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ఎ��కలు ఎ��డు �రవబడ��?ఎ��కలు ఎ��డు �రవబడ��?

��ం� స��లు ��� ఉ���
ఎ��కల ��న ఉదయం 6 నుం� �యంత�ం 7

గంటల వరకు
 

�� ���? ��రు� �సం 1-866-OUR-VOTE �� �యం�

�రు �యంత�ం 7 గంటల�� �� � ఉం� ఎంత
ఆలస��� ఓటు �యవచు�

 

�ను ఎక�డ ఓటు �యగలను?�ను ఎక�డ ఓటు �యగలను?
  

ప�� ���� ఓటరు �లుసు�వల�న�

ఎ��కల �నం
2022� ఓ�ం�

�కు ఇ��� �యం�:
info@movpc.org

ప�శ�లు �� సమస�లు? �� �� ���� �యం�
 

� ఎ��కల అ��� నుం� ఎ��కల ��సు ���  ��� ను
త�� �యం� �� � ��ం� స�ల ఎం�కల �సం
866-OUR-VOTE� �� �యం�. ��ం� స��లు &
అ�� �ం� లు �రవచు�! ��� అ��ర ప����
ఓటరు�  ఓటు �ం�� లు �� �ంట�� ��ం� ��ష� ల
వం� బహ�ళ ��ం� స�ల ఎం�కలను క�� ఉండవచు�,
అ�� �గ� ఓటర�ందరూ తమ �రు��ను
అం�ం� ��ం� స�లం� తప��స�� ఓటు ���.

�కు ఎ�ం� ID అవసరం?�కు ఎ�ం� ID అవసరం?
  

ప�సు� త ���� ��వ� �� ��-��వ� ����;
ప�సు� త ��ట� ID, �� �టర� ID
ప�సు� త యు��� ���� �� ���
యు��� ���� �� ���� �ష��ం �� ��న మ�క
ప�సు� త �� ID �� ఇ�వ� ముఖ��న ఎ��కల త��త
గడు� ము��న�

�త� చట�ం:
 ఎ��కల ��న ��రణ ���� కు ఓటు �య��� ��
వ���గతం� �జరు�� ఓ�ం� కు, ఈ IDల� ఒక���

చూపం�:

�లు� �టు అ�� ID �� ఓటరు�  ����క ���� �
�యవచు�, 

 అ� ���ంచబడ���: �రు �లు� �టు అ�� �� ID�
��� కు ��� వ��న��డు �� ���� ఎన�ల� � �
సంతకం �� � � �����ష� సంతకం� స����.

 



 
 � "Absentee by mail" ���� �క���, ��టు� కు��,

ధ�ంస��, �బ���� �� ఎ��కల ���లయం�
అందు�క���, �రు ఇప��� ��� � ఓటు �యవచు�!!!

 

���� వ�� ? "���  ���� అ�డ�� "ను ��� �యం� మ�యు 
 ఎ��కల ��న ��రణ (����కం �దు) ���� కు ��
ఎ��కల �� ముందు వ���గతం� �జరు�� ఓటు �యం�.

 

���� ఉం�? � ��ం� స�లం� � ���� ను అప��ంచం�
మ�యు వ���గతం� ఓటు �యం�. �రు ��ం� స�లం� ���

��న ��� జ� ���� ను సమ��ంచ�రు
 

�త��: ఎ��కల ��కు 2 ��ల ముందు నుం� ఎవ�� �� ID� వ���గతం�
�జరు�� ఓటు �యవచు�

 
 

� అర�త స�లు �యబ��, �� వర�� � �����ష� ను ��� �ం��.
�రు న�దు �సుకున�ట���, �రు ఓటు �యవచు�. ��ం� స�లం
�పల ధృ�క�ంచబ�న ��ంజ� లు �రు� ఓటర�� ��� డ�రు ��
ఓ�ం� కు అంత�యం క��ంచ�రు.
ఒక ఎ��కల అ��� �త�� � �����ష� ను ధృ�క�ంచమ� ��
� ID� చూ�ంచమ� �మ��� అడగగలరు
 

� హకు� స�లు �యబ��� హకు� స�లు �యబ��
  

� �రు ���� � �కుం� ఏ� ���?� �రు ���� � �కుం� ఏ� ���?
  

ఆ� �� ��: 866OURVOTE.org 
 

�ష-���ష� �� �� లు:
Español 888-VE-Y-VOTA
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అర�� 844-YALLA-US

ప�శ�లు �� సమస�లు? �� �� ���� �యం�

1-866-OUR-VOTE1-866-OUR-VOTE
(1-866-687-8683)

� ��ం� స�లం� � �రు ���� �కుం�, �� వర�� � ఎ��కల
అ���� �� �� � �����ష� ను ��� �ం�, � స�న ��ం� ప�����
�మ��� మ��ం��. �రు ������ మ�క �ం� నుం� ���, �
�����ష� ను అ� �� �యకుం�, �రు � ఎ��కల ���లయం� �
�రు��ను అ� �� ��, అక�డ � ఓటు ���� �వచు�. � �����ష�
ధృ�క�ంచబడక��, �రు ����క ���� ను �యవచు�. ���ంచ���
����క ���ట�ను స�న ��ం� స�లం� ���.
 

�జరు�� ఓ�ం� సమస�లు�జరు�� ఓ�ం� సమస�లు
  
 

మ�ంత స��రం �సం MOVPC �క� "Understanding Absentee Voting" 
��� � చూడం�

 
 


