
APENDISE B – MGA DETALYE NG PLANO NG EDUKASYON AT PAKIKIPAG-UGNAYAN 
SA BOTANTE 

 
Ang Tagapagrehistro ng mga Botante (ROV) ng County ng Santa Clara ay naninindigan sa paggawa 
ng iba’t ibang paraan ng pakikipag-ugnayan sa botante sa mga residente ng county. Ang Plano sa 
Edukasyon at Pakikipag-ugnayan sa Botante ay nagbabalangkas ng iba’t ibang aktibidad na 
maisasagawa nang may layuning paigtingin ang pagtutulungan sa komunidad, palawakin ang mga 
pagkakataon sa pakikipag-ugnayang sibiko, at pahusayin ang karanasan ng botante sa Modelong 
Sentro ng Pagboto. Nakaplano ang mga sumusunod na aktibidad bawat taon para makatulong na 
mapataas ang pagpaparehistro at paglahok ng mga botante. 
 
Mga Uri ng Pakikipag-ugnayan: 

• Tradisyonal na pakikipag-ugnayan: Ang mga aktibidad na nakalista sa ibaba ay 
kumakatawan sa mga uri ng pagsisikap sa edukasyon at pakikipag-ugnayan sa botante na 
pinaplano at nilalahukan sa kabuuan ng taon anupaman ang mga nakaiskedyul na halalan. 
Sa mga ganitong aktibidad, nagbibigay ang ROV ng mga sulatin tungkol sa kaalaman ng 
botante, mapagkukunan para sa sibiko at lokal na pamahalaan, mga may tatak na pang-
outreach na materyal ng Tagapagrehistro ng mga Botante, at malalalim na talakayan sa 
publiko.  

o Inihandang Lamesa (Tabling) – Ang karamihan ng pangkalahatang pakikipag-
ugnayan ay sumasailalim sa paghahanda ng lamesa (tabling) upang magbigay ng 
mga mapagkukunan, sulatin, kaalaman ng botante, pagpaparehistro ng botante, at 
pangangalap ng Opisyal ng Halalan 

o Pangangasiwa ng mga kubol – Alinsunod sa kahilingan sa mga malakihang 
kaganapan sa labas, piyesta, at mga kumbensyon, nagbibigay kami ng mga 
mapagkukunan, sulatin, kaalaman ng botante, pagpaparehistro ng botante, at 
pangangalap ng Opisyal ng Halalan 

o Mga pagsasanay tungkol sa pagpaparehistro ng botante – Alinsunod sa kahilingan 
ng indibidwal/organisasyon, nagbibigay kami ng pagsasanay tungkol sa 
pangangasiwa ng mga gawaing hihimok sa pagpaparehistro ng botante na batay sa 
mga materyal mula sa Kalihim ng Estado 

o Mga pagtatanghal para sa edukasyon ng botante – Alinsunod sa kahilingan/mga 
organisasyon, nasasaklawan ng mga pagtatanghal sa edukasyon ng botante ang 
mga pagbabago sa Voter’s Choice Act, mga pangunahing kaalaman sa mga sibika, 
mga karapatan sa pagboto, at kung paano magparehistro/paunang magparehistro 
upang makaboto 

o Mga gawaing hihimok sa pagpaparehistro ng botante mula sa mataas na paaralan – 
Makipag-ugnayan at tumulong sa pag-organisa ng gawaing hihimok sa 
pagpaparehistro ng botante sa matataas na paaralan 

o Mga networking/sibiko na kaganapan – Pagdalo at pakikipagtulungan sa mga 
kaganapan sa komunidad at pagsuporta sa mga kaganapan para sa iba’t ibang 
Kamara de Komersiyo ng lunsod, distrito ng konseho ng lunsod, atbp. 

• Pakikipag-ugnayang ispesipiko sa Voter’s Choice Act: Patuloy na tuturuan ng ROV ang mga 
botante sa mga pagbabago na ipinatupad sa ilalim ng Voter’s Choice Act. Kinakatawan ng 
mga aktibidad na nakalista sa ibaba ang mga uri ng pagsisikap sa pakikipag-ugnayan na 
isasagawa, lalahukan, at gagawin ng ROV sa pakikipagtulungan sa mga miyembro at 
organisasyon ng County ng Santa Clara:  



o Mga Pagtatanghal
o Mga Talakayan o Sesyon ng Q&A
o Pagbuo ng Pakikipagtulungan (mga harapang pulong kasama ng mga CBO)
o Mga workshop (para sa mga komunidad na may mga pangangailangan sa wika at

accessibility)
o Mga Programang Train-the-Trainer (TTT) (pagsasanay sa mga Kaanib sa Pakikipag-

ugnayan upang isapersonal at paigtingin ang mensahe)
o Mga Demonstrasyon para sa Paggamit ng Equipment/Makina sa Pagboto

Branding/Mensahe: Ganap na nagpasya ang County ng Santa Clara na isapriyoridad ang pagpo-
promote sa impormasyon tungkol sa Mga Sentro ng Pagboto at ang mga serbisyong iniaalok ng 
mga ito, kabilang ang impormasyon tungkol sa bawat botanteng tatanggap ng balota ng pagboto 
sa pamamagitan ng koreo. Patuloy na magtutuon ng pansin ang ROV sa mga botanteng 
pinakanaapektuhan ng Voter’s Choice Act (VCA): mga botanteng mas gustong personal na bumoto. 


