
परिशिष्ट B - मतदान शिक्षा तथा आमपहुँच (आउटिीच) योजना शिििणहरू 

Santa Clara काउन्टीको मतदाता रजिस्ट्र ार (ROV) काउन्टीका बाजिन्दाहरूबीच मतदाता िंलग्नतामा जिजिधता 

ल्याउनका लाजि प्रजतबद्ध रहेको छ। यि मतदाता जिक्षा र आमपहुँच (आउटरीच) योिनाले जिजिन्न िजतजिजधहरूको 

रूपरेखा प्रसु्तत िछछ , ििलाई िामुदाजयक िाझेदारी बढाउने, नािररक िंलग्नताका अििरहरु जिस्तार िने, तथा मतदान 

केन्द्र मोडलमा मतदाताको अनुििमा िुधार िने लक्ष्यका िाथ िनछ िजकन्छ। मतदाता नामािली दताछ तथा िहिाजिता 

बढाउन मद्दत िनछका लाजि प्रते्यक िर्छ जनम्न जलखखत िजतजिजधहरूको योिना बनाइन्छ। 

आमपहुँच (आउटिीच) का प्रकाि: 

 परम्पराित आमपहुँच (आउटरीच): तल िूचीबद्ध िजतजिजधहरूले मतदाता जिक्षाको प्रकार र ROV 

योिनाहरूमा आमपहुँच (आउटरीच) िने प्रयािहरू तथा जनधाछररत जनिाछचनहरूको पिाछह निररकन पूरै िर्छमा 

िहिािी हन्छन  । यी िजतजिजधहरूमा, ROV ले मतदाता जिक्षा िाजहत्य, नािररक तथा स्थानीय िरकारी स्रोत, 

मतदाताका ब्राने्डड आमपहुँच (आउटरीच) िामग्रीहरूको रजिस्ट्र ार तथा ििछिाधारणमा िहन छलफल िदछछ। 

o टेबजलङ - अजधकांि िामान्य आउटररच कायछक्रमहरु स्रोत, िाजहत्य, मतदाता जिक्षा, मतदाता दताछ 

तथा जनिाछचन अजधकारी िनाछ प्रदान िनछ टेबजलङ अन्तिछत पछछ न । 

o होखस्ट्ङ बूथहरू - जिसृ्तत रूपमा बाजहरी कायछक्रम, चाडपिछ र अजधिेिनहरूको अनुरोध अनुिार, 

हामी मानि िंिाधन, िाजहत्य, मतदाता जिक्षा, मतदाता दताछ तथा जनिाछचन अजधकारी िनाछ प्रदान 

िराउदछ ुँ। 

o मतदाता दताछ प्रजिक्षण - व्यखि/िंिठनको अनुरोधअनुिार, हामी राज्य िजचिबाट िामग्रीको 

आधारमा बाजहर मतदाता दताछ अजियानको िुरुिात किरी िने िने्न िम्बन्धमा प्रजिक्षण जदन्छ ुँ। 

o मतदाता जिक्षा प्रसु्तजतकरण - अनुरोध/िंिठनहरूअनुिार, मतदाता जिक्षा प्रसु्तजतकरण मतदाता 

छन ट ऐन पररितछनहरू, नािररक 101, मतदान अजधकार र मतदान िनछ किरी दताछ िने/पजहले दताछ 

िने कुरा िमािेि हन्छन ।  

o हाई सू्कल मतदाता दताछ अजियान - हाई सू्कलहरूमा मतदाता दताछ अजियान आयोिना िनछ िमन्वय 

तथा िहायता िने। 

o नेटिजकछ ङ/नािररक कायछक्रमहरू - िामुदाजयक कायछक्रमहरूमा उपखस्थजत तथा िाझेदारी जनमाछण र 

जिजिन्न जिटी च्याम्बर अफ कमिछ, िहर पररर्द जडखस्ट्रक्ट, आजदका लाजि िररएका कायछक्रमहरूमा 

िहयोि पुयाछउने। 

 मतदाताको छन ट ऐन-जििेर् आमपहुँच (आउटरीच): ROV ले मतदाताहरूलाई मतदाता छन ट ऐनअन्तिछत 

लािू िएका पररितछनहरूको िम्बन्धमा लिातार जिजक्षत िनेछ। तल िूचीबद्ध िजतजिजधहरूले ROV ले होस्ट् 

िने, िहिािी हने आमपहुँच (आउटरीच) प्रयािका प्रकारहरुको प्रजतजनजधत्व िदछछ, र Santa Clara 

काउन्टीका िदस्य तथा िंिठनहरुिुँि िहकायछ िदछछ: 

o प्रसु्तजतकरण 

o छलफल िा प्रश्नोत्तर ित्रहरू 

o िाझेदारी जनमाछण (CBO हरुिुँि प्रत्यक्ष उपखस्थजतका बैठकहरू) 

o कायछिालाहरू (िार्ा तथा पहुँचको आिश्यकता िएका िमुदायका लाजि) 

o टर ेन-द-टर ेनर प्रोग्राम (TTT) (िने्दि आफू अनुकूल पानछ तथा जिस्तार िनछका लाजि आमपहुँच 

(आउटरीच) िाझेदारहरूलाई प्रजिक्षण जदन) 

o उपकरण/मेजिनबाट िने मतदानको प्रदिछनी 

ब्रान्डिङ/सने्दि: Santa Clara काउन्टीले मेलमाफछ त मतपत्र प्राप्त िने प्रते्यक मतदाताको बारेमा िानकारीिजहत 

मतदान केन्द्र तथा उनीहरूले प्रदान िने िेिाका बारेमा प्रचार िने िूचनालाई प्राथजमकता जदने िचेत जनणछय िरेको छ। 

ROV ले मतदाता छन ट ऐन (VCA) बाट िबैिन्दा बढी प्रिाजित मतदाताहरूलाई ध्यान जदन िारी राखे्नछ: ती मतदाता, 

िो व्यखिित रूपमा िएर मतदान िनछ रुचाउुँछन  । 


