
प�र�शष्ट बी - मतदान �श�ा तथा आउटर�च योजना �ववरणहरू 
 
सान्ता क्लाराको काउन्ट�को मदताता अफ भोटर (ROV) काउन्ट�का बा�सन्दाहरू बीच मतदाता संलग्नतामा 
�व�वधीता ल्याउनका ला�ग प्र�तबद्ध छ। यस मतदाता �श�ा र पहँुच योजनाले �व�भन्न ग�त�व�धहरूको 
रूपरेखा प्रस्तुत गछर्  जसलाई सामुदा�यक साझेदार� बढाउने, नाग�रक संलग्नताका अवसरहरू �वस्तार गन�, 
तथा मतदान केन्द्र नमुनाको साथ मतदाता अनुभवमा सुधार गन� ल�यका साथ गनर् स�कयोस।् मतदाता 
नामावल� दतार् तथा सहभा�गता बढाउन मदत गनर्का ला�ग प्रत्येक वषर् �नम्न�ल�खत ग�त�व�धहरूको योजना 
बनाइन्छ। 
 
पहँुचको प्रकार: 

• परम्परागत पहँुच: तल सचूीबद्ध ग�त�व�धहरूले मतदाता �श�ाको प्रकार र ROV योजनाहरूमा पहँुच 

गन� प्रयासहरू तथा �नधार्�रत चुनावहरूको पवार्ह नग�रकन पूरै वषर्मा सहभागी हुन्छन।् यी 
ग�त�व�धहरूमा, ROV ले मतदाता �श�ा सा�हत्य, नाग�रक र स्थानीय सरकार� स्रोत, मतदाताका 
ब्रान्डडे आउटर�च सामग्रीहरूको रिजस्ट्रार तथा सवर्साधरणमा गहन छलफल प्रदान गछर्।  

o टेब�लङ - अ�धकांश सामान्य आउटर�च घटनाहरू स्रोत, सा�हत्य, मतदाता �श�ा, मतदाता 
पञ्जीकरण तथा �नवार्चन अ�धकार� भत� प्रदान गनर् टेब�लङ अन्तगर्त पछर्न ्

o होिस्टङ बूथहरू - �वस्ततृ रूपमा बा�हर� कायर्क्रम, चाडपवर् र अ�धवेशनहरूको अनुरोध 

अनुसार, हामी संसाधन, सा�हत्य, मतदाता �श�ा, मतदाता पञ्जीकरण तथा �नवार्चन 

अ�धकार� भत� उपलब्ध गराउ छ�। 
o मतदाता पञ्जीकरण प्र�श�ण - व्यिक्त/संगठनको अनुरोध अनुसार, हामी राज्य स�चवबाट 

सामग्रीको आधारमा बा�हर मतदाता पञ्जीकरण अ�भयानको सुरुवात कसर� गन� भन्ने 
सम्बन्धमा प्र�श�ण �दन्छ�। 

o मतदाता �श�ा प्रस्तु�तकरण - प्रत्येक अनुरोध/संगठनहरू, मतदाता �श�ा प्रस्तुतीकरण 

मतदाता छनोट ऐन प�रवतर्नहरू, नाग�रक 101, मतदान अ�धकार र मतदान गनर् कसर� दतार् 
गन�/प�हले दतार् गन� समावेश हुन्छन ्

o हाई स्कूल मतदाता दतार् अ�भयान - हाई स्कूलहरूको साथ मतदाता दतार् अ�भयान आयोजना 
गनर् समन्वय तथा सहायता गनुर्होस ्

o नेटव�कर् ङ/सवर्साधरण कायर्क्रमहरू - सामुदा�यक कायर्क्रमहरूमा उपिस्थ�त तथा साझेदार� 
�नमार्ण र �व�भन्न सहर चैम्बर अफ कमसर्, सहर प�रषद् िजल्ला, आ�दका ला�ग सहायक 

कायर्क्रमहरू। 
• मतदाता छनोट ऐन-�वशेष पहँुच: ROV ले मतदाताहरूलाई मतदाता छनोट ऐन अन्तगर्त लागू भएका 

प�रवतर्नहरूको सम्बन्धमा �श��त गनर् जार� राख्न ेछ। ROV ले तल सूचीबद्ध ग�त�व�धहरू सान्ता 
क्लारा काउन्ट�का सदस्य तथा संगठनहरूको साथ होस्ट गन�, सहभागी हुने र सहयोग गन� पहँुचको 
प्रयासका प्रकारहरूलाई प्र�त�न�धत्व गछर् :  



o प्रस्तु�तकरण 

o छलफल वा प्रश्नोत्तर सत्रहरू 

o साझेदार� �नमार्ण (CBOs प्रत्य� उपिस्थ�तका बैठकहरू) 

o कायर्शालाहरू (भाषा तथा पहँुचको आवश्यकता भएका समुदायका ला�ग) 

o टे्रन-द-टे्रनर प्रोग्राम (TTT) (आउटर�च पाटर्नरहरूलाई सन्देश आफू अनुकूल पानर् तथा �वस्तार 

गनर्का ला�ग प्र�श�ण �दन) 

o उपकरण/मे�सनबाट गन� मतदान 
 
ब्रािन्डङ/सन्देश: सान्ता क्लारा काउन्ट�ले हुलाकमाफर् त मतपत्र प्राप्त गन� प्रत्येक मतदाताका बारेमा 
जानकार�स�हत मतदान केन्द्र तथा उनीहरूले प्रदान गन� सेवाका बारेमा प्रचार गन� सूचनालाई प्राथ�मकता �दन े

एक सचेत �नणर्य गरेको छ। ROV ले मतदाता छनोट ऐन (VCA) बाट सबैभन्दा बढ� प्रभा�वत मतदाताहरूलाई 

ध्यान �दन जार� राख्न ेछ: ती मतदाता जो व्यिक्तगत रूपमा मतदान गनर् रुचाउँछन।्  
 


