
பின்னிைணப்பு B – வாக்காளர் கல்வி மற்றும் ெதாடர்பு திட்ட விவரங்கள் 
 
Santa Clara கவுண்ட்டி வாக்காளர் பதிவாளர் (ROV) கவுண்ட்டி குடியுரிைமயாளர்களுக்குள் வாக்காளர் 
ஈடுபடுதைல பல்வைகப்படுத்த உறுதிபூண்டுள்ளது. சமூக கூட்டாண்ைமகைள அதிகரித்தல், குடிைம 
ஈடுபாட்டு வாய்ப்புகைள விரிவுபடுத்துதல் மற்றும் வாக்காளர் ைமய மாதிரி மூலம் வாக்காளர் 
அனுபவத்ைத ேமம்படுத்துதல் ஆகிய குறிக்ேகாள்களுடன் பல்ேவறு நடவடிக்ைககைள இந்த 
வாக்காளர் கல்வி மற்றும் ெதாடர்பு திட்டம் சுட்டிக் காட்டுகிறது. வாக்காளர் பதிவு மற்றும் பங்ேகற்ைப 
அதிகரிப்பதற்கு உதவ பின்வரும் நடவடிக்ைககள் ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் திட்டமிடப்படுகின்றன. 
 
ெதாடர்பு வைககள்: 

•   பாரம்பரிய ெதாடர்பு: திட்டமிடப்பட்ட ேதர்தல்கைளப் ெபாருட்படுத்தாது இத்தைன 
ஆண்டுகளாக ROV திட்டமிடுகின்ற மற்றும் பங்ேகற்கின்ற வாக்காளர் கல்வியின் வைககள் 
மற்றும் ெதாடர்பு முயற்சிகைள கீேழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ள நடவடிக்ைககள் 
குறிப்பிடுகின்றன. இந்த நடவடிக்ைககளில், வாக்காளர் கல்வி இலக்கியம், குடிைம மற்றும் 
உள்ளூர் அரசாங்க வளங்கள், வாக்காளர் பதிவாளரின் பிராண்டட் ெதாடர்பு ெபாருட்கள் 
மற்றும் ஆழமான கலந்துைரயாடல்கைள ROV ெபாதுமக்களுக்கு வழங்குகிறது.  

o அட்டவைணப்படுத்தல் - ெபரும்பாலான ெபாதுவான ெதாடர்பு நிகழ்வுகள் வளங்கள், 
இலக்கியம், வாக்காளர் கல்வி, வாக்காளர் பதிவு மற்றும் ேதர்தல் அலுவலர் ஆட்ேசர்ப்பு 
ஆகியவற்ைற வழங்கும் அட்டவைணப்படுத்தலின் கீழ் வருகின்றன 

o ெதாகுக்கும் சாவடிகள் - ெபரிமளவு ெவளிப்புற நிகழ்வுகள், திருவிழாக்கள் மற்றும் 
மாநாடுகளுக்கான ேகாரிக்ைகயின்படி, நாங்கள் வளங்கள், இலக்கியம், வாக்காளர் 
கல்வி, வாக்காளர் பதிவு மற்றும் ேதர்தல் அலுவலர் ஆட்ேசர்ப்பு ஆகியவற்ைற 
வழங்குகிேறாம் 

o வாக்காளர் பதிவு பயிற்சிகள் - தனிநபர்/நிறுவனத்தின் ேகாரிக்ைகயின்படி, மாநில 
ெசயலரிடம் இருந்து ெபற்ற ெபாருட்களின் அடிப்பைடயில் வாக்காளர் பதிவு 
நடத்துவைத எவ்வாறு ெதாகுப்பது குறித்த பயிற்சிைய நாங்கள் வழங்குகிேறாம் 

o வாக்காளர் கல்வி விளக்கக்காட்சிகள் - ேகாரிக்ைக/நிறுவனங்களின்படி, வாக்காளர் 
கல்வி விளக்கக்காட்சிகள் வாக்காளரின் ேதர்வுச் சட்ட மாற்றங்கள், குடிைம 101, 
வாக்களிக்கும் உரிைமகள் மற்றும் வாக்களிக்க எவ்வாறு பதிவுெசய்தல்/முன் பதிவு 
ெசய்தல் 

o உயர்நிைலப் பள்ளி வாக்காளர் பதிவு நடத்துதல் - உயர்நிைலப் பள்ளிகளுடன் 
இைணந்து வாக்காளர் பதிவு நடத்துவைத ஒருங்கிைணக்க ஆயத்தப்படுத்தல் மற்றும் 
உதவுதல் 

o ெநட்ெவார்க்கிங்/குடிைம நிகழ்வுகள் - சமூக நிகழ்வுகளில் இருத்தல் மற்றும் 
கூட்டாளர்கைளக் கட்டைமத்தல் மற்றும் பல்ேவறு நகர வணிகக் கழகம், நகர சைப 
மாவட்டங்கள் முதலியவற்றுக்கான துைண நிகழ்வுகள். 

•   வாக்காளரின் ேதர்வு சட்டம் - குறிப்பிட்ட ெதாடர்பு: வாக்காளர் ேதர்வு சட்டத்தின் கீழ் 
ெசயல்படுத்தப்பட்ட மாற்றங்கைள ROV வாக்காளர்களுக்கு ெதாடர்ந்து கற்பிக்கும். Santa Clara 
கவுண்ட்டியின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுடன் ROV ெதாகுக்கும், பங்ேகற்கும் 
மற்றும் ஒத்துைழக்கும் ெதாடர்பு முயற்சிகளின் வைககைளக் கீேழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ள 
நடவடிக்ைககள் குறிக்கின்றன:  

o விளக்கக்காட்சிகள் 
o கலந்துைரயாடல்கள் அல்லது ேக&ப அமர்வுகள் 
o கூட்டாளர்கைளக் கட்டைமப்பது (CBO-க்களுடன் ேநரடி சந்திப்புகள்) 
o பட்டைறகள் (ெமாழி மற்றும் அணுகல் ேதைவகளுைடய சமூகங்களுக்காக) 
o பயிற்சியளிப்பவருக்குப் பயிற்சியளித்தல் திட்டங்கள் (TTT) (ெசய்திையத் 

தனிப்பயனாக்கி ெபருக்குவதற்கு ெதாடர்பு கூட்டாளர்கைளப் பயிற்சியளித்தல்) 
o வாக்களிப்பு உபகரணங்கள்/இயந்திர விளக்கங்கள் 



 
பிராண்டிங்/ெசய்தி: வாக்கு ைமயங்கள் மற்றும் அஞ்சல் மூலம் வாக்களிக்கும் வாக்குச்சீட்ைட 
ஒவ்ெவாரு வாக்காளரும் ெபறுவது பற்றிய தகவல் உள்ளிட்ட அைவ வழங்கும் ேசைவகள் பற்றிய 
தகவல்கைள விளம்பரப்படுத்த முன்னுரிைம அளிக்க Santa Clara கவுண்ட்டி உணர்ந்து 
முடிெவடுத்துள்ளது. வாக்காளரின் ேதர்வு  சட்டத்தால் (VCA) ெபரிதும் தாக்கமைடந்த வாக்காளர்கள் 
மீது ROV ெதாடர்ந்து கவனம் ெசலுத்தும்: ேநரடியாக வாக்களிக்க விருப்பப்படும் வாக்காளர்கள்.  
 


