
PHỤ LỤC B – CHI TIẾT KẾ HOẠCH GIÁO DỤC VÀ TIẾP CẬN CỬ TRI 
 
Văn Phòng Bầu Cử (ROV) Quận Santa Clara cam kết đa dạng hóa sự tham gia của cử tri trong số các 
cư dân của quận. Kế Hoạch Giáo Dục và Tiếp Cận Cử Tri này trình bày nhiều hoạt động có thể được 
thực hiện nhằm tăng cường các mối hợp tác cộng đồng, mở rộng cơ hội gắn kết công dân và cải 
thiện trải nghiệm của cử tri với Mô Hình Trung Tâm Bầu Cử. Các hoạt động dưới đây đã được lập 
kế hoạch mỗi năm để giúp gia tăng sự tham gia và ghi danh của cử tri. 
 
Các Loại Hình Tiếp Cận: 

•  Tiếp cận kiểu truyền thống: Các hoạt động được nêu dưới đây thể hiện các loại nỗ lực về 
giáo dục và tiếp cận cử tri mà ROV lập kế hoạch và tham gia trong cả năm, bất kể các cuộc 
bầu cử theo lịch trình. Ở các hoạt động này, ROV cung cấp các tài liệu giáo dục cử tri, các 
nguồn lực hỗ trợ cho chính quyền địa phương và công dân, tài liệu tiếp xúc cử tri của Văn 
Phòng Bầu Cử và các cuộc thảo luận chuyên sâu với công chúng. 

o Thu xếp – Hầu hết các sự kiện tiếp cận nói chung đều phải được thu xếp để cung 
cấp các nguồn lực, tài liệu, giáo dục cử tri, ghi danh cử tri và tuyển dụng Nhân Viên 
Bầu Cử 

o Tổ chức phòng tạm – Theo yêu cầu của các sự kiện ngoài trời với quy mô lớn, lễ hội 
và đại hội, chúng tôi cung cấp các nguồn lực, tài liệu, giáo dục cử tri, ghi danh cử tri 
và tuyển dụng Nhân Viên Bầu Cử  

o Đào tạo về ghi danh cử tri – Theo yêu cầu của cá nhân/tổ chức, chúng tôi cung cấp 
việc đào tạo cách thức tổ chức ghi danh cử tri theo các tài liệu do Tổng Thư Ký Tiểu 
Bang cung cấp 

o Thuyết trình giáo dục cử tri – Theo yêu cầu/các tổ chức, thuyết trình về giáo dục cử 
tri bao gồm các thay đổi của Đạo Luật Lựa Chọn của Cử Tri, civics 101, quyền bầu cử 
và cách ghi danh/ghi danh trước để bầu cử 

o Ghi danh cho cử tri là học sinh trung học – Phối hợp và hỗ trợ tổ chức ghi danh cho 
cử tri tại các trường trung học 

o Các sự kiện dân sự/liên kết – Trình bày và xây dựng quan hệ hợp tác tại các sự kiện 
cộng đồng và hỗ trợ các sự kiện cho các Phòng Thương Mại thành phố, khu bầu cử 
hội đồng thành phố, v.v. 

•  Tiếp cận cụ thể về Đạo Luật Lựa Chọn của Cử Tri: ROV sẽ tiếp tục giáo dục cử tri về các thay 
đổi được thực hiện trong Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri. Các hoạt động nêu dưới đây thể 
hiện các loại hình nỗ lực tiếp cận mà ROV sẽ tổ chức, tham gia và phối hợp với các thành 
viên và tổ chức của Quận Santa Clara:  

o Thuyết trình 
o Các buổi thảo luận và hỏi đáp 
o Xây dựng quan hệ hợp tác (các cuộc gặp trực tiếp với CBO) 
o Hội thảo (dành cho các cộng đồng có nhu cầu đặc biệt về ngôn ngữ và tiếp cận) 
o Các Chương Trình Đào Tạo Người Đào Tạo (TTT) (đào tạo Cộng Tác Viên Tiếp Cận để 

cá nhân hóa và lan tỏa thông điệp) 
o Hướng dẫn cách sử dụng Máy/Trang Thiết Bị Bầu Cử 

 
Thương Hiệu/Thông Điệp: Quận Santa Clara đã đưa ra quyết định sáng suốt để ưu tiên việc quảng bá 

thông tin về Trung Tâm Bầu Cử và các dịch vụ được cung cấp tại đây, bao gồm thông tin về mỗi cử tri 

nhận được lá phiếu bầu bằng thư. ROV sẽ tiếp tục tập trung vào những cử tri chịu tác động nhiều nhất 

của Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri (VCA): những cử tri muốn được bầu cử trực tiếp. 


