
బ్యేలట్ డ్ార ప్ బక్స్ మరయు ఓట్ సెంటర్ సా్థా నాల పూర్తూ 
జాబితా LAVOTE.GOVలో అందుబటులో ఉంటుంద ి

LAVOTE.GOVలో జూన్ 7న జరగే ప్ార థమిక ఎని్నకల కోసం మీకు కావలసినవి అ్న 
ఉనా్నయి. The LA County Registrar-Recorder/County Clerk అనేది ఖచి్చతమెైన మరయు 
నిషా్పుికమెైన ఎని్నకల సమాచారం మరయు ఓటింగ్ వనరుల కోసం అధికారక మూలం. ఓటింగ్ ఎన్నడూ 
ఇంత సులభంగా, మరంత సౌకర్యేవంతంగా మరయు మరంత సురితంగా లేదు. ఎని్నకలకు మీరు ఎలా 
సిద్ధం కావాలో చదవండ!ి

నేను ఓటు వేయడానికి ఎలా రజిస్టర్ 
చేసుకోగలను? రజిస్ట ్ట్రాషన్ గడువు 
ఎపు్పుడు?
మీరు మారనట్లోయితే, LA కౌంటీకి కొత్తూవారెైతే లేదా 
మొదటిసార ఓటు వేసు్తూ న్నట్లోయితే, మెయిల్ బ్యేలట్ దా్వారా 
ఓటును అందుకోవడానికి మీరు తప్పునిసరగా మే 23, 
2022నాటికి ఓటు వేయడానికి రజిస్టర్ చేసుకోవాలి. ఓటు 
వేయడానికి రజిస్టర్ చేసుకోవడానికి అతిసులభమెైన మార్గం 
LAVOTE.GOVని సందర్శించడం.

మీకు ఇంటరె్నట్ యాకెక్స్స్ లేకపో తే, లౖబ్రరీలు లేదా డిఎంవి 
(DMV) కారా్యేలయాలు వంటి- చాలా వరకు ప్రభుత్వా భవనాల 
వద్ద  పపర్ ఓటర్ రజిస్ట ్ట్రాషన్ కార్ర్డ్ లు అందుబటులో ఉంటయి.

నేను మెయిల్ బ్యేలట్ దా్వారా నా 
ఓటును ట్ర  చేయవచా్చ?
అవును! వేర్ ఈజ్ మెై బ్యేలట్  (california.ballottrax.net) 
కి సబ్ సై్క్రైబ్ చేయడం దా్వారా మీరు మీ బ్యేలట్ ని 
అడుగడుగునా ఉచితంగా ట్ర  చేయవచు్చ? మీ మెయిల్ 
చేసిన బ్యేలట్ సి్థాతిపై మీరు టెక్స్ట్ మెసజ్, ఇమెయిల్ లేదా 
వాయిస్ మెయిల్ దా్వారా నోటిఫికేషన్ లను అందుకుంటరు.  
మీరు మీ బ్యేలట్ ని తిరగ ఇచి్చన తరా్వాత, అది రజిసా్ట ్ట్రా ర్ 
కారా్యేలయంలో ఎపు్పుడు సీ్వాకరంచబడిందో  మరయు అది 
లకి్కించబడుతుందనే నోటిఫికేషన్ కూడా మీకు అందుతుంది.

మీ ఓటింగ్ ఎంపికల గురంచి 
తెలుసుకోండి

నా ఓటింగ్ ఎంపికలు ఏమిటి?
1. మెయిల్ దా్వారా ఓటు వేయడం. LA కౌంటీలో రజిస్టర్ 

చేయబడిన ప్రతి ఓటరుకు జూన్ ప్ార థమిక ఎని్నకల 
కోసం ఒక బ్యేలట్ మెయిల్ చేయబడుతుంద.ి మ ే5వ 
తేదీన బ్యేలట్ లు పంపడం ప్ార రంభమవుతుంది. మీరు 
చేయాలిక్స్ందలా్లో  దాని్న పూరంచి, రటర్్న ఎన్వాలప్ 
సంతకం చేస ిదానిని తిరగ పంపడం. వేచి ఉండకండి. 
ముందుగానే ఓటు వేయండ!ి

2. బ్యేలట్ డ్ార ప్ బక్స్ వద్ద  తిరగ ఇవ్వాడం. మీరు 
ముందుగానే ఓటు వేస ి400 అధికారక బ్యేలట్ డ్ార ప్ 
బక్స్ సా్థా నాలో్లో  ఒకదానిలో మీ బ్యేలట్ ని తిరగ ఇవ్వాడం 
దా్వారా ఓట్ సెంటర్ లో లౖన్ లను నివారంచవచు్చ.  
మెయిల్ దా్వారా ఓటు పా్యేకెట్ లో మీకు సమీపంలోని 
అనుకూలమెైన సా్థా నాల జాబితా చేర్చబడింద.ి

3. మ ే28 నుండ ిప్ార రంభించి ఏదైనా ఓటు కేంద్ార ని్న 
సందర్శించడం. మీరు వ్యేకి్తూగతంగా ఓటు వేస్తూ , మొబౖల్ 
పో ల్ పాస్ తో సమయాని్న ఆదా చేసుకోండి. మీరు ఇంట ి
నుండ ిబయలుదేరే ముందు మీ ఎంపికలు చేసుకోవడం 
దా్వారా, ఓటు కేంద్రంలో సమయాని్న ఆదా 
చేసుకోవడానికి ఇద ిఅనుకూలమెైన మార్గం. 
సమీపంలోని ఓట్ సెంటర్ సా్థా నాలను చూపిసూ్తూ  ప్రతి 
రజిస్టర్ చేయబడిన ఓటరుకు ప్రతే్యేక మెయిలింగ్ 
పంపబడుతుంద.ి

LA కౌంటీలో ఓటింగ్ ఎన్నడూ ఇంత సులభంగా లేదు
మరంత తెలుసుకోవడానికి LAVOTE.GOVని సందర్శించండి 


