ��� �. 
 

��గం 5 – ���ంగ్ అ్రడస్: 
��ల్ అం��� అ�డ�� ��� �యం�. 

ఉ�హరణ�: ��ధ సంస�� �� అ�డ�� ఉప��ంచ��� అ�మ��� �. 
 

ఓట� �����షన్ ���� ��� ��ట�� � ఓట�� స�యం �ందవ�� . ఓట�� స�యం �� వ� � � ఓట� �����షన్ ����� ఈ �రం� 
��ంచ��� �� ��వర్ �య��� ఎవ�� �� స�యం ��� �����  ��� ���.

��్రశయత� అ�భ���న�  వ� �� ల �ర� ఓట� �����షన్ 

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

18+ 
U.S. ��జన్ 
అ�� 

18 సంవత� �� 
�� అంతకం� 
ఎ�� వ వయ��  
ఉన� �� అ�� 

California 
���ంట్ అ�� 

�ప��తం ఓ� �య��� 
�న�క అసమర�త� ��� 
��� �ంచనట��� 
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్ర�ం� సంవత� �� అం���� ఉ�� �: 
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Additional questions? Contact Registrar-Recorder/ 
County Clerk at (800) 201-8999, option 1. 

బర్� స����ట్ � అభ� � �ంచడం 

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

NORWALK (��న్ ఆ�స్) 
�వ� అ��ంట్ �ంట్ �� � �్రత� 
12400 Imperial Highway 
Norwalk, CA 90650 

్ర�ంచ్ ఆ��� 
�వ� అ��ంట్ �ంట్ �� � �్రత� 
 
East Los Angeles 
4716 East Cesar Chavez Boulevard 
Building B 
Los Angeles, CA 90022 
 

�� ష్ 
�క్ / మ� ఆర�ర్ 

1905 �ం� ఇప� � వర� Los Angeles �ం�� జ�� ం�న 
���డ్ ��ట్�  ��జన� బర్ � స� ����� 

Florence / Firestone (��� �కం� 
���యబ�న�) 
7807 South Compton Avenue 
Room 102 
Los Angeles, CA 90001 

 Lancaster 
 44509 16th Street West 
 Suite 101 
 Lancaster, CA 93534 
  

LAX / Courthouse 
11701 South La Cienega Boulevard 
6th Floor 
Los Angeles, CA 90045 

Van Nuys 
14340 West Sylvan Street 
Van Nuys, CA 91401 

  ఎవ� అభ� � �ంచగల�:  
  
 ��స�ర్ ���� వ� � �  �� ��స�ర్ ���� వ� � � �క�  

��ంట్ / �గల్ �� �యన్. 

��స�ర్ ���� వ� � � �క�  �ల��, ��ండ్ ��ంట్, ��ండ్ 
�ల్�, ���ంగ్, �� స్ �� ����క్ �ర �� ర్. 

���ం�: 
     బర్ � స� ���ట్ �సం $32 �� 

����� ర్-��ర �ర్/�ం�  క �ర్�  � ���ం��� �ం�ం� 

Credit (���ట్) / debit card (��ట్ �ర్ �) 

అదనం� $1.75 స�� స్ �జ్ �ర్� �యబ��ం� 

Mexico �ం� బర్ � స� ���ట� �ర�, దయ�� 213-351-6800 
వ ద� Mexican ��� �ట్ � సం�ప�ంచం� 

��� �వ్ (��) �య��� 

1. బర్� స����ట్ �క�  �� �న��ం� స���డ్ �� 
�ర� ���శయత  ��� �క�  అ�డ�ట్ � ��� �యం�. 
సంవత� ��� గ�ష�ం� 3 ��� అభ� � �ంచవ�� . ఈ 
�రమ్ ����� � ��ర్� �ంట్ ఆఫ్ ప��క్ �ల్� �� � 
అం�ంచబ�ం�. 
 

2. వ� ��� �న ��� న�  ఏ ��� ల���� �రమ్ � 
�����ళ� వ��  (అ��ంట్ �ంట్ �� � ��త�). 
ఏ��� � �రమ్ � ��ల్ �� �యవ�� . ఒ��నల్ 
సంతకం అవసరం క�క �� క్�  ఆ�ద�గ� ం ��. 
*��ల్ ���న� �� �, �ట� �యబ�న ���ం�   
�ప�ణప����  తప� �స�� ��� �. 
 

3. ��ల్ ���న� �� �, బర్� స����ట్ � స� యం� వ��  
���బ��ం� �� ��ల్ �యవల�న 
����� ��ంచం�. 

 

��్రశ��న వ� ��ల� స�యం �� ��్రశయత �� 
్రప�త ఏ��� ల �ర� 

అదన� ్రపశ� ��� �? (800) 201-8999, ఆప�న్ 1 వద� 
����� ర్-��ర�ర్/�ం�  క �ర్�  � సం్రప�ంచం� 
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