
అనుబంధం - B - ఓటరు విదయ్ మరియు ఔట్ రీచ్ ప� ణాళిక వివరాలు 
 
Santa Clara కౌంటీ యొకక్ ఓటరల్  రిజిసాట్ ్రర్ (ROV) కౌంటీ నివాసులలో ఓటరు ప� మేయాని్న విసత్ రించడానికి కటుట్ బడి 

ఉంది. ఈ ఓటరు విదయ్ మరియు ఔట్ రీచ్ ప� ణాళిక కమూయ్నిటీ భాగసావ్మాయ్లని పెంచడం, పౌరులు పాలొగ్ నే అవకాశాలను 

విసత్ రించడం, మరియు ఓట్ సెంటర్ మోడల్ తో ఓటరు అనుభవాలను మెరుగుపరచడం లకాష్ య్లుగా చేయగలిగే వివిధ 

కారాయ్చరణల సారాంశాలను చెపుత్ ంది. ఓటరు నమోదు మరియు పాలొగ్ నడాని్న పెంచడంలో సహాయపడటానికి ప� తి 

సంవత్సరం కి� ంది కారాయ్చరణల ప� ణాళిక చేయబడుతుంది. 

 
ఔట్ రీచ్ రకాలు: 

•   సంప� దాయకంగా చేరుకోవడం: కి� ంద జాబితా చేయబడిన కారాయ్చరణలు షెడూయ్ల్ చేయబడిన ఎని్నకలతో 

సంబంధం లేకుండా సంవత్సరం పొడవునా ROV ప� ణాళిక వేసే మరియు పాలొగ్ నే ఓటరు విదయ్ మరియు ఔట్ రీచ్ 

ప� యతా్నల రకాలను సూచిసాత్ యి. ఈ కారాయ్చరణల వదద్ , ROV ఓటరు విదయ్ సాహితాయ్ని్న, పౌర మరియు సాథ్ నిక 
ప� భుతవ్ వనరులు, ఓటరు యొకక్ రిజిసాట్ ్రర్ బా� ండెడ్ ఔట్ రీచ్ సామగి� ని, మరియు ప� జలకు లోతౖెన చర్చలను 

అందిసుత్ ంది.  

o టేబిల్ ంగ్ - అతయ్ంత సాధారణ ఔట్ రీచ్ సంఘటనలు వనరులు, సాహితయ్ం, ఓటరు విదయ్, ఓటరు 

నమోదు, మరియు ఎని్నకల అధికారి నియామకం అందించడం టేబిల్ ంగ్ కి� ందకు వసాత్ యి 

o హోసిట్ ంగ్ బూత్ లు - భారీ సాథ్ యి బహిరంగ కారయ్క�మాలు, పండుగలు, మరియు సమావేశాల 

అభయ్రద్ నకు, మేము వనరులు, సాహితయ్ం, ఓటరు విదయ్, ఓటరు నమోదు, మరియు ఎని్నకల అధికారి 

నియామకాని్న అందిసాత్ ము 

o ఓటరు నమోదు శిక్షణలు - వయ్కు� లు/సంసథ్ ల ప� తి అభయ్రథ్ నకు, రాషట్ ్ర కారయ్దరి్శ నుండి సామాగి�  
ఆధారంగా ఓటరు నమోదు కారయ్క�మాలను ఎలా నిరవ్హించాలో శిక్షణనిసాత్ ము. 

o ఓటరు విదయ్ ప� దర్శనలు - సంసథ్ ల/ప� తి అభయ్రధ్ నకు, ఓటరు విదయ్ ప� దర్శనలు,ఓటర్స్ ఛాయిస్ 

యాకట్ ్ మారుప్లు, సివిక్స్ 101, ఓటింగు హకుక్లు, మరియు ఓటు వేయడానికి ఎలా 

నమోదు/ముందసుత్ -నమోదు చేసుకోవడం ఎలా అన్నవాటిని కవర్ చేసాత్ యి 

o హౖెసూక్ల్ ఓటరు నమోదు డౖె్రవుల్  - హౖెసూక్ళళ్లో ఓటరు నమోదు డౖె్రవల్ ను ఏరాప్టుచేయడంలో 

సహాయం మరియు సహకారం అందిసుత్ ంది 

o నెటవ్రిక్ంగ్/పౌర కారయ్క�మాలు - కమూయ్నిటీ కారయ్క�మాలలో ఉనికి మరియు భాగసావ్మాయ్ని్న 

నిరి్మంచడం మరియు సిటి ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్, సిటి కౌని్సల్ డిసిట్ ్రకట్ ్స్ మొదలౖెన వివిధ కారయ్క�మాల 

కొరకు మదద్ తునివవ్డం. 

•   ఓటరల్  ఛాయిస్ యాకట్ ్-నిరిద్ షట్  ఔట్ రీచ్: ఓటర్స్ ఛాయిస్ యాకట్ ్ కి� ంద అమలుచేయబడిన మారుప్లపౖె ఓటరల్ కు 

అవగాహన పెంచడాని్న ROV కొనసాగిసుత్ ంది. కి� ంద జాబితా చేయబడిన కారాయ్చరణలు Santa Clara కౌంటీ 

యొకక్ సభుయ్లు మరియు సంసథ్ లతో కలిసి పనిచేసూత్  ROV నిరవ్హించే, పాలొగ్ నే ఔట్ రీచ్ రకాలను సూచిసాత్ యి:  

o ప� దర్శనలు 

o చర్చలు లేదా ప� శ్న మరియు జవాబుల సెషనుల్  



o భాగసావ్మయ్ భవనం (CBOలతో ముఖాముఖి సమావేశాలు) 

o వరక్్ షాపులు (భాష మరియు పా� పయ్త అవసరాలు ఉన్న కమూయ్నిటీల కొరకు) 

o శిక్షకుడికి-శిక్షణ-ఇవవ్ండి కారయ్క�మాలు (TTT) (సందేశాని్న వయ్కి� గతీకరించి మరియు విసత్ రించడానికి ఔట్ 

రీచ్ భాగసావ్ములకు శిక్షణ ఇవవ్డం) 
o ఓటింగు పరికరం/యంతా� ల ప� దర్శనలు 

 
బా� ండింగ్/సందేశం: Santa Clara కౌంటీ, మెయిల్-దావ్రా-ఓటు బాయ్లెట్ ను అందుకునే ప� తి ఓటరు సమాచారంతో సహా, 

ఓటు కేందా� లు మరియు వారు అందించే సేవల గురించి సమాచారాని్న పో� త్సహించేందుకు పా� ముఖయ్తను ఇవవ్డానికి 
ఉదేద్ శపూరవ్కంగా నిరణ్ యం తీసుకుంది. ఓటర్స్ ఛాయిస్ యాకట్ ్ (VCA) వలన తీవ� ంగా ప� భావితం అయేయ్ ఓటరల్ పౖె దృషిట్  
పెటట్ డాని్న ROV కొనసాగిసుత్ ంది: సవ్యంగా ఓటు వేయడాని్న ఎంచుకునే ఓటరుల్ .  

 


