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ELECTIONS GLOSSARY TERMS 
 

ENGLISH Tamil 

accessible to voters with disabilities   மாற்�த்திறனாளி வாக்காளர்கள் 
அ�கத்தக்க� 

address confidentiality program – known as 

Safe at Home, which provides confidential 

voter registration 

�கவாி ரகசியத்தன்ைம திட்டம் - 
ரகசிய வாக்காளர் பதிைவ வழங்�ம் 
�ட்�ல் பா�காப்� என்� 
அைழக்கப்ப�கிற� 

address where you live நீங்கள் வசிக்�ம் �கவாி 

address for your mail உங்கள் அஞ்சல் �கவாி 

affidavit of registration பதி�ப் பிரமாண பத்திரம் 

alternative format – examples include, 

languages other than English, Braille, large 

print, and recorded audio 

மாற்� வ�வம் - எ�த்�க்காட்�கள், 

ஆங்கிலம் தவிர பிற ெமாழிகள், 

பிெரய்�, ெபாிய எ�த்�க்களில் 

அச்சிடப்பட்டைவ மற்�ம் 
பதி�ெசய்யப்பட்ட ஆ�ேயா 

amendment  தி�த்தம் 

American Independent Party அெமாிக்க �தந்திரக் கட்சி 

Americans with Disabilities Act அெமாிக்க 
மாற்�த்திறனாளிக�க்கான சட்டம் 

assistance in voting வாக்களிப்பதில் உதவி 

Assistant County Clerk உதவி க�ண்� எ�த்தர் 

Assistant Registrar of Voters வாக்காளர்களின் உதவிப் பதிவாளர் 

audio ballot ஆ�ேயா வாக்�ச்சீட்� 

Ballot வாக்�ச்சீட்� 
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ballot box வாக்�ப் ெபட்� 

ballot card வாக்� அட்ைட 

ballot drop box/location வாக்�ப்பதி� ெபட்� / இடம் 

ballot drop off location வாக்�ச்சீட்� ைவக்கப்ப�ம் இடம் 

ballot marking device வாக்�ச்சீட்� �றிக்�ம் சாதனம் 

ballot measure வாக்�ச்சீட்� நடவ�க்ைக 

ballot stub வாக்�ச்சீட்� ஸ்டப் 

bilingual poll worker இ�ெமாழி வாக்ெக�ப்�ப் 
பணியாளர் 

bond measure பத்திர நடவ�க்ைக 

California Constitution க�ேபார்னிய அரசியலைமப்� 

California Secretary of State’s office க�ேபார்னியா மாநில அ�வலக 
ெசயலாளர் 

Candidate ேவட்பாளர் 

cast a vote வாக்களிக்க�ம் 

Conditional Voter Registration நிபந்தைன�டன் ��ய வாக்காளர் 
பதி� 

confirm your registration உங்கள் பதிைவ உ�திப்ப�த்�ங்கள் 

consolidated precinct ஒ�ங்கிைணந்த எல்ைலக்�ட்பட்ட 
பிரேதசம் 

constitutional அரசியலைமப்� 

county க�ண்� 

County Clerk க�ண்� எ�த்தர் 

county measure க�ண்� நடவ�க்ைக 

County Voter Information Guide க�ண்� வாக்காளர் தகவல் 
வழிகாட்� 

curbside voting சாைலேயார வாக்களிப்� 

decline to state �ேயட்ைசக்� வாக்களிக்க பதி� 
ெசய்வ� 

Democratic Party ஜனநாயகக் கட்சி 
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district மாவட்டம் 

drive-through voting வாக்�ச் சாவ�க்� ெசல்லாமல் 
வாக்களிப்ப� (�ைரவ்-த்� 
ேவாட்�ங்) 

duplicate vote நகல் வாக்� 

early voting �ன்-�ட்�ய வாக்களிப்� 

elderly voters வயதான வாக்காளர்கள் 

election ேதர்தல் 

Election Administration Plan (EAP) ேதர்தல் நிர்வாகத் திட்டம் (EAP) 

Election Day ேதர்தல் நைடெப�ம் தினம் 

election inspector ேதர்தல் ஆய்வாளர் 

election observer ேதர்தல் கண்காணிப்பாளர் 

election official ேதர்தல் அதிகாாி 

election worker ேதர்தல் பணியாளர் 

Electioneering ேதர்தல் ேவைல 

electronic pollbook or e-pollbook மின்ன� வாக்ெக�ப்�ப் பதிேவ� 
அல்ல� மின்-க�த்�க் கணிப்�ப் 
பதிேவ� 

eligible voters த�தியான வாக்காளர்கள் 

fiscal impact நிதிாீதியான தாக்கம் 

general election ெபா�த் ேதர்தல் 

Green Party ப�ைமக் கட்சி 

identification  அைடயாளம் 

initiative measure �ன்�யற்சி நடவ�க்ைக 

instructions to voters வாக்காளர்க�க்� அறி��த்தல்கள் 

Language Accessibility Advisory Committee 

(LAAC) 

ெமாழி அ�கல் ஆேலாசைனக் �� 
(LAAC) 

layout guidance தளவைமப்� வழிகாட்�தல் 
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Libertarian Party வி�தைலக் கட்சி 

local measure உள்�ர் நடவ�க்ைக 

mail ballots அஞ்சல் வாக்�ச்சீட்�கள் 

marking device �றிக்�ம் சாதனம் 

military and overseas voters இரா�வ மற்�ம் ெவளிநாட்� 
வாக்காளர்கள் 

multilingual services பன்ெமாழிச் ேசைவகள் 

No இல்ைல 

No Party Preference கட்சி வி�ப்பம் எ��ம் இல்ைல 

Nonpartisan பாரபட்சமற்ற 

Office of the Registrar of Voters வாக்காளர்க�க்கான பதிவாளர் 
அ�வலகம் 

official ballot அதிகாரப்�ர்வ வாக்�ச்சீட்� 

Overvote ெசல்லாத வாக்� 

paper ballot  காகித வாக்�ச் சீட்� 

Peace and Freedom Party அைமதி மற்�ம் �தந்திரக் கட்சி 

please print தய�ெசய்� அச்சிட�ம் 

poll worker க�த்�க் கணிப்� பணியாளர் 

polling place வாக்�ச் சாவ� 

Precinct எல்ைலக்�ட்பட்ட பிரேதசம் 

pre-registration – California youth can pre-

register to vote if they are 16 or 17 years old 

and meet the other voter registration eligibility 

requirements and their registration will 

become active once they turn 18 years old 

�ன் பதி� - க�ேபார்னியா 
இைளஞர்கள் 16 அல்ல� 17 வயதாக 

இ�ந்� மற்ற வாக்காளர் பதி� 
த�தித் ேதைவகைளப் �ர்த்தி 
ெசய்தால் வாக்களிக்க �ன்பதி� 
ெசய்யலாம், ேம�ம் அவர்க�க்� 18 

வய� நிரம்பிய�ம் அவர்களின் பதி� 
ெசயல்ப�த்தப்ப�ம் 

primary election  �ர்வாங்கத் ேதர்தல் 
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proposition  �ன்ெமாழி� 

provisional ballot தற்கா�க வாக்� 

provisional ballot envelope தற்கா�க வாக்�ச்சீட்� உைற 

public comment period ெபா�மக்கள் க�த்�க் காலம் 

public consultation meeting ெபா� ஆேலாசைனக் �ட்டம் 

public hearing ெபா� விசாரைண 

recall election ேதர்தல் மீட்டைழப்பாைன 

register to vote வாக்களிக்க பதி� ெசய்�ங்கள் 

registered voters பதி� ெசய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் 

registration form பதி�ப் ப�வம் 

referendum measure ெபா�வாக்ெக�ப்� நடவ�க்ைக 

Remote Accessible Vote by Mail (RAVBM) அஞ்சல் �லம் 
ெதாைலநிைலயி��ந்� 
அ�கக்��ய வாக்� (RAVBM) 

replacement ballot மாற்� வாக்�ச்சீட்� 

Republican Party ��யர�க் கட்சி 

re-register மீண்�ம் பதி�ெசய்க 

roster பட்�யல் 

runoff election ம��ற்�த் ேதர்தல் 

sample ballot மாதிாி வாக்� 

school measure பள்ளி நடவ�க்ைக 

secrecy sleeve ரகசிய உைற 

Signature ைகெயாப்பம் 

special election சிறப்�த் ேதர்தல் 

spoiled ballot ெசல்லாத வாக்�ச் சீட்� 

state initiative  மாநில �யற்சி 

state measure மாநில நடவ�க்ைக 
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Statewide Special Election மாநிலம் த�விய சிறப்�த் ேதர்தல் 

Stylus ஸ்ைடலஸ் 

touch screen ெதா� திைர 

Vote வாக்� 

vote both sides of the ballot வாக்�ச்சீட்�ன் இ��ற�ம் 
வாக்களி�ங்கள் 

vote center வாக்� ைமயம் 

vote for no more than அதற்� ேமல் வாக்களிக்க ேவண்டாம் 

vote for one ஒ�வ�க்� வாக்களி�ங்கள் 

vote for up to இ�வைர வாக்களி�ங்கள் 

Vote by Mail அஞ்சல் �லம் வாக்களி�ங்கள் 

Vote by Mail return envelope ெமயில் ாிட்டர்ன் என்வலப் �லம் 
வாக்களி�ங்கள் 

Voter வாக்காளர் 

Voter Bill of Rights வாக்காளாின் உாிைமகள் மேசாதா 

voter feedback வாக்காளர் க�த்� 

voter information pamphlet  வாக்காளர் தகவல் �ண்�ப்பிர�ரம் 

voter instructions வாக்காளர் அறி��த்தல்கள் 

voter outreach வாக்காளர் ெதாடர்� 

voter outreach plan வாக்காளர் ெதாடர்�த் திட்டம் 

voter services வாக்காளர் ேசைவகள் 

Voter’s Choice Act வாக்காளர் ேதர்� சட்டம் 

voters with disabilities மாற்�த்திறனாளி வாக்காளர்கள் 

Voting வாக்களித்தல் 

Voting Accessibility Advisory Committee 

(VAAC) 

வாக்களிக்�ம் அ�கல் 
ஆேலாசைனக் �� (VAAC) 

voting booth வாக்�ச் சாவ� 

voting equipment வாக்களிக்�ம் உபகரணங்கள் 
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Voting Rights Act வாக்�ாிைம சட்டம் 

voting station வாக்களிக்�ம் நிைலயம் 

wheelchair accessible சக்கர நாற்கா� அ�கல் உள்ள 

write-in candidate ைரட்-இன் ேவட்பாளர் 
(வாக்�ச்சீட்�ல் ெபயர் இல்லாத, 

அவர் ெபயைர எ��வதன் �லம் 
வாக்களிக்கப்ப�ம் ேவட்பாளர்) 

Yes ஆம் 

 
COVID-19-RELATED GLOSSARY TERMS 

 

cleaning supplies �ப்�ர�ப் ெபா�ட்கள் 

commonly used surfaces ெபா�வாக பயன்ப�த்தப்ப�ம் 
ேமற்பரப்�கள் 

Coronavirus Aid, Relief, and Economic 

Security (CARES) Act 

ெகாேரானா ைவரஸ் உதவி, நிவாரணம் 
மற்�ம் ெபா�ளாதார பா�காப்� (CARES) 
சட்டம் 

County Health Guidance  க�ண்� �காதார வழிகாட்டல் 

County Health Officials க�ண்� �காதார அதிகாாிகள் 

coverage of the mouth and nose வாய் மற்�ம் �க்ைக ��தல் 

COVID-19 pandemic ேகாவிட்-19 சர்வேதச ேநாய்ப்பரவல் 

COVID-19 prevention plan ேகாவிட்-19 த�ப்�த் திட்டம் 

COVID-19 symptoms – includes fever 

or chills, cough, shortness of breath or 

difficulty breathing, fatigue, muscle or 

body aches, headache, new loss of 

taste or smell, sore throat, congestion 

or runny nose, nausea, vomiting, or 

diarrhea, as described by the Centers 

ேகாவிட்-19 அறி�றிகள் - ேநாய் கட்�ப்பா� 
மற்�ம் த�ப்� ைமயங்கள் (CDC) 
விவாித்தப� காய்ச்சல் அல்ல� சளி, இ�மல், 
�ச்�த் திணறல் அல்ல� �வாசிப்பதில் 
சிரமம், ேசார்�, தைச அல்ல� உடல் 
வ�கள், தைலவ�, �ைவ அல்ல� 
வாசைனயின் தி�ர் இழப்�, ெதாண்ைட 
வ�, கபக்கட்� அல்ல� �க்� ஒ��தல், 
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for Disease Control and Prevention 

(CDC) 

�மட்டல், வாந்தி அல்ல� வயிற்�ப்ேபாக்� 
ஆகியைவ அடங்�ம்.  

disinfecting tools  கி�மிநீக்�ம் க�விகள் 

disinfecting wipes கி�மிநீக்�ம் ைவப்ஸ் 

Executive Order N-64-20  நிர்வாக உத்தர� N-64-20 

Executive Order N-67-20 நிர்வாக உத்தர� N-67-20 

face covering �க மைறப்� 

face mask �க �� 

face shield �கக் கவசம் 

Fever காய்ச்சல் 

Gloves ைக�ைறகள் 

hand hygiene ைக �காதாரம் 

hand sanitizer ைக �த்தம் ெசய்�ம் கி�மிநாசினி 

hand-washing – washing hands with 

soap and water and scrubbing for at 

least 20 seconds, or using hand 

sanitizer where soap or running water 

are unavailable 

ைக க��தல் - ேசாப்� மற்�ம் தண்ணீர் 
ெகாண்� மற்�ம் �ைறந்த� 20 விநா�கள் 
ைககைளத் ேதய்த்�க் க��தல், அல்ல� 
ேசாப்� அல்ல� ஓ�ம் நீர் கிைடக்காத 
இடத்தில் ைக �த்தம் ெசய்�ம் கி�மி 
நாசினிையப் பயன்ப�த்�தல் 

health and safety உடல்நலம் மற்�ம் பா�காப்� 

high-use areas அதிகம் பயன்ப�த்தப்ப�ம் ப�திகள் 

illness – reported illness ranges from 

very mild (some people have no 

symptoms) to severe illness 

ேநாய் – ெதாிவிக்கப்பட்ட ேநாய்�றிகள் 
மிக�ம் ேலசான� (சில�க்� அறி�றிகள் 
இல்ைல) �தல் க�ைமயாக இ�க்�ம் 

protective equipment – includes face 

coverings, gloves, and other protective 

gear 

பா�காப்� உபகரணங்கள் - �க 
மைறப்�கள், ைக�ைறகள் மற்�ம் பிற 
பா�காப்� உபகரணம் ஆகியைவ அடங்�ம் 

physical barrier உடல் ாீதியான தைட 
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physical distancing  உடல் ாீதியாக விலகி இ�த்தல் 

plexiglass  ப்ெலக்சி கிளாஸ் 

potentially infectious ெதாற்� ஏற்படக்��ய� 

proper sneezing and coughing 

etiquette – includes covering coughs 

and sneezes and washing hands to 

assist with infection control, as 

described by the Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) 

பா�காப்பாக �ம்�ம் மற்�ம் இ��ம் 
�ைற- ேநாய்த் ெதாற்ைறத் த�க்க ேநாய் 
கட்�பா� மற்�ம் த�ப்� ைமயங்கள் (CDC) 
விவாித்தப� வாைய �� �ம்�வ� மற்�ம் 
இ��வ�, மற்�ம் அைதத் ெதாடர்ந்� 
ைககைளக் க��தல் 

public health guidance ெபா� �காதார வழிகாட்�தல் 

public health officials  ெபா� �காதார அதிகாாிகள் 

risk assessment இடர் மதிப்�� 

serious underlying medical conditions 

– includes such conditions as heart or 

lung disease or diabetes 

க�ைமயான உள்ளார்ந்த ேநாய்கள் - இதயம் 
அல்ல� �ைர�ரல் ேநாய் அல்ல� நீாிழி� 
ேபான்ற நிைலைமகைள உள்ளடக்கிய� 

Stay-At-Home Order �ட்�ேலேய இ�ப்பதற்கான ஆைண 

Temperature ெவப்ப நிைல 

voter directional signs வாக்காள�க்கான திைசகாட்�ம் 
அறிவிப்�கள் 

voting system cleaning  வாக்� அைமப்� �த்தம்ெசய்தல் 

 
 

COVID-19-RELATED GLOSSARY PHRASES 
 

Please wear a facial covering over your nose 

and mouth. 

உங்கள் �க்� மற்�ம் வாைய 
��மா� �கக் கவசத்ைத 
அணி�ங்கள். 

Maintain 6 feet of physical distance between 

you and others in the building. 

உங்க�க்�ம் மற்றவர்க�க்�ம் 
இைடயில் 6 அ� ச�க 

இைடெவளிையப் பராமாி�ங்கள். 
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Avoid physical contact. உடல்ாீதியான ெதாடர்ைபத் 
தவிர்க்க�ம். 

Use hand sanitizer at the check-in station 

before and after voting. 

வாக்களிப்பதற்� �ன்�ம் பின்�ம் 
ெசக்-இன் நிைலயத்தில் ைக �த்தம் 
ெசய்�ம் கி�மிநாசினிையப் 
பயன்ப�த்�ங்கள். 

Place your own ballot into the tabulator or 

ballot box. 

உங்க�க்�ச் ெசாந்தமான 
வாக்�ச்சீட்ைட ேட�ேலட்டர் அல்ல� 
வாக்�ப் ெபட்�யில் ைவக்க�ம். 

Thanks for wearing your mask. உங்கள் �கக் கவசத்ைத அணிந்ததற்� 
நன்றி. 

Remember to use the hand sanitizer. ைக �த்தம் ெசய்�ம் கி�மிநாசினிையப் 
பயன்ப�த்த மறக்க ேவண்டாம். 

Thanks for keeping your distance. ச�க இைடெவளிைய பராமாிப்பதற்� 
நன்றி. 

Make sure your hands are dry before 

touching your paper ballot.   

உங்கள் காகித வாக்�ச்சீட்ைடத் 
ெதா�ம் �ன் உங்கள் ைககள் 
உலர்வாக இ�ப்பைத 
உ�திப்ப�த்திக் ெகாள்�ங்கள். 

Place used items here for cleaning. பயன்ப�த்திய ெபா�ட்கைள �த்தம் 
ெசய்ய இங்ேக ைவக்க�ம். 

Health guidelines to use a face covering and 

maintain physical distancing are here to 

protect you and others. Please follow them.  

உங்கைள�ம் மற்றவர்கைள�ம் 
பா�காக்க �கக் கவசத்ைதப் 
பயன்ப�த்�வதற்�ம் உடல் ாீதியான 
�ரத்ைதப் பராமாிப்பதற்�மான 
�காதார வழிகாட்�தல்கள் இங்ேக 
உள்ளன. தய�ெசய்� அவற்ைறப் 
பின்பற்ற�ம். 

A face covering can be provided for you to 

use, if available.   

நீங்கள் பயன்ப�த்த �கக் கவசம் 
இங்� கிைடக்�ம். (இ�ந்தால்) 

We regret that you’re unwilling to follow the 

guidelines, but we do respect your right to 

vote. Please give us a bit of time to organize 

வழிகாட்�தல்கைளப் பின்பற்ற நீங்கள் 
வி�ம்பவில்ைல என்ப� 
வ�த்தமளிக்கிற�, ஆனால் உங்கள் 

வாக்களிக்�ம் உாிைமைய நாங்கள் 
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the area to allow additional physical distance 

between you, our fellow election workers, 

observers, and other voters. 

மதிக்கிேறாம். உங்க�க்�ம் எங்கள் 
சக ேதர்தல் பணியாளர்கள், 

கண்காணிப்பாளர்கள் மற்�ம் பிற 
வாக்காளர்க�க்�ம் இைடயில் 
��தல் உடல்ாீதியான 
இைடெவளிையப் பராமாிக்க ஏ�வாக 
இப்ப�திைய ஒ�ங்கைமக்க 
எங்க�க்� சிறி� ேநரம் ெகா�ங்கள். 

Voting by mail is a safe choice to avoid 

exposure to COVID-19 while voting. 

வாக்களிக்�ம் ேபா� ேகாவிட்-19 

ேதாற்�க்� ெவளிப்ப�வைதத் 
தவிர்க்க அஞ்சல் �லம் வாக்களிப்ப� 
பா�காப்பானத் ேதர்வா�ம். 

When entering a voting location, please:  

• Wear a face covering. 

• Maintain physical distance of six feet 

from people not from your household. 

• Use hand sanitizer stations. 

• Follow any additional guidance 

provided at the voting location. 

வாக்களிக்�ம் இடத்திற்� 
�ைழ�ம்ேபா�, தய�ெசய்�: 

• �கக் கவசத்ைத அணி�ங்கள். 
• உங்கள் ��ம்பத்தினர் 

அல்லாதவர்களிடமி�ந்� ஆ� 
அ� ச�க இைடெவளிையப் 
பராமாிக்க�ம். 

• ைக �த்தம் ெசய்�ம் 
கி�மிநாசினி நிைலயங்கைளப் 
பயன்ப�த்�ங்கள். 

• வாக்களிக்�ம் இடத்தில் 
வழங்கப்பட்ட ��தல் 
வழிகாட்�தல்கைளப் 
பின்பற்�ங்கள். 

 


